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M
AMY. za sobą już pierwsze omówienia Raportu o Stanie
Oświaty, pierwsze głosy w dyskusji. W dokumencie, którego
pełny tekst liczy ponad 500 stron, wypowiedzieli się eksper-
ci powołani jeszcze w styczniu 1971 roku przez Ministra

Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z inicjatywy Biura Poli-
tycznego KC PZPR. Teraz nadszedł czas, kiedy nad wywo-

dami i propozycjami ekspertów powinny zastanowić się — oraz wy-
powiedzieć swe zdanie — szerokie kręgi społeczeństwa i najbardziej
zainteresowani: przedstawiciele kilkusettysięcznej rzeszy nauczycieli,
pracowników oświaty i nauki.

Po sformułowaniu i przestudiowaniu wniosków płynących z dysku-
sji, po przeprowadzeniu dodatkowych badań, nadejdzie czas na pod-
jęcie przez organa ustawodawcze i wykonawcze stosownych decyzji,
wytyczających obowiązujące już kierunki zmian. Decyzji tych spodzie-
wać się należy prawdopodobnie jesienią bieżącego roku.

W przypadku Raportu konsultacja ze społeczeństwem ma znaczenie
szczególne. Nie chodzi tu bynajmniej wyłącznie o to, że w jej toku
lepiej i celniej sprecyzować będzie można te punkty przyszłej refor-
my oświaty, wokół których istnieje najwięcej kontrowersji, lub które
budzą najwięcej wątpliwości. Nie to nawet jest najistotniejsze, iż dy-
skusja może wnieść tu nowe propozycje lub udoskonalenia. Sami
eksperci — oddając glos społeczeństwu — przyznają, że nie osiągnęli
zgodności w niektórych kwestiach, albo też przedstawiają rozwiązania
wariantowe do późniejszego wyboru.

Nade wszystko jednak chodzi o to, byśmy już na wstępie owej
ogólnospołecznej dyskusji zrozumieli, iż mamy do czynienia z proble-
mem kapitalnej wagi, z jednym z najistotniejszych poczynań deter-
minujących przyszłość Polski i cechy Polaków na co najmniej wiele
dziesiątków lat. Nader rzadko w życiu jednego pokolenia pojawiają
się okazje do współuczestnictwa w decyzjach tak ważących i tak bar-
dzo kształtujących przyszłość.. Najgorszym z możliwych wariantów
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reformy byłoby tylko doskonalenie istniejącego systemu oświaty; naj-
lepszym i przy tym całkowicie realnym — stworzenie systemu no-

wego, odpowiadającego potrzebom przyszłości.

NIE jest trudno wykazać niską efektywność i wysoki koszt spo-
łeczny dzisiejszego systemu oświaty w Polsce. Ten problem po-
ruszała już nie od dziś w wielu ujęciach publicystyka zajmująca

się kształceniem i wychowaniem. Opinia ekspertów jest również jed-
noznaczna — kształcenie trwa dziś nieproporcjonalnie długo w sto-
sunku do uzyskanego poziomu absolwentów, jest mało intensywne,
obciążone treściami zbędnymi, bagażem wiedzy encyklopedycznej
i pamięciowej. Nie zapewnia ani właściioego przygotowania do pracy
zawodowej w warunkach rozwiniętej rewolucji naukowo-technicznej,
ani do życia w zmieniających się warunkach cywilizacyjnych. Nie po-
budza samodzielności i twórczości, a za to uniformizuje. Nie daje nie-

zbędnego wyposażenia intelektualnego i uczuciowego do aktywnego
współczestnictwa we współczesnej i w przyszłej socjalistycznej cywi-
lizacji oraz jej kulturze.

Listę można by kontynuować, jej geneza polega na tym między
innymi, że aktualny system kształcenia jest typowym systemem
instrumentalnym wobec gospodarki, czy też nieco szerzej — wobec
cywilizacji. Oznacza to, że celem jego jest wykształcenie określonej
liczby wykwalifikowanych pracowników niezbędnych do „obsłużenia"
aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Jest więc systemem
instrumentalnym nawet nie tyle wobec tego, co jest, ile wobec tego,
co było. Reakcja systemu ukierunkowanego na obsługę aktualnego za-

potrzebowania,
1
jest z natury zawsze opóźniona. System ów, kształto-

wany wedle doraźnych potrzeb, podzielony na mnóstwo wąskich spe-
cjalności i wiele pionów, ulegający częstym zmianom, działał przy
tym w sytuacji ograniczenia środków. Nie zaspokajał więc ani po-
trzeb gospodarki, ani aspiracji kształconych. Nierównomiernie roz-

winięty i faktycznie zróżnicowany (zwłaszcza różnice między szkołą
miejską i wiejską) nie zapewniał ani loyrównywania szans, ani wy-
korzystania talentów i właściwego wyboru specjalizacji.

Jeśli nowoczesny system kształcenia ma 'mieć cechy instrumentalne,
to powinien być to przynajmniej instrumeńtalism nie wobec potrzeb
dnia dzisiejszego, lecz uwbec jutra. Nie wobec gospodarki zastanej,
lecz wobec gospodarki prognozowanej. A więc zmieniającej się, wy-
magającej inwencji i twórczej postawy na każdym stanowisku; o wie-
le wyżej ceniącej szerokość horyzontów niż wąską specjalizację. Jeśli
instrumentalizm, to wobec polityki społecznej jutra, nie wobec pew-
nych konieczności dnia dzisiejszego.

Raport nie odpowiada na fundamentalne pytanie, czy system kształ-
cenia w Polsce poioinien być systemem instrumentalnym, czy też na-

leży traktować wykształcenie jako wartość samą w sobie, nadrzędną,
wynikającą z podstaiuowych praw i aspiracji jedriostki ludzkiej, oby-
watela nowoczesnego państwa socjalistycznego. Nie wydaje się jed-
nak, by na to pytanie można było odpowiedzieć w sposób jednoznacz-
ny. Tezy Raportu zawierają elementy każdego z tych skrajnych sta-
nowisk. To co Raport proponuje, umożliwia ich pogodzenie i syntezę.
Podstawową bowiem propozycją ekspertów, propozycja zresztą już
wcześniej sformułowaną przez uchwałę VI Zjazdu PZPR, jest po-
wszechna szkoła średnia. Powszechności tej nie należy jednak rozu-

mieć jako przymusu, lecz jako możliwość ukończenia pełnej szkoły
średniej przez każdego przeciętnie zdolnego młodego Polaka.

POWSZECHNA
szkoła średnia, którą proponują eksperci, nie sta-

nowi jednak kontynuacji dotychczasowej szkoły średniej oddzie-
• lonej od szkoły podstawowej i podzielonej na kilka odrębnych pio-

nów specjalistycznych o profilu ogólnym, artystycznym lub ściśle zawo-

dowym. Jest to właśnie konstrukcja nowa, zapewniająca jednocześnie
o wiele wyższą niż dziś efektywność nauczania przy pewnym skróce-
niu czasu trwania pełnego jego cyklu (niższy wiek absolwentów stu-
diów wyższych). Konstrukcja ta, ukierunkowana jest ku przyszłości,
łącząca funkcje instrumentalne wobec jutra z — równie niezbędną
jutro — nadrzędną funkcją wykształcenia.

Ta powszechna, szkoła średnia przyszłości składałaby się z obowiąz-
kowego wychowania przedszkolnego stopniowo obejmującego wszyst-
kie dzieci w wieku 4—6 lat; dalej trzech klas nauczania początko-
wego. Ta cześć kształcenia i wychowania na wsi odbywałaby się
w miejscu zamieszkania dziecka, gdzie znajdowałyby się kla&y przed-
szkolne i początkowe. Dalsze kształcenie odbywałoby się juf w szko-
łach zbiorczych, gdzie dzieci musiałyby być dowożone z wielu wsi.
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ORGANIZACJE INICJUJĄCE

CHEMIA PRAGNIE
Dlaczego się na to zdecydowali?
Czy będzie to narzędzie pomocne w

realizacji celów? Jakie są warunki
startu do nowego systemu? Co trze-

ba zrobić, by usunąć trudności we

wprowadzaniu nowych zasad? —

oto tematy, które byty podstawą
wymiany poglądów między kadrą
kierowniczą Ministerstwa Przemy-
ślu Chemicznego i jednostek jemu
podległych. W spotkaniu tym u-

czestniczyli: ADAM BAZAN — Dy-
rektor Naczelny Zjednoczenia Prze-

mysłu Rafineryjnego i Petroche-

micznego „PETROCHEMIA", TA-
DEUSZ DELONG — Zastępca Dy-
rektora Zjednoczenia Przemysłu
Farmaceutycznego „POLFA", ZBY-

SŁAW KOSIŃSKI — Zastępca Dy-
rektora Zjednoczenia Przemysłu
Farb {Lakierów „POLIFARB", TA-

DEUSZ MIGDAŁ — Zastępca Dy-
rektora Zjednoczenia Przemysłu
Chemii Gospodarczej „POLLENA",
JERZY OLSZEWSKI — Minister

Przemysłu Chemicznego, ANTONI
PONIATOWSKI — Dyrektor Gene-

ralny Centrali Handlu Zagraniczne-
go „CIECH" i ZBIGNIEW SZWAJA
— Dyrektor Departamentu w

MPChem. Redakcję reprezentowali:
LECH FROELICH i KAROL
SZWARC.

REDAKCJA: Wśród organizacji inicjujących zna-

lazło się pięć jednostek z MPChem. Dają one aż 65
proc. produkcji całego resortu • chemii. Na krajowej
naradzie gospodarczej Minister Olszewski zadekla-
rował, że z początkiem przyszłego roku wszystkie or-

ganizacje MPCh będą pracowały na nowych zasadach.
Panuje także przekonanie, że nikt tak jak chemia
nie pragnie zmian. Jeśli ta opinia jest prawdziwa,
to jakie są motywy tych dążeń?

J. OLSZEWSKI: Musimy się rozwijać dwukrotnie

szybciej. Jest to nadrzędny cel gospodarczy, nie tylko
dlatego, że takie są nasze ambicje, lecz takie są rów-
nież potrzeby całej gospodarki narodowej. Bez syste-
mu, który w sposób dynamiczny oddziaływałby na

przedsiębiorstwa, trudno mówić- o takim przyśpie-
szeniu.

Równocześnie istnieje potrzeba zmiany i unowocze-

śnienia struktury gospodarczej kraju. W krajach wy-
soko rozwiniętych udział przemysłu chemicznego w

tworzeniu dochodu narodowego jest znacznie wyższy.
Ten próg strukturalny musimy przekroczyć. Warun-
kiem głównym jest właśnie zmiana systemu zarządza-
nia i oceny działalności przedsiębiorstw.

Przyśpieszenia tempa rozwoju nie da się osiągnąć
bez wyzwolenia pracowniczej inicjatywy. Nie da się
rozwoju przeprowadzić w sposób autokratyczny, na

drodze zarządzeń. Chodzi głównie o znalezienie takie-
go systemu, który by kojarzył potrzebę centralnego
planowania, konieczność koordynacji działań gospodar-
czych w skali całego kraju z rozszerzeniem zakresu
samodzielności niższych ogniw gospodarczych, wyzwa-
lającej inicjatywę kadry, przynoszącej jej satysfakcję
z prący. Chodzi więc o znalezienie systemu, któremu
można by dać nazwę Oświeconej, decentralizacji. Zna-
lezienie owego złotego środka między centralizacją a

decentralizacją jest w ogóle kamieniem filozoficznym
całej sprawy.

REDAKCJA: Czy rzeczywiście nowe zasady działał--
ności współcześnie stanowią ten złoty środek?

J. OLSZEWSKI: Tak. Jestem przekonany, że przy-
jęty obecnie przez jednostki inicjujące system daje
szanse udzielenia pozytywnej odpowiedzi w tym wzglę-
dzie. I dlatego tak bardzo przemy do zmian.

Na drogę reformy wkroczyły wielkie organizacje
gospodarcze najlepiej do tego przygotowane, dyspo-
nujące wyrobioną kadrą techniczną i ekonomiczną,
„ostrzelane", jak np. Zjednoczenie „Petrochemia" czy
„Polfa", w podejmowanych poprzednio eksperymen-
tach. Warto wspomnieć, że ogólne zasady obowiązu-
jące jednostki inicjujące są w swoich głównych kie-
runkach zbieżne z tezami dotyczącymi zasad uspraw-
niania zarządzania państwem i gospodarką opracowa-
nymi przez Komisję Partyjno-Rządową.

I jeszcze jedno — opracowywane obecnie zasady
działania jednostek inicjujących staraliśmy się uwol-
nić od schematyzmu. Stawiamy na mozaikę rozwiązań;
Chodzi o to, aby system planowania i zarządzania był
zgodny z głównymi zadaniami stojącymi pfzed tymi
organizacjami.

A. BAZAŃ: -Minister Olszewski patrzy na spraw-
z punktu widzenia resortu, w sposób strategiczny.

Zgłosiliśmy swój akces do klubu organizacji inicju-
jących dobrowolnie, świadomi nie tylko konieczności
zmian zasad planowania i zarządzania, ale także z

dwóch innych, konkretnych powodów.
. Z początkiem ubiegłego roku utworzone zostało Zje-
dnoczenie „Petrochemia",; które "powstało z połącze-
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Dzisiaj:
KONIUNKTURA

EFEKTYWNOŚĆ
STANISŁAW CHEŁSTOWSKI

WA pierwsze miesiące bieżącego roku

charakteryzują się podobnymi tenden-

cjami do tych, jakie występowały w

gospodarce w roku ubiegłym: przede
wszystkim wysoką dynamiką produkcji
przemysłowej, płac i dochodów, zatrud-

nienia oraz nakładów inwestycyjnych. O ile

jednak w latach 1971—1972 można było uznać,
że taki stan rzeczy zapewnia realizację podsta-
wowych celów społeczno-ekonomicznych, że w

okresie przestawiania gospodarki według zasad

nowej polityki gospodarczej są to rezultaty zado-

walające — to obecnie znacznie większego zna-

czenia nabiera odpowiedź na pytanie: jakim
kosztem osiągamy tę wysoką dynamikę, jakie
są więc relacje między nakładami i efektami?

Jakościowa strona gospodarowania eksponuje
się tym bardziej, że front nie jest w pełni wy-
równany, a więc zaczynają dawać o sobie znać
dysproporcje, a utrzymanie równowagi ekono- .

micznej staje się warunkiem utrzymania do-

tychczasowego tempa rozwoju, przede wszyst-
kim tempa wzrostu zaspokajania potrzeb spo-
łecznych.

*

POPATRZMY na wyniki, jakie osiągnął w

dwóch pierwszych miesiącach br. przemysł w

porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego
roku.

produkcja globalna wzrosła o

zatrudnienie wzrosło o

osobowy fundusz płac wzrósł o

11,3%
4,3% (plan —3 ,8%),
8,4% (plan — 8,1%) j

Warto również porównać wyniki dwóch
pierwszych miesięcy br. z wynikami osiągany-
mi w tym okresie w latach poprzednich.

styczeń — luty (rok poprzedni ••= 100)

1971 1972 1973

Produkcja globalna 104,9 114,4
104,9

111,3
Zatrudnienie 102,0

114,4
104,9 104,3

Osobowy fundusz plac 107,3 112,8 108,4
Przeciętna płaca 105,3 107,4 104,0
Produkcja globalna

106,7na 1 zatrudnionego 1012,9 109,1 106,7

sprzedaż wyrobów własnej
produkcji i usług wzro-sla o 12,1«/« (plan —9 ,7%)j DOKOŃCZENIE NA STR. 8
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TARGACH

LIPSKICH

Największy polski sukces na

Wiosennych Targach w Lipsku
to przyznanie złotego medalu-za

ubranie ' męskie z bistoru, wy-

produkowane przez „Vistulę".

Czyżby to była zapowiedź nowej
sytuacji na krajowym rynku o«

dzieżowym? Ubranie wzbudziło

bowiem duże zainteresowanie

wśród handlowców zagranicz-
nych. (Patrz korespondencja wła-

sna — Lipskie konfrontacja r-

str. 9).
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Założeniem podstawowym jest jedność programu ł jakości absolwen-
tów szkół wiejskich t miejskich, jedność ich szans życiowych. W za-

leżności od wariantu, nauczanie w szkole średniej (bez wychowania
przedszkolnego) trwałoby 10 lub 11 lat, przy czym wariant 10-letni

jest droższy w sensie kosztów finansowych, ze względu na większą
intensywność kształcenia początkowego i większe stąd nakłady na

wyposażenie szkół. Ponieważ stawia on też większe wymagania ro-

dzinie, na którą spada ciężar lepszego przygotowania dziecka do szko-
ły, bardziej realny wydaje się wariant 11-letni.

Ostatnie 2 lub 3 lata szkoły średniej byłyby okresem nauczania

oprofilowanego w kilku grupach tematycznych w zależności od zdol-
ności t zainteresowań ucznia. Przygotowanie zawodowe następowa-
łoby jednak dopiero po ukończeniu szkoły średniej w rocznych szko-
łach pracowników wykwalifikowanych, na wyższych studiach zawo-

dowych, studiach magisterskich z ewentualną ich kontynuacją na

1,5—2-letnich teoretycznych studiach naukowych, przygotowujących
do zdobycia stopnia doktora. Wyjątek stanowiłyby dzieci zakwalifi-
kowane do szkół specjalnych, oraz stosunkowo niewielki odsetek tych,
którzy z różnych względów (na przykład niższe od przeciętnych zdol-

ności) nie kończyliby pełnej szkoły średniej, poprzestając na kursach

przysposabiających do zawodu odpowiedniego w stosunku do mo-

żliwości.

W ten sposób młodzież do 18 roku życia objęta byłaby w zdecydo-
wanej większości obowiązkiem szkolnym. Jednocześnie mielibyśmy
niespełna 21-letnich absolwentów szkół wyższych zawodowych, nie-

spełna 23-łetnich magistrów, 25—26-letnich doktorów.

Już konsekwencje tych granic wieku wkraczających w życie absol-
wentów są bardzo istotne dla społeczeństwa i gospodarki. Jeszcze

bardziej istotne są takie na przykład aspekty tej nowej szkoły śred-
niej, jak szybki wzrost poziomu wykształcenia ogólnego i horyzon-
tów myślowych młodych roczników klasy robotniczej, ogólny wzrost
zainteresowań i potrzeb kulturalnych całego społeczeństwa, szybki
wzrost poczucia rzeczywistego egalitaryzmu szans — gdzie różnicują
ludzi zdolności, nie pochodzenie.

OKAZUJE
Się, jak oszacowano w Raporcie, ie najkosztowniejsze

byłoby proste doskonalenie systemu istniejącego. Niemniej i ten
wariant został tam uwzględniony i przeanalizowany. Jak wia-

domo, najkosztowniejsze bywają prowizorki, pozornie zaś najłatwiej-
sze jest doskonalenie zastanego. Musimy jednak w rozpoczynającej
się dyskusji zważyć z jednej strony siłę nawyków i utartych pojęć,
a z drugiej szansę jaką dawałby nam zupełnie nowy, tańszy finan-
sowo i społecznie, a przy tym efektywniejszy i bardziej odpowiada-
jący potrzebom przyszłości system kształcenia. Zważmy, jak bardzo
każde rozstrzygnięcie ukształtuje Polskę i Polaków na wiele dziesię-
cioleci, jak bardzo przesądzi o tak pozornie odległych od problema-
tyki oświatowej sprawach, jak tempo wzrostu gospodarczego, szyb-
kość rozwoju rewolucji naukowo-technicznej, wynalazczość, atrak-

życia ' PTZVci
10ająca" kultury, czy wreszcie ogólnp. „jakość

Ale zważmy też, na jak wielkie i jak bardzo odległe w swych
efektach przedsięwzięcie mielibyśmy się zdecydować. Jak wynika
z Raportu, nowa szkoła średnia może przyjąć pierwszy rocznik dzieci

dopiero w roku szkolnym 1979/80, a więc absolwenci opuściliby ją
dopiero w 1989 lub 1990 roku. Dopiero w roku 2000 można byłoby
prawdopodobnie objąć około 90 proc. wszystkich dzieci w wieku 4—6
lat obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Dopiero w tymże
roku 2000 — jak sądzą eksperci — 90 proc. młodzieży kończyłoby peł-
ną szkołę średnią. Zważmy więc, że społeczne ejekty tej reformy
widoczne byłyby w szerszej skali dopiero na przełomie XX i XXI

wieku, a jednocześnie reformę tę należałoby rozpocząć już w naj-
bliższych latach.

Zdając sobie sprawę z rozmiarów szansy, wobec której stoimy,
zdajmy sobie też sprawę z rozmiarów odpowiedzialności i ogromu
wysiłku. Nie dokonamy jakiejkolwiek reformy, nie zbudujemy jakiej-
kolwiek szkoły przyszłości poza tą szkołą, która jest, poza tymi na-

uczycielami, którzy w niej uczą, poza tym punktem wyjścia, w któ-

rym jesteśmy. Reformy muszą dokonać i ciężar jej unieść ci właśnie

nauczyciele i ta właśnie szkoła. Dlatego jak nigdy potrzebna jest
życzliwość wobec' szkoły i wobec nauczycieli: zamiast rozdzierania
szat, stwarzanie warunków do podnoszenia wiedzy i łączenia kwalifi-
kacji z doświadczeniem.

200 lat po historycznej Komisji Edukacji Narodowej mamy dziś
w ręku pewien wstępnie uformułowany instrument teoretyczny o nie-

bywałym, znaczeniu dla oświaty samej i dla naszej przyszłości. Ma-

my dziś jednak inne i stokroć lepsze — choć nie dane a priori — wa-

runki spożytkowania tego instrumentu. Dyskusja obecna jest tylko
wstępem do uczynienia zeń instrumentu praktycznego. Może się ona

toczyć różnymi torami i każdy z nich będzie pożyteczny, o ile do

wydoskonalenia owego instrumentu się przyczyni. Należy zarówno
zastanawiać się nad tym co uczynić, by taką to a taką konkretną
szkołę w takiej to a takiej miejscowości przygotować do nowych za-

dań; jak i nad tym, czy można owe zadania lepiej i mądrzej sfor-
mułować. A także nad tym, ile kosztować będzie ich realizacja.

Nie powinno jednak z pola dyskusji ani na chwilę zniknąć prze-
świadczenie, iż spierając się o model oświaty, spieramy się w istocie
o model Polski i Polaków jutra. Chodzi o odpowiedź na pytanie, z ja-
kim „wyposażeniem intelektualnym" zmierzy się młody Polak przeło-
mu stuleci z — o wiele bardziej niż dziś skomplikowanymi — pro-
blemami tych lat.

J. S.

Naszemu Koledze

redaktorowi JERZEMU SURDYKOWSKIEMU

serdeczne wyrazy wspólczuda z powodu śmierci

OJCA

składa zespól „Życia Gospodarczego"

KStiH NADESŁANE
STANISŁAW SUDOŁ — RACHU-

NEK KOSZTÓW W ZARZĄDZANIU
PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZEMYSŁO-
WYM — str. 192, cena zl 12. — PWE,
Warszawa 1972.

TADEUSZ CHOLTŃSKI — PRZED-

SIĘBIORSTWO A BANK — Str. 148,
cena zł 12. — PWE, Warszawa' 1972.

STANISŁAW ROG - STATYSTY-
KA ŚRODKÓW TRWAŁYCH — str,
224, cena zl 12. — PWE, Warszawa
1972.

JERZY GREN — GRY STATY-
STYCZNE I ICH ZASTOSOWANIA
— str. 228, cena zl 20. — PWE, War-
szawa 1972.

PRACA ZBIOROWA — SOCJOLO-
GIA HANDLU — Wybrane zagad-
nienia — pod redakcją Andrzeja K.

Koźmińskiego' i Adama Sarapaty —

str. 424, cena zl 43. — PWE, Warsza-
wa 1972.

INFORMATOR INWESTORA —

tom I — wydanie V zmienione —

przedmową opatrzył Kazimierz Se-
comski — str. 622, cena zl 65. —

PWE, Warszawa 1972.

ZBIGNIEW MADEJ •- NAUKA I
ROZWÓJ GOSPODARCZY — wyd. II

poprawione — str. 316, cena zł 21, —

PWE, Warszawa 1972.

JAN PEN — WSPÓŁCZESNA EKO-
NOMIA — str. 376, cena zl 30. —

PWE, Warszawa 1972.

EDWARD BUDZICH, ROMAN
GŁOWACKI — RACHUNEK EKO-
NOMICZNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
HANDLOWYM — str. 384, cena zl
30. — PWE, Warszawa 1972.

PRACA ZBIOROWA — ELEMEN-
TY RACHUNKU EKONOMICZNEGO
— pod redakcją naukową Zdzisława
Hellwiga — str. 504, cena zl S8. —

PWE, Warszawa 1972.

TWÓRCY NAUKOWYCH POD-
STAW ORGANIZACJI — Wybór pism
— str. 495, cenó zl 54. — PWE, War-
szawa 1972.

ZDZISŁAW JACH — EFEKTYW-
NOŚĆ PRACY BADAWCZEJ INSTY-
TUTÓW PRZEMYSŁOWYCH — str.

212, cena zł 32. — PWE, Warszawa
1972.

ANDRZEJ FIRLEJCZYK — FINAN-
SOWE INSTRUMENTY ZARZĄDZA-
NIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI — str.

360, cena zl 2fl. — PWE, Warszawa
1972.

LUCYNA WOJTASIEWICZ — PLA-
NOWANIE ROZMIESZCZENIA IN-
WESTYCJI — System rachunków —

str. 164, cena zl 18. — PWE, War-
szawa 1972.

WACŁAW BILIŃSKI, JOACHIM CE-
RAFICKI, ANDRZEJ NOWAKOW-
SKI — ANALIZA WARTOŚCI — str.

164, cena zl 18. — PWE, Warszawa
1972.

EUGENE L. GRANT — STATY-
STYCZNA KONTROLA JAKOŚCI —

z angielskiego tłumaczył Leszek
Zienkowskl — str. 824, cena zl 70.—
PWE, Warszawa 1972.

ROMUALD KUDLIŃSKI — STRA-
TEGIA WIELKICH KORPORACJI —

Koszty, zyski, ceny — str. 30. —

PWE, Warszawa 1972.
JERZY GŁOWACKI — OPTYMAL-

NE DECYZJE W PRODUKCJI EKS-
PORTOWEJ — str. 240, cena zl 22. —

PWE, Warszawa 1972.
PAWEŁ BOŻYK, ALEKSANDER

CZEPURKO, STANISŁAW GÓRA —

PROGNOZOWANIE ROZWOJU RYN-
KU RWPG — str. 216, cena zl 17. —

PWE, Warszawa 1972.

PRACA ZBIOROWA — DOSKONA-
LENIE JAKOŚCI PRODUKCJI —

Problemy rachunku ekonomicznego
— z rosyjskiego tłumaczył Jan Stan-
kiewicz — str. 332, cena zl 23. —

PWE, Warszawa 1972.

CZESŁAW SKOWRONEK — ANA -

LIZA GOSPODARKI MATERIAŁO-
WEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRZE-

MYSŁOWYM — wyd. HI poprawione
i uzupełnione — str. 380, cena zł 32.
— PWE, Warszawa 1972.

EUFEMIUSZ TEREBUCHA — RA-
CHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
TRANSPORTOWYCH — str. 344, cena

zl 33. — PWE, Warszawa 1972.

W UBIEGŁYM TYGODNIU
• PRZYSPIESZENIE ROZWOJU

INFORMATYKI w łatach 1973—75
uchwaliło Biuro Polityczne «• zara-

zem przygotowanie długookresowe-
go programu wdrażania jej do róż-

nych dziedzin życia społeczno-gos-
podarczego kraju, stałego doskona-
lenia planowania, kierowania i za-

rządzania.

O WZROST TEMPA SPOŁECZ-
NO - EKONOMICZNEGO rozwo-

ju regionów oraz wzrost ich
udziału w powstaniu ogólnokrajo-
wego dorobku — oto główne kie-
runki dyskusji i uchwał podejmo-
wanych w toku wojewódzkich kon-

ferencji sprawozdawczo-v>yborczych
PZPR w Poznaniu, Kielcach, Łodzi
i Szczecinie. Konferencje wybrały
nowe władze partyjne. W konferen-
cji poznańskiej uczestniczył I sekre-
tarz KC Edward Gierek.

• OGÓLNONARODOWA DYS-
KUSJA NAD PRZYSZŁOŚCIĄ OŚ-
WIATY rozpoczęła się na podsta-
wie dokumentu Komitetu Eksper-
tów dla Opracowania Raportu o

Stanie Oświaty w PRL.

• Z OKAZJI DNIA METALOW-
CA premier Piotr Jaroszewicz przy-

jął przedstawicieli zakładów prze-
mysłowych i Związku Zawodowego
Metalowców oraz wyraził uznanie
dla rzetelnej i ofiarnej pracy me-

talowców.

9 Istotną zmianę we wniesionym
pod obrady Sejmu projekcie usta-

wy O ZMIANIE USTAWY O HO-

DOWLI, OCHRONIE ZWIERZĄT
ŁOWNYCH I PRAWIE ŁOWIEC-
KIM ma być powierzenie myśliwym
poważnych zadań dotyczących ho-
dowli zwierzyny w lasach — obo-

wiązku, który obecnie spoczywa na

administracji leśnej.

O NA LIŚCIE NOWO MIANO-
WANYCH PROFESORÓW nadzwy-
czajnych w dziedzinie nauk ekono-

micznych znajdują się: Wiktor He-
rer samodzielny pracownik nauko-

wo-badawczy w Instytucie Plano-
wania w Warszawie, Anna Janko-
wska docent Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Staszica w Krakowie,
Władysław Misiuna samodzielny

pracownik naukowo-badawczy w

Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa
PAN w Warszawie, Ewa Raszeja-
Tobjasz samodzielny pracownik na-

ukowo-badawczy w Instytucie Eko-
nomiki Rolnej w Warszawie i Jan
Stelmach samodzielny pracownik
naukowo-badawczy w Instytucie
Ekonomiki Rolnej w Warszawie.

@ WSPÓŁPRACA SPÓŁDZIEL-
CZOŚCI MIESZKANIOWEJ ZE

ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI przy-
nosi zarówno dodatkowe efekty
mieszkaniowe, juk też właściwy sys-
tem rozdziału lokali. Formą, która

zdaje egzamin i ma szanse upow-
szechnienia są zrzeszenia budowy
domków jednorodzinnych, powsta-
jące przy dużych zakładach pracy.

• KOMBINAT PGR W K1EK-
RZU PO RAZ DRUGI ZOSTAŁ
UZNANY ZA NAJLEPSZY W KRA-

JU. Kombinat otrzymał także dy-
plom Sekretariatu KC i Prezydium
Rządu za udział w akcii „20 miliar-
dów". W bież. roku wartość dodat-

kowej produkcji wyniesie tu ponad
7 min zł i będzie efektem zwiększo-
nej produkcji zbóż, mleka i mięsa.
Wydajność pracy wynosi ok. 157

tys. zł na jednego zatrudnionego.
OBYŁONASW1972R. 33,2

min, a więc w porównaniu z 1971 r.

przybyło 293 tys. osób Ludność

miejska stanowiła 53,1 proc. Lud-

nośó v> wieku do lat 19 wynosiła
11,9 min osób. Zatrudnienie w gos-

podarce uspołecznionej wyniosło
10,4 min, przekraczając po raz

pierwszy 10 min, zaś czynnych za-

wodowo było 16,2 min. W 1972 r.

oddano do użytku 201,7 tys. miesz-
kań o 685,2 tys. izb.

• SPADEK LICZBY WYPAD-
KÓW PRZY PRACY w latach 1970-
72 notuje się w przemyśle gazow-

niczym. Niestety ich liczba rośnie
w energetyce. Na wzrost liczby wy-
padków wpływają zdecydowanie
niektóre przedsiębiorstwa, głównie
zakłady energetyczne okręgów: cen-

tralnego, wschodniego i zachodnie-

go.

O W WARSZAWIE SĄ DOMY,
ZA KTÓRE NIKT W- ADM NIE PO-
NOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, nikt
nie potrafi się z MPO porozumieć
w sprawie wywożenia śmieci itp.
Wyszło to na jaw, gdy ekipy kon-
trolne sprawdziły stan czystości po-
sesji mieszkalnych, zakładów pracy,
lokali handlowych i gastronomicz-
nych.

9 OKOŁO 700 FOLSKICH SPE-
CJALISTÓW różnych dziedzin uda

się w bież. roku do Związku Ra-

dzieckiego w celu pogłębienia zaso-

bu wiedzy technicznej i odbycia,
stażu zawodowego. U siebie nato-

miast będziemy gościć ponad 100

specjalistów radzieckich.

o „PRAWO I ŻYCIE" zostało

przemianowane na tygodnik.
• 10 TYSIĘCY ZWIERZĄT RÓŻ-

NYCH GATUNKÓW ZNAJDUJE

SIĘ OBECNIE W OGRODACH
ZOOLOGICZNYCH CAŁEJ POLS-
KI. Zwierzęta do ogrodów zoologi-
cznych kupujemy głównie w ZSRR,
Holandii i NRF. Najmniej drwizo-
chłonne są żyrafy, ponieważ krajo-
we ZOO zaopatrują się w nie w...

Katowicach, gdzie regularnie się
rozmnażają. Cena żyrafy waha się
w granicach 250 tys. zł.

PMSA
Dyskusja nad rolą kontroli w sys-

temie planowania i zarządzania za-

czyna przynosić pewne efekty.
Stwierdzenie, że kontrola nie powin-
na polegać jedynie ani głównie na

badaniu zgodności działania jedno-
stek gospodarczych z obowiązujący-
mi przepisami, a na badaniu efek-

tywności wykorzystania posiadanych
przez te jednostki środków, musiało

szybko doprowadzić do następnego
wniosku: badanie efektywności i po-
moc w jej polepszaniu musi opierać
się o* rzetelną analizę ekonomiczną.
Przedsiębiorstwa nie mogły narze-

kać na. brak najrozmaitszych spro-
•wozdań, do których sporządzania
były obligatoryjnie zobowiązane.
Wśród nich była i analiza rocznych
wyników działalności gospodarczej.
Nowe spojrzenie na funkcjonowanie
przedsiębiorstw doprowadziło jed-
nak szybko do stwierdzenia, że ana-

liza ta w dotychczasowej formie nie-
wiele pomaga przedsiębiorstwom i
w gruncie rzeczy jest jeszcze jed-
nym sprawozdaniem GUS-owskim.

Rada Ministrów w styczniu pod-
jęła uchwałę w sprawie analiz eko-

nomicznych oraz kompleksowej o-

ceny jednostek gospodarczych. Nowe

metody analizy omawiane są w o-

statnim numerze „G OSPODARKI
PLANOWEJ" przez Andrzeja Kar-

pińskiego. Oparł się on na wynik ai'h

pracy specjalnego zespołu eksper-
tów.

Jakie były wady dotychczasowe-
go systemu? Analizy były robione

przez przedsiębiorstwa, ale dla po-
trzeb przede wszystkim jednostek
nadrzędnych. Już ten fakt powodo-
wał tendencyjność wielu wniosków,
a nawet danych liczbowych. Podsta-

wowym kryterium był stopień wy-

konania planu, a w mniejszym za-

kresie poprawa wyników w stosun-

ku do okresu ubiegłego. Ponieważ

analizy wchodziły w skład sprawo-
zdawczości GUS-u musiały być u-

jednolicone, bez względu na specy-
fikę branż i zakładów. Były one

przy tym robione w kilka miesięcy
po zakończeniu roku, traktowano

więc je często wręcz jako dokument

historyczny, mało przydatny, a bar-
dzo pracochłonny (w większych
przedsiębiorstwach roczna analiza
zawierała 200 do 300 stron maszyno-
pisu).

Uchwała Rady Ministrów bardzo
istotnie zmieniła dotychczasowy stan

rzeczy. Analizy przedsiębiorstwo ro-

bi dla siebie, w formie i za okres,
które dyrekcja przedsiębiorstwa u-

zna za potrzebne. Uchwała zawiera

jedynie pewne ogólne wskazówki

metodologiczne. Zjednoczenia i re-

sorty będą dla swych potrzeb same

opracowywać analizę działalności

ekonomicznej podległych sobie pla-
cówek. Istotnym novum jest fakt,
że o ile analiza przedsiębiorstwa jest
przeznaczona dla niego samego, o

tyle analiza przeprowadzana przez
szczeble nadrzędne musi być prze-
słana przedsiębiorstwom. Idzie Więc
o wzbogacenie zakresu informacji na

szczeblu przedsiębiorstwa, możli-
wość porównywania się z Innymi
jednostkami.

Analizy zjednoczeń powinny być
również połączone z oceną planu na

rok następny i pewnymi prognoza-
mi (dotyczącymi np. tendencji zby-
tu, koniunktury światowej, progra-
mu inwestycyjnego itp.) na lata na-

stępne. Ma to o tyle duże znacze-

nie, że od razu w jednym dokumen-
cie jest dokonywana ocena prze-

szłości 1 wyciągane są wnioski z tej
oceny na przyszłość. Wreszcie na-

stąpiło odejście od porównywania
wyników z planem rocznym. Kry-
terium oceny to postęp osiągnięty
w stosunku do wyników- roku po-
przedniego oraz ocena tego postępu
w stosunku do zadań, które wynika-
ją dla danej jednostki z planu wie-

loletniego.
Wprowadzenie tych zmian powin-

no bardzo, istotnie zwiększyć rolę
analiz ekonomicznych w kierowaniu

działalnością przedsiębiorstw.
Warto tu doddć, że zwiększa to

rolę ekonomistów, w przedsiębior-
stwie i zmusza zarówno ich jak i

cały personel kierowniczy do pogłę-
bienia edukacji ekonomicznej. Jeżeli

chcemy położyć główny nacisk na

zwiększanie efektywności gospoda-
rowania — to przede wszystkim mu-

simy nauczyć się prawidłowo tę e-

fektywność oceniać, porównywać na-

kłady z wynikami nie tylko na-<

szczeblu makroekonomicznym, a na-

wet nie tylko na szczeblu przedsię-
biorstwa — analiza musi dotrzeć do

oddziałów, a nawet jeszcze niższych
komórek organizacyjnych. Badanie
efektywności nie jest sprawą prostą
ani łatwą, wymaga często skompliko-
wanych narzędzi i umiejętnego posłu-
giwania się trudnymi pojęciami i
miernikami. Te narzędzia i pojęcia
muszą jednak wejść „w krew" kiero-
wników naszego przemysłu. Jest to

jedeń z warunków nie tylko skutecz-
ności zmian wprowadzonych oma-

wianą tutaj uchwałą Rady Mini-

strów, ale w ogóle możliwości wpro-
wadzenia dalej idących udoskona-
leń w całym systemie gospodarki.

s.r.

Asfalt na zapory
W Światowym budownictwie ziemnych

zapór wodnych karierę robi asfaltobeton
jako warstwa izolacyjna. Zagadnienie to

przebadali również naukowcy ż politech-
niki Krakowskiej, potwierdzając wszech-
stronne zalety asfaltobetonu. Asfaltobe-
tonowe tzw. płaszcze kładzione zaledwie
kilkunastocentymetrową warstwą, całko-
wicie uszczelniają nasyp ziemny zapory,
gwarantując jego skuteczność i odpor-
ność na rozmycie, przecieki itp. W efek-
cie pozwala to budować ziemne zapory
coraz większych rozmiarów korzystając
z miejscowych zasobów gliny. W Pol-
sce największą z dotychczasowych zapór
wykonanych w ziemi jest zbudowana

Srzed niespełna 10 laty zapora wodna na

ole pod żywcem. (PAP)

Twarde folie z PCW

W Zakładach Tworzyw Sztucznych 1
Cerat vt Wojciechowie pow. Radomsko
uruchqmlona linia kalandrowa umożli-
wi szersze stosowanie termospawalnych
opakowań, zastępujących tradycyjne o-

pakowania szklane. Przy użyciu około
1000 ton folii PCW będzie można zao-

szczędzić około 4 min złotych dewizo-
wych. (Interpress)

Zespół Inżynierii... Orbitalnej
Na Politechnice Łódzkiej przystąpiono

do organizowania pierwszego w kraju
Międzywydziałowego Zespołu Inżynierii
Orbitalnej. Głównym zadaniem zespołu
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będzie wprowadzenie do bieżącej prak-
tyki zdobyczy naukowych i technicz-
nych uzyskiwanych w procesie podboju
kosmosu w przodujących w tej dziedzi-
nie krajach. Jednym z tematów będzie
np. opracowanie przez Wydział Włó-
kienniczy PŁ technologii wyrobu tkanin
na specjalne skafandry dla ludzi pracu-
jących na dużych wysokościach oraz w

warunkach wysokich ciśnień. (PAP)

Proszki spiekane
Zakłady Narzędzi Pomiarowych w Ra-

wie mazowieckiej zastosowały, jako jed-
ne z pierwszych w kraju, metodę pro-
dukcji niektórych elementów z formo-
wanych proszków spiekanych. W porów-
naniu z tradycyjną obróbką mechanicz-
ną metalu jest ona o wiele korzystniej-
sza. Tak np. oprawka do gwintowania
wykonana starym systemem kosztowała
18 zł, a z proszków spiekanych mniej
niż 2 zł. Nową metodę stosuje się już
przy kilkunastu wyrobach. Niezbędne do
tego formy zakład wykonuje we włas-
nej narzędziowni. Jest to jeden z efek-
tów szeroko stosowanej w tym przed-
siębiorstwie analizy wartości poprzedza-
jącej uruchomienie wszystkich nowych
wyrobów. (PAP)

Nawadnianie ściekami

Oddział Wodnych Melioracji w Katowi-
cach stosuje' na terenie stacji doświad-
czalnej w Gliwicach nawadnianie ście-
kami miejskimi plantacji wikliny, topo-
li oraz morwy. Bardzo dobre rezulta-
ty tych nawodnień pozwalają Już dziś
na kreślenie optymistycznych perspek-
tyw. Mianowicie, liczne nieużytki Gór-
nego Śląska, przede wszystkim hałdy
hutnicze 1 kopalniane oraz tereny by-
łych piaskowni nawadniane ściekami
mogą być w przyszłości zadrzewione i
zamienione w wysokoprodukcyjne Użyt-
ki leśne. (Interpress)

Jak transportować
czekoladę?

Tzw. kuwerturę — masę czekoladową
— otrzymuje się w fabryce w stanie
gorącym i płynnym. Następnie podlega
ona chłodzeniu, paczkowaniu, transpor-
towi do wytworni galanterii czekolado-
wej, rozpakowaniu, podgrzewaniu i uży-
ciu w produkcji. Czynności więc wiele.

a wszystkie pracochłonne i kosztowne.
Nowy pomysł transportu kuwertury zro-

dził się w Szczecińskiej Fabryce Czeko-
lady „Gryf". Kuwerturę o temp. 80 st. C
przetransportowano na odległość 200 km
autocysterną do przewozu mleka. Ubyt-
ki temperatury wyniosły tylko 5 stopni
i kuwertura w stanie gorącym 1 płyn-
nym mogła być od razu zastosowana w

dalszej produkcji. (PAP)

Welurozol

Czyszczenie zamszowych płaszczy I

kurtek, odnawianie welurowego obuwia,
rękawiczek i toreb nie będzie przedsta-
wiało żadnego problemu dzięki prepara-
towi o nazwie WELUROZOL. Produkcję
tego środka konserwującego skórę zam-

szową i welur uruchamiają zakłady che-
miczne „Azot" w Jaworznie. Welurozol
znajdzie się wkrótce na rynku w acro-

solowych opakowaniach. (NiT)

Turbiny dla statków

Obecnie coraz większym zainteresowa-
niem w światowym budownictwie o-

krętowym cieszą się turbiny gazowe.
Zbudowano już pierwsze statki do prze-
wożenia kontenerów z tego typu napę-
dem, a plany wielu stoczni obejmują
coraz szersze stosowanie turbiny gazo-
wej, zarówno typu lotniczego jak też
turboelektrycznej. Wielu fachowców u-

waża turbinę gazową za napęd wprost
Idealny. Mamy tu bowiem do czynienia
z zamkniętym urządzeniem energetycz-
nym obywającym się bez kłopotliwych
kotłów, wymienników ciepła, skraplaczy
Itp., urządzenie produkuje wielkie moce

przy stosunkowo niewielkich wymiarach
własnych, .obywa się bez wody (nawet do
chłodzenia), Jest proste w konstrukcji i
obsłudze. (Interpress)

Eksport amerykańskich
komputerów

Po trzech latach stagnacji, w 1972 r.

eksport amerykańskich komputerów
wzrósł o CS proc. i osiągnął wartość 9
miliardów dolarów — oznajmiła specja-
listyczna firma marketingowa, Interna-
tional Data Corporation. Przewiduje
ona, lż tendencja taka utrzyma się co

najmniej przez Jeszcze I lato. Przoduje

IBM, której eksport wzrósł o 34 proc.
Dostarcza ona obecnie — poza rynkiem

' amerykańskim — komputerów na sumę
6,1 mld doi. Na drugim miejscu znaj-
duje się Honeywełl. Firma ta odnotowa-
ła wzrost eksportu o 29 proc. (wartość
dostaw — 750 min doi.). (PAP)

Nauka — przemysł
W tamach współpracy wyższych u-

ezelni z przemysłem, krakowska Akade-
mia Medyczna nawiązała interesującą
umowę z Zakładami Chemicznymi „O-
święcim", podpisaną uroczyście przez
dyrektora zakładów I rektora AM. Aka-
demia rozszerzy prace naukowo-badaw-
cze o zagadnienia służące poprawie
zdrowia znłogl Zakładów; sama zaś
również skorzysta otrzymując od part-
nera — zakładu przemysłowego — ana-

raturę I produkty chemiczne. Służba
przemysłowa przejmie konserwację apa-
ratury I urządzeń należących do klinik
I laboratoriów Akademii. Przede wszyst-
kim zaś krakowska AM obpjmie stały
patronat nad przemyslctoą służbą zdro-
wia. (WIT)

Sejm społecznej myśli naukowej
Polska Akademia Nauk przygotowuje

obecnie wielki zjazd towarzystw nauko-
wych i opiekujących się nimi instytucji
— zaplanowanych na połowę bież. roku.
Ustali się na nim rolę 1 miejsce towa-

rzystw naukowych w życiu kraju, kie-
runki ich rozwoju, kompetencje w za-

kresie upowszechniania wiedzy. Infor-
macji naukowej, działalności badawczej
i wydawniczej. Zjazd będzie platformą
dla wymiany doświadczeń między to-

warzystwami ogólnymi, regionalnymi i

specjalistycznymi. (Interpress)

Napęd gazowy

Firmy Daimler-Benz oraz MAN usiłu-
ją zastosować napęd gazowy w autobu-
sach. Projektanci postanowili zrezygno-
wać z rewolucyjnych koncepcji I stara-

ją się po prostu dostosować do nowego
paliwa produkowane dzisiaj silniki wy-
sokoprężne, w których zamiast wtryskł-
waczy zastosowano świece zapłonowe.
Jedynym novum konstrukcyjnym są
specjal-ie urządzenia mieszające do wy-

twarzania mieszanki gazowo-powletrż-
nej, które spełniają funkcję gaźników.
Silnik gazowy ma moc 170 KM 1 bar-
dzo dobrze spisuje się w próbach. Je-

dynym mankamentem Jest duża. obję-
tość butli z gazem, które zajmują spo-
ro miejsca. (PAP)

Szczepionka przeciw grypie ^

W Instytucie Pasteura prowadzone od
3 łat poszukiwania zostały ostatnio u-

wieńczone pomyślnymi wynikami. Przy
współpracy z australijskim słynnym u-

czonym, pochodzenia węgierskiego, pro-
fesorem Fazekas 7 Salnt-Groth. który
wykazał możliwość uporządkowania nie-
ustannych odmian wlrusd i uszeregowa-
nia Ich w pewnego rodzaju hierarchie,
uczonym udało się wyjaSnić skompliko-
wane prawa, którym podlegają zmiany
wirusa. Postępując według linii mutacyj-
nej, uczeni w ten sposób mogą prowa-
dzić badania nad wirusem, który ukaże
się w ciągu najbliższych lat. Szczepion-
ka zawsze dotąd opóźniona w działaniu,
w ten sposób wyprzedzi naturę 1 będzie
skuteczna nie tylko podczas aktualnej
epidemii, lecz również na przys7łość.
Produkcje szczepionki rozpoczęły Już
duże zakladv Pasteura w Garches i

Perigueux, (PAP).

Sztuczna mamka dla ciefqt
W Jednym z francuskich zakładów

przemysłowych opracowuno prototyp
sztucznej mamki dla cieląt, W sztucz-

nej mamce znajduje się zbiornik z nie-
rdzewnej stali zawierający mleko sprosz-
kowane. W chwili gdy cielę zaczyna
ciągnąć za smoczek — otwiera się do-
pływ wody. Dopływ ten włącza grzałkę
elektryczną. Ogrzana nią woda mipsza
się z kolei z odpowiednią ilością mleka
sproszkowanego i jui w postaci mleka
o składzie dokładnie odpowiadającym
składowi i temperaturze mleka krowiego
wydzielanego fjprzez wymię, spływa do
smoczka. Dzl^tl takiemu urządzeniu W
sztucznej mamce nigdy nie znajduje sic
produkt ulegający zepsuciu, gdyż z

chwilą gdy cielę przestanie ciągnąć za

smoczek, dopływ wody ustaje, grzałka
wyłącza się, no 1 oczywiście nie wy-
twarza się płynny pokarm zastępujący
mleko. (PAP).

Sejm kobiet-inżynierów
i naukowców

Po raz pierwszy w historii naszych
organizacji naukowo-technicznych odbę-
dzie się w Polsce IV Międzynarodowa
Konferencja Kobiet-inżynierów I Naukow-
ców. Konferencja przewidziana jest na

wrzesień 1975 r., ale już dziś trwają
przygotowania do tego niezwykłego „Sej-
mu" kobiet. Komitet Organizacyjny,
złożony z przedstawicielek stowarzyszeń
NOT i SARP, przyjął propozycję inicju-
jącej grupy roboczej Polskiego Związku
Inżynierów 1 Techników Budownictwa,
aby tematem konferencji były nowi;
techniki w służbie człowieka. (Interpress).

Szybki termometr

W Przemysłowym Instytucie Badaw-
czym w Osace wyprodukowano termo-
metr Świetnie nadający się dla niemo-
wląt. Mierzenie temperatury trwa trzy
sekundy. Nowy termometr działa w o-

parclu o elementy z azotku tantalu, któ-
ra to substancja zmienia przewodnictwo
elektryczne w zależności od tempera-
tury. (Newsweek)

Elektryczny samochód
w sprzedaży

N» motoryzacyjnym rynku Wielkiej
Brytanii pojawiła się rewelacja, model
elektrycznego samochodu — Enfiełd8 000,
Samochodzik ten wyprodukowany przez
mało znaną firmę Enfleld Automotiv,
wyposażony w 8 dwunastowołtowych
akumulatorów, pozwalających na rozwi-
/^ e

.ę
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granicach 44 mil/godz.
(ok. 70 km/goda.), nadaje się doskonale
do krótkieli wycieczek i do poruszania
się w, zatłoczonych ośrodkach miejskich.
Stosunkowo zrywny — prędkość 50
km/godz. osiąga w 8,8 sekundy — Jest
wozem dwumiejscowym, wyposażonym
w karoserię aluminiową, wyglądem swym
przypominający Mini Austiny, zasięg te-

go pojazdu bez ładowania lub wymiany
akumulatorów wynosi 70 do 120 km.

« KM. Cena wynosi 1000
funtów. (Interpress).



W ostatnim okresie w praktycznej działalności

gospodarczej uświadomiliśmy sobie z całq ostroś-

cią, źe czynniki surowcowo-energetyczne należą
do podstawowych czynników rozwoju gospodar-

czego. Zagadnieniem tym pasjonuje się od daw-

na publicystyka ekonomiczna, a „Zycie Gospo-

darcze" zajmuje w tej dziedzinie pozycję wio-

dącą. Inaczej natomiast wygląda sytuacja w teo-

rii ekonomicznej.

PODSTAWOWYCH pracach z zakresu
teorii wzrostu gospodarczego, a zwłaszcza
w akademickich podręcznikach ekonomii

politycznej o czynnikach surowcowo-energe-
tycznych prawie się u nas nie mówi. Teo-
rię wzrostu gospodarczego wykładamy tak,

jakby czynniki surowcowo-energetyczne w ogóle nie
istniały, albo jakby nie miały one istotnego znaczenia.

Ten fakt skłania nas właśnie do spojrzenia na czyn-
niki surowcowo-ehergetyczne

J
) z pozycji teorii wzro-

stu gospodarczego. Chcemy zwłaszcza zaakcentować
postulat o potrzebie wielokierunkowego rozszerzenia
owej teorii 2

), a w tej liczbie i o włączeniu w jej za-

sięg omawianej grupy czynników.
W artykule niniejszym, który' jest artykułem meto-

dologicznym, chodzi więc o uchwycenie więzi między
dynamiką wzrostu dochodu narodowego a przedmiota-
mi pracy, które w naszej umownej terminologii wy-
stępują pod nazwą czynników surowcowo-energetycz-
nych.

mmmm

wowego (2) wprowadzimy trzy czynniki drugiego rzę-
du(ASc,b,c):

AD=ASc.b
1

ir +u (4)

Jeśli obie strony równania (4) podzielimy przez
wielkość dochodu narodowego, to otrzymamy dyna-
miczny wzór analityczny, który przyjmie postać na-

stępującą:

r=l . b.e'.~+u (5)
h

gdzie nowym elementem jest globalna stopa surow-

cowipaliwi=
D

"Poważne znaczenie dla wzrostu gospodarczego po-
siadają zapasy. Bez odpowiedniej wielkości zapasów
gospodarka nie może się rozwijać, ale przerosty zapa-
sów, jak wykazuje doświadczenie, ograniczają rów-
nież tempo jej rozwoju. W aktualnej strategii gospo-
darczej akcentujemy właśnie ten ostatni aspekt zagad-
nienia. Dążymy mianowicie do eliminacji przerostów
w dziedzinie zapasów i rezerw, a w konsekwencji do
zmniejszenia tempa ich wzrostu. Aby wyodrębnić za-

pasy i rezerwy jako samodzielny czynnik wzrostu go-
spodarczego ustalimy następującą zależność:

b=1 —d (6)

gdzie d jest stopą zapasów i rezerw (A Sz /D).
Na miejsce współczynnika b do wzoru (5) możemy

obecnie wprowadzić różnicę 1 — d .

Po przeprowadzeniu tej operacji wzór (5) będzie
wyglądał następująco:

r=1 . b(1—d). -7+u (7)
h

W ten sposób stopa zapasów i rezerw zaczęła istot-
nie funkcjonować jako autonomiczny czynnik wzro-

stu gospodarczego.
Z wzoru (7) wynika bowiem, że zmniejszanie stopy

zapasów i rezerw (chodzi oczywiście o takie zmniej-

zacja owych współczynników, strukturalnych przyczy-
nia się właśnie do pożądanego zmniejszenia przecięt-
nego współczynnika materiałochłonności. Zdezagrego-
wany współczynnik materiałochłonności możemy'obec-
nie wprowadzić do wzoru podstawowego:

\IUl!As AS

•hn
ASn\,

(9)

Wzór (9) jest ostatecznym wieloczynnikowym wzo-

rem analitycznym, przy pomocy którego można pro-
wadzić analizę wpływu czynników surówcowo-energe-
tycznych na dynamikę wzrostu dochodu narodowego.

Specyficzna cecha wzoru (9) polega na tym, że wy-
raża on zależności o charakterze funkcyjnym. W związ-
ku z czym wypada zwrócić uwagę, iż wpływając na

dynamikę wzrostu dochodu narodowego, czynniki su-

rowcowo-energetyczne same są uzależnione od owej
dynamiki.

Surowce, materiały, paliwa i energia, zanim się sta-

ną przedmiotami pracy, zanim się przekształcą
w czynniki surowcowo-energetyczne muszą być bo-

wiem wytworzone.

Ową dwustronną zależność między dynamiką wzro-

stu gospodarczego i jego czynnikami surowcowo-ener-

getycznymi przedstawia załączony wykres.

Występująca w schemacie wielkość a' oznacza stopę
przedmiotów pracy (A S/D), albo inaczej stopę funk-

cjonujących w produkcji surowców, materiałów, paliw
i energii.

Powszechnie wiadomo, że wszystkie dobra material-
ne, a więc i te, które wchodzą w skład dochodu na-

rodowego, są wytwarzane przy udziale surowców, ma-

teriałów, paliw i energii. Z tego punktu widzenia
przyrost dochodu narodowego (A Dt) można traktować
jako funkcję ich przyrostu (A S) i przyrostowej mate-
riałochłonności produkcji (h):

gdzie:

AD,= AS. -

h

h=AS/ADj

(1)

We wzorze (i) przyrost dochodu narodowego jest'
wprost proporcjonalny do przyrostu przedmiotów ;pra- .

cy i odwrotnie proporcjonalny do materiałochłonno-
ści produkcji. Ten prosty wzór analityczny, który jest
bliźniaczo podobny do znanych w naszej literaturze
ekonomicznej formuł inwestycyjnych, uogólnia to
z czym mamy do czynienia w praktyce. W praktycznej
działalności gospodarczej dążymy bowiem do zmniej-
szenia materiałochłonności produkcji oraz do zabez-
pieczenia wzrastające] produkcji w niezbędną ilość
surowców, materiałów, paliw i energii.

Przedstawiona zależność nie wyczerpuje jednak pro-
blemu. Chodzi mianowicie o to, że dodatkowy przy-
rost dochodu narodowego można uzyskać drogą
oszczędności przedmiotów pracy w starym aparacie
wytwórczym. Chodzi tu zarówno o oszczędność ele-

mentarną, związaną z ograniczaniem do minimum ich
marnotrawstwa i niegospodarnego zużycia, jak
i o oszczędność technologiczną — oszczędność związa-
ną z wprowadzaniem nowych, materiało- i energo-
oszczędnych procesów technologicznych.

Miarą efektów produkcyjnych związanych z owymi
oszczędnościami jest dodatkowy przyrost dochodu na-

rodowego (A D2). Gdy ten dodatkowy przyrost docho-
du narodowego podzielimy przez jego początkową
wielkość, to otrzymamy współczynnik, który nazwie-
my współczynnikiem oszczędności i oznaczymy sym-

ADo ,_ _

bólem u. Jeśli więc u = ——,toAD2=u .U.

W świetle powyższych stwierdzeń całkowity przy-,
rost dochodu narodowego (A D) jest sumą dwóch jego
przyrostów cząstkowych (A D| + A D2).

Wzór na całkowity przyrost dochodu narodowego
przyjmie więc postać następującą:

AD = AS. -+u.D (2)
h

Paliwa i energię, SP częściowo również materiały
zużywa się jednak nie tylko w produkcji, lecz również
w sferze nieprodukcyjnej. Globalny przyrost materia-
łów paliw i energii (A Sc) musi być więc większy
od przyrostu przedmiotów pracy w produkcji mate-

rialnej (wielkość A Sc obejmuje również surowce

przetwarzane w produkcji materialnej). Z globalnego
przyrostu omawianej grupy dóbr wyodrębniamy więc
paliwa, energię i materiały kierowane do sfery nie-

produkcyjnej (A Sk) oraz surowce, materiały paliwa
i energię przeznaczane na cele produkcyjne (A Sp).
Wielkość tych ostatnich rozpada się z kolei na przy-
rost wykorzystywanych w produkcji przedmiotów
pracy (\ S) oraz na przyrost zapasów i rezerw (A Sz).

Na podstawie powyższej klasyfikacji możemy ustalić
następującą zależność:

AS=ASc.b . c (3)
gdzie:

b=ASp/AS- — współczynnik surowcowy brutto

c = A S / A Sp — współczynnik surowcowy netto

Wzór (3) wyraża ważne proporcje gospodarcze. Nas
tu przede wszystkim interesuje wynikający z niego
wniosek, że przy danym globalnym przyroście surow-

ców, materiałów, paliw i energii ich produkcyjna
część zależy od sposobu podziału wielkości A Sn mię-
dzy sferą nieprodukcyjną i produkcyjną oraz od sposo-
bu podziału produkcyjnej części surowców, materia-
łów, paliw i energii między przyrost zapasów i re-

zerw oraz przyrost funkcjonujących w produkcji
przedmiotów pracy.

Ponieważ omawiane proporcje determinują w znacz-

nym stopniu wielkość używanych w produkcji przed-
miotów pracy, to wprowadzenie ich do analizy wzro-

stu dochodu narodowego nie powinno budzić wątpli-
wości Dlatego też na miejsce A S do wzoru podsta-

szanie, które ją sprowadza do rozmiarów optymalnych)
przyczynia się przy ceteris paribus do przyspieszenia
tempa wzrostu dochodtł narodowego.

Bardzo duże znaczenie praktyczne, a więc i teore-

tyczne posiada materiałochłonność produkcji (h).
W dyskusjach i w oficjalnych dokumentach zwraca

się uwagę, że w tej dziedzinie występują u nas ogrom-
ne rezerwy. Wyzwalanie tych rezerw będzie prowa-
dzić do zmniejszenia współczynnika h. Jedną z pod-
stawowych- dróg wiodących do zmniejszenia, reprezen-

^yiteijej. p.rżę?: yyśpółćzynńik, h,:. przyrostowej materiało-

chłonności jest odpowiednie' pinó,filowanie gałęziowtej
i asortymentowej struktury produkcji. Chodzi miano-

wicie o preferowanie takich zmian w strukturze pro-

dukcji, które zwiększają udział gałęzi i wyrobów ma-

teriałooszczędnych kosztem gałęzi i wyrobów materia-

łochłonnych. Z tego punktu widzenia istotne znacze-

. nie posiada strukturalny przekrój współczynnika ma-

teriałochłonności :

^+ . . . 2..Ą?n (g)!_JL .

1

hiASh2As hn AS

Będąc wielkością średnią ważoną współczynnik h

został we wzorze (8) rozłożony na współczynniki ma-

teriałochłonności poszczególnych gałęzi (hi, h2, ... hn)
oraz na współczynniki strukturalne: -

r AS, AS;
kAS'AS'

AS.

AS

określające udział poszczególnych gałęzi w ogól-
nym przyroście przedmiotów pracy. Optymali-

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że a = 1 Ib.

(1 — d). Strzałki biegnące z lewa na prawo infor-

mują o wpływie czynników surowćowo-energetycz-
nych na dynamikę wzrostu dochodu narodowego, na-

tomiast strzałki ustawione w przeciwnym kierunku

sygnalizują wtórny wpływ owej dynamiki na czyn-
niki surowcowo-energetyczne.

Ze stwierdzeń tych można wyciągnąć jeszcze Je-

den wniosek, a mianowicie, że produkcja jest proce-
sem samozasilającym się. Jeśli pominiemy iixip^rt^.tb
rozwijająca się gospodarka musi sobie sama tworzyć
i w odpowiednim tempie rozszerzać źródła zaopatrze-
nia w surowce, materiały, paliwa i energię.

W stwierdzeniu tym chodzi zarówno o rozbudowę
gałęzi przemysłu wydobywczego jak i o stosowanie

takich metod wytwarzania i takich zmian struktury"
gospodarczej, które prowadzą do zmniejszenia materia-

łochłonności i energochłonności produkcji.

Przedstawione w niniejszym artykule zależności na-

leży traktować jako wstępny szkic metodologiczny, ja-
ko sygnał do podjęcia ważnego problemu badawczego.
Aut6r zdaje sobie również sprawę, że przy rozwiązy-
waniu tego problemu można przedstawić i inne alter-

natywne rozwiązania. Niezależnie jednak od tego, któ-

re z nich przyjmiemy, samego zagadnienia ominąć się
nie da.

Czynniki surowcowo-energetyczne powinny, być za-

adaptowane przez teorię wzrostu gospodarczego, a ran-

ga, którą im się tam nada, winna być zgodna z ich

znaczeniem obiektywnym.

1) W zakres pojęcia czynniki surowcowo-energetyczne wcho-
dzą również materiały i paliwa.

2) szerzej o tej sprawie pisałem w artykule „Teoria wzro-

stu gospodarczego" w podręcznikach ekonomii politycznej.
•Nowe Drogi 1972, nr 12.

CZY
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W
IADOMO, że dla przyśpieszenia wzrostu

produkcji mięsa ważne jest, aby do uboju
nie trafiały cielęta, lecz młode bydło rzeź-

ne. Z każdej bowiem sztuki otrzymujemy wów-
czas nie kilkadziesiąt, lecz kilkaset kilogramów
żywca rzeźnego. Zabiegi zmierzające do podwyż-
szenia atrakcyjności hodowli młodego bydła
rzeźnego sprawiły więc, że w ubiegłym roku
nastąpiło pożądane ograniczenie uboju cieląt
przy równoczesnym rozszerzeniu hodowli mło-

dego bydła rzeźnego. Już jednak niektóre dane
za styczeń i luty br. wskazują, że ponownie wy-
stąpiła tendencja do zwiększenia uboju cieląt.

W styczniu i lutym br. dostawy cieląt do

punktów skupu były o ok. 25 proc. niższe niż

przed rokiem. Zmalały więc możliwości podej-
mowania ich odchowu przez Państwowe Gospo-
darstwa Rolne, pomimo że dobre ubiegłoroczne
zbiory pasz zapewniają korzystne warunki dla

rozwoju, hodowli młodego bydła rzeźnego.
Równocześnie wystąpiła tendencja zwyżkowa

uboju gospodarczego młodych cieląt, dokonywa-
nego przez indywidualnych rolników. Okazuje
się bowiem, że w styczniu br. skupiono od rol-
ników o 23 proc, więcej skór cielęcych, niż iw

styczniu br., a w lutym br. skup ten był o 11

proc. wyższy niż przed rokiem.
Warto więc podjąć analizy potrzebne do usta-

lenia przyczyn tych niepożądanych tendencji "w

rozwoju hodowli bydła.
Wypada zwłaszcza zwrócić uwagę na fakt, że

wystąpił wzrost cen mięsa cielęcego na targo-
wiskach (w styczniu br. o 4 proc. powyżej stycz-
nia ub. r., a w lutym br. o 5 proc. powyżej lu-
tego ub. r.). W niektórych województwach skala
tego wzrostu cen targowiskowych jest przy tym
znacznie wyższa (w granicach 10 i więcej pro-
cent). Warto rozważyć, czy wzrost cen targo-
wiskowych cielęciny nie stał się czynnikiem za-

chęcającym do zwiększenia uboju gospodarczego
cieląt. Oznaczałoby to bowiem, że napięcia w

zaopatrzeniu handlu uspołecznionego w mięso
na niektórych terenach stały się na tyle odczu-
walne, iż stały się przyczyną znaczniejszego
wzrostu cen targowiskowych mięsa, a tym sa-

mym prowadzą do niepożądanych tenden-

cji w hodowli bydła.
. Możliwe też, że osłabła aktywność państwo-
wego skupu cieląt, że względu na trudności

związane ze zorganizowaniem na odpowiednią
skalę ich odchowu. Możliwe również, że skiip
państwowy cieląt spadł ze względu na bardziej
konkurencyjne ceny, uzyskiwane przy sprzeda-
ży cielęciny na targowiskach z ubo'ju gospodar-
czego. Możliwe także, że osiągnięty poziom
hodowli bydła jest już tak duży, że brak sta-
nowisk w oborach dla organizowania na większą
skalę odchowu cieląt.

Szybkie uzyskanie wyczerpujących, prawidło-
wych odpowiedzi na te pytania ma istotne zna-

czenie dla wyboru prawidłowych kierunków

ijftę^jisfdziałańią .tęndehcji 4o osłabienia,asozwo»,
ju

: -'Kocfowli młodego bydła' rzeźnego. Wagę tegti
tżagjądirienia podnosi fakt, że bydło rzeźne • sta-
nowi już u. nas około jednej trzeciej ogólnego
skupu zwierząt rzeźnych. Tendencje w jego ho^
dowli mają więc istotne znaczenie dla możliwo-
ści zaopatrzenia rynku w mięso i przetwory
mięsne.

Podejmując rozważania na temat tendencji
rozwoju hodowli nie sposób też pominąć faktu,
że pierwsze dwa miesiące br. przyniosły wy-
datny wzrost skupu owiec, bo o ok. 64 proc.
powyżej • analogicznego okresu ub. r . Nie mciże
to być uzasadnione przyrostem ich pogłowia.
Warto więc również zastanowić się nad podło-;
żem tego wydatnego wzrostu skupu. Możliwe
bowiem, że i w tym przypadku działać zaczęły
jakieś czynniki, wpływające na tendencję da
redukowania poziomu hodowli. (Sb)

KONKURS

w zakresie następujących dyscy-
plin: ekonomia polityczna, ogólna
ekonomika rolnictwa, ekonome-
tria, ekonomika budownictwa.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Torunia

ogłasza konkurs na w/w stanowisko. O stano-
wisko to ubiegać się mogą kandydaci, którzy
wykażą się posiadaniem:
.

— co najmniej stopnia doktora nauk ekono-
micznych;

.— odpowiedniego dorobku naukowego w KM
kresie wymienionych dyscyplin;

— odpowiedniego przygotowania do działal-
ności dydaktycznej w zakresie- wymienionych
dyscyplin;

— odpowiedniego dorobku w pracy społecz-
no-politycznej i w pracy wychowawczej z mło-

dzieżą.
Wiek kandydata nie powinien, w zasadzie

przekraczać lat 45.

Kandydaci posiadający stopień naukowy DOK-
TORA HABILITOWANEGO nie są zobowiązani
do wykazywania dorobku naukowego.

Do wniosku kandydat dołączyć powinien:
a) dokładny życiorys,
b) odpis dyplomu ukończenia studiów,
c) odpis dyplomu doktorskiego,
d) dokładny opis przebiegu pracy naukowej

i dydaktycznej,
e) wykaz opublikowanych prac naukowych,
I) zobowiązanie przeniesienia się do Torunia;

jako dó stałego miejsca zamieszkania.
Wnioski w sprawie objęcia stanowiska do-

centa przesyłać należy na ręce Rektora Uczelni,
najdalej W CIĄGU DWÓCH MIESIĘCY, od da-

ty ogłoszenia niniejszej oferty konkursowej, tj.
do diiia 30 maja 1973 r.

DYREKTOR
Instytutu Ekonomicznego

(Prof. dr Jerzy Liczkowskl)

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



IA
własne <xł?y widziałam, jak

pracownica -wydziału zbytu
jednego z przedsiębiorstw

odzieżowych, po wizycie grupy han-
dlowców, którzy przyszli kontrakto-
wać damskie suknie, rozcierała So-
bie policzki, bo ją mięśnie bolały
Od przymilnego uśmiechania.

-—Uf — wzdychała — nawysila-
łam się, nawet kawę lim postawi-
łam, a oni zamówili raptem po pa-
rę sztuk!

Podobne obrazki, a przy kontrak-
tacji pewnych grup artykułów moż-
na je było obserwować dość często,
są obiecującą zapowiedzią

1
pożąda-

nego kształtowania się stosunków
między producentem a konsumen-
tem reprezentowanym przez han-
del, Oczywiście nadal są towary —

Jak np. męskie koszule z elanoba-
wełny w paski i kratki, niektóre
wyroby z anilany, wszelkie zdobi-

ny i dodatki do odzieży — o które
handel musi staczać boje, bo po-
pyt na nie jest ogromny, a podaż
nikła.

Byt może też, że sytuacja byłaby cal.

fciem odmienna, gdyby kontraktowapo
deficytowe wyroby przemysłu elektro-.

maszynowego, czy też meble, wyroby ze

le szkła i ceramiki, W których to {tru-
pach zapotrzebowanie przewyższa pro-

dukcję. Na tych jednak targach, gdzie
dominującą pozycję zajmują odzież,
dziiewiarstwo i obuwie, handel wyraź-
nie był bardziej ofensywny, a prze-

mysł uslępliwszy, niż na poprzednich,
jesiennych.

Pyrektor Zjednoczenia Przemysłu
Skórzanego zapewniał na konferencji
prasowej, zie Zjednoczenie poświęci
szczególną uwagę tym zakładom,
których produkcja nie nadąża za

wymaganiami klientów, że zwięk-
szy podaż wzorów najwyżej oce-

nionych przez handel itp. Ta ustęp-
liwość ma swoje źródła — magazy-
ny handlu są pełne, więc handlow-

; cy mogą . przebierać i rzeczywiście
to robią. Przemysł zaprezentował
dużo nowych wzorów, ale jakość
skór i tworzyw niewiele się popra-
wiła. Toteż sporą część „nowośęi"
nie znalazła uznania w oczach
handlowców, Buty traktowane ja-
konowośćsąo20—200złdroż-
sze, nie zawsze zaś są wykonane
z dobrego surowca i starannie wy-

'

kończone.

— Za wysoką cenę żądamy do-

brego produktu — oświadczył na

konferencji prasowej dyrektor Cen-

trali Handlu Obuwiem, wiernie bez

wątpienia oddając poglądy' konsu-

mentów.

W ofercie przemysłu skórzanego
najgorzej wypadły kozaczki. Jeśli

przemysł — pod naciskiem handlu
— nie zapewni tu poprawy, urato-

wać nas może tylko import.
Na wiosennych targach kontrak-

tuje się artykuły spożywcze na II

kwartał, przemysłowe zaś w za-

sadzie na III i IV. Jednakże w I

kwartale obroty handlu rosły szyb-
ciej niż przewidziano w plamach,

Więc targową okazję postanowił on

wykorzystać do zapewnienia sobie

zwiększonych dostaw jeszcze na I

półrocze. W tej kwestii przemysł
także idzie mu na rękę. W niektó-

rych zakładach dokonuje się dale-

ko posuniętych zmian w asorty-
mencie produkcji, byle tylko dopa»
sować się do wymagań handlu.

SFRUSTROWANY PRZEMYSŁ

Dopasowywanie nie odbywa się
jednak bez zgrzytów. Wśród przed-
stawicieli przemysłu dość powszech-
ne są wątpliwości, czy handel pra-
widłowo odzwierciedla potrzeby kon-
sumentów. Panuje też pogląd, że
znaczne podwyższenie oprocento-
wania zapasów w handlu powodu-
je obawy przed ponoszeniem ryzy-
ka; w rezultacie handlowcy są prze-
sadnie ostrożni w kontraktowaniu

różnych nowości, o które tak ener-

gicznie dopomina się kierownictwo
ich resortu.

Oczywiście, obowiązujący w han-
dlu od 1.1 tego roku nowy system
finansowy ( w „Życiu Gospodar-
czym" prezentowaliśmy już kilka-

TARGI „WIOSNA 73"

TANIA
ZOFIA DŁUGOSZ

krotnie jego zasady) zmierza w in-

tencji w kierunku zupełnie od-

wrotnym.

Instrumenty ekonomiczne, które wpro-

wadza, mają zachęcać przedsiębiorstwa
handlowe, m. In. materialnie, do zapeł-
nienia pólek sklepowych artykułami po.

szuklwanymi przez nabywców, szybkimi
rotacji towarów, zabiegania o klienta,
co, rzecz Jasna, wymaga też wywiera-
nia odpowiedniej presji na przemysł. W

przemyśle rozeznanie w tym systemie
Jest jednak jeszcze mgliste, a 1 nie

wszyscy, handlowcy potrafią, ślę Już nim

umiejętnie posługiwać. Nie wiadomo też
— bo doświadczenie jest za krótkie —

czy wszystkie nowe przepisy będą wy-

woływały takie skutki, jakich spodzie-
wali się autorzy systemu.

Szczególna frustracja i zdenerwo-

wanie panowały w pawilonie prze-

mysłu dziewiarskiego. Ta gałąź wy-

twórczości, traktowana w resorcie

przemysłu lekkiego jako najbar-
dziej rozwojowa, wyposażana w

nowoczesne maszyny z importu, co-

raz to otwierająca nowe zakłady
— ma spore kłopoty ze zbytem!
Na wiosennej giełdzie pozostała „na

lodzie" z 7 min sztuk wyrobów, co

oznacza niezaangażowanie w kwar-

tale 10 proc. potencjału produkcyj-
nego. Niższe od możliwości produk-
cyjnych są zamówienia na bieliznę
stilonową 1 ubiory niemowlęce (na
koniec ub. roku handel miał ich w

zapasie na 185 dni), na bieliznę 1

ubiory z bawełny itp. Nowe zakła-

dy „Rekord" w Jędrzejowie, które

miały wytwarzać bieliznę koronko-

wą, na gwałt zmieniają profil pro-

dukcji.

Wyciągając naukę z gromadzenia
się zapasów, przemysł wystąpił na

Dziennikarzom, którzy w takich
rozmowach czują się przede wszy-
stkim przedstawicielami konsumen-
tów, oczy okrągleją ze zdumienia.
Maluczko, a okaże się, że dziewiar-
ska branża przeżywa kryzys nad-
produkcji! Dlaczego w takim razie
klient musi nogi schodzić, zanim
znajdzie pożądany wyrób w odpo-
wiednim fasonie, rozmiarze i kolo-
rze? Czyżby rzeczywiście handel,
dążąc przede wszystkim do opróż-
nienia zapchanych magazynów, nie
dopuszczał na rynek nowych, bar-
dziej atrakcyjnych towarów? Żeby
dojść prawdy, trzeba by chyba prze-
trząsnąć owe magazyny, gdyż na-

wet statystyczne dane o strukturze
zapasów nie są tak szczegółowe, że-

by można się było dowiedzieć, jak
jest w istocie.

DLA KOGO „NOWOŚĆ"?

Jedno jest wszakże pewne: oba-
wa handlu przed dalszym powięk-

przemysł są, jak wiadomo, droższe,
tymczasem ludzie dobrze sytuowa-
ni a zarazem wybredni i czuli na

wymagania mody, przeważnie Ule

są już nimi zainteresowani. Kiedy
w sklepach pojawia się bistor, oni

są już na etapie welurów 1 szyto-*
nów, których znów, jak niegdyś
kremplln, muszą szukać w komi-

sach. Kiedy przemysł dojrzewa do

wytwarzania bluzek z półgolfem W

pasy, oni już wiedzą, że w Paryżu
modne są inne fasony. Handel zda-

je sobie sprawę z tej sytuacji.

Dyrektor warszawskich domów towa-

rowych „Centrum" przyjechał na Tar-

gi ze ściśle sprecyzowanymi zamówię»
nlaml, składającymi się z wzorów pbu*
wia i ubioru, które nasz przemysł, ow-

szem, produkuje, ale przeważnie ł>a

eksport! Inne — oznajmił —• nie mają
szans na warszawskim, wybrednym ryn-

I
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JflMMki
Jak widać, prezentowane przez przemysł wzory obuwia budzą w klientach entuzjazm raczej umiarkowany...

' Fot. Z. Jankowski

Targach z wieloma nowościami (913
pa ogólną liczbę 1 5U prezentowa-
nych wzorów). I co? Handel nadal

grymasi. To — mówi — nie pój-
dzie, bo za drogie, tamto — żadna
nowość — podobne rzeczy mamy w

magazynach, tylko tańszę, a znów
czego innego za mało: pojawi się
jak meteor i tylko nam zdezorga-
nizuje rynek.

Producenci coraz mniej rozumieją tę
politykę zakupów. Na początku roku

kierownictwo MHWiU zobligowało np,
MPL do zapewnienia dostaw >9 690 tysi
spodenek kąpielowych i 2 675 tys. dams-

kich kostiumów kąpielowych. Centrale

handlowe zredukowały to zamówienie

odpowiednio do 7 800 tys. i 2 360 sztuk,
a bezpośredni nabywcy z handlu za-

mówili tylko 4 870 tys. par spodenek 1

1254 tys. kostiumów. Podobnie było z

innymi wyrobami. A gdyby nie to pier-
wotne, wygórowane żądanie, można by
było na część produkcji zawrzeć korzyst.
ne umowy eksportowe I

szaniem się zapasów musi być
czymś uzasadniona. Czym? Jest cha-
rakterystyczne, że na Kongresie
CRS „Samopomoc Chłopska" wiej-
scy handlowcy nawet do środków
informacji zgłaszali pretensje, iż de-
zorganizują im rynek, donosząc
wciąż o nowych wyrobach, które
przemysł ma produkować. Nowości
jakoś nie widać, a tymczasem lu-
dzie, czekając na nie, wstrzymują
się z zakupami tego, co jest w

sklepach. Niestety, pod tym wzglę-
dem targi wiosenne nie zapowiada-
ją wjelkięh zmian. Nowe wzory i—

naprawdę atrakcyjne z punktu wi-
dzenia walorów estetyczno-użytko-
wych oraz ceny — proponowane są
przez przemysł w seriach zbyt krót-
kich. W mieście powiatowym takie
ilości może czyniłyby wiosnę, ale
nie w całym kraju.

Innym ważnym elementem oba-

wy przed ryzykiem są ceny — ich

wysokość i wzajemne relacje.
Nowości proponowane przez nasz

kn. Dla większości skromnie sytuowa-
nych obywateli cena nowości jest na-

tomiast często niedostępna. Z tych to

względów wielkim powodzeniem cieszą
się wyroby z anilany, a znacznie mniej-
szym — z bistoru, dlatego „Rekord",
który miał wytwarzać koronkową bieliz-

nę w cenie po 300 do 380 zl, przestawia
się na Inny asortyment. Badania na

temat głębokości popytu na wyrób przy

określanej Jego cenie wydają się najsłab-
szym ogniwem naszego systemu analizy
rynku.

Pozostaje jeszcze poza tym kwes-

tia wciągaiya wniosków z takich

badań. Ustalanie cen, kształtowanie

oferty przemysłowej pod kątem do-

stosowywania jej do siły nabywczej
różnych grup ludności — są pozą

gestią resortu handlu wewnętrzne-
go i usług. Rynek natomiast ma

swoje prawa, które dają o sobie

znać, toteż handlowcy uciekają się
do sposobu, który jest im dostępny

— nie składają większych zamó-

wień na towary, które nie są ma-

sowo nabywane z powodu ceny.

Czy z punktu widzenia interesów

społeczeństwa i całej gospodarki jest
to układ prawidłowy? Oto właśnie

najważniejszy znak zapytania, któ-

ry wynika z przedstawionego wy-

żej obrazu.

SIEC NIE NA MIARĘ

O ile prawidłowość polityki za-

mówień handlu w przemyśle można

traktować jako dyskusyjną, o tyle
nie ulega wątpliwości, że pod in-

nym względem handel rzeczywiście
staje się coraz bardziej zawadą na

drodze, którą produkty rolnictwa i

przemysłu docierają do konsumen-

ta, Tą zawadą jest ubóstwo bazy
materialnej handlu. Wskazujemy na

nie jprzy każdej okazji, nie pomi-
niemy więc tej sprawy także w re-

lacji z Targów.
Oto przyMaA obrazujący możliwości

zaprezentowania w handlu wyrobów
przemysłu obuwniesego: w roku 1972

handel dysponował w miastach 2 070

sklepami. Tylko 6,1 proc. z nich miało

ogólną powierzchnię (sale sprzedażowe
l zaplecze) powyżej 1S0 m kw, pozwa-

lającą na eksponowanie obuwia w sze-

rokim wyborze I pełnej numeracji. Na

1000 mieszkańców przypadało w tym
roku 6,9 m kw powierzchni sklepów
obuwniczych. W 1975 roku wskaźnik ten

wyniesie zaledwie 8 metrów kw/1000 mie-

szkańców, środki na inwestycje są bo-

wiem skromne, a na dodatek trzeba je
lokować w budowle magazynów, których
stan jest jeszcze bardziej alarmujący
ni* sieci detalicznej.

W tej sytuacji handel zamierza

pogłębiać dalej specjalizację skle-

pów nie tylko wedle rodzajów obu-

wia, ale także numeracji. Zastoso-

wanie tego rozwiązania wymaga

generalnej zmiany systemu pako-
wania butów w magazynach, któ-

ry ma być wprowadzony od począt-
ku przyszłego roku.

W ten to sposób zostaniemy przy-

pisani do określonych sklepów.
Jeśli w „swoich" nie znajdziemy po-

żądanych butów, pozbędziemy się
przynajmniej złudzeń, że czekają
na mas w innych. Ponieważ w in-

nych branżach możliwości szerokie-

go prezentowania towarów we

wszystkich wzorach, numerach i

kolorach są również ograniczone,
może od razu tworzyć całe handlo-

we dzielnice dla jednowymiaro-
wych?

Żarty na bok. Nie należy kpić z

ludzi, którzy widząc, że głową mu-

ru nie przebiją, próbują go jakoś
obejść. @ą to jednak próby żałosne.

Na ostatniej sejmowej Komisji Han-

dlu Wewnętrznego posłowie pod-
kreślali, iż niezbędne jest zapewnie-
nie większej harmonii między roz-

wojem sfery produkcji a sfery obro-

tu. Tylko taki kierunek może za-

pewnić zgodną z oczekiwaniami po-

prawę zaopatrzenia rynku, gospo-

darkę zaś ustrzec od marnotraw-

stwa.

BARIERY DŹWIĘKU
ANDRZEJ SIKORSKI

WCIĄŻ jeszcze odbiorniki radio»
we, telewizory, magnetofony
i gramofony nie są dobrem

powszechnego użytku, czasem trak-
towane są jako towary luksusowe,
Poti^eby są jednak inne. Dobra te
W pewnym stopniu decydują o po-
ziomie informacji,- propagandy,
wpływają na ogólną kulturę społe-
czeństwa. Zależy nam na tym. A

jeśli tak, to musimy uczynić wszy-
stko, aby przekroczyć dotychczasowe
bariery dźwięku.

Oczywiście, najważniejsze są me-

tody prowadzące do rozwiązania, ale
zanim o nich, popatrzmy jak wy-
gląda sytuacja obeenie.

Około 50 proc. gospodarstw wiej-
skich, a 30 proc. w miastach nie ma

odbiornika radiowego. W 1960 roku
było 176 abonentów radiowych na

1000 mieszkańców, a w roku 1971
— 174, Dane te wszakże dotyczą tyl-
ko odbiorników zarejestrowanych
— faktycznie w wielu gospodarst-
wach można spotkać więcej niż je-
den odbiornik, a tylko pierwszy
podlega obowiązkowi rejestracji.
Aby mieć pełen obraz trzeba wie-
dzieć, że po wojnie wprowadzono na

rynek około 13 min odbiorników, z

których według szacunków, użytko-
wanych jest około 8 min. Tak więc
faktycznie mamy ok. 250 szt. od-
biorników na 1000 mieszkańców. Z

drugiej strony do radioabonentów
zalicza się około 900 tys, posiadaczy
głośników radiofonii przewodowej,
co podwyższa wskaźnik o ok. 30
szt. na 1000 mieszkańców („Milion
głośników" R. Nowak — Ż. G. nr

9/73),
Ponieważ dane z innych krajów

obliczane są z reguły na podsta-
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wie rejestracji, do porównań' mię-
dzynarodowych trzeba przyjąć jed-
nak owe 174 sztuki. W tych porów-
naniach wypadamy żałośnie. W na-

syceniu gospodarstw domowych od-
biornikami radiowymi zajmujemy
dopiero 18 miejsce w Europie, a

szóste wśród krajów socjalistycz-
nych. Nieco lepiej jest z odbiornika-
mi telewizyjnymi — 16 i 4 miejsce.
Ale i tak kupa wstydu. Porównania
zasobów gramofonów i magnetofo-
nów są trudne ze względu na brak
ich rejestracji. Można jedynie oce-

nić, że łącznie wprowadzono pa ry-
nek ponad 2 min 400 tys. gramofo-
nów i ponad 800 tys. magnetofo-
nów. Wydaje się, że tu mieścimy
się już daleko w drugiej dwudziest-
ce.

UŻYTKUJEMY STARY SPRZĘT

BMdzo ciekawy obraz, struktury
7^eooow daje badanie prowadzone
w Śremie przez Instytut Handlui
Wewnętrznego. Wylosowano 750 go-
spodarstw domowych (18 proc. ogó-
łu gospodarstw w tym mieście) i re-

spondenci okresowo wypełniają
kwestionariusze badań oraz udzie-
lają ustnych odpowiedzi ankieterom.
Przy zastrzeżeniach co do metodo-
logii badań (próba losowa tylko z

jednej miejscowości) i aktualności
(od 1971 roku, do którego odnoszą
się wyniki, wiele się już zmieniło)
można traktować wyniki badania
jako dobre uzupełnienie poprzed-
nich ocen.

W badanych gospodarstwach odbiorniki
rartiowe miało 70 proc., odbiorniki tury-
styczne 39 proc., telewizyjne — 82 proc.,
gramofony — 20 proc., a magnetofony —

5 proc. rodzin.

Najstarszymi dobrami okazały się sto-
łowe odbiorniki radiofoniczne, z których
połowa ma ponad 10 lat. Z kolei 62 proc.
odbiorników turystycznych nie przekro-
czyło wieku 3 łat. Natomiast najmłod-
szymi dobrami sa magnetofony, 37 proc.
ni* ma nawet roku.

Ró"'norr>!erniejszy Jest rozkład wieku
telewizorów — U proc. znajduje się w

przedziale 2 — 5 łat, ale I tu ponad
10 łat liczy 15 proc. odbiorników. Ciągle
jeszcze wśród telewizorów przeważają a-

paraty o przekątnej 14 i 17 cali.

Posiadanie odbiorników przenoś-
nych jest zależne od wysokości do-
chodów, natomiast posiadanie ma-

gnetofonów związane jest z wie-
kiem — najwięcej magnetofonów
mają młode rodziny.

W IV kwartale 1971 roku badaną
rodziny kupiły 49 sztuk różnego
sprzętu radiotelewizyjnego, lecz ża-
dne gospodarstwo nie wycofało po
zakupieniu nowych artykułów eg-
zemplarzy dotąd posiadanych.

Najwięcej, bo 25, zakupiono tele-
wizorów, przy czyrr 1/3 z nich zo-

stała zakupiona w ramach popytu
restytucyjnego. Kupiono 7 odbiorni-
ków radiowych stołowych i gramo-
fonów, 5 sztuk odbiorników przeno-
śnych i 4 magnetofony.

O zakupach restytucyjnych decy-
dowało z reguły techniczne zużycie
sprzętu, zaledwie w 12 proc. przy-
czyną wynvany było zużycie mo-

ralne, bądź wygląd zewnętrzny,
bądź lepsze rozwiązania techniczne
nowego sprzętu.

ILE SPRZEDAJEMY?

Niezwykle interesujące jest prze-
śledzenie dvnamiki sprzedaży sprzę-
tu radiotelewizyjnego (patrz wy-
kres).

Dane dotyczące bieżącego roku po-
dane są zgodnie z zamierzeniami
handlu.

Jak widać z wykresu, dynamika
sprzedaży odbiorników radiowych
jest stosunkowo wysoka, ale na zja- .

wisko to wpływa wyłącznie rosnąca
sprzedaż odbiorników przenośnych,
kupowanych jako drugi odbiornik w

rodzinie, o czym świadczy również
svgnalizewany na początku spadek
ilości 7are^estrowanych odbiorników
w 1971 roku.

Można więc założyć, że odbiorniki
turystyczne są kupowane przez le-

piej sytuowane rodziny. Natomiast
ogromna ilość gospodarstw w ciągu
10 lat nie kupiła w ogóle radiood-
biornika. Jednocześnie stagnacja w

sprzedaży odbiorników stołowych
świadczy o słabym popycie odtwo-
rzeniowym, co wynika z braku od-
biorników stołowych droższych, wy-
raźnie lepszych od produkowanych
przed kilku laty. Znajdujące się obe-
cnie na rynku odbiorniki stołowe
parametrami technicznymi różnią się
czasem niewiele od odbiorników
sprzed lat dziesięciu.

Dość regularnie rośnie sprzedaż
telewizorów. Ale nie jest to wzrosfc
rewelacyjny; przyrost zasobów te-
lewizorów w Polspe w 1970 roku W
stosunku do 1969 roku wyniósł 17,1
płoc. j jest uważany za wysoki —?
tymczasem analogiczny wskaźnik
dla Rumunii wyniósł 103 proc., a

dla Bułgarii 53 proc., przy relatywni
nie niewiele niższej bazie.

Czynnikami, które początkowo kształto-
wały niską dynamikę sprzedaży magne-
tofonów były: niedostateczna ich podaż,
Zła jakość i brak wyboru, jako że w

sprzedaży był praktycznie tylko jeden
typ magnetofonów. Sytuacja poprawiła
się po uruchomieniu produkcji licencyj-
nej. Podobnie było z gramofonami, któ-
rych jakość zadowala dopiero od kilku
lat.

Charakterystyczne jest w ostatnim
okresie zjawisko substytucyjności
gramofonów i magnetofonów. Po-
nieważ urządzenia te służą z zało-
żenia do różnych celów — zjawisko
to można tłumaczyć jedynie płytko-
ścią popytu; nabywca decyduje się
tylko na jedno z tych urządzeń,
świadomie rezygnując z zalet dru-
giego z nich.

NIKT NA ŚWIECIE
NIE PRÓŻNUJE

Od ubiegłego roku notuje się po-
ważny wzrost dynamiki sprzedaży
sprzętu radlowo-telewizyjnego. Tyl-
ko w początku bieżącego roku do-
stawy magnetofonów wzrosły o 56
proc., radioaparatów i telewizorów
po 35 proc. Przyczynami wzrostu

są: poważny wzrost dochodów lud-
ności i aktywniejsza od dwóch lat
polityka rynkowa w sprzedaży
sprzętu radiotelewizyjnego.

W 1972 roku poprawiliśmy nasz

wskaźnik zarejestrowanych radiood-
biorników do 185 szt. na 1000 mie-
szkańcó\y. Jednak nikt na świec'e
nie próżnował. Według informacji
„Rynków Zagranicznych" (24/73) u-

Łiegły rok, wbrew pesymistycznym

przewidywaniom, charakteryzował
się w wielu zachodnich krajach o-

gromnym wzrostem popytu i podaży
elektronicznych artykułów powsze-
chnego użytku. Już w pierwszym
półroczu ubiegłego roku wystąpiło
przyspieszenie tempa wzrostu sprze-
daży, które przekształciło się w dru-
giej połowie roku w prawdziwy
boom. Szczególnie dotyczyło to Od-
biorników telewizji kolorowej i

sprzętu stereofonicznego, a więc
wyrobów występujących na naszym
rynku w ilościach znikomych. -

W W. Brytanii miesięezna sprzedaż od-
biorników radiowych wahała się między
800 a 900 tys. sztuk! Szczególnie duże

było zapotrzebowanie na odbiorniki

tranzystorowe, które stały się popular-
nym upominkiem. Sprzedaż gramofonów
wynosiła ok. 110 tys. sztuk miesięcznie,
w tym ok. 30 tys. wbudowanych w od-
biorniki radiowe.

We Francji sprzedano w 1972 roku po-
nad milion magnetofonów, przy czym
ponad 800 tys. pochodziło z importu.

Powołany przez Centralę ZTJRT 1

Zjednoczenie UNITRA zespół d/s

prognozowania wykonał prognozę

na lata 1973/75. Uwzględniono w

niej kilkanaście wcześniejszych ba-
dań prowadzonych przez Instytut
Handlu Wewnętrznego, Biuro OPI-
NIA, - wyższe

r

szkoły ekonomiczne
we Wrocławiu i Poznaniu. Opraco-
wania te wskazują bariery nasyce-
nia sprzętem radio-telewizyjnym,
Są to:

0 wysokie w porównaniu z innymi
krajami ceny sprzętu,

• niepełne pokrycie kraju zasięgiem
stacji nadawczych,

• rozbieżności między popytem a po-
dażą.

Nie są to jeszcze badania pełne,
wiele spraw wymaga dalszego roz-

poznania, a także i przewartościo-
wania, Jakby jednak na sprawę tę
patrzeć, to w ślad za tym lepszym
rozeznaniem W sytuacji nie idą po-
sunięcia, które pozwoliłyby nie tyle
„łatać dziury", co "przełamywać te

bariery dźwięku. Wymaga to jednak
wprzęgnięcia w politykę na tym od-
cinku wielu nowych instrumentów,
przy równoczesnej zmianie postawy
handlu i przemysłu. O tym — w na-

stępnych artykułach.

WW

Dane: ZUBT
Rył. M. Bou lak
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WSPÓŁPRACY obu towarzyszeń w postaci nada-
nia ..WEKTOROM" charakteru organu PTE i NOT —

pisaliśmy przed dwoma tygodniami. Rezultaty ostat-

niego spotkania prezesów obu organizacji nie ograniczają się
jednak do sprawy „Wektorów" oraz współpracy PTE i NOT
na odcinku wydawniczym. Ponad sześćdziesięciotysięczna
rzesza członków PTE oraz blisko trzystapięćdziesięcioty-
fiięeznś członków NOT stanowi w naszym kraju poważną
siłę społeczną o rosnącej randze wraz z rozwojem i uno-

wocześnieniem przemysłu, siłę społeczną, której działanie
powinno stawać się coraz ściślej wewnętrznie zintegrowa-
ne i podporządkowane nadrzędnym celom rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego kraju.

Taika jest też myśl przewodnia wspólnego listu podpi-
sanego 20 marca 1973 roku przez prezesów PTE i NOT:
prof. dr JOZEFA PAJESTKĘ i prof. dr JERZEGO BU-
KOWSKIEGO do członków i ogniw NOT i PTE. W po-
czątkowej części listu prezesi stwierdzają, że współdzia-
łanie NOT i jej stowarzyszeń z PTE rozwija się już od
wielu lat, zwłaszcza na szczeblu kół zakładowych i orga-
nizacji wojewódzkich. Te wspólnie podejmowane inicjaty-
wy przyczyniły s.ię do realizacji postępu techniczno-orga-
nizacyjnego w gospodarce, a ponadto obie organizacje

wnosiły W ten sposób wkład w środowiskową Integrację
ugrupowań zawodowych techników ł ekonomistów.

Zadania stojące obecnie przed obu organizacjami poda-
jemy poniżej według dokładnego brzmienia omawianego
listu:

„Okres wzmożonego Wysiłku całego narodu we wdraża-
niu w życie uchwal VI Zjazdu PZPR w dzieło zdynamizo-
wania rozwoju gospodarki narodowej Polski Ludowej oraz

jej modernizacji — czytamy w liście — nakłada na nasze

organizacje zadania równie odpowiedzialne, jak zaszczytne.
Niezbędne jest stworzenie warunków w pełni racjonalne-

go działania opartego o szeroko pojęte przesłanki społecz-
no-ekonomiczne, pełnego łączenia rozwiązań projektowych
i technologicznych z zasadami rachunku ekonomicznego, na

tle wprowadzanych zmian systemowych.
Sprostanie tym zadaniom wymaga pogłębienia kultury

organizatorskiego i ekonomicznego myślenia całego społe-
czeństwa, wzmocnienia wiedzy ekonomistów w zakresie ra-

cji technologicznych w procesach wyboru metod wytwarza-
nia i projektowania, a równocześnie wzmocnienia wiedzy
ekonomicznej techników. Tylko wspólne działanie NOT
i PTE, ścisłe zespolenie wysiłku techników i ekonomistów,
mocniejsze sprzężenie ich twórczych sił i talentów, zwięk-
sza szanse wzmożenia wkładu obu środowisk w pomyślne
wykonanie zadań stawianych przez Partię i Rząd.

Nacie Ina władze statutowe obu organizacji zwracają się
z apelem do wszystkich członków NOT i PTE, do ogniw
organizacyjnych o konsekwentne i ciągle zespalanie wysił-
ków w wykonywaniu wspólnych zadań i akcji.

Istnieje rozległa płaszczyzna konkretnej współpracy i

współdziałania między kołami zakładowymi, komisjami
problemowymi i innymi ogniwami obu organizacji.

Wynikające z dotychczasowych doświadczeń formy wy-
magają stałego rozszerzania, wysuwają się również nowe

zadania jako akcje stałe wytyczone wspólnie przez Prezy-
dia obu organizacji. Otwierają się szersze niż dotąd możli-
wości przygotowywania wspólnych konferencji i sympozjów
naukowych, podejmowania wspólnych wydawnictw, prowa-
dzenia skoordynowanych lub łącznych akcji szkoleniowych,
wspólnego udziału w powszechnej edukacji ekonomicznej
załóg robotniczych, wspólnego udziału we wdrażaniu no-

wego systemu zarządzania i planowania, w usprawnianiu
gospodarki materiałowej, we wprowadzaniu zastosowań in-

formatyki do życia gospodarczego, w podnoszeniu jakości
Wyrobów oraz w wielu innych przedsięwzięciach.

Działania te będą podjęte na szerszą niż kiedykolwiek
skalę, nie będą nosić charakteru poczynań jednorazowych,
lecz pozostaną procesem ciągłym, opartym o pełne zrozu-

mienie ich wagi w obu organizacjach. *

Władze statutowe dołożą ze swej strony wszelkich po-
trzebnych starań, aby zespolić wysiłki twórcze obu orga-
nizacji oraz wzmóc i otoczyć opieką wszelkie inicjatywy
sprzyjające współpracy NOT i PTE, to tych wszystkich
działańiach, do jakich obie organizacje są powołane i na re<-

zultaty których oczekuje Partia, Rząd i całe społeczeństwo,'
M. M.

O FUNDUSZU
PŁAC
W KOI

W DNIU 22 MARCA w Zarządzie Głó-

wnym PTE odbyło się spotkanie człon-
ków Klubu Organizacji Inicjujących.
Podstawą dyskusji byl referat wygło-
szony przez przedstawiciela Zjednocze-
nia Przemyślu Lotniczego i Silnikowego
s,DELTA", TADEUSZA DOBOSZA nt.:

„Orghntóacji pracy przy wdrażaniu no-

wego systemu prac". Natomiast auto-
rem koreferatu był ftENRYK KIESŻ-
KÓWSKI ze Zjednoczenia Przemysłu
Elektronicznego „UNITRA". Po refera-
tach problemowych wywiązała się dy-
skusja dotycząca zagadnień ogólnych
oraz problemów i rozwiązań szczegóło-
wych.

Na czoło zagadnień wysuwały się te-

imaty związane ze sposobem naliczania
funduszu plac. Ogólne założenia syste-
mowe są powszechnie zhane, ale sposo-
by naliczania funduszu płac przy
uwzględnieniu specyfiki poszczególnych
jednostek gospodarczych są różne. Do-
konano więc wymiany doświadczeń.

Czy wprowadzenie nowych zasad bę-
dzie wymagało stałej zmiany dotych-
czasowych taryfikatorów? — oto następ-
ny nurt dyskusji. Wywiązała się rów-
nież wymiana zdań na temat tego, czy
system plac indywidualnych rzerzywi-
ście preferuje dostatecznie dobrą pracę,
czy też toleruje obiboków.

Kolejne spotkanie Klubu Organizacji
Inicjujących odbędzie się 19 kwietnia.

(ach)

NIE ŻEft SIĘ
JASIU!...

61,5 PROC. MŁODYCH MAŁŻEŃSTW
mieszkających w miastach nić ma sa-

modzielnego mieszkania — jak wynika
z badań prowadzonych w 1972 roku
przez GUS wśród małżeństw, w których
żadne z małżonków nie przekroczyło
3U-stki. Polowa rniodych małżeństw mie-
szka u teściów, 8 proc. wynajmuje
mieszkania prywatne. 16,8 proc. mał-
żeństw mieszka w jednym pokdju z in-

nymi dorosłymi! A 37 proc. zajmuje
jeden pokój wspólnie z dziećmi. Co naj-
mniej jeden pokój do wyłącznej "włas-
nej dyspozycji ma zaledwie 45 proc.
małżeństw. 14 proc. małżeństw zamiesz-
kiwało przez jakiś ćżaś po zawarciu
mnłżeństwa osoono.

*—«u poprawienie..jyarun-
ków mieszkaniowych w najnuzszycii
latach widzi zaledwie 26 proc. małżeństw.

p-^-co . optymistyczni!-;' o<—n<<i młodzi
małżonkowie swą sytuację materialną —

tylko co trzecie małżeństwo uważa, że
jest ona zła lub niezadowalająca. Zła
jest sytuacja na ogól tam, gdzie pra-
cował jedynie mąż. W trzech małżeń-
stwach na cztery oboje pracują zawo-

dowo.
W ankiecie zadano pytanie, na co prze-

znaczono by jednorazowy nieprzewidzia-
ny dochód wysokości 10 tys. złotych.
Odpowiadający najczęściej deklarowali:
wkład do spółdzielni mieszkaniowej —

32,4 proc., zakup mebli — 29,5 proc.,
13 proc. przeznaczyłoby pieniądze na po-
trzeby bieżące, utrzymanie.

54,7 proc. małżeństw ma dzieci, które
nie ukończyły 3 lat, 28,6 proc. dzieci
starsze w wieku przedszkolnym. Tylko
9,1 proc. małżeństw korzysta z pomocy
żłobka, 23,9 proc. nie robi tego z bra-
ku żłobka lub miejsc W żłobku. Ale już
41 proc. małżeństw majacych starsze
dzieci posyła je do przedszkola — są
to na ogól te małżeństwa, gdzie oboje
małżonkowie pracują. t

Przestudiowanie wyników badań zale-
camy amatorom formuły 2+3 —5. (as)

NIEPOKOJĄCY jest wzrost go-
dzin nadliczbowych robotników
grupy wytwórczej, szczególnie

w przedsiębiorstwach budowlano-
-montażowych — o 37,8 proc. w

roku 1972 w stosunku do wyko-
nania roku 1971 oraz nieobecności
nieusprawiedliwionych — o 6,6
proc. Jednocześnie zmniejszyły się
godziny efektywnie przepracowane
w czasie normalnym o blisko 2 pro-
cent w porównaniu do wykonania
1971 r.

Informacje o tych samych spra-
wach w przedsiębiorstwach prze-
mysłowych wykazują, że kształtują
się one znacznie poprawniej niż w

budownictwie. I tak na przykład:
wzrost godzin nadliczbowych w

przemyśle w roku 1972 w stosunku
do wykonania 1971 r. wyniósł za-

ledwie 3.8 proc., a nieobecności
nieusprawiedliwione utrzymały się
na poziomie roku 1971, przy czym
godziny przepracowane zmniejszyły
się o 1 proc. poniżej wykonania
w roku 1971.

Lepsza dyscyplina pracy w prze-
myśle niż w budownictwie jest
zjawiskiem symptomatycznym. Na
ten stan rzeczy — jak się wydaje
— wpłynęły bardziej sprawnie
działające w całym przemyśle bodź-
ce materialnego zainteresowania.
Należy oczekiwać, że mające nastą-
pić zmiany w zasadach wynagra-
dzania w przedsiębiorstwach bu-
dowlano-montażowych, będą miały
znaczny wpływ na poprawę dy-
scypliny pracy w budownictwie.

Potwierdzają to doświadczenia przed-
siębiorstw przemysłu materiałów bu-
dowlanych, które pracują w nowym
systemie zarządzania 1 'zachęt mate-

riąlnych..wprowadzonych uchwałą Rady
Ministrów i dnia 30 czerwca 1971 r.

Od początku br. zasady te wprowa-
dzono w 146 przedsiębiorstwach prze-
mysłu materiałów budowlanych, plano-
wanych centralnie 1 nadzorowanych
przez Ministra Budownictwa i PMB.
Stanowi to 63 proc. potencjału produk-
cyjnego całego przemysłu materiałów

budowlanych. W niektórych branżach,
j3k w przemyśle cementowym, prze-
myśle betonów i przemyśle kruszyw i
surowców mineralnych, w svst»mle tym
prncuia wszystkie pr^e-lsiehiorstwił.

Podstawowym założeniem nowego
svstemu zarzadzaniq i zachęt ma-

terialnych jes-t ustalanie ws^koM
funduszu płac nroporcjońslnie do
wielkości produkcji. Fundusz ttłac
oblicza sie jako sumę powstałą z

orzemnożenia wykonanych 1 sprze-
danych jednostek rzeczowych pro-
dukcji (tony, m sześć., sztuki, itp.)
przez stawkę funduszu płac "ustalo-
ną dla każdego asortymentu. Fun-
dusz płac nalicza się od ustalonych
Wielkości bazowych na okres wie-
loletni do roku 1975. Jako wielkości
bazowe przyjmuje się plan tech-
niczno-ekonomiczny na 1971 r. dla
przedsiębiorstw, które przeszły na

zasady nowego systemu w 1971 ro-

ku lub wykonanie za 1971 r. dla
przedsiębiorstw wprowadzających
nowy system zarządzania w roku
1972.

W przemyśle cementowym, nie-
zależnie od określonej stawki fun-
duszu płac za każdą tonę cementu,'
przedsiębiorstwa uzyskują fundusz
premiowy przy przekroczeniu pro-
dukcji bazowej w drodze stosowa-

dodatkowvch stawek funduszu
premiowego. Fundusz premiowy w

WYNIKI LEPSZE
NIŻ OCZEKIWANO

przemyśle cementowym powstaje
przez pomnożenie każdej wyprodu-
kowanej i sprzedanej ponadbazo-
wej tony cementu przez odpowied-
nią stawkę.

W pozostałych branżach przemy-
słu materiałów budowlanych obo-
wiązuje tylko stawka płac za każ-
dą wyprodukowaną i sprzedaną
jednostkę rzeczową produkcji. Z ty-
tułu przekroczenia produkcji bazo-
wej w przedsiębiorstwach innych
branż, poza przemysłem cemento-

wym, nie przysługują dodatkowe
stawki. A zatem w tych zakładach
jedynym źródłem tworzenia fundu-
szu premiowego są oszczędności
funduszu płac, stanowiące różnicę
między należnym przedsiębiorstwu
funduszem płać z tytułu sprzedanej
produkcji, a faktycznie wykorzy-
stanym funduszem płac.

Nowe zasady zarządzania i zachęt
materialnych w przemyśle materia-
łów budowlanych wprowadzają za-

sadę udziału załogi przedsiębiorstw
w zysku (po odprowadzeniu do

budżetu oprocentowania środkóW
trwałych), przy czym udział ten

jest Jedynym źródłem tworzenia
funduszu zakładowego. *':

Dla poszczególnych branż prze-
mysłu materiałów budowlanych u-

stalono wysokość procentowej nor-

my odpisu na fundusz zakładowy,
która waha się w granicach: 4,5—
—6,0 proc. od zysku bazowego 1
10—30 proc. od zysku ponadbaao-
wego. Wskaźniki odpisów z zvsku
bazowego na fundusz zakładowy
ustalono w wysokości zapewniają-
cej uzyskanie bazowego funduszu
zakładowego. Wysokość normy od-
pisu od zysku ponadbazowego uza-

leżnia sie od specyfiki tłoszczegńl-
nych zakładów i trudności W uzy-
skaniu poprawy wyniku.

Podział funduszu zakładowego z zy-
sku bazowego odbywa się na dotych-
czasowych zasadach i warunkach, a z

odpisu z zysku ponadbazowego prze-
znacza się 25 proc. na fundusz socjal-
ny, pozostałość zaś dzielona jest mię-
dzy wszystkich pracowników, W umo-

wach z załogami poszczególnych przed-
siębiorstw zastrzeżono, że fundusz na-

gród indywidualnych nie może prze-
kroczyć 8,5 proc. osobowego funduszu
plac. Cala różnica przekraczająca 8,5
proc. przeznaczana Jest w zakładach na

fundusz socjalny.
Działanie nowego systemu zarzą-

dzania i zachęt materialnych w

przemyśle cementowym, przemyśle
betonów oraz przemyśle kruszyw
i surowców mineralnych .1 w za-

kładach innych branż — wykazało,
że osiągnięto we wszystkich zakła-
dach bardzo dobre wyniki produk-
cyjne I ekonomiczne, lepsze nawet
niż zakładano. Uzyskano znaczny
przyrost produkcji cementu 1 in-

nych materiałów budowlanych, a

przyrost płac znalazł pełne, pokry-

. cie w obniżce innych kosztów pro-
dukcji, zgodnie z przyjętymi w

tym zakresie założeniami.

Pozytywne rezultaty osiągnięte
przez omawiane przemysły materia-
łów budowlanych mogły mieć miej-
sce m. in. dzięki znacznej popra-
wie dyscypliny pracy. Na przykład:
w przemyśle cementowym wystąpi-
ło w roku 1972 w porównaniu do
roku 1971 zmniejszenie nieobecności
nieusprawiedliwionych z 5,6 godz.
do 4,6 godziny na 1 robotnika, tj.
o 12,5 proc., w przemyśle betonów
o 11,6 proc. a w przemyśle kruszyw
o 3,4 proc.

Zmniejszono absencję spowodo-
waną chorobami w przemyśle ce-

mentowym o blisko 14 proc. przy
równoczesnym zmniejszeniu czasu

nieprzepraco.wanego o 3,4 proc.
Wyeliminowano całkowicie w prze-
myśle cementowym postoje z tytu-
łu braku surowców, a w przemyśle
kruszyw spowodowano zmniejszenie
przestojów produkcji z 6 tys. go-
dzin w 1971 r. do zaledwie 500 go-
dzin W roku 1972.

Ponadto we wszystkich branżach
zmniejszono ilość godzin nadliczbo-
wych śręijnio o 12,0 ppoc.

Znaczna poprawa wypływała z

prawidłowych i skutecznie działa-
jących zachęt materialnych.

Wertując regulaminy premiowa-
nia i nagradzania pracowników w

zakłkdach objętych działaniem no-

wego systemu zarządzania i zachęt
materialnych w przemyśle mate-
riałów budowlanych, interesujący
wydaje Się wprowadzony w Zakła-
dach Wyrobów Kamionkowych
„Marywil" w Suchedniowie regula-
min podziału dodatkowej premii za

intensyfikację produkcji, w którym
podaje się także przypadki powo-
dujące ograniczenie lub pozbawie-
nie premii:

• za opuszczenie Jednego dnia pracy
bez usprawiedliwienia riotrąca się pól
premii; »

0 za każde nieusprawiedliwione spóź-
nienie lub samowolne opuszczenie stano-
wiska pracy potrąca się całą premię;

O za każde wcześniejsze zej.icle ze sta-
nowiska pracy potrąca się jedną piątą
premii;

0 za przybycie do pracy w stanie nie-
trzeźwym lub picie alkoholu w pracy
potrąca się całą premię;

•za niesumienne i nieterminowe wyko-
nanie zadań potrąca się do polowy
premii;

0 za nieprzestrzeganie przepisów bhp
potrąca się do polowy premii;

9 za okres choroby, urlopów, a także
chorób spowodowanych wypadkami pre-
mia nie przysługuje;

0 za każdy dzień nieobecności uspra-
wiedliwionej niepłatnej potrąca się całą
premię;

9 ża okres przebywania pracownika
na urlopie i innych usprawiedliwionych
zwolnieniach płatnych, potrąca «1« całą
premię.

Jak Widać zatwierdzony przez
KSR regulamin zawiera szereg bar-

ZBIGNIEW SEKUŁOWICZ

dzo drastycznych postanowień. Nie-
które z nich są kontrowersyjne i

mogą budzić wątpliwości.
Postanowienia regulaminu są ry-

gorystycznie przestrzegane i kontro-
lowane przez komisje społeczne
działające przy rozdziale premii w

tym zakładzie.
Podobne regulaminy, warunkują-

ce przyznanie dodatkowej premii,
obowiązują we wszystkich zakładach
przemysłu materiałów budowlanych,
gdzie wprowadzono nowe zasady za-

rządzania i zachęt materialnych,
Wszędzie tam, gdzie działa spra-

wnie mechanizm płac i bodźców
materialnych, nie ma w zasadzie
kłopotów ze zjawiskiem łamania dy-
scypliny pracy. Oczywiście, że w

każdym niemal kolektywie mogą
znaleźć się jednostki, które lekcewa-
żąco podchodzą do solidnej i rzetel-
nej pracy. I nie pomogą tu nawet

najlepsze systemy płac i instrumen-
ty działania bodźców materialnych.
Jednakże ludzie tacy są w tych za-

kładach izolowani.

Nowy system-zarządzania i zachęt,
materialnych, działający w. Większo-
ści .przedsiębiorstw przemysłu-mate-
riałów budowlanych, od początku
roku 1972, poza znacznym przyro-
stem produkcji cementu i innych
materiałów budowlanych niezbęd-
nych w budownictwie, spowodował:

# Podniesienie gospodarki przed-
siębiorstw. Wpłynęło na to wprowa-
dzenie zasady samofinansowania, to

jest uzależnienie wypłat dodatkowe-
go funduszu premiowego od osiąg-
nięcia zysku i bezpośrednie powią-
zanie zachęt materialnych dla zało-
gi z wygospodarowaniem ponadba-
zowego zysku.

0 Znaczną poprawę dyscypliny W
zakresie gospodarowania funduszem
płac. Jak wynika z kontroli przepro-
wadzonych przez odpowiednie od-
działy NBP, przedsiębiorstwa dokła-
dają starań, aby nie przekroczyć
przysługujących im w danym okre-
sie funduszów. Przypadki przekro-
czenia funduszu premiowego nie są

i znane. W większości przedsiębior-
stwa utrzymują rezerwy nie wyko-
rzystanego funduszu na okresy o

zmniejszonej-produkcji, np. w okre-
sie remontu maszyn i urządzeń.

9 Nastąpiła wyraźna poprawa dy-
scypliny pracy przez zmniejsze-
nie absencji nieusprawiedliwionej,
absencji chorobowej oraz godzin
nadliczbowych.

0 We wszystkich przemysłach,
gdzie wprowadzono nowe zasady za-

rządzania i zachęt materialnych,
zmniejszono stany planowanego za-

trudnienia.

POWINNY BYC ZRÓŻNICOWANE
JAN KRAWCZYK

DLA uzyskania zasadniczych
zmian na odcinku gospodarki
materiałowej wydaje się ko-

nieczne, aby objęły one W sposób
kompleksowy mierniki oceny przed-
siębiorstw i oparte na nich bodźce
materialnego zainteresowania załóg.

Dość powszechnie obowiązują
obecnie trzy podstawowe mierniki
pracy, z których rozlicza się przed-
siębiorstwo, tj.: wartość sprzedaży,
wydajność pracy i planowany fun-
dusz płac'. Moim zdaniem, mierniki
pracy jako kryteria oceny pracy
przedsiębiorstw powinny być zróż-
nicowane w zależności od branż.
Jeśli np. dla całego przemysłu wy-
dobywczego wymienione wyżej
mierniki oceny wydają się właści-
we to jednocześnie wydają się nie-
adekwatne dla całego przemysłu
przetwórczego, zwłaszcza w tych
branżach, w których udział kosztów
materiałowych w ogólnych kosztach
produkcji jest dominujący.

W całym przemyśle przetwórczym
podstawowy miernik ocenv przed-
siębiorstw — wartość produkcji i

sprzedaży kształtuje się w więk-

szym stopniu pod wpływem kosztów

materiałowych niż pod wpływem
wydajności pracy. Jest bowiem jas-
ne, że można podnosić ceny, a za-

tem i wartość wykonywanej pro-
dukcji, podnosząc tylko koszt mate-

riałowy. a ponadto jeszcze przy po-
mocy innych działań, jak: rozsze-

rzenie zakresu kooperacji biernej,
wzrost usług obcych, zmiany struk-
tury asortymentowej produkcji i
wzrost cen jednostkowych. Rzecz
oczywista, że kierownictwo przed-
siębiorstwa. które podnosi w - ten

sposób wartość wykonanej produk-
cji uzyskuje tylko pozorny wzrost

wydajności pracy i pozorne oszczęd-
ności w funduszu płac, niemniej
ocena pracy takiego przedsiębior-
stwa będzie pozytywna, a kierow-
nictwo otrzyma z tego tytułu wy-
razy uznania 1 gratyfikacje.

Natomiast, jeśli np. przedsiębior-
stwo obniży koszty materiałowe, to

jednocześnie pociągnie to za sobą
obniżkę Cen na produkowane wyro-
by. W związku z tym napotka na

trudności W realizacji zadań, plano-
wych. określonych w dotychczas

obowiązujących miernikach pracy.
Przy danym potencjale produkcyj-
nym (określona Ilość ludzi i ma-

szyn) łatwiej jest bowiem wykonać
daną wartość produkcji, wytwarza-
jac wyroby bardziej materiało-
chłonne. cięższe, a zatem i droższe.
Na potwierdzenie tych wywodów
przytoczę hipotetyczny przykład,
który nie jest bynajmniej oderwany
od rzeczywistości:

— W roku 1971 przedsiębiorstwo
„X" zatrudniające 100 osób wytwo-
rzyło 1000 sztuk wyrobów po cenie
10 tys. zł za 1 sztukę na ogólną
wartość 10 min złotych.

— W roku 1972 to samo przed-
siębiorstwo „X" zatrudniające 100
osób obniżając koszty materiałowe
przy tej samej wydajności pracy
wytworzy 1000 sztuk wyrobów po
cerie np. 8 tys. zł za 1 sztukę, na

ogólną wartość 8 min zł.

Jakie wynikną skutki dla przed-
. siębiorstwa w roku 1972 z tytułu
obniżki kosztów materiałowych?
Otóż mimo osiągnięcia efektów w

RQs&ci obniżki kosztów, produkcji,

przedsiębiorstwo to nie wykona za-

dań, z których jest rozliczane, tj.:
— nie wykona zadań planowych

0 wartości 2 min zł;
— obniży wskaźnik wydajności

pracy o 20 proc. w stosunku do ro-

ku 1971;
— zakładając te same relacje

funduszu płac do wartości produk-
cji w planach na lata 1971/72 nieu-
chronnie nastąpi w roku 1972 prze-
kroczenie planowanego limitu fun-
duszu plac;

— ulegną pogorszeniu jeszcze in-
ne. pochodne wskaźniki.

W tych warunkach propagowanie
oszczędności materiałów poprzez
zmniejszenie zużycia na jednostkę
wyrobu jest nieskuteczne, gdyż stoi
nalczęśclej w sprzeczności z intere-
sem przedsiębiorstwa.

Mało skuteczne jest również na-

woływanie do racjonalnego wyko-
rzystania odpadów i surowców
wtórnych, bowiem wykorzystanie
tyćh surowców również w sposób
uiemny rzutuje na wydajność pracy
1 może powodować trudności w rea-

lizacji zadań planowych.
Trzeba przy tym podkreślić, że

obowiązujące kryteria oceny przed-
siębiorstw wpływają w sposób ne-

gatywny na rozwój postępu tech-
nicznego. zwłaszcza o charakterze
materiałooszczędnym, a ponadto
ujemnie rzutują na zaopatrzenie
rynku. Przedsiębiorstwa unikają bo-
wiem produkcji wyrobów praco»

chłonnych o dużym stopniu prze-
twarzania. Stąd chroniczny niedo-
bór na rynku wyrobów precyzyj-
nych o lekkiej konstrukcji oraz

wszelkiego rodzaju drobiazgów,
części zamiennych, a także odzieży
i obuwia dziecięcego.

Racjonalne działanie na szczeblu

przedsiębiorstwa wymaga zatem ge-
neralnej zmiany mierników, oceny
przedsiębiorstw przemysłu prze-
twórczego; zrezygnowania z mierni-
ków typu brutto i zastąpienia ich
miernikami typu netto (np. produk-
cji Czystej) oraz rezygnacji z dyfek-
tywnego ustalania funduszu .płac.

Jednocześnie nieodzowne wydaje
się uzależnienie w większym stop-
niu bodźców materialnego zaintere-
sowania od postępu w efektywności
gospodarowania, a zwłaszcza od
osiągniętego . Przez przedsiębiorstwo
wyniku finalnego.

Konieczna wydaje się również re-

forma systemu cen. Ceny powinny
być instrumentem skłaniającym
przedsiębiorstwa do postępu tech-
nicznego i obniżki kosztów produk-
cji. Tymczasem obecny system cen,
oparty w większości na indywidual-
nej kalkulacji przedsiębiorstw, nie-
jako sankcjonuje niejednokrotnie
wysokie koszty produkcji wielu
przedsiębiorstw, wynikające z nie-

gospodarności lub technicznego za-

cofania.

SKUTEK ZASTOSOWANIA
W BUDYNKU MIESZKALNYM

TAŃSZEGO WYPOSAŻENIA

Zjednoczona Spółdzielnia Budow-
lana jako inwestor, wystąpiła na

drogę postępowania arbitrażowego
przeciwko Przedsiębiorstwu Budow-
nictwa Miejskiego, jako generalne-
mu wykonawcy, domagając się za-

sądzenia 118 400 zł tytułem zwrotu

nadpłaty należności za budowę bu-
dynku mieszkalnego nr 8 w K. Nad-
płata ta — zdaniem wspomnianej
Spółdzielni — wynikła stąd, że

Przedsiębiorstwo wbudowało w bu-
dynku szafy i pawlacze gatunkowo
gorsze i tańsze od przewidzianych
w dokumentacji i ustalonych w

umownym wynagrodzeniu ryczał-
towym.

Okręgowa Komisja Arbitrażowa
roszczenie Spółdzielni oddaliła, na-

tomiast Główna Komisja Arbitra-
żowa rozpoznawszy sprawę dnia
20 lipca 1972 r. w - trybie odwoław- .

czym (nr 11-2627/72) orzeczenie OKA
zmieniła, wypowiadając następujący,
poaląd prawny:

^

W razie wykonania robot za-,
miennych lub zastosowania

_przez
wykonawcę wyposażenia tańszego.
niż przewidywały to dokumentacja,
i kosztorys umowny, wówczas na-

leży odpowiednio zmniejszyć przy»
padające wynagrodzenie.

Prawo pobrania przez wykonaw-
cę w takim przypadku pełnego
przewidzianego wynagrodzenia u-

mownego Wymaga ziszczenia się
przewidzianych przepisami określoi .

nych wymogów (m.in. by zastoso-
wanie innej technologii lub kon-

strukcji czy materiałów nie wpły- .

nęło ujemnie na trwałość użytkową,
estetyczną 1 techniczną obiektu).

W uzasadnieniu GKA zaznaczyła!
m.in.:

„(...) Jak wynika z akt sprawy
i ćo jest okolicznością niesporną
między stronami. dokumentacja'
projektowo-kosztorysowa na pod-
stawie której strony ustaliły wyna-
grodzenie ryczałtowe, przewidywa-
ła wbudowanie szaf i pawlaczy ty-
pu Sup-M, Su-M i Sb-M.

Wartość szaf i pawlaczy powyż-
szych typów uwzględniona w wyi
nagrodzeniu ryczałtowym wynosiła
kwotę 396 000 zł. Ustalone w po-
wyższy sposób wynagrodzenie ry- -

czałtowe stało się wiążące dla stron
w zakresie rozliczeń za roboty za-

mówione według powyższej doku-
' mentacji, a w tym za szafy i paw-
lacze przewidziane w dokumentacji.
Jest poza spórem, iż przewidziane
w dokumentacji i ryczałcie umów-
nym szafy i pawlacze nie zostały
wbudowane przez pozwanego. Po
ustaleniu ryczałtu umownego, za-

przestano produkcji szaf i pawla-
czy przewidzianych w dokumen-
tacji, wobec czego pozwany zaku-
pił szafy i pawlacze typu „War"
o wartości 277 600 zł, które zostały;
przez ńiegó wbudowane. WbudóWa-''
nie śżaf i pawlaczy typu „War""'
miało charakter robót zamiennych
w rozumieniu § 12 zasad ustalania

wynagrodzeń i dokonywania rozli-
czeń za obiekty budownictwa sta-

nowiących zał. nr 2 do zarządzenia
Ministra Budownictwa i PMB z

30.XII.1966 r. (Monitor Polski z

1967 r. nr 2, poz. 9), które to za-

sady mają w niniejszym przypadku
zastosowanie. Zgodnie z powołanym
§ 12 roboty zamienne należy rozli-
czać na podstawie kosztorysu za-

miennego. zwiększając lub zmniej-
szając umówione wynagrodzenie o'
kwotę kosztorysu zamiennego, u-

względniającego różnice wartości
obiektu lub robót poza obiektem».
Zasada powyższa została również.'
przyjęta w przepisie § 119 o.w.r.i.
(Monitor Polski z 1970 r. nr 7, poz.'
66). Różnica ta w spornym przypad-
ku wynosi kwotę 118 400 zł. i o tę
kwotę należało zmniejszyć ustalone
przez strony wynagrodzenie Umow-
ne (ryczałt umowny) z tytułu wbu-
dowania innego typu i tańszych
szaf i pawlaczy aniżeli uwzględ-
nione w wynagrodzeniu umow-

nym. Skoro jest okolicznością nie-
sporną, iż pozwany pobrał od po-
woda pełne wynagrodzenie ryczał-
towe bez korekty wynagrodzenia w

zakresie wbudowanych mebli, ro-

szczenie powodowego inwestora o

zwrot- nadpłaconej kwoty 118 400 zł
uznać należy za zasadne i podlega-
jące zasądzeniu. Zasadności powyż-
szego- roszczenia nie podważa w

niczym podniesiona przez pozwa-
nego okoliczność, iż wbudowanie
szaf i pawlaczy typu „War" nastą-
piło za zgodą powoda. Zamiana bo-
wiem szaf i pawlaczy nie wypeł-
nia dyspozycji § 71 w.w.O.b. (Moni-
tor Polski z 1967 r. nr 2. poz. 9)
(§37 obecnie obowiązujących o.w.r.i.)
przewidującego prawo pobrania
przez wykonawcę pełnego wyna-
grodzenia umownego w przypadku
innego wykonania robót, aniżeli
przewidziano w dokumentacji, ale
pod warunkiem spełnienia określo-
nych powyższym przepisem wymo-
gów. Do wymogów tych zaliczyć
należy w szczególności wykazanie
przez wykonawcę, iż zastosowanie
innej technologii robót względnie
innej konstrukcji i materiałów na-

stąpiło z inicjatywy wykonawcy i
że nie wpłynęło ujemnie na trwa-
łość lub wartość użytkową, este-

tyczną i techniczną obiektu. Pozwa-

ny generalny wykonawca nie wy-
kazał, aby wymogi te zostały speł-
nione. Zamiana szaf i pawlaczy na-

stąpiła na skutek zaprzestania pro-
dukcji mebli przewidzianych w do-

kumentacji a faktycznie wbudowa-
ne meble są tańsze i według po-
woda gatunkowo gorsze od przewi-
dzianych dokumentacją, którego to
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SPROSTOWANIE

W naszym wywiadzie pt. „Nowa
sfera współpracy" wkradł się błąd.
Prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz, od-

powiadając na trzecie pytanie re-

dakcji, mówił o - międzynarodowej
mobilności (a nie mobilizacji, jak to

zostało wydrukowane) zasobów pra-
cy, jako formy emigracji zarobko-

wej. Za zniekształcenie przeprasza-
my naszego Rozmówcę i Czytelni-
ków.

Redakcja
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: twierdzenia pozwany nie zdołał
skutecznie podważyć. "

KONFISKATA MIENIA W RAZIE
SKAZANIA ZA- ' Z AGARNIĘCIE

MIENIA SPOŁECZNEGO

. Stanisław M. znalazł się na ła-
wie oskarżonych za to. że jako za-

stępca dyrektora' do spraw produk-
cji Zakładów Mięsnych w P., dzia-

łając w porozumieniu z Ignacym C.
i innymi pracownikami tych Zakła-
dów, wziął udział w zagarnięciu
mienia na szkodę wymienionych
Zakładów w kwocie nie niższej niż
265 250 zł. Mianowicie, brał on sy-
stematycznie z poszczególnych dzia-
łów produkcyjnych poprzez pra-
cowników tam. zatrudnionych różne

gatunki mięsa, przetworów i kon-
serw jak też pieniądze (za pośred-
nictwem Ignacego C.) , pochodzące
od magazynierów za zagarnięte
przez- nich • mięso, tłuszcze i po-
droby.

"Za powyższe czyny Sąd Woje-
wódzki skazał Stanisława M. na

karę 7 lat pozbawienia wolności,
50 000 zł grzywny oraz konfiskaty
części jego mienia. Sąd Najwyższy
zaskarżony wyrok utrzymał w mo-

cy.

Od obu ''tych wyroków Prokura-
tor Generalny wniósł rewizję nad-

zwyczajną na niekorzyść oskarżo-

nego Stanisława M. W rewizji tej
Prokurator Generalny domagał się
zmiany obu poprzednich wyroków
i orzeczenie konfiskaty całości mie-
nia Stanisława M.

Sąd Najwyższy rozpoznawszy re-

wizję nadzwyczajną, wyrokiem z

dnia 3 października 1973 r. nr V
IŚRN 339/72 zapadłym w składzie
7 sędziów zmienił oba poprzednie
wyroki i orzekł konfiskatę całego
mienia Stanisława M. przy czym
wypowiedział równocześnie nastę-
pujący pogląd prawny:
. Określając rozmiar kary konfis-

katy mienia, orzekanej za zagarnię-
cie mienia społecznego, sądy po-
winny dążyć do pełnego pozbawie-
nia sprawców korzyści majątkowej
Z przestępstwa.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy
zaznaczył m.in.:

„(...) Oskarżony Stanisław M.

(...) zagarnął mienie społeczne o

wielkiej wartości (nie mniej niż
265 000 zł), przy czym podkreślenia
wymaga okoliczność mająca istotne
znaczenie dla wymiaru kary, a

mianowicie że odniesiona przez o-

skarżonego korzyść z tego prze-
stępstwa równa jest przytoczonej
wyżej kwocie.

Dodać ponadto należy, że oskar-

żony nie wyrównał szkody wyrzą-
dzonej omawianym przestępstwem
nawet w części.

Na tle bezbłędnych ustaleń fak-

tycznych. dokonanych w sprawie,
należy także wskazać, że na wy-
miar kary za omawiane przestęp-
stwo nie mogło bez wpływu pozo-
stać- także i to, iż- oskarżony • Sta-
nisław M. był jednym z inicjato-
rów oraz organizatorów działalno-
ści przestępczej w Zakładach Mię-
snych w P., a ponadto iż dopuścił
się zagarnięcia mienia, za którego
ochronę i zabezpieczenie był szcze-

gólnie odpowiedzialny z racji jego
kierowniczego stanowiska. Określa-

jąc rozmiary kary konfiskaty mie-
nia (...) za zagarnięcia mienia spo-
łecznego, sądy powinny kierować

się także kryterium wykazywania
nieopłacalności. zamachów na mie-
nie społeczne, dążyć do pełnego
pozbawienia sprawców korzyści
majątkowej wynikającej z prze-
stępstwa. a także uwzględniać fakt,
że sprawca skazany zostaje także
na karę pozbawienia wolności i

kary grzywny (zasada integracji
kary).

Konfiskata mienia w całości po-
winna być orzekana w tych wy-
padkach skazań (...) , gdy z okolicz-
ności sprawy można zasadnie wno-

sić, że znaczjia część mienia spraw-
cy uzyskana została z przestęp-
stwa, lub gdy pozostawienie części
mienia do dyspozycji sprawcy prze-
stępstwa godzącego w interesy go-
spodarcze społeczeństwa i wyrzą-
dzającego tym poważna szkodę w

tym zakresie oznaczałoby dla

sprawcy powrót po odbyciu kary
do dobrych warunków materia'-

nych. Kierując się tymi przesłan-
kami natury faktycznej i prawnej,
Sąd Najwyższy doszedł do przeko-
nania, że obok kary 7 lat pozba-
wienia wolności i 50 000 zł grzyw-
ny oskarżonemu Stanisławowi M.

należy wymierzyć kare konfi-slctv
mienia w całości, wymierzona bo-
wiem kara cześciowei konfiskaty
mienia musi być uznana za rażąco
niewspółmierną (art. 387 pkt4k.p .k).
Zauważenia wvmaga jeszcze oko-
liczność. że ogólna wartość mienia,
co do któreeo orzeerono przepadek.

. wynosiła około 13 000 zł i pozosta-
wała w rażscei dvsororjorcji do
wartości zagarniętego mienia (...)"

Opracowpła
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

fS OLNICZA TRYBUNA • ROLNICZA TRYBUNA •
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Gdy zaczniemy się zastanawiać, dlaczego na rynku
brakuje świeżych owoców, mrożonek i dobrych prze-
tworów owocowych, zawsze dojdziemy do pierwszego
ogniwa: producenta owoców. Po dalszym rozpoznaniu
tematu nieodparcie nasuwa się wniosek — produkcja
owoców zorganizowana jest wadliwie.

U2 trzeci rok utrzymywane są zamrożone ceny żyw-
ności: mleka, mąki, mięsa, pieczywa, cukru itd. Nie-
które artykuły mają jednak ceny sezonowe — ziem-
niaki, jaja i... owoce. W marcu br. ceny za 1 kg jabłek
były wyższe o kilka złotych od cen ubiegłorocznych.
Również wyższe ceny mają inne owoce.

Tak więc na koszty utrzymania mają wpływ — można się
sprzeczać, czy istotny czy marginalny — ceny owoców.
I jest to wystarczający powód, by zajmować się sadownic-
twem.

KILKA FAKTÓW

Przeglądam „Bilans warzyw, owoców i ziemniaków wczes-

nych na rok 1973" opracowany pod koniec 1972 roku przez
sekretariat Komisji Ogólnobranżowej: rynek otrzymał w

1969 roku 147 tys. ton owoców, w 1972 r. — 170 tys. ton,
zapotrzebowanie na 1973 r. — 288 tys. ton. Przemysł prze-
twórczy otrzymał w 1969 roku 321 tys. ton, w 1972 r. —

335. tys. ton, zapotrzebowanie na 1973 r. — 436 tys. ton.

W części opisowej wspomnianego bilansu wyczytuję:

zgłoszone na 1973 rok przez rynek i przemysł zapotrzebowania
jest wyższe od przewidywanego wykonania o 219 tys. ton owo-

ców, z czego przypada na rynek — 118 tys. ton a na przemysł 101

tys. ton... Bilans owoców zamyka się poważnym niedoborem 97 ty-
sięcy ton wszystkich gatunków łącznie. Wobec wysoko zaplano-
wanego skupu, niedoboru tego nie będzie można zmniejszyć sku-

pem ponadplanowym, a tylko częściowo wyrównuje go import.
Bilans ten dowodzi utrzymującej się dysproporcji pomiędzy roz-

wojem produkcji, a stale wzrastającym rynkowym i przemysłowym
zapotrzebowaniem na owoce..."

Przytoczone dane obejmują skup i dostawy na rynek pro-
wadzone przez pion spółdzielczy i państwowy. Znaczna część
owoców (ok. 50 proc. towarowej produkcji) trafia na nasze

stoły z pominięciem handlu uspołecznionego: przez bazary
i prywatne „zielone budki", drogą bezpośredniego kupna
u chłopa, a wreszcie konsumenci sami uprawiają owoce

w ogródkach działkowych.

Według danych GUS, w latach 1969—1971 globalna pro-
dukcja owoców wynosiła w Polsce średnio 1.110 tys. ton.

Prognozy uwzględniające wzrost spożycia świeżych owo-

ców na 1 mieszkańca, potrzeby przemysłu owocowo-warzyw-
nego oraz założenia eksportowe przewidują, że w 1975 roku

produkcja owoców powinna osiągnąć 1.750 tys. ton, a w

1980 roku — 2.100 tys. ton.

Jak osiągniemy ten poziom? Czy jest to możliwe przy
obecnej organizacji branży? Dodajmy: jest oczywiste, że

tylko przez zwiększenie produkcji (podaży) ceny owoców

mogą corocznie utrzymać się na tym samym poziomie, a

nawet systematycznie spadać.

NAUKOWCY WIEDZĄ

Jednym z podstawowych niebezpieczeństw dla sadu jest
mróz. Podczas srogich zim w latach 1917, 1929 i 1940 wy-
marzła połowa naszych drzew owocowych. Podczas „zimy
stulecia" w 1963 r. wymarzła większa część drzew koksa po-
marańczowej. Jest to jeden z powodów, dla którego pro-
ducenci obawiają się angażować „pełną parą" w zakłada-
nie dużych sadów. Czy tej wielkiej niewiadomej nie da się
uniknąć?

W zimie 1963 roku'nie wymarzły jabłonie kanadyjskiej
odmiany Mclntosch. A więc jest rada — trzeba hodować

odmiany „mrozoodporne". Po co upierać się przy trady-
cyjnych: koksa pomarańczowej, landsberskiej, renecie
Baumana itd.?

Dalszy postęp w sadownictwie to stosowanie odmian szyb-
ko i regularnie owocujących. Uzyskuje się większą produkcję
i szybki zwrot nakładów na założenie sadów.

„Zarzucano nam brak patriotyzmu — pisze prof. SZCZEPAN

PIENIĄŻEK 1) — bo usunęliśmy z doboru jedyną rdzennie polską
odmianę kosztelę, którą podobno rozsławił jeszcze sam król Jan III

Sobieski. Na jej miejsce wprowadziliśmy cudzoziemca, kanadyjskie-
go Mclntoscha. Otóż poczciwa kosztela wchodzi w owocowanie

dopiero w 10—15 lat po posadzeniu, a potem owocuje typowo prze-

miennie, tylko co drugi rok. My żyjemy intensywnie, szybko, nie

sadzimy drzew owocowych dla naszych dzieci, ale dla siebie.

Mclntosch wchodzi w okres owocowania już w trzecim lub czwar-

tym roku, a potem owocuje regularnie, jak w zegarku, dfc roku.

Dla tej samej przyczyny obecnie chcemy zastąpić oliwkę inflancką
czyli papierówkę przez nową odmianę close. Papierówka jest
zielona, owocuje co drugi rok, a close, odmiana równie wczesna

a nawet o kilka dni wcześniejsza, rodzi jabłka czerwone i to re-

gularnie co roku".

Następna wskazówka naukowców — należy zakładać drze-
wa karłowe. Zadaniem sadu jest przecież produkcja owoców,
a nie drewna. Składniki odżywcze powinny być spożytko-
wane na wytwarzanie owoców, a nie pni i gałęzi.

Plon jabłoni karłowych jest ok. 85 proc. większy niż

plon z drzew wielkich, silnie rosnących.
A czy wprowadzenie dobrych odmian i sadów karłowych

poprawi sytuację? Postęp w sadownictwie nie ogranicza się
do tego. W pewnym sadzie koło Warki opryskiwano środka-
mi grzybobójczymi tylko połowę jabłoni Mclntosch. Jesienią
z drzew chronionych zebrano 4 tony jabłek, z drugiej stro-

ny sadu zaledwie kilka małych jabłek. Parch zniszczył liście
i zawiązki.

Tak więc niezwykle ważką sprawą jest staranna pielęgna-
cja sadów. Do tego potrzebne są narzędzia i maszyny. Trze-
ba kupować preparaty chemiczne. Inwestować.

Patrząc od strony rynku na produkcję ogrodniczą sprawa
nie kończy się na zbiorze owoców. Konsument chciałby je
mieć na stole przez cały rok, podobnie jak ziemniaki, cukier

czy kaszę.

Z badań sezonowości spożycia owoców w gospodarstwach domo-

wych ludności pozarolniczej 2) wynika, że średnie dzienne spożycie
owoców wynosi w styczniu 55 gramów, w lutym — 50 gramów,
w marcu 48 g, w kwietniu 40 g, w maju 25 g. A więc mniej spoży-
wa się. w tych pięciu miesiącach owoców niż masła. W sierpniu
wrześniu i październiku spożywamy blisko połowę rocznej masy
owoców.

Wynikają z tych faktów trzy wskazówki praktyczne: na-

leży uprawiać więcej owoców bardzo wczesnych i bardzo

późno owocujących; preferować gatunki nadające się do

długookresowego przechowywania oraz rozwijać przecho-
walnictwo owoców. A na to znów potrzeba inwestycji.

Chłopi prowadzą w większości nienowoczesne sady trady-
cyjne i nie mają zbyt wielu powodów, by je modernizować.
Nie ma konkurencji, przymusu ekonomicznego, sady dają
i tak spory dochód: więc po co je doskonalić?

W Polsce mamy 250 tys. ha sadów. Zaledwie 1/5 sadów
uważana jest za dobre, zadbane, właściwie pięlęgnowarte.
Szacuje się, że wystarczyłoby nam 150 tys. ha dobrych sa-

dów, a 100 tys. ha ziemi mogłoby zostać zwrócone rolnictwu.
Na owych 150 tys. ha nowoczesnych sadów można byłoby
wyprodukować dwa razy więcej owoców niż obecnie na

powierzchni 250 tys. ha.

— Uprawa drzew owocowych — stwierdza 3) prof. PIENIĄŻEK —

jest dziedziną produkcji roślinnej, która się absolutnie nie nadaje
do małych, nie wyspecjalizowanych gospodarstw. Półhektarowy sa-

dek przynosi plony tylko w wyjątkowo sprzyjających latach, na-

tomiast co roku obniża plon uprawianych pod drzewami roślin

rolniczych. Takie sady to pasożyty na żywym ciele polskiego rol-

nictwa... Nieharmonijny rozwój poszczególnych dziedzin gospodar-
ki najbardziej uwidocznił się chyba w rolnictwie w postaci za-

niedbania ogrodnictwa.., Jesteśmy państwem o małych zasobach

ziemi. I właśnie dlatego,- że • konieczna jest intensyfikacja rolnictwa,
ogrodnictwo winno u nas zdobyć należną mu rangę...

,A- zatem można* uzyskać wzrost - produkcji owoców nie

zwiększając przy tym globalnej powierzchni przeznaczonej
na sadownictwo.

KONCENTRACJA

Uznając sugestie naukowców, należałoby forsować, prostą
tezę: musimy skoncentrować produkcję owoców. Obecnie

około 95 proc. owoców produkują gospodarstwa indywidual-
ne. Pakt ten wywołuje określone konsekwencje.
'— Drobnotowarowa struktura upraw — mówią mi w Centrali

Spółdzielni Ogrodniczych — powoduje niską wydajność i jakość

Fot. B . Wielopolska

produkcji ogrodniczej, a równocześnie utrudnia wprowadzanie po-
stępowych metod uprawy. Utrzymują się wysokie koszty skupu.
Występują też trudności w pozyskaniu większych i jednolitych
partii warzyw 1 owoców, niezbędnych dla racjonalnego zaopatrze-
nia dużych ośrodków konsumpcji i przemysłu oraz dla celów eks-
portowych...

Zgadzając się z tym wszystkim, należy jednak zadać sobie
trzeźwe pytanie: jak doprowadzić do postulowanej kon-
centracji produkcji?

Instytut Sadownictwa od lat postuluje, by PGR-y zało-

żyły 50 tys. sadów, które mogłyby wywrzeć dobry wpływ
na sadownictwo chłopskie. Faktem jest, że niewiele PGR-ów

zaczęło specjalizować się w sadownictwie. Nie wnikajmy
tu w przyczyny, zakładając, że były ważne.

Drugim rozwiązaniem może być zespołowa produkcja og-
rodnicza niekoniecznie w postaci spółdzielni, lecz w ze-

społach prywatnych producentów. I znów: jak to zrobić?

Zastanówmy się najpierw nad -sytuacją, oł?ecną. Po pierw-
sze — do niedawna mógł chłop otrzymać^ kredyt na zało-
żenie półhektarowego sadu. Jeśli ten sam chłop chciał swo-

je 9 ha w całości przeznaczyć ńa sad, natychmiast zostawał
obłożony podatkiem-wyrównawczym. • •

Po drugie — szereg organizacji' gospodarczych, które wy-
mieniłem w poprzednim artykule.

4
), postępuje nie fair w

stosunku do producenta. Jeśli bowiem producent miał wię-
cej w danym roku owoców niż zakontraktował, .to kon-

traktujący nie miał wcale obowiązku owej nadwyżki ku-

pować. W latach urodzaju producent, zostawał na lodzie.
Taki układ możria nazwać spółką z ograniczonym... zaufa-
niem. Skutek jest taki, że w latach, w których prywatny
handel daje dużą "cenę za owoce, to, producent zaniza do-

stawy dla pąrtnęra kontraktującego i sam sobie szuka

zbytu.

PO trn>cle — czvta mądry sadownik w prasie fachowej, że poja-
wUy sfę dwa rewizyjne środki grzybobójcze, tzw. fungicydy:
Bentale i Topsin. Mimo że są drogie chciałby je stosować w swoim
sadzie. Do kogo ma się zwrócić, aby mu sprowadzono te środki?

Nie ma takiego partnera, który zechciałby poznać Jego potrzeby,i co ważniejsze, który mógłby , skutecznie zareagować.

Producent może obecnie prowadzić dialog w zasadzie tylko
z instytucją skupującą owoce, o ile „związany jest z nią
umową kontraktacyjną. Zgodnie z dotychczas obowiązującą
uchwałą nr 46 RM z 7 marca 1958 roku, wszystkie uspołecz-
nione przedsiębiorstwa uczestniczące w obrocie płodami og-
rodniczymi posiadają jednakowe prawa w skupie i sprzeda-
ży. Skup uspołeczniony obejmuje tylko ok. 50 proc. całej
produkcji owoców, z tego na CSO przypada 57 proc. na

CHS — ok. 23 proc., na ZPO-W —' ok? 12 proc.
'

Najsmutniejszym efektem stanu obecnego jest to, że

wszyscy ci partnerzy oglądają się na pozostałych, gdy chodzi

0 załatwienie istotnych dla sadownictwa spraw.

SŁABI PARTNERZY

Posłużmy się przykładem: we wsi X pod Pyrzycami 10 rol-
ników chce założyć przyszłościowy sad zblokowany oraz

podjąć towarową produkcję innych owoców. Widzą w tym
duże korzyści: wspólnie chcą wybudować Ujęcie wodne, wy-
budować przechowalnię owoców, zakupić maszyny i narzę-
dzia, zainwestować w transport, deszczownice, magazyn na

środki chemiczne itd.

Rozumieją, że bez pomocy nie obejdą się. Zdają sobie

sprawę, że podejmują ryzyko.
Do kogo mają się teraz zwrócić — do CSO, CRS, ZPO-W,

ZChS? Która z tych jednostek potrafi, np. załatwić zdo-

bycie materiałów budowlanych, zagwarantować dostawę o-

pryskiwacza do 4-hektarowego pola truskawek, opakowań
plastykowych, traktorowego opryskiwacza jabłoni czy przy-
dział odpowiedniego samochodu?

Wiodąca w branży, Centrala Spółdzielni Ogrodniczych nie

dysponuje nawet jednym zakładem nowoczesnego budownic-
twa szklarniowego. Od lat postuluje się rozbudowę i mo-

dernizację zakładu w Minikowie i uruchomienia w nim pro-
dukcji nowoczesnych szklarni. CSO nie ma praktycznie żad-

nego wpływu na produkcję deszczownie, aparatów do ochro-

ny roślin, narzędzi ogrodniczych... Nie ma możliwości wy-
stąpienia w roli pośrednika, który "martwi się o zaopatrze-
nie kompleksowe producenta w niezbędne środki produkcji.

A co by się stało, gdyby kilkaset wsi, na wzór pyrzyckiej,
zdecydowało się na zespołową, intensywną produkcję sa-

downiczą? Przecież nie są nawet rozpoznane potrzeby!

Dopytuję się w kilku miejscach, ile i jakich maszyn, urzą-
dzeń, narzędzi, silników spalinowych i ciągników potrzebują
producenci w roku 1974, 1975 w 1980? Nikt nie wie! W
końcu dowiaduję się," że podobno Ministerstwo Rolnictwa,
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, i CSO mają do koń-
ca czerwca. 197$ roku opracować

'

program mechanizacji
produkcji ogrodniczej, który dopiero określi potrzeby iloś-
ciowe. i .asortymentowe'.

Jedną z ważnych spraw Jest przechowalnictwo zimowe warzyw
1 owoców. Dopytuję się o potrzeby bieżące '1 perspektywiczne w

tym zakresie. Odpowiedź: „Są duże! CSO ma opracować do 31

grudnia 1973 r. krajowy bilans planowanych na koniec roku 1975
zdolności przechowalnictwa .zimowego warzyw, owoców i ziemnia-
ków jadalnych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, niezbęd-
nych potrzeb w tym zakresie do roku 1980 oraz do 1990". A wiec

dopiero l stycznia 1974 - r. będzie wiadomo, co kto potrzebuje. Do-

piero po tym terminie przystąpi się do opracowywania programu
budowy przechowalni w latach 1976—1980!

Dalej: nie zostały dotąd dostatecznie zbadane ekonomicz-
nie uzasadnione koszty produkcji, skupu, obrotu towarowe-

go i przechowalnictwa zimowego produktów ogrodniczych.
Nie zostały dotąd wypracowane właściwe metody i zasady
przedsezonowego szacowania plonów, zbiorów i produkcji to-

warowej podstawowych gatunków warzyw i owoców nie-

zbędne dla prowadzenia prawidłowej gospodarki towarowej
na rynku i polityki cen. .

Pytam w CSO, która jest wiodącą instytucją w branży, czy
posiadają jakieś dane dotyczące bilansu inwestycji. Po pro-
stu, czy ktoś wie ża ile, kiedy, w jakich rejonach, z jakich
funduszy buduje magazyny, tunele, szklarnie itd. CRS

„Las", CSO, ZPO-W i dalsi partnerzy łącznie. Czy ktoś ana-

lizował celowość tych inwestycji?
Takich przykładów można przytoczyć bez końca..

Z całą stanowczością trzeba stwierdzić: w branży owoco-

wo-warzywnej brak odpowiedzialnego za całość gospodarza.
Gospodarza na tyle wyposażonego w uprawnienia i środki,
że byłby on w stanie wejść w taki układ z producentem,
który stymulowałby do wzrostu produkcji, wprowadzania
postępu w sadach oraz obniżał koszt wytwarzania z myślą
o dobrym zaopatrzeniu rynku.

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Słuszne jest dążenie do forsowania zespołowej formy pro-
dukcji owoców. Sądzenie kilku przypadkowych drzewek za

stodołą nikogo .nie zadowala. Ale nie może to .być apel,
lecz ześpół konkretnych przedsięwzięć zachęćajiących do roz-

woju produkcji, wprowadzania postępu, redukujących ryzy-
ko i dających producentowi poczucie stabilizacji. Wymień-
my kilka najważniejszych:

• Wprowadzenie zasady kontraktacji wieloletniej z założeniem, tn

dany organizator produkcji zobowiązany jest do odebrania od pro-
ducenta. PEŁNEJ ilości owoców, pochodzących z plantacji zakon-
traktowanych.

• Stosowanie bardzisi stabilnych cen skupu 'i cen detalicznych
w dluzszych okresach czasu.

• Ustalenie nowych warunków kredytowania rozwoju produkcji
ogrodniczej w gospodarstwach indywidualnych wraz z zasadami
umarzania kredytów na inwestycje prowadzone w zespołach, pro-
ducentów. •

• Zwiększanie dostaw sprzętu I aparatów ogrodniczych poprzez
podjęcie ich produkcji w kraju, bądź import, zwłaszcza maszyn
i narzędzi do uprawy i stosowania herbicydów"! pestycydów, i

0 Rozbudowę magazynów-przechowalni owoców i dalszy rozwój
zamraźalnictwa.

Jak widać uwarunkowań jest wiele. Powstałyby duże sa-

dy, ale pod warunkiem, że ich właściciele mogliby dostać
maszyny. Rozwijać produkcję maszyn, skoro aktualnie jest
struktura drobnotowarowa i .nie wiadomo ile i jakich urzą-
dzeń potrzeba? Chłopi sadziliby większe i nowocześniejsze
sady, gdyby nie niosło to za sobą sprorego ryzyka. Przejąć
ryzyka nie chce żaden z obecnych partnerów skupujących
bo jest za słaby... a poza tym dlaczego Ciężaru nie powinni
wdziąć pozostali? itd. itd.

Jedno jest pewne: wszystkie wymienione sprawy wyma-
gają rzeczowej i gruntownej analizy i podjęcia decyzji
skutecznie pobudzającej producentów, jak też i wszystki-h
uczestników dystrybucji do zadbania o lepsze zaopatrzenie
rym:u w owoce.

1) Szczepan Pieniążek
Nowe Drogi, nr 10/1972.
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nia dwóch wielkich organizacji. W ten sposób po-
wstało potężne Ugrupowanie. Zdaliśmy sobie sprawę,
ze me da się przy pomocy starych metod zarządzać
takim olbrzymem, Równocześnie część kadry pocho-
dziła z dawnego przemysłu azotowego, który przez
dłuzszy czas pracował opierając się na zasadach od-

miennych od ogólnie obowiązujących. Byliśmy więc
przygotowani od strony konkretnej, mieliśmy już za-

plecze długoletniego doświadczenia. Te dwa momenty
zadecydowały o naszym akcesie.

ŚRODKI DLA ROZWOJU

A. PONIATOWSKI: Na pierwszy rzut oka wydawać
by się mogło, że zadania centrali handlu zagraniczne-
go sprowadzają się do aktów kupna i sprzedaży. Jest
to jednak podejście powierzchowne. Tu chodzi o coś

więcej, o to, aby w trakcie tych zabiegów pomnażać
efekty, aby nie uszczuplić, lecz raczej z nawiązką
Wykorzystać rezultaty pracy przemysłu.

Jeśli spojrzeć na wprowadzenie nowych zasad do
centrali handlu zagranicznego, to wydaje mi się, że
nie można tu mówić ani o ryzyku, ani o próbie. Ma-

my do czynienia z koniecznością. Cały świat działa
na innych zasadach, nieschematycznie, elastycznie i

dynamicznie. Tu u nas, w centrali weryfikacja tych
metod jest szczególnie widoczna. Nadmierna sztyw-
ność dotychczasowego systemu była nam przeszkodą.
Teraz zyskujemy możliwość prowadzenia gry ekono-

micznej, zwłaszcza, że posługujemy się cepami tran-

sakcyjnymi. W ten sposób pojawił się czynnik, który
czyni z przemysłu i handlu zagranicznego współ-
partnerów. •

REDAKCJA: Wielu przedstawicieli przemysłu jest
'przeciwnych wprowadzeniu cen transakcyjnych...

A. PONIATOWSKI: To zrozumiałe, gdyż przemy-
słowi jest wygodniej pracować w oparciu na jedno-
litej cenie i to jeszcze cenie płaconej przez centralę
hz przed faktyczną sprzedażą za granicami kraju.
Teraz zaś to, że my wzięliśmy towar, wcale nie jest
równoznaczne ze sprzedażą przez przemysł, a jeszcze
bardziej dalekie jest od zagwarantowania ceny.

A. BAZAN: Zazwyczaj przemysł skarży się, że ceny
transakcyjne są niskie...

A. PONIATOWSKI: Jeszcze nikt wszystkim nie do-

godził. Ale w ten sposób mamy sygnały o koniunktu-
rze, możemy prowadzić świadomą działalność ekono-

miczną a nie grę, która w zasadzie miała niewiele

wyników zobiektywizowanych.

T. MIGDAŁ: „Pollena'' jest zjednoczeniem produku-
jącym na rynek. Musi się liczyć z wymaganiami klien-

tów, a więc i musimy być bardziej elastyczni. Otóż
stary system nie dawał takich szans. Każda zmiana

produkcji w przedsiębiorstwie 'kosztuje, pochłania
fundusz płac, czasem niezbędne są uzupełniające in-;
westycje. Nowy system — w któryip przedsiębiorstwa
i zjednoczenia, aby żyć i rozwijać się, musżą przyno-
sić dochód •—- każe. się zastanawiać, jakimi»-drogami,
można ten dochód optymalizować.

W „Pollenie" decyduje atrakcyjny towar, któ.ry znaj-
dzie klienta. Decyduje często efektowne opakowanie,
którego, wartość przewyższa nieraz samą wartość treś-
ci, decyduje cena. Mamy ponadto znaczny eksport.
Żeby mieć dochód trzeba wiedzieć, czego klient po-
szukuje. Musimy pokonywać barierę zbytu u odbior-

cy. Handlowcy nie zawsze są w stanie nam pomóc.
Ich styl działania jest sztywny, składają zamówienia
na to co znają, co było produkowane, a nie na to, co

będzie, co nabywca chętnie by kupił. Nowy system w

sposób naturalny zmusza do dynamicznego stylu prą-
cy. Ciekawe, że przy analizie wyników lat ubiegłych
stwierdziliśmy, że wartość sprzedaży rosła u nas szyb-
ciej niż wartość wygospodarowanego dochodu, gdyż
rosła produkcja bardziej materiałochłonna. Ten stan

będziemy musieli zmienić, bo dopiero uzyskanie do-
chodu, a więc m.in. zmniejszenie kosztów materiało-

wych, jest kluczem rozwoju.

T. DELONG: W ostatnich, latach „Polfa" miała wy-
soką dynamikę produkcji i eksportu, a równocześnie
wobec Objęcia wsi przez lecznictwo uspołecznione,
zwiększyło się całe krajowe zapotrzebowanie na leki.
I to jest jedna sprawa.

Równocześnie chcemy, aby profil naszej produkcji
był nowoczesny. W lecznictwie, w farmakoterapii ob-
serwuje się szybki postęp. Nowości farmaceutyczne
są oczywiście łatwiej sprzedawane, w eksporcie moż-
na za nie uzyskać wyższe ceny. A mąmy zamiary dal-

szej ekspansji eksportowej zarówno na rynki socjali-
styczne, jak i krajów rozwijających się oraz na ryn-
ki kapitalistyczne. Zamierzamy poszerzyć asortyment
i dostawy leków weterynaryjnych, preparatów witami-

nowych, aminokwasów itd.„ umożliwiających prowa-
dzenie nowoczesnej, intensywnej hodowli. Chcemy
wejść na rynek z całą gamą. tzw. para-farmąceuty-
kuw — różnych odżywek, syropów witaminowych,
modnych ostatnio i chętnie stosowanych w pediatrii.

REDAKCJA: W jaki sposób nowy system będzie
sprzyjać realizacji tych zadań?

T. DELONG: Dawniej w przedsiębiorstwie nad-
rzędnym prawem był plan roczny i przedsiębiorstwo
żyło „od planu — do planu". Teraz nowy system daje
o wiele większy horyzont czasowy. Np. współczynnik
R obowiązywać będzie przez okres 3 lat. Trzeba pa-
miętać, że często wdrożenie do produkcji nowych wy-
robów, przejście pełnego cyklu „od pomysłu — do
przemysłu" wymaga w naszych warunkach kilku lat —

stąd właśnie ustalenie reguł gry przemysłowej na

dłuższy okres stwarza dla przedsiębiorstwa ciekawe
perspektywy.

Opierając się na wygospodarowanych środkach fi-

nansowych i korzystając z własnych prognoz, łatwiej
będą mogły przedsiębiorstwa angażować się w no-

we przedsięwzięcia, inwestować nawet „na wyrost",
prowadząc do utworzenia technicznych rezerw...

REDAKCJA: Czy nie byłoby racjonalniej gromadzić"
rączej rezerwy finansowe niż rzeczowe?

T. DELONG: Ale wówczas, z naszym obecnym tem-

pem inwestowania, transformacja środków finanso-
wych na moce produkcyjne mogłaby się okazać

spóźniona.

Z. KOSIŃSKI: Prze? wiele lat borykaliśmy się z

odbiorcami, którzy nie traktowali naszych produk-
tów, farb i lakierów, zbyt serio. Nasze wyroby bo- •

wiem nie miały wpływu na „wykonanie planu", ale
na żywotność dóbr finalnych, ich estetykę itp. — czy-
li na jakość. Mogą mieć także i wpływ na koszty,
bo np. zastosowanie nowych preparatów do malowa-
nia autobusów może o 30 procent zwiększyć wydaj-
ność lakierni.

Od niedawna zarówno dzięki naszej propagandzie
jak i wskutek coraz większego znaczenia elementów
jakościowych i efektywnościowych w naszej gospodar-
ce — obserwujemy wzrost zapotrzebowania na nasze

produkty. Pęd do farb i lakierów jest ogromny. Do-

prowadziło to do takiej sytuacji, że w ubiegłym roku
osiągnęliśmy produkcję ustaloną na rok obecny, a w

1973 zaprojektowaliśmy taką jej wielkość, jaka była
przewidziana na ostatni rok bieżącego planu pięcio-
letniego.

I to mówi o wszystkim. Rezerw w zasadzie nie ma-

my. Oczywiście, jeśli przyszłoby nam działać w sta-

rym systemie i przy przydzielonych nam środkach
zawsze są trudności i tu zazwyczaj nie można liczyć
na zbyt duże przyrosty, ale dlaczego ich nie wygospo-
darować? Tylko jak? Doszliśmy do wniosku, że wy-
łącznie nowy system nam to może zagwarantować.

REDAKCJA: Dotknął Pan sprawy niezwykle cieka-

wej. Na ogół mówi się, że w nowy system wchodzą
organizacje, które odznaczają się dużą sprawnością
i równocześnie rzeczywiście nie mają rezerw, Ale są
również i tacy, którzy twierdzą, że większe szanse

na przyrost efektów mają jednostki posiadające du-
że rezerwy...

CZY RÓWNY START

Z. SZWAJA: Czy przypadkiem nie jest tak, " że' do
nowego systemu najbardziej „pchają się" ci, którzy ma-

ją największe ukryte rezerwy, ci przebiegli, którzy
w latach ubiegłych nie wysilali się. Oczywiście, trudno
powiedzieć, ile, kto i jakie rezerwy posiada. Zaryzy-
kowałbym twierdzenie, że nawet w najlepszych prze-
dsiębiorstwach o wyśrubowanej technologii i dobrej
organizacji też można znaleźć rezerwy... lecz nasze

dążenie, aby w ciągu bieżącego roku przestawić cały
przemysł na pracę według nowego systemu, uwal-
nia nas chyba od zarzutu, że tylko te „gorsze", czyli
z ukrytymi rezerwami, przedsiębiorstwa są nim za-

interesowane.

A. BAZAN; Czy w ogóle możliwy jest równy start?
W moim przekonaniu nie, mozaika warunków jest
bowiem ogromna, nawet, i w ramach jednego zjed-
noczenia. W naszych zakładach współczynnik „R" *)
waha się od 0,3 do 0,97, w zależności od tego, czy
przedsiębiorstwo ma dużo. inwestycji, czy też nie. Je-

steśmy świadomi, że to zróżnicowanie kryje w sobie
pewne ryzyko. Mały zakład nierozwojowy, obda izony
liberalnym współczynnikiem 0,97, może zyskać dużo,
jeśli np. wprowadzi tylko jedną maszynę do prze-
twórstwa tworzyw i przez to łatwo osiągnie wysoką
dynamikę wzrostu produkcji...

REDAKCJA: Czy to źle, jeśli dotąd._nawet o tym nie
pomyślał...

A. BAZAN: Nie, to nawet znakomicie. Ale obok

niego może funkcjonować przedsiębiorstwo, które du-
żo inwestuje, ciężko pracuje i uzyska w efekcie rów-

ny lub mniejszy przyrost płac. Sami jeszcze nie wie-

my, jak zaradzić tym skrajnościom. Dziś mogę tylko
sądzić, że ich nie będzie, a jak powstaną, to nauczy-
my się je właściwie rozwiązywać.

REDAKCJA: Najwięcej spornych spraw powstaje —

jak to wykazują doświadczenia — wokół współczyn-
nika R. Czy będzie on elementem przetargowym, jak
kiedyś limity? Równocześnie może się zdarzyć, że po
przejściu na nowe, trudniejsze niewątpliwie warun-

ki, przewidziane statutami jednostek inicjujących,

„zaletą noweeo systemu Jest... skierowanie układu bodźców w stronę... całej załogi". Fot» Z. Jankowski

przez ostre ustawienie współczynnika „R", korzyści
załóg (dyspozycyjny fundusz" płac) będą niższe, niżby
to było wg systemu, przedtem obowiązującego.

J. OLSZEWSKI: Taki przypadek miał nawet miejsce.
Kiedy w jednym przedsiębiorstwie dla porównania
dokonaliśmy zestawienia faktycznych wyników za rok
ubiegły 1972 z tymi, które by przedsiębiorstwo osiąg-
nęło pracując już wg. nowych zasad, okazało się, że
nasz założony współczynnik był zbyt wyśrubowany...
Ale — trzeba tu wziąć poprawkę na to, że te kal-
kulacje dokonywane były statycznie, post factum, już
bez możliwości wpływu na kształtowanie się efek-.
tów ekonomicznych.

Uważam, że ogólnie biorąc, współczynnik „R" powi-
nien mięć charakter mobilizujący, powinien wymu-
szać rózwój.

Dalej — ustalanie „R" (choć zawiera pewne elemen-
ty subiektywizmu) nie jest jednak operacją „w ciem-
no", lecz dokonuje się w oparaiu o analizę perspektyw
rozwojowych poszczególnych branż i przedsiębiorstw.

Wreszeie, z punktu widzenia praktycznego, obecnie
każde przedsiębiorstwo na temat swojego współczyn-
nika „R" będzie z nami dyskutowało raz na 3 lata.
Przedtem przetargi dokonywały się co roku i to na

temat licznych wskaźników.

ZADECYDUJE SPRAWNE DZIAŁANIE

REDAKCJA; Samo ustalenie zasad mechanizmu jest
jednak tylko krokiem wstępnym do racjonalizacji go-
spodarowania. Wielu rzeczy zresztą nie może on bez-
pośrednio objąć. W zasadzie nacelowany on jest na

oszczędne gospodarowanie materiałami i nakładami

inwestycyjnymi przy równoczesnym silnym oddziały-
waniu na dynamikę rozwojową za pomocą wzrostu

wydajności i wzrostu płac. Aby jednak osiągnąć suk-
ces, trzeba podejmować cały zespół działań...

A, BAZAN: Zdajemy sobie sprawę, że o powodze-
niu decyduję jakość przyjętych rozwiązań systemo-
wych. Wprowadzone w „Petrochemii" zasady są do-
bre, rozszerzają pole samodzielności, zmuszają do gry
ekonomicznej. Oczywiście, sama jakość rozwiązań nie
da jeszcze efektów, Przyjdą one dopiero wraz z pra-
cą w nowych warunkach. I choć tkwi tu — zresztą
jak w każdym nowatorstwie — pewien element ry-
zyka, to jednakże korzyści, jakich się spodziewamy
powinny przeważyć szalę.

Za zaletę systemu uważam łatwość przełożenia, do-
tarcia z ogólną treścią zasad do każdego robotnika,
a nie wyłącznie do personelu kierowniczego, który
musi dołożyć starań, aby nie tylko zaznajomić się
z nowym mechanizmem, ale także poznać jego ducha.

Sprawne jednak działanie całego systemu nie zale-
ży jedynie od tęgo. Już dziś widzę, że efekty mogą
być nie takie, jak oczekiwaliśmy, jeśli nie zostaną po-
konane trudności w zakresie dostaw podstawowych
surowców do przerobu. To leży poza systemem, ale
z nim się ściśle wiąże. Jak bowiem mam poprawiać
efektywność, wyzwalać rezerwy, kiedy brak podsta-
wowych elementów do produkcji?!

J. OLSZEWSKI: O" to martwi się też i- ministerstwo
— postaramy się zaspokoić Wasze potrzeby.

A. BAZAN; Na przeszkodzie może również stanąć
sprawa niepełnego dysponowania zdolnościami wyko-
nawczymi przez Zjednoczenie. Najjaskrawiej widać to
na przykładzie inwestycji i remontów. Już przy usta-
laniu ogólnych zasad, a zwłaszczia współczynnika „R",
bierze się pod uwagę efekty z przyszłych inwestycji.
I co się stanie, jeśli partner-wykonawca nawali? Głó-
wne konsekwencje poniesie organizacja inicjująca,
a nie wykonawca inwestycji.

Dużo zależy od zmiany mentalności. Zakorzeniła
się tu i ówdzie wiara, że jakoś tam zawsze będzie,
że centrala zjednoczenia i ministerstwo nie zostawi
nikogo bez wzrostu płac, że zawsze będzie można

liczyć na ich pomoc. A co się stanie, gdy nikt już
takiego rozgrzeszenia nie będzie mógł dać? Tu sta-

wiamy sprawę jasno: odpowiedzialność spada na kie-
rownictwo zakładów, a w przypadku złych wyników
całego zjednoczenia — na jego kierownictwo.

Nauczyć się musimy umiejętności prowadzenia tej
nowej gry gospodarczej, technik podejmowania decy-
zji i przygotowania analiz, szerszego stosowania roz-

rachunku gospodarczego, ciągłego planowania, posłu-
giwania się analizą wartości itd. Bez tego całego kom-
pleksu spraw trudno byłoby o efekty.

REDAKCJA: Poczta kuchenna niesie wieść, że Pan

Dyrektor, kiedy się dowiedział, że oprocentowanie
kredytu jest wysokie, gotów był zrezygnować z wie-
lu wcześniej zaprojektowanych tytułów inwestycyj-
nych, dając tę samą produkcję z istniejących już fa-
bryk i z mniejszej ilości nowo budowanych.

A. BAZAN; Czego to ludzie nie mówią. Na razie
takiego problemu nie mam, ale być może, że da on

o sobie znać, w niedalekiej przyszłości. Na nowych,
zasadach pracujemy dopiero trzy miesiące, ba, do-
piero je wdrażamy..,

REDAKCJA: W trakcie wielu dyskusji można usły-
szeć, że system nie zawiera dostatecznych bodźców
do postępu technicznego. Co Panowie o tym sądzą?

A. BAZAN: Ja się z tym nię zgadzam, Cały me-

chanizm nie tylko ziachęca, ale wręcz wymusza forso-
wanie postępu, stawia bowiem na rozwój i ekonomi-
kę produkcji. Bez tęgo nie ma po prostu plac, A tru-
dno się spodziewać, aby we współczesnym świecie
mógł się rozwijać dynamicznie ten, kto nie stawia
na nowoczesność w technice i nie zaspokaja aspira-
cji materialnych załogi.

Z. SZWAJA: Nowy system wymaga ekonomiczne-
go myślenia. Dotychczas o korzyściach myślenia mó-
wiło się sloganowo. Obecnie myślenie będzie przy-
nosiło wymierne, odczuwalne skutki. Jeśli go nie
będzie, może się nawet zdarzyć, że konkretne przed-
siębiorstwa nie wygospodarują środków na pokrycie
własnego funduszu płac i będą musiały na ten cel
zaciągnąć kredyt. To, oczywiście, szczyt niepowodze-
nia.

Drugi element wart podkreślenia, to kwestia zau-

fania w stosunkach między przedsiębiorstwami a

władzami zwierzchnimi. Dotąd rozmowy przy okazji
ustalania wskaźników miały charakter przetargu,
wygrywania interesów obu partnerów. Teraz element
ten ma mniejsze znaczenie, albowiem w większym
stopniu mamy do czynienia z czynnikami zobjekty*
wizowanymi. Dlatego długofalowe reguły gry pozwa-
lają podejmować również długofalowe przedsięwzię-
cia modernizacyjne, intensyfikacyjne, które przynio-
są owoce w dłuższym .okresie. Ożyli warto się bę-
dzie brać za takie sprawy, które zaowocują za rok

czy dwa. (Okres trzyletni, na który ustala się obo-
wiązujący współczynnik „R" jest oczywiście również
dyskusyjny — przedsiębiorstwa Wolałyby okres dłuż-
szy).

Trzeci plus nowego systemu, to wyraźniejszy po-
dział kompetencji. Ostrzej obecnie rysuje się podział
zadań decyzji i odpowiedzialności między trzema

„Nauczyć się musimy umiejętności... technik podejmowania
decyzji i przygotowania analiz...".

Fot. A. Jaloslńskl

szczeblami hierarchii administracyjnej: między kie-
rownictwem przedsiębiorstwa, zjednoczenia i mini"
sterstwa. Związane jest to z samą istotą nowego
mechanizmu. Korzystniejszą pozycję zyskuje również
cały aparat administracyjny, gdyż został włączony
w system przysparzania dochodu z tendencją do
ograniczania klasycznych spraw papierkowych.

T. MIGDAŁ: Nastawiamy się na innowacje, a te

wymagają nieraz inwestycji. Obecnie ten będzie miał
środki inwestycyjne, kto je sobie wygospodaruję, bo
kredyt też trzeba przecież spłacać. Ale już nie bę-
dzie obowiązywała zasada, że kolosy będą dostawa-
ły środki, a małe organizacje będą inwestycyjnymi
kopciuszkami. Zaletą nowego systemu jest nie tylko ,

skierowanie układu Iphdżców ekonomicznych w stro-

nę kadry technicznej i ekonomicznej, lecz również •

do całej załogi. Stosunkowo łatwo jest przetłumaczyć
matematyczny język tego wzoru na język praktycz-
ny, którym posługują się. wszyscy pracownicy. Po
prostu trzeba wskazać te czynniki, które dochód
zwiększają, a więc wpływają na poziom funduszu
płac.

Na linii tych działań znalazło się więc przejęcie
przez Zjednoczenie huty szkła „Czechy" (flakony),
Warszawskiej. Fabryki Tworzyw Sztucznych (słoiki),
drukarni (kartony, etykiety). Zyskujemy więc wpływ
na „dopieszczenie" opakowania i na koszty w tej
dziedzinie.

System jest „chytry", a nawet „wyrafinowany". Kie-
dy go przyjmowaliśmy wobec mnogości czynników
wpływających na dochód przedsiębiorstw, trudno
je było z góry wszystkie przewidzieć, część z nich
nie mieści się w samej formule matematycznej. Alg
on właśnie zmusza, żeby ekonomiści zaczęli praco-

. wać .jako ekonomiści. Kierunek jest moim zdaniem
obrany.: trafniej przystąpienie ' „Polleny" do jedno-
stek inicjującyęh" było koniecznością — mimo trud-
ności, które z pewnością nas nie ominą.

NIE OBĘDZIE SIĘ BEZ KŁOPOTÓW

A, PONIATOWSKI: Jest zrozumiałe, że nie wszy-
stkie elementy nowego systemu mggą być w pełni
określone. W pierwszym roku jego działania bę-
dziemy się starali usunąć ujawniające się uchybie-
nia. Ale w niczym nie podważa to ogólnej zasady,
a zwłaszcza stworzenia warunków dla pomnażania
efektów w handlu zagranicznym. Liczymy je prawie
z dnia na dzień i widzimy już dziś, zaledwie po

dwóch miesiącach doświadczeń, że kprzjfści są. Co

więcej — sądzimy, że dzięki stworzeniu stabilnych
warunków na trzy lata, musimy się poważnie za-

stanawiać nad takimi sprawami, jak no. tworzenie
własnego parku transportowego, inwestowanie w ma-

gazyny itd.

J. OLSZEWSKI: Zalety nowego wcale nie ozna-

czają braku kłopotów, np. ze sprawozdawczością.
Stary system ewidencji statystycznej i oceny dzia=
łalności przedsiębiorstw jest nieadekwatny do stylu
pracy jednostek inicjujących. Na przykład uświęca®
ny był w naszej sprawozdawczości współczynnik wy-
dajności pracy. Wskaźnik ten w nowym systemie
bardzo traci na znaczeniu (oczywiście nie sama wy-
dajność pracy!!!). Kierownictwo przedsiębiorstwa in«
teresować się będzie głównie tym, co nalęży uczy-
nić, by zwiększyć dochód, i o ile większy uzyska
fundusz płac. Może się zdarzyć, że przy podjęciu
jakiejś szczególnie atrakcyjnej i dochodowej prp-
dujćcji, wymagającej jednak dużych nakładów pra-
cy żywej, znacznie zwiększy się dochód, a więc i fun-
dusz płac, a wydajność pracy spadnie (przejęcie
przez „Pollenę" huty szkła, drukarni itd. na pewno
będzie działało w taki właśnie sposób).

Będą kłopoty ze zmianą mentalności, sposobu my-
ślenia wielu naszych inżynierów, ekonomistów, dy-
rektorów. Przykład: rozumując w tradycyjnych ka-
tegoriach „produkcji globalnej" było do przyjęcia na-

stępujące rozwiązanie: wytwarzanie etylenu i poli-
etylenu w Blachowni — wożenie półproduktu do
Warszawskiej Fabryki Tworzyw Sztucznych, by tu
z tego polietylenu zrobić worki i potem wozić tę
worki z powrotem do Kędzierzyna, odległego od BJą*
chowni o 6 km. Te przerzuty materiałów w nowym
systemie natychmiast ukazują swoją absurdalność
i są nie do utrzymania, pogarszają bowiem efekty
ekonomiczne. Przeniesienie produkcji worków do
Blachowni, czy Kędzierzyna wpływa na obniżkę ko-
sztów, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że statystycz-
nie rzecz biorąc, w Warszawskiej Fabryce Tworzyw
naraz obniżyła się produkcja, co mogło u niektórych
wywołać zaniepokojenie. Z formalnego punktu wi-
dzenia na przeprowadzce produkcji worków chemia
straciła cząstkę globalnej produkcji — a przeciez
zysk społeczny jest oczywisty. .

Otóż uważam, że i dawniej i obecnie obowiązywały
właściwie te same hasła: „produkować więcej —_ le-

piej — taniej", tylko w dawnym mechanizmie były
one nieraz przedmiotem agitacji, a_ stają się obecnie
przedmiotem ekonomicznej kontroli.

REDAKCJA: Dziękujemy Panom za rozmowę.

Dyskusję opracowali:
LECH FROELICH,

KAROL SZWARC

•) Współczynnik,; R" wchodzi w skład formuły, na pod«
stawie której oblicz» się dyspozycyjny fundusz piae,
Współczynnik tęn to normatywna relacja przyrostu fundu-
szu płac do przyrostu prpduHcjł dodanej.
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Sprzedał produkcji własnej lusług. pr«M vł«*»
mysi w okresie stycaeń — luty (w; mld cl);

styczeń

EFEKTYWNOŚĆ
38,1
61,9

SI,2
48,8

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Podajmy wreszcie, podstawowe rela-

cje ekonomiczne, aby część tabelaryczna
tego omówienia była pełniejsza.

styczeń — luty
1971 1972 1973

Udział (w %) w przyroście
produkcji globalnej:'
wzrostu zatrudnienia 40,8 34,0
wzrostu wydajności pracy - 52,9 66,0
Udział (w °/o) w przyroście

. funduszu plac: .

Wzrostu zatrudnienia 27,4 38,3
'Wzrostu plac 72,6 61,7
Przyrost funduszu plac. na

1% wzrostu produkcji
globalnej 1,49 0,89 0,74
Przyrost przeciętnej płacy

•brutto na l"/o wzrostu

-wydajności pracy 1,83 0,81 0,63
(płacy netto 1973 r. — 0,60)

Jakie — obok' ogólnej wysokiej dynami-
ki— rysują się więc charakterystyczne
cechy sytuacji w przemyśle na początku
.bieżącego roku? Przede wszystkim spadek
udziału wydajności pracy w przyroście
produkcji i idący za tym spadek udziału

wzrostu przeciętnej płacy w przyroście
funduszu płac. Oba te zjawiska łączą się

'•a.- wysokim stanem zatrudnienia zarówno

,W przemyśle, jak i w niektórych innych
działach gospodarki. Wydaje się więc, że

obecnie sprawą niezwykle ważną jest
zbadanie efektywności społecznej i eko-

nomicznej przyrostu zatrudnienia i pod-
jęcie kroków, które by tę efektywność
zwiększyły.

Gałęziami gospodarki, do których kie-

ruje się większość przyrostu zatrudnie-

nia, są przemysł i budownictwo. Dzieje
się tak głównie z dwóch wżględów — ga-

łęzie te zgłaszają największe zapotrzebo-
wanie (poparte odpowiednimi przyrosta-

-riii środków na płace, wynikającymi za-

równo z planu, jak i bankowej korekty
funduszu-płac)' i mają najwyższe średnie

płace. Nawet więc przy generalnym bra-

ku wolnych rąk do pracy potrafią one

ś,wyssać" ludzi z innych gałęzi, bądź do-

prowadzić do wzrostu aktywizacji zawo-

dowej kobiet i-przepływ-u ludzi z rolnic-

twa.

*

WSTĘPNĄ ocenę wzrostu zatrudnienia

•w ostatnich dwóch latach daliśmy nie-

dawno w artykule pt.: „NIE ZMARNO-

WAĆ SZANSY"
1
). Zasygnalizowane tam

niebezpieczeństwa związane ze zbyt mało

efektywnym przyrostem zatrudnienia za-

czynają obecnie dawać o sobie znać ze

wzmożoną siłą. Chodzi po prostu o to,
ąby nie dopuścić do zakłóceń w równo-

wadze ekonomicznej, które mogłyby u-

trudnić realizację podstawowego celu —

szybkiego i^rostu spożycia przede wszy-
stkim przez wzrost płac.

Głównym czynnikiem dynamizującym
zatrudnienie jest szybki wzrost inwesty-
cji. -Działa on wielostronnie. Najbardziej
namacalny jest wzrost zatrudnienia w

budownictwie. W ciągu ubiegłych dwóch

lat wyniósł on (w budownictwie uspołecz-
nionym) 120 tys. osób, a trend ten nie

zmniejszył się na" '. początku 'br. (dobra
pogoda). Wzrost . nakładów inwestycyj-
nych wyniósł — jak wiadomo — w

ubiegłym roku ok. 25 proc., zaś w okre-

sie styczeń — luty 1973 r. uległ jeszcze
przyspieszeniu. Stwarza to możliwość, że

górny pułap nakładów, określony na ten

rok — zostanie przekroczony. Abstrahu-

jąc od innych — pozytywnych i nega-

tywnych — skutków takiej sytuacji, stwa-

rza. to dodatkowe ponadplanowe zapo-
trzebowanie na wzrost zatrudnienia.

Widać to wyraźnie na przykładzie prze-

mysłu materiałów budowlanych i maszy-

nowego — dwóch głównych dostawców

dóbr inwestycyjnych. W tych dwóch gałę-
ziach (obok przemysłu lekkiego) zarówno

w rOku ubiegłym, jak i w okresie styczeń
— luty .następowały^najwyższe bezwzględ-
ne przyrosty zatrudnienia. W ciągu ostat-

nich dwóch miesięcy przyrost zatrudnie-

nia w liczbach bezwzględnych, w tych
dWfcch resortach był większy od łącznego
przyrostu zatrudnienia w ośmiu podsta-
wowych resortach przemysłowych i spół-
dzielczości pracy.

Inwestycje oddziałują na wzrost za-

trudnienia również od innej strony —

tworząc nowe miejsca pracy. Skracanie

cykli budowania nowych obiektów — ze

wszech miar pożądane — musi zwiększać
szybko zapotrzebowanie na nowe ręce do

pracy. Można więc powiedzieć — nie

wartościując na razie tego zjawiska, że

rozszerzona i przyspieszona działalność

inwestycyjna, w której dominuje budowa

nowych obiektów, a nie modernizacja sta-

rych zakładów jest jednym z podsftwo.
wych czynników wzrostu zatrudnienia w

całej gospodarce.
Ten wzrost zatrudnienia nie jest groź-

ny — a przeciwnie* — sprzyja umocnie-

niu równowagi ekonomicznej pod dwoma

warunkami. Po pierwsze wtedy, gdy pro-
wadzi do poprawy relacji ekonomicznych,
do wzrostu wydajności pracy, zmniejsze-
nia zużycia materiałów na jednostkę pro-

dukcji itp. Po drugie— gdy struktura in-

westycji zapewnia szybkie 'przyrosty po-

daży produktów rynkowych, większe niż

wzrost siły nabywczej nowo zatrudnio-

nych w procesie inwestycyjnym, sferach

go obsługujących i w całej gospodarce.
*

TEORETYCZNIE rzecz biorąc, wzrost

nakładów inwestycyjnych w przemyśle
powinien prowadzić do szybkiej poprawy

relacji ekonomicznych. Przytoczone wy-

żej dane empiryczne nie potwierdzają
jednak tego wniosku.

Nowe inwestycje — to przede wszystkim
wyższe uzbrojenie techniczne. Powinno *

więc ono prowadzić do wysokiej wydaj-
ności zarówno pracy żywej, jak i mate-

riałów i surowców. Ponieważ postęp w

tych dziedzinach uznajemy za niezadowa-

lający, należałoby zbadać przyczyny, po-

wodujące ten stan rzeczy. Bez większych
analiz można zaryzykować twierdzenie, że

jedną z głównych przyczyn jest mały u-

dział inwestycji modernizacyjnych — a

duży kubaturowych w inwestycjach prze-

mysłowych.
Charakter inwestycji ma ogromny

wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania
na przyrost zatrudnienia. Inwestycje mo-

dernizacyjne są tu rozwiązaniem, które

może spowodować najkorzystniejsze skut-

ki. Po pierwsze bowiem w samym proce-
sie inwestowania pozwalają'ominąć więk-
szość robót budowlanych. Angażują więc
zarówno mniej ludzi w budownictwo, jak
i nie stwarzają nacisku na wzrost produk-
cji (a więc i wzrost zatrudnienia) w prze-

myśle materiałów budowlanych. Po drugie
— szybko zwiększają uzbrojenie techniczne

w już istniejących zakładach, prowadzą
do wymiany (a w każdym razie powinny
prowadzić) urządzeń i maszyn inniej wy-

dajnych na nowocześniejsze i wydajniej-
sze. Zwiększają więc stopień mechaniza-

cji i automatyzacji procesów produkcyj-
nych. Ponieważ dzieje się to w istnieją-
cych zakładach — efektem modernizacji
powinien być przede wszystkim wzrost

wydajności pracy już zatrudnionych, a nie

zwiększanie ilości nowych miejsc pracy.
Wreszcie inwestycje modernizacyjne wy-

magają z reguły krótszego okresu rozru-

chu, dochodzenia do pełnych zdolności

produkcyjnych. Efekt ich jest więc szyb-
szy. co ma zasadniczy wpływ na równo-

wagę ekonomiczną.

Skrócenie okresu dochodzenia do pro-

jektowanych zdolności produkcyjnych jest
drugim elementem — obok zwiększenia
zakresu modernizacji, który może w za-

sadniczy sposób wpłynąć na poprawę re-

lacji ekonomicznych. O ile mamy bowiem

liczne mechanizmy nakazowe i bodźco-

we, które powinny skłaniać do oszczęd-
niejszego gospodarowania zatrudnieniem

w starych zakładach — to przy ustalaniu

obsądy personalnej nowych zakładów jes-
teśmy liberalniejsi, a w okresie rozruchu

rozgrzesza się wiele nieprawidłowości: Po-

woduje to możliwość powstawania sytu-
acji, w których relacje między wielkością
produkcji a wielkością zatrudnienia są w

nowych zakładach przez długi czas gor-
sze niż w starych — mimo znacznie lep-
szego uzbrojenia.

A przecież sensem całego procesu in-

westycyjnego jest nie tylko wzrost pro-

dukcji, ale i wzrost ilości środków tech-

nicznych przypadających na jednego za-

trudnionego — a więc wzrost wydajności
pracy. Wzrost inwestycji powinien więc
prowadzić do poprawy relacji ekonomicz-

nych, a tym samym umacniać równowagę
ekonomiczną ;— również i w stosunkowo

krótkim okresie.

Jeżeli tak nie jest, jeżeli nakłady in-

westycyjne nie prowadzą do tego, że nia-

sa podaży towarów nadąża za wzrostem

siły nabywczej, wyzwolonej przez te na-

kłady — to znaczy, że albo w programo-
waniu inwestycji albo w opanowywaniu
produkcji popełniamy błędy.

Łączy się z tym i druga sprawa —

struktura branżowa inwestycji. Na ten

temat pisaliśmy już w Ż.G . obszernie
2
)—

obecnie więc tylko zasygnalizujmy, że z

punktu widzenia bieżącej równowagi na

rynku zasadnicze znaczenie ma inwesto-

wanie w-przemysły konsumpcyjne. One

bowiem muszą zwiększyć masę towarów,
która stworzy pokrycie dla wzrostu siły
nabywczej, wywołanej zarówno dodatko-

wym zatrudnieniem, jak i wzrostem płac.

Z tego punktu widzenia trzeba zresztą
analizować nie tylko strukturę nakładów

inwestycyjnych, ale i całą strukturę przy-
rostu zatrudnienia. Upraszczając nieco

problem, można powiedzieć, że przyrost
zatrudnienia w przemysłach konsumpcyj-
nych dających dodatkową produkcję
większą od wywołanego tym przyrostem
powiększenia funduszu plac '

— jest z

punktu widzenia bieżącej równowagi ryn-

kowej korzystny. Jest równocześnie wa-

runkiem powiększenia zatrudnienia we

wszystkich innych działach go/spodarki na-

rodowej, przede wszystkim w budownic-

twie i przemyśle grupy A.

Jest to truizm, ale trzeba go przypomi-
nać, gdyż w aktualnej sytuacji powinien
on mieć istotne znaczenie dla polityki za-

trudnienia. Trzeba tu dodać, że relacje po-
ziomu płac są przy tym takie, iż zwięk-
szone zatrudnienie w przemysłach kon-

sumpcyjnych z reguły powoduje mniejszy
wzrost siły nabywczej ludności, niż takie

same zatrudnienie w przemysłach grupy
A.

DZIAŁANIA racjonalizujące wykorzys-
tanie zatrudnienia i zmierzające do zaha-

mowania takiego jego przyrostu, który
mógłby stanąć w sprzeczności z założe-

niem przyśpieszenia wzrostu płac w prze-
liczeniu na 1 zatrudnionego, muszą opie-
rać się na dokładnej analizie bardzo wie-

lu czynników, której oczywiście publicy-
sta nie jest w stanie przeprowadzić.
Stąd i liczne pytania pozostają bez odpo-
wiedzi. Tak na przykład istotna byłaby
analiza wielkości przyrostu zatrudnienia

w nowych zakładach i w zakładach już
istniejących, czy stwierdzenie, o ile zwięk-
szyło się zatrudnienie przy produkcji
środków konsumpcji, a o ile przy produk-
cji środków produkcji. Trzeba t»y również

konkretnie zbadać, jak na przyrost za-

trudnienia działa modernizacja starych
zakładów, jaka część nowo zatrudnionych'
przyjęta została dla zwiększenia zmiano-

wości itp. itd. Jest to istotne dla analizy
wpływu różnych czynników na efektyw-
ność lub nieracjonalność przyrostu za-

trudnienia i jego oddziaływanie na bie-

żącą sytuację ekonomiczną. Brak takiej

analizy zmusza do koncentrowania się na

skutkach małej efektywności, a nie na jej
przyczynach.

Na pewno jednak nie wystarczające —

choć prawdziwe — jest stwierdzenie, że,
aktualna sytuacja w zatrudnieniu ujaw-
nia zarówno słabości w procesie inwesto-

wania, jak i w tempie przekształceń
struktury produkcji przemysłowej. Ta a-

naliza w skali makroekonomicznej jest
sprawą resortów i centralnej administracji
gospodarczej. Stamtąd" również będą wy-
chodzić decyzje,. które przyniosą efekt w

dłuższym okresie. Potrzebne jest jednak
również działanie szybkie, co nie znaczy,
że krótkotrwałe i mało ważne, a to leży
w rękach organizacji gospodarczych.

Gospodaruje się przecież zasobami pra-

cy bezpośrednio w . przedsiębiorstwach,
.tam decyduje się ostatecznie, jakie będą
przyrosty zatrudnienia • i co one dadzą ca-

łemu społeczeństwu. Przedsiębiorstwa nie

mogą tłumaczyć złej gospodarki kadrami,
niedoskonałością dotychczasowego mecha-

nizmu funkcjonowania gospodarki, kieps-
kimi miernikami oceny, czy'małą skutecz-

nością istniejących, form: kontroli. Ogrom-
ną. bowiem rolę- odgrywa tu również

czynnik subiektywny: rzeczowe traktowa-

nie problemu zatrudnienia przez kierow-

ników zakładów. Konieczne- jest tu prze-
de wszystkim rozumowanie ' kategoriami
ogólnogospodarczymi i ogólnospołecznymi,
a nie tylko operowanie interesem, a

. ściślej mówiąc — wygodą własnej bran-

ży czy przedsiębiorstwa..

W mentalności wielu menażerów prze-

mysłu utrwaliło się przekonanie, 'że duże

zatrudnienie leży w zasadzie w interesie

społecznym, bo mamy • ogromne zasoby
siły roboczej. Zasoby te jednak już się
wycżenpują. a obecnie ten „interes' spo-

łeczny" staje się wygodną przykrywką
dla cichej rezerwy, jaką jest nadmierne

zatrudnienie. A jest ona potrzebna tylko
tam, gdzie się pracuje kiepsko. Nadmier-

ne zatrudnienie jest przecież odwrotnoś-

cią dobrej organizacji, porządku, kultury
pracyj

Rezerwa zatrudnienia w zakładzie — tó

tylko rezerwa ilościowa.. Mpże się .ona

przydać do zwiększania pródukćji global-
nej, jeśli jest wykorzystana dla poprawy

relacji ekonomicznych. Chodzi przecież nie

tylko o ilość produkcji, lecz a prawdziwe
efekty społeczno-ekonomiczne.. Niestety,
często nie nauczyliśmy się ani tak liczyć;
ani co gorsze, tak. rozumować. Poprawa
musi tu następować wieloma torami.'

Trzeba zmieniać przestarzałe mechaniz-

my ekonomiczne,-ale trzeba również zmie-

niać nastawienie - psychiczne,- wymagać
społecznej dyscypliny — w pierwszym
rzędzie od tych, którzy kierują przedsię-
biorstwami.

Przez wiele lat można było znaleźć u-

sprawiedliwienie dla nadmiernego za-

trudnienia. Obecnie — w warunkach,, gdy
zwiększanie efektywności gospodarowania
przekłada się bezpośrednio na lepsze za-

spokajanie potrzeb społecznych — takich

usprawiedliwień nie ma. ;

Ciąg rozumowania jest tu prosty. Lep-
sze wykorzystanie posiadanego potencjału
ekonomicznego i rąk do pracy — da wyż-
szą efektywność. Poprawa efektywności—
to umocnienie równowagi ekonomicznej,
przede wszystkim . rownowagi .rynkowej.
Umocnienie tej równowagi jest zaś; pierw-
szym i najważniejszym warunkiem u-

trzymania 1 przyspieszenia tempa wzros-

tu płac i dochodów ludności.

STANISŁAW CHEŁSTOWSKI

1) Anna Kuszko: — „Nie zmarnować szansy"
„Życie Gospodarcze" nr S z lutego 1973 r.

*) Stanisław Chehlowski i- Marek Misiak:
„Rozwój dynamiczny I proporcjonalny" (2.G .

nr 39/1972), i „Dynamika i efektywność" (Ż.G.
nr. 40/1972).'
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Rys. Madej Bosalak

ORA
KLAMACJI

PRZEMYSŁ
SPOŻYWCZY ciągle

jeszcze uważa, że reklamacje
składane przez odbiorców na

towary nie odpowiadające normom

jakościowym, są-rzeczą ..normalną.
W swoich planach gospodarczych z
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góry zakłada płacenie kar. Od sze-

regu lat liczba reklamacji, zgłasza-
nych przez handel • do zakładów
przemysłu spożywczego, utrzymuje
się prawie na tym samym poziomie.
Dzieje się tak mimo, iż przed sześ-
ciu laty wydano „udoskonalone"
przepisy, tzw. Ogólne Warunki
Umów Sprzedaży, zwane w skrócie
„O W S ", które zmierzały m. in.
do gruntownej poprawy jakości pro-
dukowanych towarów.

Przepisy te, uprawniające do na-

kładania kar na kontrahenta nie
wywiązującego się z zawartej u-

mowy — nie zdały egzaminu, po-
dobnie jak zmagania z przemysłem
o przestrzeganie obowiązujących
norm. Do takich wniosków docho-
dzi każdy odbiorca hurtowy, ana-

lizujący liczbę reklamacji, sposób
ich załatwiania przez zakłady prze-
mysłowe i straty wynikające ze złej
produkcji.

Obowiązująca procedura załatwia-
nia reklamacji jest nieżyciowa. Gdy
badany towar nie odpowiada obo-
wiązującej normie — odbiorca zgła-
sza na piśmie reklamację do dos-
tawcy. Dostawca zobowiązany jest
w ciągu czternastu dni udzielić od-
powiedzi, czy zgadza się z rekla-
macją, czy składa sprzeciw. W wię-
kszości przypadków dostawca udzie-
la odpowiedzi w ostatnim, czternas-

tym dniu. i z reguły żąda powoła-
nia ^rzeczoznawcy do wydania do-

datkowej opinii. Pobranie prób' re-

klamowanego towaru przez rzeczo-

znawcę i wydanie przez
1
niego opi- /

nii trwa co najmniej tydzień.
Teraz dostawca ma również tna

podjęcie decyzji czternaście dni od
momentu otrzymania opinii rzeczo-

znawcy. Jeśli zgadża się z nią, okres
reklamacyjny zamyka się cyklem
35 dni. Dość częste jednak są przy-
padki, że dostawca odwołuje się do
komisji branżowej w Warszawie.
Wtedy okres reklamacyjny przedłu-
ża się o dalsze 14 dni i trwa już
49 dni. Przy tym przewlekłym try-
bie reklamowania — hurtownie nie
są w stanie utrzymać normatywnego
zapasu towarów, gwarantującego
prawidłowe zaopatrzenie odbiorców
detalicznych. Reklamowane partie
towarów zajmują bowiem powierz-
chnię składową, której i bez tego
z reguły dotkliwie brakuje.

Reklamacje w ogóle a zwłaszcza

długi cykl ich załatwiania, powodu-
ją szereg perturbacji, dodatkowych-
czynności, "kosztów i strat. Obcią-
żenie dostawcy •> karami, jak również
wszystkimi stratami, nie pokrywa
jeszcze kosztów odbiorcy. Zgodnie
z cytowanymi przepisami można
naliczyć kary tylko do wysokości
30 proc. -wartości zareklamowanego
towaru,..podczas gdy straty sięgają
prawie całej jego wartości. Obcią-
żenie dostawcy pozostałymi, strata-
mi z reguły kończy się przewlek-
łym postępowaniem arbitrażowym,
toczącym się często przed dwoma
instancjami komisji arbitrażowych.
W rezultacie koszty ponoszone przez
hurtownię w- związku z 'zabezpie-
czeniem interesów konsumenta śą
bardzo duże. Są to koszty .nie pla-
nowane. na które hurtownia nię ma

wpływu.
Moim zdaniem, całkowito odpo-

wiedzialność za jakość wyproduko-

wanego produktu powinna ciążyć na

zakładach przemysłowych. Spoczy-
wający na odbiorcach ' hurtowych
obowiązek dodatkowego badania ja-
kościowego. i odpowiedzialność za

jakość towaru wyprodukowanego
orzez przemysł, powinien być z

hurtowni zdjęty, zwłaszcza że do
badania jakości towarów są powo-
łane: Centralny Urząa Jakości i
Miar. Państwowa Inspekcja Handlo-

wa, Stacje sanitarno-epidemiólogi-
czne: i zakłady odbioru rjśikościówego
w przedsiębiorstwach detalicznych.

Występująca wciąż z całą ostroś-
cią -potrzeba ochrony * konsumenta

przed zakupem towarów nieodpo-
wiedniej jakości, a gospodarki na-

rodowej od ponoszenia znacznych
strat; wskazują na potrzebę 'zmiany
przepisów i. zakresu odpowiedzial-
ności za jakość produkowanych wy-
robów oraz ich badanie.

SYLWESTER WACHNIEW



ZAKOŃCZYŁY się Wiosenne Targi w Lip-
sku. Zgromadziły one ponad dziewięć ty-
sięcy handlowców z 61 państw oraz przed-

stawicieli świata nauki 1 techniki, reprezentują-
cych łącznie 90 krajów. Oferta towarowa wy-
eksponowana została na powierzchni 350 tys. m

kw. Jak wypadły te lipskie konfrontacje?
Przede wszystkim wypada stwierdzić, że już

same warunki ekspozycji sprzyjają wszelkim
porównaniom. Na targach w Lipsku nie ma bo-
wi«n w zasadzie wystaw narodowych, lecz ra-

czej wszystko podporządkowane jest układam

branżowym. Piszemy „w zasadzie" i „raczej",
albowiem pewne, nieliczne odstępstwa od tej
reguły się zdarzają. Tematyczna prezentacja
wyrobów sprzyja wszelkim konfrontacjom.

Tegoroczna wiosna w Lipsku stała nod »nakłPm
««'f

1 * elektroniki, maszy nl u^dzeń cl TM-

riSnk «TM£ blarek 1
automatyki, kompleksu

(maszyny i urządzenia dla rol-
,

s P. oż
ywczego i produkty finalne),

fcSńwTM JjL°"
f

. ekcJii lekkleJ chemii, książek, arty-
fcułów gospodarstwa domowego oraz szklą d porce-

Tąrgom towarzyszyło wiele imprez nauko-
wych.

WYRÓWNYWANIE POZIOMU

Nicią przewodnią targów było wysunięcie na

pierwszy plan efektów współpracy między kra-
jami RWPG i postępów poczynionych przez po-
szczególne państwa socjalistyczne, zwłaszcza —

co jest zrozumiałe — gospodarzy.
Najbardziej wyrazistym przykładem postę-

pów socjalistycznej integracji był zaprezento-
wany system automatycznego sterowania ze-

społem maszyn obróbczych. Nosi on nazwę
CONCema DNC — CNC W skład tej grupy

LIPSKIE

konano w Warszawskich Zakładach Elektronicznych
„Warol". Cale to urządzenie było najsprawniej i naj-
nlezawodniej działające w systemie CONCema.

Złote medale przyznano wielu dobrom inwe-
stycyjnym pochodzącym z krajów socjalistycz-
nych, znaczna część przypadła także i NRD.
Ilość ich grubo przekracza setkę, a samo wyli-
czenie nazw i zalet musiałoby zająć co naj-
mniej dwa — jeśli nie więcej numery „Życia
Gospodarczego". Miarą niech więc będzie co in-
nego. Wystawcy z państw rozwiniętych wyrażali
swe niepokoje, że zaczęły się czasy, kiedy
w wielu dziedzinach nie można lekceważyć
konkurencji producentów z krajów socjalistycz-
nych.

W Lipsku mówiło sie również o tym, że widoczne
są już starania wielu krajów socjalistycznych w dzie-
dzinie zmniejszania wsadu materiałowego w produko-
wane wyroby dzięki zastosowaniu nowych technologii
i konstrukcji.

Postęp, i to znaczny, jest także widoczny
W zakresie urządzeń dla rolnictwa, przemysłu
spożywczego itp. oraz w przemysłowych towa-
rach konsumpcyjnych powszechnego użytku.
Jednakże pomimo tych wyraźnych kroków do
przodu, różnice między ekspozycjami producen-
tów socjalistycznych i kapitalistycznych są wi-
doczne nawet dla laika.

POLSKIE MEDALE

Z tego choćby powodu za największy polski
sukces można uznać przyznanie złotego medalu
za ubranie męskie wyprodukowane przez Kra-
kowskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Vi -

stula". Polscy wystawcy otrzymali to wyróżnie-
nie w grupie odzieżowej po raz drugi, dwa lata
temu" nagrodę zdobyła „Cora" za płaszcz dam-
ski z płótna żaglowego. Trzeba również dodać,

KONFRONTACJE
(korespondencja własna)

KAROL SZWARC

wchodzi szesnaście maszyn: 7 z NRD, 5 z

ZSRR, i po jednej z Bułgarii, Czechosłowacji,
Rumunii i Polski. Sterowane one były przez
„0drę-1204" bezpośrednio (stąd przy nazwie sy-
stem literki DNC) lub pośrednio, przy pomo-
cy minikomputera produkcji NRD (CNC).

Całość tego zespołu działała niezwykle spra-
wnie, prawie że niezawodnie. Ale nie tylko to

mogło wzbudzić ciekawość. Można było się
także naocznie przekonać o efektach ekono-
micznych tego przedsięwzięcia. Obrabiarki
wchodzące w skład CONCemy są drogie. Każda
minuta postoju, nawet niezbędna na przezbro-
jenie maszyny, kosztuje duże pieniądze. Dzięki
zaś sterowaniu numerycznemu i odpowiednie-
mu zaprogramowaniu kolejności robót czas ten
skrócono. Następną zaletą jest to, że system
da się zastosować wszędzie, w.każdej fabryce,
podporządkowanb.^nji^^bojffl^^żn^ wielkośći
maszyny o dużej gąrtóę i^ęzi^^^j bbról&źycH.
Może on więc działać zarówno ^ w zakładach
wyspecjalizowanych, jak' i' o"prod.tikcji różno-
rodnej. Nic Więc dziwnego, że CONCema zo-

stała wyróżniońia złotym medalem.

Swą cząstkę w swym sukcesie mamy również
1 my. Przede wszystkim dlatego, że całością
kierowała „0dra-1204". Obok niej jednak w sy-
stemie CONCema pracowała tokarka uchwyto-
wa typ IZC 32N ze sterowaniem numerycznym,
ciągłym NUMERO-BLOK.

Sama tokarka (konstruktor — Jerzy Worodecki)
wystawiana jest po raz drugi. Dwa łata temu Fa-

bryka Urządzeń Mechanicznych We Wrocławiu
(PONAR-WAFUM) otrzymała za nią w Lipsku złoty
medal. Układ sterowania został zaprojektowany przez
Jerzego Mierzejewskiego, szafę NUMEJRO-BLOK wy-

że w tej grupie wyrobów nie przyznano żadne-
go innego medalu.

Garnitur wykonany jest tz bistoru, włókna polie-
strowego,dodatki także z tworzyw sztucznych. Ubra-
nie prezentuje się znakomicie, jest lekkie, ale co

ważniejsze — i co chyba zadecydowało o wyróżnie-
niu — jest niezwykle łatwe w użytkowaniu, pierze
się w sposób nieskomplikowany, nie wymaga praso-
wania. Jest też nlekosztowne, albowiem używane
materiały są tańsze od tradycyjnych, które w osta-
tnim czasie podrożały. Produkt „Vistuli" wzbudził
zainteresowanie, co pociągnęło za sobą dużo poważ-
nych ofert handlowych, t

Złotym medalistą zostało także najnowsze
dzieło ZM URSUS: 85-lconny ciągnik C-385,
,,Nur". Ciągnik zaopatrzony jest W szesnasto-

biegową skrzynię przekładniową, układ kierow-
niczy ze wspomaganiem, podnośnik hydraulicz-
ny z automatyczną regulacją głębokości orki
i innymi udogodnieniami. Bardzo pochlebnie
ocenia się dwuosobową klimatyzowaną kabinę,
gwarantującą kierowcy dobrą widoczność. Przy
konstrukcji- siedzenia i rozmieszczaniu elemen-
tów układu sterowniczego — co także się podo-
bało specjalistom — wykorzystano ergonomię.
Walory ciągnika spowodowały, że kilkaset sztuk
zostało zakontraktowanych przez kupców z

Francji, Hiszpanii i Grecji.
Olbrzymie zainteresowanie wzbudził także

i inny medalista: automatyczny radionamiernik
cyfrowy produkcji Zakładów Radiowych „Ra-
damor" w Gdyni, zaprojektowany przez zespół
biura rozwojowego tej fabryki. Radionamier-
niki służą do wyznaczania pozycji statków..

Gdyński wyrób nie ma odpowiednika w świe-
cie poza producentem amerykańskim (ITT),
który dopiero w ubiegłym roku uruchomił pro-

dukcję. Szczególną zaletą tego urządzenia jest
duże zautomatyzowanie obsługi, a więc i szyb-
kość. działania. Czas namiaru i obliczania pozy-
cji jest o wiele krótszy od tego jaki był w po-
przednich urządzeniach, a to dzięki zastosowa-
niu wskaźników cyfrowych.

Równocześnie pozwala ono na namiar całkowity, w

granicach 360 st., podczas gdy dotąd obejmowano za-

ledwie 45 st. Jest to Tewelacją na skalę światową,
zwłaszcza Ae pod względem walorów użytkowych pol-
ski radionamiernik przewyższa urządzenie amerykań-
skie. Potencjalnyoh kontrahentów, 1 to poważnych,
było sporo.

Wreszcie czwarty polski złoty medal to prasa
dwuśrubowa, hydrauliczna, typu PSH 160. Pro-
ducentem jest Warszawska Fabryka Pras, a

projektantem Józef Boczobut. Główna jej zale-
ta to w porównaniu z dotychczas stosowanymi
prasami jednośrubowymi bardziej równomierny
nacisk. Poza tym konstrukcja jest zwarta, o ma-

łych gabarytach, estetyczna. Urządzenie jest
także wygodne w obsłudze. Nie jest to oczywi-
ście rewelacja na skalę światową, ale porządnie
wykonany i zaprojektowany produkt. I W tym
wypadku, jak wykazują wstępne rozeznania,
można liczyć na szeroki zbyt za granicą.

LEPIEJ EKSPONOWAĆ*

Jeśli polska oferta towarowa wypadła w tym
roku interesująco, to nie można tego samego
powiedzieć o sposobie jej wyeksponowania. Nie
tylko nie widać było w tej dziedzinie postępu,
ale nawet mamy do zanotowania wyraźny re-

gres.

Największa bolączka to plastyczne opracowa-
nie wystawy i jej wykonanie. Złe oświetlenie,
zbędne elementy konstrukcyjne, wśród których
gubiły się eksponaty, mikroskopijne napisy itp.
— nie sprzyjały wizualnej stronie ekspozycji.

Np. w stoisku TEKSTILIMPEX-u klamka od jed-
nych z drzwi wejściowych do boksuj w którym urzę-
dowali pracownicy centrali pozostała ml w rękach.
Zamknięcie innych drzwi o mało nie spowodowało
zawalenia się całej konstrukcji. Stoisko METRONEX-u
składało się z tylu elementów, powiązanych ze sobą
chaotycznie, że nie wiadomo było „co Jest co".
Ścianki konstrukcji, sporządzone z plastyku o gru-
bości papieru gazetowego wylatywały za byle pod-
muchem, a nie daj Boże, aby ich dotknąć. Napisy
poszczególnych wystawców na tym stoisku bądź były
malutkie, o wielkości około 2 cm, bądź tak ogromne,
że — nieczytelne. Stoisko POLSERVIS-u było wciśnię-
te w kąt hali i źle usytuowane w stosunku do part-
nerów. Żaden z nagrodzonych medalami nie wyeks-
ponował tego odznaczenia w sposób widoczny, rzu-

cający się w oczy.

Raził też brak informacji. Często nie było
prospektów reklamowych, zdjęć, które można

by zaprezentować np. w prasie. Pracownicy
poszczególnych central h. z . w wielu przypad-
kach niezbyt aktywnie interesowali się poten-
cjalnymi klientami. W jednym ze stoisk na in-
formatora czekało się przeszło pół godziny, nie

mówiąc już o tym, że nikt sam nie interesował

się, dlaczego zwiedzający skierował swe kroki
do tej ekspozycji. Odnosiło się wrażenie, że ob-
sługa była niezbyt liczna i przepracowana.

Te mankamenty nie są jednak w stanie prze-
kreślić faktu, że pod względem walorów użyt-
kowych i jakościowych polskie produkty nie

odbiegały od poziomu całej lipskiej ekspozycji.
Wszystkie z 42 przedsiębiorstw handlu zagra-
nicznego starały się zaprezentować stosunko-
wo nowoczesną gamę wyrobów.

Polska oferta była głównie nakierowana na potrze-
by gospodarzy i w efekcie przyniosła wiele wartoś-
ciowych transakcji, które swymi rozmiarami mniej
więcej odpowiadają tempu tegorocznych obrotów
między Polską a NRD (ną bieżący rok założono 30
proc. wzrost, Wr tym w .grupie maszyn i urządzeń —

prawie; 60' proc.); Szczególnym • zainteresowaniem cie-
szyły flę maszyny budowlane, urządzenia obróbcze
i dla potrzeb chemii, - elektrotechnika , Oraz elektro-
techniczny sprzęt powszechnego użytku.

Przedstawiciele gospodarzy podkreślali, że
Polska w ciągu ostatnich dwóch lat ma do za-

notowania znaczne sukcesy, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o postęp techniczny, który opiera się w

wielu przypadkach na licencjach poddających się
pozytywnej ocenie z punktu widzenia wymagań
rynku światowego. Zarówno ten fakt, jak i
znaczne przyspieszenie naszej gospodarki two-

rzą dobre warunki dalszego dynamicznego roz-

wijania kontaktów gospodarczych między PRL
i NRD nie tylko w oparciu na wymianie han-
dlowej, ale także w ramach związków koopera-
cyjnych i specjalizacyjnych.

ZA GRANICĄ PISZĄ:
• Drukujemy poniżej skrót arty-

kułu z dodatku do radzieckiego pi-
sma BIKI — „Współczesny kapitali-
styczny rynek maszyn i urządzeń".
Artykuł ten poświęcony jest proble-
mom postępu naukowo-techniczne-

go w przemyśle maszynowym świa-

ta kapitalistycznego:
Przemysł maszynowy krajów kapitali-

stycznych należy do tych gałęzi przemy-

słu, na które postęp naukowo-technicz-

ny wywiera największy wpływ. Obiek-

tywnie ukształtowana sytuacja, w której
ta gałąź przemysłu znajduje się na

„ostrzu" odbywającej się rewolucji nau-

kowo-technicznej, skłania monopole prze-

mysłu maszynowego do podejmowania
szczególnych wysiłków w dziedzinie two-

rzenia nowych rodzajów maszyn i. urzą-
dzeń oraz systematycznej modernizacji
istniejącego sprzętu technicznego, a zwła-

szcza do szerokiego rozwijania prac nau-

kowo-badawczych. Ale na obecnym eta-

pie nawet największe monopole nie za-

wsze mogą własnymi silami 1 środkami

rozwiązywać wiele zaęlań naukowych, w

związku z czym przychodzi im z pomo-

cą państwo, które coraz aktywniej inge-
ruje w rozwój nauki i techniki w inte-

resie całego kapitału monopolistycznego.

Wydatki na badania 1 opracowania
naukowe w krajach świata kapitalistycz-
nego 'wyniosły w 1960 r. 20—22 mld do-

larów, w 1065 t. 31—33 mld, a w 1970 r.

osiągnęły 44—47 mld dolarów. W okre-

sie powojennym następowało co 7—12 lat

podwojenie wydatków na ten cel. Szyb-
kie tempo wzrostu wydatków na prace
naukowo-badawcze i doświadczalno-kon-

strukcyjne doprowadziły w ostateczności

do ogromnych nakładów na te cele. W

USA na badania naukowe w latach 1961—

1970 wydatkowano 193 mld dolarów (w
cenach bieżących).

Trzeba przy tym uwzględnić to, te w

procesie materializacji osiągnięć nauki

ogromne wydatki na badania stanowią
tylko niedużą część nakładów. Realiza-

cja naukowych odkryć i pomysłów tech-

nicznych wymaga ogromnych środków

na stworzenie nowych mocy wytwórczych

lub gruntowną rekonstrukcję istnieją-
cych, na opanowanie produkcji i wdro-

żenie nowej techniki. Te rodzaje wy-
datków wielokrotnie przekraczają koszty
prac naukowo-badawczych 1 doświad-

czalno-konstrukcyjnych. O podziale na-

kładów na stworzenie nowych wyrobów
i ich ruchu w całości cyklu: badanie —

produkcja — zbyt, można wyrobić sobie

sąd na podstawie następujących danych
orientacyjnych: badania i wynalazki —

5—10 proc., prace doświadczalno-kon-

strukcyjne — 10—20 proc., wyposażenie
przedsiębiorstw w niezbędne urządzenia
do produkcji wyrobów — 40—60 proc.,

wydatki na początkowe stadium produk-
cji — 5—15 proc. i początkowe koszty
zbytu — 10—25 proc.

Czołowe pozycje zajmowane przez USA

w rozwoju nauki i techniki w świecie

kapitalistycznym znajdują wyraz w wy-
sokim udziale tego kraju w całości na-

kładów krajów kapitalistycznych na ba-

dania i opracowania naukowe. O ile

udział USA w kapitalistycznej produk-
cji przemysłowej wynosi nieco ponad.
40 proc., to w całości badań i opraco-
wań prowadzonych w krajach kapitali-
stycznych sięga 65—70 proc. Na US'A

przypada około 50 proc. ogólnej liczby
personelu naukowo-badawczego. W naj-
nowszych i najważniejszych dziedzi-

nach naukowo-technicznych, jak badanie

1 opanowanie Kosmosu, elektronika

i energetyka atomowa — USA wydają
10—30 razy więcej środków niż kraje
Europy zachodniej. Równocześnie w dru-

giej polowie lat sześćdziesiątych zaryso-
wała się tendencja do osłabienia pozycji
USA w dziedzinie nauki. Utrzymanie tej
tendencji w latach siedemdziesiątych mo-

że doprowadzić do zmniejszenia udziału

USA w badaniach i opracowaniach.

Około 1/4 potencjału naukowo-technicz-

nego krajów kapitalistycznych skupiona
jest w Anglii, Francji, NRF 1 Japonii.

Trzecią grupą krajów, gdzie badania

i opracowania naukowe znajdują się na

stosunkowo wysokim poziomie stanowią
Kanada, Holandia, Włochy, Szwecja
1 Szwajcaria. Ich udział w całości wy-
datków krajów kapitalistycznych na ba-

dania w dziedzinie nauki i techniki wy-
nosi 6—7 proc.

Tak więc, na 10 wymienionych kra-

jów, które wytwarzają 80 proc. produk-
cji przemysłowej świata kapitalistyczne-
go przypada 95—97 proc. wydatków na

rozwój nauki i techniki. Udział rozwija-
jących się krajów Azji, Afryki 1 Ame-

ryki Łacińskiej, na które przypada 70

proc. ludności i 10 proc. produkcji prze-

mysłowej świata kapitalistycznego, w ca-

łości wydatków na badania naukowe wy-

nosi tylko 1 proc.

Prace naukowo-badawcze w przemyśle,
a zwłaszcza maszynowym cechuje wyso-
ki stopień monopolizacji i koncentracji.
Na 4 największe monopolistyczne zjedno-
czenia w takich krajach Jak.USA, Anglia,
Francja, Włochy I Kanada przypada od
21 do 46 proc. wydatków na badania w

przemyśle, a 100 wiodących korporacji
każdego kraju realizuje lwią część (80—
PO proc.) prowadzonych badań i opra-
cowań w danym kraju. Nie zmienia też

sytuacji fakt, że wskutek specyfiki ba-

dań naukowych znaczną część wynalaz-
ków i odkryć dokonuje się poza mono-

polami.

Analiza struktury wydatków na bada-
nia naukowo-techniczne i prace doświad-

czalno-koustrukcyjne w przemyśle wy-

kazuje, że przemysł maszynowy zajmuje
przodujące pozycje w dziedzinie badań

1 opracowań naukowych. Na przemysł
maszynowy USA i Anglii przypada do

75 proc. wydatków przemysłu na bada-

nia naukowe, we Francji — około CO

proc., w NRF i Japonii — ponad 50 proc.,

podczas gdy udział przemysłu maszyno-

wego w całej produkcji przemysłowej
tych krajów wynosi 33—37 proc.

W obecnych warunkach automatyzacja
jest najskuteczniejszym środkiem podno-
szenia wydajności pracy i obniżenia ko*

sztów produkcji. To zmusza monopole
przemysłowe do poświęcania poważnej
uwagi problemom automatyzacji produk-
cji. Udział urządzeń zautomatyzowanych
w nakładach Inwestycyjnych na prze-

mysł USA w 1970 r. szacuje się na 23

proc. zaś W 1972 r. osiągnął już 26 proc.
Inne kraje rozwinięte, aczkolwiek pozo-

stają w tyle sca USA pod względem wy-
datków na automatyzację produkcji, sta-

rają się nadrobić opóźnienia.

Trzon zautomatyzowanych systemów
stanowią elektroniczne maszyny do prze-
twarzania danych. Właśnie ich zastoso-

wanie umożliwiło przejście od niższego
— cyklicznego systemu maszyn automa-

tycznych, wykonujących samodzielnie

zadany, ścisły program cyklu produkcyj-
nego (automatyczne linie potokowe, obra-

biarki-automaty), do antycyklicznych, lub

Informacyjnych systemów, realizujących
samodzielnie postawiony im cel z okre-

śloną swobodą wyboru (elektrownie, fa-

bryki chemiczne, pracujące przy pomo-

cy samoregulujących systemów automa-

tycznych).
Zastosowanie elektronicznych maszyn

obliczeniowych ogromnie rozszerzyło
możliwości wykorzystywania środków

automatyzacji w przemyśle, » drugie)
zaś strony ich Intensywne wykorzysty-
wanie w procesach produkcyjnych zwię-
ksza na nie 'popyt.

Rewolucja naukowo-techniczna prowa-
dzi do szybkiego odnawiania wytwarza-
nej produkcji. W okresie 1952—1970 '

pro-

dukcja przemysłu przetwórczego USA zo-

stała odnowiona mniej więcej w 55 proc.

Najintensywniej przebiega odnawianie

wyrobów w przemyśle maszynowym. W

1970 r. udział nowych i udoskonalonych
wyrobów nie wytwarzanych w 1952 r.

-rf całości produkcji przemysłu maszyno-

wego USA wyniósł 85 proc., w przemyśle
elektrotechnicznym 97 proc. I samochodo-

wym 11 proc.

Niezmiernie ważną rzeczą jest przeana-
lizowanie wpływu postępu technicznego
na proces zużycia i zwrotu podstawo-
wego kapitału, którego najważniejszą
i najaktywniejszą część stanowią narzę-
dzia pracy, tj. maszyny i urządzenia. Po-

stęp techniczny prowadzi do stałej ich

deprecjacji i wywołuje moralne starze-

nie się środków pracy w wyniku wdro-

żenia do produkcji nowych, efektywniej-
szych. maszyh I urządzeń, co grozi flr»
mom przemysłowym porażką w walce

konkurencyjnej. Przeciwdziała temu przy-

śpieszone odnawianie aparatu produk-
cyjnego, które umożliwia otrzymywanie
super-zysków i stymuluje cały rozwój
postępu technicznego w krajach kapita-
listycznych.

Odbiciem procesu przyśpieszonego od-

nawiania i rozszerzania podstawowego
kapitału w krajach świata kapltalistycz*
nego w latach powojennych pod wpły-
wem rewolucji naukowo-technicznej Jest

zwiększenie udziału nakładów Inwesty-
cyjnych w produkcie wytwarzanym przeć
społeejeństwow

ZSRR

O
ZOBOWIĄZANIACH produk-

cyjnych słyszymy często. Dbają
o to tzw. publikatory. A u od-

biorców tych budujących informa-
cji rodzą się czasem pytania, czy aby
ta deklarowana dodatkowa produkcja
jest właśnie tą, której potrzebujemy ••„
najbardziej? Czy nie trafi" przypad-
kiem w próżnię, albo czy nie powięk-
szy rodziny „bubli"? Czy ludzka ak-
tywność i zaangażowanie wykorzy-
stywana jest należycie i czy na ich
drodze nie wyrosną nagle niespo-
dziewane, żadnym planem nie prze-
widźiane, trudności? Krótko mó-,
wiąc, czy ruchem zobowiązań rzą-
dzić winien żywioł, czy też należy
je uwzględniać w procesach pla-
nowania gospodarczego?
Tym problemom poświęcony jest
interesujący artykuł W. FILIPPO-
WA, jaki zamieściła „EKONOMI -

CZESKAJA GAZIETA" (nr 6/1973).
Poniżej publikujemy jego omówie-
nie.

WSPÓŁZAWODNICTWO jako
istotny sposób rozwoju inicjatywy
ludzi pracy, przyciągnięcia ich do
zarządzania produkcją, w coraz

większym stopniu kieruje się na u-

jawnianie nie. wykorzystanych moż-
liwości już na etapie opracowywa-
nia planów. W przodujących przed-
siębiorstwach z planami zaznaja-
miane są wszystkie brygady i po-
szczególni robotnicy. Sprzyja ta peł-
nemu wyzwalaniu inicjatywy, w po-
szukiwaniu istniejących rezerw i

włączaniu ich do planu.
W 1971 roku prasa radziecka pi-

sała szeroko o doświadczeniach, jar
kie w tej dziedzinie zdobyło wiele
zakładów produkcyjnych w mieście
Iwanowo. Zobowiązania, jakie przy-
jęli iwanowcy zostały uwzględnio-
ne w planach pięcioletnich przed-
siębiorstw, które dziś są z powo-
dzeniem wykorzystane.

Niedawno załoga Zjednoczenia
„Awtodizel" odpowiadając na wez-

wanie partii o dodatkową lepszą
i tańszą produkcję przyjęła tzw.

kontrplan-zobowiązanie na trzeci,
decydujący rok pięciolatki. Zobo-
wiązała się zwiększyć produkcję o

12,6 proc., wobec 10,1 proc. prze-
widzianych planem, a wydajność
pracy o 9 proc. zamiast planowa-
nych 5,4 proc. Te i inne ambitne
zadania zostały włączone w tech-
niczno- finansowy plan produkcji
zjednoczenia. W ślad za nimi po-
dobne kontrplany przyjęły tysiące
przedsiębiorstw w całym kraju.

Ważne jest, aby roczny plan TPF

przewidywał maksymalne wykorzy-
stanie istniejących rezerw i na tej
podstawie określał wewnętrzne zbi-
lansowanie zadań dla poszczegól-
nych ogniw przedsiębiorstwa. Im

powszechniejszy;, jest udział' ząłógi
w,, oprąćowaniu,. planui tni' "pełniej
uwzględnia on inicjatywy pracow-
ników i ich konkretne zobowiąza-
nia, tym staje się bardziej realny.

Ale najistotniejsze jest, że • zobo-
wiązania będą wówczas obligować
nie tylko tych, którzy je podjęli,
lecz także kierownictwo i całą ad-
ministrację przedsiębiorstwa.

W warunkach socjalistycznych
przedsiębiorstwo nie jest organiz-
mem autonomicznym. Realizuje ono

konkretne zadania wynikające z

założeń narodowego planu gospo-
darczego. Dlatego też kolektyw
przedsiębiorstwa, określając w po-
dejmowanych zobowiązaniach wiel-
kość dodatkowej produkcji, powi-
nien kierować się przede wszyst-
kim interesami społeczeństwa, dbać,
aby deklarowana produkcja trafia-
ła W zapotrzebowanie społeczne. I

stąd sprawą niezwykłej wagi jest
trafny wybór asortymentu tej pro-
dukcji. Dodatkowe zadania skie-
rować trzeba przede wszystkim na

przedterminowe wykonanie planu
pięcioletniego, a . to oznacza, że
struktura asortymentowa produkcji
dodatkowej powinna pozostawać w

zgodzie z zadaniami stojącymi przed
daną gałęzią gospodarki. Szczegól-
ną uwagę poświęcić należy wyko-
rzystaniu możliwości dodatkowej
produkcji na potrzeby rynku.

Z jakich źródeł czerpać środki
materialne dla dodatkowej pro-
dukcji? — odpowiedź na to pyta-
nie zawierać powinien plan tech-

niczno-finansowy. Przede wszyst-
kim określić trzeba, ile materiałów

można zaoszczędzić udoskonalając
konstrukcje i procesy technologicz-
ne, a także poprzez racjonalne wy-
korzystanie i magazynowanie ma-

teriałów. Podejmowane zobowiąza-
nia dotyczą często także oszczęd-
ności surowców, półfabrykatów, pa-
liw i energii.

Na przykład w jednej z mos-

kiewskich fabryk zrodziła się ini-

cjatywa, aby 1 godzinę w tygodniu
pracować w oparciu o zaoszczędzo-
ne materiały. W ciągu roku da to

8 dni roboczych, co w skali całego
przedsiębiorstwa oznacza produk-
cję idącą w miliony rubli.

Ale nie zawsze oszczędność ma^
teriałów wystarcza dla realizacji
dodatkowej produkcji. Tak się
rzecz ma chociażby w przypadku
fabryki obrabiarek. Bez pomocy
kooperantów, dostarczających do-
datkowe ilości odlewów, silników
itd. nie sposób wywiązać się ze zo-

bowiązań. Dlatego też deklaracje o

dodatkowej produkcji uzgadniać
należy w sposób formalny, a więc

podpisując umowy, z dostawcami.

Zespolenie planu i rocznych zo
J

bowiązań stawia nowe, trudne wy-,
mogi ministerstwom i resortom.
W ich rękach spoczywają za-

dania — koordynacji wysiłków ze-

społów produkcyjnych, bilansowa-
nia planów-zobowiązań, ukierun-.
kowywania inicjatyw kolektywów.
W ministerstwach na podstawie

zobowiązań przedsiębiorstw rodzi
się ostateczny plan gałęzi.

Plan TPF można, rzecz jasna,
zbudować bez uwzględnienia tzw.

kontrplanów i planowanie opera-
tywne podporządkować wykonaniu

, planu podstawowego, którego prze-
kroczenie oznacza dodatkową pro-
dukcję. Lecz wówczas bardziej
skomplikowane jest zarządzanie
procesem wytwarzania.

Dzieje się tak, gdyż możliwości
wzrostu produkcji nie są jednako-
we na różnych stanowiskach pra-
cy. W praktyce różny jest stopień,
napięcia planów i zobowiązań. To-'
też należy tak planować produkcję,
aby w jej toku nie dopuścić do'

powstawania dysproporcji, pojawia-'
nia się „wąskich gardeł". „Wąskie
gardła" można i trzeba znać wcześ-
niej, przy opracowywaniu planu
produkcyjnego.

Oto dlaczego za optymalny wa-

riant planu TPF uznać nale-
ży taki który zawiera za-

dania kontrplanu, w sposób peł-
ny uwzględnia możliwości i ko-
ordynuje wysiłki wszystkich ele-
mentów składowych przedsiębior-
stwa.

Plan-zobowiązanie pozwala także

ściślej wiązać bodźce materialne z

moralnymi. Funkcjonujący do cza-

su refotmy system bodźców zaebę^
cał, przedsiębiorstwa przedę ' wszyj-t
stkirri do przekraczania wskaźni-
ków planu. Sprzyjało to znanym,
dobrze tendencjom: obronić plan
mało napięty i tym samym już w

w procesie budowy planu stworzyć
sobie lepsze warunki dla jego prze-
kroczenia. Niejedno przedsiębiorst-
wo ukrywało znaczne rezerwy, a

później zobowiązywało się dać do-
datkową produkcję.

Decyzje o sposobie tworzenia i

wydatkowania funduszów ekono-
micznego stymulowania w dzie-

wiątej pięciolatce uzależniają wiel-
kość funduszów materialnego zain-
teresowania i funduszów socjalno-
kulturalnych od stopnia napięcia
planu.

Jeśli przedsiębiorstwo przyjmuje
napięty plan-zobowiązanie przewyż-
szający odpowiednie zadania pla-
nu pięcioletniego, to zwiększają się
także wielkości w/w funduszów.

Załóżmy, że dwa przedsiębior-
stwa osiągnęły jednakowe rezulta-

ty. Pierwsze włączyło rezerwy do
płanu i plan ten wykonało. Dru-

gie zaś istniejące rezerwy skie-'
rowało na przekroczenie planu. W

tym przypadku pierwsze przedsię-
biorstwo uzyska prawo do większe-
go niż drugie funduszu zachęt ma-

terialnych.
Mechanizm sprzyjania przyjmo-

waniu napiętych planów wymaga
więc jeszcze doskonalenia i w tym
kierunku idzie wiele ekonomicznych^
eksperymentów.

TŁUM I OPRAĆ. A.Łt

W radzieckim rolnictwie pracuje dziś około dwóch milionów traktorów. Pokaźną
część ubiegłorocznej produkcji sprzedano za granicę.



PRZEDSTAWIENIE
sytuacji koniunkturalnej w dziedzinie maszyn

i urządzeń jest o tyle trudne, że chodzi tu o grupę wyrobów
o ogromnej różnorodności (np. od zwykłych młotków do «tatków

atomowych) i bardzo dużej zmienności konstrukcyjnej, technologicznej.
Nie sposób więc wybrać „typową" obrabiarkę, czy „typowe" narzędzia,
których ceny mogłyby reprezentować cały asortyment. Niemniej jed-'
nak prowadzi się (np. u nas dość szczegółowo na łamach „Rynków
Zagranicznych") różne analizy i szacunki ogólnej koniunktury na waż-

niejsze typy maszyn i urządzeń, co warto tu w telegraficznym skrócie
przynajmniej raz do roku sygnalizować.

A rok ubiegły był szczególnie ciekawy, bowiem' odczuwano jeszcze
skutki recesji gospodarczej z lat 1970/71 równocześnie zaś wystąpiły
już pierwsze objawy ożywienia koniunktury (por. „Koniunktura 1972"
ZG nr 1/73). W różnych ważnych dla nas asortymentach maszyn i urzą-
dzeń wyglądało to jednak dość różnorodnie.

OBRABIARKI DO METALI

Przypomnijmy, że w roku 1971 na skutek recesji w krajach kapitali-
stycznych spadło tempo inwestowania i produkcja obrabiarek na ogół
dość poważnie zmalała, zwłaszcza w USA i Japonii. Spowodowało to
wzrost kosztów produkcji, jednak malejący popyt nie pozwolił na wzrost

cen, a w rezultacie ceny te w zasadzie nie ulegały w owym roku więk-
szym zmianom.

I jeszcze w pierwszym półroczu 1972 bardzo silnie odczuwano
skutki tej recesji: spadek popytu doprowadził do spadku produkcji we

wszystkich niemal czołowych krajach kapitalistycznych. Mimo mocno

uszczuplonych zysków producenci nadal nie mogli podnosić cen. Ogólne
ożywienie koniunkturalne nie dawało się jeszcze odczuć na rynku ob-
rabiarek.

Było to szczególnie wyraźne w Europie Zachodniej, gdzie producenci nadal
stwierdzali brak zainteresowania ze strony nabywców z krajów kapitalistycznych
(zamówienia z krajów socjalistycznych rosły). Nadal malała produkcja obrabiarek
w" NRF, W. Brytanii i Włoszech, tylko we Francji udawało się w pełni wyko-
rzystywać moce przemysłu obrabiarkowego.

Natomiast w STANACH ZJEDNOCZONYCH, gdzie recesja była najwcześniejsza
i najgłębsza, w pierwszych miesiącach roku 1972 zaczęto już notować objawy

powolnego „rozkręcania" koniunktury i wzrostu zamówień na obrabiarki, choć
ich produkcja nadal jeszcze była znacznie niższa aniżeli przed rokiem. Również
w JAPONII mimo poprawy ogólnej koniunktury produkcja obrabiarek nadal
była niższa niż przed rokiem.

Wbrew oczekiwaniom również w II półroczu 1972 sytuacja na kapita-
listycznym rynku obrabiarek pozostawała pod silnym wpływem skutków
recesji, choć objawy ożywienia były już wyraźniejsze niż w I półroczu.
Przejawiało się to jednak tylko w małym wzroście zamówień (nie
u wszystkich zresztą producentów), gdyż produkcja obrabiarek nadal
była w większości krajów kapitalistycznych niższa aniżeli przed rokiem.
Bowiem przedsiębiorcy z przemysłu maszynowego nadal wstrzymują się
od realizacji większych zamierzeń inwestycyjnych, a ożywienie popytu
wiąże się głównie z modernizacją i wymianą sprzętu.

Stąd też w EUROPIE ZACHODNIEJ w -skali całego roku 1972 w stosunku do
roku poprzedniego notowano spadek produkcji przemysłu obrabiarkowego: w

NRF o ok. 7 proc., w W. Brytanii i we Włoszech o ok. 15 proc., a we Francji
i Szwajcarii o ponad 1 proc. Również w JAPONII produkcja ta w skali całego
roku zmalała. A tylko STANOM ZJEDNOCZONYM udało się w ubiegłym roku
produkcję tę podnieść — w niewielkim jednak stopniu, bo o ok. 2 proc. Zamó-
wienia w przemyśle amerykańskim na dalszą produkcje wzrosły już dość po-
ważnie (w końcu roku 1972 byiy one o ok. 70 proc. wyższe, aniżeli w końcu
1971), lecz był to wzrost w stosunku do b. niskiego poziomu.

W rezultacie obroty obrabiarkami między czołowymi krajami kapita-
listycznymi w ciągu ubiegłego roku nie wykazywały wzrostu. Jedynie
NRF (czołowy eksporter świata) potrafiła nieco zwiększyć wywóz
obrabiarek (przy równoczesnym jednak zmniejszeniu Ich importu), jesz-
cze wyraźniejszy wzrost (o ok. 10 proc) eksportu notowały Włochy,
które poprzednią recesję odczuły szczególnie silnie, natomiast Stany
Zjednoczone o kilka procent zwiększyły import. Wśród pozostałych kra-
jów kapitalistycznych najczęściej notowano kilkuprocentowy spadek
zarówno eksportu jak i importu.

Pierwsze objawy ponownego ożywienia popytu (wzrostu zamówień)
spowodowały już jednak, że eksportowe ceny obrabiarek w ostatnich

miesiącach ubiegłego roku zaczęły wykazywać lekką tendencję wzrosto-

wą. Nieco silniejszy był ten wzrost w Stanach Zjednoczonych, wolniej-
szy zaś w Europie zachodniej. Przy czym wzrost ten dotyczył nie tyle
maszyn do obróbki skrawaniem, co maszyn do obróbki plastycznej, na

które zamówienia rosną stosunkowo szybko (zwłaszcza gdy chodzi o ma-

szyny do plastycznej obróbki blach).
Aktualne prognozy na rok 1973 zakładają dalsze ożywienie inwesty-

cyjnego popytu na obrabiarki (zwłaszcza w Europie zachodniej gdzie na

skutek rozszerzenia EWG zaostrza się konkurencja między producenta-
mi, co zmusza do . nasilenia inwestycji modernizacyjnych). Ale mimo to
.nie przewiduje się poważniejszego przyspieszenia rozwoju tej dziedziny
produkcji i tylko producenci w Stanach Zjednoczonych mogą liczyć na

prosperity spowodowane znacznym wzrostem zamówień.

NARZĘDZIA

Ponieważ chodzi tu głównie o wiele ważące w obrotach międzynaro-
dowych narzędzia związane z obsługą maszyn —• ogólne osłabienie ko-
niunktury na rynku maszynowym w roku 1971 odbiło się ujemnie rów-
nież na rynku narzędzi. Ograniczenie produkcji przy równoczesnej ko-
nieczności podwyższania płac w przemysłach metalowych wielu krajów
zachodnioeuropejskich znacznie zwiększało koszty wytwórców (co było
szczególnie odczuwane właśnie w stosunkowo pracochłonnym przemyśle
narzędziowym), jednak osłabienie popytu nie pozwoliło na duży wzrost
cen.

Te tendencje dawały się odczuć również w I półroczu 1972, kiedy to
nadal notowano zmniejszone zainteresowanie nabywców. Rentowność

przedsiębiorstw tej branży poważnie się obniżyła i wielu drobniejszych
producentów musiało zlikwidować swe zakłady bądź też zostało wchło-

niętych przez większe firmy.
Dotyczyło to zwłaszcza NIEMIECKIEJ REPUBLIKI FEDERALNEJ, gdzie prze-

mysł narzędziowy jest wyjątkowo silnie rozwinięty. Natomiast w stosunkowo
już mniejszym stopniu odczuwał recesję przemysł narzędziowy STANÓW ZJED-
NOCZONYCH, któremu w pierwszych miesiącach ubiegłego roku udało się nawet

zwiększyć eksport, np. narzędzi elektrycznych (głównie do W. Brytanii).
Wobec jednak wszędzie zaostrzonej konkurencji producenci usiłowali

poważnie wzbogacić swoje programy wytwórcze i czynić swe oferty
bardziej atrakcyjnymi również na drodze wzmożonej akwizycji na ryn-
kach zagranicznych (zwiększony udział w targach międzynarodowych,
specjalnie organizowane pokazy itp). Starali się też o obniżkę kosztów
przez rozszerzenie stosunków kooperacyjno-poddostawczych z krajami
0 niższych kosztach płacowych.

W rezultacie już pod koniec I półrocza zaczęto notować pewne ozna-

ki ożywienia popytu. Towarzyszyły temu tendencje do wzrostu cen

niektórych rodzajów narzędzi — tendencje jednak niezbyt silne.
Podobnie kształtowała się sytuacja w II półroczu 1972, w którym no-

towano dalszy nieznaczny wzrost zamówień, co jednak wobec dużego
stanu zapasów nie miało wpływu na wzrost produkcji. Przy czym pew-
nemu wzrostowi popytu na narzędzia ręczne (zwłaszcza do drewna
1 tworzyw sztucznych, dla budownictwa, rzemiosła i domowych „maj-
ster-klepków") towarzyszył dalszy spadek popytu na najwięcej ważące
w obrotach międzynarodowych narzędzia maszynowe, z napędem elek-
trycznym lub pneumatycznym.

W szczególnie trudnej sytuacji nadal znajdowali się producenci i eksporterzy
z NIEMIECKIEJ REPUŁSLIKI FEDERALNEJ: produkcja całej tej branży obniżyła
się tam w ubiegłym roku o ok. 5 proc., znaczna część mocy produkcyjnych nie
była wykorzystywana, wyraźnie też malał eksport. Najsilniejszy był ten spadek
w produkcji i eksporcie narzędzi precyzyjnych, stanowiących wyposażenie obra-
biarek Natomiast stosunkowo najlepiej kształtowała się sytuacja tej branży w

STANACH ZJEDNOCZONYCH, gdzie w II półroczu dość silnie zaczął już wzra-

stać import nai-zędai ręcznych i maszynowych, zanotowano też początki wyraź-
niejszego wzrostu ich eksportu. W Większości POZOSTAŁYCH ROZWINIĘTYCH
KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH nadal notowano stagnację krajowego popytu
i spadek eksportu.

Stąd też ceny narzędzi zarówno w I jak i w II półroczu wykazywały
na światowych rynkach tylko bardzo nieznaczną tendencję wzrostową.
Przy czym wiązało się to bardziej ze wzbogaceniem wytwarzanego asor-

tymentu niż ze słabiutkim ożywieniem popytu, najczęściej nie równo-

ważącym nawet przyrostu zapasów.
A jakie są w tej dziedzinie prognozy na rok 1973? Najwięcej zalezy

tu od koniunktury na rynku dóbr inwestycyjnych, która według więk-
szości prognoz powinna się w tym roku polepszyć. Zakłada się, że jeśli
nawet nie nastąpi boom inwestycyjny, to zaostrzona konkurencja po-
winna zmusić przedsiębiorców do rozszerzania tzw. małej mechanizacji
opartej na zmechanizowanych narzędziach.

Tvlko że takie nadzieje mieli producenci narzędzi juz na rok ubiegły,
a iednak się one nie spełniły. Więc i dość optymistyczne prognozy na

vnk bieżący chyba stoją pod znakiem zapytania — zwłaszcza, że nie-
równa sytuacja walutowa krajów kapitalistycznych wyraźnie wpływa
hamująco na tempo wzrostu inwestycji, również modernizacyjnych.

Co oczywiście rzutuje na koniunkturę na rynkach nie tylko obrabiarek
narZedzi ale również innych ważniejszych rodzajów maszyn i urzą-

rl/pń lnD rolnicze, chemiczne,, włókiennicze czy też środki transportu,
elektroniczny sprzęt powszechnego użytku itd), którymi zajmiemy się
w następnych informacjach. WSG .

MIĘDZYNARODOWY system 'walutowy świata kapitalistycznego
przechodzi obecnie głęboką ewolucję. *) Próbuje on sprostać wzra-

stającym potrzebom i wymogom rosnącego w dynamicznym tempie
międzynarodowego obrotu gospodarczego, chociaż pojawiają się w nim
okresowe kryzysy walutowe.

Największy z nich wybuchł w sierpniu 1971 r. po ogłoszeniu przez prezydenta
Nixona decyzji o zawieszeniu wymienialności dolara amerykańskiego na złoto.
Kryzys ten uwidocznił w sposób drastyczny fundamentalny brak równowagi bilan-
su płatniczego Stanów Zjednoczonych oraz stanowił wyraz zachwiania struktural-
nej równowagi płatniczej w świecie kapitalistycznym.

Drugi co do wielkości i swego zasięgu kryzys wystąpił w lutym i marcu 1973 r.

pociągając m. in. za sobą dewaluację dolara amerykańskiego oraz upłynnienie
kursu jena japońskiego, franka' szwajcarskiego i kursów walut 6 krajów EWG
(tych ostatnich tylko w stosunku do dolara).

Readaptacja kursów walut głównych krajów kapitalistycznych, w grud-
niu 1971 r. oraz zmiany w relacjach kursów walutowych w marcu br. są
ważnym etapem W ewolucji rniędzynarodowego systemu walutowego.
Ośtatnia doroczna sesja Międzynarodowego Funduszu Walutowego (wrze-
sień 1972) nie mogła przynieść^ zadowalającego rozwiązania kryzysu.
W toku jej obrad zarysowały, się już jednak pewne kierunki przyszłej
reformy kapitalistycznego systemu walutowego, m. in. eliminowanie do-
lara z funkcji waluty rezerwowej oraz pewna tendencja w kierunku de-
monetyzacji złota. Należy przypuszczać, że pierwsze konkretne projekty
przyszłej reformy międzynarodowego systemu walutowego mogą być
przedłożone przez nowo utworzoną Grupę Dwudziestu na następnej do-
rocznej sesji MFW.

Świat kapitalistyczny przechodzi powoli — po ostrej konfrontacji wa-

lutowej Stanów Zjednoczonych z ich głównymi partnerami ekonomiczny-
mi i politycznymi — w erę ^dłuższych bilateralnych i multilateralnych
negocjacji. Już teraz można powiedzieć, że główna batalia rozegra się
między krajami Grupy Dwudziestu, w szczególności między USA, Japo-
nią 4 krajami EWG. Nie jest przy tym rzeczą pewną, czy dojdzie do uzy-
skania- zadowalającej międzynarodowej równowagi płatniczej, jako że

naturalnym stanem w dynamicznie rozwijających się krajach jest wła-
śnie brak równowagi, o czym się często zapomina.

Pozycja dolara amerykańskiego w międzynarodowym systemie waluto-
wym po jego ostatniej dewaluacji .ulegnie z. pewnością dalszemu osłabie-
niu. Niemniej dolar amerykański, mimo zawieszenia jego wymienialności
na złoto, jest nadal międzynarodową walutą rezerwową oraz rozliczenio-
wą. Choć nie jest wykluczone, że w niedalekiej przyszłości specjalne
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prawa ciągnienia mogą wyeliminować dolara'z jego roli składnika re-

zerw walutowych i odciążyć Stany Zjednoczone od pełnienia roli głów-
nego dostawcy rezerw dla reszty świata przez deficyty amerykańskiego
bilansu płatniczego.

Specjalne prawa ciągnienia (Speclal Drawing Rights — SDR) są międzynarodo-
wym pieniądzem kreowanym przez MFW. Nazywane są one potocznie papiero-
wym zlotem. Parytet SDR równy jest parytetowi dolara amerykańskiego z okresu
przed grudniem 1971 r. SDR-y stanowią obecnie ważny składnik rezerw waluto-
wych banków centralnych (dotychczasowa ich emisja w latach 1970—1971 wyniosła
9.5 mld. doi.).

Można odnieść wrażenie, że obecna ewolucja międzynarodowego syste-
mu walutowego zmierzą w kierunku umocnienia międzynarodowej wa-

luty kreowanej w postaci "SDR;
1
;, Doniosłą korzyścią specjalnych praw

ciągnienia jest realna możliwość objęcia nimi wszystkich bloków walu-
towych w świecie.

Blok krajów EWG zdobył Już w' MFW możliwość skorzystania z prawa veta

dysponując tzw. ryglową większością głosów. Natomiast kraje RWPG pozostają
na razie poza MFW (z wyjątkiem Rumunii, która w. grudniu 1972 r. przystąpiła
do MFW i Banku Światowego). .Posiadają -one jednak własny system płatniczy
1 rozrachunkowy, którego instytucjonalnym wyrazem jest Międzynarodowy Bank
Współpracy Gospodarczej. System walutowy RWPG nie jest obecnie powiązany
z międzynarodowym kapitalistycznym systemem walutowym.

Warto się zastanowić nad możliwymi kierunkami ewolucji międzyna-
rodowego kapitalistycznego systemu walutowego do 1980 roku.

Data ta nie jest wybrana przypadkowo. Do tego czasu mają zostać rozwiązane
niektóre ważne problemy walutowe RWPG, sformułowane w „Kompleksowym
programie dalszego pogłębienia i doskonalenia współpracy i rozwoju socjaUstycz-
nej integracji gospodarczej".

Nie ulega wątpliwości że pogłębiać się będzie w tym czasie tendencja
do rozszerzenia kręgu walut wymienialnych a SDR-y będą stopniowo
eliminowały dolara z funkcji międzynarodowego składnika rezerw wa-

lutowych. Dolar amerykański pozostanie natomiast jeszcze zapewne
przez długi okres w rezerwach operacyjnych banków handlowych ze

względu na ogromne rozmiary obrotów płatniczych dokonywanych w tej
walucie.

Jeśli idzie o złoto, to będzie ono chyba nadal ważnym składnikiem
rezerw walutowych, mimo stosunkowo powoli rosnącego jego wydobycia.
Wzrost popytu na złoto na wolnym rynku, powodowany wzrastającym
jego zużyciem na cele przemysłowe, będzie wywierał nacisk na wzrost

ceny złota monetarnego i ponowną dewaluację dolara. Stany Zjednoczone
mogą przywrócić wymienialność dolana na złoto po ponownej readapta-

ZE ŚWIATA
PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

W TRZECIM ŚWIECIE
W najbliższych latach w -wielu, kra-

jach rozwijających się może powięk-
szyć się niedobór żywności. W" 1972 r.

produkcja żywności w Trzecim Świecie
zwiększyła się tylko o 2 proc; - pod-
czas gdy program „drugiej dekady
rozwoju" przewidywał wzrost tej pro-
dukcji o 4 proc. rocznie. Szczególnie
krytyczna jest sytuacja w krajach- Da-
lekiego Wschodu (z wyjątkiem Japo-
nii), gdzie produkcja zmniejszyła się w

ubiegłym sezonie o 1 proc., częściowo
wskutek klęsk żywiołowych. Produkcja
rolna w Ameryce Łacińskiej, po stag-
nacji w 1971 r.. w 1972 r. zwiększyła
się o 2—3 proc. Na Bliskim Wschodzie
zanotowano wzrost produkcji rolnej o

6—7 proc. Nie wzrosły natomiast zu-

pełnie zbiory w Afryce. Produkcja
środków żywności w krajach rozwija-
jących się nadal więc nie nadąża za

eksplozją demograficzną. (S) '

BUŁGARSKI PRZEMYSŁ LEKKI

Intensywnie rozwija się w latach o-

becnej pięciolatki produkcja przemysłu
lekkiego Bułgarii. W podstawowym
dziale — przemyśle tekstylnym — pro-
dukcja wzrośnie o 40 proc., a w prze-
myśle dziewiarskim • blisko 2-krotnle.
Przewiduje się także szybki rozwój
przemysłu szklarskiego i porcelanowo-
fajansowego. W programie prńdtikcyj-
nym znajdzie się szereg nowych -asor-

tymentów, jak szkta kolorowe i mozai-
kowe, parkiety szklane, chodniki szkla-
ne itd. Na zwiększenie I urozmaicenie
produkcji pozwoli realizacja szeregu
nowych inwestycji w przemyśle-lekkim,
których będzie dwa razy więcej niż w

okresie minionego pięciolecia.
W ciągu ostatnich 10 lat eksport buł-

garskiego przemysłu tekstylnego V kon-
fekcyjnego zwiększył się ponad 2 razy.
Bułgarskie dzianiny eksportowane są
prawie do wszystkich krajów socjali-
stycznych oraz do Francji, Belgii; NRF,

. Libii i Innych. Duże zainteresowanie

cji kursów walut głównych krajów kapitalistycznych lub po dokonaniu
powszechnej podwyżki ceny złota monetarnego.

Złoto może być nadal ważnym składnikiem rezerw walutowych banków., cen-

tralnych i ostatnią Instancją płynności, jako że ma ono samoistną wartość i nie
kryje się za nim stosunek wierzyciei-dlużnik. Jeśli jednak eksperyment- z SDR
uda się, to wówczas pojawi się pewien nacisk w kierunku demonetyzacji złota,
wywierany zresztą już teraz przez władze pionetarne Stanów Zjednoczonych przy
poparciu NRF, Wielkiej Brytanii i Japonii.

W międzynarodowym systemie walutowym mogą Więc do roku 1980
wystąpić istotne zmiany, ale z pewnością nie rewolucyjne, lecz ewolu-
cyjne. Bowiem w tej dziedzinie zachowuje się na ogół umiar i'ostrożne
zasady działania, wsparte długoletnią tradycją współpracy banków cen-

tralnych i koordynacją polityki walutowej w skali światowej przez
MFW.

Ze względu na fakt, że trudno jest przewidzieć wyeliminowanie infla-
• cji, która została niejako wbudowana w społeczno-ekonomiczny system
kapitalizmu, mogą w przyszłości występować a nawet pogłębiać się ten-

dencje do powstawania nadwartościowości i podwartościowości walut
(raź jednych a raz drugich), które znajdą w ostatecznej instancji swój
wyrąz w ich dewaluacjach (częściej) lub rewaluacjąch (rzadziej).

Zmianom tym towarzyszyć mogą spekulacyjne ruchy kapitałów. Nie Jest wy-
kluczone, że w najbliższym dziesięcioleciu może dojść do' nowej redystrybucji
złota monetarnego w świecie kapitalistycznym i jego odpływu np. z krajów' EWG
do Stanów Zjednoczonych, jeśli w krajach EWG tempo Inflacji będzie większe
niż w USA.

W najbliższej przyszłości w międzynarodowym systemie w.alutowym
będą występowały dwie tendencje: z jednej strony do uniwersalizmu,
z drugiej — do regionalizmu. Tendencję do uniwersalizmu będzie wspie-
rał MFW. Tendencje do regionalizmu — głównie blok krajów EWG,
gdyż obecny system walutowy nie zaspokaja niektórych potrzeb i ambicji
wielu krajów czy grup krajów wysoko rozwiniętych.

Trudno obecnie przewidzieć, która z tych tendencji zdobędzie przewa-
gę. Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z pogłębianiem się
tendencji do uniwersalizmu oraz umacnianiem się bloku walutowego
EWG, który będzie z pewnością przestrzegał ogólnych reguł działania
MFW, tworząc zarazem dla swoich krajów członkowskich specyficzne
zasady umacniające spoistość integracji tego ugrupowania. Obecne upłyn-
nienie kursów walut 6 krajów EWG stanowić będzie "zapewne tylko
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wisko przejściowe do czasu wypracowania nowych reguł walutowych
w ramach pracy Dwudziestu.

Wyłaniające słę z „Planu Wernera" zręby przyszłej unii walutowej w EWO,
umocnione na ostatniej konferencji, na szczycie w październiku 1972 r., nie są-już
tylko czysto wewnętrznym problemem Wśpólrtóty. Szeroki wydźwięk międzyna-
rodowy ma bowiem postulat stopniowego organizowania przez Wspólnotę jednoli-
tego obszaru gospodarczego i walutowego, wykazania przez kraje „Dziewiątki"
swojej indywidualności w międzynarodowym systemie walutowym.

W kolach EWG panuje opinia, że powodzenie „Planu Wernera", w mniejszym
stopniu uzależnione będzie od mechanizmów .instytucjonalnych, a W Większym
od tego, czy organizmy gospodarcze państw członkowskich zdołają się przysto-
sować wzajemnie pod kątem ekonomicznym, socjalnym i finansowym. Jeśli do
niedawna mówiło się o tym, że członkostwo W. Brytanii może doprowadzić do
zwolnienia procesu tworzenia unii walutowej w EWG, to obecnie — wobec przyj-
mowania przez ten kraj wszystkich zobowiązań uzgodnionych wspólnie na forum
EWG w sprawie realizacji pierwszego etapu unii gospodarczej i walutowej —

obawa taka zeszła na dalszy plan.

Już na obecnym pierwszym etapie tworzenia zrębów unii gospodarczej
i walutowej w EWG jej wydźwięk międzynarodowy daje się dostrzegać
w świecie międzynarodowych finansów. Chociaż wszystkich negatywnych
i pozytywnych następstw tego posunięcia dla międzynarodowego obrotu
gospodarczego, międzynarodowego systemu walutowego i handlu
Wschód-Zachód nie da się jeszcze obecnie w pełni, przewidzieć. .

Już teraz nasuwają się nieodparcie spostrzeżenia dotyczące przede
wszystkim umocnienia pozycji rozszerzonej EWG w gospodarce świato-
wej i w MFW. Fakt bowiem tworzenia w ramach EWG jednolitego
obszaru gospodarczego i walutowego siłą rzeczy rzutować będzie na wy-
kształcanie się i umacnianie pewnego regionalizmu w świecie międzyna-
rodowych finansów.

Wspólnota staje się ważnym „ośrodkiem dominacji" w Europie zachod-
niej. Jest to już obecnie, a będzie w przyszłości jeszcze w większym
stopniu silna strefa- walutowa, która obejmuje kraje EWG i zaczyna
obejmować kraje afrykańskie stowarzyszone z EWG.

Członkostwo W. Brytanii w EWG wzmacnia w dużym stopniu potencjał rynku
kapitałowego EWG oraz jego strukturę organizacyjną, bankową i ubezpieczeniową.
W niedalekiej przyszłości będziemy świadkami jego rywalizacji z rynkiem nowo-

jorskim. Wpłynąć to może na potanienie uzyskiwanych na tych obu rynkach
środków finansowych przy założeniu, że kraje kapitalistyczne przyhamują bar-
dziej niż dotychczas inflację.

W sumie można powiedzieć, że utworzenie do 1980 roku unii gospo-
darczej i walutowej EWG doprowadzi do dalszej polaryzaicji sił gospo-
darczych i politycznych w świecie kapitalistycznym w sensie stworzenia
bardziej stabilnej równowagi między trzema dynamicznymi centrami go-
spodarczymi, jakimi śą Stany Zjednoczone, EWG i Japonia. Mając na

uwadze, ten długofalowy- efekt nie trzeba równocześnie tracić z pola
widzenia wzmocnienia siły .przetargowej EWG w realizowaniu zagra-
nicznej polityki ekonomicznej--której dyskryminacyjne' ostrze może być
bardziej- stępione - wobec -kapitalistycznych krajów - trzecich," niż wobec
krajów RWPG.

Koncepcje „Piana Wernera" stanowią wyzwanie dla krajów trzecich, w tym
również krajów socjalistycznych w sensie wykazania sprawności systemu gospo-
darczego EWG i jego dużej konkurencyjności oraz odnajdywania własnej indywi-
dualności i osobowości. Nie trzeba przy tym zapominać o zamkniętym charak-
terze EWG i jej silnej pozycji przetargowej w GATT i MFW oraz Banku Świa-
towym. Stawia to przed krajami RWPG potrzebę wnikliwego analizowania' postę-
pów unii walutowej w EWG i przeciwdziałania na płaszczyźnie zagranicznej poli-
tyki ekonomicznej tym posunięciom EWG, które z punktu widzenia RWPG mogą
się okazać hamulcem dalszej intensyfikacji stosunków ekonomicznych Wschód-
-Zacliód.

Nie ulega wątpliwości fakt, że w najbliższych latach handel międzyna-
rodowy będzie wzrastał w nie mniejszym stopniu niż w ostatnim dziesię-
cioleciu. Stawia to przed międzynarodowym systemem, walutowym ważne
zadanie zabezpieczenia od strony walutowej sprawnego przebiegu mię-
dzynarodowego obrotu gospodarczego i zachowania należytej płynności.
Ze względu na to, że w obrocie tym biorą coraz Aktywniej udział kraje"
RWPG, intensyfikując stosunki ekonomiczne z krajami kapitalistyczny-
mi — zachodzi pilna potrzeba śledzenia dalszej ewolucji międzynarodo-
wego systemu walutowego w celu odpowiedniego ukształtowania naszej
zagranicznej polityki ekonomicznej, wzmocnienia pozycji w międzynaro-
dowym podziale pracy i podjęcia- poszukiwań w kierunku powiązania
systemu walutowego RWPG z międzynarodowym systemem walutowym -

świata kapitalistycznego.
KAZIMIERZ ZABIELSKI

*) Por. poprzednie publikacje 2.G.: „Struktura walutowa kapitalizmu" — nr 20,
21 i 22/72, „Złoto monetarne" — nr 9/73, „Dolar — pieniądz gorszy" nr 11/73 oraz

comiesięczna rubryka „Na rynkach pieniężnych".

budzą artykuły oferowane przez prze-
mysł skórzano-kuśnierski i obuwniczy.
Są one poszukiwane na rynkach NRF,
Kanady, Anglii, Włoch. (L)

RADZIECKIE URZĄDZENIA
ENERGETYCZNE

Radziecki przemysł urządzeń energe-
tycznych Jest jednym z największych
dostawców tych wyrobów na rynki
światowe. Obecnie urządzenia te naby-
wa 40 krajów. Radzieckie generatory do
turbin wodnych pracują m. in. w Asua-
nie, w elektrowni wodnej „BOIimala" w

Indiach, w Żelaznych Wrotach na gra-
nicy rumuńsko-jugoslowiańskiej. Ponad-
to radzieckie generatory o mocy do
200 MW znalazły zastosowanie w ener-

getyce polskiej, węgierskiej, rumuń-
skiej, bułgarskiej, jugosłowiańskiej 1 w

NRD.

Jednym z najbardziej nowoczesnych
urządzeń radzieckiego przemysłu są
turbogeneratory o mocy 500 MW, przy-
stosowane do potrzeb elektrowni cie-
plnych i wodnych o różnych warun-

kach klimatycznych. Specjalnością ra-

dziecką są także generatory o kon-
strukcji umożliwiającej wykorzystanie
jako źródła energii rzek o niskim po-
ziomie wody. Dwie oparte na tej kon-
strukcji turbiny zainstalowano ostatnio
w Norwegii. Przemysł radziecki dostar-
cza również wielkie maszyny do wy-
twarzania prądu stałego, które zakupu-
ją Inwestorzy we Włoszech, Francji,
NRF i Szwecji, a także w wielu kra-
jach Azji i Afryki. W ciągu ostatnich
trzech łat wartość radzieckich dostaw
inwestycyjnych do elektrowni cieplnych
wzrosła dwukrotnie. (L)

KAPITAŁY

MIĘDZYNARODOWYCH
SPÓŁEK

Kapitał wszystkich działających w

świecie kapitalistycznym międzynarodo-
wych spółek produkcyjnych, handlo-
wych, ubezpieczeniowych i innych wy-
nosi aktualnie 2G8 miliardów dolarów.
Jak podaje- „Financial Times" jest to
suma dwukrotnie przewyższająca łącz-
ne rezerwy złota i walut wszystkich
krajów kapitalistycznych i międzyna-
rodowych instytucji . finansowych. (S)

WZROST ZASOBÓW
SIŁY ROBOCZEJ

Według obliczeń Międzynarodowej
Organizacji Pracy siła robocza w skali
całego globu wzrośnie do roku 1985 o

457 min osób. Rezerwy tej siły w Eu-
ropie, Związku Radzieckim, Ameryce
Północnej i Australii wzrosną jedynie
o 70 min, natomiast w Azji o 290 min,
w Afryce o 55 min, a w Ameryce Ła-
cińskiej o 42 min. A», zatem w stosun-
ku do obecnej sytuacji w ciągu naj-
bliższych 13 lat liczba osób w wieku
zdolności do pracy wzrośnie w Euro-
pie o 10 proc., w Azji o 34 proc., w

Afryce o 41 proc., a w Ameryce Po-
łudniowej o 47 proc.

W krajach przemysłowych o niskiej
stopie rozrodczości większość młodzie-
ży opuszczającej szkoły będzie mogła
zająć miejsca osób starszych, opuszcza-
jących pracę. Zupełnie inaczej jednak
przedstawia sie sytuacja "w rozwijających
się krajach, gdzie niewielka tylko stosun-
kowo liczba osób starszych opuszcza
pracę, natomiast armia poszukującą
pracy bardzo szybko wzrasta. Według
oszacowań MOP należałoby tworzyć no-

we miejsca pracy dla dwóch trzecich
młodzieży wkraczającej na rynfci pra-
cy krajów rozwijających «ię. (S)

ROZBUDOWA
MOSKIEWSKIEGO METRA

W ciągu najbliższych 10—15 lat dłu-
gość linii moskiewskiego metra będzie
więcej niż podwojona, wzrośnie ona

mianowicie z obecnych 156 do 320 ki-
lometrów. W okresie tym podwoi się
również liczba stacji. Do- polowy łat
osiemdziesiątych wybuduje się 109 no-

wych stacji metra tak, że ogólna ich
liczba ' osiągnie 200.

Rozbudowa metra jest zharmonizo-
wana z generalnym planem rozwoju
miasta. Powstawanie wciąż nowych
dzielnic na peryferiach Moskwy stwa-
rza nowe potrzeby komunikacyjne, tym
bardziej, że w przyszłości obowiązywać
ma zasada: żaden mieszkaniec stolicy
nie powinien na dojazd do pracy tra-
cić więcej niż 25—30 minut. W związku
z tym -planuje się także dalszą moder-
nizację rurhu — zwiększenie przeloto-
wości stacji, skrócenie postojów pocią-
gów, przyśpieszenie ich bie?u f osią-
gnięcie pełnej automatyzacji sterowa-

nia pociągami na wszystkich Uniach
metra. (L)

WĘGIERSKO-AMERYKAŃSKA
KUKURYDZA

- W rejonie , Babolny na Węgrzech na

powierzchni 62 tys. hektarów uprawia-
no w ub. roku kukurydzę według no-

wej metody, -stanowiącej wynik współ-
pracy węglersko-amerykańsklej. Strona
amerykańska dostarczyła nasiona oraz

specjalistyczne maszyny, zaś Węgrzy
opracowali noWy proces technologicz-
ny uprawy kukurydzy. W rezultacie tej
współpracy zbiory zwiększono o 20—30
proc.

W wyniku porozumienia utworzono

wspólne przedsiębiorstwo z siedzibą w

Zurychu z udziałem kapitałowym Wę-
gier I USA (po 50 proc.) dla sprz-da-
iy nowej metody uprawy kukurydzy.
Spółka oferuje dla klientów korzystne
warunki finansowe, polegające na tym,
że nie ustala się z górv ceny za sprze-
daż metody, lecz uzgadnia stawkę pro-
centową od wartości nadwyżki wypro-
dukowanej ponad dotychczas uzyski-
wane przer<ętne zbiory z hektara.
Pierwsze próby uprawy kukurydzy we-

dług nowel metody przeprowadza sie
Już w CSRS 1 ZSRR. (L)

ROLNICTWO W INDONEZJI
W gospodarce Indonezji dominuje

wciąż rolnictwo, wytwarzające ok. 50
proc. dochodu narodowego 1 będące
miejscem pracy ok., 70 proc. siły robo-
czej. Plan pięcioletni, ob-jmujacy litą
I969/70-1973'74 kładzie szczególny nacisk
na Intensyfikację i przyśpieszenie tem-

pa wzrostu produkcji- żywności, zwła-
szcza ryżu, którego. stale brak. Prawie
cała żywność wytwarzana fest w ponad
12 min małych farm. gdzie plony są
niskie z powodu szachownicy gruntów
I tradycyjnych metod iinraw. Najważ-
niejszym produktem roluvm fest ryż:
pod jego uprawą znajduje się więcej
niż 1/3 całkowitej powierzchni użyt-
ków rolnych.
^Indonezja czerpie większość- "swych
dochodów z eksportu produktów rol-
nych: . kauczuku naturalnego (l/J pro-
dukcji światowej) i kopry fdrugle miej-
sce w produkcji I eksporcie na świe-
cie). Indonezja dostarcza też na rynek
światowy prawie 1/3 oleju palmowego
l jest Jednym z największych produ-
centów- pieprzu.- (S) -



Ekonomia jako nauka wyrasta z

potrzeb praktyki I jak każda nauka

wyraża zainteresowania klas i

warstw społecznych, w których
środowisku wyrosła. Klasowy cha-

rakter i społeczne uwarunkowania

ekonomii mogą zarówno sprzyjać,
jak i przeszkadzać w dotarciu do

obiektywnej prawdy. Z tjm drugim
przypadkiem mamy do czynienia
w ekonomii burżuazyjnej, gdzie w

ostatnim okresie mówi się o kryzy-
sie tej ekonomii. Problemy te po-

staramy się zaprezentować na na-

szych lamach. Poniżej publikujemy
obszerne fragmenty pierwszego
znaczącego wystąpienia w tej spra-
wie — angielskiej ekonomistki
JOAN ROBINSON pt. „Drugi kry-
zys teorii ekonomii". Jest to prze-
mówienie wygłoszone na zjeździe
ekonomistów amerykańskich w

1971 r. ogłoszone w „The American
Economic Review" nr 2, maj 1972.

REDAKCJA

| WYDANEJ przed pięciu
laty książce —The Years

of High Theory. Inven-
tion and Tradition in E-
conomic Thought 1926—
1939 (w swobodnym tro-

chę tłumaczeniu: Lata „wysokiej fa-
li", teorii. Wynalazek i tradycja w

myśli ekonomicznej, 1926—1939)
G.L.S . SHACKLE analizował cha-
rakter i genezę „lawiny wynalaz-
ków", w teorii ekonomii niemarkso-
wskiej tego okresu. Lata 1926—1939
— a może raczej 1929—1939 przy-
.niosły zarówno błyskotliwy rozwój
analizy teoretyczmej, jak narodziny
i rozkwit ekonometrii, a szerzej —

bujny rozwój zastosowań matema-

tyki w ekonomii; jak „rewizję"
„niedoskonałości" czy „monopoli-
stycznego charakteru" konkurencji
(Chamberlin, Triffin, Robinson i in.)
oraz niewydolności mechanizmów
gospodarki kapitalistycznej w kwe-
stii osiągania „równowagi przy peł-
nym zatrudnieniu" (Keynes), w ślad
za czym poszła także rewizja teorii
pieniądza; jak nowe metody i nowe

„Tableau Economique" (Lecmtief);
jak początki teorii wzrostu, z czym
związać się miało, m.in. zaintereso-
wanie teorii problematyką krajów
zacofanych itd. , itd.

Od niejakiego czasu wśród przed-
stawicieli teorii ekonomii na Za-
chodzie mnożą się objawy niepoko-
ili, niezadowolenia z aktualnego
sianu teorii. Wiele wypowiedzi na

ten temat pochodzi właśnie od tych
ekonomistów starszego pokolenia,
których udział w opisywanej przez
Shackle'a quasi-rewolucji „wysokiej
fali teorii" był szczególnie wielki.
Tu wymienić by można ogłoszony
przez N. KALDORA w grudniu u-

biegłego roku artykuł (pierwotnie
wykład na uniwersytecie w York)
pod charakterystycznym, tytułem
„O -nieistotności teorii równowagi;'., ..

Szczególnie jednak wyraziste jest
wystąpienie (Drugi kryzys teorii
ekonomii) JOAN ROBINSON na

odbytym pod koniec 1971 r. w No-
wym Orleanie zjeździe ekonomistów
amerykańskich (ogłoszone w Ame-
rican Economic Review z maja
1972). Zasługuje ono na bardziej
szczegółowe przedstawienie.

Kryzys pierwszy (pierwszy w ży-
ciu pokolenia Joan Robinson;
wcześniej ekonomia przeżywała in-
ne kryzysy) zrodził się z konfron-
tacji rzeczywistości ekonomicznej,
społecznej i politycznej dwudziesto-
lecia międzywojennego — z wy-
kształconą już i wyrafinowaną war-

sztatowo, lecz zupełnie nieadekwat-
ną teorią ekonomii i doktryną leżą-
cą u podstaw polityki gospodarczej.
Wielka depresja, która wstrząsnęła
ówczesnym światem, zastała teorię
ortodoksyjną całkowicie do niej
nieprzygotowaną :

.Przed r. 1914 już od pięćdziesię-
ciu lat najbardziej uznawani ekono-
miści różnych szkół głosili wszyscy
•jedną i tę samą doktrynę, przed-
stawiając ją z wielką pewnością
siebie i w sposób bardzo pompa-
tyczny: doktrynę laissez-faire'u o

dobroczynnych skutkach swobodnej
gry sił rynkowych. W świecie an-

glosaskim w szczególności od poli-
tyki rządowej wymagało się jedy-
nie, by pilnowała przestrzegania
zasad wolnorynkowych i zachowy-
wała równowagę budżetową. Rów-
nowaga gospodarcza. zawsze ustali
się sama. Doktryny te obowiązy-
wały nadal i w latach dwudzies-
tych. •

Ta doktryna o istnieniu jakiejś
naturalnej tendencji do utrzymywa-
nia się równowagi przy pełnym za-

trudnieniu nie mogła zachować się
przy życiu w obliczu kompletnego
załamania gospodarki rynkowej w

latach trzydziestych."
Ten kryzys ortodoksji z lat trzy-

dziestych dał w rezultacie początek
tzw. „rewolucji Keynesowskiej".
Keynesizm dwa miał aspekty —

ściśle teoretyczny i polityczno-gos-

podarczy. W płaszczyźnie teoretycz-
nej istotnym osiągnięciem Keynesa
był fakt, że przełamał on- „. .. gra-
nice teorii „realnej" i teorii „pie-
niężnej". Pokazał, że pieniądz sta-
nowi niezbędny rys charakterys-
tyczny gospodarki, w której istnieje
niepewność przyszłości; pokazał też,
jaką rolę w funkcjonowaniu gospo-
darki „rolnej" odgrywają instytucje
pieniężne i finansowe. Jego celem
w Ogólnej teorii było „wydostanie
się z kokona równowagi i rozpa-
trywanie natury życia, które dzieje
się w czasie — w przedziale roz-

graniczającym wczoraj od jutra,
tutaj i teraz, gdzie „przeszłość jest
iaktem nieodwołalnym, przyszłość
zaś jest nieznana". Natomiast nie
miał Keynes szczególnego zaintere-
sowania dla teorii wartości i po-
działu; toteż można by powiedzieć,
zdaniem Joan Robinson, że o

wiele pełniejszą wersję Ogólnej
teorii stworzył Michał Kalecki,
wprowadzając do analizy konku-
rencję niedoskonałą i kładąc zde-
cydowany nacisk na wpływ inwes-
tycji na kształtowanie się udziału
zysków.

Nie upłynęło wiele lat, a keyne-
sewska rewolucja przeciw ortodok-
sji sama z kolei stała się nową or-

todoksją, w którym to procesie jed-
nak zagubione zostały najbardziej
istotne n o v a wniesione przez Key-
nesa. W tym miejscu przeprowa-
dzony przez panią Robinson atak
na tzw. przez nią neo-neoklasycyzm,
czy też „uortodoksyjniony" key-
nesizm w płaszczyźnie czysto teore-

tycznej ma wiele punktów wspól-
nych ze wspomnianym wystąpie-
niem Kaldora. Bardziej istotne jed-
nak, zdaniem autorki, są problemy
związane z politycznym aspektem
myśli keynesowskiej. Podobnie jak
w czysto teoretycznym aspekcie, i
tu proces przekształcania „rewolucji

więc — przepowiadał Kalecki w

1943 r. — po wojnie rozwiążemy
problem gospodarczego cyklu ko-
niunkturalnego, lecz będziemy żyli
w ramach koniunkturalnego cyklu
politycznego. Już obecnie cykl poli-
tyczny zdaje się przybierać formy
jaskrawsze niż kiedykolwiek przed-
tem.

Propagatorzy „keynesowskich"
metod polityki gospodarczej przyj-
mowali tylko pół postawionej przez
Keynesa diagnozy przyczyn niesta-
bilności kapitalizmu. Opisywał on,
w jaki sposób (w danych warun-

kach technicznych) poziom produk-
cji wyznaczany jest przez inwesty-
cje i konsumpcję. Opisywał, jak
poziom płac pieniężnych wyznacza
poziom cen. Było dość oczywiste, że
u> wypadku, gdyby zatrudnienie
utrzymywane było w sposób ciągły
na poziomie bliskim pełnego, bez
dokonania żadnych zmian tradycyj-
nych instytucji i postaw w stosun-
kach gospodarczych, musiałaby nie-
uchronnie wystąpić presja inflacyj-
na".

Tak też się stało. A reakcją eko-
nomistów i polityków gospodar-
czych na ten fakt jest pogląd, że

„rzeczą pożądaną byłoby utrzymanie
akurat takiego bezrobocia, aby za-

chować stałość c?.n. Aby polityka
taka miała szanse akceptacji, trzeba
było zapewnić, że wystarczyłby zu-

pełnie „niewiełlii" procent bezrobo-
cia, powiedzmy 3 proc. Jako popar-
cia tych poglądów używano słynnej
krzywej Phillvpsa. Po upływie sze-

regu lat, w ciągu których statys-
tyczne bezrobocie kształtowało się
na poziomie między 1 a 2 proc., ro-

botnicy nie uważają, aby trzy pro-
cent bezrobocia było czymś „nie-
wielkim", szczególnie, że oczywiście
bezrobocie takie nie rozkłada się
równomiernie, tak że w niektórych
rejonach sięga ono 10 proc. i wię-

utrzymywanie wysokiego i stabil-
nego poziomu zatrudnienia. Poza

tym ekonomiści przejęli Keynesa
dla siebie i skonstruowali nową or-

todoksję. A przecież, kiedy pierw-
szy punkt raz już został uzgodnio-
ny, należało zmienić stawiane sobie
pytanie. Obecnie, gdy wszyscy już
zgadzamy się, ie wydatki państwo-
we mogą utrzymywać zatrudnienie,
powinniśmy dyskutować o tym, na

co powinny iść te wydatki. Keynes
wcale nie chciał, by ktokolwięk
kopal dołki i zasypywał je z po-
wrotem. Rozkoszował się ponętną
wizją jakiegoś świata, w którym
— ponieważ inwestycje utrzymy-
wano już na poziomie pełnego za-

trudnienia przez jakieś lat trzy-
dzieści — zaspokojone byłoby
wszelkie zapotrzebowanie na urzą-
dzenia kapitałowe, dochody płynące
z własności zostałyby zniesione,
znikłaby nędza i mogłoby wreszcie
zacząć się życie cywilizowane.

Ale ekonomiści podjęli dyskusję w

tym punkcie, w którym przecięła
ją wojna. Kiedy mamy bezrobocie
i niskie zyski, rząd musi wydatko-
wać na to, albo owo, obojętne, na

co. Jak wiemy, dzięki stosowaniu
takiej polityki przez dwadzieścia
pięć lat unikano poważniejszych
recesji Dla rządu najdogodniej
jest wydawać na zbrojenia. Zaczęła
się dominacja sojuszu — komplek-
su militarno-przemysłowego. Nie

sądzę, aby prawdziwe było przy-
puszczenie,że zimną wojnę — i

parę wojen gorących — wymyślono
wyłącznie po to, by rozwiązać pro-
blem zatrudnienia. Niewątpliwie
jednak taki właśnie był ich skutek.
System ten miał poparcie nie tylko
w wielkich korporacjach, które
dzięki niemu osiągały zyski, ałe
także i u ekonomistów, którzy opo-
wiadali się za rządowymi wydatka-
mi z pożyczek w roli środka zapo-

nym, zgoła nieróżowym aspektem
procesu wzrostu bogactwa jest
sprawa osławionego „zatruwania
środowiska". Ekonomiści problśm
ten zwykli zbywaćOjako po prostu
pewien wyjątek od powszechnej
zasady, wyjątek, określany mianem
„czynników zewnętrznych". Tym-
czasem „chwilka zastanowienia wy-
starczy dla stwierdzenia, że wyją-
tek ten jest zasadą, a zasada —

wyjątkiem. W jakiejże to gałęzi
przemysłu, w jakiśj sferze działal-
ności gospodarczej księgowość re-

jestruje rzeczywiste koszty spo-
łeczne prowadzenia tej działal-
ności? Gdzie jest taki system cen,

który uczciwie stawiałby przed
konsumentem alternatywę wyboru
pomiędzy powietrzem do oddycha-
nia a samochodem do przenoszenia
się z miejsca na miejsce?"

„Takie problemy rodzą się w go-
spodarkach, szczycących się swoim

bogactwem. Być może mogą one

pozwolić sobie ńa luksus utrzymy-
wania profesji ekonomistów, którzy
konstruują skomplikowane teorie
zawieszone w powietrzu, bez jakich-
kolwiek kontaktów z rzeczywistoś-
cią. Ale luksus ten jest nazbyt
kosztowny dla tak zwanego świata
krajów rozwijających się, do któ-
rych doktrynę laissez-faire i swo-

bodnej gry sil rynkowych eksportu-
je się razem z bronią po to, aby
kraje te powstrzymać od rozejrze-
nia się za jakąś drogą wyjścia z ich
o ileż nędzniejszego położenia.

Drugi kryzys teorii ekonomii jest
już bardzo zaawansowany. Nie u-

ważam rewolucji Keynesowskiej za

bardzo wielki sukces intelektualny.
Przeciwnie, była ona tragedią,' bo
przyszła tak późno. Hitler wynalazł
już był sposób radzenia sobie z

bezrobociem w chwili, gdy Keynes
dopiero zaczynał tłumaczyć, jakie
są jego przyczyny. Także i tym ra-

keynesowskiej" w nową ortodoksję
wyjałowił myśl pierwotną, prowa-
dząc do dalekosiężnych konsekwen-
cji, a mianowicie — do obecnego
kryzysu . ekonomii. , Dotycząca, tego
problemu część artykułu Joan Ro-
binson wydaje się być szczególnie
interesująca, toteż warto chyba za-

cytować ją prawie in extenso.

„Keynes pisał i występował prze-
ciwko panującej ortodoksji. Po

pierwsze i po ostatnie, usiłował on

przekonywać o tym, że coś w ogóle
można podjąć. Nie miał nigdy
okazji opisać funkcjonowania takiej
gospodarki, w której uznawaną
powszechnie składową polityki rzą-
du stanowiłaby polityka zatrudnie-
nia. Dawał do zrozumienia, że nie

przypuszcza, jakoby środki pienięż-
ne lub fiskalne okazały się dość po-
tężne na to, by utrzymać stabilność;
sądził, że potrzebna by była ogól-
nospołeczna kontrola inwestycji.
Czegoś takiego nie widziano w żad-
nej gospodarce opartej na przedsię-
biorczości prywatnej. Tak zwana

polityka Keynesowska stanowiła
tylko serię doraźnych posunięć za-

radczych, stosowanych po to, by
radzić sobie jakoś z recesjami wte-

dy, kiedy do nich dochodzi. Na

kwestię, jak to wszystko będzie
działało, znacznie mniej optymis-
tycznie od Keynssa zapatrywał się
MICHAŁ KALECKI. Bezrobocie
można przezwyciężyć drogą doko-
nywanych przez państwo wydat-
ków, finansowanych z pożyczek.
Przy bardzo nieznacznym bezrobo-
ciu „wodzowie przemysłu" stwier-

dzają, że w fabrykach „robotnicy
stają się krnąbrni", a ceny rosną.

W takiej sytuacji (cytuje Kalec-
kiego Joan Robinson) sformuje
się prawdopodobnie blok wielkiego
kapitału oraz interesów rentier-
skich, i błok ten znajdzie chyba
niejednego ekonomistę, który orzek-
nie, że sytuacja jest wybitnie nie-
zdrowa. Nacisk wszystkich tych sił,
a w szczególności wielkiego kapita-
łu, skłoni zapewne rząd do na-

wrotu do tradycyjnej polityki rów-
noważenia budżetu. W ten sposób
nastąpi kryzys..."

A potem zbliżają się nowe wybo-
ry i znowu wzrasta nacisk na

kwestię zaradzenia bezrobociu. Tak

cej. Tak czy owak, doświadczalne
sprawdzenie krzywej Phillipsą nie
udało się. Ceny nadal rosną sobie
razem z bezrobociem. Teraz, nagle
i niespodziewanie, została zaakcep-
towana druga połowa teorii Keyne-

sa i prezydent Nixon postanawia
zadekretować zmianę reguł gry w

stosunkach gospodarczych."
„Jest to nowy wstrząs dla gospo-

darki opartej na przedsiębiorczości
prywatnej. Z punktu widzenia teorii
ekonomii jest to jednak nadal je-
den z elementów kryzysu pierwsze-
go, bankructwa laissez-faire'yzmu
w obliczu problemu popytu' efek-
tywnego.

Kryzys drugi jest zupełnie od-
mienny. Pierwszy zrodził się z

bankructwa teorii, która nie potra-
fiła dać sobie rady z poziomem za-

trudnienia. Drugi kryzys rodzi si> z

teorii, która nie potrafiła zająć się
treścią zatrudnienia.

Keynes występował przeciwko
panującej teorii ortodoksyjnej, u-

trzymującej, że wydatki rządowe
nie mogą zwiększyć zatrudnienia.

Przede wszystkim musiał więc do-

wieść, że mogą tego dokonać. Mu-

siał dowieść, ie zwiększenie inwes-

tycji zwiększy konsumpcję — że

dodatkowe płace zostaną wydane
na dodatkowe piwo i dodatkowe

buty, niezależnie od tego, czy in-

westycje są użyteczne, czy też nie.

Musiał wykazać, że wtórny przy-
rost dochodu narodowego jest zu-

pełnie niezależny od tego, na co

poszły wydatki inicjalne. Jeśli nie

potraficie wymyślić niczego innego,
płaćcie ludziom za kopanie dołków

w ziemi i zasypywanie ich z po-
wrotem.

Takie wyobrażenia natrafiły na

olbrzymi opór ze strony nauki or-

todoksyjnej. Toteż cały ciężar do-
wodu spocząć . musiał na tym jed-
nym, oczywistym punkcie.

Wojna stanowiła dotkliwą lekcję
keynesizmu. Ortodoksja nie mogła
już opierać się dłużej. Rządy wzię-
ły na siebie odpowiedzialność za

biegawczego przeciwko tłagnacji.
Bez względu na to, jakie były głęb-
sze siły doprowadzające do tej hi-
pertrofii . potęgi militarnej, już po
zakończeniu wojny światowej, na

pewno nie mogłyby one rozwijać
się tak swobodnie, gdyby ciągle je-
szcze respektowane były zasady
odrowej" polityki finansowej. To
tak zwani Keynesiści przekonywali
kolejnych prezydentów, że deficyt
budżetowy sam przez się nie wadzi
nikomu, i to oni pozostawili moż-
ność eksploatowania go w rękach
sojuszu militarno-przemyśłowego.
Tak więc doszło do tego, że ponęt-
na wizja Keynesa przeobrażona zo-

stała w koszmar grozy".
Pomimo to jednak, dwudziesto-

pięciolecie bez poważniejszej de-
presji przyniosło w rezultacie zna-

czny wzrost bogactwa gospodarcze-
go. Politycy i ekonomiści zaczęli
wychwalać wzrost, który miał au-

tomatycznie rozwiązać wszielkie
trudności. Tymczasem jednak, po-
wiada Joan Robinson, „wzrost bo-
gactwa nie jest wcale równoznacz-
ny ze zmniejszeniem nędzy". Eko-
nomiści powinni wiedzieć, że „w
każdym społeczeństwie „godziwy",
uznawany poziom stopy życiowej"
odipowiada mniej więcej przecięt-
nej, średniej tego, co społeczeństwo
na pokrycie swoich potrzeb wy-
twarza. Dlatego też „jest prawem
natury, że znacznie więcej niż po-
łowa ludności (bo dochodów niż-

szych jest więcej) zawsze żyje po-
niżej tej „godziwej" przeciętnej".

Ale wzrost sam przez się nie
tylko ńie likwiduje automatycznie
nędzy relatywnej: prowadzi on do
wzrostu nędzy absolutnej. Wzrost
bowiem wymaga postępu techniki,
ten zaś radykalnie zmienia struktu-
rę zapotrzebowania na siłę roboczą
„stwarzając więcej miejsc dla ro-

botników wykształconych, a mniej
dla niewykształconych; ale szanse

uzyskania kwalifikacji (z nieliczny-
mi wyjątkami dla wyjątkowych ta-

lentów) zachowane są dla rodzin
tych, którzy już je posiadają". To-
też sam proces wzrostu bogactwa
stopniowo wytrąca poza nawias no-

we grupy „upośledzonych" i nowe-

go sensu nabiera stare powiedzon-
ko o „nędzy wśród obfitości". In-

zem rzeczywistość napiera już na

nas w chwili, gdy nie zaczęliśmy
jeszcze roztrząsać naszych proble-
mów". - :••••

„Cały zaś ten zamęt wynika z

jednego zwykłego zaniedbania: eko-
nomiści ci, gdy keynesizm stał się
ortodoksyjny, zapomnieli, że należy
zmienić stawiane pytanie i mówić
o tym, do czego powinno służyć za-

trudnienie.

Dotyczy to przede wszystkim alo-
kacji zasobów do wytwarzania róż-
nych produktów, ale wiąże się rów-
nież z podziałem produktów między
ludzi. Na temat podziału, oczywiś-
cie, w ortodoksyjnych podręczni-
kach napisano bardzo wiele, ale
wcale niełatwo jest dojść, co to

wszystko znaczy. Keynes nie po-
trzebował teorii podziału dla dłu-
giego okresu, jakkolwiek w swych
rojeniach o przyszłej cywilizacji
miał on jakąś niejasną koncepcję
spadającej stopy zysku. Obchodził
go przede wszystkim okres krótki,
tutaj i teraz, gdy do toku rozumo-

wania wchodzą jedynie oczekiwania
przyszłych zysków. Jaka jest orto-

doksyjna teoria zysku, przyjmowana,
obecnie? Wiele lat temu zabrałam się
do napisania niewielkiej książecz-
ki o marksowskiej ekonomii; napi-
sawszy rozdział o teorii zysków u

Marksa, pomyślałam sobie, że dla
porównania powinnam napisać tak-
że rozdział o teorii ortodoksyjnej;
niech mnie licho, jeśli można zna-

leźć taką, wszystko jedno, wysokie-
go czy niskiego lotu. Od tamtego
czasu stałe szperałam i dociekałam,
ałe nadal nie potrafię dojść, na

czym ta teoria polega".
„W konkurencji doskonałej zakła-

da się, że pracodawca zatrudni
akurat tylu ludzi, iż pieniężna war-

tość krańcowego produktu z jego
punktu widzenia — po uwzględnie-
niu ceny produktu i kosztów jego
zakładu wytwórczego — będzie
równa płacy pieniężnej, jaką musi
on zapłacić. Uważa się, że wtedy
płaca realna za pracę każdego typu
jest miarą jej krańcowego produktu
dla społeczeństwa. Pensja
profesora ekonomii jest miarą jego
wkładu na rzecz społeczeństwa, zaś
pensja śmieciarza jest miarą jego
wkładu. Oczywiście, doktryna taka

jest bardzo pocieszająca dla profe-
sorów ekonomii, ale obawiam się,
że i to rozumowanie sprowadza się
do kręcenia się w kółko. Nie ma

żadnej miary produktów krańco-
wych poza samymi placami.

Krótko mówiąc, nie mamy teorii
podziału. Nie mamy nic do powie-
dzenia na ten właśnie temat, który
bardziej niż wszystkie inne absor-
buje umysły ludzi, których oświe-
cać ma jakoby teoria ekonomii.

I tutaj drugi kryzys wiąże się Z

pierwszym. Z pierwszego kryzysu
nie udało się znaleźć. wyjścia, po-
nieważ nie było rozwiązania pro-
blemu utrzymywania stanu prawie
pełnego zatrudnienia bez inflacji.
Doświadczenie inflacji zburzyło
konwencjonalne zasaay decydujące
o akceptacji istniejącego podziału.
Każdy może stwierdzić, że stosun-

kowy poziom jego zarobków zależy
od siły przetargowej grupy, do któ-

rej przynależy. Profesorowie popa-

dają w irytację, gdy zaczynają mó-

wić o zarobkach śmieciarzy. Teraz

jest dostatecznie jasne, że dochód z

własności nie jest wynagrodzeniem
za czekanie, ale wynagrodzeniem
za znalezienie sobie dobrego ajenta
giełdowego (stockbrocker). A teraz,
do tego wszystkiego, przychodzi
nagle zamrożenie zarobków. Jeśli

się ono powiedzie, oznacza to utrzy-
mywanie każdego w takiej właśnie

sytuacji, w jakiej znajdował się w

momencie, gdy walka o relatywne
korzyści uległa zahamowaniu; to zaś
utrwali ten podział dochodu mię-
dzy pracę i własność, jaki istniał

przypadkiem, w chwili, gdy się to

stało. Wcale jednak nie wygląda
na to', by zamrożenie owo aż tak

się powiodło. Przypuszczalnie do

strukthry podziału siły przetargowej
dołączy się czynnik polityczny. Być
może zrodzi to kryzys tak zwanej
gospodarki opartej na zasadzie wol-

nej przedsiębiorczości. Nie o tym
mówię. Mówię o oczywistym bank-

ructwie teorii ekonomii, po raz dru-

gi już nie mającej nic do powie-
dzenia w tych właśnie kwestiach,
których rozwiązanie wszystkim —

oprócz ekonomistów — wydaje się
najbardziej potrzebne".

Tyle Joan Robinson w przemó-
wieniu, które $ dużej mierze nada-
ło ton większości wystąpień. Kry-
tyka „stanu ekonomii" trwa nadal,
podejmowana z różnych pozycji;
dominuje hasło nawrotu do „eko-
nomii politycznej" w pełnym, tra-

dycyjnym sensie tego terminu.

Charakterystycznym wyrazem tych
tendencji jest między innymi wybór
tekstów, który ukazał się w 1972 r.

pod tytułem „Krytyka teorii eko-

nomii". Teksty z Marksa i Veblena,
Michała Kaleckiego (którego prace
w ogóle ostatnio -mają szczególny
mir w kręgach „zbuntowanych"
ekonomistów), Joan Robinson, Ma-

urice'a Dobba, Ronalda Meeka, Lei-
fa Johansena, D.M . Nuti'ego i sze-

regu innych.
Autorzy wyboru (E.K. Hunt i

Jesse G. Schwartz) w swej przed-
mowie dramatycznie atakują „scho-
lastyczny" charakter teorii współ-
czesnej, która ich zdaniem okazuje
się w sposób ewidentny niezdolna do

sformułowania bodaj — cóż dopiero
do wyjaśnienia lub rozwiązania -i -

problemów, jakie rodzi współczesna
rzeczywistość. .„Nowa ekonomia po-

lityczna" w ich rozumieniu miała-

by dać syntezę zarówno ekonomii

teoretycznej w wąskim rozumieniu,
jak „socjologii, historii, sztuki, li -

teratury, poezji"', przeciwstawić się
atomistycznemu rozbiciu ekonomii

na wąskie wyspecjalizowane działy,
stać się „nauką o prawdziwie ludz-

kich, uniwersalnych ' podstawach
produkcji bogactw materialnych dla

zaspokojenia potrzeb człowieka".

Warunkiem wstępnym stworzenia

tej „nowej ekonomii" jest zdemas-
kowanie i „zdemistyfikowanie" te-

orii ekonomii istniejącej współcześ-
nie.

Czy to wystarczy dla zdynamizo-
wania rozwoju teorii i dla stwo-

rzenia „nowej ekonomii politycz-
nej" — to zależy na pewno nie tyl-
ko od procesów „krytyki i samo-

krytyki" odbywających się w łonie
ekonomii zachodniej, ale również

od rozwoju, osiągnięć i udziału eko-

nomii naszego świata.

HZII

„ANALIZA WARTOŚCI jest me-

todą stosowaną w badaniu: produ-
kowanego lub projektowanego wy-

robu; procesów produkcyjnych; prac

administracyjno-biurowych, mają-
cych na celu ustalenie możliwości
obniżania kosztów, przy równocze-

snym zachowaniu lub podwyższeniu
funkcjonalności przedmiotu badania.

Analizę wartości można więc sto-

sować w odniesieniu do wyrobów
znajdujących się w kolejnych fazach
powstawania, projektowania, zaopa-
trzenia oraz produkcji. Za pomocą

tej metody można badać systemy

projektowane lub eksploatowane, np.

systemy informacji dla celów zarzą-

dzania, jak też wszelkie działania,
np. wykonywanie czynności w pro-
cesach pracy biurowej".

Tej metodzie — której poświęca
się ostatnio dużo uwagi i która jest
wprowadzona w wielu przedsiębior-
stwach naszego przemysłu — po-

święcona jest książka WACŁAWA

BILIŃSKIEGO, JOACHIMA CERA-
FICKIEGO i ANDRZEJA NOWA-

KOWSKIEGO pt. ANALIZA WAR-

TOŚCI fWarszawa, PWE, 1972, s.

159).

Autorzy zapoznają czytelnika z

teoretycznymi podstawami analizy
wartości oraz praktycznym jej stoso-

waniem w przedsiębiorstwach prze-

mysłowych, koncentrując się na ana-

lizie wartości wyrobów. Książka za-

wiera rozdziały poświęcone omówie-

niu istoty analizy wartości; progra-
mu prowadzenia badań; ogólnemu
omówieniu analizy wartości: w fa-
zie projektowania wyrobów, w biu-

rach projektowych przedsiębiorstw
przemysłowych i prac administracyj-
no-biurowych; wprowadzeniu meto-

dy analizy wartości do przedsię-

biorstwa oraz omówieniu przykładu
przeprowadzonej analizy wartości..

Analityk wartości, „to człowiek,
który zakłada, iż wszystko kosztuje
zbyt dużo — stąd jego krytyczne
nastawienie. Analitykowi nie wolno

nigdy zadowolić się lakonicznymi
wyjaśnieniami. Obowiązkiem jego

jest krytyczne badanie toku rozumo-

wania tych, którzy stworzyli to, co

istnieje. Analityk wartości powi-
nien posiadać, oprócz wiadomości fa-
chowych, umiejętności współżycia z

ludźmi oraz pracy w zespole, jak
również kierowania nim",

Takich ludzi powinno być W go-

spodarce jak najwięcej.

Omawiana książka, wydana w ra-

mach Biblioteki Doskonalenia Kadr,

ma nakład niestety' tylko 6 tys,

egzemplarzy.
Z.M.
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DYNAMIKA INWESTYCJI
A POTRZEBY GOSPODARKI

Wysoka dynamika wzrostu na-

kładów inwestycyjnych w sty-
csniu i w lutym br. (w grani-
cach 27 proc.) i znaczne zaawan-

sowanie zadań rocznych (10,4
proc. wobec 9,3 proc. w analo-
gicznym okresie ub.r.) nie ozna-

cza, że w równie wysokim stop-
niu zaawansowana została rea-

lizacja wszystkich obiektów
szczególnie ważnych dla rozwo-

ju gospodarki narodowej. W

styczniu i lutym br. zrealizowa-
no 11 proc. planu nakładów na

inwestycje szczególnie ważne dla
gospodarki narodowej. W ra-

mach tych inwestycji zrealizo-
wano jednak tylko 7 proc. planu
rocznego inwestycji Min. Prze-

mysłu Lekkiego, 5,7 proc. planu
inwestycji Min. Przemysłu Spo-
żywczego i Skupu oraz 7,2 proc.
planu inwestycyjnego Centralne-

go Związku Spółdzielczości Pra-

cy.

Okazuje się więc, że relatyw-
nie słabsze - jest zaawansowanie
realizacji- planu nakładów in-

westycyjnych na tych odcinkach

gospodarki, gdzie wydatne zwię-

kszenie nakładów miało się stać

podstawą dla rozwoju produkcji
rynkowej, niezbędnej dla utrzy-
mania wysokiego tempa wzrostu

przychodów pieniężnych ludnoś-
ci. Obecnie więc sprawą szcze-

gólnej wagi staje się prawidło-
we ukierunkowanie wysiłku in-

westycyjnego. (Sb)

ZATRUDNIENIE I PŁACE

W lutym br. podobnie jak i w

styczniu utrzymała się wysoka
dynamika wzrostu zatrudnienia

(łącznie za dwa miesiące w gra-
nicach 4,3 proc.) . Wysokie było
również tempo wzrostu osobo-
wego funduszu płac (w okresie
dwóch miesięcy, o ok. 11,5 proc.
wobec 10.4 proc. w planie rocz-

nym). W konsekwencji tempo
wzrostu przeciętnej płacy mie-

sięcznej netto w okresie stycz-
nia i lutego br. przewyższało za-

łożenia planu rocznego (7,5 proc.
wobec 5,2 proc. w planie rocz-

nym).
Wydaje się jednak, że tempo

wzrostu przeciętnej płacy mogło-
by być jeszcze wyższe, gdyby za-

kładany na br. wzrost produk-
cji i usług w większym stopniu
był realizowany w oparciu o

wzrost wydajności pracy. Wg
aktualnych ocen możliwe jest o-

siągnięcie zakładanego na br.
wyższego przyrostu produkcji
przy niższym od planowanego
przyroście zatrudnienia.

Wysoki poziom zatrudnienia na

początku br. rzutuje bowiem na

możliwości zatrudnienia w dro-
giej połowie roku napływu ab-
solwentów szkół zawodowych i

grozi znacznym przekroczeniem
planów zatrudnienia. Tymcza-
sem zwiększone zapotrzebowa-
nie, zwłaszcza na męską siłę ro-

boczą, w znacznym stopniu rea-

lizowane jest w oparciu o prze-
pływ ludności rolniczej do pracy
poza rolnictwem. (Sb)

REZERWY TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO .

Osiągnięty na początku br. zna-

czny wzrost przewozów towaro-

wych transportu samochodowego
(w styczniu i lut.ym br. o ok.

20 proc. powyżej poziomu prze-
wozów z analogicznego okresu

ub.r.) nie oznacza, że wyczerpa-
ne zostały wszystkie możliwości
wzrostu przewozów. Zwiększeniu
przewozów na początku br.

sprzyjało bowiem wydatnie
szczególnie korzystne ukształto-
wanie warunków atmosferycz-
nych (brak większych opadów).

Nadal utrzymują się natomiast
duże przestoje ciężarowego tabo-
ru kolejowego (w granicach 35

proc. wozodni posiadania taboru
samochodowego). Specjalnego
podkreślenia wymaga przy tym,
że przestoje z przyczyn technicz-

nych, stanowią 24—25 proc. wo-

zodni posiadania transportu, a

10—11 proc. przestoje spowodo-
wane przyczynami organizacyj-
no-eksploatacyjnymi.

Pierwszym etapem uspraw-
nienia przewozów powinno stać

się więc ograniczenie przesto-
jów spowodowane niedomagania-
mi organizacji. Następnie nato-

miast dalsze usprawnienie re-

montów i napraw. (Sb)

WSPÓŁZAWODNICTWO
PRACY W GÓRNICTWIE

Nowe kierunki rozwoju j upo-
wszechnienia socjalistycznego
współzawodnictwa pracy w gór-
nictwie węgla kamiennego, bru-

natnego, rud cynku, ołowiu i

miedzi, w kopalniach rud żela-
za oraz w górnictwie naftowym
i gazu ziemnego wnoszą stale
nowe treści. Wyrazem ich są
nowe rekordy wydobycia. Pod-
czas gdy jeszcze w 1966 r. zna-

komitym rezultatem było wydo-
bycie ponad 1000 ton z jednej
ściany węglowej, to obecnie wy-
niki te kształtują się na pozio-
mie ponad 4 tys. ton urobku
dziennie. W górnictwie istnieje
8 tys. brygad pracy socjalistycz-
nej, które zrzeszają blisko 80 tys.
osób.

Dorobkiem ostatnich lat współ-
zawodnictwa .pracy w górnictwie
jest zaostrzenie kryteriów oceny
wyników pracy i rozszerzenie
ich na takie czynniki jak jakość
produkcji, oszczędności materia-
łowe i surowcowe, a także ogra-
niczenie nieuzasadnionej absen-

cji w pracy. Gdyby udało się zli-
kwidować całą nieusprawiedli-
wioną absencję można by wy-
dobyć dodatkowo ponad 2 min
700 tys. ton węgla, (msk)

ZAOPATRZENIE W ZBOŻE
SIEWNE I CZĘŚCI ZAMIENNE

Rolnicy przystąpili do prac
wiosennych, zwłaszcza w zachod-
nich, południowo-zachodnich, a

częściowo także w środkowych
rejonach kraju. Równocześnie
kończą wiosenne przygotowania
zaopatrując się w ziarno siew-
ne, nawozy i remontując maszy-
ny. Trwają także przygotowania
do wiosennych zabiegów ochrony
roślin.

Zaopatrzenie w zboże siewne
ocenia się jako dobre — dostar-
czono bowiem rolnictwu 183 tys.
ton ziarna kwalifikowanego. Za-
chodzi natomiast potrzeba prze-
rzutów między województwami
ziemniaków sadzeniaków, szcze-

gólnie do rejonów, gdzie w ub.
roku zbiory były gorsze.

Wystąpiły pewne trudności w

zaopatrzeniu w nawozy azotowe
i potasowe.

Występują także duże kłopoty
z remontami maszyn rolniczych,
a zarazem w zaopatrzeniu w

niektóre części zamienne, (msk)

REKONSTRUKCJA

URZĄDZEŃ SIECIOWYCH
NA WSI

Gospodarstwa indywidualne
na wsi są już zelektryfikowane
wok.90proc., aPGRiPOM
W 100 proc. Nie idzie to jednak
w parze z wielkością zużycia e-

nergii elektrycznej. Przyczyną
tego stanu rzeczy jest przeciąże-
nie sieci i nie zawsze odpowied-
nia jakość dostarczanej na wieś

energii elektrycznej. I tak na o-

gólną liczbę 35 tys. zelektryfi-
kowanych osad wiejskich jest 7

tys. wsi, których sieć energe-
tyczna jest tak obciążona, iż

podłączenie nowych urządzeń
odbiorczych okazuje się niemoż-
liwe.

Dla elektryfikacji wsi sprawą
najważniejszą jest szybka re-

konstrukcja i modernizacja
wiejskich urządzeń sieciowych,
która pozwoliłaby zmniejszyć
częste spadki napięcia i dużą a-

waryjność sieci.
Na podstawie specjalnej u-

chwały Radv Ministrów — zjed-
noczenie ZELWOD i Zjednocze-
nie Energetyki, otrzymały na

lata 1973—75 dodatkowe środki
w wysokości 1,4 mld zł. na po-
trzeby modernizacji i rekon-
strukcji sieci. W br. na cel ten.

przeznacza się ponad 230 min zł.
Pozwoli to m. in. na polepszenie
stanu sieci -w ok. 43 mieiscowoś-
ciach woi. lubelskiego. 34 —

rzeszowskiego i 31 kieleckiego.
(msk)

PROGRAM OPIEKI
SOCJALNEJ CRS

Na akcję socjalną w ub. roku
CRŚ „Samopomoc Chłopska" wy-
asygnowała ponad ,207 min zł,
natomiast 306 min zł wydały te-

renowe związki. Do roku 1975

wydatki na ten cel wzrosną do
658 min zł i osiągną w skali rocz-

nej w przeliczeniu na jednego
zatrudnionego przeciętnie 1 417 zł.

W ub. roku z wyjazdów wcza-

sowych skorzystało 76 tys. pra-
cowników pionu spółdzielczego.
Na każdy tysiąc zatrudnionych
były na wczasach 163 osoby.

(msk.)

• LISTY • LISTY
Profesor

A!exandrowicz

prostuje
W numerze Xl „Życia Gospodarcze-

go" ukazał sią artykuł pt. „Nauka
gospodarce". Artykuł ten omawia
znaczenie świni złotnickiej dla kra-
jowej gospodarki.

Ponieważ artykuł nie nosi charak-
teru wywiadu, autorzy nie byli zo-

bowiązani przed drukiem dać mi go
do przejrzenia. Gdybym go przej-
rzał, uniknęłoby nieścisłości fa-
chowych. a nawet błędów. Rozu-
miem. że list mój jeżeli ma być o-

publikowany, powinien być krótki,
więc wymienię tylko najbardziej
drastyczne przykłady omyłek. Auto-
rzy jako niefachowcy w tej dziedzi-
nie nie widzą różnicy między wodo-

- chłonności!) a wodnistością mięsa.
Podobnie fakt, że świnia złotnicka
ma lepszą jakość mięsa niż świnia
Pietrain nie świadczy o dobrej ja-
kości mięsa naszej świni rodzimej,
gdyż rasa Pietrain jest znana z do-
brej mięsności tuszy, lecz z bardzo
zlej jakości mięsa.

Instytut rzeczywiście prowadzi
. długotrwałe badania -nad wśpólzałeż-
, noflelą między grupami krwj a ja-

kością tuszy wieprzowej, lecz wyni-
ki badań zaczynamy dopiero opra-"
cowywać i nie wiemy, jaki będzie
ostateczny rezultat. Zresztą ponie-
waż tak duży materiał poddano ba-
daniom, każdy wynik przyczyni się
Walnie do wyjaśnienia tego zagad-
nienia.

Na mojej decyzji napisania tego
listu zaważył wstęp artykułu zapo-
wiadający, że w „Życiu Gospodar-
czym" ukaże się cykl artykułów na
temat nauka — gospodarce, a prace
zespołu kierowanego przeze mnie ini-
cjują ten cykl. Styl dziennikarzy
różni się jednak od stylu pracowni-
ków nauki. Toteż, jeżeli się pisze
o badaniach naukowych, chyba trze-
ba wybrać styl pośredni. Przejrze-
nie artykułu przed drukiem przez
zainteresowanych pracowników nau-
ki pozwoli na uniknięcie błędów fa-
chowych i może wpłynie na złago-
dzenie superlatywów w charaktery-
zowaniu naukowców i ich osiągnięć
na skutek życzliwości piszących.

prof. dr hab.
STEFAN ALEXANDROWICZ

się za jedynie słuszną i trafną kon-
cepcją zaprezentowaną przez WI. Fiał-
kowskiego, ażeby przyjąć jako pod-
stawę realizacji systemu zarządzania
sam proces technologiczny, traktowa-
ny jako całość.

MARIAN PALLASEK
Katowice-Ligota

Czy handel

reprezentuje
konsumenta?

Jestem za!
Dobrze się stało, że w artykule dy-

skusyjnym pt. „PRZEMYSŁ BUDO-
WLANY" — WŁADYSŁAW FIAŁ-
KOWSKI zajął się problemem prze-
mysłu budowlanego w odniesieniu do
budownictwa mieszkaniowego. Jako
pracownik-, budownictwa opowiadam

Z wielką uwagą przeczytałem w
numerze 10/1121 z dnia U marca br.
artykuł wstępny pt.: „OBLEGANIE
TWIERDZY". Nasunął mi on reflek-
sje i wątpliwości, którymi chciałbym
się podzielić z redakcją i czytelni-
kami.

Długotrwały spór przemysł — han-
del, toczący się w imię zaspokaja-
nia potrzeb społecznych, potrzeb
rynku lub — jeszcze inaczej, byle
ładniej i nieprecyzyjniej — wkracza
w fazę coraz ostrzejszej walki.: Wy-
daje się. czasami, że w tej walce o

-zaspokojenie potrzeb kónsumeiita-
giganta, jakim jest społeczeństwo,<
zapomina się o zwykłym jednym z

miliona konsumencie, który chce ku-
pić określony towar łub usługę, a
niekoniecznie jego potrzeba musi
być od razu społeczną, choć może
być typowa, masowa, naturalna,
wyższego rzędu itp. Dlaczego nie
tłumaczy się wszystkim, że nie po-
trzeby społeczeństwa, a potrzeby se-
tek tysięcy jednostek wchodzących
w skład, zupełnie do tej pory nie-
dostrzeganych segmentów rynku są
podstawą działania ogniw łańcucha:
przemysł — handel — konsument?

Z. D . twierdzi, że handel możo
lepiej reprezentować interesy konsu-
mentów, bo jest bliżej niego. Fizycz-
nie jest na pewno bliżej, bo dzieli
ich tylko lada, a czasami i tej brak.
Ale sprawa ta, jak każda inna, ma
wiele aspektów. Oczywiście można
produkować „co jest łatwiej, wygod-
niej 1 co się lepiej kalkuluje", ale
czy handel nie może, podobnie jak
przemysł, handlować tym, co sprze-
dawać łatwiej i wygodniej? Wysiłki
handlu i przemvslu mają bardzo czę-
sto jeden wspólny mianownik: „nie
wysilajmy się, nie ryzykujmy". .Ta
wyprodukuję to, co będę chciał, a

ty sprzedasz to, co bez kłopotu
„szło" w ubiegłym sezonie. Na no-

wości, mimo wszystko zgłaszane
przez przemysł, handel patrzy nieuf-
nie. A może się nie przyjmą 1 co

wtedy... Lepiej handlować tym, co

już znamy. Ortaliony dajcie mi ro-

dacy i prochowce!!!
A o tym, jak handel (choć i prze-

mysł nie jest bez grzechu) dba o

interesy np. rynku młodzieżowego,
przekonać się łatwo. Jeden z moich

snajomych niejednokrotnie spotykał
się z takimi opiniami handlowców:
„Nie będę kupował rozkloszowanych
spodni i marynarek z szerokimi kla-
pami. To stroje dla tych... kudła-
tych. Nigdy!"

Toteż konia z rzędem temu, kto'
w dużym mieście znajdzie choćby jed-
nego młorl»go człowieka ubranego od
stóp do głów przez rodzimy przemysł
lekki. A co z rynkiem osób w po-
deszłym wieku? Popatrzmy jak wy-
gląda przeciętna polska staruszka.
A co z rynkiem „niemowlęcym"? A
co wreszcie z rynkiem wiejskim?
Śmiercią naturalną zmarła kolekcja:
„na sześć dni tygodnia" .

Trzeba rozwiać wiele mitów, zwal-
czyć tuzin stereotypów i przełamać
wiele barier otaczających sferę kon-
sumpcji. Moim skromnym zdaniem
jedną z najtrwalszych jest... barie-
ra gustów i preferencji tych, od któ-
rych zaspokojenie popytu pośrednio
zależy. Nie zawsze bowiem, to, cze-

go chce lub chciałby konsument jest
tym, czego chcieliby różni jego re-

prezentanci, choć preferencje konsu-
menta przeważnie nie są sprzeczne
z interesem społecznym. Rozwiąza-
nia są tu co najmniej dwa: zmienić
mentalność reprezentacji albo w o-
stateczności zmienić ją samą. W o-

statecznym rachunku liczyć się po-
winno tylko jedno — interes każde-
go obywatela, który niestety jest
także i konsumentem.

WŁODZIMIERZ E. OSSOWSKI
Łódź

Myślenice:
szpital na szosie

W związku z artykułem zamiesz-
czonym w Waszym poczytnym piś-
mie pt. „MYŚLENICKI WĘZEŁ" z

dnia 11.11.73 r. chciałbym jako dłu-
goletni pracownik Służby Zdrowia
(pracuję jako specjalista chirurg w

szpitalu myślenickim) podzielić się
swoimi uwagami na temat projek-
towanego i już prawie realizowane-
go przebiegu szosy zakopiańskiej
przez miasto Myślenice z punktu
widzenia interesów szpitala i cho-
rego.

Otóż projektowany przebieg tzw.

obwodnicy znajduje się w bezpo-
średnim sąsiedztwie szpitala i pra-
wie dochodzi do jego opłotków. Na
pewno ruch, hałas, spaliny na tak
ruchliwej szosie wpływają niekorzyst-
nie na leczenie chorych przebywa-
jących w tutejszym szpitalu. Obec-
nie głośno mówi się w naszym mieś-
cie o rozbudowie szpitala, który jest
już za ciasny, a tereny nadające się
pod zabudowę znajdują się tylko w
kierunku projektowanego przebiegu
autostrady. A więc interes szpitala
i dobro chorego są w kolizji z prze-
biegiem planowanej autostrady.

Biorąc pod uwagę ochronę natu-
ralnego środowiska człowieka, prze-
bici autostrady przez tereny rekre-
acyjne miasta, leżące nad rzeką Ra-
bą, zniszczy bezpowrotnie te tereny,
7, których korzystali stale ludnie pra-
cy Krakowa 1 pobliskiego Śląska.

Autostrada przebiegać będzie w są-
siedztwie prawie wszystkich zakładów
przemysłowych Myślenic, a także w po-
bliżu zwartej zabudowy miejskiej, co w

dużym stopniu będzie uciążliwe dla lu-
dzi zatrudnionych w tych zakładach, a
także. dla mieszkających w pobliskich
domach na odcinku około 4 km.

Uważam, że przebieg autostrady we-

dług wersji wschodniej z punktu widze-
nia szpitala jest nie do przyjęcia. Nad-
mieniam, że pogląd mój nie jest od-
osobniony i podobne stanowisko zajmu-
je znakomita większość pracowników
służby zdrowia w Myślenicach.

BOLESŁAW STOŻEK
Myślenice

Opakowania
będą tańsze

Mioże uda się
zlikwidować

głośnikowy
anachronizm

RYSZARD NOWAK w artykule „MI-

LION GŁOSNIKOW" zamieszczonym . w
nr e (1117) tygodnika' „Zycie Gospodar-
cze" z 11 lutego 1973 r. postuluje likwi-
dację sieci radiofonii przewodowej. Zga-
dzamy się całkowicie - z .propozycjami
i sugestiami autora. Centrala ZURT, wy-
stępowała. już kilkakrotnie'w~tej spra-: wie. Utrzymywanie tej sieci jest nie tyl-
ko anachronizmem, ale blokuje" pra-
wie milion potencjalnych nabywców
odbiorników radiofonicznych.

Jeśli tylko zapadną decyzje w sprawie
likwidacji radiofonii przewodowej, goto-
wi jesteśmy do przeprowadzenia akcji
zaopatrzenia abonentów tej radiofonii w
odbiorniki radiofoniczne. Przy zastosowa-
niu formy sprzedaży „na zakup zbioro-
wy" miesięczna rata wynosiłaby tylko
40—50 zł. Nawet dla gospodarstw o naj-
mniejszych dochodach, splata tak nis-
kich rat nie powinna stanowić problemu.

Koncepcja wyprodukowania taniego po-
pularnego odbiornika, który zastąpiłby
głośniki jest również ze wszech miar
słuszna. Nie oznacza to jednak, że wszy-
scy abonenci radiofonii przewodowej
musieliby kupować ten właśnie typ od-
biornika. Gospodarstwom domowym
o wyższych dochodach zapewnimy możli-
wość zakupienia w ramach akcji na bar-
dzo dogodnych warunkach ratalnych
aparatów wyższej klasy.

Dla klientów, którzy będą zakupywali
odbiorniki radiofoniczne w proponowa-
nych przez nas terminach, zorganizuje-
my losowanie atrakcyjnych nagród rze-

czowych.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na jesz-

cze jeden aspekt sprawy radiofonii prze-
wodowej. Istniejące linie radiofoniczne
mogłyby być w przyszłości wykorzysta-
ne na szczeblu gmin jako sieć łączności.

Centrala ZURT pokłada nadzieję, że
problem radiofonii przewodowej, słusz-
nie podjęty przez „Zycie Gospodarcze",
zostanie wreszcie właściwie potraktowa-
ny przez kompetentne czynniki.

mgr MIECZYSŁAW WITKOWSKI
Dyrektor Centrali ZURT

ANDRZEJ WIELOPOLSKI w artykule
pt. „MLECZARSKI ZAKRĘT WARSZA-
WY" (Zycie Gospodarcze nr 6 z 11 lute-
go 1973 r.) poruszył m. in. sprawę pro-
dukcji tworzyw sztucznych 1 wyrobów
z nich, . zwłaszcza opakowań dla prze-
mysłu mleczarskiego.

Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztu-
cznych „Erg" jest zjednoczeniem wiodą-
cym i koordynatorem w zakresie pro-
dukcji i stosowania w branżach:

0 tworzyw sztucznych z wyjątkiem ży-
wic lakierniczych,

9 środków pomocniczych dla przemy-
słu tworzyw sztucznych,

0 klejów na bazie pochodnych celulo-
zy, żywic syntetycznych, kauczuku natu-

ralnego i kauczuków syntetycznych,
§ wyrobów z tworzyw sztucznych

o charakterze półfabrykatów.' Wraz z in-
nymi zjednoczeniami resortu przemysłu
chemicznego wzięliśmy udział przy opra-
cowywaniu „Programu Chemizacji Go-
spodarki Narodowej w latach 1915—lSiO",
który to program ma na celu zdynami-
zowanie wytwrórstwa i przetwórstwa two-

rzyw sztucznych w kraju w wytypowa-
nych głównych gałęziach gospodarki na-

rodowej, wg następujących modeli kon-
sumpcyjno-kooperacyjnycli: mieszkanie,
motoryzącjąt wyżyyfienie, odzież, ..rynek.

Realizacja zadań' związanych z każdym
z wymienionych modeli, pozwoli na zna-

czny wzrost ilościowy udziału tworzyw
sztucznych, a tym samym na zmianę
proporcji cen tworzyw sztucznych w
stosunku do stosowanych dotychczas

1
su-

rowców tradycyjnych.
Program powyższy przewiduje m. In.

uruchomienie wielu nowych rodzajów
tworzyw jako materiałów opakowanio-
wych jak I samych opakowań, w tym
opakowań dla przemysłu . spożywczego.
Będą to przede wszystkim folie polie-
tylenowe 1 polipropylenowe różnych ty-
pów, w tym folie kompleksowe, paple-
ropodobne i termokurczliwe, będące no-

woczesnymi materiałami opakowaniowy-
mi, stosowanymi m. in. w przemyśle mle-
czarskim.

Jednocześnie Informujemy, te obecne
ceny detaliczne na opakowania z folii
polietylenowej ustalone są przez Pań-
stwową Komisję Ćen. Cena zbytu wyro-
bu, którą uzyskuje producent, w tym
wypadku podległy n/zjednoczeniu jest
o ca 50 proc. niższa.

Pragniemy również zwróciS uwagę, że
cena 1 tony folii polietylenowej, z któ-
rej produkowane są opakowania do mle-
ka, została w ubiegłym roku obniżona
z 68.100 zł na 50.000 zł, co stanowi ca
20 proc. obniżki.

Przekazując powyższe Informacje ma-

my nadzieję, że w przyszłości nie spo-
tkamy się na lamach Waszego tygodni-
ka z podobnymi zarzutami.

mgr Inż. JAN FIOŁNA
Z-ca Naczelnego Dyrektora

d/s Rozwoju 1 Koordynacji Branży
Zjednoczenie Przemyślu Tworzyw

Sztucznych „Erg"

0 Na toczącym się procesie pracow-
ników biura polskiego Związku Bok-
serskiego, na podstawie zebranych
przez sąd i prokuratora materiałów,
ustalono między innymi charaktery-
styczne szczegóły. Oto celem powięk-
szenia funduszu reprezentacyjnego dor
stojnicy organizacji sportowych ko-
rzystali z usług bljiownika sklepu
spożywczego — dostarczał on fikcyjne,
rachunki na kupiona rzekomo' kawę,
herbatę i inne produkty. Sumy uzy-«
sklwane na tych ni ichinacjach szły
na 'libacje alkoholowe, hulanki i
wszelkie uprzyjemnianie sobie życia.
Polski Związek Bokserski zrzesza

tych od lewych prostych 1 tych od
lewych rachunków.

9 W sklepach są wyłącznie czarne
deski klozetowe. Od lat tylko czarne,
bez żadnej zmiany. Jedynie od czasu
do czasu pokazują się w sklepach
kolorowe sedesy w żywszych bar-
wach, ale natychmiast znikają chci-
wie chwytane *

przez klientów. . Za-
kłady Przemysłu Terenowego Two-
rzyw Sztucznych ig QTyztynie są pro-
ducentem źawsże "czarnej oprawy na-

szych- siedzeń. Oświadczyły one, "że
robią tylko czarne Seski, bo w kraju
nie ma kolorowego bakelitu. Bakelit
jest tym w tworzywach sztucznych,
czym maczuga wobec wyioboW prze-
mysłu zbrojeniowego. Od bakelitu
wszystko się zaczęło. Jeśli nie utnie-
my robić bakelitu kolorowego, to
w ogóle należy watDić w istnienie

przemysłu chemicznego.
O W przedsiębiorstwie Polskie Linie

Oceaniczne otwarto pracownię psy-
chologiczno-socjologiczną, w której
prowadzi się badania członków załóg.
Badaniami objęto pracowników, któ-
rzy spowodowali wypadek, notorycz-
nie nadużywających. alkoholu i wie- '

lokrotnle wchodzących w konflikt z

prawem. Psychologowie 1 socjologo-
wie mają za zadanie ustalić — czy-
tamy w prasie — przj'datność tych
osób do zawodu marynarskiego. Są-
dzimy. że nie potrzeba .aż tak uczo-

nego grona.
• Pan P. S . zwrócił się do punktu

usługowego spółdzielni „Olgina" we
Wrocławiu przy ul. Szczytntckiej o

naprawienie zepsutej teczki. Koszt
naprawy nie przekraczał stu zl. Pana
P. S. przyjęto uprzejmie, ale teczki
nie. Powiedziano, że. obecnie nie mo-

gą tego wykonać, bowiem przekro-
czony jest już limit usług na bie-
żący miesiąc. Wobec tego właściciel
teczki udał się do innego punk"J
usługowego przy ul. Mierniczej. Tam
również naprawę mogli wykonać do-
piero w następnym miesiącu. Klient
wyszedł, ale nie powiedział „do wi-
dzenia". bo jego limit grzeczności na
ten miesiąc zostaj wyczerpany.

PIERWSZE
siedem dni kwietnia ogłoszono

Tygodniem Czystości Wód. Można bez po-
mocy wróżki przewidzieć, że nasili się w

tym czasie krytykowanie zakładów pracy, prze-
szkadzając im w pToimdzonej w pocie czoła
działalności produkcyjnej.

Ponieważ przepisy każą odpowiadać na tak
zwaną krytykę prasową, i to w określonym cza-

sie, warto, wykorzystując Tydzień Ochrony
Wód, podsunąć zainteresowanym uproszczoną

procedurę odpowiedzi na te nieodpowiedzialne
ataki.

Pierwszym sposobem o dużej skuteczności jest
zaniechanie jakiejkolwiek odpowiedzi. Polega
ona na odpuszczeniu pierwszego ataku i syste-
matycznym odpuszczaniu następnych napaści. Z

czasem, atakujący straci impet. I tak można

przeczekać — sprawy nie ma.

O skuteczności tej ostatniej metody świadczy
choćby przykład opóźnienia budowy oczyszczalni
ścieków w „Jarlanie", o czym pisaliśmy w ma-

ju ubiegłego roku. Po raz wtóry wróciliśmy
do sprawy w końcu grudnia ubiegłego roku,
adresując już pytania konkretnie do Minister-

stwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środo-

wiska, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rze-

szowie, Powiatowej Rady Narodowej i Okręgo-
wej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Jarosła-

wiu.. Nikt nie odpowiedział. Jak więc widać,
jest to sposób najbardziej rozpowszechniony.

Jeśli jednak z jakichś powodów trzeba odpo-
wiedzieć, postępować należy wg takiego wzoru:

— nie jest prawdą, że zakład nasz zanieczysz-
cza środowisko, natomiast prawdą jest, że nasza

Załoga dała produkcję dodatkową o wartości...,
— zakład nasz faktycznie odprowadza pewne

ilości ścieków do pobliskiej rzeki, która jest
jednak już tak zanieczyszczona, że nic jej już
nie zaszkodzi,

— zakład nasz odprowadza pewne ilości ście-

ków, ale są one absolutnie nietoksyczne.
Do listu załącza się kopię ekspertyzy. Aby

taką ekspertyzę otrzymać, trzeba powołać ko-

misję złożoną z kilku osób z tytułami co naj-
mniej doktorskimi. Ważna jest nazwa komisji
— musi być długa i mądra. Za odpowiednie wy-

nagrodzenie komisja taka potrafi przygotować

dokument o odpowiedniej wadze, tj. zawiera-

jący ogromne ilości liczb, wzorów chemicznych,
norm i tabel. W ekspertyzie należy unikać po-
dawania nazwy znanych związków chemicznych
i np. zamiast kwas solny należy pisać HCl, bo

brzmi to znacznie lepiej. W konkluzji eksperty-
za stwierdza, że ścieki nie są toksyczne dla

środowiska, lub jeśli honorarium jest odpowied-
nio wyższe — ścieki wpływają korzystnie na

środowisko.

Takie przypadki nie są rzadkością. Znamy je.
Podane schematy nie muszą występować w

czystej postaci, bo natura nie lubi czystych
struktur. Odpowiednio redagując list, można

zręcznie przepleść wszystkie trzy warianty, al-

bowiem wykluczają się one tylko pozornie.

Natomiast stanowczo odradzamy heroiczny
sposób, polegający na wypiciu przez dyrektora,
w przytomności dziennikarzy, szklanki wody z

zakładowej oczyszczalni ze względu na poważ-
ną możliwość zepsucia zakładowej statystyki
wypadków przy pracy. ASKAR Hys. Madej Rosalak
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