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I
OSTATNIM okresie na naszych lamacłi powtarza się aż do
znudzenia poljęcie „efektywność". Niezależnie bowiem, od któ-

rego pieca nie zaczynamy tańczyc bardzo szybko już kręcimy
•sięsWókół tego właśnie zagadnienia. Pisanie na tematy inwestycji,
gospodarki materiałowej, zatrudnienia z reguły kończy się stwierdze-
niem, że efekty są w stosunku do ponoszonych nakładów zbyt małe
i wywołuje to szereg trudności i reperkusji w całej gospodarce.

Nie tylko jednak o gospodarkę tu chodzi, a nawet nie głównie.
Wydajny przebieg procesów ekonomicznych — to rzecz ważna, ale
będąca jedynie środkiem do osiągnięcia celu, a nie celem samym
w sobie. Podkreślenie takiego rozumienia efektywności jest koniecz-
ne z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że i CHCEMY
I MUSIMY ZWIĘKSZAĆ EFEKTYWNOŚĆ POPRZEZ LUD£I I DLA

LUDZI, a więc potrzebne tu jest ich konkretne działanie. '

W tej sytuacji — j słusznie — odwołujemy się do czynników su-

biektywnych: do patriotyzmu, do najlepszych tradycji, do zrozumie-
nia interesów narodowych i klasowych, do ambicji twórczych i ini-

cjatywy. Odwołanie to ma istotne podstawy w polityce partii. Można
bowiem powiedzieć, że przez zmianę celów dokonana została zasad-
nicza zmiana modelowa, uznanie priorytetu i nadrzędności potrzeb,
społecznych nad celami wąsko-ekonomicznymi. Zmiana ta poparta
została usunięciem wielu przeszkód, nonsensów biurokratycznych,
hamujących wyzwalanie inicjatywy. Toteż apele do społeczeństwa
przyniosły skutek przede wszystkim w postaci dodatkowej produkcji,
przyśpieszenie cyklów budowy itp. Te niezwykle cenne rezultaty
stały się źródłem napędzającym dynamikę gospodarczą i wzrost spo-
życia, przede wszystkim wzrost płac. Są to jednak głównie rezulta-
ty ilościowe:

Akcja 20 miliardów Ąała produkcję o wartości trzydziestu, miliar-
dów. W tym roku na apel o 30 miliardów po dwóch miesiącach
mieliśmy już zobowiązania sięgające 32 miliardów. Ofiarności i ^za-
angażowania więc nie brakuje, zwłaszcza w szeregach klasy robotni-

czej. Ona głównie zdecydowała o ponadplanowym wzroście produk-
cji. Tak się bowiem często dzieje, że postęp dokonuje się tam, gdzie
wystarcza dodatkoioy wysiłek robotnika, który zastępuje jak gdyby
radykalne zmiańy w organizacji, w zarządzaniu, w metodach eko-
nomicznych.

Praca robotnika decyduje również o efektywności, ale warunki dla
poprawy relacji ekonomicznych musi stworzyć kto inny — kierownic-
two przedsiębiorstwo, zjednoczeń i resortów. Nie pojedynczy
robotnik decyduje przecież o zaangażowaniu i zamrożeniu inwesty-
cyjnym, o nadmiernych zapasach, o gospodarowaniu zasobami ludz-
kimi, o materiałochlonnych technologiach i wielu innych elementach

określających poprawę -efektywności. Potrzebna jest więc zmiana me-
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INWESTYCJE LEKKIE A WAŻĄCE

ZBIGNIEW WYCZESANY

Po raz pierwszy w historii na-

sze rybołówstwo złowiło w ciqgu
jednego roku pondd pół milio-
na ton ryb. Osiągnięcie tej gra-
nicy do niedawna jeszcze było
niewyobrażalne, zwłaszcza w

środowiskach, które z ryb uznajq
tylko śledzia w śmietanie, świą-
tecznego karpia i schabowego z

kapustq.

ZIS ryby morskie są ważną
ezęśckt krajowego bilansu
żywnościowego! Spożycie
ryb w 1972 r. w przelicze-
niu na X mieszkańca wy-
nosiło średnio w kraju 6,37

kg, co odpowiada mniej więcej 10-
procentowemu spożyciu mięsa
(wraz z drobiem). To się liczy!
Ale równocześnie nie wyczerpuje
możliwości gospodarki rybnej.

Wielkość spożycia ryb mogłaby
być już obecnie większa, gdyby na

rynku ryby... były, to znaczy, gdy-
by w sklepach można było kupić
ryby i przetwory rybne w gatun-
kach poszukiwanych, lub też gdy-
by z surowca, jakim dysponuje
przetwórstwo oferowano bardziej

urozmaicone asortymentowo i a-

trakcyjne wyroby.
W ciągu ostatnich trzech lat spo-

życie ryb wzrosło nieznacznie (o
0,57 kg na 1 mieszkańca). W la-
tach 1970—1972 spożycie ryb w woj.
katowickim wzrosło o 0,43 kg, kra-
kowskim — o 0,33 kg, a w Warsza-
wie i woj. warszawskim o 0,04 kg.
Nie, nie ma tu pomyłki — zaledwie
4 dekagramy! Większy postęp za-

notowano w województwach nad-
morskich, w których spożycie ryb

jest i. tak stosunkowo wysokie.
„Podstawowym zadaniem gospo-

darki tybriej jest zapewnienie do-
staw ryb na rynek w takich iloś-
ciach, aby spożycie ryb i przetwo-
rów rybnych w 1975 r. osiągnęło
co najmniej 7,2 kg na 1 mieszkań-
ca. W miarę realizacji tego zada-
nia należy podjąć działania inwe-

stycyjne i organizacyjne, które za-

pewnią skoordynowany rozwój go-
spodarki rybnej we wszystkich jej
ogniwach". W takim sformułowa-
niu określiła zadania gospodarki
rybnej w najbliższych latach Uch-
wała VI Zjazdu PZPR.

Już obecnie poziom spożycia ryb
określony na rok 1975 przekroczyły
województwa: gdańskie (10,94 kg),
koszalińskie (9,16 kg), szczecińskie

(8,33), katowickie (7,88), białostockie
(7,45). Bliskie tej granicy są: woj.
bydgoskie (7,0), zielonogórskie (6,98),
opolskie (6,87), Warszawa i woj.
warszawskie (6,38). Cała środkowa
i południowo-wschodnia część kra-
ju w spożyciu ryb wyraźnie^pozo-
staje w tyle nie tylko w stosunku
do przodujących w tym zakresie
województw, ale i do średniej kra-
jowej. W Rzeszowskiem przypada
na 1 mieszkańca 2,81 kg,. Kielec-
kiem — 3,7 kg, Krakowskiem —

4,34 kg, Lubelskiem — 4 ,87 kg.

Gospodarka rybna szczyci ślę
złowieniem pól Miltona ton ryt»,
ale jednocześnie wstydliwie prze-
milcza fakt, że nie wykonała w ro-

ku ubiegłym planu dostaw ryb I

przetworów na rynek wewnętrzny.
Dostawy rynkowe wyniosły 208,9
tys. ton, podczas gdy plan przewi-
dywał 215,6 tys. ton ryb I przetwo-
rów. Niedobór byłby jeszcze wię-
kszy, gdyby nie uzupełniający im-

port 20 tys. ton ryb białych i śle-
dzi solonych.

Uzasadnione w tej sytuacji jest
pytanie, co się dzieje w gospodarce

1

rybnej, jakie są źródła i przyczyny
jej stosunkowo słabszej dynamild
rozwoju, zwłaszcza na tle wysokie-
go tempa wzrostu całej gospodarki?

Żadna chyba z branż przemysłu
żywnościowego nie jest tak silnie
uzależniona od warunków przyrod-
niczo-biologicznych, jak gospodarka
rybna. Łowiska, na których operu-
ją nasze flotylle nie charakteryzują
się ustabilizowaną wydajnością i

występowaniem w ciągu całego ro-

ku tych samych gatunków ryb. Ry-
bołówstwo nasze dostarcza więc do

kraju takie ryby, jakie potrafi zło-
wić. Do portów krajowych nie przy-
wozi się zresztą wszystkich złowio-
nych ryb. Część połowów przezna»

(głównie'' d«

USA. , tiiektórych-., krajów.. EurępJ
• Zachodniej i Afryki).

W POSZUKIWANIU ŁOWISK

W ciągu ostatnich- kilku lat po-
głębia się zjawisko „przełowienia"
tradycyjnych łowisk północnego
Atlantyku, w szczególności zaś ła-
wic śledzi, karmazynów i halibu-
tów. W trosce o stan zasobów mórz
i oceanów międzynarodowe organi-
zacje rybackie wprowadzają limito-
wanie odłowów niektórych gatun-
ków ryb na określonych łowiskach.
Równocześnie nasila sie proces za-

właszczania przez państwa przy-
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NAUKA

GOSPODARCE

BRONISŁAW DOSTATNI

JERZY SURDYKOWSKI

Rewolucja naukowo-technicz-

na nie omija rolnictwa. Nie tyl-
ko dlatego, że oferuje mu nowe

odmiany roślin i zwierząt (a w

przyszłości oferować będzie wie-

lekroć doskonalsze, wytworzone

poprzez osiągnięcia „inżynierii
genetycznej"), nie tylko dlatego,
że oferuje nowe możliwości

zwiększenia plonów i nowe spo-

soby ochrony roślin, ale przede
wszystkim dlatego, że stawia

przed rolnictwem zupełnie nowe

wymagania, którym sprostać nie

będzie bynajmniej łatwo.

IZ0NIE
P

RZEDE wszystkim ludzie. We-
dług obecnych prognoz (a rol-
nictwo w Polsce dysponuje
dziś dużym dorobkiem pro-
gnostycznym, wszak jeszcze w

1967 roku Stowarzyszenie In-

żynierów *i Techników Rolnictwa
zorganizowało pierwszą konferencję
naukową na temat rolnictwa i wy- .

żywienia w roku 2000) każdy zatru-

dniony dziś w rolnictwie żywi oko-
ło 5 osób] to w roku 2000 wyżywić
będzie musiał około 20. Systematy-
czny spadek liczebny wchodzących
w wiek produkcyjny pokoleń — co

da się u nas poważniej odczuć już
z początkiem lat osiemdziesiątych —

znacznie przyspieszy proces migracji
ze wsi do miast. Rosnąca atrakcyj-
ność miejskich zawodów, miejskiego
trybu życia, rosnąca łatwość migra-
cji, rosnące zapotrzebowanie na

pracowników w przemyśle, a zwła-
szcza w usługach, spowoduje stop-
niowo konieczność przewartościowa-
nia ukształtowanych przez stulecia
wzorców zawodu rolnika. Rolnik

przyszłości będzie dysponował o wie-
le większą niż dziś ilością wolnego
czasu, będzie pracował, mieszkał i

wypoczywał w bardziej atrakcyjnych
niż dziś warunkach. Musi się tak
stać dlatego, że uprawianie zawodu
rolnika nie będzie dla mieszkańca
wsi wynikiem konieczności lecz ak-
tem wyboru.

Rozwiązanie tego problemu liży
obok zdecydowanej -poprawy w

przyszłości warunków socjalno-by-

towych, zaopatrzenia, a także po-
ziomu kultury i oświaty wsi — tyl-
ko w kompleksowej i daleko sięga-
jącej mechanizacji rolnictwa. Pol-
ska pod względem obszaru użytków
rolnych zajmuje czwarte miejsce w

Europie (bez ZSRR)-, natomiast pod
względem plonów osiąganych z he-
ktara lokuje się dosyć daleko. Pra-
wda, że pewna część tych obszarów,
to grunty zbyt słabe, by w dalszej
przyszłości opłacało się ich rolnicze
wykorzystanie, jednakże nasz nie-

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Już po raz trzeci przyznano nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof.
Oskara Langego. Uroczystość wręczenia odbyła; się w Domu Ekonomisty, w Warszawie dnia 20
marca br. Na zdjęciu: laureat nagrody I stopnia, przyznanej za pracę „Karol Marks i zagadnienia
współczesności", nestor polskich ekonomistów-prof. EDWARD LIPIŃSKI przyjmuje gratulacje
z rqk Prezesa Zarządu Głównego PTE, prof. dr. Józefa Pajestki. W głębi - pani Felicja Lange,
która uczestniczyła w uroczystości. Omówienie plonu konkursu zamieszczamy na str. 5 .
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tod działania i myślenia — samodzielność nie tylko w produkcji, lecz
także w organizacji, w szukaniu zmian ekonomicznych, w tworzeniu
dla wszystkich nowych reguł postępowania.

Czy w tym przypadku czynnik subiektywny nie odgrywa takiej
roli, jak przy prostym zwiększaniu produkcji? Na pewno odgrywa
rolę jeszcze większą, ale WYZWOLENIE TEGO CZYNNIKA JEST
HAMOWANE PRZEZ ISTNIEJĄCY OBIEKTYWNIE KONFLIKT,
NIESPÓJNOŚĆ STAREGO MECHANIZMU EKONOMICZNEGO Z
NOWYMI CELAMI GOSPODAROWANIA.

EFEKTYWNOŚĆ gospodarowania służy lepszemu zaspokajaniu po-
trzeb społecznych, jej poprawa leży w interesie każdego pracow-
nika naszej gospodarki. Ponieważ zaś ta służebna rola efektyw-

ności jest sformułowana nie tylko w teorii, ale widoczna w realiza-

cji, w codziennym życiu~~ spodziewamy się spontanicznego i maso-

wego działania mającego na celu poprawę relacji ekonomicznych.
Tymczasem działanie to ani nie występuje w tej skali, ani nie przy-
nosi takich rezultatów, jakich byśmy chcieli. Rodzi to niekiedy tęsk-
notę za postępowaniem administracyjnym, wymuszaniem lepszych
wyników przez nakazy i zakazy. Diagnoza i szukanie środków od-
działujących na źródła tego stanu rzeczy są trudne i wymagają dłu-
giego czasu.

- Na VI Zjeździe podkreślona została z ogromną siłą ZASADA JED-
NOŚCI POLITYKI I EKONOMIKI. Jedność ta wynika przede wszy-
stkim z faktu, że polityka określa cele społeczne, a ekonomika stwa-

rza Warunki dla ich osiągania. Skuteczność polityki jest tym większa,
im szybciej sprawdzają się jej założenia wjjśfektach rozwoju gospo-
darczego, a równocześnie ekonomika rozwija się tym dynamiczniej,
im lepiej jest podporządkowana założeniom społeczno-politycznym.

Aktywność' poszczególnych ludzi i grup społecznych jest tym więk-
sza, im bardziej harmonijnie skojarzone są ich interesy z interesem

ogólnospołecznym. Oczywiście ogromną rolę odgrywa świadomość
obywatelska, poczucie nadrzędności racji ogólnospołecznych, nawet

gdy nie przekładają się one bezpośrednio na korzyści indywidualne.
Nie powinno jednak występować przeciwstawienie tych interesów
w postaci znanego pytania: bodźce moralno-polityczne czy bodźce
materialne? Oba te elementy pobudzania aktywności powinny dzia-
łać w miar\ zgodnie, w jednym kierunku. Decydują zaś o tym me-

chanizmy ekonomiczne, zasady planowania, zarządzania, organizacja
itp. Ich głównym zadaniem powinno być stałe dążenie do takiej
zgodności.

Nie należy spodziewać się, że taką idealną zgodność osiągniemy
dziś, czy nawet w dającej się przewidzieć przyszłości. Ale obecny
zastarzały stan sprzeczności bardzo wielu elementów powinien być
zmieniony, a rozbieżnóści zmniejszone.

DZIAŁANIE polityczne i mechanizmy ekonomiczne muszą się
wzajemnie wzmacniać. Oznacza to, że np. mówiąc o potrzebie
obniżania materiałochłonności nie powinniśmy mierzyć wyników

działalności gospodarczej (w tym również wydajności pracy), posługu-
jąc się produkcją globalną. Produkcję globalną można przecież zwięk-
szać przez wzrost materiałochłonności, a nie jej zmniejszanie. Jest to

jaskrawy przykład braku zasilania celów przez mechanizm ekono-
miczny. Osiągnąć można nieporównanie większy stopień zgodności,
a Więc i skuteczności działania, gdyby w tej sytuacji posługiwać się

produkcją czystą lub miernikiem zbliżonym do tego pojęcia, którego
wzrost jest właśnie zależny od zmniejszenia nakładów materiałowych.

Mechanizm ekonomiczny żąda tymczasem od większości przedsię-
biorstw wzrostu produkcji globalnej lub sprzedanej, która jest ka-
tegorią nie usuwającą podstawowych mankamentów produkcji glo-
balnej. Dobry dyrektor — przede wszystkim zwiększa produkcję,
gdyż takie zadanie stawia przed nim plan. Chcąc być nie tylko do-
brym dyrektorem, ale świadomym członkiem społeczeństwa powi-
nien równocześnie zmniejszać materiałochłonność (ale to może się
odbić negatywnie na wzroście funduszu płac) lepiej wykorzystywać
majątek trwały (ale to oznacza zwiększenie zmianowości, a więc za-

trudnienia), racjonalizować zatrudnienie (ale to pozbawia rezerwy
w przypadku zakłóceń w rytmiczności dostaw).

Powyższy wywód jest oczywiście uproszczony, nawet zwulgaryzo-
wany, ale nie zmienia to faktu, że mogą powstawać i powstają kon-

flikty między obywatelską postawą a poszczególnymi elementami
reguł gry, obowiązującymi w większości naszych przedsiębiorstw.
Może to sprzyjać podwójnej moralności, rodzić cynizm albo postawę
Judymów ekonomicznych.

Nieprzypadkowo również prof. Jan Szczepański w swej wypowie-
dzi na temat Raportu o Stanie Oświaty tak mocno apelował do eko-
nomistów o LEPSZE SKOJARZENIE ZASAD MECHANIZMU EKO-
NOMICZNEGO Z ZASADAMI POLITYCZNO-IDEOLOGICZNYMI.

CZŁOWIEK

1 MECHANIZM
Jest to dla wychowania społeczeństwa socjalistycznego warunek rów-
nie istotny, jak nowoczesny system<, oświaty.

Trzeba tu od razu powiedzieć, że Judymowie naszej gospodarki
nie są samotnymi rycerzami ani cierpiętnikami. Najczęściej są to

prężni menażerowie, dobrzy organizatorzy, świetni fachowcy. Walczą
o zmianę przepisów, chociaż na tym polu o zwycięstwo jist irudnn.

Ogromną część swych talentów angażują więc w znalezienie furtek
w mechanizmie gospodarczym, wykorzystanie jego formalnych i nie-

formalnych luk. Jeżeli udaje im się działać z powodzeniem — to dla-
tego, że zostali przez ten mechanizm wychowani i znakomicie go znają.

Obecnie te zwycięstwa są częstsze, bo i rozsądek jest w większej
cenie i znajduje poparcie polityczne. Nie zmienia to jednak fak-
tu, że ludzie działający racjonalnie i zgodnie z interesem społecz-
nym stają przed znanym dylematem: łamać zasady działania me-

chanizmu gospodarczego czy się do nich dostosowywać, rezygnując
z racjonalności. W obu przypadkach powoduje to określone straty
moralne i nie tylko moralne. Oczywiście jedynym wyjściem właści-
wym jest dostosowanie przepisów i zasad do nowych potrzeb i ści-
słe ich przestrzeganie.

Osiągnęliśmy wysoką dynamikę zarówno spożycid jak i inwestycji.
Nasz mechanizm zasilania rozwoju gospodarczego działa przede
wszystkim na stronę ilościową, a to w obecnych warunkach jest

już niewystarczające. MUSI SIĘ WIĘC RÓWNIEŻ[J^NIEJfAC
NAKŁADOCHŁONNOSC ROZWOJU. Mniej materiałów, mniej na-

kładów inwestycyjnych, mniejsze zatrudnienie na osiągany przy-
rost produkcji - to zadania stojące przed nami, ^^cenT^nu
manie i wzmocnienie dotychczasowego tempa. Komitet Centra]lny
PZPR podejmuje te sprawy na kolejnych posiedzeniach j^enar-
nych, stawia zadania przed członkami partu, apeluje do całego spo-
łeczeństwa.

n ÓWSTAJE więc pytanie - jak zmniejszyć rozdżwięk istnieją-
P cy między mechanizmem ekonomicznym, a celami społecznymi
r

których, realizacja wymaga szybkiego^f^^VpRO-
gospodarowania? Odpowiedź jest prosta: TRZEBA bćYUKUwrnu
WADZAC I SPRAWDZAĆ W ŻYCIU KOMPLEKSOWE ZMIANY

0przygotowane przez Komisję Partyjno-Rządową i przyspieszyć tem-

po ich rozszerzania na nowe działy gospodarki, Podda3qC rowzo-

cześnie krytycznej analizie skuteczność proponowanych
Na całym froncie gospodarczym potrzebne jest usuwanie Przesta-

rzałych, biurokratycznych przepisów i wprowadzanie takich rozwią-
zań odcinkowych, które są od lat postulowane i zweryfikowane.

NIE CHODZI TU O JEDNORAZOWĄ REFORMĘ, LECZ O NIE-

USTĘPLIWIE PROWADZONY, STAŁY PROCES usuwania prze-
starzałych elementów mechanizmu gospodarczego i wprowadzanie
na ich miejsce nowych, zgodnych z potrzebami bardziej dojrzałego
poziomu gospodarki socjalistycznej.

NIE łudźmy się jednak, że wszyscy „na dole", w przedsiębiorst-
wach i zjednoczeniach oczekują zmian, jak manny z nieba, z»

są gotowi natychmiast, gdy znikną formalne planistyczne i biu-
rokratyczne przeszkody, działać na rzecz zwiększenia efektywności.
Efektywność — to pojęcie bardzo ogólne, poręczne dla publicysty,
ale przekładające się na bardzo skomplikowane i trudne formuły
przy najprostszym pozornie działaniu praktycznym.

EFEKTYWNOŚCI TRZEBA SIĘ PO PROSTU NAUCZYC, a jej
wymagania są nieporównanie większe od wymagań, jakie stadia
zwiększanie produkcji globalnej. Szczególnie jeżeli to pojęcie bę-
dziemy traktować w kategoriach społecznych (a tak je, traktować
musimy), a nie tylko wąskoekonomicznych.

Nie jest tajemnicą, że rozszerzenie zakresu tzw. organizacji ini-

cjujących natrafia na przeszkody m. in. dlatego, że większość przed-
siębiorstw i zjednoczeń nie jest po prostu ani kadrowo, ani orga-
nizacyjnie przygotowana do posługiwania się nowymi narzędziami
ekonomicznymi. Udoskonalamy system ekonomiczny, ale •: skutki
zmian bedą mieć przede wszystkim reperkusje społeczne. Myślenie
kategoriami ekonomicznymi powinno więc stać się nawykiem, dru-
gą naturą nie tylko pionów ekonomicznych w przedsiębiorstwach,
ale całego personelu kierowniczego — do majstrów włącznie.

Ekonomiści mają zresztą również czego się uczyć — ogólne ka-

tegorie tu nie wystarczą, a nowe rozwiązania i nowe pojęcia rodzą
się obecnie bardzo szybko. „„„„

W DZIAŁANIU NA RZECZ POPRAWY EFEKTYWNOŚCI CZYN-
NIK SUBIEKTYWNY, LUDZKI ODGRYWA WIĘC OGROMNĄ RO-
LĘ. Mamy nadzieję, że zmiany w mechanizmie gospodarowania bę-
dą przeprowadzane szybko i konsekwentnie. Ich skuteczność zale-
ży jednak od zaangażowania, od wiedzy i nabywania nowych umie-

jętności oraz przezwyciężania rutyny na dole — w przedsiębiorst-
wach, zjednoczeniach i innych organizacjach gospodarczych. Tylko
takie zmiany mogą doprowadzić do większej spójności interesu in-

dywidualnego, grupowego i ogólnospołecznego. S. C.

W UBIEGŁYM TYGODNIU PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

• BIURO POLITYCZNE KC po-
zytywnie oceniło dotychczasowe
rezultaty apelu Sekretariatu KC i
Prezydium Rządu wystosowanego
w styczniu bież. roku do organiza-
cji partyjnych, załóg robotniczych
i rolników o poprawę gospodarności
i ponadplanowe zwiększenie pro-
dukcji. Równocześnie wyraziło u-

znanie tym wszystkim pracowni-
komi przedsiębiorstw i rolnikom,
którzy nie szczędząc wysiłku przy-
czyniają się do realizacji rozwoju
społeczno-gospodarczego kraju.
• Z PRAC PREZYDIUM RZĄDU.
Problemy związane z realizacją u-

chwał V Plenum KC i Sejmu PRL
w sprawie przyśpieszenia rozwoju
budownictwa mieszkaniowego omó-
wiło Prezydium Rządu na ostat-
nim posiedzeniu. Przedyskutowano
także projekt nowej taryfy celnej
w przywozie i wywozie towarów za

granicę przez osoby prywatne.
• KOMISJE SEJMOWE wzięły na

warsztat wiele poważnych i trud-
nych problemów. Ocena organiza-
cji i efektywności zarządzania w

handlu zagranicznym ze szczegól-
nym uwzględnieniem zmian wpro-
wadzonych po 1 stycznia były
przedmiotem obrad Sejmowej Ko-

misji Handlu Zagranicznego. Efek-
tem wprowadzonych zmian jest
wzrost zainteresowania przemysłu
problemami rynków zagranicznych.
A oto niektóre inne ważniejsze te-

maty: organizacja pracy w prze-
myśle, mechanizacja produkcji w

rolnictwie, kadry i postęp nauko-
wo-techniczny oraz ocena badań
podaży i popytu dla zaopatrzenia
rynku wewnętrznego. Jednocześnie

zwraca uwagę pogłębiająca się
zbieżność obszarów zainteresowania

komisji, a także całego Sejmu z

koncepcjami i zamierzeniami rzą-
du, co sprzyja skuteczniejszemu
wcielaniu w życie ambitnych zało-
żeń rozwoju kraju. Wdrażanie u-

sprawnień procesu inwestycyjnego,
zarówno już prowadzonych w 1972 r.,

jak i przygotowanych w. 1973 r., do-
konywanie• określonych ocen reali-
zacji zadań inwestycyjnych bież. ro-

ku— były tematem posiedzenia
komisji partyjno-rządowej odbyte-
go pod przewodnictwem wicepre-
miera Jana Mitręgi.
9 KADENCJA RAD NARODO-
WYCH BĘDZIE PRZEDŁUŻONA
do 30.XI bież. roku — z takim
wnioskidin wystąpiła Rada Pań-
stwa do Sejmu. Kilkumiesięczne
przedłużenie kadencji rad. narodo-
wych pozwoli na organizacyjne u-

trwalenie nowych organów władzy
i administracji na wsi, a w kon-
sekwencji stworzy warunki do pra-
widłowego przygotowania i prze-
biegu wyborów do organów przed-
stawicielskich władz terenowych.

9 PROBLEMOM BUDOWNICTWA

SPÓŁDZIELCZEGO "poświęcona by-
ła konferencja naukowa zorganizo-
wana przez Centralny Związek
Spółdzielni Budownictwa Mieszka-
niowego oraz Spółdzielczy Instytut
Badawczy i Instytut Gospodarki
Mieszkaniowej. Największe zainte-
resowanie wywołała kwestia pod-
staw ekonomicznych spółdzielczego
budownictwa mieszkaniowego, pro-
blemy modelu osiedla, niektóre
kwestie samorządu osiedlowego,
wreszcie racjonalne gospodarowa-

nie spółdzielczymi zasobami miesz-

kaniowymi.
• VI KONGRES ZJEDNOCZONE-
GO STRONNICTWA LUDOWEGO
obradował w Warszawie. Kongres
wytyczył na tle dotychczasowego
dorobku ZSL, główne kierunki dzia-
łania i określił zadania stronnictwa
w rozwoju wsi i rolnictwa oraz

kraju, a także wybrał nowe władze.
• INAUGURACYJNE POSIEDZE-
NIE RADY NAUKOWEJ INSTY-
TUTU PRACY I SPRAW SOCJAL-
NYCH otworzył minister prof. dr
WINCENTY KAWALEC, wręczając
nominacje członkom Rady Nauko-
wej. Jej przewodniczącym został
prof. dr ANTONI RAJKIEWICZ,
zastępcami: prof. dr ZOFIA MO-
RECKA, prof. dr WACŁAW SZU-
BERT i doc. dr hab. HENRYK
KRÓL. Do prezydium Rady poza
jej przewodniczącym i zastępcami
wchodzą: podsekretarz stanu resor-

tu pracy, płac i spraw socjalnych
mgr HENRYK BIAŁCZYŃSKI oraz

p.o. dyr. Instytutu mgr EDWARD
MAREK i zastępca dyrektora dis
naukowo-badawczych dr MIECZY-
SŁAW KABAJ. Na posiedzeniu po-
wołano 6 sekcji, odpowiadających
tematyce, którą zajmuje się Insty-
tut. Są to sekcje: zatrudnienia (doc.
dr MICHAŁ OLĘDZKI), płac (prof.
dr ZOFIA MORECKA), warunków
bytu i zabezpieczenia społecznego
(prof. dr JERZY PIOTROWSKI),
socjologii i humanizacji pracy (doc.
dr hab. JAN MALANOWSKI), or-

ganizacji i wydajności pracy (doc.
dr hab. HENRYK KRÓL) i prawa
pracy (prof. dr WACŁAW SZU-
BERT).

O inwestycjach ostatnio piszą
wszyscy — od „FUNDAMENTÓW"
poczynając, na „LITERATURZE" i

„KULTURZE" kończąc. Jedni opisu-
ją wielkie budowy, inni podkreślają
szybkie tempo pracy robotników bu-
dowlanych, jeszcze inni próbują
przeliczyć, ile to dziennie czy ty-
godniowo powstaje mieszkań, fa-
bryk i ile na to wydajemy.

Zainteresowanie prasy jest zrozu-

miałe. Nigdy tyle nie inwestowaliś-
my (to jednak można było powie-
dzieć w prawie każdym powojen-
nym roku) — co ważniejsze jednak
nigdy tempo przyrostu wielkości na-

kładów nie było tak duże, zarów-
no w wielkościach bezwzględnych
jak i w procentowym odniesieniu
do lat- ubiegłych.

Nie tak dawno jeszcze 9—10-pro-
centowy wzrost nakładów w ciągu
roku uznawano za maksimum, które
może wytrzymać nasza gospodarka.
Tymczasem w ubiegłym roku wyda-
liśmy na inwestycje o 25 proc. wię-
cej niż w roku 1971, a na bieżący
zaplanowaliśmy wzrost o 14 proc.
Jednak przebieg procesów inwesty-
cyjnych w ciągu dwóch pierwszych
miesięcy (nakłady były wyższe o ok.
27 proc. w stosunku do tego samego
okresu 1972 r.) świadczą, że rozpę-
dzona „maszyna inwestycyjna" nie
chce zwolnić obrotów. Trzeba więc
liczyć się z przekroczeniem planu.
Wobec tego trzeba chyba postawić
pytanie: skąd będziemy brać środki-
na pokrycie tak dużych rozmiarów
inwestycji? Na marginesie można
dodać, że w wielu publikacjach na

te tematy inwestycyjne miliardy sy-

pią się jak z rękawa, a ściślej mó-
wiąc jak manna z nieba.

W odpowiedzi na powyższe pyta-
nie zawiera się najważniejszy aktu-
alnie problem naszej gospodarki. O -

statnio „ZAGADNIENIA I MATE-
RIAŁY" — pismo redagowane pod
auspicjami Wydziału Propagandy,
Prasy i "Wydawnictw" KC PŻPR za-

mieściło konsultację na temat społe-
czno-ekonomicznyeh warunków u-

możliwiających szybkie inwestowa-
nie. Świadczy, to o wadze zagadnie-
nia, ale i ta konsultacja nie formu-
łuje pełnej odpowiedzi na to pyta-
nie.

Nie chodzi tu przy tym. tylko o

środki finansowe. Nie wydaje się
także, aby problemem najtrudniej-
szym, (choć nie znaczy to wcale,
że łatwym do rozwiązania) był nie-
dobór materiałów budowlanych, mo-

cy przerobowych czy maszyn i u-

rządzeń dla nowych fabryk. Najtru-
dniejszym zagadnieniem jest utrzy-
manie równowagi w całej gospodar-
ce, gdyż dużo inwestując stwarzamy
siły napędowe dla licznych proce-
sów, mogących tej równowadze za-

grozić.
Plan na rok bieżący został zbilan-

sowany przy założeniu 14-procen-
towego wzrostu nakładów inwesty-
cyjnych. Wyższe tempo oznacza ró-
wnież wyższy poziom zatrudnienia,
szybszS zwiększanie się dochodów
ludności, dodatkowy import. Taka
jest logika rozwoju gospodarki. Po-
kryciem powinny być dobra i usłu-
gi, jakie uzyskamy z nowych inwe-
stycji. Tylko że między wzrostem za-

trudnienia, płac, importu wywoła-

nym wyższą dynamiką inwestycji a

wzrostem produkcji, uzyskanym
dzięki tym inwestycjom, jest zawsze

pewien odstęp czasu. Odstęp ten jest
tym dłuższy, im dłużej trwa pełny
cykl inwestycyjny i im większy u-

dział w strukturze nakładów mają
inwestycje grupy A.

W zeszłym roku szybkie tempo in-
westowania 1 * nie "wywołało więk-
szych kłopotów z równowagą ekono-
.miczpą. Plan bowiem został znacz-

nie przekroczony i na innych od-
cinkach. Czy w tym roku też tak się
stanie? Zadanie jest o tyle trudniej-
sze, że chodzi nie tylko o przekro-
czenie ilościowe. Musi poprawić się
— i to w poważnej skali — efek-
tywność, to znaczy trzeba lepiej wy-
korzystać to wszystko,'co już mamy
do dyspozycji. A więc chodzi o wyż-
szą produkcję z każdej tony czy'
sztuki surowca, o zwiększoną wy-
dajność pracy, o lepsze wykorzy-
stanie maszyn itp. W tym bowiem
przede wszystkim kryją się rezer-

wy, kryje się odpowiedź na pytanie
— skąd wziąć środki na tak szybko
rosnące inwestycje nie powodując
równocześnie zachwiania w propor-
cjach podziału dochodu narodowe-
go.

Uzyskanie postępów w dziedzinie
efektywności gospodarowania jest —

jak wykazują, praktyka — w na--

szych warunkach zadaniem trud-
nym. Postępy na tym polu będą je-
dnak już w roku bieżącym, a jeszcze
silniej w latach następnych decy-
dować o" dynamice ilościowej i ca-

łym harmonijnym przebiegu rozwoju
społeczno-ekonomicznego.

S.C. ,

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Nowatorstwo w kopalnictwie
miedziowym

Cykliczne rekordy drążenia szybów,
szybkie tempo budowy kopalń i coraz

większe wydobycie rudy, górnictwo mie-
dziowe zawdzięcza m.in. żywo rozwija-
jącej się myśli racjonalizatorskiej. Plo-
nem dotychczasowym jest ok. 480 wnio-
sków nowatorskich, wartości blisko 43
min zl. Wiele z nich przynosi znaczno

efekty gospodarcze. Tak np. zaniechano
całkowicie obudowy szybów kosztownym,
deficytowym klinkierem, stosując łatwe
do montażu, wysoce udoskonalone sta-

"lowe tubingi oraz najnowszą w świecie
technologię ich wiązania i podwieszania
w szybach. Cennym osiągnięciem jest
metoda budowy wież wyciągowych w

poziomej pozycji leżącej, na powierzchni
ziemi. Do pionu podnoszone są dopie-
ro ostatecznie zmontowane konstrukcje
owych kolosów. Z ostatniego okresu
wynalazczości ' górnictwa miedziowego
szczególne znaczenie posiada opatento-
wana metoda zastępowania rur ^stalo-
wych — polietylenowymi. (PAP)

Prognozy gerontologów

Gerontolodzy, specjaliści zajmujący się
procesami starzenia się organizmów,
przewidują, że w 1975 r. wyprodukowana
zostanie pigułka przeciwdziałająca sta-
rości i przedłużająca życie ludzkie do
granicy 100 lat. Ich zdaniem pigułki- te,
podobnie Jak dziś pigułki antykoncep-
cyjne, stosować będzie można powszech-
nie i w podobny, prosty 1 nieskompliko-
wany sposób. W 1980 r. zdaniem eks-
pertów, pigułki te znajdą powszechne
zastosowanie. „Prorocy" gerontologii
przepowiadają, iż mężczyźni i kobiety
przekraczając granicę 50 lat wykonywać
będą w latach osiemdziesiątych corocz-

ne „bilanse biologiczne", komputery wy-

rokować zaś, jaki rodzaj pigułki ma za-

stosowanie w każdym konkretnym przy-
padku i w jaki sposób pigułki te nale-

ży zażywać. (PAP)

Sportowy poduszkowiec
Wyprodukowany przez angielską firmę

Light Hovercraft Co. poduszkowiec za-

biera dwóch pasażerów. „Cyklon", bo
tak się pojazd nazywa, porusza się z

łatwością po lądzie i po wodzie. Podczas
pokazu na Kanale La Manche podusz-
kowiec pokonywał fale o wysokości do
1,5 metra. Maksymalna szybkość — 75

km/godz. wymiary — 3,10x2,15 m. Wy-
puszczając na rynek tę zrobioną z włók-
na szklanego „zabawkę" producent
spodziewa się, iż poduszkowiec dorów-
na popularnością skuterowi śnieżnemu.
(Newsweek)

Doskonalenie kadr weterynarii
Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr

przy Instytucie -Weterynarii w Puławach
prowadzi szeroko zakrojoną akcję po-
dyplomowego szkolenia lekarzy wetery-
narii. Na specjalistycznych kursach
przekazywane są najnowsze osiągnięcia
i metody zwalczania chorób zwierząt
hodowlanych. Wiele uwagi poświęca się
także przygotowaniu kadry lekarzy wet.
do pracy w dużych farmach hodowla-

nych trzody i bydła, zwłaszcza w dzie-
dzinie nowych metod żywienia, rozrod-
czości i zoohigleny. W ciągu niespełna
półtora roku od powołania tej pożytecz-
nej placówki, na różnego rodzaju kur-
sach przeszkolono już ponad 1200 osób.
(PAP)

Łożyska dla okrętownictwa
W Dolnośląskich Zakładach Wytwór-

czych Maszyn Elektrycznych „Dołn^el"
we Wrocławiu skonstruowano łożyska

ślizgowe wahliwe z czerpakowym poda-
waniem oleju. Łożysko to, stosowane w

maszynach elektrycznych, przeznaczo-
nych do napędu urządzeń okrętowych,
dzięki oryginalnemu rozwiązaniu chro-
nione jest patentem. Konstrukcja łoży-
ska umożliwia jego smarowanie przy
bardzo małych prędkościach obrotowych,
a także przy przechyłach podłużnych' i

poprzecznych statku. (Interpress).

Projekt NAWAPA
W Stanach Zjednoczonych powstał

projekt budowy wielkiego wodociągu na

skalę kontynentalną, dla zaopatrzenia
w wodę suchych zachodnich części USA
oraz północnego Meksyku. Projekt o na-

zwie NAWAPA (North American Water
and Power Alliance) zakłada wykorzy-
stanie ogromnych zasobów czystej wody
występujących, na pograniczu Alaski i

północno-zachodniej Kanady. Woda po-
płynęłaby na południe rurociągiem dłu-
gości 5 tys. km. Realizacja tego pro-
jektu nie przedstawia — zdaniem eks-
pertów — żadnych trudności technicz-
nych. Wymaga jednak trzydziestu lat
pracy i nakładów ponad stu miliardów
dolarów. Hydrolodzy nawołują do po-
śpiechu,w ponieważ ostry deficyt wody
wystąpi na tych obszarach już za kilka
lat. (Interpress)

Silnik Stirlinga
Koncern Forda nawiązał współpracę ze

szwedzką spółką United Stirling z Mal-
moe, w celu podjęcia wspólnych badań
nad możliwościami wykorzystania silni-
ka Stirlinga w samochodach średnioli-

trażowych. Zasada działania silnika Stir-
linga — - skonstruowanego jeszcze w

1816 r. (!) przez szkockiego pastora o

tym nazwisku i następnie zarzucone-

go
— jest odmienna od zwykłego silni-

ka spalinowego. Czynnikiem roboczym
jest tam nie mieszanka benzyny i' po-
wietrza, zasysana do cylindra a następ-
nie usuwana na zewnątrz w postaci spa-

lin, lecz wodór lub freon. Gaz ten po-
zostaje w hermetycznej obudowie silni-
ka. Po ogrzaniu nad palnikiem rozpręża
się i -porusza tłoki, a po wykonaniu
pracy

— ulega skropleniu, następnie jest
- znów podgrzewany, itd. Silnik ten od-

znacza się dużymi zaletami. Stosowane
w nim paliwo (do podgrzewania gazu
roboczego) spala się całkowicie, nie ma

więc problemu tlenku węgla. Nie musi
to być benzyna, a dowolne paliwo, np.
gaz ziemny. Ponieważ czynnik roboczy
krąży w obiegu zamkniętym, pracuje
on cicho. Sprawność jego jest większa
0 20 proc. od zwykłego silnika 4-takto-
wego. (PAP).

Rewelacyjny mikroskop
W roku ubiegłym najwyższą nagrodę

przyznawaną przez specjalny sąd kon-
kursowy w Wielkiej Brytanii otrzymał
mikroskop w . obudowie z tworzyw
sztucznych. Ciekawe, ' że opracowanie
prototypu tego mikroskopu przez jedną
z firm angielskich zajęło zaledwie 5 mie-
sięcy. Prototyp zaś uznano za tak udany
1 łatwy w produkcji masowej, że jui
w tej chwili popyt na ten lekki i sto-
sunkowo tani mikroskop ocenia się na

8000 sztuk. (Interpress)

Monokryształy dla przemysłu
Monokryształy takich metali, Jak tan-

tal, molibden, wolfram dla przemysłu
lampowego dostarcza Międzyresortowy
Instytut Inżynierii Materiałowej Politech-
niki Warszawskiej. Monokryształy, to
obrazowo mówiąc — nici krystaliczne,
o jednakowym kierunku. Dzięki takiemu
ułożeniu' wielokrotnie wzrasta ich wy-
trzymałość mechaniczna. (PAP)

Atmosfera i tranzystory
Konstruktorzy radzieccy przeprowadza-

ją badania nad wpływem tranzystoro-

wych układów zapłonowych dla silni-
ków samochodowych — na czystość spa-
lin. Wyniki badań silnika z takim ukła-
dem o nazwie PPZ-1 wykazały znacz-

nie korzystniejszy przebieg pracy,
zwłaszcza przy zmiennej szybkości ob-
rotowej. Zastosowanie zapłonu tranzys-
torowego jest jednym ze skutecznych
sposobów obniżenia toksyczności spalin
samochodowych 1 ich szkodliwości dla
środowiska. (WIT)

Do smarowania lin

W Instytucie Techniki Budowlanej o-

pracowano proste w konstrukcji, ale bar-
dzo przydatne urządzenie, służące do sa-

moczynnego smarowania lin stalowych.
Urządzenie składa się ze zbiornika wy-
pełnionego smarem, przez który prze-
suwa się lina stalowa. Zbiornik z bla-
chy stalowej umocowany jest flo stałej
części urządzenia transportowego. Zasto-
sowanie tego urządzenia eliminuje ręczne
smarowanie lin np. 'suwnic. W ten spo-
sób zapobiega możliwości powstawania
poważnych w skutkach wypadków, któ-
re stanowią stałe zagrożenie przy ręcz-
nym smarowaniu lin. (Interpress)

Drożdże pastewne z torfu

W poszukiwaniu nowych źródeł wyso- .

kobiałkowej paszy dla zwierząt pracow-
nicy naukowi Białoruskiej Akademii
Nauk opracowali metodę pozyskiwania
drożdży pastewnych z torfu. Zgodnie z

przeprowadzonymi doświadczeniami —

z jednej tony torfu otrzymać można
200 kg drożdży, o dużej zawartości biał-
ka. -Drożdże te przewyższają wartością
pokarmową szereg innych pasz przemy-
słowych, nie mówiąc już o paszach go-
spodarskich. Stwierdzono, źe I kg droż-
dży otrzymywanych z torfu zastąpić
można 3,5 kg śrut zbożowych lub 14 kg
ziemniaków. (PAP)

Do szybkiej analizy krwi
Jedna z firm angielskich wyproduko-

wała nowy przyrząd do szybkiej ana-

lizy krwi, który pozwala w ciągu sied-
miu sekund uzyskiwać wydrukowane
wyniki oznaczeń siedmiu parametrów w

próbce krwi o objętości 1 cm sześć.
Próbka wymaga tylko minimalnego
przygotowania wstępnego, a przyrząd
może być używany prawie natychmiast
po włączeniu. (Interpress)

„LILIPUT" zamiast deszczu

W Płochocinie, pow. Pruszków, w

Przedsiębiorstwie Mechanizacji Produkcji
Zwierzęcej i Przemysłu Rolnego urucho-
miono produkcję doskonałych zraszaczy
ogrodowych „Liliput", na zagranicznej
licencji. To niewielkie urządzenie, które
można włożyć do kieszeni, znajdzie w

naszym rolnictwie wszechstronne zasto-
sowanie. Zraszacz składa się z urządze-
nia obrotowego i rozpylającego. Można

go podłączyć za pomocą gumowego wę-
ża do każdej Instalacji wodociągowej,
gdyż pracuje on normalnie już przy ciś-
nieniu 1 atmosfery. (PAP)

Słownik w komputerze
Najnowocześniejszym sposobem poro-

zumlewanla się z komputerem jest od-

czytywanie tekstów i rysunków na ekra-

nie podobnym do telewizyjnego i pisa-
nie na nim tzw. piórem świetlnym.
Wojciech Mokrzycki z Wojskowej Aka-

demii Technicznej w Warszawie wyna-

lazł działający szybko, tanio I niezawod-

nie „słownik" do takiej rozmowy —

ukłnd elektroniczny oparty na rdzeniach

ferrytowych. Tłumaczy on złożone z zet

I Jedynek liczby na litery łub linie.

(PAP)
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BARIERY DŹWIĘKU

PRZEMYSŁ
WINI
HANDEL

ANDRZEJ SIKORSKI

Musimy przełamać bariery ha-

mujące dostęp poważnej części
ludności do sprzętu radiotelewi-

zyjnego, który powinien być już
dzisiaj dobrem powszechnym.
Znamy stan — przedstawiliśmy
go w poprzednim numerze „Ż.G."
w „Barierach . dźwięku". Ale

gdzie wyrastajq te bariery i jak
je zlikwidować?

Żmudne analizy rynku biorą w

łeb. Nikt nie przewidywał P;tak
ogromnego, jak to ma miejsce obec-
nie, wzrostu obrotów w sprzedaży
artykułów przemysłowych. Hand-

lowcy coraz niechętniej wypowia-
dają się na temat przyszłości. I

słusznie — nigdy nie było łatwiej
wyjść w prognozach na durnia.

RYNEK — PŁYTKI CZY GŁĘBOKI

Najwięcej kupuje się sprzętu do-

mowego: mebli, pralek, lodówek i

sprzętu radio-telewizyjnego. W

styczniu dynamika wzrostu sprze-
daży magnetofonów wynosiła 56

proc. a radioodbiorników i gramofo-
nów 35 proc. Ruchy w dynamice
płac realnych- zawsze odbijały się
nieproporcjonalnie silnie na zaha-
mowaniu lub wzroście sprzedaży
sprzętu radiotelewizyjnego.' Przez

lata, równowaga między, podażą a

popytem utrzymywana była . w tej
branży głównie przez politykę cen

i Wprowadzanie lub wycofywanie
sprzedaży ratalnej.

W 1969 r. mówiło się , o. względ-
nym nasyceniu rynku,, gdyż przy
ówczesnym poziomie cen grono po-
tencjalnych nabywców było sztucz-

nie zawężone. Kryzys, zresztą, . nie

pi er wszy, nastąpił w •-
. 19.7.0 r';,'"kiedy

to spadła bezwzględnie sprzedaż ra-

dioodbiorników. Reakcją na to ;była
obniżka cen przeprowadzona po-
czątku grudnia 1970 r. Nie dała ona

jednak oczekiwanych rezultatów:

Dopiero przecena z początku 1971 r.

radykalnie zdynamizowała sprze-
daż, szczególnie' radioodbiorników.

Kolejne przeceny poszczególnych
grup sprzętu radiotelewizyjnego
przeprowadzane w okresach póź-
niejszych wywoływały. bardzo' silne,
ale nietrwałe wzrosty zainteresowa-
nia przecenionym towarem.

Przeceny te obciążyły koszty •

handlu i przemysłu. W ciężar kosz-
tów ryzyka handlowego i przecpn
poszło na przełomie 1971/72 roku
prawie 300 min złotych,, pokrytych
solidarnie przez przemysł i handel,
po połowie. Faktycznie jednak wię-
cej dołożył przemysł, bo fundusz
przecen handlu powstaje w dużej
części z kar płaconych przez produ-
centów. Dla większej ścisłości do-

dajmy, że przecena ta dotyczyła
wycofanych z produkcji modeli te-

lewizorów i odbiorników radio-

wych.
Nie ma jednak co żałować, ani

handlu ani przemysłu, bo po coś w

końcu fundusze ryzyka są groma-
dzone, a poza tym operacja ta się
opłaciła. Lepiej sprzedać znacznie

taniej niż zapychać magazyny sta-

rzejącym się moralnie sprzętem.

BARIERA PIERWSZA — CENY

Tak więc dochodzimy do pierw-
szej bariery tamującej drogę do

powszechności sprzętu radio-telewi-

zyjnego — bariery cenowej. Porów-
nanie niektórych cen w relacji do

średniej płacy w różnych krajach
potwierdza tę tezę. I tak np. cena

odbiornika, telewizyjnego o 24-calo-

wym ekranie kształtuje się w Pol-
sce na poziomie około 4,1 średniej
płacv, natomiast w NRD .

— 2,7, w

CSRS — 2,0, w ZSRR — 3,5; cena

popularnego odbiornika radipfonicz-.
nego w Polsce — 0,91, ZSRR —

0,58; NRD — 0,8; CSRS — 0,72; ma-

gnetofonu szpulowego w Polsce 1,8,
CSRS — 1 ,48.

Wysokie ceny wynikają głównie
z wysokich kosztów produkcji, ale
istotna ich przyczyna leży w poli-
tyce naliczania . akumulacji, wyno-
szącej pokaźną ale trudną do usta-

lenia część ceny. Akumulacja jest
naliczana parokrotnie, bo części i

podzespoły, które zakupuje zakład

finalny są już obciążone, czasem

więcej niż jeden raz, podatkiem
obrotowym.

„Wypreparowanie" faktycznych
kosztów jest w tej sytuacji prawie
niemożliwe. I dobrym rozwiązaniem
byłoby wprowadzenie systemu kosz-
tów ciągnionych, o tyle łatwym do

realizacji, że praktycznie niemal

wszyscy dostawcy zorganizowani są
w jednej branży.

Tak więc, wydaje się, że polityka
naliczania akumulacji powinna ulec

uelastycznieniu. Poziom cen, jak i

poziom akumulacji powinny wyni-
kać z założeń polityki społecznej i

ekonomicznej.
Naturalnie dążymy do tego,, aby

każdy Polak miał powszechny do-

stęp do tych dóbr. Wobec tego nie-

zbędny jest taki program produk-
cyjny, który zapewniałby wielkose-
ryjną standardową produkcję to-

warów, charakteryzujących się sto-

sunkowo niską ceną.
Ale równocześnie — i to trzeba

powiedzieć bez żadnych osłonek —

towary te muszą nam przynosić
wysoką akumulację. Przy dobrach
standardowych jest więc to prob-
lem" niskich kosztów i pogodzenia
się ze starą, fenicką zasadą „mały
zysk duży obrót". Większej (pro-
c&^ęWiSyWra^Qacjf mu^inp^ ,?zu-
%c, *gdźj.e m.dzigj,,. Jgłównię pizy to-

warach luksusowych.
Obecna polityka prawie tego nie

uwzględnia. W zasadzie do spraw
akumulacji i cen podchodzi się jed-
nakowo zarówno przy

' dobrach

powszechnych, jak i luksusowych.
Ważniejszym więc kryterium . jest
stopa akumulacji, a nie masa, co

przy słabej jakości produktów wy-
wołuje niezadowolenie konsumen-
tów.

:
.

Jeśli więc celowe jest jeszcze
przez jakiś czas nalicżaMe wysokiej
akumuiapji na 'doł^a,;': które służą
zdspokojćhiu popytu • odtworzeniowe-

go, tj. sprzętu najwyższej klasy,
oraz odbiorników telewizji koloro-

wej i sprzętu stereo — kupowanych
w ramach popytu pierwotnego, ale
nie niezbędnych w przeciętnych gos-
podarstwach domowych, to należa-

łoby bardzo nisko opodatkować
sprzęt, który powinien. znaleźć, się
w każdej rodzinie: popularne od-
biorniki radiowe, telewizyjne, gra-
mofony i magnetofony monofonicz-
ne. Odeszliśmy od czasów, kiedy od-
biornik radiowy był towarem luksu-
sowym, sprzedawanym na talon.

Pierwszym krokiem uelastycznia-
nia polityki cen byłoby ścisłe po-
wiązanie obniżki kosztów produkcji
z obniżką cen. Jak dotąd obniżki
kosztów kompensowane są w dużym
stopniu wzrostem podatku obroto-

wego, który wynosił np. dla zakła-
dów radiowych „DIORA" w 1971 r.

średnio — 4 proc., w 1972 r. — 8

proc., a w roku bieżącym ma wyno-
sić 12 proc. Niezwiązanie ruchu
kosztów z ruchem cen nie, zachęca
zakładów do obniżki kosztów. A
może wręcz zachęcać do jej ukry-
cia.

Możliwości intensyfikacji sprze-
daży bez obniżenia cen i bez rady-
kalnej poprawy jakości i atrakcyj-
ności sprzętu są bardzo małe. Ko-
niunktura na wyroby przemysłowe,
trwająca od początku bieżącego ro-

ku nie jest bowiem wynikiem takiej

Intensyfikacji. Ale czy handel wy-
czerpał wszystkie swoje możliwoś-
ci?

NIEPORADNY HANDEL?

Pierwszy zarzut przemysłu pod
idresem handlu to brak badań ryn-
ku, a co się z tym wiąże brak pro-
pozycji co do zmian i stanu struk-
tury produkcji. Zarzut ten jest
słuszny częściowo, bo rzeczywiście

.część , badań prowadzonych przez
handel ma charakter statyczny, co

utrudnia prognozowanie. Ale wyda-
je się, że przemysł i tak nie wyko-
rzystuje tych badań które są, a

trzeba jednak przyznać, że spory
kawał roboty został już zrobiony,
choć systematyczne badania prowa-
dzone są zaledwie od kilku lat.
Jednocześnie, przemysł prowadzi, na

małą jeszcze skalę, własne badania
i tu rzeczą bardzo ważną jest współ-
działanie, gdyż dopiero ośrodki ba-
dawcze handlu i przemysłu łącznie
dysponują informacjami umożliwia-
jącymi całościową analizę rynku i

prognozowanie spożycia.
Może się wydawać, że przy nie

nasyconym jeszcze popycie pier-
wotnym za wcześnie mówić jeszcze
o tworzeniu rynku na nowe wyroby

" i o. stymulowaniu popytu ńp. przez
import sygnalny. Ale. -o. ile pełne na-

sycenie gospodarstw domowych
sprzętem . radiotelewizyjnym jest
sprawą ze względów^ społecznych
najpilniejszą, to nie wolno zapomi-
nać, że przyrost dochodów w miarę
zaspokajania podstawowych potrzeb,
kierować się powinien w coraz

większej mierze na artykuły trwa-

łego użytku i przyrosty produkcji
tych artykułów muszą wyprzedzać
przyrost dochodów ludności? a na-

wet wyprzedzać popyt i tworzyć po-
pyt. Załatwienie spraw ilości nie
może przesłaniać widzenia koniecz-
ności wprowadzenia nowych, jakoś-
ciowo lepszych wyrobów o atrak-
cyiniejszych wartościach użytko-
wych.

Udział popytu odtworzonego w

zakupie sprzętu radiotelewizyjnego
rośnie poważnie i jego badania, choć
trudne, są potrzebą chwili.

Poważnym problemem jest kre-
owanie popytu na sprzęt stereofo-

niczny i odbiorniki telewizji koloro-

wej. Dynamika wzrostu sprzedaży
tego sprzętu jest w wielu rozwinię-
tych krajach bardzo wysoka — do-
chodzi nawet do 100 proc. W Polsce

potrzeba posiadania radia stereo, czy
kolorowego telewizora nie jest jesz-
cze wytworzona. Po prostu za mało

jeszcze nadajemy odpowiednich pro-
gramów, a płyta stereo jest ciągle
jeszcze rarytasem.

Od kilku lat zaobserwować można

dziwny spór. Handel postuluje uru-

chomienie produkcji przeróżnego
sprzętu stereofonicznego, naciska na

obniżkę cen tego sprzętu, a z dru-

giej strony przemysł słusznie' uwa-

ża, że kilkutysięczne serie- tego
sprzętu, a takie ilości zamawia od
lat handel, to zawracanie głowy.

Spór o sprzęt stereo wraca na ła-
my prasy jak wąż .nąprski, a chyba
w zajadłości zapołńfn&rfói że nikt
nie w.xdąięóiVĄ9wartości kijfcu pen-
sjj p.ó to,', "aby posłuchać kilku go-
dzin programów stereofonicznych
tygodniowo.

Ale co mówić o telewizji koloro-

wej i programach stereo, jeśli jeszcze
' nie udało się pokryć całego kraju
zasięgiem zwykłych stacji radio-

wych i telewizyjnych. Program ra-

diowy nadawany na falach długich
może być odbierany przez 78 proc.,
na średnich przez 93 proc., na .ultra-
krótkich przez 80 proc. ludności.

.O koło 81 proc. ludności znajduje się
w zasięgu pierwszego programu te-

lewizji, a zaledwie 24 proc. w za-

sięgu programu drugiego, przy czym
program drugi obejmuje tylko te-

reny, będące już w zasięgu progra-
mu pierwszego. Ponad 2 i pół mi-
liona rodzin nie może korzystać w

ogóle z telewizji.

Kontrole prowadzone przez prze-
mysł w sklepach ZURT-u wykaza-
ły, że często sprzedawcy nie potra-
fią wystarczająco poinformować o

walorach sprzętu i nie potrafią od-
powiednio zademonstrować jego
działania. Kontrole takie można po-
dejrzewać o nieobiektywność, ale
trudno zaprzeczyć, że narzekania
klientów na obsługę nie należą do
rzadkości. Trudno powiedzieć, czy
dążenie przemysłu do otwarcia włas-

nych sklepów fabrycznych, a nawet

domów towarowych jest wyłącznie
posunięciem taktycznym, czy też

wyraża tendencje do bliższego kon-
taktu z rynkiem i badania tą drogą
struktury popytu, czy też naprawdę
świadczy o tak krytycznej ocenie

istniejącego aparatu handlowego.
Byłoby jednak przesadą twierdzić,

że wszystkiemu jest winien handel,
polityka rynkowa i mały zasięg na-

dajników. Najwyższa bariera wy-
stępuje u producentów sprzętu ra-

diotelewizyjnego, którzy wciąż jesz-
cze produkują sprzęt przeważnie
odbiegający poziomem i kosztami od
poziomu światowego. O tej barierze
za tydzień.

PO DWÓCH MIESIĄCACH

RYNKOWA
POCZĄTEK

roku cechują na rynku wewnętrznym

tendencje podobne do tych, które ugruntowywały
się coraz wyraźniej w roku 1972. Utrzymuje się

wysokie tempo wzrostu przychodów pieniężnych lud-
ności, w ślad za tym rośnie popyt na towary, a jed-
nocześnie podnoszą się wymagania konsumentów co

do jakości wyrobów, ich nowoczesności i estetyki.
W tych warunkach utrwalenie równowagi rynko-

wej wymaga wnikliwego rozpoznawania potrzeb róż-

nych grup nabywców i szybkiego dostosowywania do
nich oferty towarowej.

W porównaniu do stycznia ub. roku wzrost wyna-
grodzeń objętych funduszem plac wyniósł w styczniu
br. 12 proc., a przychody ludności rolniczej z plano-
wej sprzedaży produktów rolnych zwiększyły, się
o 19,4 proc.

W lutym wynagrodzenia z funduszu plac wzrosły
o 16,2 proc., a wypłaty za skup produktów rolnych
0 8,7 proc. W rezultacie dynamika sprzedaży detalicz-
nej była w ciągu dwóch pierwszych miesięcy o 11,5
proc. wyższa w stosunku do analogicznego okresu ub.

rokuio2proc. — w stosunku do założeń NPG. Rocz-

ny plan sprzedaży detalicznej został w okresie stycz-
nia i lutego wykonany w 13,8 proc., podczas gdy w

zeszłym roku stopień realizacji planu rocznego w

dwóch pierwszych miesiącach wyniósł 13,4 proc.
Między dynamiką wzrostu sprzedaży w styczniu

1 lutym br. wystąpiły jednak duże różnice. W styczniu
była ona bardzo wysoka i korzystna pod względem
Struktury, w lutym nastąpiło natomiast wyraźne za-

hamowanier sprzedaży, zwłaszcza artykułów nieżyw-
nościowych, na wsi. Pomyślnym zjawiskiem jest
utrzymanie się w obu miesiącach wysokiego trendu
sprzedaży w gastronomii. A oto bardziej szczegółowe
dane:

W styczniu sprzedaż detaliczna wzrosła o 16,3 proc.
w stosunku do stycznia ub. roku. Wzrost sprzedaży
towarów nieżywnościowych wyniósł ogółem 19,6 proc. ,
żywnościowych zaś — 13,4 proc. Dynamika wzrostu

była szybsza w handlu wiejskim (23,6 proc.), przy
czym zarysował się tu szczególnie silny popyt na ar-

tykuły nieżywnościowe: ich sprzedaż zwiększyła się
o 27,6 proc.

W porównaniu z grudniem 1972 r. sprzedaż detalicz-
na była wyższa w styczniu br. (po wyeliminowaniu
wahań sezonowych) o 3,5 proc.; rok temu różnica ta

wyniosła 1,4 proc. W lutym natomiast sprzedaż deta-
liczna towarów, która w zeszłym roku była o 1.3

proc. wyższa niż w styczniu, w tym roku spadła
o 0,9 proc.

W poróumaniu z lutym ub. roku wzrost sprzedaży
w lutym br. wyniósł 7,1 proc., Większy był wzrost

sprzedaży artykułów żywnościowych (7,8) niż nieżyw-
nościowych (6 proc.). O takim ukształtowaniu się
struktury sprzedaży zadecydowała sytuacja na rynku
wiejskim, gdzie przy ogólnie słabej dynamice wzro-

stu (3,2 proc.) zakupy towarów nieżywnościowych
przez ludność utrzymały się na poziomie lutego ze-

szłego roku, a zakupy żywności wzrosły o 10 proc.
Zmalała m. in. sprzedaż nawozów sztucznych, węgla
oraz cementu, w niewielkim stopniu wzrosła .sprzę-
4ąż maszyn, i- narzędzi rolniczych. Zakupy nawozów
koncentrowały, się bowiem w IV kwartale' ubiegłego
ii w,- styczniu -bieżącego- roku, sprzedaż węgla spadła
o 11 proc. w porównaniu z tym saMjjfń okresem ub.
roku, w związku z łagodną, zimą; aura była też po-
wóderh krótkotrwałego i niezbyt udanego sezonu

sprzedaży artykułów zimowych. Ten ostatni powód.łą-
czyć należy jednak również z niezbyt atrakcyjną
ofertą odzieży sezonowej, gdyż mimo łagodnej zimy
wielkim powodzeniem cieszyły się okrycia z impor-
towanych tkanin futerkowych oraz... kożuchy w ko-<
misach.

Warto zwrócić uwagę, że spadek dynamiki sprzeda-
ży w lutym w najmniejszym stopniu dotknął handel

„Społem". Spółdzielnie zrzeszone w tej organizacji,
działające w miastach i • miasteczkach osiągnęły
wzrost sprzedaży o 9,1 proc.

Pewien wpływ na spadek dynamiki obrotów w lu-

tym miał fakt, iż w tym roku miesiąc ten był o dzień
krótszy niż w zeszłym.

Większość wymienionych tu przyczyn zmniejszenia
się obrotów w lutym mą charakter obiektywny i trudno
kogokołwiek winić za powstanie takiej sytuacji. Jej
skutki można byłoby jednak złagodzić, gdyby prze-
mysł i handel bardziej elastycznie reagowały na -kształ-
tujące się warunki wprowadzając odpowiednie zmiany
w ofercie towarowej. Obecnie ważne jest uwzględ-
nienie w planach zaopatrzenia, iż ludność dysponu-
je pewnymi zasobami gotówki, które mogą się ujaw-
nić na rynku, zwłaszcza w okresie przedświątecznym.

Stała jest wzrastająca tendencja zakupów napo-
jów alkoholowych. W styczniu przedsiębiorstwa han-
dlu detalicznego i '

gastronomiczne sprzedały ich wię-
cej, niż o tej samej porze sprzed roku. W lutym sy-
tuacja była podobna.

Nader pomyślnym zjawiskiem jest wysoka dyna-
mika sprzedaży w przedsiębiorstwach gastronomicz-
nych, przekraczająca prawie dwukrotnie 'wskaźniki
ustalone w NPG. W styczniu wzrost. sprzedaży w ga-
stronomii wyniósł 14 proc., w lutym — 10,9 proc. w

stosunku do analogicznych miesięcę roku ubiegłego.
Na pozytywne podkreślenie zasługuje znaczny wzrost

sprzedaży w placówkach żywienia przyzakładowego,,
szybszy niż w zakładach otwartych.

Wydatny rozrost obrotów w gastronomii wskazuje,
iż zabiegi organizacji handlowych i rad narodowych
wokół podniesienia jej poziomu, przynoszą dobre wy-
niki,co zachęca do kontynuowania dzieła naprawy.

Plan sprzedaży usług dla ludności koordynowanych
przez MHWiU został w dwóch pierwszych miesią-
cach br.*wykonany w 100,4 proc. Zważywszy jednak,
iż system planowania usług budzi wiele zastrzeżeń,
a ponadto, iż potrzeby w tej dziedzinie — wobec

szybkiego wzrostu dochodów — rosną szybciej • niż

plany — postęp w rozwijaniu usług należy ocenić ja-
ko zbyt wolny.

Pod względem ilości dostawy towarów na zaopa-
trzenie rynku były ńa ogół zgodne z założeniami
planowymi i wyższe niż w okresie dwóch pierwszych
miesięcy poprzedniego roku. Nadal jednak ostro daje
o sobie znać zjawisko rozmijania się' podaży z popy-
tem. W grupie towarów żywnościowych najsłabszym
punktem są, jak wiadomo, dostawy mięsa i przetwo-
rów mięsnych. Wzrosły one w ciągu stycznia i lutego
0 5,7 proc. w porównaniu z odpowiednim okresem
ub. roku. Mimo iż jest to wzrost w stosunku do wy-
sokiego poziomu .dostaw ubiegłorocznych (przypom-
nijmy, iż w porównaniu z 1971 r. zwiększyły się' one

w ciągu 1972 r. o 14,6 proc.) — stałe podnoszenie się
siły nabywczej społeczeństwa i denaturalizacja spoży-
cia na Wsi powodują silnie odczuwany niedobór mię-
sa i wędlin, zwłaszcza w małych miastach i na wsi.

Nasilają się natomiast dostawy innych artykułów za-

wierających białko zwierzęce, a więc mogących speł-
niać w jadłospisie rolę substytutów mięsa. O blisko
40 proc. zwiększyły się w ciągu omawianego tu okre-
su dostawy drobiu, o 3,6 proc. mleka, o i8,4 proc. se-

rów dojrzewających, o 6,2 proc. ryb i przetworów
rybnych. W tej ostatniej grupie najwyższy wzrost

osiągnęły dostawy filetów z ryb (o 40,6 proc.) oraz

'konserw (o 18,4 proc.) niższa natomiast 'niż w ub. r.

była podaż ryb morskich i wędzonych.
Warto przy , okazji poinformować, iż wobec zwięk-

szających się — dzięki rozwojowi drobiarstwa Ą prze-
mysłu mleczarskiego — możliwości dostaw ich pro-
duktów, opracowuje się równolegle program znacznej
poprawy warunków sprzedaży. Przewiduje on zwięk-
szenie częstotliwości i punktów dostaw, postęp w

opakowaniach, lepsze wyposażenie handlu w odpo-
wiednie urządzenia do przechowywania i sprzedawa-
nia drobiu i przetworów mlecznych (m. in. ponad
dwukrotne zwiększenie liczby rożnów ,do pieczenia
kurczaków w sklepach), rozszerzenie sieci sklepów
1 działów specjalistycznych itp.

W spożyciu drobiu oraz mleka i przetworów mlecz-
nych występują duże różnice regionalne. Tworzenie
warunków do stopniowego ich niwelowania może

spełnić istotną rolę w łagodzeniu niedoborów - mięsa
na terenach, gdzie są one szczególnie dotkliwe.

Prócz mięsa, w styczniu i lutym brakowało na ryn-
ku wyrobów czekoladowych i niektórych przetworów
warzywnych, szczególnie w mdłych opakowaniach. W

innych grupach artykułów podaż zaspokajała popyt.
Dostawy kawy, herbaty, przypraw oraz" cytrusów były
wyższe niż w początkach zeszłego roku.

Dostawy większości przemysłowych artykułów kon-
sumpcyjnych kształtowały. się w styczniu-. i lutym .na

poziomie wyższym niż 2/3 planu na I kwartał br.
Najwyższą dynamikę wzrostu osiągnęły dostawy wy-
robów tr&ałego użytku. W stosunku do stycznia
i lutego ub. r. dostawy radioodbiorników wzrosły
o 30,7 proc., telewizorów — 27,6, magnetofonów.—
35,9, pralek — 21,4, lodówek — 13,1, motorowerów
— 15,9 proc. Podaż odzieży zwiększyła się o 27,8 proc.,
wyrobów dziewiarskich o 7,7 proc., pończoszniczych
0 13,5 proc.
.,- Niedostateczna . była ,n0toifiiast podaż mębM^^lnp-
chodów. —f, zarówno produkcji -krajowej, jak-z imper-
tu„iwie}ji-^rodzajóm części Zamiennych do, samocho-
dów, niektórych rodzajów mydła i wyrobów "kóhrfie-
tycznych — m . in. past do zębów: „Pollena" i „Azu-
lenowa", trykotaży z anilany dla wszystkich grup
wieku..

Utrzymuje się wysoki popyt na artykuły do wypo-
sażenia wnętrz mieszkalnych. Dotyczy to dywanów,
chodników, firanek, tkanin zasłonowych. Dostawy
tych wyrobów zarówno z przemysłu krajowego, jak
1 z importu rosną, m. in. oferta firanek syntetycznych
i koronkowych zwiększyła się w ciągu dwóch miesię-
cy o 69,9 proc.

Lepsze niż w początkach ubiegłego roku jest zao-

patrzenie wsi w materiały budowlane. Dostawy ce-

mentu zwiększyły się w styczniu i lutym o 17,5 proc.,
elementów ściennych o 19,4 proc., płyt azbestowo-
cementowych o 2,2 proc., szkła okiennego — o 2,5
proc.

Dostateczna podaż ilościowa wielu przemysłowych
artykułów konsumpcyjnych nie daje jednak gwaran-
cji pełnego zadowolenia klientów. Obecnie, kiedy
wraz z „wybuchem" wiosny rozpoczęły się gorączko-
we zakupy lekkiej odzieży i obuwia, w sklepach sły-
chać chór narzekań na brak poszukiwanych rozmia-

rów, fasonów, modnych kolorów itp. Nawet reklamo-
wany szeroko „Polski Len" w sklepach nie prezen-
tuję się atrakcyjnie; wybór lnianych tkanin i wyro-
bów'jest dość ubogi.

Mierna ocena oferty rynkowej przez konsumentów
znajduje też wyraz we wzroście zapasów w handlu.
Ńa dzień 28.11 wartość ich wynosiła 147 mld zł. Od
końca grudnia ub. r. zapasy wzrosły o 6,3 mld Zl,
tj. o 4,5 proc., w tym w ciągu lutego o 4,7 mld zł.

Wzrost' zapasów charakteryzuje szczególnie handel

miejski. W okresie styczeń — luty najwyższy ich

przyrost/ nastąpił w Zjednoczeniu Domów Towaro-

wych — o 19,4 proc. w stosunku do końca grudnia.
O poziomie zaopatrzenia rynku, sprawnym przepły-

wie towarów z przemysłu do konsumenta, kulturze je-
go obsługi decydują w dużej mierze kadry w handlu.
Zatrudnienie na pełnych etatach wzrośło w tym dziale
gospodarki od lutego zeszłego roku 6 - 47' tys. osób,
czyli o 4,7 proc. Trzeba jednakże pamiętać, iż ten
wzrost — wciąż nieproporcjonalny do dynamiki obro-
tów jest na dodatek w. pewnym, stopniu, odrabianiem
strat kadrowych z przeszłości. W roku 1971 nastąpił
bowiem w handlu spadek zatrudnienia — o 25 tys.
osób w porównaniu z rokiem poprzednim. "W tej sy-
tuacji wydaje się, iż podejmdwane ostatnio kroki,

zmierzające do zdyscyplinowania gospodarki pracą
ludzką nie powinny dotyczyć Handlu.

(zd)

Fot. A. Jalosiński
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

brzeine łowisk szfilfowych. Na tym
tle dochodzi nieraz do ostrych kon-

fliktów międzynarodowych, jak
choćby wojna dorszowa między
Islandią a Wielką Brytanią.

Wszystko to ogromnie kompliku-
je działalność połowową naszej u-

przemysłowionej' floty rybackiej, a

że w minionych latach, nie przy-

wiązywano dostatecznej uwagi do

badania nowych łowisk i stworze-

nia dla naszej floty niejako zapa-

sowych akwenów połowowych,
asortyment złowionych ryb nie w

pełni odpowiada popytowi i plano-
wanym w związku z tym wielkoś-

ciom.

Problem nowych łowisk dla na-

szego rybołówstwa jest w tej sy-

tuacji warunkiem sine qua non

Jego dalszego rozwoju. W rozezna-

niu tych łowisk jesteśmy poważnie
opóźnieni. Budowa tak potrzebnego
naszym rybakom statku badawcze-

go „Michał Siedlecki" odkładana

była z roku na rok, tak że do ba-

dawczej pracy statek ten wszedł z

opóźnieniem — lekko licząc — 6-let-

nim.

Sytuacja na łowiskach tylko w

części wyjaśnia trudności gospodar-
ki rybnej, ale bynajmniej nie od-

powiada na zasadnicze pytanie, dla-

czego łowiąc pół miliona ton ryb
nie można zrealizować planu do-

staw na krajowy rynek 215 tys. ton

ryb i przetworów rybnych?

ME UMIEMY GOSPODAROWAĆ
BOGACTWAMI MORZA

Aby nie było nieporozumień wy-

jaśnijmy od razu podstawową spra-

wę. Ryby zanim dotrą do sieci de-

talicznej muszą być odpowiednio
przygotowane, to znaczy odgłowio-
ne, wypatroszone, oczyszczone, z

części ryb produkuje się filety bez
ości itp.. W toku procesu uszlachet-

niania* surowca rybnego powstaj ą
dość znaczne wagowo odpady; kie-

rowane zazwyczaj na mączkę ryb-
ną. Stąd też ryby w wadze hand-

lowej (i w tej wadze określa się
dostawy rynkoWe) są o 30 do 60

proc. „lżejsze" od wagi połowowej.
Nie wszystkie jednak ryby poddaje
się obecnie procesowi uszlachetnia-

nia. W 1970 r. w ogólnej wielkości

dostaw rynkowych ryby w postaci
przetworzonej stanowiły 52 proc.,
w 1972 r. — ok. 60 proc.

Wyjaśnijmy także drugą kwestię
— gospodarka rybna w trakcie za-

twierdzania planu na 1972 r. broni-

ła się przed ustaleniem dostaw ryn-

kowych na poziomie 215 tys. ton;
Zjednoczenie Gospodarki Rybnej
twierdziło, że może zrealizować do-

stawy w wysokości 210 tys. ton. O-

statecznie przyjęty został plan w

wyższej wersji. I mógłby być z pew-

nością zrealizowany, gdyby asorty-
ment dostarczanych ryb bardziej od-

powiadał popytowi i gdyby równo-

cześnie na wyższym poziomie stała

u nas technologia przetwórstwa ryb-
nego.

\ Nasze rybołówstwo z powodu
wspomnianych poprzednio trudności

połowowych na tradycyjnych łowi-

skach i braku łowisk zapasowych
nie było w stanie w roku ubiegłym
zaspokoić w szczególności popytu na

ryby białe i filety z tych ryb, śle-

dzie solone zwykłe i solone korzen-

nie. Ogółem niedobór tych gatunków
ryb szacowany jest 17,5 tys. ton. Nie-

dobór ten wystąpił pomimo zaim-

portowania 11,5 tys. ton śledzi solo-

nych dalekomorskich, 5,7 tys. ryb
dorszowatych, 3,6 tys. filetów;.

Spośród ryb' morskich przeważa-
jącym gatunkiem była w roku u-

biegłym makrela, ryba tłusta, nada-

jąca się świetnie na wędzenie i nie-

które przetwory, ciesząca się jednak
w swej naturalnej postaci mniejszym
powodzeniem konsumentów. Nad-

miar — w stosunku do popytu —

tego gatunku ryb spowodował wie-

le zamieszania na rynku, a także

w przetwórstwie. Wszystkie zakłady
rybne zostały zobowiązane do ogra-
niczenia przerobu innych ryb na

rzecz maksymalnego zagospodarowa-
nia makreli. Wątpić można, czy by-
ła to decyzja słuszna, gdyż w rezul-

tacie pojawiły się na rynku kon-

serwy o bardzo niskiej jakości. Nie

wszystkie bowiem zakłady rybne w

Polsce potrafią robić dobre konser-

wy. Poza kilkoma zakładami rybny-
mi, dającymi produkty wysokiej ja-

spodarować bogactwami morza. Zaj-
mujemy liczącą się w świecie por

zycję w dziedzinie połowów, w prze-
twórstwie rybnym jesteśmy zdecy-
dowanie w tyle.

Nie pomogą tutaj różne, doraźne

powoływane do oceny jakości wyro-
bów rybnych komisje. Nie zastąpią
one bowiem technologów przetwór-
stwa rybnego w ich codziennej pra-

cy. Ta sama konserwa z makreli w

jednym zakładzie może być wyśmie-
nita, w innym natomiast — zdrew-

niała, o nieokreślonym smaku.

Ryby są nader wdzięcznym su-

rowcem dla przetwórstwa. Uczestni-

czący w degustacjach i pokazach
organizowanych przez przodujące
przedsiębiorstwa , mogą to w pełni
potwierdzić. W handlu detalicznym
nie znajduje to — niestety — od-
zwierciedlenia.

Wynika to z kilku przyczyn, a

przede wszystkim z niedostatku od-

powiednich opakowań, stosowania

w produkcji niewłaściwych ingre-
diencji, . a także ogólnego niskiego
poziomu technologii przetwórstwa.

RYBY W PANCERZU

Ryby o najwyższym stopniu prze-

tworzenia, np. filety, pakowane są
w atrakcyjne,, kolorowe pudełka.

cent ma kłopoty z jej .zamknięciem:
Drogie, imppitówane jnąszyny zuży-
wają , się , szybko,' -a częste zakupy
części. zamiennych wzbudzają nie-

małe zdziwienie u zagranicznych
producentów tych maszyn.

Co się w branży rybnej robi nia

świecie, można zobaczyć w Warsza-

wie, gdzie przy Placu Zbawiciela
otwarto niedawno delikatesowy
sklep rybny z produktami zagranicz-
nymi. Konserwy z cienkiej folii alu-

miniowej można otworzyć niemal

paznokciem. Trwałość tych konserw

obliczona jest na 4 lata, podczas gdy
naszych, pakowanych w pancerną

blachę — zaledwie na rok.

Do produkcji konserw sprzeda-
wanych w tym sklepie stosuje się te

same ryby, co w naszym przetwór-
stwie, a jednak nie są to konserwy
podobne naszym. Atrakcyjne opako-
wanie, wysoka jakość wyrobów przy-

ciągają tysiące klientów. Nic tedy
dziwnego, że obroty tego sklepu,
pomimo stosunkowo wąskiego asor-

tymentu wyrobów — są czterokrot-

nie większe od innych sklepów Cen-

trali Rybnej w Warszawie.

Opakowania — wielki problem,
ale okazuje się, że drobna etykieta,
barwna, przyciągająca oko i zachę-
cająca do kupna, już nie mówiąc o

opakowaniach z nadrukiem litogra-

siębiorstwa, które chcą l potrafią ro-

bić; nowe i dobre wyroby..

JAK JEST Z INWESTYCJAMI?

Cały< praWić powojenny'oKres' roz-

woju rybołówstwa morskiego cha-

rakteryzował się powstawaniem, a

następnie próbami likwidacji nara-

stających dysproporcji. Jeśli rosły
gwałtownie połowy, na lądzie wy-

stępowały perturbacje z właściwym
zagospodarowaniem surowca rybne-
go. Najbardziej dokuczliwy był brak

chłodni i transportu chłodniczego.
Do eksploatacji weszły duże jednost-
ki łowcze, statki-bazy i chłodniow-

ce. Mała pojemność chłodni sprawia-
ła, że statki te zbyt długo oczekiwa-

ły na wyładunek, oo było oczywi-
stym marnotrawstwem czasu. O-
statnie lata wzmocniły na tyle pier-
wsze ogniwo w łańcuchu chłodni-

czym, że można mówić o zdecydo-
wanej poprawie. Nowe chłodnie w

Świnoujściu i Szczecinie są obecnie
zdolne szybko odebrać ze statków

złowioną rybę.

Likwidacja głównych dysproporcji
między rozwojem floty łowczej i za-

pleczem lądowym pozwala obecnie
na skoncentrowanie wysiłków w

dziedzinie przetwórstwa rybnegp,
obrotu rybnego i innych przedsięr
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W ciągu ostatnich kilku lat pogłębia się zjawisko „przelowienia" tradycyjnych łowisk północnego Atlantyku, w szczególności zaś lawie śledzi, kar-

mazynów i halibutów, to jest gatunków najbardziej poszukiwanych na rynku. Pilnie więc trzeba szukać nowych łowisk. Fot. Stefan zubczewęki

kości, większość zakładów przetwór-
czych zarzuca rynek towarem po-
ślednim. Takie np. konserwy w so-

sie pomidorowym czy niektóre ole-

jowe są wręcz niesmaczne. W zasa-

dzie nie jest utrzymany standard

jakościowy i smakowy konserw. Za-

strzeżenia te nie odnoszą się jedynie
do konserw z makreli, lecz także do

wyrobów z innych gatunków ryb.
Przetwórstwo rybne nie wyszło —

pomimo dobrej koniunktury w o-

statnich dwóch latach — z fazy eks-

tensywnego rozwoju. Powiela stare

wzory i stare metody produkcji, li-

cząc na to, że towar i tak się
sprzeda. Powstaje więc rozziew mię-
dzy wielkością połowów a poziomem
przetwórstwa. Trzeba chyba otwar-

cie powiedzieć, że nie umiemy go-

Opakowania te, podobnie jak i ma-

szyny do cięcia filetów, pochodzą z

importu. Ryby wędzone czy śledzie

sprzedaje się wciąż luzem, owijane
w gazetę.

Nasz przemysł maszyn dla prze-

mysłu spożywczego nie może prze-

kroczyć zaczarowanego koła i wszy-
stkie branże przemysłu spożywcze-
go, jeżeli podejmują proces unowo-

cześniania i podnoszenia jakości wy-
robów muszą opierać się na impor-
cie. Także i nasz przemysł opakowa-
niowy nie może się' poszczycić w tej
dziedzinie sukcesami. Blacha używa-
na do produkcji konserw, w tym
także do produkcji konserw rybnych
jest tak gruba, że nie tylko konsu-

ment ma trudności z dostaniem się
do zawartości puszki, ale i produ-

ficznym — jest wciąż poza możli-

wościami naszego przemysłu.
W ubiegłym roku nie można by-

ło sprzedać znacznych ilości szpro-
tów bałtyckich, gdyż przewlekał się
druk etykiet dla jednego z przed-
siębiorstw produkujących konserwy
rybne. Interwencja wysokich czyn-
ników spowodowała krótkotrwałą
poprawę na tym odcinku. Dziś sy-

tuacja jest chyba gorsza niż przed
rokiem. Już nie tylko czeka się w

przedsiębiorstwach przetwórczych 5

do 8 miesięcy na realizację etykiet,
ale nawet zapotrzebowanie na pa-
pier do etykiet pokryte jest tylko w

połowie. Mała etykieta wstrzymuje
wprowadzanie na rynek nowych a-

sortymentów i wybija z impetu na-

wet najbardziej dynamiczne przed-

wzięć mających na celu usprawnie-
nie sprzedaży ryb i przetworów ryb-

. nych.
Dostosowanie szeroko pojętego za-

plecza lądowego do rosnącego po-

tencjału floty łowczej uznane zo-

stało za jedno z naczelnych zadań

całej gospodarki rybnej. Na obiekty
zaplecza lądowego i produkcyjno-
usługowego w obecnym pięcioleciu
przeznacza się blisko 3 miliardy zł.

Jak zatem przebiega realizacja tego
programu inwestycyjnego?

Ogólnie można stwierdzić, że

inwestycje lądowe realizowane
w przedsiębiorstwach podległych
Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej nie

charakteryzują się jakimś nadzwy-
czajnym tempem. Chlubny wyjątek
— szybka budowa dużej chłodni

grbnęi w. Świnoujściu. Pozostałe in-

westycje realizowane są raczej nie-

mrawo. Większość przedsięwzięć do-

tyczy obiektów stosunkowo niewiel-

kich, takich jak hurtownie rybne
wraz z przetwórniami, .pawilony i

sklepy, podhurtownie, magazyny
składowe i techniczne, fabryki lodu

łuskowego.
Na ogólną ilość 39 zadań w gru-

pie inwestycji branżowych planowa-
ny zakres robót nie został w 1972 r.

wykonany w 15 obiektach. Spośród
18 zadań inwestycyjnych ukończo-

nych i przekazanych do eksploatacji
ukończono wspomnianą chłodnię
składową W Świnoujściu, pawilon
hurtowo-detaliczny' w Zawierciu (o
6. miesięcy wcześniej), urządzenie
dla fabryki mączki rybnej w Koło-

brzegu. I na tym można by wyczer-

pać listę sukcesów.

Równocześnie bowiem nie ukoń-

czono w planowanym terminie sze-

regu obiektów. Z { ważniejszych
przedsięwzięć wspomnieć tu należy
o nieukończeniu pawilonu rybnego
w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Mo-

dernizacja hurtowni garmażerni w

Krakowie trwała pół roku dłużej niż

przewidywano. , Magazyn rybny w

Ostródzie budowany był 14' miesię-
cy dłużej, garmażernia w pielonej
Górze budowana-' była. cały rok

dłużej. Nie ffnapawa też zbytnim
optymizmem tempo realizacji inwe-

stycji; przewidzianych do ukończe-

nia w 1973 r. Dotyczy to zwłaszcza

inwestycji realizowanych przez Cen-

trale Rybne w województwach, w

których poziom spożycia ryb jest
najniższy w kraju (kieleckie, kra-

kowskie, lubelskie i rzeszowskie).

Z wielkimi' oporami przebiega u-

ruchamianie firmowych restauracji
rybnych, stanowiących istotny ele-

ment propagandy i reklamy. Pomi-

mo decyzji rządu w tej sprawie
restauracji takich nie ma dotąd w

Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Olszty-
nie. Przypomnijmy, że restauracje
firmowe miały być uruchomione do

końca 1971 r:

Nie może doczekać się realizacji
zatwierdzona koncepcja budowy w

miejscowościach nadmorskich du-

żych restauracji-garmażerni, latem

spełniających funkcje gastrono-
miczne, po sezonie zaś — zajmują-
cych się przemysłowym przerobem
ryb. Nie został w roku ubiegłym
zrealizowany program rozszerzenia

sieci smażalni ryb.

i*

Z podanych tu . przykładów wyni-
ka. zegospodarka rybna' spisuje się
na lądzie raczej mało ofensywnie,
z truaem nadrabia opóźnienia, stąd
też nie można chyba mówić o szyb-
kim wyrównywaniu dysproporcji
tkwiących wewnątrz branży rybnej.

Tymczasem na tle rosnących za-

dań w dziedzinie wzrostu spożycia
rola gospodarki rybnej w komplek-
sie przemysłu żywnościowego nie

maleje, lecz rośnie. Wzrastają tak-
że jakościowe wymagania konsu-

mentów, nie zadowalających się by-
le jakim produktem. Weryfikacja
działania całej gospodarki rybnej od-

bywa się w sklepach, w których o-

statnio wybór oferowanych ryb i

przetworów bynajmniej nie jest im-

ponujący. Wyrazem tej sytuacji jest
fakt, że w lutym bieżącego roktj
spożycie ryb i przetworów rybnych
kształtowało się na tym samym po-

ziomie, co w lutym 1972 r., podczas
gdy spożycie pozostałych produktów
białkowych pochodzenia zwierzęce-
go wzrosło od kilku do kilkunastu

procent!
Powstała więc kłopotliwa sytuacja,

kolejny impas gospodarki rybnej.
Przedstawiciele tej gospodarki zdają
sobie sprawę, że aby sprostać zwięk-
szonym zadaniom musi być przy-

spieszony proces rozbudowy i mo-

dernizacji zaplecza lądowego, a

przede wszystkim przetwórstwa ryb-
nego. Nie chodzi tu przy tym, aby
przetwórstwo zarzucało rynek wąt-
pliwej często jakości „nowościami",
ale żeby dostarczało na rynek pro-
dukty renomowanej jakości, chęt-
nie nabywanymi i spożywanymi w

każdym domu.

ZBIGNIEW WYCZESANY

JAK I ILE BUDUJEMY?
Główny Urząd Statystyczny po-

daje, że w latach 1971 i 1972 prze-

kazanych zostało do eksploatacji 7

fabryk domów o łącznej zdolności

produkcyjnej 52 700 izb ńa rok oraz

19 wytwórni poligonowych zdol-

nych dostarczyć elementy budowla-

ne dla 57 200 izb. W czterech fa-

brykach domów, zakupionych w

ZSRR, tworzy ęię obecnie warunki

dla wprowadzenia trzeciej zmiany,

co pozwoli zwiększyć moc produk-
cyjną w każdej z nich z 8700 do

13 000 izb mieszkalnych na rok.

Ogólną zdolność wytwórnii prefa-
brykatów dla budownictwa miesz-

kaniowego, uruchomionych w tym
czasie, ocenia się na około 130 tys.
izb na rok.

Obok rozwoju prefabrykacji, pod-
niósł się również, jak stwierdza

GUS, stopień mechanizacji pracy

na budowach. Wzrosła liczba ob-

sługujących państwowe przedsię-
biorstwa budowlano-montażowe ko-

parek jednonaczyniowych (o 30

proc. więcej niż w 1970 r.), spycha-
rek (wzrost o 10 proc. w stosunku

do 1970 r.), żurawi wieżowych i żu-

rawi samojezdnych. Dodać jednak
trzeba, że mimo dostaw nowych

maszyn, stopień ich zużycia; Jest

nadal wysoki (48 proc.).

W dalszym ciągu budownictwo'

odczuwa ostry deficyt elektrona-

rzędzi do prąc w murze i betonie
oraz do prac wykończeniowych. Mi-

nisterstwo Budownictwa i Przemy-
słu Materiałów Budowlanych ocenia
swe aktualne zapotrzebowanie na

ok. 133 tys. sztuk elektronarzędzi,

a posiada ich zaledwie ok. 9,5 tys.
sztuk. Według informacji pochodzą-
cych z Komisji Planowania można

sądzić, że nastąpi w tej dziedzinie

poprawa dzięki importowi znacznej
ilości elektronarzędzi.

W 1972 roku, po raz pierwszy w

ppwojennej historii Polski, oddano

do użytku 200 tys. mieszkań. Armia

pracowników budownictwa osiąg-

nęła milion 200 tysięcy osób (7,3
proc. ogółu czynnych zawodowo w

naszym kraju). Jak mało stabilna

jest to jednak armia i jakimi w

związku z tyra dysponuje rezerwa-

mi, świadczyć może fakt, że w

1972 r. ilość zwolnionych robotni-

ków stanowiła 58,8 proc., a ilość

przyjętych do pracy 67,5 proc. sta-

nu zatrudnienia w dniu 31 grudnia
1971 r. (jd)
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SPRAWY EKONOMISTÓW

WSPÓŁPRACA ZE ZWIAZKAMI ZAWODOWYMI
Inspiracją do rozwinięcia, działal-

ności na platformie współpracy
z ogniwami związków zawodowych
mają być dla ekonomistów zatrud-

nionych w przedsiębiorstwach prze-

mysłowych, ostatnio uzgodnione
wstępnie z CRZZ, zasady współpra-
cy między ogniwami związków za-

wodowych i PTE. W projekcie tym
omawia się współpracę w dziedzinie

szerzenia wiedzy ekonomicznej
(edukacji ekonomicznej załóg, szko-

lenia aktywu związkowego, wspól-
nego organizowania konferencji,
rympozjów i konkursów o tematyce
związanej z pracą samorządu robot-

niczego oraz społeczno-ekonomiczną
działalnością . związków zawodo-

wych ! współdziałanie między sa-

morządem robotniczym a. kolami

PTE, Z konkretnych tematów prog-

ramowych takiego współdziałania
na uwagę zasługują:

# pomoc PTE przy wykonywa-
niu, szęzególnie na zlecenie rad ro-

• botniczych, analiz i ekspertyz lub

przy udzielaniu konsultacji;

# włączenie na mocy prawa

przedstawicieli kół zakładowych
PTE do poszczególnych Konferencji
Samorządu Robotniczego,

# dążenie do przekształcenia
Klubów Technika i Racjonalizatora
w Klub Technika i Ekonomisty, (m)

ODDZIAŁY REGIONALNE
Wraz z rozwojem ilościowym

PTE (obecnie 61 tys. członków) nie-

wystarczające okazują się jego
tradycyjne podziały organizacyjne
(Zarząd Główny, oddziały woje-
wódzkie, sekcje problemowe 'przy
oddziałach wojewódzkich). Czynni-
kiem ożywiającym działalność to-

warzystwa stają się w tych warun-

kach inne formy organizacyjne:
branżowe i środowiskowe rady ko-

ordynacyjne, komisje przy ZG, a

także oddziały regionalne. Tych
ostatnich jest już 13. Niektóre z nich

stworzyły wyraźną platformę inte-

grującą środowisko ekonomistów,
podejmują ciekawe inicjatywy
i prowadzą ożywiona działalność.

Można tutaj wskazać przykłady ta-

kich dobrze pracujących oddziałów

regionalnych, jak: toruński, często-
chowski, płocki i słupski. Nie we

wszystkich jednak przypadkach u-

tworzenie oddziałów regionalnych

łączyło się z równie wydatnie oży-
wioną działalnością środowiska eko-

nomistów.

Z tego względu Prezydium ZG

PTE zaleciło jednocześnie przepro-
wadzanie analiz, pozwalających na

prawidłowe sterowanie dalszym roz-

wojem również tej formy organi-
zacyjnej . towarzystwa. Za ramowe

kryteria powoływania oddziałów re-

gionalnych przyjęto: 1) wyraźne
wyodrębnianie podregionu gospo-

darczego lub wielkiej aglomeracji
miejskiej; 2) liczebność ok. 400

członków fizycznych (15 kół i zbli-

żona ilość członków prawnych); 3)
zainteresowanie działalnością towa-

rzystwa -miejscowych czynników
politycznych i administracyjnych;
4) istnienie aktywu społecznego,
doświadczonego - w prowadzeniu
rady terenowej'kół PTE; 5) odpo-
wiednie warunki lokalowe, (m)

W marcu br. w wyniku spotkania
przedstawicieli kół PTE przemysłu
szklarskiego i przemysłu ceramicz-

nego zdecydowano się połączyć rady
koordynacyjne obu tych przemy-
słów w jedną radę koordynacyjną,
obejmującą 49 kół i 910 członków

PTE. Decyzja ta jest zgodna ze

zmianami organizacyjnymi, w któ-

rych wyniku z początkiem br. po-

wołane zostało Zjednoczenie Szkła

i Ceramiki (w miejsce dwóch zjed-
noczeń Przemysłu Szklarskiego
i Przemysłu Ceramicznego). Adres

nowej Rady: Zjednoczenie Szkła

i Ceramiki 01-750, Warszawa, ul.

Przasnyska 2. (m)

Ekonomistów zaprasza się do

udziału w ogłoszonym niedawno

konkursie dla prasy zakładowej.
Hasło konkursu: GOSPODARU-

JEMY LEPIEJ — ŻYJEMY DO-

STATNIEJ". Artykuły konkursowe

powinny popularyzować wśród za-

łóg zasadę gospodarności, zachęcać
do zwiększenia efektywności pro-

dukcji, do eliminowania przejawów
marnotrawstwa, piętnować niepra-
widłowości w gospodarce materiało-

wej, magazynowej, paliwowo-ener-
getycznej, remontowej, finansowej
itp. oraz upowszechniać przykłady
dobrej pracy. Konkurs będzie prze-

biegał w dwóch kategoriach — dla

zespołów redakcyjnych oraz dla

autorów najcenniejszych wypowie-
dzi prasowych oraz w dwóch eta-

pach: do 30 września 1973 r. oraz

do 30 czerwca 1974 r. Nagrody dla
autorów łącznie po 2 etapach (1 za 5

tys.zł;dwiepo3tys.złitrzypo
2 tys. zł) i dla zespołów redakcyj-
nych po 1 etapie (jedna —

7
tys. zł;

dwiepo5tys.złitrzypo3tys.zł).
Konkurs organizują wspólnie CRZZ,
PTE i Stow. Księgowych. Szczegó-
łowych informacji udziela Biuro

ZG Stow. Księgowych, Warszawa,
ul. Sienkiewicza 12, tel. 27-58-97.

(m)

W kwietniu br. tematem spotkań
klubu organizacji inicjujących będą
m. in. „Zasady działania gospodar-
czej centrali (przedsiębiorstwa) han-
dlu zagranicznego". Referat przygo-

towują przedstawiciele Centrali
Handlu Zagranicznego „Ciech" oraz

Zjednoczenia Przemysłu Chemii Go-

spodarczej „Pollena".
W maju w programie prac klubu

przewiduje się omówienie kryteriów
oceny działalności organizacji ini-

cjujących w powiązaniu z systemem
sprawozdawczości. Referat przygo-

towują przedstawiciele Instytutu
Planowania.

W czerwcu przedmiotem klubowej
dyskusji ma być system ekonomicz-

no-finansowy organizacji inicjują-
cych ze szczególnym uwzględnie-
niem problemów kształtowania cen.

Referentami będą przedstawiciele
Ministerstwa Finansów.

m

J
UŻ po raz trzeci Polskie To-

warzystwo Ekonomiczne przy-
znało nagrody naukowe ta.

prof. Oskara Langego. Nagro-
dy zostały przyznane za prace
naukowe z dziedziny nauk

ekonomicznych, opublikowane w la-
tach 1969—1971. Tym razem pokło-
sie konkursu było duże, na konkurs
zgłoszono ok. 50 prac, co zapewne
nie ułatwiło pracy Sądowi Konkur-
sowemu. Jest to więc duży dorobek
polskiej myśli ekonomicznej. Nauki
ekonomiczne w Polsce dysponują
już stosunkowo liczną kadrą nauko-
wą, która, jak widzimy, jest aktyw-
na na polu pracy naukowej, a co za

tym idzie i publikacji książkowych.
Nie tak dawno na ten konkurs zgła-
szano niepomiernie mniej prac.

Przypomnijmy, że w Polsce Lu-

dowej Polskie Towarzystwo Ekono-
miczne ogłosiło pierwszy konkurs
na nagrody naukowe w 1961 roku i

wtedy laureatem nagrody I stop-
nia został prof. Oskar Lange, po
śmierci którego konkurs otrzymał
Jego imię. Przypomnijmy też, że
laureatem pierwszego konkursu na-

grody naukowej im. prof. Oskara
Langego został prof. Michał Kale-
Cki, który otrzymał nagrodę I stop-
nia za pracę „Zarys teorii wzro-

stu gospodarki socjalistycznej". (W
drugimi konkursie nagrody I stop-
nia nie przyznano). W trzecim kon-
kursie nagrodę I stopnia przyznano
nestorowi polskiej ekonomii, prof.
EDWARDOWI LIPIŃSKIEMU za

pracę „Karol Marks i zagadnienia
współczesności".

szczególnym walorem jest to, że

traktuje naukę jako czynnik dy-
namizujący bezpośrednio lub po-
średnio wzrost dochodu narodowe-t
go. Wiele jej treści ma w obecne?
sytuacji charakter bezpośrednio
nadający się do zastosowania. Inne
zaś tezy i wnioski Autora mogą
mieć aktualne znaczenie w nieda-
lekiej przyszłości.

Praca prof. dr. ZBIGNIEWA PA-
WŁOWSKIEGO „Ekonometryczna a-

naliza procesu produkcyjnego", jest
pierwszym tego rodzaju opracowa-
niem w literaturze polskiej. Szcze-
gólnie- cennym walorem jej jest to,
że zawiera ona oryginalne metody
ekonometryczne zastosowane do ana-

lizy wydajności pracy, analizy postę-
pu technicznego, a więc dziedzin
procesu produkcyjnego, które obec-
nie są przedmiotem wzmożonej u-

wagi. Przychodzi więc z pomocą
praktyce gospodarczej, dając klucz
do ilościowej analizy tak skompli-
kowanych zjawisk jak np. oceny
efektów postępu 'technicznego.

Praca prof. dr. JÓZEFA NOWIC-
KIEGO „Szkoła Szwedzka w ekono-
mii politycznej" jest pierwszym chy-
ba monograficznym opracowaniem
w naszym powojennym dorobku hi-
storii myśli ekonomicznej jednego
z kierunków burżuazyjnej ekonomii.
Niezwykle solidny warsztat nauko-
wy Autora, wnikliwa i wszech-
stronna ocena Szkoły Szwedzkiej
dają wysoką rangę naukową tej
pracy. Można sądzić, że przyznanie
jej nagrody naukowej im. prof.
Langego będzie także stymulatorem

wzroście znaczenia tego dorobku
dla praktyki naszego żyda gospo-
darczego. Mówiąc o tym mamy na

myśli nie tylko wzrost ilościowy 1

jakośctiowy prac z dziedziny, nauk
ekonomicznych, lecz także ii to, że
myśl ekonomiczna rozwija się we

wszystkich ośrodkach naszego kra-
ju. Warto tu podkreślić, że wśród
laureatów konkursu są ekonomiś-
ci z ośrodków naukowych Katowic,
Łodzi, Poznania i Szczecina.

I wreszcie na koniec kilka ref-

leksji nm marginesie konkursu; Mo-
żna wyrazić żal, że ostatnie lata
nie przyniiosły prac ekonomicznych
typu „wielkiej "syntezy", których
wzorcami są nagrodzone w konkur-
sie PTE prace Oskara Langego i
Michała Kaleckiego. Niewątpliwie
.jest wiele czynników determinują-
cych tę sytuację, m. in. nie sprzy-
jały powstawaniu tego rodzaju prac
trudne, minione lata.

Obecnie klimat dla twórczych po-
szukiwań typu „wielkiej syntezy"
jest nieporównanie lepszy, nie ska-

żony więzami dogmatów i, używa-
jąc słów prof. Lipińskiego, „magicz-
nych zaklęć". Należy dążyć do pod-
noszenia temperatury tego sprzyja-
jącego klimatu. Ale to tylko jedna
z determinant rozwoju polskiej my-
śli ekonomicznej.

Bardzo wiele prac ekonomicz-
nych — w tym niektórych prac na-

grodzonych — cierpi na niedostatek
bazy materiałowo-ąnalitycznej. Jest
to związane z niedorozwojem tej
bazy w ośrodkach akademickich, z

NAUKOWE PTE
LANGEGO

Laur pierwszej nagrody przypadł
prof. Lipińskiemu za ładunek my-
śii teoretycznej zawarty w nagro-
dzonej pracy. Dotyczy ona podsta-
wowych problemów funkcjonowania
i rozwoju gospodarki, socjalistycznej.
Inspiracji do swoich rozważań i
kierunków rozwiązań w podstawo-
wych kwestiach naszego życia go-
spodarczego prof. Lipiński szukał w

pracach Karola Marksa, zwłaszcza
w marksowskiej teorii stosunków

produkcji i teorii ich rozwoju. Nie
sposób tutaj omawiać głównych my-
śli i tez nagrodzonej pracy prof. Li-

pińskiego. Przy^gs^y i,Wi,ęc in ex-

tenso tylko jedSn cyfót" który mógł-
by być^ipattem^tej pracy:

„Marksizm, w historycznych prze-
jawach działania społeczno-polity-
cznego, nie może być systemem mo-

nolityczno niezmiennym. Budowa
socjalizmu jest budową czegoś, co

jeszcze w ostatecznych kształtach
nie istnieje i istnieć nie może, gdyż
•nie ma ostatecznych kształtów hi-
storii. Marksizm jest niewątpliwie
niezawodną wizją świata, ale hi-

storyczna realizacja tej wizji odby-
wa się w błędach, „wypaczeniach",
odchyleniach i tylko swoboda wal-
ki oraz przeniesienie jej płaszczyz-
ny z wąskich kręgów na szeroką
drogę ścierania się, demaskowania
i ujawniania sprzeczności, zmniej-
szy suimę „wypaczeń i w pewnym
Stopniu uwolni walczącą ludzkość
od potknięć, zahamowań i stosowa-
nia metod, które po tylu wiekach
należą do bezpowrotnej przeszłoś-
ci" J

).
A oto ogólna charakterystyka in-

nych prac nagrodzonych w konkur-
sie. Nagrodzone prace reprezentują
szeroki wachlarz nauk ekonomicz-
nych. Świadczy to nie tylko o tym,
że postępy polskiej myśli ekonomi-
cznej są wielostronne, lecz także o

tym, że w wielu dziedzinach nauk
ekonomicznych dorobiliśmy się"
prac wybitnych i bardzo dobrych.

Nagrodę II stopnia otrzymał prof. dr
PAWEŁ SULMICKI za pracę „Pla-
nowanie i zarządzanie gospodarcze".
Praca ta ujmuje systemowo i dy-
namicznie całokształt zjawisk i pro-
cesów gospodarczych. Mając cha-
rakter czysto teoretyczny, jest zara-

zem pracą z dziedziny ekonomii
stosowanej, której dorobek może
być transformowany na język prak-
tyki. W dobie wzmożenia prac nad
doskonaleniem naszego planowania
i zarządzania gospodarką może ona

oddać, a jak mówią działacze go-
spodarczy, już oddaje duże usługi
w procesie doskonalenia naszej go-
spodarki.

Wśród prac wyróżnionych nagro-
dą III stopnia znalazły się prace:
z dziedziny programowania rozwoju
gałęzi przemysłu, z dziedziny, któ-
rą można nazwać ekonomiką nauki
i techniki, z dziedziny ekonometria
oraz historii myśli ekonomicznej.

Praca doc. dr. hab. WŁADYSŁA-
WA BAKI pt. „Programowanie roz-

woju gałęzi przemysłu" dotyczy bu-
downictwa i przemysłu materiałów
budowlanych. Ta dziedzina nauk
ekonomicznych była (a chyba i jest)
do tej pory raczej zaniedbana. Pra-
ca W. Baki pod wieloma względami
może być w tej dziedzinie uznana

za wzorcową. Cechuje ją wysoki po-
ziom teoretyczny, a zarazem jej do-
robek może być (i już jest) wyko-
rzystywany w budownictwie i. prze-
myśle materiałów budowlanych.

Praca dr. hab. ZBIGNIEWA MA-
DEJA „Nauka 1 rozwój gospodarczy"
traktując o roli nauki jako czynni-
ka rozwoju sił wytwórczych należy
niewątpliwie do nowatorskich w

naszej myśli ekonomicznej. Jej

podjęcia się podobnego rodzaju mo-

nograficznych opracowań przez dm-
• nych' ekonomistów. Marksistowska

gruntowna analiza współczesnych
kierunków burżuazyjnej ekonomii
jest w obecnej dobie jak najbar-
dziej potrzebna służąc w starciu
ideologicznym dwóch przeciwstaw-
nych systemów społecznych.

Wśród prac, które otrzymały wy-
różnienia są dwie prace z dziedziny
międzynarodowych stosunków eko-
nomicznych, praca z teorii wzrostu

gospodarki socjalistycznej oraz z

ekonomiki przemysłu. Podobnie jak
poprzednip . wskażmy., na ich ogólne
.ceśshy chńfekteiystycsinfe'.

„Pracantiric. dr. .. .bab.- MARIANA
. GUŻKA. pt. „Międzynarodowa inte-
gracja gospodarcza' w. socjalizmie"
otrzymała już poprzednio nagrodę w

konkursie Państwowego Instytutu
Spraw Międzynarodowych. Wyróż-
nienie w konkursie im. prof. Lan-

gego potwierdziło więc duże walory
naukowe tej pracy. Stanowi ona

kompleksowe ujęcie teoretycznych
zagadnień socjalistycznej integracji i
może służyć cenną pomocą w opra-
cowywaniu. praktycznych rozwiązań
zmierzających do pogłębienia inte-
gracji gospodarczej krajów RWPG.

Pracę doc. dr. hab. .CEZAREGO
JÓZEFIAKA „Optimum techniczno-
renowacyjne w gospodarce socjali-
stycznej" można zaliczyć do prać
szkoły Kaleckiego ze wszystkimi jej
zaletami. Autor rozwija koncepcję
wzrostu gospodarczego prof. Kalec-
kiego w dziedzinie postępu technicz-
nego. Rozwinięcie teorii odmładzania
i przekuwania aparatu produkcyjne-
go stanowi główne osiągnięcie pracy.
Ten . dorobek staje się szczególnie
cenny i aktualny w dobie, kiedy
wzrost wydajności pracy, a więc i

przyśpieszenie tempa-postępu tech-
nicznego staje się pierwszoplanową
sprawą naszej gospodarki.

Praca dr. hab. HENRYKA KRÓLA
„Postęp techniczny a kwalifikacje"
ma w świetle powyższych uwag
szczególnie cenne i aktualne walo-
ry. Traktuje ona o wzajemnej zależ-
ności między technicznym pozio-
mem produkcji a kwalifikacjami
pracowników produkcyjnych. Opar-
ta została na badaniach statystycz-
nych przeprowadzonych w tym ce-

lu przez GUS. Stało się to rzetelną
podstawą dojścia do wielu uogól-
nień i sformułowania szeregu wnios-
ków, które są bezpośrednio przydat-
ne dla praktyki.

Praca doc. dr: hab. IRENY RUT-
KOWSKIEJ pt. „Światowy rynek
pszenicy" jest gruntownym studium
0 węzłowych problemach ekonomicz-
nych światowego rynku pszenicy.
Bardzo solidny warsztat naukowy w

połączeniu z wnikliwością analizy i

formułowanych ocen, przy uwzględ-
nieniu faktu, że importujemy dość
znaczne ilości zboża —

:
w dostate-

cznym stopniu wskazują na rangę
1 Wagę pracy I. RutkoWsteiej. Praca
ta jest dobrze znana i wysoko ce-

niona w kręgu fachowców zajmu-
jących się na Co dzień sprawami
importu i eksportu produktów żyw-
nościowych. Można wyrazić, nadzie-
ję, że wyróżnienie tej pracy będzie
stanowić zachętę do podjęcia przez
innych ekonomistów podobnych, a

niezmiernie aktualnych tematów
dotyczących poszczególnych dzie-
dzin światowego rynku.

Można wyrazić przekonanie, że
zarówno nagrodzone prace jak i po-
zostałe, bogate pokłosie konkursu
nagrody naukowej PTE im. prof.
Oskara Langego świadczą wyraźnie
o bujnym rozwoju polskiej myśli
ekonomicznej, o wzbogacaniu jej
dorobku o trwałe wartości oraz O

brakami środków na prowadzenie
badań reprezentacyjnych, ankieto-
wych i innych: Oczywiście nie jest
to jedyna przyczyna, gdyż ukształ-
towanie więzi między ośrodkami na-

ukowymi i Głównym Urzędem Sta-
tystycznym zapewne walnie- przy-
czyniłoby się do wzbogacenia bazy
materiałowo-analitycznej, z której
korzystają nasi ekonomiści. Niewąt-
pliwie byłoby to ważnym czynni-
kiem zwiększenia ich znaczenia dla
praktyki gospodarczej.

W tym kontekście jeszcze Jedna
uwaga. Podstawowa' kadra teorety-
Łęóiyr iiauk; ekonomiczft^.cH"'jest' sku^
jaióńa'.

1
w Iwyżsźych uczelniacht' Od

dń%na !
stwierdzono, jatsfein

vi' dziedzinie prac naukowo-badavir-
ęźychfnie jest 'w pełni i należycie
wykorzystany. Należy więc pomy-
śleć o większym bezpośrednim po-
wiązaniu akademickiej kadry hąu'-
kowej z resortowymi i' innymi in-

stytutami naukowo-badawczymi.
Trzeba też-stwierdzić, że; mamy

.do czynienia z niedorozwojem pew-
nych dziedzin nauk ekonomicznych
w Poisce.' Jeszcze jednym sygnałem
tego był omawiany konkurs. Niektó-
re dziedziny, np. dziedzina kosztów
produkcji, niemal w ogóle nie są
przedmiotem prac naukowych. Choć'
•wśród nagrodzonych prac znajdujer
my prace dotyczące niektórych
aspektów postępu technicznego,

5

dziedzina ta jako całość jest wyraź-
nie zaniedbana. W określonym
stopniu dotyczy to i problematyki
cen, mimo, że w ostatnim okresie -

notujemy w tej dziedzinie badań
pewne ożywienie. Nie rozszerzając
tego rejestru chcieliśmy jeszcze
wskazać na wyraźny niedorozwój
badań nad współczesnym kapitaliz-
mem.

Nauki ekonomiczne obejmują Co-
raz więcej i coraz bardziej wyspe-
cjalizowanych dziedzin: Tymczasem
publiczna ocena i wyróżnianie prac
z tak różnorodnych dziedzin ogra-
nicza się w zasadzie do, nagrody
naukowej PTE im. Oskara Langego.
Nagrody ministra Nauki, Szkolni-
ctwa Wyższego i Techniki nie na-

brały wyraźnie ukształtowanego pro-
filu, nie mówiąc już o tym, że ma-

ją charakter wewnątrzuczelniany i
nie są podawane do wiadomości pu-
blicznej.

Wydaje się zaś, że obecny stań
rozwoju nauk ekonomicznych,4
ukształtowanie się ich licznych wy-
specjalizowanych i bogato reprezen-
towanych przez prace naukowe
dziedzin — wskazuje na potrzebę
rozszerzenia systemu nagród. Mece-
nasami tych dziedzin mogłyby być

• poszczególne resorty (Rolnictwa,
Handlu Zagranicznego, Handlu
Wewnętrznego, Finansów, itd.)
Funkcje współgestorów w realizacji
ogólnopolskich i publicznych kon-
kursów mogłoby zapewne przyjąć
na siebie Polskie Towarzystwo Eko-
nomiczne.

Na zakończenie zasygnalizujemy,
że dorobek polskiej niyśli ekonomi-
cznej, poza zupełnie nielicznymi
wyjątkami, nie jest prezentowany
za granicą. Jak do tej pory podjęte
wszystkie w tej dziedzinie wysiłki
pozostały bez widocznych rezulta-
tów. Czyżby sprawa ta znalazła się
w zaczarowanym kręgu „niemoż-
ności"? A może jednak Rok Nauki
Polskiej przyniesie wreszcie w tej

^dziedzinie zasadniczą zmianę.

lir ZBŁ

1) E. Lipiński: Karol Marks < zagad-
nienia współczesności, .Warszawa, i»7i,
wyd. drugie, 8. 1H—13S.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BANKU PEKAO WOBEC

NABYWAJĄCEGO. DOMEK
!ZA DEWIZY

Irena K. zawarła z Bankiem
Polska Kasa Opieki umowę, na

podstawie której Bank zobowią-
zał się wybudować dla niej dom
jednorodzinny wG.zacenę
10 400 dolarów USA w terminie
do dnia 15 sierpnia 1966 r.

Wobec stwierdzenia we wcześ-
niejszych terminach odbioru ko-
nieczności usunięcia ujawnionych
wad i usterek, odbiór budynku
nastąpił ostatecznie dopiero w

dniu 22 czerwca 1967 r., chociaż
i wówczas Irena K. wytknęła
dalsze usterki, które jednak zgo-
dziła się usunąć sama w zamian
za 520 dolarów opustu, na co

Bank wyraził zgodę.
W dniu 15 listopada 1967 r.'

Irena K. wystąpiła przeciwko
Bankowi Pekao na drogę sądową
domagając się odszkodowania za

nienależne wykonanie umowy,
w tym m. In. zasądzenia 88 657
zl z tytułu kar umownych za

zwłokę w oddaniu budynku.
Sąd Wojewódzki zasądził na

rzecz powódki 88 068,50 zł z ty-
tułu kar umownych (w tym
1.619,50 zł z powodu dodatko-
wych kosztów odbioru budynku).

Zdaniem Sądu Wojewódzkie--
go, z treści § 9 zawartej między
stronami umowy wynika, że na

rzecz pozwanego została zastrze-
żona kara umowna „w wypadku
odstąpienia" od umowy przez
powódkę, natomiast w razie nie-
dotrzymania wanihków umowy
przez Bank Drawa powódki do
odszkodowania miałv się opie-
rać na zasadach wskazanych w

§ 4 umowy, który stanowi., że
powódce w stosunku do Banku
bedą orzvsłuĘiwać zarzuty co do
nieterminowego orzekazania bu-
dynku w ramach i na oodsta-
wie zarządzenia Ministra Budow-
nictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych z dnia 14 kwiet-

nia 195R r. w sorawie umów o

robotv budowlano-montażowe w

brzmieniu ustalonym w zarzą-
dzeniu z dnia 29 grudnia 1959
roku, którego § fil i 62 przewi-
dują kary za nieterminowe wy-
konanie zobowiązania.

Ponieważ powódka nabyła o-<

statecznie budvnek za 9.880 dola-
rów czyli za 711360 zł (9880 X
72 zł) przeto łączna kara umow-

na za zwłokę od tej sumy wyno-
si 84 205 zł.

Bank Pekao wniósł rewizję od

wyroku Sądu Wojewódzkiego,
zarzucając m. in. wadliwą, wy-
kładnię umowy co do kar . u-

mownych oraz błędne ustalenie

ceny za budynek w wysokości
711 360 zi tj. według kursu do-
lara ,7.2.. zł zamiast po 24 zł za

1 dolara. „

Sąd Najwyższy rozpoznawszy
sprawę, wyrokiem z dnia 15 ma-

ja 1972 r. nr I CR 28/72 obniżył
zasądzoną na rzecz powódki
kwotę 88 068,50 zł do kwoty
29 979 zł, wypowiadając nastę-
pujący pogląd prawny:

1. Zasadzie równości stron od-

powiada-prawo każdej z nich do
kar umownych, gdy nienależyte
wykonanie umowy przez drugą
stronę nie jest wynikiem oko-
liczności, za które strona ta nie
odpowiada (art. 65, 483 i 484 ko-
deksu cywilnego).

2. Kurs bonów towarowych
Banku Pekao nie jest kursem
wartości dewizowych, a jedynie
rozliczeniem wewnętrznym tego
Banku.

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

„1. Dokonana przez sąd orze-

kający wykładnia — co do za-

kresu obowiązywania kar umow-

nych w wyoadku niewykonania
lub nienależytego wykonania u-

mowy — tvch jej Dostanowień,
które odwołują się do zarządze-
nia przewidującego kary umow-

ne' w stosunkach miedzy wyko-
nawcą a zamawiającym roboty
budowlane, nie narusza ani tre-
ści umowy, ani jei celu. Wy-
kładnia zgodna z zasadami spo-
łecznego współżycia (oor. art. 65
k.c.) wvłacza uprzywilejowanie
jednej tvlko strony, zasadzie
wiec równości stron czvni zadość
prawo każdej z nich do kar u-

mownych, gdv nienależyte wy-
konanie umowy przez drugą
stronę nie jest wynikiem oko-
liczności, za które ona nie . od-
powiada (art. 483 i 484 k.c .) .

Zwłoka pozwanego w wyko-
naniu zobowiązania (wydania w

terminie budynku) uprawnia za-

tem nowódke do żądania kary u-

mownei, skoro sama umowa nie
stanowi inaczej. W tym też za-

kresie oraz co do obowiązku
zwrotu kosztów przelazdów po-
wódki i osób jej towarzyszących
(męża oraz rzeczoznawcy, służą-
cych Domocą przy odbiorze bu-
dynku) rewizia Dodlega oddale-
niu (art, 387 k. D. C .). Wysokość
soornych k^ztów zo«tała usta-
lona niewadliwie, podstawa zaś
obowiązku zwrotu (zawinione
niezachowanie terminu) nie jest
kwestionowana.

2. Zasadne są natomiast zarzu-

ty skarżącego co do: (...) b)' za-

stosowania orzy określeniu kur-
su dolara USA (na tę walutę o-

piewa umowa) kursu w wyso-
kości 72 zł za 1 dolara. (...)

3. Kurs dewiz i pieniędzy za-

granicznych ustala i ogłasza w

Monitorze Polskim Narodowy
Bank Polski (art. 12 pkt. 5 u-

stawy dewizowej z dnia 28 mar-

ca' 1952 r. — Dz.. U. Nr 21, poz,
133). Jest to w tym zakresie o-
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przeludniony kraj posiada ogromne
rezerwy i ogromne możliwości właś-
nie w rolnictwie. Tym istotniejsze,
iż dalsza przyszłość może przynieść
niedobór żywności w niektórych
częściach świata.

Takie są prognozy na przyszłość
i w takiej sytuacji rozwijać się bę-
dzie rolnictwo w Polsce. Jak reagu-
je na nią jedna z najważniejszych
i największych placówek pracujące-
go na rzecz rolhictwa zaplecza nau-

kowo-badawczego: Przemysłowy In-

stytut Maszyn Rolniczych w Pozna-
niu?

SKOK DO PRZODU

Oczywisty jest więc postulat co-

raz pełniejszej mechanizacji rolnict-
wa, której podstawy przygotować ma

właśnie poznański instytut. Mniej
oczywista jest już odpowiedź na py-
tanie o to, jaka ma być owa mecha-

nizacja. Nie wystarczy bowiem, by
tempo jej rozwoju wyprzedzało tem-

po wzrostu produkcji rolnej. Przy-
szły odpływ ludności ze wisi do
miast może przybrać charakter dość
szybko narastającej fali, na co od-
powiedzią może być tylko szczegól-
nie wzmożona mechanizacja prac
rolnych. Jednoczesna konieczność
wspomnianego już. uatrakcyjnienia
zawodu rolnika, zdecydowanego ul-
żenia jego pracy sprawi, że w pew-
nym okresie niezbyt dalekiej przy-
szłości mechanizacja, a może nawet

automatyzacja w rolnictwie powin- •

na przybrać charakter wręcz „sko-
kowy". Czy oznacza to, że na ryso-
wnicach konstruktorów i w zakła-
dzie doświadczalnym PIMR powsta-
ją bądź powstaną niedługo modele
zadziwiających „maszyn rolniczych
przyszłości", o jakich nikomu się je-
szcze nie śniło?

Przede wszystkim by konstruować
1 udoskonalać cokolwiek, trzeba od-
powiedzieć sobie na pytanie ^,,00.?",
a' także na pytania „dlaczego ?" i
„dla kogo?". A tego rodzaju

1
? posta-

wienie zagadnienia wskazuje* ód ra-

zu, że nie chodzi o poszczególne,
choćby nawet najdoskonalsze maszy-
ny rolnicze, lecz o możliwie pełną
mechanizację pewnych zamkniętych
cykli produkcyjnych. Tego rodzaju
cykli można dostrzec w gospodarce
rolnej kilkadziesiąt JL każdemu wi-
nien odpowiadać właściwy zestaw

maszyn, np.cyki produkcyjny obor-
nika, zbioru ziemniaków itp. Cykle
te i odpowiadające im maszyny rol-
nicze (w tym także maszyny nie
istniejące jeszcze) zestawiono w in-

stytucie w specjalną tablicę przy-
pominającą pó trosze tablicę Men-

delejewa. Można z niej odczytać, ja-
kie maszyny potrzebne będą w róż-
nych okresach przyszłości dla róż-
nych cykli produkcyjnych w różnych
typach gospodarstw. Dopiero z niej
widać czym jest kompleksowa me-

chanizacja takich cykli i że jest ona

o wiele ważniejsza dla przyszłości
rolnictwa niż konstruowanie pew-
nych „popisowych", a oderwanych
od całości urządzeń. Widać z niej
też, jakie maszyny już posiadamy i
jakie z posiadanych okażą się wy-
starczające w przyszłości, jakie mu-

simy sami skonstruować, jakie na-

tomiast zakupimy za granicą. Tu o-

czywiście odgrywa istotną rolę mię-
dzynarodowy podział pracy między
kraje RWPG. Istnieje już wstępnie
ustalony międzynarodowy system
maszyn rolniczych,' z którego wy-
nikać będą konkretne specjalizacje
badawcze i produkcyjne poszczegól-
nych krajów. Istotne postępy osiąg-
nięto też w unifikacji pewnych pa-
rametrów maszyn, jak rozstawy i
wielkości koł, odstępy rzędów w

siewnikach itp. Jak tego rodzaju u-

zgodnienia są istotne, wie tylko ten,
kto na przykład polskim traktorem
ciągnął czechosłowacki siewnik lub
odwrotnie. Tak więc współpraca
międzynarodowa odgrywa istotną
rolę w zestawieniu tej prognostycz-

Jeżeli mamy sprostać wymogom rolnictwa przyszłości, nie do pomyślenia są tak częste awarie maszyn rolni-
czych jak dziś. Fot. M. Stankiewicz

nej „tablicy Mendelejewa" maszyn jednak raczej przypuszczać, że to co dziej istotne, że Instytut, prócz ba-
rolniczych. Bez postępującej specja-

' lizacji międzynarodowej nie dałoby
się zresztą rozwiązać problemu kom-
pleksowej mechanizacji pewnych cy-
kli produkcyjnych rolnictwa, ponie-
waż wytwarzanie niektórych urzą-
dzeń w niewielkich ilościach na po-
trzeby jednego kraju okaząłoby się
całkowicie nieopłacalne. Nadzieje
eksportowe mogą zaś sprawdzić się
w szerszym zakresie tylko przy peł-
nej unifikacji w ramach wielkiego
systemu maszyn.

Dodatkowym utrudnieniem jest
fakt, że obecnie trzeba uwzględniać
i potrzeby gospodarstw wielkoobsza-
rowych, i indywidualnych, zaś wśród
tych ostatnich osobno potrzeby go-
spodarstw większych i mniejszych.
Oczywiście również zróżnicowanie
geograficzne Polski przyczynia się
do zwiększenia różnorodności typów
i ich odmian. Na przykład maszyny
żniwne dla okolic podgórskich róż-
nić się muszą znaczinie od tych sa-

mych maszyn pracujących na przy-
kład na Żuławach gdańskich.

.-EZAWODNOSC

Z tej prognozy i zarysu ce-

lów wynika oczywisty prymat
kompleksowości nad samą kon-
strukcją. I taka jest zresztą
sytuacja konstruktora nie tylko
w dziedzinie maszyn rolniczych, lecz
w całej omal technice współczesnej.
Konstruktorskie ambicje — nawet
uzasadnione — częstokroć muszą być
powściągane czy też delikatniej mó-
wiąc „ukierunkowywane" przez wy-
mogi ogólnej celowości prac zmie-
rzających do osiągnięcia szerszych
celów.Itu—takjakiwcałej
omal technice — skonstruowanie,
czy nawet tylko udoskonalenie nie-
zbyt efektownego i nie zaspokajają-
cego ambicji urządzenia, może oka-
zać się ważniejsze dla przyszłości od
przedstawienia prototypu maszyny
rewelacyjnej, lecz oderwanej od ca-

łego systemu, niezgodnej z jego kom-

pleksowym charakterem. Rodzi to

oczywiście konflikty równie gdzie
indziej, jak i tutaj.

O drugorzędności tradycyjnie • ro-

zumianej konstrukcji i czysto „kon-
struktorskich" — w ich tradycyj-
nym ujęciu — umiejętności, decydu-
je też inne jeszcze, poza komplek-
sowością ciągów i systemów, wyma-
ganie stawiane maszynom rolniczym.
Jest nim potrzeba bezwzględnej nie-
zawodności. Maszyna przeznaczona
do zbiorów jakiejś rośliny (np. kom-
bajn zbożowy) pracuje tylko przez
kilkadziesiąt, a nawet dla pewnych
roślin przez kilkanaście dni w roku.
Za to w tym okresie musi być ab-
solutnie niezawodna. Praca zaś na

polu, w pyle i kurzu, w tumanach
piachu, w oddaleniu od fachowego
serwisu, stawia niezmiernie ostre

wymagania wszelkim mechanizmom.
Jest to sytuacja bardzo podobna do
sytuacji, w jakiej znajduje się raj-
dowy samochód i rajdowy kierowca,
walczący o laury powiedzmy w

Monte Carlo albo Rajdzie Safari.

Oczywiście są całe ciągi maszyn
pracujące pod dachem w stosunko-
wo spokojnych i ustalonych warun-

kach, obciążone mniej więcej rów-
nomiernie przez cały rok. Nie zmie-
nia to faktu, że najważniejsze dla
rolnictwa maszyny, a właściwie cią-
gi maszyn (bo cały czas mówimy o

mechanizacji kompleksowej), ciągi
decydujące o wykorzystaniu zbiorów,
składają się z mechanizmów obcią-
żonych iście „rajdowo". I właśnie w

zdecydowanej poprawie niezawodno-
ści tkwi największa i jeszcze nie
zrealizowana szansa przemysłu ma-

szyn rolniczych. Dopiero mechaniza-
cja niezawodna i kompleksowa mo-

że okazać się mechanizacją jutra.
Choć niektóre dość kontrowersyjne
prognozy mówią o kolejnej wymia-
nie trzech „pokoleń" maszyn rolni-
czych przed rokiem 2000, to należy

dziś wjeżdża na pola jako prototy-
py, pracować na nich będzie i w ro-

ku 2000, lecz w wersjach o zdecydo-
wanie poprawionej niezawodności i

zdecydowanie uproszczonej obsłudze.

Przyszłość leży więc raczej nie w

tworzeniu od podstaw zupełnie no-

wych konstrukcji lecz w nowym
podejściu do problemów niezawod-
ności, w daleko idących usprawnie-
niach technologicznych. Tylko ta-
kie — spośród nowych i odbiega-
jących od dotychczasowych kon-
strukcji — będą miały zapewnioną
przyszłość, które zapewnią zdecydo-
wany wzrost niezawodności. I znów
sytuacja podobna jak w innych dzie-
dzinach techniki, choć przemysł, ma-

szyn rolniczych w nadchodzących
latach powinien znajdować się w

czołówce starań o niezawodność.
Problem tworzenia i wdrażania do

praktyki konstrukcji niezawodnych
jest o wiele trudniejszy, wymaga o

wiele większych i o wiele lepiej wy-
posażonych zespołów ludzkich niż
problem tworzenia i wdrażania kon-
strukcji o innych wysokich parame-
trach technicznych. Wymaga też o

wiele dłuższych okresów, ponieważ
niezawodność sprawdza się w dzia-
łaniu wielu egzemplarzy maszyn i
to nie od razu.

Organizacyjnie Instytut dobrze jest
przygotowany do praktycznych za-

stosowań prowadzonych prac, a je-
go doświadczenia i przykłady roz-

wiązań mogłyby posłużyć innym. Już
sam budynek i jego rozplanowanie
stanowiąc interesujące rozwiązanie
przydatne zapewne dla wielu placó-
wek zajmujących się badaniami i

rozwojem w zakresie różnego rodza-
ju konstrukcji mechanicznych i pra-
cujących w pełnym cyklu rozwojo-
wym. Każda, z pracowni Instytutu
zajmująca się konkretną, problema-
tyką . badawczą sąsiaduje przez ko-
rytarz z odpowiednim działem Za-
kładu Doświadczalnego, gdzie prze-
prowadzane są próby i badania tech-
niczne urządzeń. Na przykład pra-
cownia podwozi sąsiaduje z działem
zajmującym się tą samą problema-
tyką w ramach Zakładu Doświad-
czalnego i dysponującym odpowied-
nim stanowiskiem badawczym, po-
dobnie inne pracownie. W ten spo-
sób pracownicy pionu badawczego
mają stale „pod ręką" współpracują-
cych z nimi pracowników pionu
wdrożeniowego i odwrotnie.

Ścisła współpraca i podział zagad-
nień badawczych koordynowanych
przez Przemysłowy Instytut Maszyn
Rolniczych łączy go z Instytutem
Maszyn Rolniczych i Ciągników Po-
litechniki Poznańskiej. Współpraca
ta przypieczętowana jest unią per-
sonalną, ponieważ dyrektor PIMR
doc. dr inż. Kazimierz Mielec jest
jednocześnie pracownikiem nauko-
wym wspomnianego Instytutu Poli-
techniki. Dyrektor Instytutu Ma-

szyn Rolniczych Politechniki Po-

znańskiej jest z kolei członkiem Ra-
dy Naukowej PIMR. Mamy więc tu
do czynienia z nieformalnie, acz sku-
tecznie funkcjonującym „organiz-
mem" typu uczelniano-przemysłowe-
go. Taka unia personalna ze wzglę-
du na oczywiste korzyści wynikające
z koordynacji badań, kształcenia
kadr, lepszego związania studentów
z potrzebami praktyki jest warta po-
lecenia i w innych dziedzinach pod
warunkiem, że nie przekształci się
w system nadmiernie przeciążający
obowiązkami wybitnych specjalistów
kierujących tego .rodzaju organiz-
mami.

Badania niezawodności w różnych
warunkach i na różnych poligonach
doświadczalnych wymagają całej
sieci współpracujących placówek, a

także respondentów nadsyłających
spostrzeżenia "i wnioski dotyczące
eksploatowanych maszyn już produ-
kowanych seryjnie. Jest to tym bar-

dań własnych prototypów, badań
maszyn wdrożonych już do produk-
cji przemysłowej, prowadzi też ba-
dania niezawodnościowe i eksploata-
cyjne ciągników, oraz badania im-

portowanych dla rolnictwa maszyn
i urządzeń. Dość interesująca jest
organizacja tej sieci, w skład której •

wchodzą własne placówki terenowe,
współpracujące z Instytutem pańs.t-
wowe gospodarstwa doświadczalne,
ośrodki badawczo-rozwojowe, oraz

. bardzo wielu indywidualnych res-

pondentów. Konstrukcja jej i układ
. terenowy są takie, by objąć pełny

wachlarz warunków geograficznych
występujących w kraju, a także ta-

kie, by maksymalnie zmniejszyć
trasy, koszty i czas trwania nie-
zbędnych wyjazdów.

PRZESZKODĄ JEST
BIUROKRACJA

Instytut — który przejmuje na

siebie odpowiedzialność nie tylko za

badania, ale za bezpośredni postęp
techniczny w branży — musi być
placówką odpowiednio wyposażoną,
dysponującą liczną kadrą na, wyso-
kim poziomie tak praktyki, jak i

teorii, sprężyście kierowaną. Jak
spełniane są te warunki? Czy istot-
nie placówka tego rodzaju może być
podstawowym i właściwie jedynym
ogniwem postępu techniki? "Kadra
Instytutu dość wiernie odpowiada
aktualnemu poziomowi jego zadań-i
?łożoności wykonywanych prac. In-

stytut istnieje już ponad 20 lat; po-
czątkowo najwyższym spotykanym
tu poziomem wykształcenia był po-
ziom inżynierski, potem poziom in-

żyniera magistra, co odpowiadało
wzrostowi złożoności podejmowa-
nych prac. Obecnie zatrudnia on —

wraz; z ^Zakładem- l^świadcząlnym
— około . 700 osób w. tym 12 ' dokto-
rów Ał 4 • samodzielnych. pracowni-
ków nauki. Obecnie jak gdyby. In-

stytut znajdował się w. przededniu
sięgnięcia po nowy poziom kwalifi-
kacji poważnej grupy swych praco-
wników. Otwarte tii studium pody-
plomowe Politechniki Poznańskiej
obejmuje 38 pracowników Instytutu
i niebawem przekształcone zostanie
w studium doktoranckie

1
.

" Znak cza-

su.

Nie budzi zastrzeżeń również ma-

terialna strona rozwoju Instytutu
(choć szereg- braków należy jeszcze
uzupełnić), jak i- poziom ukierunko-
wywania tematów prac, oparty o

wspomnianą przedtem tablicę pro-
gnostyczną maszyn rolniczych. To,
co budzi istotne zastrzeżenia to zbyt
drobiazgowy nadzór sformalizowany
i kontrola ze strony władz nadrzęd-
nych, zwłaszcza resortowych. Nie
chodzi tu o przeciwstawianie się słu-
sznemu sterowaniu i ulcierunkowy- .

wąniu tematyki prac, tak by zgod-
na była z aktualnymi kierunkami
i programami rozwoju o zasięgu
branżowym lub szerszym. Chodzi o

zbyt drobiazgowe ingerencje admi-
nistracyjne, „odgórne" zmiany bie-
żących decyzji, narzucanie dodatko-
wych obciążeń i opracowań niezgo-
dnych z tematyką badań ani z przy-
jętymi przez Instytut ogólnotechnicz-
nymi obowiązkami wobec branży.

W 1971 roku zakończono (w peł-
nym cyklu wdrożeniowym) 18 prac,
które stanowią podstawę do , uru-

chomienia nowych wyrobów. W 1972
roku prac takich było 19. Z wdro-
żeń roku 1971 szczególne znaczenie
ma (i mieć będzie jeszcze bardzo
długo) samobieżny kombajn zbożowy
BIZON, a z wdrożeń roku 1972 kom-
bajn BIZON-SUPER. Nie chodzi tu

bynajmniej tylko o nową konstruk-
cję zastępującą wysłużoną VISTU-
LĘ. Zdaniem kierownictwa Instytu-
tu oraz pierwszych użytkowników
sprawdzających wyprodukowane
przemysłowo kombajny. na polach,
jest to konstrukcja dorównująca, a

nawet przewyższająca niektórymi
parametrami najlepsze konstrukcje
światowe jak CLAYSON ARMADA

(Belgia) czy FAHR-1200 (NRF).
Wraz z — wdrożoną ostatnio do
produkcji przez Instytut — prasą
zbierającą wysokiego stopnia zgnio-
tu Z-215 JAGA (zbieranie i" praso-
wanie w kostki słomy)1 tworzy BI-
ZON jeden z owych wspomnianych
na wstępie ciągów kompleksowej
mechanizacji. W okresie pełnego roz-

winięcia produkcji. BIZONA i JAGI
— co przypadnie na- rok 1975 — o -

szczędności wynikające ż zastosowa-
nia tych dwu współpracujących ze

sobą maszyn w skali całego rolnict-
wa osiągną około 300 min zł rocz-

nie^ Wynika to z obniżki kosztów
zbioru z 1 ha w porównaniu z- po-
przednimi metodami dla BIZONA-
SUPERo200złidlaJAGI-,ażo
420 zł. ...

Być może najistotniejszy jest je-
dnak fakt, iż ko.nstrukcja BIZONA
pozwala dostosować go do zbioru
zbóż o plonach sięgających nawet
100 q z hektara; a z takimi plona-
mi — co wynika z materiałów
wspomnianej wcześniej konferencji
prognostycznej SITR oraz z później-
szych opinii specjalistów — należy
liczyć się na niektórych obszarach
w roku 2000, przy przeciętnej rzędu
50 q z ha. Konstrukcja BIZONA
stanowi też podstawę. do opracowy-
wania przez Instytut szeregu nowych
kombajnów dostosowanych do , zbio-
ru innych roślin jak na przykład
kukurydza czy ryż. Tak więc — w

dziedzinie maszyn żniwnych — „ja-
zda" ku przyszłości będzie w głó-
wnej mierze ..jazdą na BIZONIE".

W zadaniach wdrożeniowych na

rok bieżący i następne dominuje
natomiast problematyka mechaniza-
cji prac hodowlanych. Chodzi tu o

.dostarczenie, .w pierwszej kolejności
"'najniezlśędniisjszych '

maszyn • elimi-
nujących szczególnie uciążliwe lub
najbardziej czasochłonne .prące, w

różnych typach' gospodarstw. W dal-
szej kolejności zaś o kompleksową
mechanizację zgodnie ze wspomnia-
ną przedtem tablicą prognostyczną.
Tu w dziedzinie mechanizacji prac-
hodowlanych najwcześniej zetknie-
my się w rolnictwie z automatyza-
cją niektórych urządzeń. Dość kon-
trowersyjna zresztą perspektywa
wkroczenia automatyki do rolnictwa
kojarzona bywa zazwyczaj z futu-
rologicznymi wizjami zautomatyzo-
wanych ciągników bez kierowcy lub
zdalnie sterowanych kombajnów.
Jak dotąd zakrawa to raczej na

science-fiction. za to zautomatyzo-
wane urządzenia do dawkowania i
rozdziału pasz, do optymalizacji mi-
kroklimatu w pomieszczeniach ho-
dowlanych, szklarniach, magazynach
zbożowych itp. to — biorąc pod u-

wagę plany prac Instytutu — przy-
szłość wcale nie tak daleka.

*

' Teraźniejszość — prócz oczywi-
stych tendencji wynikających z

prognoz — każe zajmować się tak-
że rozwiązywaniem problemów pro-
stszych nieco, lecz przynoszących
efekty aż nadto wymierne. Wdrożo-
ny ostatnio do produkcji przez In-

stytut siewnik do kalibrowanych na-

sion buraka cukrowego przynosi o-

szczędność rzędu 1 100 zł na hektar.
Eliminuje bowiem znane dobrze w

rolnictwie pracochłonne „przerywa-
nie" tych roślin. Ponieważ cena jego
skalkulowana została na 21 tys. zl
—

: siewnik amortyzuje się już po
obsianiu 20 ha! Daje to pewne po-
jęcie o tym, jak olbrzymie są mo-

żliwości świadomego i kompleksowe-
go działania technicznego w rolnict-
wie. Bo dopiero rolnictwo odpowie-
dnio wyposażone może jeszcze za-

skoczyć nas swymi możliwościami.
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brotu wartościami dewizowymi
organ wyłącznie właściwy.

Narodowy Bank Polski stosuje
obok kursu podstawowego walut
obcych także kurś specjalny —-

sześciokrotność kursu podstawo-
wego—inatenkurs(24złza

/1 dolar USA) powołuje się w

rozliczeniu z powódką pozwany.
Jest to jednocześnie kurs maksy-
malny, przeliczenie może zatem
— najkorzystniej dla powódki
nastąpić najwyżej według tego
kursu i o tyle Obniżeniu podlega
kwota zasądzona (pomniejszona
o nienależne 2 224 zł).

Kurs bonów towarowych Ban-
ku Pekao nie jest kursem war-

tości, dewizowych. Bank PKO
wystawia • bony towarowe za

przękazaną mu walutę. Rozlicze-
nie tych bonów przez Bank do
swych własnych, celów według
wskaźnika 71 zł za dolar USA
jest rozliczeniem wewnętrznym
Banku, nie zaś kursem śtósowa-
nyfti, do czego zresztą Bank
PKO. nie'jest uprawniony.

Z powyższych względów nale-
żało' na podstawie art, 390 .§ 1

kJp.c. w tej części zmienić za-

skarżony Wyrok, orzekając jak
w senteńcji".' '

NOWE PRŻEPM[

I ZARZĄpZENlĄ

UTWORZENIE
WE WROCŁAWIU ZARZĄDU

ADMINISTRACJI RZEKI
ODRY

ilmtóter Żeglugi zarządzeniem
nr 10 z dfiia ,23 stycznia 1973 r.

(DZ. tfrz, filin. Żeglugi Nr 2, poz.
12). powołał do'życia Zarząd Ad-
ministracji Rzeki Odry, z siedzi-
bą' we Wrocławiu,

Do zakresu działania Zarządu
naTeży iń. iń:: i) wykonywanie
zadań związanych, z rozwojem
rzeki Odry' jako drogi wodnej,
2) ' administrowanie i utrzyma-
nie w gotowości eksploatacyjnej
obiektów hydrotechnicznych i
urz^dźeń wodnych tejże rzeki
jak też utrzymanie jej szlaku
żeglownego,- 3) - oznakowanie
szlaku i wodnego i zapewnienie
prawidłowej eksploatacji drogi
wodnej przez. użytkowników,., 4)
wykonywanie prąc i, przedsięr
wzięć zwiążanychi z .ochroną*
przeciwpowodziową i przeciwlor
dową, 5) inne sprawy związane
z gospodarką wodną i. realizacją
planów i, robót dotyczących rze-

ki, . Pdiy.
.Dotychczasowe okręgowe za-

rządy wodne we Wrocławiu, O-
pólu i Szczecinie Zostały zniesio-
nś.

ZASADY GOSPODARKI .

FUNDUSZEM PŁAC W PRZED-

SIĘBIORSTWACH I ZJEDNO-
.CZENIACH

Uchwała nr 4-3 Rady Minis-
trów, z dnia 2 marca 1973 r. (Mo-
nitor Polski Nr 12, poz. 70) o-

kreśliła z' Ważnością od 1 stycz-
nia 1973 r. zasady, gospodarowa-
nia osobowym funduszem płac_w
przedsiębiorstwach państwowych
oraz grupujących je zjednocze-
niach i jednostkach równorzęd-
nych.

Uchwała nie -dotyczy niektó-
rych przedsiębiorstw i organiza-
cji gospodarczych wyraźnie . w

niej wymienionych.
W myśl uchwały, dyrektorzy

przedsiębiorstw państwowych są
upoważnieni do. tworzenia lub
podwyższania — w ramach pla-
nowanego osobowego- funduszu
płac — funduszy premiowych
przeznaczonych, na premie dla
robotników wy nagradzanych we-

dług akordowej, i czasowo-pre-
miowej formy płac. Premie wy-
płacane. X tych fuhduszy powin-
ny .'stwarzać/zachętę do poprawy
nowoczesności i jakości produk-
cji, oszczędności surowców i ma-

teriałów, lepszego wykorzysta-
nia' maszyn i urządzeń oraz do
Wykonywania innych wymier-
nych zadań,, których realizacja
przyczynia się dó poprawy wy-
ników produkcyjnych i ekono-
micznych przedsiębiorstwa, jak
również innych .żądań mających
szczególne znaczenie gospodar-
cze;

Równocześnie / oszczędności o-

sóbowego" funduszu płac, usta-
lone w trybie bankowej kontro-
li funduszu płac, pozostają w

dyspozycji przedsiębiorstwa, z"

tym jednak że 25% tych oszczęd-
ności przedsiębiorstwo przekazu-
je ' do zjednoczenia (jednostki
równorzędnej), po 'dokonaniu roz-

liczeń każdego kwartału.
Z sumy oszczędności, pozosta-

jących do dyspozycji przedsię-
biorstwa, 20% ma być przezna-
czone na pokrycie przekroczeń
funduszu płać Oraz na przedsię-
wzięcia wymagające okresowego
zwiększania płac w roku na-

stępnym.
• Uchwała podaje też m. in., kie-

dy i na jakie cele mogą być
przeznaczone oszczędności posia-
dane przez przedsiębiorstwa i
zjednoczenia.

Wreszcie uchwała upoważnia
dyrektorów przedsiębiorstw do
przyznawania 10% podwyżek
płac wyróżniającym się robotni-
kom- i pracownikom umysłowym.

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

ORGANIZACJA
I ZARZĄDZANIE
WSPÓŁCZESNY poziom rozwoju

produkcji sprawia, że organi-
zacja i zarządzanie w gospo-

darce należą do najbardziej skom-
plikowanych zadań. W miarę po-
stępów rewolucji naukowo-tech-
nicznej problemu te- jeszcze bar-
dziej się komplikują. Również dla-
tego — stwierdzają specjaliści — że
technika z reguły wyprzedzała myśl
organizatorską i koncepcje zarzą-
dzania.

Struktura społecznego procesu

produkcji rozwija się i różnicuje.
Wśród nieskończenie wielkiej liczby
możliwych wariantów ludzie są w

stanie dojrzeć tylko nieliczne — za-

uważa amerykański autor H. A . Si-
mon — -podobnie jak mogą przewi-
dywać tylko nieliczne skutki i to

popełniając błędy. _ Racjonalność
jednostki jest ograniczona i po pro-
stu nie wystarcza jej rozumu, aby
maksymalizować swę^ decyzje. Stąd
wynika sens samego > istnienia or-

ganizacji, którego jedną z najważ-
niejszych funkcji jest kompensata
ograniczonej racjonalności jedno-
stek.

Potrzeba teoretycznych i prak-
tycznych studiów w zakresie orga-
nizacji i zarządzania jest bezdysku-
syjna. Przypomina o tym praca ra-

dzieckiego autora, G. M. GWISZIA-
NIEGO pt. ORGANIZACJA i ZA-
RZADZANIE. SOCJOLOGICZNA
ANALIZA TEORII BURZUAZYJ-
NYCH. (Warszawa, KiW, 1973, s.

433). G. M. Gwisziani jest członkiem
korespondentem Akademii Nauk
ZSRR i Zastępcą Przewodniczącego
Państwowego Komitetu Nauki
i Techniki Rady Ministrów ZSRR.
Praca ta (wydana w oryginale w

1970 r.) uznana jest za koncepcyjne
zapoczątkowanie serii badań podję-
tych przez Instytut Konkretnych
Badań Społecznych AN ZSRR.

Książka traktuje o rozwoju, ce-

lach i tendencjach różnych szkół
organizacji i zarządzania. Autor
koncentruje się nad, pracami auto-
rów amerykańskich, których doro-

bek prezentuje i krytycznie anali-
zuje, wskazując na to, co ma war-

tość naukową i to, co jest apolo-
getyką kapitalizmu wynikającą
z przyjętej doktryny społecznej\
oraz metodologii.

Autor przeciwstawia się uniwer-
salnemu traktowaniu szczegółowych
ujęć, np. pancybernetycznym poglą-
dom na organizację czy innym. Ta-
kie podejście prowadzi do sztucznej
parcelacji zespołu problemów, któ-
re składają się na organizację i za-

rządzanie. Te., problemy powinny
być opracowywane przez wiele
dyscyplin naukowych. Minęły bo-
wiem czasy, kiedy mówiło się o or-

ganizacji pracy w ogóle.
Z tego właśnie punktu widzenia

G. M.'. Gwisziani omawia klasyczną

szkołę organizacji — tayloryzm,
jego odgałęzienia i rozwinięcia,
szkołę human relati.ons, szkołę em-

piryczną, szkołę systemów i tzw.

nową szkołę obejmującą badania
związane z procesem podejmowania
decyzji oraz stosowania metod ma-

tematycznych i elektronicznej tech-
niki obliczeniowej. Z wieloma oma-

wianymi autorami,. . koncepcjami,
czy metodami czytelnik polSki zdo-
łał się już zetknąć. Jednakże z tego
powodu „Organizacja i zarządza-
nie" nie traci na znaczeniu. Stano-
wi systematyzujący przewodnik-
podręcznik, który orientuje czytel-
nika w tej ważnej dla gospodarki
i życia społecznego dziedzinie.

Z. M.
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JERZY DZIfCIOŁOWSKI

Z
OSTATNIEGO numeru „Go-
spodarki Planowej" dowie-
działem się, że zarysowuje
się już koncepcja pfze- .

strzennego zagospodarowa-
nia kraju1), chociaż nie bra-

kuje nadal skrajnie odmiennych
punktów widzenia, co do oblicza
Polski do roku 1990.

Nie niepokoi mnie to, że spe-
cjaliści prezentują krańcowo róż-
ne poglądy. Czego jak czego, ale
ścierania się opinii, będących szan-

są dla rzetelnych programów dzia-
łania — nie mamy za wiele. Dużo

mniej natomiast wesołe jest to, że

kontury planu przestrzennego zago-
spodarowania kraju zaczynają "się
wyłaniać w sytuacji, kiedy dotych-
czas nie zostały jasno sprecyzowa-
ne kryteria, w oparciu o które
ma następować urzeczywistnianie
hasła: zbudujemy „drugą Polskę". A

przecież, jeśli dobrze rozumiem,
plan przestrzennego zagospodarowa-
nia kraju stanowić ma sumę wie-

dzy o tym, gdzie należy zbudować

fabryki, którędy poprowadzić drogi,
jak rozbudować miasta, a więc bę-
dąc niejako konstrukcją architek-
toniczno-urbanistyczną drugiej Pol-
ski powinien powstawać po wyja-
śnieniu sobie, jaką chcielibyśmy
mieć tę jeszcze jedną Polskę.

Ogólnie wiadomo, że chodzi o to,
aby w ciągu 20—30 lat zbudować

„kraj zasobny, w którym ludziom
żyłoby się dobrze" . Co to jednak
znaczy „żyło dobrze"? Czy znaczy
to zaopatrzenie Polaków w samocho-

dy w ilości jeden na^rodzinę, czy
może zagwarantowanie im przede
wszystkim, że nie będą stali w ko-

lejkach, tracili zdrowia w przychod-
niach lekarskich, a wszyscy zdolni

dostaną się na uczelnie? Czy może

porządnie zaopatrzone sklepy w do-
statecznie trwałe i na przyzwoitym
poziomie artykuły, dopasowane ce-

nami do płac ogółu obywateli?
Tego typu pytań jest znacznie

więcej. Nie sądzę,- by trzeba je by-
ło mnożyć. Konieczność sprecyzo-
wania kryteriów, w oparciu o które
następowałoby wypełnianie treścią
hasła budowy „drugiej Polski", nie

wydaje się podlegać wątpliwości,:; je-
śli efekt nia być' zgcańyJ z

v 'założe-
niami.

Zagadnieniem samym w sobie jest
złożoność tego zadania. Weźmy pod
uwagę taką kwestię, jak zapewnie-
nie energii „drugiej Polsce". Zagad-
nienie olbrzymie. Moim zdaniem przy-
stąpienie do rozwiązywania tego na

przykład problemu bez przyjęcia ja-
ko jednego z zasadniczych kryteriów
ochrony środowiska przyrodniczego
człowieka, byłoby po prostu zaprze-
czeniem idei generalnej tworzenia
warunków dostatniejszej, bardziej
satysfakcjonującej egzystencji. Przy-
patrzmy się tej sprawie bliżej.

ZACUJE się, że około polowa
wszystkich zanieczyszczeń, ja-
kim ulega atmosfera w na-

szym kraju jest spowodowanych
przez elektrownie. Szkodliwe od-
działywanie elektrowni na otoczenie

wiąże się przede wszystkim z emisją
dwutlenku węgla i pyłów, których
natężenie zależne jest od stopnia
zasiarczenia i -zapopielenia paliwa.
Drugim' zasadniczym czynnikiem,
który decyduje o tym, czy elek-
trownia jest uciążliwa dla otoczenia

czy nie, a mówiąc ściślej powoduje
przekraczanie stopnia dopuszczalne-
go stężenia gazów i pyłów w za-

sięgu oddziaływania — jest jej wiel-
kość. Za bezpieczne dla otoczenia,
przy stopniu zasiarczenia paliwa w

granicach 1 proc. i odległości od ko-

lejnej elektrowni ok. 50 km, uznaje
się elektrownie o mocy do 2000 MW.

Podstawowym dostawcą energii są
w naszym kraju elektrownie ciepl-
ne, opalane węglem kamiennym 1

brunatnym. (Moc elektrowni wod-

nych jest niewielka, perspektywy
rozwoju również — niska retencja
rzek, a elektrowni korzystających
z paliw rozszczepialnych, jeszflpe
nie mamy). Jakość węgla energe-
tycznego, jak powszechnie wiadomo,
nie jest najlepsza. Pomijając duży
stopień zanieczyszczeń mechanicz-
nych, znaczne zawilgocenie czy ni-

ską wartość opałową, zawiera on

duże ilości siarki. Szczególnie bo-

gaty w siarkę jest tzw. węgiel kra-
kowski. pochodzący z kopalń, zagłę-
bia Jaworznicko-Mikołowskiego. Za-
wartość siarki w węglu z tego re-

jonu jest 2 do 3-krotnie wyższa niż
średnia w węglu energetycznym
dostarczonym ze złóż górnośląskich,
skąd również tylko nieliczne elek-
trownie otrzymują węgiel o zawar-

tości siarki w granicach 1 proc.
Tymczasem przewiduje się, że w

ciągu najbliższych kilku lat blisko
40 proc. ogólnej ilości węgla do-
starczanego energetyce zawodowej
pochodzić będzie z rejonu Jaworz-

nicko-Mikołowskiego .

W okresie ostatnich dwóch lat.
w związku z przyspieszeniem tem-

pa rozwoju gospodarki zużycie ener-

gii wzrastało rocznie o 4,2 proc. Po-
nieważ przyrost energii dokonał się
w oparciu o niezmienioną bazę su-

rowcową , ostrożnie licząc, można

przyjąć, że w tym samym stopniu
wzrastało zasiarczenie atmosfery.

Chciałbym powstrzymać się od

jakichkolwiek uogólnień, dotyczą-
cych założeń rozwojowych' tej dzie-

dziny gospodarki, które mogą nasu-

wać podane fakty. Niemniej jednak
wydaje się rzeczą niezbędną zwró-
cenie uwagi na pewne sprawy.

Mimo szeregu prób, podejmowa-
nych przez największe światowe

korporacje, opracowania skutecznej
metody odsiarczania paliw, dotąd
nie udało się na skalę przemysło-
wą takiej metody zastosować. Jedy-
nym skutecznym sposobem zmniej-
szania zanieczyszczania środowiska

naturalnego związkami siarki, jaki
dała nauka praktyce w wyniku do-
tychczasowych badań jest... zalecenie

spalania węgli zawierających mniej
niż 1 proc. siarki. Wychodząc z ta-

kiego stanu faktycznego szereg roz-

winiętych krajów przyjęło jako za-

sadę, że dalszy rozwój energetyki
nie tylko nie może potęgować za-

siarczenia atmosfery, ale wręcz
przeciwnie — musi utrwalać ten-

dencję obniżania stopnia jej nasyce-
nia tymi gazami. Między rokiem
1968 a 1973 zasiarczenie atmosfery
w Japonii zmniejszyło się o ponad
pięćdziesiąt procent (i nadal male-

je), chociaż jak wiadomo Japonia
rozwijała się W tym okresie nader
intensywnie, co wiązało się z odpo-
wiednio wysokim wzrostem produk-
cji energii.

Nie przypuszczam, żeby Japoń-
czycy podjęli te kroki z pobudek
wyłącznie humanitarnych. • Sądzę, że

po prostu policzyli, że im się to

opłaca. Nie znam odpowiednich da-

nych. Ale mogę je podać dla Sta-
nów Zjednoczonych. W opublikowa-
ni w 1967 roku pracy amerykań-
scy badacze Terril, Hardward i Leg-
gfett szacują, że straty powstające
na terenie USA w wyniku skaże-
nia powietrza, wynoszą 65 dolarów
rocznie na jednego mieszkańca, przy
czterokrotnie większym niż w Pol-
sce jednostkowym (na mieszkańca
i na rok) zużyciu surowców ener-

getycznych.
Zespół Gospodarki Energetycznej

Instytutu Techniki Cieplnej Poli-
techniki Warszawskiej dokonał po-
dpbHegóoszacowania 'dla Polski.
Obliczenia glob"alri'ej

: -wielkości strat

gospodarczych Wywołanych skażo-
nym powietrzem dokonano w opar-
ciu o następujące założenia:

0 zmniejszenia przyrostu masy drzew-
nej oraz produkcji roślinnej o 5 proc.;

Ó skrócenia okresu zużycia budynków
o 20 proc., maszyn o 5 proc., a środków
transportu — o 10 proc.

1 Obliczone w ten sposób straty
wyniosły 23,5 mld zł rocznie, czyli
ok. 720 zł na mieszkańca.

Przyjmując szacunkowo, piszą
autorzy tego wyliczenia, że tlenki
siarki i azotu powodują. 80 proc.
wszystkich szkód materialnych, bę-
dących następstwem skażenia po-
wietrza i uwzględniając, że tylko 85

proc. siarki zawartej w węglu jest
emitowane do atmosfery, oraz że
zawartość siarki w S02 wynosi 50

proc., spalenie 1 tony węgla o za-

wartości (wagowo) 1 proc. siarki
powoduje stratę rzędu 54 złotych.

Przemnóżmy sobie teraz te 54
złote przez 3 — tyle bowiem śred-
nio procent, siarki znajduje się w

węglu energetycznym produkowa-
nym w rejonie Jaworzyńsko-Mikoło-
wskim — a okaże się, że każda jego
tona po spaleniu w elektrowni jest
źródłem energii, ale i strat rów-

nych wartości pół tony tegoż węgla!

NARASTAJĄCE zanieczyszczenie
atmosfery powodowane takim
a nie innym rozwojem energe-

tyki i związane z tym następstwa
społeczne i gospodarcze, stanowi je-
den zaledwie element układu: ener-

getyka a środowisko. Podobnie moż-
na by było podjąć próbę scharakte-
ryzowania sytuacji z punktu wi-
dzenia miejsca dla urządzeń i linii

energetycznych, rozważyć problem
wody, rozbudowy bazy surowcowej,
linii kolejowych dla transportu wę-
gla itd. itd.

Jeśli zgodzimy się, że kwestia o-

chrony środowiska powinna znaleźć

się w Tzędzie zasadniczych kryte-
riów przy określaniu kierunków
rozwoju energetyki dla potrzeb
„drugiej Polski", to jak się wyda-
je, już obecnie coś niecoś trzeba by
było w tym celu. zrobić.

Przede wszystkim należałoby pod-
dać rewizji pogląd, że możemy za-

cząć stawiać pierwsze kroki w two-

rzeniu energetyki jądrowej dopiero
w następnym dziesięcioleciu. Obli-
cza się, że aktualnie zaangażowa-
nych jest w energetykę jądrową w

różnych krajach świata od 30—40
miliardów dolarów, co dowodzi, że
nie byłoby to działanie zanadto pio-
nierskie. Powiedzmy jednak, że ar-

gument ten nas nie przekonuje.
Przyjmijmy również, że nie prze-
mawiają nam do wyobraźni argu-
menty o zniszczeniach w środowi-
sku naturalnym, których może
dokonać energetyka konwencjonal-
na rozbudowana na miarę potrzeb
„drugiej Polski" .

Przewiduje się, że dla pokrycia
krajowego zapotrzebowania energii
elektrycznej w 2000 roku moc za-

instalowana w elektrowniach musi

być rzędu 100—120 tys. MW, co

oznacza ponad 6-krotny wzrost w

stosunku do stanu obecnego. W cią-
gu najbliższych dwóch dekad za-

mierzamy intensyfikować rozwój
energetyki w oparciu o węgiel, za-

kładając że udział elektrowni ją-
drowych w produkcji energii elek-
trycznej w kraju w roku 1990 nie

przekroczy 13—18 proc. Chcieliby-
śmy jednak, aby w dziesięć lat póź-
niej elektrownie jądrowe dostarcza-

ły już energii w granicach 40 000
MW. Nie bardzo wiadomo na jakiej
podstawie przypuszcza się, że mię-
dzy 1990 a 2000 rokiem zdołamy do-
konać tak radykalnego zwrotu w

kierunku energetyki jądrowej i dla-
czego nie należałoby rozłożyć tego
zadania bardziej równomiernie w

czasie.
Za kontynuowaniem rozwoju ener-

getyki w oparciu o węgiel przema-
wiają aktualnie niższe koszty wy-
twarzania energii elektrycznej w

elektrowniach cieplnych, niż udaje
się to osiągnąć w silowaniach ją-
drowych. Ale po pierwsze, koszty te

będą rosły choćby właśnie z uwa-

gi na groźbę zachwiania naturalnej
równowagi środowiska, co przy ska-
li wzrostu zapotrzebowania na ener-

gię, nie jest bynajmniej wymysłem
przewrażliwionych obrońców przy-
rody, a po drugie, wydaje się, że do
kosztów wytwarzania energii w tra-

dycyjnych siłowniach podchodzi się
nieco jednostronnie. W koszty te

trzeba by było zacząć wliczać na-

kłady na budowę kopalń, prowadze-
nie linii kolejowych, składowanie
paliwa itd. Jeśli jeszcze do tego do-

damy straty spowodowane zasiarcze-
niem węgla, wtedy dopiero koszty
te będą miały w pełni porówny-
walny charakter.

Istnieje ponadto cała złożona
kwestia lokalizacji elektrowni ciepl-
nych, która wymaga uwzględnienia
i bliskości surowca i odpowiedniej
ilości wody, i bezpiecznego wypro-
wadzenia linii przesyłowych, i licze-
nia się ze stratami mocy przy zbyt
dużych odległościach dostawy ener-

gii, co jak dowodzi praktyka, przy-
sparza niebagatelnych kosztów,
choćby z tego względu, że „wybie-
rając mniejsze zło" wycina się las,
zajmuje ' grunty' nadające Się • pod
uprawę, czy doprowadza do obniże-
nia poziomu wód na określonym
obszarze.

Przy elektrowniach jądrowych
Istnieje znacznie większa swoboda

lokalizacji, nie ma potrzeby budo-
wania szlaków transportu surowca

ani kopalń, znakomitemu ogranicze-
niu ulega degradacja środowiska i

wydzielania terenów pod składowa-
nie paliwa. Kwestią zasadniczą jest
oczywiście znalezienie możliwości

zaopatrywania się w uran i zakupu
odpowiednio nowoczesnych reakto-
rów.

Wtym miejscu ktoś mógłby po-
wiedzieć, że właśnie ta osta-
tnia kwestia, a ściślej koszty

zdobycia paliw rozszczepialnych i
reaktorów przesądzają sprawę. Wy-
daje się, że w takim przypadku nie
od rzeczy byłoby spojrzeć na ra-

chunek ekonomiczny nie tylko z

punktu widzenia dnia dzisiejszego,
ale i jutra. Postęp techniczny w

energetyce konwencjonalnej, jeśli
nie pojawią się jakieś rewelacyjne
metody chemicznej przeróbki wę-
gla, jest już bardzo ograniczony.
Można więc przyjąć, że koszty w

miarę wzrostu zapotrzebowania na

energię, będą wielokrotnością dzi-
siejszych. Natomiast w energetyce
jądrowej postęp dokonuje się nie-
mal z roku na rok, możliwości roz-

woju są ciągle bardzo duże, a więc
i szansa obniżenia kosztów wysoka.

Uporządkowania już teraz wyma-
ga też sprawa jakości węgla dostar-
czanego energetyce, co w praktyce
sprowadza się m.in do weryfikacji
jego ceny. Przemysł węglowy nie

jest obecnie w najmniejszym stop-
niu zainteresowany np. sortowaniem
węgla dla elektrowni tak, by zawar-

tość siarki nie przekraczała11 proc.
Jeśli ochronę środowiska zamierza-

my traktować poważnie uznając, że

jest to dobro, które decydować bę-
dzie w sposób zasadniczy o obliczu
„drugiej Polski", to należałoby pod-
nieść cenę węgla dostarczanego ener-

getyce, stawiając jednocześnie wa-

runek, że nie może on zawierać wię-
cej niż 1 proc. siarki. W tej sytua-
cji części węgla nie da się wyko-
rzystać, ale i efekty zarówno te

trudne do uchwycenia, jak ograni-
czenie uciążliwości rozwoju ener-

getyki, jak i te całkiem konkretne
w postaci zmniejszania szkód wy-
rządzonych przez związki siarki,
azotu i pyły, będą ewidentne.

Generalnie zaś trzeba by było
przyjąć zasadę (i zgodnie z nią po-
stępować), że wzrost produkcji ener-

gii — a myślę, że nie tylko energii
— nie może pociągać za sobą de-

gradacji środowiska, a przeciwnie
musi utrwalać tendencje popra-
wiania istniejącego stanu. To zna-

czy działać akurat Odwrotnie jak ma

to miejsce obecnie.

K:;

') Hyszard Grabowieeki — plan prze-
strzennego zagospodarowania Polski do
roku 1990 — Gospodarka Planowa nr 2
1979 r.

OSZTY pracy ; aą kategorią -

ekonomiczną mniej znaną.
W Polsce nie wyodrębnia się
ich w księgowość! przedsię-
biorstw, nie występują one

w sprawozdawczości staty-
stycznej ani też w nianie kosztów
przedsiębiorstw. Niedocenianie ' tej
kategorii ekonomicznej wynika tak-
że z tego, że potocznie utożsamia się
koszty pracy z kosztami płac, które
są względnie niskie. Płace wraz. z

ubezpieczeniem społecznym stano-

wią bowiem niespełna 16 proc. kosz-
tów produkcji przemysłowej oraz

około 20 proc. produkcji budowla-
nej.

NIE TYLKO PŁACE

Tymczasem koszty pracy są poję-
ciem szerszym niż koszty plac i uj-
mują wiele różnorodnych nakładów

związanych z. bezpieczeństwem i hi-

gieną pracy, działalnością socjalno-
-bytową (i polityką socjalną), wer-

bunkiem, dojazdami do pracy. Ich
wielkość jest uzależniona od aktual-

nej wielkości zatrudnienia, a także
od przyszłego jego stanu (szkolenie
przyzakładowe, stypendia fundowa-

ne).
Składniki kosztów pracy występu-

ją w kosztach przedsiębiorstwa w

sposób ukryty, zagregowany z inny-
mi elementami kosztów i dlatego
trudno ustalić ich wielkość. Inne na-

tomiast nakłady związane z Zatrud-
nieniem siły roboczej nie są wlicza-
ne do kosztów produkcji, lecz są fi-
nansowane z zysku przedsiębior-
stwa, np. nagrody z funduszu zakła-

dowego. Ponadto niektóre nakłady
np. na przyzakładowe ośrodki zdro-
wia, żłobki, szkoły zawodowe są
również finansowane z budżetu pań-
stwa.

Udział pozapłacowych elementów

tych kosz.tów wzrasta wraz z rozwo-

jem spożycia zbiorowego. Okazuje
się, że pozapłacowe elementy mogą
stanowić niekiedy 50—60 proc. ko-
sztów pracy. Przedsiębiorstwa często
więc nie zdają sobie sprawy z wiel-
kości kosztów zatrudnienia siły ro-

boczej i nie zajmują się ich analizą.
W krajach wysokorozwiniętych

koszty pracy rosną bardzo szybko
(w niektórych branżach przemysłu
roczne tempo wzrostu wynosi 10

proc. i więcej). Wzrost ten stymu-
luje postęp techniczny zapewniają-
cy oszczędność pracy ludzkiej.

W Polsce ! innych krajach socja-
listycznych można zaobserwować po-
dobne tendencje. Jednakże nie prze-

prowadzano u nas kompleksowych
badań w tej dziedzinie. W ostatnich
latach notuje się dużo publikacji na

temat płac, ale ich autorzy bardzo

rzadko stawiają problem płacochłon-
ności produkcji. Warto odnotować

wstępne badania empiryczne kosz-

tów pracy w budownictwie przed-
śtawftiie" ną

' -przykładzie przedsię-
biorstw wykonawstwa inwestycji
wodno-melioracyjnych,

1
) Wynika z

nich, że udział płac w kosztach pro-

dukcji podstawowej wynosił w 1970

roku 20,8 proć., a udział kosztów

pracy 36,7 proc. Płace stanowiły
zatem tylko 57 proc. kosztów pra-

cy. W okresie 1965—70 udział tych
kosztów, a przede wszystkim płac,
zmniejszył się w wyniku oddziały-
wania substytucyjnego jpostępu tech-

nicznego.
2

)

KOSZTY PRACY
W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

Kształtowanie się kosztów pracy
w przemyśle przedstawimy na przy-
kładzie kilku przedsiębiorstw prze-
mysłu chemicznego. Zaprezentowane
materiały opierają się głównie na

sprawozdawczości zjednoczenia —

bez wnikania w szczegółową doku-

mentację źródłową przedsiębiorstw
— i dlatego nie są pełne. Niemniej
jednak pozwalają one na ogólną o-

rientację na temat wielkości i struk-

tury kosztów pracy.

Płace i ubezpieczenia społeczne w

przemyśle chemicznym stanowią
przeciętnie 12 proc. kosztów pro-
dukcji, a więc mniej niż w przemy-
śle ogółem. Udział płac i ubezpieczeń
społecznych w kosztach produkcji
zmniejsza się wraz z rozwojem pro-
dukcji. Korzyści dużej skali wy-
twarzania wyrażają się między inny-
mi zmniejszeniem pracochłonności
(płacochłonności) produkcji. Wskaź-
nik udziału płac i ubezpieczeń spo-
łecznych jest wyższy w. zakładach

starszych, mniej nowoczesnych. Np .

w Zakładach Azotowych w Chorzo-
wie w 1966 r. wynosił on 13,3 proc.,
a w 1971 spadł do 12,6 proc. Nato-
miast .w Zakładach Azotowych w

Puławach w 1966 r. wynosił 10,9
proc., a w 1971 r. 6,6 proc.

Zróżnicowanie wskaźnika udzia-

łu płac w kosztach produkcji łatwo

jest wyjaśnić różnorodnością pro-

dukcji — np. pod względem mate-

riałochłonności i pracochłonności w

poszczególnych przedsiębiorstwach
(nie licząc różnic w wysokości płac
w przekroju zakładowym). Znamien- .

ne jest natomiast zróżnicowanie po-
ziomu kosztów pracy w zakładach

tej samej branży. Wydawałoby się,
że poszczególne elementy — poza
kosztami dojazdów do pracy — bę-
dą bardziej zbliżone, ze względu na

jednolite zasady i normy prawno-
-finansowe (w niektórych krajach
socjalistycznych np. stawki ubezpie-
czeń społecznych są zróżnicowane).
Zasadniczy zatem wpływ na zróż-

nicowanie poziomu kosztów pracy w

poszczególnych przedsiębiorstwach
wywiera realizowaną w nich poli-
tyka socjalna, przy c^ni istnieje
względnie większa łatwość jej roz-

wijania -w nowych przedsiębior-
stwach (pewne jej wymagania Jjra-
ne są pod uwagę już w trakcie pro-

jektowania i budowy zakładów).? .
-

W latach 1966—1971 koszty pracy

wzrosły wyraźnie;' .pomimo stabiliza-

cji zatrudnienia, a nawet jego spad-
ku w Zakładach Azotowych ; w Cho-

rzowie i w Kędzierzynie oraz w 'Za-

kładach Chemicznych W Oświęcimiu.
Wzrost ten spowodowany był zarów-

no wzrostem płac, jak również ele-

mentów pozapłacowych. Najszybszy
Wzrost tych elementów, a „przede
wszystkim nakładów na bezpieczeń-
stwo i higienę- pracy oraz .na ,fcele
ęocjalno-by.tówe, następuje w przed-
siębiorstwach nowych. Zdecydowana
większość nakładów związanych z

zatrudnieniem, tj. kosztów pracy w

powyższym ujęciu jest wliczana w

koszty produkcji. Jedynie 8—10

proc. tych nakładów finansowane

było z funduszów bazujących., na

zysku. Pozapłacowe elementy kosz-

KOSZTY

PRACY
STANISŁAW

CHOMĄTOWSKI
KAZIMIERZ

GÓRKA

tów - pracy -stanowią w badanych
ptóedsiębldrśtwSfch !

30,8--1363- ^3⁄43⁄4.

całości kosztów pracy, a nie licząc
ubezpieczeń 21,7—27,8 proc.

Poniżej zamieszczamy tablicę, któ-

ra obrazuje wielkość i strukturę
kosztów pracy W przeliczeniu na

jednego zatrudnionego w Zakładach

Azotowych w Tarnowie w 1972 r.

»>

Składniki kosztów pracy
SS'ag

hxS
aa

•aP

Place (osobowy 1 bezoso-
bowy fundusz plac 1 de-
putaty)

1
34 66» 66,2

Ubezpieczenia społeczne 5 361 10,3

Dojazdy do pracy 1881 3,1

Koszty bhp 2 536 1,8

Szkolenie wewn. i dosko-
nalenie kadr IM 0,8

Szkolenie przyzakładowe 1139

Koszty działalnojc| socjal-
no-bytowej »a M

Nagrody dla Jubilatów 1
świadczenia za wysługę
lat 1 987 3,8

Nagrody z FZ 1 wynagro-
dzenia za Kbloskl racjo-
nalizatorskie 32M «.«

Pozostałe koszty (delegacje,
przejazdy, przeniesienia) 1798 3,5

Razem koszty pracy 52 343 100,0

KOSZTY PRACY
W BUDOWNICTWIE

Specyfika procesu pracy oraz

kadr zatrudnionych w budownic-
twie sprawia, że koszty pracy są
ogólnie wyższe niż w przemyśle,
a ponadto wyższy, bo wynoszący
prawie połowę ich wielkości jest
udział elementów pozapłacowych-
Wpływ na taką strukturę wywiera
między innymi przewaga chłopo-
robotników w zatrudnieniu ogółem.
Powoduje to konieczność dowożenia
dużej ilości zatrudnionych z bardzo

odległych nieraz miejscowości na

plac budowy. Przykładowo w więk-
szych przedsiębiorstwach budowla-

nych w Krakowe koszty dojazdów
do pracy — po odliczeniu odpłatnoś-
ci pracowników — wynoszą ponad
800 zł miesięcznie na 1 zatrudnione-

go, tj. około 27 proc. płacy' robo-

czej. Wyższe koszty pracy wynikają
po części z istoty procesu budow;-
nictwa, w którym ruchomymi ele-
mentami są — obok ludzi — środki

pracy i przedmioty pracy, natomiast

nieruchomy jest efekt Ich pracy: bu-

dynek. Wywiera to zwykle wpływ
na wzrost udziału delegacji i prze-,
jazdów w całości kosztów pracy.

PraćawJbudowictwie,-pomimo:je^
go uprzemysłowienia, odbyWa się
przeważnie w- niezamkńiętych lub

częściowo tylko krytych pomieszcze-
niach, co zwiększa wydatki na

odzież roboczą i ochronną, a' także
na posiłki regeneracyjne (częściowo
odpłatne).

Ponadto duża fluktuacja kadr po-
woduje wzrost kosztów szkolenia

nowych pracowników oraz koniecz-
ność dodatkowego zatrudnienia W
okresach wzmożonej absencji.

KIERUNKI ZMIAN

Istotny wzrost płac i innych kosz-
tów związanych z zatrudnieniem

notuje się w Polsce szczególnie po
1970 roku w związku z nową po-
lityką społeczną. Wzrost płac jest
wyraźny, ale brak jeszcze rozezna-

nia o wpływie tego elementu na

strukturę kosztów produkcji. Kosz-

ty dojazdów do pracy — jak
stwierdzają liczne publikacje — są
wysokie i mimo tendencji' do bar-
dziej równomiernego rozwoju prze-
strzennego kraju wcale nie maleją.

Najszybszy w ostatnich latach
wzrost notuje się w dziedzinie kosz-
tów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Jeśli np. w 1969 roku nakłady na

bhp wzrosły w porównaniu do roku
poprzedniego o 11,4 proc. (produkcja
przemysłowa wzrosła o 9 proc.), to

w1971rokuażo21,1proc,aw
przeliczeniu na 1 zatrudnionego o

17,1 proc. Wśród tych wydatków
największą pozycję stanowi ędzież
i obuwie (40 proc.), ćo pozwala są-
dzić, że w przyszłości... dynamika
wzrostu ulegnie osłabieniu. Z kolei

jednak będą rosły nakłady na

zmniejszenie hałasu, wibracji, Zanie-

czyszczenia powietrza. Większość
tych wydatków można łączyć z kosz-
tami pracy. Warto zaznaczyć, że w

przypadku bhp występują duże na-

kłady pośrednie nie rozliczane w

przedsiębiorstwach.

Koszty szkolenia i doskonalenia
kadr z uwagi na coraz większe wy-
magania w zakresie kwalifikacji te-
raz upowszechnicie zasady kształ-
cenia permanentnego) również cha-

rakteryzować się będą tendencją
rosnącą.

Koszty działalności socjalno-byto-
wej — to wydatki ze środków ob-

rotowych związane względnie bez-

pośrednio z realizacją zadań pro-
dukcyjnych (np. prowadzenie hoteli

robotniczych, zakładowej służby
zdrowia) oraz wydatki na zaspoko-
jenie indywidualnych potrzeb pra-
cowników potocznie określane mia:-
nem „akcji socjalnej" (żłobki, wcza-

sy, turystyka, sport), w pewnym
stopniu dotowane także przez bud-
żet państwa. Świadczenia socjalno-
bytowe są przedmiotem wielu kon-

trowersji. Na przykład badania Wy-
kazują Wyraźną tendencję / do pre-
ferowania świadczeń bytowych nafi
•kulturalno-oświatowymi. Wiele po-
lemik, a nawet niezadowolenia wy-
jwołuje kwestia zróżnicowania 'wy-
sokości .. .Jświa&ćzeń socjalno-bytó-
Wycb '

w pitżfeferojach" regionalnych,
1

branżowych, czy w zależności od
wielkości zakładów, zajmowanyćh
stanowisk i kwalifikacji. Z punktu
widzenia kosztów pracy należy chy-

• ba Dodkreślić, że w gospodarce so-

cjalistycznej koszty działalności so-

cjalno-bytowej będą wykazywać na-

dal tendencję rosnącą.

Odrębnym zagadnieniem jest
wzrost kosztów pracy z tytułu fluk-

tuacji kadr i pogarszania się dys-
cypliny pracy. Pewien stopień płyn-
ności i mobilności kadr jest uza-

sadniony, a poniekąd nawet ko-

nieczny. Jednak' nadmierna fluktoi-

acja kadr w niektórych przedsię-
biorstwach znacznie zwiększa kosz-

ty. Analiza kosztów pracy według
kategorii pracownil-ów wykazałaby
zapewne duże zróżnicowanie kosz-

tów na jednego zatrudnionego róż-

nych grup pracowniczych.

Wiadomo, ~że szkolenie I zakwa-
terowanie (w hotelach) nowych
pracowników' kosztuje z reguły
znacznie więcej niż okresowe dóskor
nalenię kadr z dłuższym stażem

pracy. Dlatego też w niektórych
krajach np. w Bułgarii, Japonii Sy-
stem płac przewiduje wysokie do-
datki za wieloletni staż pracy.

Należy również zwrócić uwagę na

wzrost usprawiedliwionej i nie-

usprawiedliwionej absencji pracow-
ników. Tendencje takie obserwuję
się w wielu uprzemysłowionych
krajach. Zmusza to do zwiększania
liczby zatrudnionych zwłaszcza na

wydziałach produkcyjnych i. w

przedsiębiorstwach pracujących w

ruchu ciągłym. W wyniku tego
wzrastają koszty pracy (a także po-
wstają straty z tytułu nieuzyska-
nia produkcji w zaplanowanych
rozmiarach).

Na kształtowanie się kosztów

pracy wywiera ponadto wpływ sy-
stem zarządzania i finansowy. Jest
to już jednak problem odrębny,
wykraczający poza ramy artykułu.

*

Koszty pracy' stają się ważnym
składnikiem kosztów produkcji 1

dlatego należy poświęcać im więk-
szą uwagę. Powinny one być przed-
miotem głębszych analiz ekonomićc-

nych w przedsiębiorstwach (chociaż
nie są chyba wskazane zmiany w

•rachunkowości przedsiębiorstw —

poza ewentualnym wyodrębnieniem
określonych pozycji w kosztach wy-
działowych i ogólnozakładowym —

ułatwiające wyodrębnienie tej ka-
tegorii kosztów) oraz komplekso-
wych badań naukowych.

l) T. sawezuk: Koszty zaangaiowanl»
pracy w budownictwie, Zycie Gospodar-
cze Nr 37, 1972.

l) A. Bunsch: Czy to koszt, ety uf»
kosztv .Problemy ekonomiczne Nr 4
1973.
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LECH FROEUCH

Jak w jednym artykule przedsta-
wić ogromny dorobek pracy
1 200 specjalistów- z przemysłu,

placówek naukowo-badawczych,
ze zjednoczeń. Pracowali blisko
rok w 13 zespołach, -by opraco-
wać Program Chemizacji Gospo-
darki Narodowej, by stworzyć,
obraź przyszłej polskiej . chemii,
by udzielić odpowiedżi na pyta-
nie, jakie przedsięwzięcia sq ko-
nieczne, by przemysł chemiczny
np obszarze swojej działalności
umożliwił wykonanie uchwał VI

Zjazdu Partii.

E
FEKTEM prący sztabu eksper-
tów jest dokument'przyjęty ja-
iko wytyczna działania przez
Biuro Polityczne KC i Pre-

zydium Rządu, zawierający w

swojej części Centralnej kom-
pleksowe programy rozwojowe waż-

nych dziedzin gospodarki nadano
im nazwę modeli, za chwilę wyja-
śnię dlaczego. Modśli . jest siedem:
dotyczą „wyżywienia", „mieszkania",
.„odzieży", „motoryzacji", „rynku
Wewnętrznego"

1
i' „handlu Zagranicz-

nego", Dodatkowo, powołano' zespół
dla poprawy warunków socjalno-by-
towych pracowników, przemysłu che-
micznego.

JAK CHCEMY ŻYĆ

Istotne novum w metodzie przyję-
tej przez specjalistów polegało na

odejściu od- znanej i szeroko stoso-

wanej w przeszłości „wzrostowej"
techniki planistycznej, przy której,
w centrum zainteresowania było py-
tanie: o ile w; kolejnym

1
roku, czy

pięciolatce można zwiększyć produk-
cję konkretnego wyrobu? Tu, zgod-
nie- z generalnym zwrotem naszej
polityki, postawiono najpierw pyta-
nie: po co ten rozwój, czemu ma

slnżyć? Najpierw musimy zdać so-

W16 sprawę,- JaJs chcemy żyć.'Tb pś-
tanie ogólne rozpisano na szczegó-
łowe: jak chcemy mieszkać, ubierać
się, podróżować itd. Życie jest boga-
te i trudno je objąć w całości pro-
gramu chemizacji. Niemniej jednak
spojrzenie na plan nie z punktu
widzenia przyrostu produkcji glo-
balnej, lecz zmian w sposobie życia
obywateli jest, jak się wydaje, pło-
dną 'metodologią!

•U podstaw Programu Chemizacji
Gospodarki Narodowej legły rozwa-

żania nad .przyszłością. Planiści mu-

sieli wyobrazić sobie sposób naszego
życia w latach osiemdziesiątych i

dalszych, musieli oszacować zmiany
w. strukturze spożycia.. Ekstrapolacja
okazała się tu .metodą, niewystarcza-
jącą, ponieważ przyszły rozwój, nie
musi się dokonywać na zasadzie
przedłużenia dotychczasowych tren-
dów. Na- przykłaidi. , jeżeli w najbliż-
szym dziesięcioleciu znacznie wzro-

śnie produkcja śąmochodów osobo-
'wycli, tó , spowoduje,' to -nie tylko
znaczny "wzrost ż&kupów s&mych po-
jazdów- oraz, części zamiennych, lecz
również, opon, benzyny,. smarów ko-
sztem zmniejszenia tempa wzrostu

popytu na'inine dobra.

Podobnie "jes-t. -z ".mieszkaniami,
przy założeniu aktualnego tempa
wzrostu budownictwa mieszkanio-
wego, : stpsując 'regułę.. ekstrapolacji
można. obliczyć, że w latach 1977—
1990'^TBudowanó jedynie 3 min
mieszkań.. Tymczasem' wiadomo, że

Uchwałą V Plenum KC wskazuje
na k<Sai6bzńość znacznego przyśpie-
szenia programu' mieszkaniowego i
w tym, okresie zbudujemy 6,6 dó 7,3
milionów mieszkań o zwiększonym
metraż^'WJSf>feu 1990 oddawane bę-
dzie róczńie '4 ;fazy Więcej mieszkań
niż obecnie. Spowoduje to znaczny
wzrost • wydatków' ludfiości na

' ko-
morne (na wkłady mieszkaniowe),
a także na zakup mebli, artykułów
g<>spodarstwa domowego, radiood-
biorników i telewizorów. Przewiduje
się, że jeśli' obecnie na wszystko,
co jest związane z mieszkaniem w

przeciętnej rodzinie, wydaje się ro-

cznie w przeliczeniu .'na' jednego
członka tej rodziny 1753 zł,- to w

roku 1980 wydatek ten osiągnie po-
ziom 4100 — 4 2.00 złotych, a w

roku 1990 nawet 6 400—6 500 zło-
tych.

Założenia ogólnogospodarcze prze-
widują' w najbliższym dziesięcioleciu -

podwojenie realnych dochodów lu-
dności, a uwzględniając poprawkę
na 9-procentowy wzrost ludności
Polski w tym okresie móżha'isię'spo-
dziewać przeciętnego wzrostu docho-
dów na mieszkańca' rzędu 80 proc.
W końsekwertęji' iśtr,uktiira' spożycia
średnio zarabiającej' ródziny' w Pol-
sce będzie'sięstopńióWó upodabniać
dó struktury rodżhi lepiej ^zarabiają-
cych. Zwiększy się'w, spożyciu udział
wyrobów' z metalu'' it -tworzyw sztu-

cznych (samochody.' artykuły gospo-"
darstwa dómowegó), \ chemicznych
(opony,' benzyna);' wyrÓboW przemy-
słu -drzewnego kpąpiepriibżego .(me--
ble, -książki) "— a - zmńiejszy-.pię

'
u-

dział żywności, obuwia, oczywiście
przy wzroście bezwzględnych ilości
również i tych artykułów.
Średnioroczne tempo wzrostu produkcji

chemicznej w wybranych krajach
(w %)

1951— 1956— 1961— 1966—
—1955 —1960 —1965 —1969

Japonia 18,9 16,4 15,0 16,0
NRF 13,0 11,5 10,9 11,7
Włochy 15,4 12,2 13,4 19,7
Holandia 9,1 11,6 15,1
ZSRR 17,3 . 12,1 14,3 12,1
CSRS 15,8 15,8 11,2 10,7

CHEMICZNY KOOPERANT

Szybszy wzrost przemysłu Chemi-
cznego niż innych gałęzi przemysłu
uwarunkowany jest więc z jednej
strony zmianami w strukturze spo-
życia, a z drugiej postępami chemi-
zacji. Jeśli dokonamy przeglądu po-
szczególnych branż i ich perspektyw
rozwojowych, to okaże się na przy-
kład, że jeśli obecnie w ogólnych
nakładach na budownictwo wartość
produktów chemicznych stanowi 2,7
proc., to w roku 1980 wyniesie już
5 proc., a w 1990 — 7,1 proc. War-
tość chemicznej kooperacji w ogól-
nej wartości wyrobów przemysłu
lekkiego stanowi dziś 9 proc., lecz w

roku 1980 wzrośnie do 18 proc., a

w roku 1990 do 28 proc. W rolnict-
wie nakłady przemysłu chemicznego
na jednostkę wartości produkcji rol-
nej w latach 1970—1990 wzrosną z

3,7 proc. do 5,8 proc.
Wiadomo, że w swojej pierwotnej

postaci wyroby chemiczne wchodzą
na rynek w stosunkowo nieznacznej
ilości i wartości, natomiast znacznie
większy jest udział pośredni, koope-
racyjny. Obecnie bowiem -wyroby
chemiczne wchodzą niemal do wszy-
stkich produktów finalnych innych
gałęzi przemysłu, budownictwa, czy
rolnictwa. Przy analizie tych pośred-
nich nakładów okazuje się, że je-
żeli obecnie na 100 jednostek warto-

ściowych spożycia trzeba wyprodu-
kować- 14 jednostek wartościowych
produktów chemicznych,, to "w: roku
Ł980 =*uiżiSił ten

J
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awroku1990—do24,7.
Na podstawie powyższych danych

można określić zarówno niezbędne
tempo wzrostu przemysłu chemicz-
nego, jak również poziom jego pro-
dukcji. Przy założeniu 7-proceńto-
wego średniorocznego '

tempa wzro-

stu. produktu globalnego w -przemy-
śle powinien on osiągnąć w roku
1980' poziom 3 950 mld złotych. W

tej wartości 332 miliardy, czyli 8,4
proc. powinien wynosić wkład che-
mii. Ponieważ w roku 1970, bazowym
dla naszych rozważań, wartość pro-
dukcji przemysłu chemicznego wy-
nosiła 104 min złotych, to ,aby osiąg-
nąć przedstawiony tu pułap 332 mld
złotych wartości produkcja przemy-
słu chemicznego powinna wzrosnąć
3,2 raza, czyli średnio 13 proc. ro-

cznie.

Cytowane tu za opracowaniem; re-

sortu prognozy spożycia i zmian ich
wewnętrznej struktury. '

w miarę
wzrostu dochodów ludności znajdu-
ją .potwierdzenie w obserwowanej
obecnie strukturze spożycia krajów
wysoko rozwiniętych. Wszędzie tam
uwidocznia się spadek wydatków
na żywność, wzrost wydatków na

meble (dom) i motoryzację.

CZY 'JEST JUŻ PRZEMYSŁEM
NARODOWYM?

Chemicy, patrząc wstecz; krytycz-
nie oceniają poziom chemizacji na-

szej gospodarki. Dokonano wpraw-
dzie na paru odcinkach — nawo-

zy, włókna syntetyczne — istotnego
postępu, zbudowano parę kombina-
tów, lecz ogólnie biorąc udział prze-
mysłu chemicznego w unowocześ-
nianiu innych dziedzin gospodarki .

(nośnik postępu) był nadal niezado-
walający. Staje się coraz bardziej
widoczne, " że niedoinwestowanie
przemysłu chemicznego (szczególnie
znaczne obniżenie tempa inwesty-
cyjnego-w latach 1969—70) obniża
nie tylko bezpośrednią konsumpcję
wyrobów tego przemysłu, lecz ha-
muje również szybszy , rozwój in-

nych przemysłów, bazujących na

chemicznych dostawach kooperacyj-
nych.

Program Chemizacji Gospodarki
Narodowej jest od strony przed-
miotowej „programem minimum",
jednak do jego zrealizowania konie-
czna będzie maksymalna mobilizacja
środków finansowych i material-
nych całej gospodarki.' Zwróciło na

to uwagę Biuro Polityczne KC po-
stulując kontynuację prac nad Pro-
gramem Chemizacji, postulując jego
poszerzenie. Nawet po zrealizowaniu
tego programu, światowa pozycja
polskiej . chemii nie będzie w pełni
odpowiadała ogólnemu potencjałowi
gospodarczemu kraju. Przykładowo
można podać, że jeśli NRD czy Wło-
chy produkują zbliżone do Polski
ilości stali, to wyprzedzają nas zna-

cznie w produkcji tworzyw sztucz-

nych: NRD — 3-krotnie, Włochy 5-
krotnie w .przeliczeniu na 1 miesz-
kańca.

1970 1980

41,2 31,0
5,0 5,1
1,6 2,4

11,5 11,8
3,0 2,2

10,7 20,8
4,1 3,2
4,9 4,6

7,7
2,6

11,77,7
2,6 2,8
7,7 4,4

Aktualnie pod względem produk-
cji chemicznej zajmujemy, jak poda-
ją statystyki, 12-te miejsce na świe-
cie, lecz pod względem produkcji na

głowę ludności już '17-te. Wyprze-
dzają nas m. m . takie kraje, jak
Szwajcaria, Belgia. Austria, Szwe-
cja, Norwegia. NRD, Czechosłowa-
cja. Proponowany program chemiza-
cji daje szanse utrzymania osiągnię-
tej pozycji lub niewielkiego awansu.

Należy pamiętać, że każdy z krajów
wysoko rozwiniętych, zwłaszcza tych,
o. których się mówi, że dokonały
„cudu gospodarczego", przeszedł o-

kres intensywnego rozwoju przemy-
słu chemicznego. Charakteryzował
się on bardzo szybkimi przyrostami
produkcji chemicznej rzędu 15—20.
proc. rocznie.

Przewidywane zmiany w strukturze
spożycia ludności (w %)

Układ budżetów domowych

Żywność
Nkpoje
Tytoń
Odzież
Obuwie
Mieszkanie
Opał i światło
Higiena, ochrona zdrowia
Kultura, oświata, sport,
turystyka
Komunikacja, łączność
Inne

Skokowy rozwój produkcji wynika
z przesłanek technologicznych, które
wskazują na konieczność budowy i

eksploatacji wielkich ciągów pro-
dukcyjnych jako ekonomicznie- opła-
calnych. Da się to zaobserwować w

szczególności na przykładzie prze-
mysłu tworzyw sztucznych. W tej
dziedzinie bariera rozwoju pokony-
wana była jeszcze szybciej — w gra-
nicach 20—40 proc przyrostu pro-
dukcji rocznie. Również Polska nie
może uniknąć podobnego intensyw-
nego rozwoju. Ewentualne przesu-
nięcie w Czasie jego realizacji, o pa-
rę lat, pociągnąć może poważne
konsekwencje materialne. Ocenia
się, że braki wywołane niedorozwo-
jem rodzimej chjemii, gdyby»,je
chcieć zaspokajać na drodze impor-
tu, wymagałyby zakupu za grani-
cą chemikaliów za kwotę 4—5 min
dolarów Tak więc program chemi-
zacji gospodarki narodowej, będąc
programem minimum, pozwoli nam

za 8—10 lat uzyskać taki poziom,
jaki już osiągnęło wiele krajów śre-
dnio rozwiniętych.

INWESTYCYJNY BOOM

Zasadnicza część programu powin-
na być realizowana w latach 1976—
1982. Końcowe lata obecnej pięcio-
latki będą zatem okresem przygo-
towawczym do owego wielkiego sko-
ku. Program, rozpatrywany szczegó-
łowo, składa się ze ściśle powiąza-
nych technologicznie kompleksów,
wyłuskanie poszczególnej pozycji
inwestycyjnej z takiego kompleksu
jest raczej niemożliwe, gdyż niszczy
logikę i ekonomikę procesu. Łącznie
lista zawiera aż 207 tytułów inwe-
stycyjnych na łączną kwotę 379 mld
400 miń złotych. (Podaje się dla po-
równania, że za te pieniądze można

by wybudować 50 wielkich kombi-
natów podobnych do Polic, czy Wło-
cławka). W nowych wytwórniach
znajdzie, zatrudnienie 95 tysięcy pra-
cowników, w tym 11 tysięcy inży-
nierów i techników; Przewidziany
przyrost rocznej wartości- nrodukcji
w konsekwencji zrealizowanego pro-
gramu' wyniesie 235 mld 100 min

złotych, a więc wskaźnik kapitało-
chłonności wyniesie 1,61. Przyrost
rocznej akumulacji finansowej — 96
mld 953 min złotych, czyli okres
zwrotu nakładów inwestycyjnych po-
przez akumulację finansową wynie-
sie 3,9 lat. Wobec instalowania je-
dnostek dużej mocy o wysokim po-
ziomie automatyzacji uzyska się ró-
wnież wysoki wskaźnik wydajności

pracy: 2 475 000 • złotych rocznie na

jednego zatrudnionego;' '''.- ',
—' W nąszycji > -rozważaniach, sta-

raliśmy się tfzśfwb oceniać "nie rtyl-
ko , możliwości' -produkcyjne,'." .- lecz
również szanSei .zastosowania • '.przez
odbiórców • ńjasży&h;; produktów" "fr'
mówił mi jeden • z- ekspertów, rr

Wiemy np,, że W--zakresie .tworzyw
sztucznych jesteśmy; w stosunku do
krajów przodujących szczególnie żar
cofani. Zużycie ich na' jednego
mieszkańca w Polsce wynosiło w

roku 1970 — 8,3 kg, tymczasem w

Japonii: — 44,4 w Stanach Zjedno-
czonych— 44,5, w NRF — blisko
80, w krajach EWG średnio 48... Za-
kładając konieczność rozwoju pol-
skich tworzyw, • pytaliśmy jednocze-
śnie odbiorców' np. budownictwo,
jakie widzi. szanse techniczne . .1
technologiczne zastosowania naszych
produktów. W wyniku tych • konsul-
tacji okazało się, że choć na świe-
cie na przykład tworzywa' sżtucźrie
stosowane są nie tylko jako mate-

riały wykończeniowe, lecz również
konstrukcyjne, to u nas w roku
1985 jeszcze tworzyw do celów kon-
strukcyjnych stosować nie będzie-
my. Tak Więc obliczona ' prże.Z nas

dynamika rozwoju poszczególnych
dziedzin chemii* wynika nie z. am-

bicji „wyścigowych"; żeby dogonić
czołówkę światową, lub aby utrzy-
mać pozycję, lecz przede wszyst-

; kim z realistycznej 'bcieńy; . potrzeb
społecznych i gospodarczych.

Potem w naszych rozważaniach
nastąpiło przejście' od-układów -„mo-
delowych" dó.. „branżowych", Rzecz

poleigą na tym, że przeważnie te
same

:
produkty wytwarzane w jed-

nej wytwórni. konsumowane są
przez odbiorców różnych. Te potrze-
by należało zbilansować, by po zda-
niu sobie sprawy z łącznego zapo-
trzebowania kraju,, wysunąć propo-
zycje bądź inwestowania, bądź re-

zygnacji z własnej produkcji 1
wskazanie na import jako drogę za-

spokajania potrzeb. Zależy nam bo-
wiem. jeśli już zdecyduiemy się na

inwestycję, by hudować jednostki
optymalne, a . więc duże. .

Przy okazji niejako rozwiązywany
jest więc • problem soecjalizacji; Ge-
neralne wskazanie jest-tu takie —

wszędzie tam, -gdzie dysponujemy
krajową' bazą surowcową, iść mo-

żliwie najgłębiej z przetwórstwem,
dostarczać próduKty o możliwie Wy-
sokim stopniu uszlachetnienia. Do-

tyczy to zwłaszcza wyrobów, które
mają szanse eksportowe.

Przykład, w którym liczby są je-
dynie orientacyjne: imoortujerriy ro-

pę. Z tej ropy po rozkładzie piroli-
tycznym uzyskujemy etylen. . a • w

konsekwencji polietylen. Jego cena

na rynkach światowych —200 do-
larów' za tonę. przy tym z 1. tony
etylenu uzyskuje, się. w przybliże-
niu 1 tonę polietylenu. Posiadamy
jednak ; sól,, z której . -na drodze e-

lektrolizy uzyskujemy chlor; -wy-
chodząc od etylenu f chloru otrzy-
mać możemy polichlorek winylu
(PCV), którego wartość rynkowa
wynosi 320. doi. za tonę. I cp jszcze-
gólnie -Sodne uWagiuj^-na jedna -to-

nę PCV • zużywa , sjd" tylko .'1 /2; .tony

etylenu, Inaczei ^ 1
;tu

nie tvlkó o efektywność ekonomicz-
ną mierzoną złotówkami czy dola-
rami. lecz !o efektywne wykorzysta-
nie surowców. — Tyle eksport

Inna nropozvcja wiąże się z ra-

cjonalnym wvkorzysta ni em surow-

ców fosforówyćfi — rówtlież inwer-
towanych. .Do produkcji -nawozów
fosforowych (sunerfosfatu) koniecz-
ny jest -kwas fosforowy i kwas siar-
kowv. Srarke mamv. kwa*-siarkowy
produkujemy własny. Czy jednak
zamiast wozić 'morzem' notężne- ła-
dunki fosforytów nie można - .ttv z

nac?rvm kontrahentem nawiązać wy-
miennej wsr>ółr>racv. Wozić; nie-su-
rowiec. lecz nółprodukty — kwas
fosforowy produkowany T»».,-miejscu
wvrlobyci-) fosforytów.? Statki wo-

ziłyby wówczas wahadłowo w jed-
ną stronę nolski.-kwas- siarkowy —

.

z. nowrotem -kwas fosforowy. Wiele
teeo typu nronoZycii włóniło się
podczas naszych rozważań.

MODEL I LOGIKA

Mówiąc ogólnie, całość programu
chemizacji gospodarki narodowej
jest wynikiem .przyjęcia określonej
metody i logicznego -prześledzenia,
konieczności . produkcyjnych,, jakie
są niezbędne, by osiągnąć zamierżo- •

ny model-żyęia,: Od pytania, „jak
chcemy żyć"' trzeba było przejść • dó -

pytań . szczegółowych, - „co nalepy
produkować",, dalsze pytanie-.
„kto to -ma produkować",- jakie ża-;
kłady, jakie "zjednoczenia.. Dalej,
„jak- kształtują się bilanse surow.-

ców i półproduktów'" i w'związku
z tym jakie zadania wynikają dla
handlu zagranicznego, „gdzie .nasza

produkcja powinna być lókaliźowa?
na", „ile.program .chemizacji Będzie
kosztował", „jakie śą niezbędne wa-

runki materialne (dostaw maszyn
i urządzeń) i kadrowe w realizacji
programu"?
• W zasadzie-na cały ten ciąg pytań
została- Udzielona w opracowaniu
odpowiedź.

Wąrto może zwrócić szczególną u-

wągę
:

ria, jedno z wymienionych py-
tań, dotyczące lokalizacji. Na mapie
gospodarczej kraju wystąpią prze-'
kształcenia. W 10'. regionach kraju
pojawią się Wyraźne skupiska za-

kładów chemicznych, którym iriióż-
na nadać obrazową nazwę chemicz-
nych zagłębi. Blisko 80 proc. na-

kładów inwestycyjnych zostanie
skierowane właśnie do tych regio-
nówf. Praktyka wykazała, że wszę-
dźiej tam, gdzie inwestuje się w na-

wiązaniu do istniejących już za-

kładów i produkcji, efekty są. lep-
sze niż przy inwestycjach wznoszo-

nych w terenie dziewiczym. Niższe
są wówczas nakłady na infrastruk-
turę. lepiej można wykorzystać do-
świadczenie ludzi. Nasze lokalizacje
związane są z bliskością źródeł su-

rowców, półproduktów — lub od-
biorców gotowvch wyrobów, by
można było skrócić drogi tran spor-'
tu. Przy nowvch inwestvciacH. w

większej niż dntvchczas mierze sta-

ramy sie uwzeledniać korzystanie z

transnortu morskiego i rzecznego.
Przv tworzeniu wyraźnie zgrupowa-
nych zagłębi orzemvrfn chemiczne-
go można się spodziewać, że w'
wvzszym stooniu wvkorzvstnnv -be-
dzie potencjał techniczny i. budo-.
wlano^montażowy realizatorów tego,
programu., .

EFEKTY — DLA NAS

Czas wreszcie choćby w najwięk-
szym skrócie przedstawić niektóre
„modele" chemizacji. Model „Wyży-
wienie"-przewiduje, że poziom , na-

wożenia w roku 1985 osiągnie prze-
szło 280 kg na. hektar użytków rol-
nych. Jeśli jednak na odcinku u-

praw rolniczych, a zwłaszcza pro-
gramu zbożowego, chemia ma juz
swój znaczny wkład, to prawdziwy
przełom nastąpi w zakresie chemii
dla hodowli. 6 - a. nawet 7-krotnie
wzrosną dostawy różnego typu pre
paratów, -aminokwasów; antybioty-
ków, polfamiksów, fosforanów
które w zestawieniu- z paszą natu

' ralną, ppzwalają . na tej samej po-
wierzchni-, utrzymać większe pogło-
wie' bydła -i, - utyskiwać więcej mię-
sa. i mlśką,.. ; .

. Model ' „mieszkanie" przewiduje
przede wszystkim' wkroczenie tiwo
rzyw dó naszego mieszkalnictwa
szerokim frontem. Jeśli przeciętne
nasycenie jednego mieszkania two-

rzywianif w,roku 1970 wynosiło 117
kg — to w roku 1980 wyniesie 535
kg, czyli wykaże -460 proc. wzrost

Wpłynie to na wyższy standard
mieszkania- i komfort w- jego użyt-
kÓWahiu. Tworzywa '

sztuczne, to

tapety, i meble,' i obicia, i firanki
i~ armatura, i 1001 drobiazgów: uży-
tecznych w domu.

Program motoryzacja" uwzględ
nia nie tylko; potrzeby motoryzacji
indywidualnej,- lecz także ciężaro-
wego. transportu samochodowego,
komunikacji'; publicznej; . motoryza-
cji rolnictwa! Trzeba dla tego bo-
czącego się taboru zapewnić paliwo,
oleje,' opony. -Sam pojazd w swoim
ciężarze zawiera ód 8 do 10 proc
chemicznych tworzyw. Nie wnika-
jąc bliżej W szczegóły realizacji pro
gramu motoryzacyjnego konieczne
będzie przetworzenie.w roku 1985—
28 min ton ropy. By -wykonać' to

ządąńię, poza rozbudową Mazowiec
kich ..Zakładów Petrochemicznych i

Rafineryjnych w Płocku, poza bu-
dową Rafinerii Północnej w Gdań-
sku, konieczne będzie postawienie
jeszicze dwóch dalszych instalacji
przeciecie kraju nowymi liriłami ru-

rociągów... •': '.••"'
Nasze społeczeństwo jest na Ógół

wrażliwe, na wygląd, na Strój
Wpbec znacznego światowego * de-
ficytu na naturalne surowce włó-
kiennicze chemia .

-będzie w szer-

szym. niż dotychczas zakresie ofe-
' rojyąć ' substytuty, zwłaszcza w za-

kresie włókien syntetycznych. W la-
tach' 1970—410 nastapi skok z 1^8 kg
na 1 mieszkańca do" 5,7 kg. Rynek
otrzyma więc znacznie więcej; wy-
robów dziewiarskich, odzieży wierz-
chniej, .bielizny, " dzianin stylono-
wych, wyrobów ze sztucznego • fu
tra, ze sztucznej skóry. Szersze
wkróczenie tych nowych nroduktów
chemicznych, zwłaszcza do orzemv-

słU .lekkiego, pozwoli" tak kształto-
wać ceny — by uprzystęonić wielu
rbdźirióm. zakuo takich artykułów,
których nabycie dotychczas było
niełatwym problemem i wiązało się
z . wyrzeczeniami. Jeśli męski garni-
tur wełniany musi kosztować w

granicach 2 500—3 000 złotych,' to

podobny wytworzony z tkanin z u-
• działem svfitetvków można mieć'za

1 200—1 300 złótvch.- Móże więc być
dwukrotnie tańszy.

ZA GRANICĄ

PISZĄ

Nawozy azotowe

(322 tys. ton)

Siarka (63 min t)

Kauczuk (165
tys. t)

Farmaceutyki (239
mld zl)

Chlor (626 tys. t)

Przerób ropy (373
min t)-

Tworzywa sztucz-
ne (979 tys. t)

Włókna synte-
tyczne (255 tys. t)

Propylen
tys. t)

(249

Etylen (405 tys. t)

m

1 235

J 267

291

I 333

3T3

I

Program Chemizacji Gospodarki Narodowej
Proponowana dynamika produkcji niektórych
•podstawowych wyrobów i półproduktów w

okresie. 1970—1980- (w procentach)
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<t PROBLEMES ECONOMIQUES
(nr 1297) — zamieszczają artykuł
Charlesa Aymona pt. INFLACJA —

GŁÓWNY PROBLEM PAŃSTW
CZŁONKÓWSKICH WSPÓLNOTY
EUROPEJSKIEJ. Autor obrazuje
nieskuteczność wysiłków zmierzają-
cych do opanowania inClacji i na-

stępnie analizuje jej źródła i przy-
czyny.

— zarówno w ramach liberalnej struk-
tury zewnętrznych stosunków waluto-
wych (w NRF) czy też kontrolowanej
(we Francji) posunięcia w .dziedzinie
polityki walutowej, mające powstrzymać
wzrost ilości pieniądza w obiegu, pozo-
stały bez skutku.

— zmiany parytetów we Francji (de-
waluacja franka) i w NRF (rewaluacja
DM), poza tym, że zaradziły chwilowo
skutkom spekulacji międzynarodowej nie

spowodowały żadnej istotniejszej zmia-

ny w sytuacji gospodarczej, którą mia-

ły naprawić.
-— Przytaczając wspomniane przykła-
dy, pominęliśmy próby wprowadzenia
polityki dochodów, gdyż działania >« tej
dziedzinie kończą się zawsze mniej czy
bardziej szybkim niepowodzeniem. Taki
wysiłek porozumienia się ze związkami
zawodowymi podjęto w NRF \w' roku
1970; był to wysiłek krótkotrwały" 1 -beż
widoków na przyszłość, gdyż złudną jest
rzeczą domagać się zgody związków za-

wodowych w warunkach inflacji na po-
litykę dochodów, która posiada postać
kontroli, zmierzającej do ograniczenia
płac. Najznaczniejsze wysiłki idące w

tym kierunku podjęto w ramach Europy
„szóstki" w Holandii, ale eksperyment
ten nie oparł się długotrwałym - napię-
ciom Inflacyjnym. •

— Również mało skuteczne Okazały się
wszelkie wysiłki umiarkowania tempa
wewnętrznej ekspansji '

przy pomocy
środków budżetowych, - a . jednocześnie
spowodowały one wypaczenia' w struk-
turze wydatków. Jedynie wydatki na

świadczenia w dziedzinie ubezpieczeń
społecznych podążyły ża zwyżką cen.

Natomiast spośród „ofiar" inflacji wy-
mienić należy wydatki ta inwestycje
zbiorowe, które od roku 1969 wykazują
tendencję zmniejszeńia 'swego fealnego
udziału w produkcie haródowym brutto.

Ogólne przyczyny inflacji nie różnią
się może zasadniczo od przyczyn, które

stymulowały i utrzymywały zwyżkę cen

w poprzednich okresach. Jednakże wy-
stępują one w ogólnym środowisku, któ-
re uległo zmianom, a pewne ważne dzi-

siaj czynniki nic posiadały móże daw-
niej większej aktywności.

Co się • tyczy płac, to sytuacja przed-
stawia się w sposób jeszcze wyraźniej-
szy, gdyż przy ustalaniu platformy żą-
dań związkowych uwzględnia się w spo-
sób bardzo jasny przewidywaną zwyżkę
cen. z - pewnego punktu widzenia nie
należy zresztą żałować zniknięcia „Iluzji
pieniądza", gdyż stanowiła ona wkład
do stabilizacji gospodarczej, wnoszony
przez ludzi najmniej zorientowanych w

sytuacji I najmniej zamożnych.
Wzmożone 1 poglebiające się rozpow-

szechnianie informacji gospodarczej
wzmocniło także ogromnie zachowanie
się różnych czynników gospodarczych,
prywatnych a nawet publicznych, które
uwzględniają przyszłość, gdyż Ich decy-
zje uwzględniają w o wiele większym
stopniu niż dawniej ich wyobrażanie o

tej przyszłości. Jesteśmy więc «świadka-
mi w okresach inflacyjnych postaw na-

cechowanych przezornością, zwłaszcza ze

strony gospodarstw 'domowych, które do-

konują bądź masowych zakupów trwa-

łych dóbr, bądź też lokat nieprodukcyj-
nych, takich jak nabywanie nierucho-
mości. W większości przypadków owe

postawy wzmacniają tendencje inflacyj-
ne 1 wzmagają w ten sposób kumula-
cyjny proces, który ogranicza widoki na

śz^bkif opanowanie zwyżki cen.

Przypomnimy znaczne przyspieszenie
przeobrażeń strukturalnych na szczeblu
produkcji, zarówno pod wpływem pod-
noszenia się stopy życiqwej, jak I po-
stępu technicznego. Gdy dawniej jakąś
gałąź, czy jakiś sektor produkcji Iśta*
wały się przestarzałe, znajdowało to wy-
raz w zamykaniu przedsiębiorstw i' w

bezrobociu, a mobilność ślł roboczych
danego sektora miała w znacznej obierze
charakter żywiołowy. Samo bezrobocie
nie wywoływało owych gwałtownych nie-
kiedy reakcji że strony opinii, jakie mo-

żemy zauważyć obecnie. Władze pu-
bliczne okazywały . mniejszą skłonność
do interweniowania, celem złagodzenia
skutków nowych kryzysów w poszcze-
gólnych sektorach, a odpowiednia adap-
tacja struktury produkcyjnej odbywała
się szybciej. -. •-. ..

Obecnie żaden rząd nie może sobie po-
zwolić na beztroskie', obserwowanie
wzrostu bezrobocia. Wrażliwość . opinii
publicznej stała się tak wielka, fe
byliśmy świadkami rozwoju I wzmac-

niania całego arsenału środków, ma-

jących na celu przedłużenie iycla zą- -

grożonym sektorom. Choć posunięcia te

osiągają często swój cel społeczny, nie-
mniej powodują opóźnienie koniecznej
adaptacji, co pociąga .za sobą mniej ko-

rzystną alokację zasobów i powodille
zwolnienie sie posteoów wydajności. W
tej sytuacji obserwujemy naraz brak śi-
ly roboczej w sektorach dynamicznych
i ukryte bezrobocie w sektorach sch5>l-,
kowych.

- W istocie istnieje tylko jeden środek
pogodzenia wymogów społecznych naszej
epoki z koniecznośclami. szybkiego ~ 1

zrównoważonego wzrostu. Mówiąc po
prostu chodziłoby o znaczne rozszerze-

nie zasobów, przeznaczonych na popie-,
ranie zawodowej mobilności tak, aby
perspektywa utraty zatrudnienia nie wy-
woływała owych lęków,-'jakie dziś je-
szcze • obserwujemy. Części koniecznych
zasobów, mogłaby zresztą' dostarczyć li-

,

kwidącja wszelkiego rodzaju ~ subwencji, .

udzielanych sektorom zmagającym się z

trudnościami strukturalnymi. "Nie'"byłoby
rzeczą nierozsądną ewentualne przezna-
czenie Jakiejś istotniejszej' częścr produk-"
tu narodowego, czy budżetu państwa ńa.
ten cel. W chwili, gdy - tak wietfe mówi
się o jakości życia, byłoby rzeczą właś-
ciwą uczynić wszystko,' aby- złagodzić
jedną z najcięższych gróźb, która' zawi-
sła nad światem pracy.

Z uwagi na bardzo złożony charak&r'
anVzy, trudno dostarczyć formalnyqh
dowodów na to, co jest jednak prawdo-
podobne, te obecne zjawiska inflacyjne
wynikają również z faktu znacznego'
zmniejszania się rozpiętości między sejt-'
torami w kształtowaniu się płac. Wyglą-
da na to, że związek między kształto-
waniem się wydajności i kształtowaniem
się plac stał się w ciągu ostatnich lat
luźniejszy niż dawniej. Wynika to czę-
ściowo- z faktu, że sektory o powolnym,
wzroście i nawet w stanie schyłkowym,
są w taki czy inny sposób, w większym
stopniu „chronione" przez władze pu-'
bliczne, co zapewnia Im wygodniejszą
sytuację z punktu widzenia stawek płac.
Poczucie prawa do regularnego podno-
szenia stopy życiowej bierze w czasie
rokowań o płace górę nad względami
dotyczącymi widoków i pomyślnej egzy-
stencji sektora, do którego należą..

Znaczne zakłócenia spowodowały rów-
nież zmiany w międzynarodowej sytua-
cji walutowej. Pierwsza z nich ma w

pewnym sensie charakter psychologicz-
ny. Dawniej sytuacja inflacyjna znajdo-
wała najczęściej wyraz w poważnym za-

kłóceniu równowagi bilansu zewnętrz-
nego i w utracie rezerw dewizowych.
Wynikało to z faktu, że w danej chwi-
li określony kraj znajdował się w sytua-
cji inflacyjnej w stosunku do ogółu
swoich partnerów handlowych. Jednakże
od kilku lat inflacja w świecie zachod-
nim, ą w szczególności w EWG, stała
się powszechna. Wskutek tego bilans
zewnętrzny, odgrywający dawniej rolę
sygnału alarmowego, wywołującego od-
powiednie posunięcia banku centralnego
i zastosowanie zarządzeń korygującej,
roli tej Już nie ódgrywa, ponieważ koń- '

kurencyjności jakiegokolwiek kraju nic
na serio nie zagraża. r
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JUGOSŁAWIA
jest jednym z

krajów, które począwszy od
łat 50-tych dynamicznie roz-

wijają przemysł samochodowy.
W 1954 r. zawarto umowę mię-
dzy Czerwcmą Zastawą i (CZ)

Kragujevac i turyńskim Piatem;
była to typowa umowa o odstąpie-
niu licencji i dostarczaniu pomocy
technicznej dla jej realizacji. Na-

bywca zyskał prawo korzystania z

dokumentacji, sprzedawca był zo-

¢- bowiązany do zapewnienia nabyw-
cy wszelkich nowych technicznych
rozwiązań, , dotyczących samocho-
dów objętych licencją.

Do roku 1962 realizacja umowy
następowała drogą importu części i
ich montażu. Początkowo montowar
na była mała ilość samochodów.
Programem objęto m.in. 1,5-tonowy
samochód ciężarowy, terenowy sa-

mochód „Campagnola" oraz 2 typy
samochodów osobowych Fiat 600 i

Liczba samdwiodów wyproduko-
wanych w CZ wzrosła od tysiąca
w roku 1955 do 14 tysięcy w roku
1962. W roku 1955 tylko 1/10 samo-

chodów wyprodukowanych w Kra-
gujewcu była jugosłowiańskiego
pochodzenia, a 9/10 części importo-
wano; w 1962 r. stosunek ten zmie-
nił się na 70:30 na korzyść krajowej
produkcji.

Ostateczna decyzja co do progra-
mu produkcji budowanej fabryki
samochodów, głosiła że: wybrano
samochód osobowy z silnikiem
600 cm

3
(750) i z silnikiem 1300

cm
3

(1500). Projekt przewidywał, że
roczna produkcja fabryki, w pierw-
szych latach po jej uruchomieniu
wynosić będzie 32 tys. samochodów.
Budowę nowej fabryki samochodów
ukończono w 1962 r (zaczęto ją w

1960 r.). Okres 6 lat od kupna li-

cencji do wybudowania nowej fa-
bryki upłynął pod znakiem ciągłych
badań i poszukiwań najlepszych
rozwiązań.

Reforma gospodarcza 1965 r. po-
stawiła przed przemysłem samocho-
dowym nowe zadania. Uległy zmia-
nie warunki na rynku, ponieważ
liberalizacja handlu i wymiany z

zagranicą znacznie wzmocniła kon-
kurencję. Świadczą o tym dane do-
tyczące wzrostu importu samocho-
dów osobowych do Jugosławii: od
13tys. w 1965r. do43tys.w
r. 1971..

Pojawiły się nowe fabryki mon-

tażowe (również produkcja po-
szczególnych . części) samochodów
osobowych, gdyż wzrósł popyt na

nie na jugosłowiańskim rynku. Po-
rozumienie zawarte między ,,Tomo-
sem" i francuską firmą • Citroen do-
tyczyło

nie ty lico produkcji określo-
nych części dla obu partnerów, ale
i przeniesienia z „Citroena" okreś-
lonych linii produkcyjnych, wspól-
nie z narzędziami do- - wykopania
poszczególnych części (które Tomos
produkuje dla siebie i partnera).
Firma Unis z Sarajewa pro-
dukuje pewną ilość części ) mon-

tuje samochody marki NSU-Prinz
1000 i 1200 oraz Volkswagen 1200 i
1300, zakłady „Litóstrój" źr litłblany

montują samochody Renault 4, 6,
12 TL, 16, a firma IMV z Nowego
Miasta montuje angielskie samocho-
dy marki Austin Mini 1100, 1300
Salon i 1500 Maxi (licencja BLMC).
IMV wybudowała nowoczesną linię
montażową, z której w przyszłości
zejść może 50 tys. samochodów
rocznie.

Powróćmy jednak do CZ — na-

dal największego producenta samo-

chodów w Jugosławii. Nowe wa-

runki na rynku zmuszały zakłady
do rozszerzenia produkcji, zmniej-
szenia kosztów i zwiększenia serii.
Krajowy rynek nie mógł być dłużej
dostateczną bazą dla spełnienia
tych warunków. Należało szukać
nowych form kooperacji nie tylko
z Fiatem, ale i' z innymi partnera-
mi zagranicznymi.

Wszystko to doprowadziło do no-

wych programów rozwoju Zakładu.
Określono tzw. 2 fazy rozwoju

producenta samochodów i koope-
rantów z jednej strony i interesów
nabywcy samochodów z drugiej.
Subskrypcja obligacji spełniła po-
kładane w niej nadzieje umożliwia-
jąc. realizację tzw. pierwszej fazy
rozwoju, która doprowadziła Zakła-
dy do produkcji 85 tys. samochodów
rocznie, co zostało dokonane w

1969 r.

Budowę nowych mocy produkcyj-
nych, przewidzianych II fazą roz-

woju. rozpoczęto w 1970 r.. a ukoń-
czono w 2 lata później. Fiat wyło-
żył w tym celu 12 min doi., pod-
czas gdy CZ dała odpowiednią część
z akumulacji i kredytów banko-
wych.

Zakłady CZ są jednolitym przed-
siębiorstwem. składającym się o-

becnie z 9 fabryk i 5 zakładów,
każde z niezależnym rozrachun-
kiem. Są to m.in. fabryki: samocho-
dów, wozów dostawczych, okuć, na-

ZASTAWA

„Czerwonej Zastawy". W 1-szej na-

leżało zapewnić moce dla produk-
cji 85 tys. różnych samochodów
rocznie, a w drugiej dla 200 tys.
samochodów. W realizacji tych pla-
nów pomogły przepisy (z 1967 r.) o

możliwości wkładu kapitału zagra-
nicznego w rozwój jugosłowiań-
skich przedsiębiorstw na bazie o-

bustronnego interesu.
W lutym 1968 r. podpisano u-

mowę o techniczno-produkcyjnej
współpracy i finansowym udziale
Fiata w Zakładach CZ. Wysokość
wkładu Fiata wyniosła 5 milio-
nów Resztę brakujących środków
miał zapewnić partner jugosłowiań-
ski ze środków własnych, kredytów
bankowych i emisji obligacji. Ini-

cjatywa emisji obligacji, jako in-
strumentu mobilizacji wolnych środ-
ków finansowych z gospodarki i
od ludności wypłynęła po raz

pierwszy w Jugosławii •'właśnie ze

strony CZ i Jugosłowiańskiego Ban-
ku Inwestycyjnego. Głównym moty-
wem było powiązanie interesów

rzędzi. części samochodowych. W
skład zakładu wchodzi również służ-
ba konstrukcyjno-rozwojowa mają-
ca swoje własne biuro w Turynie
(owocem tej współpracy był nowy
samochód „Zastava 101", którego
produkcję rozpoczęto w 1971 r.) .

Zakłady posiadają też 35 organi-
zacji usługowo-sprzedażowych i

rozporządzają obecnie na terenie
całego kraju 113 stacjami obsługi
przeznaczonymi dla Zastaw.

W roku 1971 CZ wyprodukowała
po raz 1-szy ponad 100 tys. samo-

chodów osobowych. Obecnie Zakła-
dy produkują samochody osobowe:
„Zastava 750" — najbardziej maso-

wy samochód osob. w Jugosławii,
tzw. fića — w 12 modelach (plan
1973 r. — 50.000 sztuk), „Zastava
1300" w 7 modelach (plan 1973 —

18.000), „Zastava 1500 carawan" (plan
1973 — 2 .000), „Zastava 101" (plan
1973 r. — 55.00011 oraz w ramach
współpracy z Polską „Zastayę
125PZ" i ze ZSRR — „VAZ 2101"
model „Lada" (produkcja' tych o-

statnich modeli ma wynieść w 1973
r. — 16.500). Oprócz tego Zakłady
produkują samochody dostawcze o

nośności 1,5—2 tony (Zastava 750/k,
a wg licencji włoskiej firmy Fiat —

OM) rozpoczęto produkcję samocho-
dów ciężarowych o nośności 2,5; 3;
3,5 i 4 tony (plan 1973 r. — 18.000).
Sumując w 1973 r. CZ wyprodukuje
141.500 samochodów osobowych i
8.200 ciężarowych i dostawczych,
(przy zatrudnieniu wynoszącym ok.
30 tys. pracowników).

W Kragujewcu myśli się już o

3-ej fazie rozwoju Zakładu, która
ma nastąpić po 1975 r.- Produkcja
roczna w tej fazie ma przekraczać
pół miliona samochodów, a liczba
pracowników wzrosnąć do 55 tys.
osób.

Strategia rozwoju CZ opiera się
na koncepcji wielkoseryjnej produk-
cji samochodów „Zastawa 750 i 101"
i wielkoseryjnej produkcji części sa-

mochodowych. Uznano, że osiągnię-
cie tych celów nastąpić może po-
przez rozszerzenie kooperacji prze-
mysłowej, również z zagranicznymi
partnerami. Zrealizowano kilka ta-
kich umów.

Pierwsza z nich została zawarta
W kwietniu 1966 r. z polskim prze-
mysłem samochodowym. Podstawę
umowy stanowiły samochody Zasta-
va 1300/1500 cm

3 i Fiat 125P. Oba
te samochody są w dużej mierze
zunifikowane, tak że kooperacja
stwarzała możliwość wykonania w

wielkich seriach tych części, które
byłyby potrzebne obu partnerom. Ju-
gosłowianie dostarczają nam m. in.
tylni most, chłodnice, tłoki. My do-
starczamy m. in. karburatory, me-

chanizm rozrządny, tablice rozdziel-
cze. Oprócz tego, z Polski wywozi
się określoną ilość Fiatów 125P, z

wyposażeniem żądanym przez part-
nera.

Kragujevac kooperuje również z

fabryką Togliatti w ZSRR. Jugo-
słowianie przekazują określone umo-

wą części, a fabryka radziecka do-
starcza na rynek jugosłowiański go-
towe samochody VAZ 2101 model
„Lada". W czerwcu doszło też do
porozumienia między CZ a węgier-
skim przemysłem motoryzacyjnym.
Węgrzy dostarczają określone części
do produkcji samochodów, natomiast
Kragujevac w zamian za to dostar- .

cza gotowe samochody na rynek
węgierski.

Od założenia do 1971 r. włącznie,
CZ wyeksportowała 28 tys. samocho-
dów; najwięcej do Kolumbii, Gre-
cji, Polski i Węgier. W latach 1973—
77 tylko na rynek zachodnioeuropej-
ski wyeksportuje ona 20 tys. sa-

mochodów. Warto dodać, że W Ko-
lumbii CZ zorganizowała montaż
Zastaw 1300. Eksport Zakładu wy-
nosi obecnie 10 proc. globalnej pro-
dukcji.

Ogólna produkcja samochodów o-

sobowych w Jugosławii w 1971 r.

wyniosła 115 tysięcy, w tym ponad
100 tys. samochodów wyproduko-
wała CZ, będąca wizytówką jugo-
słowiańskiego przemysłu samocho-
dowego.

ROK 1972 W JUGOSŁAWII
W ocenach rezultatów gospodar-

czych roku ubiegłego dokonywanych
w Jugosławii szczególnie silnie ak-
centowane są dwa zjawiska:

9 szybszy, niż przewidywano
wzrost produkcji przemysłowej,

O lepsze, aniżeli zakładano sal-
do obrotów towarowych z zagranicą.

W porównaniu z 1971 rokiem pro-
dukcja przemysłowa wzrosła o 7,7
proc. (przewidywano 5,5—6 proc.).
Najwyższą dynamikę rozwoju za-

notowano w budownictwie okręto-
wym — 25 proc. Szybkim wzrostem

ZE ŚWIATA

WSPÓŁPRACA
RWPG W BUDOWIE MASZYN

Kraje RWPG pokrywają wzajem-
nymi dostawami ponad 70 proc.
potrzeb importowych na maszyny i

urządzenia przemysłowe. • Jest to
możliwe dzięki szybkiemu' rozwojo-
wi przemysłu maszynowego w tych
krajach. Rocznie średni przyrost
produkcji maszyn w minionym
pięcioleciu wyniósł 11,6 proc. W
1971 roku kształtował się on od
6,4 proc. w NRD do 16 proc. w

Bułgarii i Rumunii. W 1972 r. prze-
mysł maszynowy Polski zwiększył
produkcję o 13,5 proc.. Związku Ra-

dzieckiego — o 11 proc. NRD — o

10 proc. Umowami o wielostronnej
specjalizacji i kooperacji objęte zo-

stały m.in. tak ważne dziedziny,
jak elektroniczna technika oblicze-
niowa, obrabiarki sterowane nume-

rycznie. sprzęt do konteneryzacji
transportu. (L)

AMERYKAŃSKI
PROBLEM PALIWOWY

Trudności w zaopatrzeniu w pali-
wo niektórych regionów USA spo-
wodowały, że prezydent Nixon
uciekł się do złagodzenia systemu
kontyngentowania Importu produk-
tów naftowych, który obowiązywał
od roku 1959. Dające się już od-
czuwać niedobory wynikają bowiem
m.in, z ograniczenia importu pro-
duktów naftowych powodowanego
chęcią ochrony rynku rodzimego i
bilansu płatniczego. Okazało się jed-
nak, że system kontyngentowania
musi być złagodzony i przewiduje
się znaczne zwiększenie przywozu
ropy naftowej do USA, głównie z

Bliskiego Wschodu. (S)

produkcji charakteryzował się prze-
mysł chemiczny — 13 proc., hut-
nictwo metali nieżelaznych — 11

proc., przemysł skórzany i obuwni-

czy — 11 proc., przemysł włókien-
niczy i papierniczy — 10 proc.. Na-

stąpił 12-procentowy przyrost pro-
dukcji energii elektrycznej.

Wzrost produkcji odnotowano we

wszystkich republikach i dwóch ob-
wodach autonomicznych. Najszyb-
ciej (20,8 proc.) produkcja przemy-
słowa rosła w obwodzie KOSOVO —

najmniej rozwiniętej gospodarczo
części Jugosławii

REFORMA ROLNA W PERU

W wykonaniu reformy rolnej,
zapoczątkowanej w 1964 roku. rząd
Peru dokonał już ekspropriacji 4,6
min ha ziemi obszarniczej i planu-
je w. 1973 roku wywłaszczyć około
4 min ha ziemi. Przewiduje się, iż

ogółem chłopom zostanie przekaza-
nych około 11 min ha ziemi. Byli
posiadacze ziemscy maią otrzymać,
odszkodowanie, którego wielkość
ustalą specjalne komisje ekspertów.

(MP)
ROZWÓJ TURYSTYKI

Międzynarodowy ruch turystyczny
osiąga rozmiary przekraczające naj-
bardziej optymistyczne prognozy!
Według szacunków Międzynarodo-
wego Związku Oficjalnych Organi-
zacji Turystycznych (UlOOT), atrak-
cyjne miejscowości, znajdujące się
w zasięgu działania tego związku
odwiedziło w ub. roku prawie
200 min turystów (w roku 1971 —

181 min). Tempo rozwoj-J turystyki
(11 proc.) było więc wyższe niż w

roku 1971 (9 proc.).
Międzynarodowa turystyka w ub.

roku przyniosła — bez uwzględnie-
nia komunikacji — prawie 25 mld
doi. zysków (w roku 1971 dochody
z turystyki przekraczały 20 mld
doi.) . Wysokie tempo rozwoju mię-
dzynarodowej turystyki, sięgające
rocznie od 9—12 proc. utrzymuje
się już od 1962 roku. Z danych
UIOOT wynika, że tylko 9 proc.
międzynarodowego ruchu turystycz-
nego przypada na kraje Trzeciego
?-"iata. (S)

EFEKTYWNOŚĆ
ROLNICTWA NRD

Ekonomiści z NRD opracowali
syntetyczne wskaźniki obrazujące

Wydajność pracy w przemyśle ju-
gosłowiańskim wzrosła w ub. roku
o 3 proc.

Jak już wspomniano — pomyśl-
niej niż tego oczekiwano ukształto-
wała się sytuacja w handlu zagra-
nicznym. W porównaniu z rokiem
ubiegłym eksport wzrósł o 18 proc.
(przewidywano wzrost w granicach
12—14 proc.), podczas gdy import
spadł o. 5 proc, (zakładano 6 proc,
przyrostu). W rezultacie deficyt bi-
lansu handlowego wyniósł 16 835
min dinarów (ok. 1 mld doi.), lo
znaczy o 1/3 mniej, aniżeli przed
rokiem.

Najwyższy wzrost sprzedaży na

rynki obce odnotowały następujące

tempo przemian w produkcji zbóż
w tym kraju w ciągu ostatniego
dwudziestolecia. Według tych obli-
czeń na początku lat pięćdziesią-
tych na wyprodukowanie jednego
kwintala zboża rolnik zużywał 6—7
godzin pracy, na początku lat sześć-
dziesiątych 2—3 godziny, obecnie
zaś tylko 35—50 minut. W porów-
nywanych okresach koszty produk-
cji kwintala zboża kształtowały się
następująco: 26,7 marki, 19.3 marki
i 13,9 marki.

Wzrost wydajności pracy w pro-
dukcji zbożowej, a takż?< wydatna
obniżka kosztów produkcyjnych
wynika z zastosowania nowoczes-

nych maszyn w pracach polowych
i transportowych oraz z faktu, że
w ciągu minionego dwudziestolecia
wydatnie zwiększyły sie plony zbóż.
Np. plony pszenicy, które w latach
1948—52 kształtowały się na pozio-
mie 26,2 q z ha, obecnie sięgają
35 q. (L)

FABRYKI

„WSTRZĄSOODPORNYCH"
DOMÓW

Radzieccy specjaliści opracowali
projekt i dokumentację techniczną
fabryki gotowych wielkopłytowych
elementów budowlanych dla Chile.
ZSRR zbuduje w Valparaiso zakład
przemysłowy dostarczający rocznie
elementy do montażu 58 czteropię-
trowych domów. Cechą charakte-
rystyczną tych budynków będzie
odporność na wstrząsy sejsmiczne,
które w tym rejonie bywają bardzo
silne. Wytrzymałość budyiików na

wstrząsy zapewni specjalny system
spawania stalowego zbrojenia ele-
mentów. Na stykach płyf będą one

dodatkowo wzmacniane szczególnie
wytrzymałą armaturą.

gałęzie przemysłu: skórzany — 31
proc., tekstylny — 26 proc., elektro-

techniczny — 20 proc., przemysł me-

tali nieżelaznych — 15 proc., stocz-

niowy — 14 proc. i metalowy — 14

proc. Aż o 23 proc. wzrosła w ub.
roku wartość eksportu rolnego. Głó-
wny w tym udział miała produk-
cja zwierzęca (wołowina).

Wpływy dewizowe z turystyki
przekroczyły sumę 400 min doi. Po-
została część deficytu handlowego
została pokryta przez przelewy ju-
gosłowiańskich robotników zatrud-

nionych za granicami kraju. W su-

mie, wbrew oczekiwaniom, bilans
płatniczy Jugosławii zamknął się w

ubiegłym roku dodatnim sadłem wy-
noszącym 250 min doL

A.L .

Związek Radziecki uczestniczył
w budowie takich fabryk domów
także w innych krajach. Między
innymi na Kubie pracuje już za-

kład produkcji wielkich płyt do
.budowy domów odpornych na

wstrząsy. W Iranie powstaje obec-
nie fabryka takich płyt do budowy

/ćiomów cztero-, i dziesięciopiętro-
wych. Budynki wzniesione z tych
płyt będą mogły wytrzymać trzęsie-
nie ziemi o sile 6 stopni (w 12-stop-
niowej skali). (L)

WYDOBYCIE WĘGLA W EWG

Wydobycie węgla w krajach
Wspólnego Rynku w 1972 roku w

porównaniu z rokiem poprzednim
zmniejszyło się o 8 proc. — ze 165
do 152 min ton. W poszczególnych
krajach kształtowało się ono jak
następuje: Niemiecka Republika
Federalna — 108 min ton, Francja
— 30 min ton. Belgia — 10 min

ton, Holandia — 3 min ton. Naj-
bardziej spadło wydobycie w Ho-
landii (o 23.4 proc.), a następnie we

Francji (9.9 proc.) i NRF (7,2 proc.) .

Jednak zapasy węgla na kopal-
niach w końcu 1972 roku wzrosły
do 3.3 min fon. Był to największy
wzrost od 1966 roku. (MP)

KOMPUTERYZACJA
W JAPONII

Liczba komputerów znajdujących
się w użytku w Japonii wyniosła
ostatnio ok. 15 tys. — tj. o 21,2
proc. więcej niż przed rokiem (a
wartościowo o 23 proc. więcej). W

tym było ok. 10 tys. komputerów
produkcji krajowej i ok. 5 tys. z

importu. Wobec szybkiego., wzrostu

importu — udział maszyn produkcji
japońskiej w użytkowaniu stopnio-
wo się zmniejszał. (S)

NA PIENIĘŻNYCH RYNKACH

Marzec był okresem poszukiwania wyjścia z nowego załamania, w ja-
kim znalazł się kapitalistyczny system walutowy. Przeprowadzona w po-
łowie lutego dewaluacja dolara oraz nowy układ kursów walutowych
nie rozwiązały bowiem tego problemu. Fala ucieczki od dolara, która
rozpoczęła się w trzeciej dekadzie lutego, zmusiła do zawieszenia dzia-
łalności giełd walutowych w dniu 2 marca. Zostały one ponownie otwar-
te dopiero 19 marca. W ciągu tych siedemnastu dni składano oświadcze-
nia oraz odbywano konsultacje i negocjacje w różnych płaszczyznach.
Do najważniejszych z nich należą: USA, kraje EWG, dawna grupa
10-ciu, nowa grupa 20-tu.

Wyrazem stanowiska,, jakie wykrystalizowało się w USA były oświad-

czenia złożone przez podsekretarza skarbu P. A. Volcknera oraz kon-

gresmana H. Reuss'a. P . A. Volckner stwierdził, że Stany Zjednoczone
nie zamierzają dokonać ponownej (a .więc trzeciej już z rzędu) dewalua-

cji dolara i nie zaciągną długoterminowych pożyczek na zakup dolarów

znajdujących się poza granicami USA, ale równocześnie są gotowe do

podjęcia współpracy z innymi krajami w sprawie uzdrowienia systemu
walutowego. H. Reuss zaś oświadczył, że Kongres powinien upoważnić
prezydenta Nixona do: wprowadzenia opłat importowych od wyrobów
przemysłowych pochodzących z krajów mających dodatnie saldo obro-

tów handlowych z USA, podjęcia akcji-, na rzecz obniżki ceł oraz wpro-
wadzenia ulg dla importu z . tych krajów rozwijających się, które nie

dyskryminują Stanów Zjednoczonych w stosunku do innych krajów wy-
soko rozwiniętych.

Wyjściowe stanowisko USA w negocjacjach walutowych można więc
określić jako dążenie do uzyskania ustępstw ze strony innych krajów
wysoko rozwiniętych i poszukiwanie, sojuszu z grupą krajów rozwijają-
cych się. Wydaje się, że z takim właśnie stanowiskiem udał się do To-

kio specjalny doradca prezydenta Nixona do spraw handlu międzynaro-
dowego — P . Peterson, a na rokowania do Europy z EWG — delegacja
amerykańska pod kierownictwem sekretarza skarbu G. Shultz'a. Wy -

jazd delegacji pod przewodnictwem G. Schultza do Moskwy w przerwie
między tymi rokowaniami, nie był z punktu tego widzenia przypadkowy.

Druga płaszczyzna — to dyskusja nad opracowaniem
1

wspólnego sta-

nowiska krajów EWG, co okazało się bardzo trudne. Rozbieżnośći nie

dotyczyły jednak postulatów pod adresem USA w sprawie bardziej
czynnego włączenia się tego kraju w obronę kursu dolara oraz rewizji
jego polityki pieniężnej w celu zahamowania odpływu dolarów ze Sta-

nów Zjednoczonych. Rozbieżności dotyczyły wspólnej polityki finanso-

wej krajów EWG oraz rozwoju ich unii walutowej. Trudności osiągnię-
cia wspólnego stanowiska w tej sprawie osłabiły niewątpliwie siłę ne-

gocjacyjną krajów EWG w konsultacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Wspólna platforma krajów EWG została wypracowana dopiero 11 mar-

ca na konferencji ministrów finansów. Znajduje ona wyraz w podjęciu
decyzji o: 1) rewaluacji marki NRF o 3 proc. z chwilą otwarcia giełd
walutowych, 2) utrzymaniu płynnych kursów walut przez W. Bryta-
nię, Włochy i Irlandię, 3) upłynnieniu kursów pozostałych krajów EWG
w stosunku do dolara, przy zachowaniu stałości kursu oraz zwężonego
marginesu wahań kursowych w teh wzajemnych obrotach.

Dodajmy, że 13 marca Austria podjęła decyzję o rewaluacji swej wa-

luty o 2,25 proc. oraz o jej upłynnieniu w stosunku do dolara. Decyzje
w sprawie upłynnienia kursów swych walut podjęły również Szwecja
i Norwegia. -

,

Trzecią płaszczyzną konfrontacji stanowisk w sprawie wyjścia z obec-

nego załamania kapitalistycznego systemu walutowego, było spotkanie
dawnej grupy 10-ciu, które odbyło się w połowie marca. W spotkaniu
tym wzięły udział kraje EWG, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia
i Szwecja. Na konferencji tej przyjęto omówione wyżej decyzje krajów
EWG. Ze swej strony Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na udział
w obronie swej waluty w oparciu o kredyty swapowe (krótkoterminowe
kredyty banków centralnych udzielane w walucie danego kraju), podję-
cie środków zmierzających do przyciągnięcia dolarów do USA oraz zła-
godzenie ograniczeń w zaciąganiu kredytów na rynku eurodolarowym
dla banków amerykańskich. ;

Czwartą płaszczyzną konfrontacji; stanowisk. w. sprawie wyjścia z obeć-j,
-nago załamania.kapitalistycznego, systemu walutowego,była dyskusja nad.
platformą krajów rozwijających :się ;

na zbliżającEt &ię konferencję grupy..
20-tu. 26 marca rozpoczęła się w Waszyngtonie konferencja grupy 20-
krajów, które powołane zostały przez Międzynarodowy Fundusz Waluto-
wy dla opracowania reformy systemu walutowego krajów kapitalistycz-
nych. Kraje rozwijające się wyraziły dezaprobatę dla płynnych kur-
sów walutowych uznając, że odbije się to negatywnie na planowym
rozwoju ich gospodarki. Wyraziły one również niezadowolenie, że ważne
decyzje w sprawie systemu walutowego podejmowane są nadal bez ich
udziału. W toku konferencji nastąpi ponowna konfrontacja różnych
stanowisk w sprawie dróg wyjścia z obecnego załamania systemu walu-
towego. Na przebieg tej konferencji oddziaływać będzie również rozwój
sytuacji na rynkach pieniężnych.

A oto rozwój sytuacji na giełdach walutowych w pierwszym tygodniu
po ich otwarciu.

Kursy walut

l.III 20.UI 22.HI 26.ni 31.111

Zurych (we fr. za doi.)
Paryż (we fr. za doi.)
Londyn (w doi. za funt)

3,18
4,0017
2,4980

3,26
4,3250
2,465«

3,27
3 4,5300

2,4775

3,27
4,5150
2,4765

Z zestawienia wynika, że po otwarciu giełd walutowych kurs dolara

uległ pewnemu wzmocnieniu w stosunku do notowań z 1. III . br.
W ostatniej dekadzie marca kursy walut wykazywały dość znaczną sta-

bilizację. Jednym z czynników wpływających na to było wprowadzenie
dalszych ograniczeń dewizowych. Dla przykładu: we Francji zniesiono

oprocentowanie depozytów zagranicznych, wprowadzono obowiązek ich

pełnego pokrycia przez banki oraz zakaz zakupu z tych kont obligacji
krótkoterminowych; w Holandii wprowadzono specjalną opłatę od depo-
zytów zagranicznych w wysokości 0,25 proc. tygodniowo.

Wobec zaostrzenia ograniczeń dewizowych oraz zmniejszenia możliwo-

ści spekulacji walutowej w związku z upłynnieniem kursów — „gorący

pieniądz" zaczął się kierować na rynek złota. Świadczy o tym wyraźny;
wzrost ceny złota w ostatnich dniach marca:

Cena złota

l.nn 2o.m 22.ni s6.m

Zurych (w doi. za uncję) 85,0 81,50 81,25 89.0
Paryż (we fr. za kg) I229J 12050 12030 12702

Londyn (W doi. za uncję) 86,0 82,25 89,70 90,0

Tendencja ta przy utrzymaniu,się wysokiego oprocentowania na rynku
eurodolarowym wskazuje, że uspokojenie z ostatniej dekady marca nie
ma cech trwałości. WIR

"ichrichten

Przyjaciele, przecież jestelcie znacznie silniejsi niż ja, dajcie się więc za

mnie operować! (Der Spiegel)
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NARESZCIE DUŻE SZKLARNIE
ANDRZEJ WIELOPOLSKI

. W zielonym resorcie mówiło

śię-p nich od dawna. Jakoś jed-
nak nieśmiało, półgłosem. Ni-

gdy bówiem nie było na nie
środków. Stąd tez ambitne skąd-
inąd plany tworzenia ogrodów
pod szkłem w pobliżu wielkich

aglomeracji miejskich musiały —

Siłą rzeczy — pozostać tylko pla-
nami.

NALAZŁy się wreszcie pie-
niądze. Nie dziw, iż inwe-
stycyjne natarcie rozwija

; się w tempie, jakiego nasze

ogrodnictwo jeszcze nie
znało. Ba! PGR, wielki u-

społeczniony producent warzyw pod
szałem, zaakcentował już - dość wy-
raźnie swoją pozycję na zielonym
.rynku.

Przykładem jest choćby Warsza-
wa. Oto kombinat ogrodniczy w

Mysiadle zasala codzaenmie stolicę
tonami ogórków, pomidorów. Do-
chodzi jdż do tego, że rynek nie
może wchłonąć na pnzykład wszy-
stkich pomidorów, oferowanych
przez Mysiadło.'Nie bez wpływu na

to są wszak ciągle jeszcze dość wy-
sokie ceny (np. ogórki kosztowały
w ostatniej dekadzie marca 100 zł,
pęczek rzodkiewki — 7 zł i tyleż
główeczka sałaty). Ale jeśli takich
producentów, jak . Mysiadło będzie-
my mieli więcej — a cały program
rozbudowy szklarnictwa do tego
właśnie zmierza — to jasne, iż ce-

ny muszą spaść.
' A właśnie Mysiadło to dopiero
preludium przełomu, choć ma już
pod szkłem 12 ha grządek. Powstają •

tu nowe' hale. I jeśli tylko ,,w inwe-
stycyjnym mechanizmie nie nastąpią
jakieś zakłócenia, powierzchnia pod-
warszawskiego gospodarstwa pod
szkłem dojdiziie. w tym roku do
20 ha.

Takie źródło nowalijek już się li-

czy! Toć z dwu trzyheictarowych
hal zebrać można 800—1000 ton

warzyw! A ponieważ wielkość do-
celowa Mysiadła to 20 ha, więc
dość chyba łatwo wyobrazić sobie
jakie ilości zielonych produktów bę-
dzie stolica z Mysiadła otrzymy-
wać.

ZA WARSZAWĄ IDĄ INNI

Na listę dostawców wpisują się
tymczasem i inne obiekty szklarnio-
we: Leonów I pod Lublinem, Na-
ramowice I pod Poznaniem, Mali-
nowo I pod Gdańskiem. Jest to

pierwsza seria z 20 obiektów zaku-
pionych w Bułgarii. I co przy tym
najważniejsze: nie obserwujemy
żółwiego, ślamazarnego tempa in-

westycji. Obiekt powstaje w stosun-
kowo krótkim czasie, mianowicie w

ciągu 12 miesięcy. Tempo zatem
całkiem niezłe. Zwłaszcza, gdy do-
dać. że przy każdej ze szklarni —

a składają się na jeden obiekt dwie
hale o powierzchni 3 ha każda —

wznosi się równocześnie budynki
towarzyszące: mieszkania dla pra-
cowników, urządzenia socjalne. Na

tej podstawie stwierdzić można, że

plany pobudowania w obecnym pię-
cioleciu w każdym z województw
jednej sześciohektarowej szklarni
są realne. Lokalizuje się je w po-
bliżu miast wojewódzkich, gdyż sta-

nowią orne zwykle- najchłodniejszy
i największy rynek."

Oczywiście, na wspomnianej
dwudziestce przedsięwzięcie bynaj-
mniej się nie kończy. PHZ „Agro- ,

met" kupuje u Bułgarów dalszych
21 obiektów d wszystkie one mają
być gotowe przed końcem pięciole-
cia.

Taka nowoczesna szklarnia kosz-

tuje — śirednio licząc — 150 min
zł. Na 41 obiektów — jak łatwo
wyliczyć — będziemy zatem musie-
li wydać ponad 6,0 mld zł. Ale wy-
datek się opłaci: pod szkłem znaj-
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rEORETYCY
-zajmujący się pro-

blematyką wzrostu gospodarcze-
go corazczęściej wyrażają po-

gląd, że nieuwzględnianie przemian
strukturalnych w hnalizach ekono-
micznych •' uniemożliwia całościowe
zbadanie czynników i zjawisk rze-

czywiście , Wpływających• na współ-
czesny proces rozwoju społeczno-e-
konomicznego. Próbę takiej analizy
podjął STEFAN MARCINIAK w

prący „STRUKTURA I EFEKTYW-
NOŚĆ WZROSTU GOSPODARKI
SOCJALISTYCZNEJ" (PWN, War-
szawa 1973).

Trzeba z uznaniem podkreślić, że
zarówno omawiana praca, jak i

wcześniejsze publikacje tegoż auto-
ra stanowią jedne z pierwszych w

polskiej literaturze ekonomicznej
prób ' zdezagregó wanego spojrzenia
na proces rozwoju ekonomicznego
od strony wpływu zmian struktu-
ralnych na, dynamikę wzrostu i e-

fektywność gospodarowania. Szero-
kie uwzględnienie strukturalnych
aspektów wzrostu gospodarcżego
stanowi dużą zaletę pracy, niemniej
Autor nie uniknął szeregu meryto-
rycznych i metodologicznych niejas-
ności i niedociągnięć. Wątpliwości
budzi' również ogólna konstrukcja
pracy oraz niezwykle szeroki zakres
omawianych w niej zagadnień, a co

za tym idzie, ogólnikowość wielu

formułowanych tez i wniosków.*

ROZDZIAŁY I i II poświęcone są
omówieniu prawidłowości zmian
Struktury gospodarczej w eksten-
sywnej fazie wżrostu krajów socja-
listycznych oraz przedstawieniu kry-
teriów nowoczesności struktury e-

• konomicznej, Wbrew tytułowym za-

łożeniom, Autor przeprowadza o-

gólną charakterystykę fazy eksten-
sywnego wzrostu gospodarczego,
poruszając przy tym szereg innych
zagadnień dosyć luźno związanych
z głównym nurtem tematycznym
pracy (np. polemiczny charakter
rozważań na• temat modelu kon-
sumpcji w socjalizmie). Zaprezen-
towana analiza' prawidłowości
żihian struktury gospodarczej nie
wychodzi w 'zasadzie poza prosty
opis kierunków zmian sektorowych,
działowych i częściowo gałęziowych
proporcji w zakresie produkcji i
zatrudnienia. Jest to bez wątpienia
potrzebny element pracy pod wa-

runkiem, że stanowi on wyjściowy

materiał dla pogłębionej teoretycz-
nej analizy charakteru i intensyw-
ności zmian w strukturze ekono-
micznej, szczególnie zaś ich wpływu
na inne aspekty procesu rozwoju
gospodarczego.

Połączenie problematyki zmian
strukturalnych oraz efektywności
wzrostu pozwala przypuszczać, że
Autor podejmie próbę określenia i
skwantyfikowania wpływu zacho-
dzących przemian strukturalnych na

efektywność gospodarowania, a być
może również, na dynamikę wzro-

stu gospodarczego. Powyższych ele-
mentów . zabrakło w rozumowaniu
S. Marciniaka, pomimo że dla ana-

lizy takiej istnieją w pracy dosta-
teczne przesłanki.

Autor słusznie zauważa, że wzrost
udziału zatrudnionych w przemyśle
kosztem względnego spadku zatrud-
nienia w rolnictwie zapewniał szyb-
szy wzrost dochodu narodowego z

uwagi na istotne rozpiętości w po-
ziomie działowych współczynników
wydajności pracy (s. 21). Również
w części dotyczącej analizy efek-
tywności przemysłu polskiego S.
Marciniak podkreśla, że dział ten

obejmuje dwadzieścia dwie gałęzie
o różnych cząstkowych poziomach
efektyioności produkcji. I na tym w

zasadzie kończy rozumowanie.

Wydaje się, że analiza struktu-
ralna powinna w tym wypadku u-

możliwić odpowiedź na pytanie, czy
zmiany działowej struktury gospo-
darki narodowej oraz gałęziowej
struktury przemysłu, jakie miały
miejsce w latach 1950—1970, wy-
warły dodatni czy ujemny wpływ
na efektywność i dynamikę wzrostu

gospodarczego. Tymczasem prze-
prowadzona w pracy S. Marciniaka
analiza strukturalna jest stosunko-
wo uboga, szczególnie w zestawie-
niu z bogactwem prezentowanych
danych statystycznych. Autor nie u-

niknąl również w tej części pracy
monumentalizmu i ogólnikowości
szeregu sformułowań.

Za podstawowe kryterium• nowo-

czesności struktury ekonomicznej S.
Marciniak jprzyjmuje optymalne za-

spokojenie stale rosnących material-
nych i kulturalnych potrzeb społe-
czeństwa (s. 44). W innym miejscu
czytamy, że dynamiczny rozwój mo-

że zapewnić tylko gospodarka o o-

kreślonej strukturze produkcyjnej,
społeczno-zawodowej i strukturze

dzie się 246 ha i zebrać będzie mo-

żna z owych uspołecznionych ogro-
dów (łącznie z tym co produkują
szklarnie spółdzielni produkcyjnych
i innych gospodarstw) ok. 30 tys.
ton warzyw. Może dla porównania:
dziś zbieramy w sumie (w całym
rolnictwie) ok. 39 tys. ton nowali-
jek. Ogromny zatem krok naprzód.

Tu może parę innych szczegółów.
Nowe obiekty wyposaża się w urzą-
dzenia umożliwiające automatyczne
wietrzenie, regulowanie temperatu-
ry, nawadnianie upraw j oczywiś-
cie sterowanie procesami ogrzewa-
nia. Oczywiście, nowo powstające
obiekty nie znają takiego opału jaG
koks lub węgiel. Zamiast owych
tradycyjnych i bardzo dla obsługi
kłopotliwych paliw, stosuje się
mniej pracochłonny, nade wszystko
zaś znacznie tańszy mazut. Jeśli
już jesteśmy przy ogrzewaniu, to
może jeszcze istotna, jak się zdaje,
ciekawostka: sterujący nim automat

jest tak precyzyjny, że przy więk-
szym nasłonecznieniu nieba (zwy-
kle w godzinach południowych) wy-
łącza kotły.

Trudno na razie powiedzieć jak
będą wyglądać koszty eksploatacyj-
ne, koszty własne warzyw oraz ko-
szty administracyjne. Te wszak za-

leżą nie tylko od takich lub innych
urządzeń, ale też i od organizacji
pracy, od jej wydajności. Obsługa
jednej typowej sześciohektarowej
szkłami nie będzie jednak zbyt licz-
na: 100—160 osób.

DOBRE CZY ZŁE?

A jak oceniamy przydatność
szklarni typu bułgarskiego w na-

szych warunkach? Co o tym sądzą
nasi specjaliści?

Mgr inż. Janusz K.: „Dobre, ale
nie w naszym klimacie. W razie

większych opadów śniegu, szklane
dachy po prostu nie wytrzymają".

Mgr inż. Stanisław G.: „Hale za

duże. Nie ma możliwości, by je na-

zatrudnienia. Jakiej? Otrzymujemy
odpowiedź, że powinna to być
struktura optymalna, która zapew-
nia najlepsze zaspokojenie potrzeb...
itd. Struktura ekonomiczna powinna
również maksymalnie wyzwalać ini-

cjatywę społeczną jak najszerszych
rzesz członków społeczeństwa (s.49).
Wydaje się, że od teoretyka eko-
nomii można wymagać pewnej pre-
cyzji formułowanych poglądów oraz

logicznej analizy ekonomicznej w

oparciu o prezentowany materiał
statystyczny, tym bardziej, że praca
przeznaczona jest raczej dla szer-

szego kręgu czytełników. W prze-
ciwni/m wypadku poruszamy się w

kręgu ogólnikowych haseł, które
aczkolwiek słuszne, niewiele posu-
wają naprzód naszą wiedzę ekono-
miczną.

*
ROZDZIAŁ III dotyczy teoretycz-

nej i empirycznej analizy efektyw-
ności produkcji i stanowi najbar-
dziej zwartą i pobudzającą do cie-
kawych refleksji część pracy, cho-
ciaż niektóre sformułowania Autora
budzą poważne wątpliwości. Punkt
wyjścia stanowi teza o wyraźnym
spadku w drugiej polowie lat sześć-
dziesiątych dynamiki wzrostu efek-
tywności produkcji, a nawet abso-
lutne zmniejszenie tego wskaźnika.
Zjawiska te S. Marciniak w dużej
części przypisuje błędnym koncep-
cjom strukturalnym. Za ogólne kry-
terium efektywności- produkcji Au-
tor przyjmuje sumę wartości użyt-
kowych o strukturze pożądanej
przez społeczeństwo lub przy zało-
żeniu danej struktury — wielkość
wartości użytkowych. O ile można

zgodzić się z tezą, że w skali ma-

kroekonomicznej powyższe kryte-
rium jest prawdziwe, o tyle impu-
towanie przedsiębiorstwu socjalis-
tycznemu bezpośredniego widzenia
celów makroekonomii nie wydaje
się słuszne.

A tak można odczytać tezę Au-
tora, że celem produkcji przedsię-
biorstwa socjalistycznego nie jest
maksymalizacja jakiejkolwiek kate-
gorii wartościowej, lecz optymaliza-
cja wartości użytkowych (s. 92).
Byłby to bardzo pożądany obraz
równości sumy optimów cząstko-
wych z ogólnym optimum gospo-
darki narodowej, niewiele mający
wspólnego z istniejącą rzeczywistoś-
cią. Autor sarn zresztą odchodzi od

leżycie wietrzyć. A ogrzewanie? Nie
wiem, czy w naszych warunkach
zda ono egzamin. U nas przecież
ogrzewa się szklarnię znacznie dlu--
żej niż w Bułgarii".

Biegły Ministerstwa Rolnictwa,
mgr inż. Jan Pytlewski, reprezen-
tuje natomiast taki oto punkt wi-
dzenia: „Różnice klimatyczne mię-
dzy Polską a Bułgarią są raczej
niewielkie. Nie sądzę wobec tego,
by ten typ szklarni nie miał zdać
u nas praktycznego egzaminu".

Opinie bardzo różne. Dobrze, że
tak jest. W bułgarskiej dokumenta-
cji można .bowiem to i owo zmie-
nić. Zresztą; Bułgarzy też swoich
szklarni sami nie wymyślili: stosują
typ holenderski. Skoro zaś w Ho-
landii owe obiekty były dobre, to

dlaczegóż mają być złe u nas?

Wracając zaś do klimatu bułgars-
kiego, przypomnijmy może, że w

położonym ria południu kraju Płow-
diw średnia temperatura stycznia
, wynosi 0,3 stopnia, w Plewen — mi-
nus 1,2 stopnia.. Czyż więc tak bar-
dzo odbiegają te średnie od na-

szych? Od gdańskich przeciętnych,
które wynoszą za lata 1931—1960
minus 2,4 stopnia? Lub od średnich
wielkopolskich czy śląskich, które
oscylują w granicach minus 2 stop-
nie Celsjusza?

Czy tak niewielkie różnice mogą
skazywać na niepowodzenie nasze

szklarniowe przedsięwzięcia? Co się
tyczy opadów, to też chyba nie ma

co przesadzać. U nas — z wyjąt-
kiem oczywiście regionów podkar-
packich — wahają się one od 450
do 550 milimetrów rocznie. Podob-
nie — też rzecz jasna — z wyjąt-
kiem terenów górskich — kształtu-
ją się one w Bułgarii. Niewątpliwie,
zdarzają się i u nas — i będą się
zdarzać — śnieżne i mroźne zimy.
Ale powtarzają się one na ogół nie
częściej niż co 10 lat.

A więc: poczekamy, zobaczymy.
Kassandryczne wróżby wydają się
trochę przedwczesne, wypowiadane

posługiwania' się kategoriami war-

tości użytkowych konstruując mier-
nik efektywności (możliwy do obli-,

czenia na każdy.Tti~. śicżeblu gospo-
darowania) jako'

1
relację ' dochodu

narodowego brutto do sumy kosz-
tów materialnych, funduszu płac i
kosztów niematerialnych poniesio-
nych na jego wytworzenie. Zakłada
przy tym, że struktura rzeczowa

dochodu narodowego odpowiada za-

potrzebowaniu społecznemu, czyli
jest optymalna, czym zapewnia so-

bie formalną zgodność miernika z

przyjętym kryterium efektywności.
Analizę empiryczną opiera S.

Marciniak na zaprezentowanym w

pracy „Struktura produkcji a dy-
namika wzrostu gospodarczego" pię-
ciodzialowym schemacie gospodarki
narodowej, obejmującym: 1. środki
pracy, 2. trwale dobra konsumpcyj-
ne, 3. przedmioty pracy, 4. nietrwa-
łe dobra konsumpcyjne, 5. usługi
materialne. Konstrukcja ta stanowi
rzeczywiste osiągnięcie Autora, u-

możliwia bowiem analizę efektyw-
ności wzrostu z punktu widzenia
proporcji wykorzystania zasobów
pracy i majątku trwałego oraz

struktury wytworzonego dochodu
narodowego, jak również obliczenie
cząstkowych wskaźników efektyw-
ności produkcji w wyodrębnionych
w ten sposób działach gospodarki
narodowej.

Fragmentaryczność przytoczonych
przez Autora danych statystycznych,
uwzględnienie • tylko dwóch lat
(1965 i 1969) oraz posługiwanie się,
z uwagi na dostępne materiały, ce-

nami bieżącymi, uniemożliwia jed-
nak dokonanie wnikliwej i pełnej
analizy zmian efektywności wzro-

stu. stanowiącej podstawę do wy-
sunięcia postulatywnych Wniosków
dla polityki gospodarczej. Z prze-
prowadzonej analizy widać jednak

vwyraźnie istotne różnice w zakresie
efektyumości produkcji, wydajności
pracy i efektywności majątku trwa-

łego, jakie istnieją pomiędzy wyod-
rębnionymi działami.

Autor słusznie zwraca uwagę na

niepokojące zjawisko wysokiego (bo
ponad 50-procentowego) udziału za-

trudnionych w dziale wytwarzają-
cym surowce, paliwa i energię, w

którym efektywność produkcji jest
kilkakrotnie niższa niż w innych
działach. Pomimo tych zalet nie
można oprzeć się wrażeniu, że prze-
prowadzona w rozdziale III analiza
efektywności gospodarowania wy-
kazuje stosunkowo luźny związek z

wcześniejszymi rozważaniami na te-
mat prawidłowości zmian struktury
ekonomicznej, chociaż zawiera sze-

reg interesujących wniosków i pre-
zentuje ciekawy materiał statys-
tyczny. W poważnej mierze jest to

wynikiem niejednakowej klasyfika-
cji gospodarki narodoioej. przyjętej
przez Autora w poszczególnych roz-

działach pracy.

Charakterystyka prawidłowości
zmian w- strukturze gospodarczej o-

piera się na klasyfikacji przyjętej
przez GUS, wyodrębniającej pięć
działów sfery produkcji materialnej
(przemysł, rolnictwo i leśnictwo, bu-
downictwo, transport i łączność, o-

jak gdyby na wyrost. Tym pewnie
i lepiej, że nie przejmowali — i nie
przejmują • się nimi importerzy z

„Agrometu", realizujący bułgarskie
zakupy. Zresztą, jeśli biegli mają
zastrzeżenia, to czyż tak trudno to
i owo zmienić w dokumentacji
technicznej ?

ZA TYM POWINIEN RUSZYĆ
HANDEL

' Z kolei uwaga innej nieco natury:
pomyśleliśmy o nowoczesnych
szklarniach, budujemy je, pomyśl-
my wobec tego i o handlu nowalij-
kami. Nie czekajmy, aż zaleje rynek
lawina zielonego „towaru". Wtedy
bowiem będzie za późno.

A do zrobienia bardzo dużo.
Gdzież bowiem warzywne sklepy z

prawdziwego zdarzenia? Mamy je
w Warszawie, Łodzi, na Śląsku, na

Wybrzeżu? Te, które odpowiadają
współczesnym wymaganiom, poli-
czyć można na palcach. Nic . więc
dziwnego, że konsument ciągle wo-

li kupić pęczek rzodkiewki przed
Halą Mirowską, na krakowskim
Rynku lub u przygodnej sprzedaw-
czyni na Marszałkowskiej. Z tego
bowiem źródła ma zawsze produkt
świeży, nie wymiętoszony i, co naj-
ważniejsze, nabyć go może o każ-
dej porze dnia.

Pierwszy potentat na zielonym
rynku, spółdzielczość ogrodnicza po-
wiada, że ona mogłaby wiele zmie-
nić na lepsze. Że już dała dowody
przejąwszy handel detaliczny w

Warszawie, Szczecinie, Krakowie,
Wrocławiu. Zaznacza jednak, by
nikt jej na tym rynku nie prze-
szkadzał, by nie miała konkurenta.

Widzi siebie więc w roli mono-

polisty, wyłącznego pana i władcy.
Osobiście nie sądzę, że tak musi
być, jakkolwiek podnoszę zdecydo-
wany protest przeciw rozgardiaszo-
wi, który się na zielonym rynku
ciągle niestety, utrzymuje. Moje py-
tanie i sugestia zarazem: czy wiel-

kie kombinaty ogrodnicze nie po-
winny mieć swoich własnych skle-
pów w miastach tak jak tb jest,
powiedzmy, na Węgrzech? Nie mo-

gą to być wszakże takie sklepy jak
ten przy ul. Nowogrodzkiej w .War- •

szawie, gdzie wszMfko najdosłow-
niej na kupie. Dlaczego Mysiadło
nie ma dotychczas swego sklepu w

Warszawie? Dlaczego nie ma swe-

go sklepu w Poznaniu gospodarstwo
w Naramowicach ?'

1

Skoro się powiedziało „a", trzeba,
też powiedzieć „b". PGR ruszyły
przysłowiową bryłę, lecz to dopiero
początek. To, co robią, co zakładają
na najbliższe lafa, nie zaspokoi a-

petytu 33 milionów Lechitów. Zwła-
szcza, że nasze kieszenie stają się
zasobniejsze. Że po wczesne wa-

rzywa wyciągają • rękę i mieszkańcy
małych, zupełnie dziś przez produ-
centów i przez handel zapomnia-
nych miast i miasteczek. Pegeerow-
skie natarcie — choć godne uznania
— nie doprowadzi jeszcze do tego,
by zbiory przyśpieszonych warzyw
podnieść choć do 2 kg na statys-
tycznego Polaka — jak chce prof.
Stanisław Berger i doprowadzić je
tym samym do blisko 70 tys. ton.

Dlatego w sukurs owym dużym
szklarniom powinny pójść i mniej-
sze, te które znajdują się w gospo-
darstwach indywidualnych. Bo jak-
kolwiek z 1036 ha, znajdujących się
dziś pod szkłem, na duże uspołecz-
nione gospodarstwa przypada ok. 27
proc., to jednak jest to ciągle nie-
wiele. Ciągle większość produkcji
skupia się w szklarniach indywidu-
alnych. I właśnie tę powierzchnię
też należy jak najracjonalniej, jak
najpełniej wykorzystywać.

Owa intensyfikacja zależy przede
wszystkim od właścicieli, ich inicja-
tywy i' przedsiębiorczości. Ale nie
tylko. Także od właściwej, ostatni-
mi laty niestetv, nie najrozsądniej-
szej polityki fiskalnej wobec pro-
ducentów. Ale to już odrębna kwe-
stia.

brót towarowy) oraz 22 gałęzie
przemysłu, podczas gdy analiza e-

fektywjiości gospodarowania przyjr
mujeźii' podstawy ó&rębiip V'ż wie-
lu względów

cbdrdzd ińferesUfąćp
pięciodziałowy schemat gospodarki
narodowej. '

*

ZAPROPONOWANA przez S.
Marciniaka konstrukcja miernika
efektywności produkcji siłą rzeczy
nasuwa potrzebę ustosunkowania
się do zasad ustalania cen przyję-
tych' w rachunku nakładów i efek-
tów. Autor co prawda nie wypo-
wiada się na ten temat w roz-

dziale III, wraca jednak do zagad-
nienia w dalszej części pracy przy
okazji formułowania warunków
szybkiego wdrażania postępu tech-
nicznego. Przedstawione poglądy na

temat roli cen w rachunku efek-
tywności gospodarowania są przy
tym eklektyczne i mało precyzyjne.
Nie podlega dyskusji teza, że wzrost

efektywności gospodarowania moż-
liwy jest na drodze dokonywania
ekonomicznie uzasadnionych wybo-
rów w oparciu o prawidłowy ra-

chunek ekonomiczny (s. 149).
S. Marciniak silnie akcentuje te-

zę o potrzebie uzgodnienia struk-
tury cen ze strukturą wartości
(społecznie niezbędnych nakładów

pracy), gdyż jedynie wówczas mo-

żliwy jest prawidłowy rachunek e-

konomiczny (s. 149). Pomijając brak
jasności co do wartościowej formu-
ły cen, za którą opouńada się Au-
tor, można mieć wątpliwości,' czy
ten „racjonalny rachunek ekono-
miczny" nie doprowadzi w wielu
wypadkach do nieracjonalności •

działań gospodarczych, a zwłaszcza
czy będzie w stanie zapewnić zgod-
ność zamierzeń producentów z rze-

czywistymi potrzebami odbiorców
(bo cena nie zawiera tutaj infor-
macji dla producenta co do wiel-
kości zapotrzebowania, jak również
nie zawiera informacji dla odbior-
ców co do tzw. relacji przestawień
i możliwości zwiększenia danej pro-
dukcji).

Autor zdaje sobie sprawę z tych
niedociągnięć, dopuszcza więc wa-

riant\ ustalania ceny w oparciu o

koszty krańcowe, postulując przy
tym potrzebę ustalania takich cen,
które odzwierciedlałyby stan rów-
nowagi podaży i popytu i nie od-
biegałyby zanadto od poziomu cen

rynku światowego. Można co naj-
wyżej wyrazić wątpliwość, czy
wszystkie te postulaty są do speł-
nienia przy jedynie słusznej według
Autora koncepcji oparcia_ cen na

społecznie niezbędnych nakładach
pracy (wartości).

*

ROZDZIAŁ IV w całości został
poświęcony omówieniu roli postępu
technicznego w zwiększaniu efek-
tywności produkcji oraz warunków
szybszego wdrażania postępu tech-
nicznego w Polsce. Rozwój gospo-
darczy nie obejmuje jednocześnie
całego systemu, lecz jest początko-
wo ograniczony do tych dziaCów,
gałęzi czy grup towarowych, które
charakteryzują się najwyższą dy-
namiką postępu technicznego. Czyn-
nik ten spełnia więc jednocześnie

istotną rolę w zmianach struktury
gospodarczej.

Autor. -. . wyodrębnia tzw.. ..postęp
techniczną zależny, • wymagający?
poniesienia określonych nakładów
inwestycyjnych i uzewnętrzniony/W
nowych środkach pracy, technolo-
giach i produktach oraz postęp
techniczny niezależny (nieucieleś-
niony) będąey wynikiem 'szeroko
pojętych usprawnień. Ten - ostatni
nie wywiera tak silnego wpływu na

strukturę produkcji czy strukturę
majątku trwałego, przyczynia się
natomiast w bezpośredni sposób do
wzrostu efektywności gospodarowa-
nia przez lepszą organizację pro-
dukcji i lepsze wykorzystanie ma-

jątku produkcyjnego.
Nd pozytywną ocenę zasługuje

szerokie naświetlenie sytuacji w Za-
kresie wdrażania postępu technićzr
nego w gospodarce polskiej.. Brak
popytu ze strony przedsiębiorstw na

oryginalne wynalazki techniczne,
mający swe źródło w nieadekwat-
ności systemów pobudzania, przed-
siębiorstw w stosunku do wymogów
nowoczesnej produkcji, nieopłacal-
ność ryzyka wdrażania nowych roz-

wiązań technicznych, a także nie-

konkurencyjność wysoko wydajnej
•techniki z uwagi na niską. cenę
pracy w wysoce negatywny sposób
odbija się na dynamice .postępu
technicznego oraz jakości wytwd-
rzanej produkcji.

• *

OSTATNI ROZDZIAŁ pracy za-

wiera ogólne uwagi Autora• na te-
mat pożądanych kierunków' przy-
szłego rozwoju społeczno-ekono-
micznego Polski, z ^wzgiędniei^ipfi
problematyki międzynarodowego
podziału pracy oraz niezbędnych
usprawnień, w. systemie . piano War
nia i zarządzania gospodarką socja-
listyczną.
. Podstawowym założeniem . prze-

prowadzonej analizy było, według
słów Autora, ustalenie zależności er

fektywności produkcji od struktu-
ry gospodarki narodowej. Wydaje
się, czytając pracę, że problematy-
ka zmian w strukturze ekonomicz-
nej. stanowiła dla S. Marciniaka

pretekst dla szerokiego, ale jedno-
cześnie bardzo ogólnikowego przed-,
stawienia wszelkich problemów tra-

piących gospodarkę socjalistyczną,
zarówno w fazie jej przyspieszonej
industrializacji, jak i w okresie
przechodzenia do intensywnej fazy
rozwoju.

Szeroki zakres poruszonych przez
Autora tematów, obejmujący zagad-
nienia roli usług, modelu konsump-
cji, efektywności gospodarowania,
postępu technicznego, mechanizmów
planowania i zarządzania i in. w

stosunkowo niewielkiej objętościo-
wo pracy (209 stron) musiał spo-
wodować nadmierne rozrzucenie

myśli oraz brak logicznie wyodręb-
nionego wątku tematycznego, jak
również ogólnikowe potraktowanie
omawianych zagadnień.

Niezależnie od tego szereg frag-
mentów zawiera .interesujące myśli,
a duża liczba przytoczonych i sko-
mentowanych danych statystycz-
nych sprawia, że praca może zain-
teresować czytelnika.
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

W ciqgu minionych dwóch lat

opublikowano w Polsce sporo
książek i artykułów poświęconych
modelowi (wzorcowi) konsumpcji.
Dominują w nich rozważania

ogólne o tteści i charakterze

owego modelu czy wzorca, a tak-
ie o zasadniczych celach i meto-
dach modelowania, prognozowa-
nia i planowania konsumpcji.
Ponieważ jest to dopiero począ-
tek dyskusji nad tym tak istotnym
i pasjonującym, ale wyjątkowo
kłopotliwym zagadnieniem, nie-
wiele w niej momentów krytycz-
nych polemicznych. W miarę
precyzowania celów i warunków

owego modelowania itd. zaczną
powstawać lub zaostrzać się róż-
nice poglądów, co zagadnieniu
wyjdzie tylko na dobre. Trzeba
bowiem przechodzić od teorety-
zowania do konkretyzacji i od

ogólników do szczegółów, gdyż
dopiero konkrety i szczegóły sta-

ją się zrozumiałe dla tzw. szero-

kich kół społeczeństwa, będące-
go wszak podmiotem modelu

(wzorca, planu) spożycia.

MODEL
zgodnie z formuł-

ką J. Robinson — to upo-
rządkowany schemat pod-
stawowych procesów, któ-
re mogą zachodzić w rze-

czywistości; innymi sło-
wy, model spożycia ma być projek-
cją określonej koncepcji na ekran
rzeczywistości. Rozumie się, że w

projekcji tej, stanowiącej punkt wyj-
ścia planu długoterminowego lub
perspektywicznego, chodzi o opty-
malny poziom i kształt konsumpcji
w umownie przyjętym roku lub —

lepiej — okresie. Koncepcja poziomu
1 struktury konsumpcji uwzględnia
przy tym zarówno ukształtowane o-

byczaje krajowych konsumentów (co
tak mocno a jednostronnie tkwii w

definicjach modelu spożycia, sformu-
łowanych przez Cholaja i Pohoril-
lego), jak i tendencje nurtujące z

jednej strony centralnego planififea-
tora, z drugiej zaś samo społećzeń-
stwo i jego grupy (klasy). Jest przy
tym zrozumiałe, że istnieje potrzeba
i możliwość kształtowania przez pań-
stwo socjalistycznego wzorca czy
modelu konsumpcji.

Autorzy piszący o modelu kon-
sumpcji na ogół zdają sobie sprawę
z trudności chociażby w fajnym po-
stawieniu i ujęciu problemu. Model
konsumpcji (jak każdy model) to
schemat i uproszczenia; sęk w tym,
czy wystarczą one do oddania boga-
tej i złożonej rzeczywistości. Ńie
można przecież poddać się drobiaz-
gom, nader zmiennym'f rilepewńjftn,
i przekształcić model w" katalog spraw
do załatwienia, ale nie wolno też
tworzyć fikcji literackich lub poprze-
stać na ogólnych wytycznych. Ope-
rujemy przy tym wieloma niewia-
domymi, które rozwiąże dopiero tzw.

upływ czasu.

Treść pojęcia: model konsumpcji jest
bogata. Tkwią w nim tak ważkie elemen-

ty jak choćby proporcje wydatków w u-

kładzie Engla, plus usługi) metraż miesz-
kaniowy na 1 osobę, spożycie w zakresie
oświaty, nauki, kultury 1 zdrowia, ochro-
na środowiska, spożytkowanie wolnego
czasu, masowy (nie wyczynowy) sport
I turystyka1 itd., lub jak hierarchia po-
trzeb i sposoby ich zaspokojenia. Pogo-
dzenie punktu widzenia konsumentów z

punktem widzenia centralnego planlfi-
katora (ukrytego zazwyczaj za parawa-
nem bliżej nie sprecyzowanych „intere-
sów ogólnospołecznych") nie Jest proste
1 łatwe. A im szerszy się staje zakres
pojęcia: model (wzorzec) konsumpcji,
tym trudniej je sprecyzować.

Niemniej nie można uciec od
przedstawienia społeczeństwu kon-
kretnych propozycji co do spożycia,
powiedzmy, mięsa, czy też sprawy
transportu osobowego lub ochrony
zdrowia. Powie ktoś wówczas, że to

będzie nie model, lecz program, jakie-
go się społeczeństwo ma prawo doma-
gać. Tak, ale taki program wyrastać
powinien z modelu bardziej zwar-

tego i syntetycznego, mówiącego —

jak by się wyraził M. Pohorille
0 kształcie cywilizacji. Natomiast
publiczna dyskusja nad modelem
musi ustosunkować się do pojmowa-
nia owego kształtu cywilizacji jako
alternatywy: obfitość żywności —

ładne mieszkania, telewizja koloro-
wa — samochody osobowe, wyciecz-
ki zagraniczne — kolekcjonerstwo
dzieł sztuki etc.

W porównaniu z kapitalizmem so-

cjalizm kładzie większy nacisk na

zaspokajanie potrzeb intelektualnych
1 społecznych. Dlatego nie dziwi, że
niektórzy nasi ekonomiści mówią
nie tylko o modelu spożycia dóbr i

usług materialnych, ale il modelu
życia.

Np. E. LIPIŃSKI (w „Karol Marks a

zagadnienia współczesności") pisze o ko-
nieczności 1 realności budowy naukowo

uzasadnionej hierarchii potrzeb, wyzna-
czającej model życia. Dla A. RAJKIE-
WICZA1 model życia ma odpowiadać
wyższej jakości życia, jakości oznacza-

jącej „wszystkie treści, które mogą ży-
ciu człowieka nadać sens, cel. Innymi
słowy, system wartości, dla których war-

to żyć". A zatem na pytanie: model spo-
życia czy model życia, odpowiedź brzmi:

jedno i drugie, bo jedno od drugiego
odłączyć się nie da. Ale jakże to kom-

plikuje i utrudnia procedurę modelowa-
nia i dyskutowania ze społeczeństwem.'

A to przecież nie wszystko. Spo-
łeczeństwo nie jest monolitem i ope-
rowanie . statystycznym Polakiem
jest metodą zawodną. Stąd nie po-
winno się mówić o modelu, lecz o

modelach konsumpcji (zwracają na

to uwagę m. in. J . DANECKI w „Ży-
ciu Gospodarczym" i M. POHORIL-
LE w nr. 4/72 „Ekonomisty"); wy-
starczy wszakże kilka podstawowych
przedziałów poziomu konsumpcji' (u
J. Daneckiego będzie to poziom: mi-

nimalny, średni i maksymalny
3

,

chociaż między poziomami skrajny-
mi istnieje wiele szczebli1 pośrednich.
Mało tego: jak proponuje E. WISZ-
NIEWSKI4, plan spożycia powinno
się ujmować w przekroju miasto-
-wieś w podstawowych grupach za-

wodowych i w układzie regionalnym;
od modelu nie możemy wszakże wy-
magać aż tak daleko idącej szczegó-
łowości, ale też nie może on rezygno-
wać ze stratyfikacji społeczno-zawo-
dowej, o ile wywołuje ona wyraźne
różnice tak co do potrzeb, jak i co

do dochodów.

Konstruując dany model spożycia,
trzeba przyjąć określone założenia.
A te z natury rzeczy są dyskusyjne.

Przykładowo: EGALITARYZM docho-
dów, spożycia i szans życiowych. Można
zakładać usunięcie jeszcze w bieżącym
stuleciu różnic w uwarunkowaniach e-

konomicznych, społecznych i kultural-
nych; można poprzestać na .przyjęciu'
jako punktu wyjścia do rozważań mo-

delowych określonego minimum egzy-
stencji (np. 1 000 zł/os./mies.) .

Ale można też przyjąć odmienny
punkt widzenia: różnice mimo wszy-
stko pozostaną. Na pewno nie będą
one, .tak „znaczne, .jąk w 19,§7 t. -% kie-
dy przeciętny dochód na osobę obył
w wielkich miastach o 51 proc,' wyż-
szy aniżeli na wsi, zaś w układzie
terenowym w 1970 r. wahał się od
13 tys. zł w woj. kieleckim do 23
tys. zł w Warszawie 5

.

Skoro na ogół nie dochody kształ-
tują sie według potrzeb, lecz potrze-
by według dochodów, to zmniejsza-
niu się rozpiętości dochodów na oso-

bę może stanać na przeszkodzie chy-
ba tylko liczba członków rodziny,
trudno zaś oczekiwać, że dochód pra-
cownika będzie proporcjonalny do

liczby jego dzieci; wiadomo przy
tym, iż z reguły wielkość dochodu
na osobę i liczba członków rodziny
są odwrotnie proporcjonalne. Być
może, iż społeczeństwo nauczy się
sztuki planowania . rodziny i że
liczebność jej członków będzie odpo-
wiadała jej dochodowi..

Jednakże zrównanie dochodów
(którego polscy ekonomiści jeszcze
nie propagują) nie oznacza zrówna-
nia poziomu, struktury czy stylu spo-
życia, za którym wypowiadają się
tylko nieliczni ekonomiści polscy (np.

K. Ryć, skrytykowany zresztą przez
J. Daneckiego

6
; można jedynie

przewidywać czy postulować (jak
czyni to np. Łoś) zwężenie różnic w

strukturze spożycia powstałych w

wyniku różnic dochodowych i — co

więcej — zawodowych
7

. Odrębności
warunków pracy i życia, odrębności
tradycji, wychowania i wykształce-
nia 8 itc. wpływać będą na utrzy-
mywanie się wielu różnych modeli
konsumpcji. Nie będzie jednakowych

jiotrzeb fizjologicznych i intelektual-
nych, materialnych i kulturalnych
(a struktura potrzeb jest wytworem
kultury — jak powiada E. Lipiński).
Rozstrzygnięcia zaś wymaga sprawa
stylu życia.

mograficznej powinno zahamować
relatywny wzrost inwestycji i działu
I i podnieść udział działu II. Należąc
do krajów, które dużo przeznaczają
na inwestycje, jesteśmy dystansowa-
ni przez szereg krajów — zarówno
socjalistycznych, jak i kapitalistycz-
nych — pod względem szybkości
wzrostu produkcji i spożycia

t2
.

Ciągłe odraczanie efektu' inwestycji
pozbawiłoby sensu układanie modeli
spożycia, dających się zaakceptować
przez społeczeństwo.

Nie budzi również wątpliwości za-

łożenie dalszego spadku udziału żyw-
ności w wydatkach ludności (prawo
Engla). Opracowania wymaga na-

tomiast grupa III wydatków w uję-

MODELE

KAZIMIERZ SOKOŁOWSKI

Przykładowo: zamożniejsi obywatele
bądź kupują czy nabywają domy czy
mieszkania zaopatrzone w nowoczesne

urządzenia z wanną i wewnętrznym WC
na czele (co jeszcze bywa uważane za

przejaw komfortu lub nawet luksusu),
bądź preferują kupno i użytkowanie sa-

mochodów osobowych, bądź też wydają
większe kwoty na wyjazdy zagraniczne.
Który z tych odmiennych stylów życia
czy spożycia zasługuje na najwyższą no-

tę? A może lepiej rozwiązań tych nie
hierarchizować, nie wystawiać im stopni
itp.7

, Dyskusji1 i decyzji wymaga z kolei
sprawa udziału tzw. społecznego fun-
duszu spożycia (funduszu spożycia
zbiorowego, nieodpłatnego całkowi-
cie lub w przeważającym stopniu)
w całokształcie spożycia ludności.
Sprawia wrażenie, iż pod naciskiem
opinii publicznej' większość naszych
ekonomistów skłania, się ku koncep-
cji stopniowego' wzrostu tego udzia-
łu, który skądinąd osłabia bodźce za-

interesowania materialnego pracow-
ników gospodarki uspołecznionej 1(l

,

ale za to ułatwia budowę modelu.
Zwłaszcza, gdy się przywołuje racje
społeczne (interes ogólnospołeczny),
co prawda nie wymieniane expressis
verbis. Zdaniem Kanteckiego

u
,

znaczenie i zasięg preferencji ogól-
nospołecznych wzrastają w miarę
rozwoju społeczeństwa; autor jednak
dodaje, że zakres tych preferencji
„w zasadzie nie obejmuje potrzeb
konsumpcyjnych ludności" a w ta-
kim razie są to dwa odrębne układy.

Poza dyskusją pozostanie pow-
szechne podnoszenie poziomu i po-
prawa jakości spożycia. Tylko że

zmiany te wymagają intensyfikacji
planowego wzrostu udziału pro-
dukcji działu II (grupy B). Dotych-
czas malał on, co się motywowało
m. in. koniecznością tworzenia
miejsc pracy dla tzw. szczytu demo-
graficznego; wobec tego przewidy-
wane po 1975 r. osłabienie presji dę-

ciu legoż prawa, gdyż będzie to gru-
pa rosnąca najszybciej, a przy tym
nader zróżnicowana i jednocześnie
szachowana lub wspomagana przez
fundusz spożycia zbiorowego. W gru-
pie tej na szczególną uwagę zasłu-
gują dobra trwałego użytku, których
masowa produkcja zrewolucjonizo-
wała strukturę i charakter całego
spożycia; Polska zaś wlecze się w

ogonie nie tylko w odniesieniu do
liczby samochodów osobowych, lecz
także aparatów fotograficznych, ka-
mer filmowych, projektorów itp.
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jak również sprzętu turystycznego i
sportowego.

Dyskusji i rozstrzygnięć wymaga-
ją z kolei podstawowe wskaźniki
spogycią- mięsa .tłuracś^yif. oraz al-
koMl^^^^w^^e^cjje^nakJusta-.
U&gagftg iMRblsjR I<|IPHMI spoży-
cia żywności. Bo przećież faktyczne
przeciętne spożycie żywności odchy-
lasięunas—itoznacznie—od
norm B i C ustalonych przez fizjolo-
gów; jeśli mamy budować modele
tego spożycia, to musimy wiedzieć,
kto ma rację: nauka czy praktyka
(sprzeczności te wychodzą na jaw w

odniesieniu zwłaszcza do mięsa,
tłuszczów ii cukru) oraz czy normy
fizjologiczne, ustalone w latach 50-
-tych, będą pasowały do przewidy-
wanych warunków pracy i życia w

latach 80-tych i 90-tych, czy też trze-
ba je będzie poddać rewizji.

Najwięcej napisano dotychczas o kon-

sumpcji mięsa. Fizjologowie dowodzą,, że
konsumujemy go dostateczną ilość (za to
za mało ryb, mleka i jaj), planiści zaś
upierają się przy poglądzie, te daleko
nam de właściwej ilości na głowę. W

obecnej 5-latce planuje się osiągnięcie
63 kg spożycia mięsa zwierząt i drobiu
oraz przetworów mięsnych (wobec 53 kg
w 1970 r.), chociaż według znawców
przedmiotu wzrost spożycia mięsa pociąga
za sobą większy od niego wzrost nakła-
dów na produkcję mięsa. Zwracają oni
również uwagę, it trzoda chlewna zabiera

przemysłowi spożywczemu zboże 1 ziem-
niaki oraz daje mniej nawozu niż bydło,
a zatem zbyt duży (Jak obecnie) udział
mięsa wieprzowego jest niekorzystny dla
interesów ogólnogospodarczych.

O konsumpcji alkoholu dyskutuje
się od dawna i wiadomo, że rośnie
ona szybko, że jest kamieniem
u nogi naszego rozwoju eko-
nomicznego i społecznego etc.
Ale publicyści swoje, a pijący
swoje. Tymczasem model spożycia
nie może zaakceptować podobnej
rozbieżności, więc albo przed końcem
stulecia nastąpi detronizacja pijaka
masowego i społecznej tolerancji pi-
jaństwa, albo dojdziemy, drogą ła-
twej ekstrapolacji współczynników
dochodowej elastyczności popytu na

wódkę, do norm spożycia alkoholu
oznaczających kapitulację przed ową
tolerancją.

Samochody osobowe i mieszkania
nie mogą narzekać na brak uwagi ze

strony tzw. publikatorów i szerokiej
opinii publicznej. E. Lipiński, A. Raj-
kiewicz i wielu innych naszych eko-
nomistów nie ukrywa sympatii dla
mieszkania, jako „gwoździa" modelu
spożycia i — co więcej — życia, inni

są sympatykami samochodu, ale
słuszność leży po stronie tych
(wprawdzie nielicznych), co nie prze-
ciwstawiają mieszkania samochodo-
wi i vice versa. Można natomiast i
należy sprawę samochodu uzupełnić
pytaniem dodatkowym: czy należy
i można do modelu konsumpcji wsta-
wić masowy i sprawny publiczny
transport osobowy (miejski d między-
miastowy) ; jeżeli tak — zwolenni-
cy rozstrzygnięcia „mieszkaniowego"
będą zacierali ręce, jeżeli zaś nie...

I, wreszcie, kwestia usług. Są-
dząc po wydatkach, usługi grają w

naszych budżetach rolę bez porów-
nania skromniejszą nić nawet w

NRD, Czechosłowacji i na Węgrzech.
Wiąże się to z wyjątkowo niską sto-

pą rozwoju w PRL handlu detalicz-
nego, turystyki itd.; Dlatego też w

dyskusji o modelu spożycia należa-
łoby postawić pytanie: czy struktu-
ra spożycia nie powinna zmieniać się
na korzyść usług kosztem dóbr ma-

terialnych?
Model spożycia musi być nie tylko

jasny i zrozumiały, ale i — co jest
truizmem — realny. Niektórzy eko-
nomiści polscy dają do zrozumienia,
że realność tego modelu wymaga o-

siągnięcia przedtem równowagi ryn-
kowej, tzn. że postępowy, dynamicz-
ny model konsumpcji, oparty na

swobodnych wyborach rynkowych,
nie da się pogodzić z rynkiem sprze-
dawcy. Ale mało kto zwraca uwagę,
iż ten co ustala wzorzec konsumpcji
musi mieć wolę i środki, by go zrea-

lizować. Jeśli wzorzec ten nie ma

być fikcją literacką, musi on obowią-
zywać przede wszystkim tego, kto

go ustalił.

Dalej — planowanie (modelowa-
nie) spożycia powinno liczyć się ze

strukturą i tendencją zmian potrzeb,
^yfikug ko.rygpwać j^nożliwgf^jJZHg

bowiem osiągnięcie określonego po-
ziomu spożycia nie oznacza jeszcze,
że popyt został zaspokojony.

Ponadto w momencie realizacji ustalo-
nego o wiele wcześniej planu (modelu)
spożycia konsumenci . będą odczuwali
inne potrzeby łub w tnnych proporcjach
aniżeli plan (model): to . przewidywał.
Wreszcie (a o tym się zapomina) dobrze
Jest nie tylko opracować do użytku służ-
bowego, ale | przedstawić opinii publicz-
nej nie Jeden model, lecz kilka jego
wariantów, uwzględniających możliwości
tak produkcyjne, Jak 1 dochodowe.

O modelu konsumpcji wypowiada-
li się dotychczas głównie ekonomi-
ści. Ich opracowania grzeszą jednak
ogólnikowością, kończą się na zasa-

dach, unikają nawiazania do rzeczy-
wistości i do aspiracji nurtujących
te lub inne grupy społeczne, są zbyt
ekOnometryczne, a za mało socjolo-
giczne i na ogół nie próbują formu-
łować treści, kierunków, proporcji
itp. wzorca spożycia na najbliższe
lata. Jak pisał Brown

M
, modele

ekonomiczne, może dlatego, że bu-
duje się je (przez uczonych) z nie-

wielkiej liczby elementów, które U-
znano (ale co wcale nie jest takie
pewne) za reprezentatywne dla ten-

dencji dominującej w świecie rze-

czywistym, nie stanowią żadnej po-
mocy dla praktyki, a nawet dla diag-
nozy i prognozy. Ekonomiści i eko-
nometrycy dążą do budowania mo-

deli, obejmujących niewielką liczbę
zmiennych, z których każda odnosi
się do maksymalnie wielkich zespo-
łów rzekomo zintegrowanych.

Nie negując roli ekonomistów i e-

konometryków, a także innych spe-
cjalistów (np. fizjologów, żywieniow-
ców itp.), należałoby doprowadzić do
„stałego dialogu" nauki i ośrodków
dyspozycyjnych z opinią różnych
grup ludności, jak to słusznie postu-
lował J. Danecki. W cytowanym arty-
kule dopominał się o to samo M. Po-
horille, dla którego istota sprawy
tkwi w zwiększeniu uczestnictwa
mas społecznych w • podejmowaniu
decyzji odnoszącyoh się do kierunku
rozwoju popytu i modelu życia, a

który też pisze o dialogu reprezen-
tacji społeczeństwa z tymże społe-
czeństwem.

Należałoby poinformować bliżej o

wzorcu spożycia czy życia zawartym
w pracach PAN-owskiego Komitetu
roku 200lub Komisji Planowania.
Jak bowiem inaczej stwierdzimy, czy
dany model (modele) konsumpcji jest
bardziej pożądany niż' inne? I jeżeli
trzeba wychowywać społeczeństwo,
to musi ono wiedzieć, czego śię od
niego oczekuje i co mu proponuje
centralny planifikator. Mamy w PRL

instytucje naukowe, które mogą się
podjąć sondaży opinii publicznej,
mamy aktywną prasę, radio i tele-
wizję, mamy rozumiejących te spra-
wy planistów — jesteśmy więc dó
owego dialogu gotowi.

1 w FBL 1 kąpielisko przypada na

33 tys. mieszkańców, pływalnia kryta
zaś na 50 tys. mieszkańców.

J Por. wywiad „Kulis" (nr. 52-53/72) B

prof. dr A. Rajkiewiczem.
" Jeżeli maksymalny, to od razu ustal-

my zasadniczy sens uktadu modelu, gdyt
poziom minimalny i poziom średni wzo-

rują się zazwyczaj ną poziomie maksy-
malnym.

* E. Wiszniewski w nr. 3/72 „Handlu
Wewnętrznego".

> Do utrzymywania się Jaskrawych
różnic w poziomie i strukturze spożycia
W układzie przestrzennym przyczynia się
również rozdzielnictwo masy towarowej,
wychodzące z tego, co było aktualne lat
temu np. 10.

" Danecki jest za IndywiduaUzacją, a

nie. za glajchszaltowaniem potrzeb ludz-
kich, za odejściem od „tradycyjnych u-

warunkowań klasowo - warstwowych",
• za zróżnicowaniem stylów konsumpcji

według indywidualnych potrzeb 1 gu-
stów.

i Nawet w grupie o Jednakowych wy-
datkach na osobę (np. 16—16,2 tys. zl

rocznie) robotnicy preferują alkohol

(113 proc. przeciętnej miejskiej) i tytoń
(105 proc.), zaś mniej doceniają higienę
osobistą 1 ochronę zdrowia (92 proc.), pre-
ferują tłuszcze zwierzęce (108 proc.) 1
ziemniaki (105 proc.), a nie doceniają np.
owoców I Ich przetworów (96 proc.), pre-
ferują motocykle (109 proc.) a nie lodów-
klvś(88 ptpc.^J^odkurzaoze eletotr£czge
(8B;>j>rpc,)ietc.

%łCar ogtanlOTB degMltaryzm-według Da-
JnekletegoT*. Jedynie siehioiność zapewnie-
nia wszystklrifc ; szfeoiy Średniej.

• „Zło nie tkwi w samych przedmiotach,
w fakde Ich posiadania gromadzenia...
To, ao ma być tylko środkiem do ułat-
wienia, uprzyjemńifenia iycla, nie .może
stać się'celem, fetyszem"' (A.. Rajkiewicz
We. wspomnianym wywiadzie).

''» Jafc to krytycy radzieccy Wytknęli
Strumtlinowi gdy zaproponował, by ze

wzrostu pieniężnego fttnduszu płac tylko
tyle przeznaczać na płace, by ich wzrost
nie przekroczył 2 proc., nadwyżka zai
szłaby na .komunikację bytu" (np. bez-

płatne żywienie zbiorowe, komunikację
publiczna)

i' A. Kantecki w nr. 41/72 „Życia Go-
spodarczego" .

« J. Beksi-afc, Społeczeństwo gospoda-
rulące (Warszawa 1972, s. 77).

n
Z danych D. Sacldewicz (nr S/72

„Handlu Wewnetrznego") wynika, że
w latach 1961—1967 na 1 mieszkańca PRL

przypadało 3,5 raza mniej aparatów foto-
graficznych niż w NRD, 5 razy mniej
projektorów wszelkiego rodzaju, a kamer

filmowych 8 razy mniej. Gdy się zasta-

nawiamy, jak zorganizować czas wypo-
czynku, nie można z pola widzenia stra-
cić wspomnianego hobby oraz sportu nie

•wyczynowego i turystyki (przy czym żeg-
larstwo, wioślarstwo 1 narciarstwo należą
1 do sportu, i do turystyki).

" E. Phelps Brown w nr. ł/72 „The
Economlc Jounnal".

0 TEORII
SYSTEMÓW

EKONOMICZNYCH
BRONISŁAW MINC

TEORIA systemów ekonomicznych nawiązuje do
marksowskiej analizy struktur ekonomicznych i sta-
nowi próbę jej rozwinięcia w warunkach współ-

czesnych.
Marksowska teoria ekonomiczna jest par excellence

teorią systemów ekonomicznych, chociaż Marks roz-

winął w pełni jedynie teorię systemu kapitalistyczne-
eo w stadium wolnej konkurencji. We „WPROWA-
DZENIU DO KRYTYKI EKONOMII POLITYCZNEJ"
Marks pisał: „Strukturą podziału w pełni określa
struktura produkcji". Analiza marksowska to analiza

systemu potrzeb", „systemu pieniądza", „systemu ko-
lonialnego", „systemu ekonomicznego". W „KAPITA-
LE wyjaśniając ruch poszczególnych, oddzielnych ka-

pitałów, tj. części systemu, Marks przedstawia „pro-
ces produkcji kapitalistycznej jako całość", tj. ruch
całego złożonego systemu kapitalistycznego. Ujęcie
strukturalne, systemowe to istota metody marksow-
skiej.

Teoria systemów ekonomicznych wychodzi z zało-
żenia, że każdy system ekonomiczny posiada jeden
nadrzędny cel, określony przez stosunki ekonomicz-
ne, a w szczególności przez charakter własności środ-
ków produkcji w znaczeniu ekonomicznym i określo-
ny przezeń układ klas i warstw społecznych. Ten
nadrzędny cel jest więc różny w różnych systemach
ekonomicznych. Inaczej mówiąc, teoria systemów eko-

nomicznych przyjmuje zasadę monizmu, tj. istnienia
tylko jednego celu głównego, I opiera się na przesłan-
kach społecznych, klasowych.

Takie stanowisko ma swoje korzenie w marksizmie,
który z całokształtu zjawisk wydziela zawsze zjawi-
sko decydujące, określające. To właśnie Marks wy-
chodził z założenia, iż w działalności gospodarczej
istnieje jeden główny, nadrzędny cel, określony przez
warunki społeczne i stanowiący „specyficzną treść"
produkcji (KAPITAŁ, tom. I, Warszawa 1951, s. 319).
Charakteryzując kapitalizm, Marks pisał: celem,
kapitalistycznego sposobu produkcji jest zachowanie
istniejącej wartości kapitałowej oraz pomnażanie jej
w najwyższym stopniu (tj. coraz szybszy wzrost tej
wartości)". (KAPITAŁ tom III, część pierwsza, War-
szawa 1957, s. 267).

Badając stosunki produkcji i podziału w ich wza-

jemnych związkach oraz sprzeczności zachodzące
w różnych systemach ekonomicznych — teoria sy-
stemów opiera się na założeniach metodologicznych
marksowskiej teorii ekonomicznej. Jak to wynika
1 z jej treści i z nazwy, teoria systemów ekonomicz-
nych jest teorią ekonomiczną i stanowi część skła-

dową ekonomii politycznej. Nie wyklucza to przy tym
w najmniejszym stopniu celowości posługiwania się
przez teorię systemów ekonomicznych, jak i przez
ekonomię polityczną w ogóle, metodami czy narzę-
dziami badawczymi o charakterze matematycznym.
Mieszanie czy utożsamianie teorii systemów ekono-
micznych z teorią czysto matematyczną, jest prze-
jawem pomieszania pojęć i źródłem wielu błędnych
wyobrażeń.

Konkretyzując pojęcie nadrzędnego celu działalno-
ści gospodarczej, teoria systemów ekonomicznych for-
mułuje ekonomiczną kategorię funkcji celu. W róż-
nych systemach ekonomicznych funkcje celu są różne,
przy czym funkcja celu wyraża cel ogólny, nadrzędny
w jakimś mierniku i ujmuje go w jakimś horyzon-
cie czasowym. Np. w kapitalizmie cel nadrzędny to

maksymalizacja zysku, a funkcja celu powinna spre-

cyzować o jaki zysk chodzi we współczesnych kapi-
talistycznych systemach ekonomicznych (czy o stopę
zysku, czy też o masę zysku, czy o zysk z potrąceniem
podatków czy bez potrącenia itp.) i w jakim okresie
ten zysk ujmuje się (w krótkim, średnim czy też dłu-
gim). W gospodarce krajów socjalistycznych proble-
mem jest czy funkcja celu dotyczy dochodu narodo-
wego (wzrostu ekonomicznego) czy funduszu spożycia
1 jaki jest jej horyzont czasowy.

Teoria systemów ekonomicznych formułuje zasadę
maksymalizacji funkcji celu. Zasada ta ma .niezmier-
nie doniosłe znaczenie teoretyczne f praktyczne. Eko-
nomista radziecki W. P . CHAJKIN słusznie pisze:
„Matematycy, a za nimi i ekonomiści, stosujący meto-

dy matematyczne, od dawna twierdzą, że nie można
w jednym zadaniu szukać optimum jednocześnie dla
kilku kryteriów optymalności. Ograniczeń może być
wiele, kryterium optymalności — tylko jedno'. Jeżeli
zaś przyjmie się jednocześnie kilka kryteriów opty-
malności, to jedno z nich będzie sprzeczne z innym,
i w rezultacie ogólne wyniki optymalizacji okażą się
niezadowalające". (PLAN I MATERIALNOJE STIMU-
LIROWANTJE, Moskwa 1970, s. 107).

Oczywiście maksymalizacja funkcji celu powinna'
nastanie przy uwzględnieniu całokształtu warunków,'
a teoria systemów ekonomicznych zajmuje się między
innymi właśnie określeniem charakteru zakresu ogra-
niczeń działalności gospodarczej w różnych systemach
ekonomicznych.

Pomieszanie ekonomicznej teorii systemów z teorią
matematyczną, prowadzić może do zakwestionowania
zasady maksymalizacji funkcji celu, a to z tego po-
wodu, że funkcja rozpatrywana z punktu widzenia
matematycznego może mieć więcej niż jedno znaczenie
maksymalne. Z ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli
istnieje kilka (lub więcej) wielkości maksymalnych
funkcji celu — to teoretycznie, ogólnie biorąc, obojęt-
ne jest jaką się z nich wybierce. Z punktu widzenia
społeczno-ekonomicznego, tj. ze względu na podział
dochodu narodowego i inne proporcje gospodarki
narodowej, zawsze jakaś maksymalna wielkość funkcji
celu ma jednak przewagę nad innymi.

Dodajmy, że przyjmując argument o wielu znacze-

niach maksymalnych funkcji można by zakwestiono-
wać tezę Marksa o maksymalizacji zysku (wartości
kapitału), gdyż maksymalizacja ta może nastąpić przy
więcej niż jednym znaczeniu funkcji.

Co jest jednak najważniejsze teoria systemów eko-

nomicznych, tak jak ekonomia polityczna w ogóle, zaj-
muje się tym CO należy liczyć (maksymalizować czy
optymalizować), a nie tym JAK należy liczyć. Wiąże
się to z odróżnieniem celów operacyjnych i celów
nieoperacyjnych. Cel operacyjny to taki, który podle-
ga konkretnemu wyliczeniu; cel nieoperacyjny to cel,
który wyjaśnia motywy działania i służy za wytyczną
działania, choć nie wyraża się go, przynajmniej na

razie, w konkretnych liczbach. Analogicznie należy
odróżnić operacyjne i nieoperacyjne funkcje celu.

Otóż teoria systemów ekonomicznych, i ekonomia
polityczna w ogóle, zajmuje się celami (i funkcjami
celu) nieoperacyjnymi. Problem, jakie należy ustalić
zadania dla przedsiębiorstwa X czy Y w tym czy in-

nym okresie, lub jakie należy ustalić zadania w kon-

kretnych państwowych planach gospodarczych, nie
wchodzi w zakres ekonomii politycznej, ale należy
do kierownictw przedsiębiorstw czy kierownictwa pań-
stwowej polityki gospodarczej, które posługują się
techniką planowania.

Określenie przez teorię ekonomiczną treści nieope-
racyjnych funkcji i celu jest jednak nieodzowne dla-

tego, aby praktyka mogła prawidłowo formułować za-

dania operacyjne. Maksymalizacja funkcji celu doko-

nywać się może też jedynie w sposób przybliżony,
gdyż dotyczy długiego horyzontu czasowego, w którym
war,unki ulegają zmianie, a podejmowanie decyzji
ekonomicznych zachodzi przy niepewności.

Pomieszanie ekonomicznej teorii systemów z mate-

matycznym programowaniem liniowym prowadzi do
błędnego wniosku, że funkcja celu. ulegająca maksy-
malizacji ma charakter liniowy. Pisałem o tym: „Zio-
żony ekonomiczny system dynamiczny jest systemem
NIELINIOWYM. Przy zmianie jednego elementu syste-
mu nieliniowego inne elementy ulegają zmianie nie-

proporcjonalnie". (B. MINC, ZARYS SYSTEMU EKO-
NOMII POLITYCZNEJ, Warszawa 1970, s. 88). Tym
jednak jaką techniczną metodę wyliczenia funkejt
celu czy innych zadań trzeba przyjąć w praktyce
działalności gospodarczej w danych warunkach —

ekonomia polityczna nie może się zajmować.
Teoria systemów ekonomicznych jest teorią określa-

jącą charakter celów i zależności w całości gospo-
darki Jiarodowej i w .jej częściach składowych. Teoria
ta stlhowi część nowej ekonomii, zmierzającej do
uogólnienia rzeczywistości ekonomicznej w drugiej po-
łowie XX-go wieku.
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Drogi aktywjzacji
regionu

Zróżnicowanie cech szeroko pojęte-
go środowiska geograficznego spra-
wia, że efektywność produkcji i u-

slug- kształtuje się niejednakowo w
' poszczególnych regionach kraju,

przesądzając o ich specjalizacji.
Podstawowym kryterium tej specja-

. lizacjl powinna być wielkość nakła-
du na jednostkę przyrostu produkcji
lub usług. •

Korzyści komparatywne, wynikają-
ce z minimalizacji nakładów, wyra-
żają się" w

1
przyspieszeniu rozwoju

gospodarczego całego kraju stwarza-

jąc tym samym, możliwość przyspie-
szenia wzrostu,' stopy życiowej lud-
ności Polski.

Jak z powyższego wynika mecha-
nizm realizacji : społecznej strony
wzrostu byiby stosunkowo prosty,
gdyby lile komplikująca okoliczność,
którą są historycznie ukształtowane
różnice w poziomie zaspokojenia po-
trzeb ludności zamieszkującej po-

. szczególne regiony , Pólslti. Zgodnie
bowiem ze stwierdzeniem SŁAWOMI-
RA KOZŁOWSKIEGO w artykule pt.
„O WŁAŚCIWĄ KONCEPCJĘ GO-
SPODARCZEGO ROZWOJU REGIO-
NU" zamieszczonym w „Życiu Go-
spodarczym" (tar-'7' Z lutego 1973 r.)
rozwój "społeczny regionu nie byłby
wówczas związany z jego rozwojem
gosnodarczym i zależałby Jedynie od
ogólnego poziomu rozwoju kraju.

Jednak w 'wyniku ' nierównomier-
nego rozwoju kapitalizmu oraz nie-
równych poziomów, płac w produk-
cji 1 usługach uznanych za prioryte-
towe w dotychczasowej'strategii roz-

woju gospodarczego Polski, poziom
zaspokojenia' potrzeb w poszczegól-
nych regionach PblsKi jest bardzo

zróżnicowany. Istnieje więc potrzeba
niwelacji tych różnic.

Podstawowym środkiem umożliwia-
jącym realizacje tęgo celu powinno
być zróżnicowane przestrzennie tem-

po wzrostu indywidualnych docho-
dów ludności. Podstawowym, a w

miarę wzrostu socjalizacji rolnictwa

powszechnym źródłem tych docho-
dów jest płaca z tytułu pracy w jed-
nostkach gospodarki uspołecznionej.
Stwarza to możliwość regulacji wy-
sokości płac i wpływania w ten spo-
sób na wielkość dochodów uzyskiwa-
nych z pracy w poszczególnych dzia-
łach, gałęziach i branżach gospodar-
ki narodowej.

Ponieważ płaca stanowi główny
bodziec wzrostu wydajności pracy i

stabilizacji zalósr musi ona wzrastać
szybciej w produkcji i usługach u-

znaonych w okresie realizacji bieżą-
cego planu perspektywicznego za

priorytetowe. Bedą to przede wszyst-
kim: uspołecznione rolnictwo, prze-
mysł rolno-spożywczy, materiałów

budowlanych, konsumncyjny, ma-

szyn rolniczych oraz gałęzie przemy-
słu tzw. rożniki postępu-- techniczno-
ekonomicznego modernizujące struk-

turę przemvslu. a mianowicie prze-
mysł chemiczny i elektroniczny, a

także gałezie, charaktervzu.lace się
dużym udziałem produkcji eksporto-
wej. A w dziedzinie Uslue — turysty-
ka i rekreacja oraz nauka.
. W związku z tym jako podstawo-
we narzędzie realizacji społecznego
celu jakim jest niwelacja różnic w

poziomie życia' 'ludności oraz ekono-
micznego celu — tzii. maksymalnego
tempa' wzrostu gospodarczego Polski

należy uznać hi obecnym etapie
przede wszystkim - rozwój na obsza-
rach społecznie - niżej - rozwiniętych

. produkcji i usług, odpowiadających
jednocześnie kryterium - nowoczesnoś-
ci, -to jest • zgodności, z konsumpcyj-
nym i modernizacyjnym, kierunkiem

-rozwoju, gospodarczego Polski oraz

. kryterium, racjonalności,',, to. jest re- .

latywnie .wyższel. .lub analogicznej --

len w regloWacftc1 ;śp6t«fczńłe wyżej,
rozwiniętych efektywności nakładów.

Dopiero w miarę zanikania priory-
tetów. i zrównoważonego rozwoju re-

gionów coraz .większego,'- znaczenia
nabierać może zasada równej płacy
za równą pracę, akcentowana przez
S. Kozłowskiego' w. interpretacji za-

sady pddzialu według -pracy.
' dr . jpŹEF PLEBAN

Olsztyn

Samochody ciężarowe
dla wsi

Artykuł ZBIGNIEWA KUJAWSKIE-
GO pt. „ WCIĄŻ JESZCZE? RZECZPO-
SPOLITA KONSKA" opublikowany w

Z. G. nr 11 z marca br,. omawia tak
ważne zagadnienie, jakim jest tran-

sport na wsi.

Wydaje mi się, że Jedyną słabą
stroną tego opracowania jest niepo-
dahie wszystkich środków, prowadzą-
cych do złagodzenia problemu. Moż-
na przypuszczać, że transport mniej-
szych ładunków (objętościowych i to-

nażowych) rozwiąże w najbliższych
latach tzw. samochód dla rolnictwa.

Pozostaje do rozwiązania transport
ładunków cięższych oraz większych
objętościowo, niewątpliwie trudniej-
szy. Przeciętny rolnik nigdy nie
będzie mógł, nawet jeżeli przemysł
zapewni odpowiednie dostawy — ku-
pić nowego samochodu ciężarowego.
Autor słusznie więc postuluje zorga-
nizowanie transportu zbiorowego.
Jednakże na razie wobec występują-
cych wciąż ogromnych trudności prze-
wozowych potrzeby wsi w tej dzie-
dzinie mają nikle szanse zaspokoje-
nia. Chciałbym zgłosić propozycję
kierowania na wieś do indywidual-
nego lub zbiorowego użytkowania

samochodów' wycofanych z eksploa-
tacji przez jednostkr uspołecznione.
Corocznie kilkanaście tysięcy samo-

chodów ciężarowych - wycofuje się z

eksploatacji z przeznaczeniem na

złom 1 w mniejszym zakresie na czę-
ści zamienne.

Nie nadające się w gospodarce
uspołecznionej samochody mogą słu-
żyć do transportu rolnikom oraz być
wykorzystywane jako „magazyny na

kółkach". Unormowania wymaga tyl-
ko zagadnienie formy sprzedaży i wy-
sokości pobieranych cen oraz reje-
stracji.

Dotychczas wycofywane samochody,
sprzedawane drogą przetargu ograni-
czonego, znajdują mało nabywców ze

względu na utrudnienia rejestracyj-
ne. Nabywcy samochodów ciężaro-
wych obecnie rekrutują się z grona
prywatnych przedsiębiorstw samocho-
dowych.

Wydaje się, że o wiele korzystniej-
szą formą sprzedaży niż przetarg
ograniczającą przy tym możliwość na-

dużyć, byłby skup tych samochodów
przez Motozbyt i odsprzedaż po na-

liczeniu kosztów manipulacyjnych.

Cettę pojazdu należy ustalić w wy-
sokości zachęcającej do nabycia, a

sprzedający uzyska na pewno kilka-
krotnie wyższą cenę, niż otrzymuje
obecnie, sprzedając samochód na

złom.

Należy również ułatwić czynności
związane z zarejestrowaniem używa-
nego pojazdu przez rolnika, ewentual-
nie wprowadzić rejestrację z ograni-
czonym zasięgiem jazdy, np. w ra-

mach granic gminy.
WIESŁAW FILIPEK

Bukowno

Czy likwidacja
radiowęzłów
uszczęśliwi
abonentów ?

W artykule pt. „M I LION GŁOŚNI-
KÓW", zamieszczonym w „Życiu Go-

spodarczym" (nr 9 z £111.1973 r.)
RYSZARD NOWAK proponuje likwi-

dację sieci przewodowej w Polsce,
argumentując swój wniosek tym, że

utrzymywanie tej sieci jest w aktual-

nej sytuacji i przy obecnym stanie
elektroniki anachronizmem, do które-

go Ministerstwo Łączności dopłaca
rocznie około 100 min zł.

Jest w tym artykule m. in. apel
skierowany do Zakładów Radiowych
„Diora" o wyprodukowanie w ciągu
trzech lat około 900 tys. popularnych
i tanich odbiorników radiofonicznych,
które zastąpią tzw. „kołchożniki".

W imieniu Zjednoczenia Przemysłu
Elektronicznego „UNITRA" pragniemy
zakomunikować, że przemysł może

dostarczyć w proponowanym okresie

taką liczbę odbiorników popularnych,
wycofując równocześnie z produkcji
głośniki radiowęzłowe. Nie sądzimy
jednak, aby likwidacja siecł radio-

węzłów uszczęśliwiła jej abonentów.
Rzecz bowiem w tym — czego autor

artykułu nie wziął pod uwagę — że
radiofoniczna sieć przewodowa prze-
kazuje odbiorcom bardzo ważne dla
nich informacje lokalne, ograniczone
często do niewielkiego obszaru, któ-

rych -nadawania nie będą mogły' prze-
jąć rozgłośnie bezprzewodowe.' Infor-

macjć te mjją szczególnie duże zn'a-
czenle dto rolników, dotyczą bowiem

porad z dziedziny uprawy roślin, pie-
lęgnacji sadów, sezonowych zabiegów
agrotechnicznych, hodowlanych itd.

Na marginesie warto dodać, że roz-

wijana w niektórych krajach sieć te-

lewizji przewodowej ma m. in. na

celu dostarczenie abonentom lokal-

nych, ale istotnych dla nich informa-

cji, których nadawaniem stacje pro-
gramowe dużego zasięgu nie są zain-
teresowane.

Z tych to powodów wydaje się, że
wnioski autora artykułu są zbyt po-
chopne i jednostronne. Poza tym, o

ile nam wiadomo, wielu użytkowni-
ków sieci przewodowej posiada rów-
nież odbiorniki indywidualne, a więc
liczba 900 tys. odbiorników, jakie by-
łyby potrzebne w przypadku zlikwi-
dowania radiofonii przewodowej jest
prawdopodobnie przesadzona.

inż. A . KURCZEWSKI
Główny inżynier

Rozwoju Sprzętu Elektronicznego
Zjednoczenia Przemysłu

Elektronicznego
„UNITRA" w Warszawie

Antyreklama
Obecny sposób reklamowania towa-

ru jest raczej ich antyreklamą. Re-
klamowane artykuły leżą nieraz w

oknach wystawowych tygodniami
przysypywane kurzem, coraz bardziej
płowiejąc na słońcu. A przecież re-

klamować należałoby nowości, co

oznacźa że ekspozycje powinny ' być
stale uzupełniane. Całość kompozycji
wystawowej powinna być gruntownie
zmieniana, przynajmniej co miesiąc.
Poza tym praca dekoratora nie może
się kończyć na gustownym udekoro-
waniu okna wystawowego. Powinien
on m. in. odpowiadać za odpowiednie.

t efektowne ustawienie i skompono-
wanie w całości towarów wewnątrz
sklepu tak, by nie przypominał on

zatłoczonego straganu jarmarcznego.
Układ towarów powinien być miły
dla oka i wygodny dla ekspedientek.

Ma to duże znaczenie dla tworze-
nia w sklepie nastroju troski o klien-
ta, który wpływałby na wyelimino-
wanie zatargów 1 nieporozumień mię-
dzy kupującymi a obsługą placówki
handlowej.

STEFAN LASKOWSKI
Kędzierzyn

Ludzie starzy
są również i na wsi

W ostatnim czasie ukazało się w

prasie krajowej i w „Zyclu Gospo-
darczym" wiele interesujących publi-
kacji na temat problemu ludzi sta-

rych, ich przyszłości, zapewnienia im

mieszkań, a także organizacji codzien-

nego życia. Większość tych publika-
cji zajmuje się sprawami „trzeciego
wieku" ludzi w miastach. Uwzględ-
nić trzeba także problem ludzi sta-

rych na wsi oraz inwalidów o ogra-

niczonej możliwości pracy i. porusza-
nia się, mieszkających w miastach

1 na wsi. Chciałbym Jedynie zasygna-
lizować ten problem. Sprawa Jest wiel-

kiej wagi i wymaga szerokiej dysku-
sji społecznej.

Coraz Więcej Jest na wsi ludzi sta-

rych, którzy nie mają już sił na dal-

sze produkcyjne działanie we włas-

nym gospodarstwie rolnym 1 nie mają
młodszych następców, gdyż dzieci Ich

wyemigrowały do miast. Starzy lu-

dzie, rezygnując z własnego gospo-

darstwa, pragną pozostać na wsi. Tu

żyli l pracowali i tu czują się naj-
lepiej. Przeniesienie się do dzieci w

mieście rzadko wchodzi w rachubę.
Idealnym rozwiązaniem byłoby stwo-

rzenie im podobnych warunków mie-

szkania I ograniczonej pracy, Jakie

mieli we własnym gospodarstwie, a

więc mały domek z równie małą dział-

ką ogrodową. Zespól takich budyn-
ków położonych w bezpośrednim są-
siedztwie innych gospodarstw rolnych
powinien znajdować się — podobnie
jak w mieście — blisko punktów służ-

by zdrowia.

Społeczno-gospodarcza' kalkulacja
kosztów takiego przedsięwzięcia wska-

zuje, że jest ono opłacalne dla obu

stron. Starzy rolnicy uzyskują wa-

runki bytowania we własnym środo-

wisku, a oddana przez nich ziemia

może być efektywnie użytkowana w

Większym areale, często za pomocą

doskonalszego sprzętu i metod użyt-
kowania niż te, które oni mogld sto-

sować.

Z problemem budownictwa dla lu-

dzi starszych wiąże się równiel spra-
wa inwalidów. Dla nich należy bu-

dować mieszkania na parterze obiek-

tów ogólnomieszkaniowych, w któ-

rych będą oni normalnymi lokato- ,

rami. Niektórym z nlch trudno jest*
"poruszać się i często feorzystać iftu- •

szą ze specjalnych wózków. Są'to nie-

kiedy ludzie młodzi, pracujący w za-

kresie umiejętności i możliwości okre-

ślonych stanem ich kalectwa. Trzeba

Im przeto stworzyć warunki ułatwia-

jące przemieszczanie się pomiędzy -

mieszkaniem a otaczającym Je środo-

wiskiem. Celowe byłoby budowanie

dla nich mieszkań na parterze, do-

stępnych za pomocą pochylni dla

wjazdu wózków.

BERNAD RZECZYNSKI
Poznań

Nieporozumienie
Istnienie przedsiębiorstw specjalisty-

cznych (typu BOMiS) do upłynnia-
nia zapasów jest — moim zdaniem —

nieporozumieniem i nie wpływa na

oszczędną gospodarkę materiałową.
Po pierwsze, służby zaopatrzeniowe

zakładu nigdy nie wiedzą co Jest 1 co

może być do upłynnienia w danym
BOMiS-ie. Po drugie, jeżeli w danej
chwili jest tam to, czego się szuka,
to nie wiadomo, czy moje zamówie-

nie będzie pierwsze i czy ja właśnie

to otrzymam., W. związku z tym In-

stytucje tego typu traktowane są Ja-

ko ostateczna konieczność. Wszelkie

zamówienia wysyła się w pierwszej
kolejności do dystrybutora danego
materiału. Skoro tak, nie ma potrze-

by tworzyć osobnych przedsiębiorstw
dla upłynniania nadwyżek materiało-

wych, maszyn 1 urządzeń.
(Nazwisko 1 adres znane redakcji)

AKTUALNOŚCI

PRZEMYSŁ-MASZYNOWY
A RYNEK

Temp.o wzrostu Sprzedaży -wy-
robów własnej, produkcji na po-
trzeby rynku w resorcie przemy-
słu maszynowego (w styczniu br.
26,6 proc.) było szczególnie wy-
sokie. Tendencja tą utrzymała
się 'prawdopodobnie i w lutym
br. "

Łącznie
1

za dwa miesiące br.
mamy bowiem do czynienia - z

wysoką dynamiką produkcji pra-
lek (19 proc.), lodówek (14 proc.),
samochodów osobowych (24
proc-.), motorowerów (21 proc.),
odbiorników radiowych (43
proc.), odbiorników • telewizyj-
nych (25 proc.) i magnetofonów
(39 prpc.).

Wyjątek startowi produkcja
rowerów, która wzrosła stosun-
kowo nieznacznie (4 proc.).

Pomimo tegorocznego, szybsze-
go niż planowano tempa wzrostu

przychodów pieniężnych ludnoś-
ci sprawą wciąż aktualną pozo-
staje więc aktywizacja sprzedąży
wyrobów - rynkowych przemysłu
maszynowego, którego produkcja
na niektórych odcinkach napoty-
kać móże trudności zbytu;

(Sb)

SŁABE OGNIWA
PRZEMYSŁU LEKKIEGO

Przemysł lekki osiągnął wyso-
ką dynamikę wzrostu produkcji
w styczniu i lutym br. na odcin-
ku produkcji- wyrobów dziewiar-
skich (wartościowo o ok. 16
proc.),: wyrobów pończoszniczych
(13 proc.) i tkanin jedwabnych
(13 proc.). Zwraca natomiast u-

wagę słaby przyrost
' produkcji

obuwia (2,3 proc;) oraz spadek
produkcji tkanin bawełnianych
(o 1,7 proc.).

Jako najsłabsze ogniwa zaopa-
trzenia rynku w wyroby przemy-
słu lekkiego wypada ; więc w br.
uznać przemysł obuwniczy, ma-

jący trudności. z dostosowaniem
produkcji • do wymagań mody o-

raz przemysł bawełniany, który
zaniedbał zwłaszcza rozwój pro-
dukcji tkanin o

1
apreturże nie-

mnącej.

Zbyt słabe móże okazać się
również tempo • wzrostu dostaw
tkanin wełnianych i wełnopodob-
nych, których wzrost produkcji
na. początku br. (W: granicach 6
proc.) jest niższy od :

żałożonego
w planie rocznym (7,7 proc..) .

(Sb)

SPRZEDAŻ A ZATRUDNIENI
W HANDLU

Óc&nia^ąć^jtóS^^amlerhje o-

gólne tendencje wźróstu zatrud-
nienia na początku br. nie moż-
na tej oceny odnosić w równym
stopniu do wszystkich dziedzin
gospodarki.

1 Jeśli chodzi bowiem
o handel wewnętrzny, to zwrac'a
uwagę fakt, że w styczniu i 'lu-
tym br. dóść wysokiemu tempu
wzrostu sprzedaży detalicznej
towarów (11,4 proc.), przekracza-

jącemu założenia planu roczne-

go (0,5 proc), towarzyszy rela-
tywnie niskie- tempo wzrostu' za-

trudnienia (4^8 proc. wobec 5,5
proc. w . planie rocznym).

W porównaniu ze wzrostem'o-
brotów dość wysoki jest wzrost
zatrudnienia w ZSS „Społem" (o-
bróty o 12 proc., a zatrudnienie
o 8 proc.) i w CRS „Samopo-
moc Chłopska" (obroty 12,4
proc., a zatrudnienie o 6,3 proc.),
Natomiast w przedsiębiorstwach
podległych Ministerstwu Handlu
Wewnętrznego i Usług znaczne-

mu wzrostowi sprzedaży towa-

rzyszy bardzo nieznaczny wzrost
zatrudnienia (o 1,7 proc. wobec
5,1 proc. w planie, rocznym).

Specjalnego rozważenia wyma-
ga więc, czy zachwianie, propor-
cji pomiędzy wzrostem sprzedaży
ą wzrostem zatrudnienia w

przedsiębiorstwach MHW i U nie
prowadzi do obniżenia-sprawno-
ści obsługi klientów. (Sb)

STRUKTURA ZU2YCIA
SUROWCÓW
ENERGETYCZNYCH

W styczniu i lutym br. utrzy-
-mała się zaobserwowana już
wcześniej, zmiana struktury wy-
korzystania surowców energe-
tycznych. Z tym jednak, że wyż-
sze od założonego w planie rocz-

nym tempo wzrostu wydobycia
węgla kamiennego w lutym br.

. uległo osłabieniu i wydobycie to

. ukształtowało się na poziomie
ub. r . Łącznie więc za dwa mie-
siące br. mamy do czynienia ze

słabszym tempem wzrostu wy-
dobycia węgla kamiennego (2,4

! proc.) od • założonego w planie
rocznym (3,5 proc.). Równocześ-

nie utrzymała się i w lutym ten-
. dencja " spadkowa wydobycia, ro-

py naftowej: (20 proc. poniżej
. ub. r.), głębsza od założonej w

.p lanie (7 proc. poniżej ub. r .) .

: Natomiast wydotycie gażu
ziemnego zarówno w lutym br.
jak i w styczniu (w granicach 3
proc. powyżej ub. r .) jest znacz-

nie niższe od założonego w pla-
nie rocznym (ponad 10 proc.).

Z danych tych wynika, że po-
szukiwania ropy naftowej przy-
noszą . efekty słabsze ' ód zakła-
danych, a wykorzystanie przez
gospodarkę gazu ziemnego jest
relatywnie

1
niskie. (Sb)

ZMIANY W PRODUKCJI
METALI KOLOROWYCH

W założeniach planu na br.
przewidywano znaczniejszy
wzrost produkcji miedzi elektro-
litycznej (o 12,6 proc.) i koncen-
tratów miedzi

_

. fo.14,7, proc.),,przy
.Utrzyriiaiiiu -prawie 'ria niezmie-
nionym poziomie produkcji .cyn-
ku,-ołowiu i aluminium, W okre-
sie stycznia i lutego br. wystą-
piły pewne ódćhyleriia od . tej
koncepcji.

' Terripo" wzrostu produkcji mie-
dzi

1
w styćziniu i lutym br (30,8

proc.) było wyższe od założone-
go w planie rocznym. Wyższe od
planowanego na br. było też

tempo wzrostu produkcji ołowiu

(13 proc. wobec 0,8- proc. w t?la-
'nie rocznym) oraz cynku (4,7
•proc. wobec założonego w planie
rocznym utrzymania ' produkcji
na niezmienionym poziomie).
Nieco poniżej .poziomu z ub. r.

ukształtowała się natomiast pro-
dukcja aluminium (o 0,2 proc.,

(Sb)
NA BUDOWACH
PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO

Ponad .80 ważnych inwestycji
realizuje w br. przemysł che-
miczny. Przeznacza się ria nie
łącznie 22,7 mld zł. Zgodnie z

założeniami planu 5-letniego —

najważniejsze kierunki inwesto-
wania stanowi przemysł- petro-
chemiczny, włókien chemicznych
i tworzyw sztucznych. Dzięki
przekazaniu wielu nowych' o-

biektów oraz modernizacji .juz
pracujących zakładów powinien
nastąpić przyrost produkcji- , o

13,5 mld zł, podczas gdy w ub.
roku wynosił on 5,1 mld zł. 1 '

Główne place budowy chemii,
to nadal: Płock, Toruń, Gorzów,
Police, a z nowo, budowanych
m.in. rafineria w Gdańsku." W
Gorzowie ruszy w tym roku
wytwórnia taśmy ' magnetycznej
o zdolności; produkcyjnej 360 tys.
km rocznie. W Zakładach Azor
towych w Puławach uruchomio-
na zostanie dla potrzeb gorzow-
skiego „Stilonu" duża wytwór-
nia kaprolaktamu — cennego
surowca do wyrobu włókien. W

przemyśle rafineryino - petro-
chemicznym przpwiduie się dal-
szą rozbudowę kombinatu płoc-
kiego. (msk)

PROJEKTY AUTOSTRAD ,

W planie na rok bieżący
przewiduje się na długości ok.'
980 km wykonanie częściowej
przebudowy oraz wzmocnienie
nawierzchni dróg — przystoso-
wując je do ruchu ciężkich po-
jazdów. W bież. roku kontynuo-.
wana będzie budowa drugich
jezdni, m.in. na drodze Warsza-
wa — Katowice, na wylotach ze

stolicy, na wylocie z Poznania
w kierunku Warszawy, z Gdyni
w kierunku Koszalina i Włady-
sławowa, na drodze Katowice —

Żory — Wisła. Kraków — Zar

kopane. .

W ramach remontów kapital-
nych budowane będą w br.
obejścia miast i osiedli na dłu-
gości ok. 60 km. Podejmie się
w tym roku prace związane z

budową obwodnicy wokół Trój-
miasta..

Na . szeroką skalę, i w przy-
„^spieszonym t tempie- - -r-ealizowany

-bedzie program budowy nowych
dróg i modernizacji istniejącej

' sieci w rejonie powstającej huty
„Katowice" oraz Fabryki Samo-
chodów Małolitrażowych w Biel-
sku Białej i w Tychach.

W br. nadal prowadzone będą
prace studialne i projektowe
związane z planami budowy od-:
cinków autostrady Kraków —

Gliwice oraz Gliwice — Wroc-
ław. (msk)

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

0.W . czasie procesu
' 18?letnieJ

dziewczyny, która jako kierownicz-
ka magazynu odpowiadała za braki
w wysokości kilkuset' tysięcy zl;. o -

kazalo $ię, że nie miała ona' żadne-
go przygotowania do pełnienia tych
funkcji. Również dyrektor- zakładu
oświadczył, że nie zna się pa pro-
dukcji wytwarzanych - artykułów 'spo-
żywczych. Podobnie kierownik tech-
niczny, który przed - objęciem posa-
dy był właścicielem kiosku z piwem,
a z produkcją • artykułów • spożyw-

' czych zetknął się po raz' pierwszy
w życiu. • Jeśli chodzi o technologa,
to poprzednio pracował -w branży
metalowej. Jedyny fachowiec w tym
zakładzie został na własną prośbę
sterowany,' do zbijania skrzynek,

• Na "usprawie&liwieńie należy podać,
. że kierownikiem -punktu ' usług mć-
. chanicznych -. innej. -

, spółdzielni był
przez kilkanaście', miesięcy, człowiek

- głuchoniemy. . i 'półanalfabeta. - Nie

prowadził- żadnej ^dokumentacli fi-

nansowej. i nie wiedział nawst, . co

to' jest księgowość. Potrafił jednak
popełnić nadużycia ria* setki • tysię-
cy zł.- - "'• .'- '"-

0 -W ośrodku .PTTK - Ruciane'.-Nida
.w minionym .• sezonie. turystycznym

skradziono 21 luster 1 70 żarówek.
Stłuczono 38 sedesów. Turystyka roz-

wija. się u nas burzliwie: („Express
Ilustrowany,, l.n.73) I.'

% „Echo Krakowa" pod tytułem
i.Sześcloraczki z teflonem rewela-
cją na. skalę kraju" entuzjastycznie
sławi dyrektora mgr. Leszka Trze-
ciaka, który wystąpił- z inicjatywą
rozpoczęcia w Krakowskich Zakła-
dach Artykułów Gospodarczych pro-
dukcji form do pieczenia1 ciast; for-

my, te -mają powłokę z tworzywa
żwanegp fluonem, względnie .teflo-
nem.' „20-osobowa brygada — czy-
ląmy — pod kierownictwem inż. K.
Niżnika przystąpiła do opracowania
technologii i dokumentacji, zaadap-
towania .pomieszczeń, kabin lakierni-
czych, pieców do suszenia, instala-

cji klimatyzacyjnych itd." .. . Dó kra-
kowskich sklepów dostarczone zo-

stały tortownice. w trzech wielko»
- ściach,. cwibakówki, formy do -ple-'
czenia ciast oraż babek. „Trud —

czytamy dalej — przy- wprowadze-
niu tej nowości, gospodarskiej byl
duży". Entuzjazm na miarę odkry-
cia kopernikowskiego.

• Pragnąc zapobiec szkodliwej
fluktuacji kadr, organizacja' związko-

wa i dyrekcja Fabryki Mechanizmów

Samochodowych „Polmo" w Szczeci-
nie urządziły spotkanie z młodymi
pracownikami. Zaprezentowano tątti
film o historii zakładu oraz spek-
takl kabaretowy. Tytuł programu
kabaretu: „Kiedyśmy już zeszU z

drżew" (w domyśle — to siedźmy
w „Polmo").

• W stołecznej książce telefonicz-
nej pod literą „W" umieszczono ha-
sło: „Warsztat Siodlarstwa Powoźnl-
czego". Okazuje się, że pod tą na-"
zwą kryje się warsztat taplcerki sa-

mochodowej, nie mający nic wspól-
nego z siodłami do koni. Chyba to,
że w jednym i drugim przypadku
Jest jakiś związek z końmi — tyle że
w samochodach z mechanicznymi.

% Ogłoszenie z „Dziennika Zachod-
niego" : „Przedsiębiorstwo Przerobu
Złomu Metali w Herbach,, pow. Lu-
bieniec, sprzeda nieużywaną komplet-
ną zgrzewarkę kleszczową, data pro-
dukcji 1970 r., cena 65.373 zl". Przed-
siębiorstwo nie ogłasza kto to - przez
trzy lata posiadał kosztowne urządze-
nie, nie używał go, po czym wyrzuca
na złom.

NTERESY ogółu i jednostki nie zawsze są
zbieżne. Hodowca lisów ma przeciw sobie

całą okolicę. Również interesy poszczególnych
grup często się mijają, o nawet ścierają W

formie ostrych konfliktów.

Popatrzmy na motoryzację. Kilkanaście pro-

cent obywateli chce mieć własny pojazd. Więk-
^3⁄43⁄43⁄43⁄4^3⁄43⁄43⁄4^3⁄4 szość wie, że nie będzie ich na to stać. Owa

lvxł'3 większość jest przeciwna zanieczyszczaniu spa-

powietrza. Czy można jednak zastoso-

^:3⁄43⁄43⁄4 wać zasadę: większość ma rację?

W pewnym osiedlu na warszawskich Biela-
r " nach mieszka 540 rodzin. Około 40 osób ma sa-

Ev?3j mochody. Miejsce na garaże jest. Ale już osiem

13⁄43⁄43⁄43⁄43⁄4 lat trwają przetargi i spory, bowiem mięszkań-
cy poszczególnych bloków mówią: zgoda, niech

budują, tylko nie pod naszymi oknami! I zaw-

sze „samochodziarze" sq przegłosowywanu
W interesie oczarowanych czterema kółka-

mi jest budowa garaży. Ale na te garaże po-
trzeba cegły, cementu, stali. Materiałów bu-

dowlanych brak. Większość naciska: wybuduj-
my najpierw dla wszystkich mieszkania. Czte-

ry ściany są ważniejsze od czterech kółek!

Trudno tu być obiektywnym. Posiadacz Fia-

ta 125p, czy nawet ten, który ma książeczkę na

Fiata 126, czują się pokrzywdzeni. -

. Ale. konflikty między tymi grupami nie spró-.
wadzają się do polemik: budować garaże czy

domy; budować drogi czy więcej sklepów. Du-

żo t więcej nerwów kosztują obie strony takie

codzienne starcia i „pyskówki". I tii absolutną,
rację ma większość... ci niezmotoryzowani!

Obrazek pierwśźy: po Marymońckiej pędzi
Fiatem parą ż weekendu. Z Łasku Bie-

lańskiego wra:ca ze spaceru. staruszka. Pisk

opon. Przerażona staruszka Zaniemówiła. Mło-

dzian, zamiast przeprosić, śle jej z okna wią-
zankę, według najlepszych chamskich wzor-

ców.

Obrazek drugi: starszy pan odwozi poderwa-
nego- koćiaka do domu. Zatrzymuje auto aku-

rat' pod oknem mojego przyjaciela, nad czymś
tam pracującego.' Okno otwarte.— wiosna. Chy-
ba że wżglę'du ,ną tę wiosnę pożegnanie: prze-

ciąga się: -10 minut, kwadrans, pół godżiny.
Silnik 'nie- wyłączony, ierkoćze i smrodzi... Naj-
cierpliwszego ' wyprowadziłoby to z 'równowa-

Bi- .-

, Obrazek trzeci: Kupili rodzice młodemu in-

źyńierowi,samochód. Kawaler, rozpoczyna pra-

cę w .fabryce o siódmej rano. Każdego ranka

aż szyby dzwonią jak młodzian „rozgrzewa sil-

,ńik". Fachowcy twierdzą, że jest to absolutnie

niepotrzebne. Ale chłopak chce widocznie za-

akcentować fakt, iż jest posiadaczem wozu.

Chce zaimponować... Może robi to na życzenie
panny Krysi mieszkającej na dziewiątym pię-
trze i nie. posiadającej budzika?

Takich obrazków... na tuziny. I właśnie tego
rodzajń spięcia decydują o zakorzenianiu się
niechęci, o stereotypię samochodziarza-.

' Kupiliśmy licencję od Fiata, Bęrlieta, Ley.
landa... Szkoda; że przy okazji nie zakupiono
dla zmotoryzowanych sublicencji.. na kultu-

rę użytkowania! '
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