
Analizy ekoiiorakzns — doflyclhiczas uciążliwy i mało przydatny obowiązek — mają przekształcić się w aktywne narzędzie gospodarowania. Jak to zrobić — mó-

wi w wywiadzie minister JÓZEF PI&KOWSKI (str. 1) ® Jeszcze nikt nie poniósł konsekwencji za umyślne ustalenie wylokich kosztów i zawyżanie na tej podsta-
wie ceny — JERZY GAJOWNICZEK (str. 1) £ Mamy wielki przemysł turbinowy, czy go nie mamy? — JERZY SURDYKOWSKI (str. S)0W 1972 roku przekroczyliśmy
barierę 200 tysięcy oddanych do użytku mieszkań — ale są jednak w budownictwie indywidualnym tendencje, które niepokoją — TADEUSZ ŻARSKI (str. 4).

DZIŚ
12 * STRON

TYGODNIK SPOŁECZNO - GOSPODARCZY

NR 15

(•112.6).

CENA 2 ZŁ

ROK XXVIII

ROZMOWA

Z I ZASTĘPC/

KOMISJI PLANOWANIA

PRZY RADZIE MINISTRÓW

JÓZEFEM PIŃKOWSKIM

Analiza działalności każdej organizacji gospodarczej powinna
być ważnym elementem zarzqdzania, pozwalającym w porę przeciw-
działać zjawiskom ujemnym i prawidłowo oceniać przyczyny zjawisk
pozytywnych. W styczniu br. Rada Ministrów podjęła uchwałę
w sprawie rocznych analiz ekonomicznych oraz kompleksowych ocen

gospodarczych. O wyjaśnienie zasad oraz przyczyn ich wprowadze-
nia zwróciliśmy się do ministra JÓZEFA PIŃKOWSKIEGO.

REDAKCJA: Obowiązek 1 zasady
przeprowadzania analiz działalności
gospodarczej w przedsiębiorstwach
określone były dotychczas przez
Uchwałę Rady Ministrów z 1965 ro-

ku. Co spowodowało konieczność
zmiany tych zasad?

J. PIIŃfKOWSKI: Od dwóch lat
doskonalimy metody planowania i

zarządzania w całej gospodarce.
Kierunek tych • zmian jest dobrze
znany czytelnikom „Życia Gospo-
darczego" — idzie o wyższą efek-
tywność pracy wszystkich ogniw,
przy umocnieniu roli centralnego
planowania i równoczesnym zwięk-
szaniu samodzielności przedsię-
biorstw. Rola analiz działalności go-
spodarczej staje się więc coraz więk-
sza. Każda jednostka gospodarcza
musi wiedzieć, jak pracuje, jakie e-

fekty społeczne i ekonomiczne przy-
nosi jej praca, co wpływa na te efek-
ty pozytywnie, a co negatywnie'. Bez

tego • nie można przecież podejmo-
wać prawidłowych decyzji ną żad-
nym szczeblu. Analiza i komplek-
sowa ocena działalności ma właśnie
dostarczyć przesłanek do takich de-
cyzji. Musi to być analiza oparta na

obiektywnych danych i sporządzana
zgodnie z potrzebami danej jednost-
ki, przy wykorzystaniu metod nau-

kowych.

Od 1965 roku upłynęło już sie-
dem lat — w tym okresie zmieniło

się bardzo wiele. Nasza gospodarka
rozwinęła się, pracujący w niej lu-
dzie zdobyli wiele nowych umiejęt-
ności, zmieniły. się i zmieniają me-

tody kierowania. W tej sytuacji

stało się konieczne dostosowanie sy-
stemu analiz do nowych .potrzeb.
Mieliśmy przy tym na uwadze i to,
że dążąc do zapewnienia wysokiej
dynamiki rozwojowej w kraju w

najbliższych latach powinniśmy le-
piej i pełniej wykorzystywać czyn-
niki wzrostu świadczące o intensy-
fikacji procesów gospodarczych.
Rola analizy gospodarczej w takim
działaniu jest pierwszorzędna.

REDAKCJA: Panie Ministrze, czy
należy z tego wnioskować, że w no-

wym systemie analiz zostanie poło-
żony większy nacisk na efektyw-
ność i stronę jakościową pracy
przedsiębiorstw?

J. PIlSKOWSKI: Oczywiście, idzie
0 to, by do analizy działalności go-
spodarczej służyły mierniki syntety-
czne,' pozwalające w sposób kom-
pleksowy i obiektywny ocenić pra-
cę danej jednostki. Dlatego uważa-

my, że należy szerzej porównywać
1 oceniać poszczególne elementy i

dziedziny działalności nie z planem,
a ściślej mówiąc, nie tylko z pla-
nem, lecz również z wynikami
osiągniętymi w ubiegłym okresie
oraz z wynikami osiąganymi przez
inne jednostki. W ten sposób znacz-

nie lepiej można określić skalę po-
stępu i ocenić wysiłek poniesiony
dla jego osiągnięcia. Pragniemy w

ten sposób podnieść na jakościowo
wyższy poziom analizy działalności
gospodarczej zwłaszcza przedsię-
biorstw i zjednoczeń. Umacniamy
sterującą rolę planu między innymi

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Lokalny rynek pracy to obszar wyznaczony przez zasięg codziennych migracji wa hadłowych między ośrodkiem koncentracji miejsc pracy tzn. biegunem przyciągania a skupiskami miejsc zamieszkania. O takim właśnie RYNKU
ZATOMIZOWANYM' pisze na str. 7 MICHAŁ OLĘDZKI. , Fot. A . jaloslńskl

Zastanawiano się nad problemem, czy wpierw
było jajko, czy pierwej kura. Pytanie to bywało
zarówno powaznq dysertacją naukowq, jak i kan-
wą do żartów. Nie o tym jsdnak będzie mowa.

Zastanowimy się nad cenq, nie przysłowiowego,
ale spożywanego pod różnymi postaciami jajka.
A właściwie, jednym składnikiem tej ceny, tj. ce-

nami maszyn.

PRZEŚLEDŹMY skrótowo przemysłową produkcję
.jaj .a Jajko na. początku naszej produkcyjnej wę-
drówki :

wkładamy do inkubatora. Wyklute po
pewnym pjćisie pisklę przenosimy następnie do tzw.

sztucznej kwoki, karmimy itd. Wreszcie kurczak staje
się dorodną kurą, która znosi jajko. Jest ono prze-
transponowani do' następnego węzła technologicznego,
gdzie podilane- będzie badaniu, sortowaniu itd., a w

końcu przewiezione - do sklepu. Stąd trafia na nasz

stół obciążone po drodze, wielu kosztami, na które
niemały wpływ mają ceńy urządzeń i maszyn. Amor-
tyzacja środków produkcji ma duży wpływ na koszty
własne wyprodukowanego jajka.

Państwo zastrzegło sobie, że tylko ono ma decydo-
wać ,.Q ce.nie jajka. -Mowa jest oczywiście o jajkach
:h'aŚywanych' w' uspołecznionych punktach sprzedaży
detalicznej, a nie wprost od indywidualnego produ-
centa. Państwo rzeczywiście ustala ceny jajek. Ceny
te są okresowo,zmienne w zależności od podaży. Czy
państwo ma wpływ, na .zwyżkę /cen jajek? Można od-
powiedzieć, że ma wpływ i jednocześnie go nie ma.

Tak, ponieważ ustala- się centralnie ceny środków pro-
dukcji i nie — ponieważ wzrost, cen środków produk-
cji nie był i nie jesMcońtrolowańy: Centralnie rejestru-
je się tylko zjawiska związane ze zmianami cen.

wprost cen zbytu środków produkcji, przy obecnej
kosztowej formule ceny. jest — żeby użyć określe-

JERZY GAJOWNICZEK

nia zapożyczonego z fizyki jądrowej — eksplozją nu-

klearną. Eksplozją bez czynnika spowalniającego, bez
czynnika hamującego proces rozszczepiania. Krótko
mówiąc — żywiołowe powstawanie zjawiska.

Państwo, ustalając - cenę jajka, nie ma większego
wpływu, jak to wyżej wykazano, na koszt- wyprodu-
kowania owego jajka. Załóżmy, że koszt ten rośnie
z roku na rok. Chcąc zatem "zadość uczynić producen-
towi, podwyższa się cenę;.jajka, lub nie naruszając na

razie portfela konsumenta dopłaca się- do każ-
dego jajka określoną kwotę. Jednak dla konsumenta,
w ostatecznym rachunku, wynikają zawsze te same

konsekwencje.' Bowiem, jeżeli nie płaci .on .bezpośred-
nio wyższej ceny za jajko, to państwo dopłacając do
cen jaj musi ująć środków płatniczych, najczęściej
w inwestycjach. W związku z tym może nie wybu-
duje się potrzebnej fabryki, przedszkola, pawilonu
usługowego? Żeby móc dopłacać do ceny jajka, nie
zmniejszając- wydatków inwestycyjnych, można (trze-
ba) utrzymywać wysoką, rentowność przy innym. wy-,
robie.

W każdym -jednak przypadku wzrost kosztów pro-
dukcji jaj obciąża konsumenta. Jajkiem posłużono
się tu zupełnie przypadkowo. Sytuacja wyżej opisa-
na może - nie--mieć miejsca akurat w branży jaj Czar-

skiej, ale na pewno ma miejsce w produkcji wielu
innych artykułów codziennego spożycia.

Spójrzmy wokół siebie. Czy można dostrzec chociaż-
by jeden przedmiot, który nie byłby wykazany przez
maszyny lub Urządzenia technologiczne? Wynika z tego
prosty związek, żena ceny przedmiotów, które nas .ze-

wsząd otaczają, niemały wpływ mają ceny maszyn
i urządzeń przemysłowych. W wielkim skrócie_'nfożemy
powiedzieć, że im droższy pług, tym droższy chleb.. Im

jdróżśze urządzenie energetyczne, 'tym więcej - muśliny
płacić za 1 kWh energii itd.

MIEJSCE POWSTAWANIA CENY

'Miejscem, gdzie, określa, się wysokość ceny danego
środka produkcji, jest zakład producenta. Późnjęjszfe
manipulacje przy. tej cenie-na -różnych szczeblaeW-'i w.

różnych instytucjach nie mają'większego wpływu na

jej wysokość. Prześledźmy proces-powstawania .peny
:

zbytu urządzenia czy maszyny.
W początkowej fazie przygotowania do uruchomię-r

nia produkcji danego wyrobu zostaje w zaHSdzie
opracowana szczegółowo technologia wytwarzania-
z podziałem. na poszczególne operacje, a nawet posz-
czególne ruchy robotnika. Zakładowe biuro technplo^
giczne opracowuje również bardzo szczegółowo ziiży--
cie materiałów; karty rozkroju naddatki, na .obróbkę^

odpady itd. Odpowiednie dokumenty przed dopuszcze-
niem danego wyrobu do produkcji' muszą" być pier-
wej zweryfikowane. Po każdej weryfikacji liczby
zwiększają się i końcowy twór zupełnie nie jest po-
dobny do swej pierwotnej postaci.

Tak spreparowane koszty podstawowe óddawaine
są do dalszęj obróbki przez Zakładowego Głównego

. Ekonomistę, który opracowuje do nich wszelkie na-

rzuty. Koszty wydziałowe, ogolńofabryczne,
:

zakupu,
sprzedaży, braków, gwarancji, zysku itd..

' Cepa w ten sposób wyprowadzona, mimo iż jest
ceną zbudowaną na formule kosztowej, z rzeczywi-
stymi kosztami' wyprodukowania danego przedmiotu
niewiele ma wspólnego. Zawiera bowiem w zależno-
ści' od okoliczności lub potrzeb najmniej 30 procent
dodatku na tzw czynniki strachu. Zakład przecież nie
Wie. ile w przyszłym roku i W następnych latach wy-
niesie dyrektywna stawka obniżki kosztów własnych,
ile' dyrektywa rentowności itd. Trzeba przecież mieć
z czego .wygospodarować te wskaźniki planu.

Szerokie wprowadzanie wynalazczości, racjonaliza-
cji i analizy wartości w obecnym systemie finanso-
wym nie ma w zakładzie większych szans powodzenia.
W tym kierunku robi się akurat tyle, ile się mu^i.

DOKOteENIE NA STR. 8



WOIŃY LOKALNE

NR 10 „Życia Gospodarczego" w tejże rubryce
autor podpisany S. B. „wojuje lokalnie" prze-
ciw pewnemu stwierdzeniu zawartemu w no-

tatce „Sztandai 'u Młodych". Gdyby rzecz szła, jak
w notatce „Sztandaru" i wspomnianej polemice, tylko
0 zasady obliczania stypendiów studenckich w nowym
ich systemie, wówczas nie warto byłoby zabierać gło-
su, bo stypendia już są nie tylko policzone, ale nawet

wypłacone. Ponieważ jednak ujawnił się tu pewien
niebezpieczny — moim zdaniem — styl myślenia
1 pewne niesłuszne (również moim zdaniem) spojrze-
nie na zasady, polityki społecznej, warto powojować
choćby i lokalnie.

Otóż, jak wynika z obu wystąpień („Z. G." i „S. M.")
w toku przygotowań do ostatecznego wprowadzenia
nowego systemu stypendialnego wybuchły kontrower-

sje wokół sposobu obliczania rzeczywistej dochodowo-
ści gospodarstw rolnych. Kontrowersje i różnice me-

todologiczne występują tu zresztą nie od dziś, ponie-
waż każdy zdaje sobie sprawę z tego jak trudno jest
ściśle wyliczyć dochodowość drobnotowarowego gospo-
darstwa z pewnym jeszcze udziałem spożycia natu-

ralnego. Dochodowość tę trzeba jednak jakoś obliczać,
choćby dla ustalenia, czy studiującemu na uczelni

chłopskiemu synowi lub córce należy się jeszcze sty-
pendium, czy już nie. Oczywiście nie jest to jedyny
cel takich obliczeń i nie trzeba dodawać jak istotne —

choć nie jedyne — mają. one znaczenie dla oceny po-
ziomu spożycia i poziomu materialnego mieszkańców
wsi, dla ustalania zasad polityki społecznej i dla

opracowywania metod jej realizacji. Przyjęto od daw-
. na, że podstawą dla wyliczenia wysokości stypendium,
i innych form pomocy społecznej jest tak zwana „sza-
cunkowa przychodowość podatkowa" gospodarstwa.
Jest ona, jak się okazuje, zaniżona w stosunku do rze-

9

czywistej dochodowości, uwzględniającej wszystkie
czynniki, między innymi spożycie naturalne. Ponie-
waż badania Instytutu Ekonomiki Rolnej wykazały,
że dla badanej grupy gospodarstw tak zwany „do-
chód rolniczy" był mniej więcej trzykrotnie wyższy
od wspomnianej „szacunkowej przychodowości", wy-
sunięto propozycję, by dla obliczania stypendiów tę
„szacunkową przychodowość" pomnożyć przez dwa.
Pozbawiłoby to stypendiów znaczną część młodzieży
pochodzenia chłopskiego, dotychczas stypendia otrzy-
mującą. Zaprotestował przeciw temu „Sztandar Mło-
dych", donosząc jednocześnie, iż propozycję wycofano
jako „niezgodną z polityką społeczną państwa". Prze-
ciw czemu z kolei protestuje pan S. B ., stwierdzając
że w imię sprawiedliwości społecznej i nienaruszania

praw pracowników gospodarki uspołecznionej, których
dochody są oczywiste i trudne do ukrycia — należa-

łoby ów mnożnik zastosować.

Wydaje mi się, że rzecz nie w mnożniku takim lub
innym (skąd zresztą akurat mnożnik dwa, skąd pew-
ność jakie są obciążenia rolnika z tytułu niezbędnych
inwestycji?), lecz w pewnym sposobie myślenia o spra-
wach wsi, w widzeniu tego, czym jest wieś dzisiaj.
Jeżeli do porównań dochodowości i poziomu życia
w mieście i na wsi użyjemy takich czy innych mierni-
ków czysto finansowych, nawet opartych na takich czy

innych badaniach, wówczas dość łatwo dojdziemy na

oczywiste manowce; a również do sugerowania decyzji
mogących wzbudzić tylko społeczny protest. Jeśli „sta-

tystyczny" rolnik — nawet według najbardziej obiek-

tywnych badań — osiąga taki sam dochód jak pewna
grupa „statystycznych" mieszkańców miasta, to nie

• wynika z tego wcale, że obie te grupy żyją w tych
samych warunkach materialnych, i że jednakowe ich
traktowanie z punktu widzenia polityki społecznej,

z punktu widzenia rfcnych form pomocy i opieki, bę-
dzie sprawiedliwe. Przede wszystkim trzeba wziąć pod
uwagę, że dochód swój wypracowuje rolnik w warun-

kach zdecydowanie gorszych pod każdym, ale to każ-
dym względem. Praca od świtu do nocy, gorsza opieka
lekarska, zdecydowanie gorsze zaopatrzenie w narzę-
dzia i środki pracy, stałe ryzyko i uzależnienie od nie-

pewnych warunków atmosferycznych.
A inne dość istotne aspekty materialnego poziomu

życia na wsi? Czy przeprowadzono na przykład bada-
nia nad warunkami mieszkaniowymi rolników i wy-
posażeniem ich gospodarstw domowych w porówna-
niu z grupami ludności miejskiej o analogicznych
dochodach? Czy przeprowadzono badania dotyczące
zaopatrzenia sklepów wiejskich w podstawowe arty-
kuły spożywcze w różnych• regionach kraju? • Osobiście
o takich badaniach nie słyszałem, z mojej znajomo-
ści wsi wynika jednak niezbita pewność o złym sta-

nie tego zaopatrzenia. Przy wzrastającej towmrowości
gospodarstw rolnych pozostaje ono na poziomie ade-
kwatnym właściwie dla gospodarki naturalnej.

Zdecydowanie gorszy jest poziom szkolnictwa, wypo-
sażenie szkół i stopień wykształcenia nauczycieli,

0 czym zresztą wyraźnie mówi Raport o Stanie Szkol-
nictwa. Nie warto nawet wspominać o dostępności
1 poziomie najrozmaitszych usług wyższego rzędu kul-
turalnych, oświatowych, a nawet naprawczych. Młody
chłopak lub dziewczyna ze wsi już w szkole podsta-
wowej informowani są o swojej rzekomej nuszóści wo-

bec „tych z miasta", o swojej „wsiowości , o swoim

gorszym przygotowaniu do życia. W konfrontacji
z absolwentami szkól miejskich to przekonanie popie-
rane bywa faktami. W kontakcie ze szkołą, z urzę-
dem —w sposób oczywiści2 nieformalny, lecz faktycz-
ny — gruntuje się owo przekonanie o własnej niższos-
ci zabijające inicjatywę, hamujące naturalną potrze-
bę konkurencji, a nawet współuczestnictwa.

Taka jest rzeczywistość wsi polskiej roku 1973, wsi,
gdzie w zakresie polityki społecznej jest do zrobienia
tak wiele, jak w żadnym z najbardziej nawet za-

niedbanych miast. W tej sytuacji operowanie tylko
liczbami „dochodu rolniczego" musi być odebrane

jako niezgodne z dobrze rozumianą polityką społecz-
ną jako dyskryminujące młodzież wiejską 1 szerzej —

mieszkańców wsi. Musimy zacząć my siec o wsi jako
tej części Polski, gdzie w nadchodzących latach musi

skupić się szczególna uwaga wszystkich, którym lezy
na sercu przyszłość społeczeństwa socjalistycznego.
Polski jednej i jednakiej dla wszystkich. Inaczej na

nic i obecna dyskusja o Raporcie, i dyskusja o polityce
społecznej, a nawet o przestrzennym zagospodarowa-
niu kraju Wciąż 40 proc. Polaków mieszka na wsi,
a warunki w jakich żyje, pracuje i wychowuje się
znaczna ich część, stanowią nasz wspólny ogromny
problem w sytuacji, gdy pomału zaczynamy mówić
o „socjalistycznym społeczeństwie dobrobytu .

J. S.

1RRAS&© PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Rok Nauki Polskiej skłania do publicystyki o związ-
kach nauki z gospodarką. Rozważania te odnoszą się
zarówno do bieżącej sytuacji, jak i do perspektyw na-

szego rozwoju. Formalnie rzecz biorąc gospodarka
oczekuje od nauki potężnego zastrzyku myśli technicz-

nej, innowacji, faktycznie — to różnie z tym bywa.
W ostainim numerze „ARGUMENTÓW" TADEUSZ

PODWYSOCKI w artykule pt. „GDZIE NASZA SZAN-
SA" pisze na temat bezpośredniego zaplecza nauko-

wego przemysłu. Zaplecze to nie .iest jeszcze zbyt bo-

gate, a do tego i dość szczupłe siły nie zawsze są wy-
korzystywane wc właściwy sposób. Autor ma nadzieję,
że sytuacja ulegnie poprawie w tzw. WOG-ach. W du-

żych organizacjach istnieje możliwość zintegrowania
zaplecza badawczego z produkcją, prowadzenia kom-
pleksowo, z uniknięciem wielu barier formalno-organi-
zacyjnych. prac badawczych, technicznych i produk-
cyjnych. Ma to ułatwić drogę od pomysłu, wynalazku,
opracowania technologicznego czy technicznego do hal
fabrycznych.

Być może powstawanie WOG-ów przyśpieszy tę
drogę. Ale zadania, jakie stoją przed nami wymagają
nie tylko dobrego bezpośredniego zaplecza badawczego
w przemyśle — wymagają rozwiązania bardzo wielu
problemów szerszych wykraczających poza zakres za-

interesowania nawet dużej organizacji przemysłowej.
Autor zresztą sam daje wiele takich przykładów.

Ogólnie można powiedzieć, że rewolucja naukowo-
techniczna stoi właściwie przed nami, że orientując
się w światowym postępie i własnych potrzebach mo-

żemy zarysować na najbliższe lata kilka kiertinków
działania. Nie hierarchizując wg skali ważności, mo-

żna wymienić 5 takich kierunków.

Pierwszy z nich — to rewolucja technologiczna.
Nasz przemysł w tej dziedzinie odrabia drogę bardzo

powoli, a na niektórych odcinkach odstęp między po-
ziomem światowym, a nami — jeszcze się zwiększa.
0 ile w konstrukcjach bardzo często nadążamy za po-
stępem — to w technologii jeszcze nam do tego dale-
ko. Symbolem tego może być złoty medal, uzyskany
przez jedną z naszych tkanin niemnącycli parę lat
temu na targach zagranicznych. Medal ten eksperci
dali nam — jak mówili złośliwi — ze zdziwienia.. Bo-
wiem nasza tkanina uzyskała odporność dzięki spe-
cjalnemu splotowi przędzy i metodom tkania. Na ca-

łym świecie ten sam, (a nawet lepszy) efekt osiąga
się dzięki odpowiednim apreturom — a więc taniej
1 przy mniejszym wysiłku. Zapóźnienia technologiczne
dają o sobie znać również w przemyśle maszynowym,
spożywczym, hutniczym i wielu innych.

Drugi kierunek — to rewolucja materiałowa. O skali

zagadnienia mówi porównanie następujących danych
— do roku 1990 produkcja przemysłowa powinna
wzrosnąć co najmniej 4-krotnie, produkcja surowców
wzrośnie w tym samym czasie o 10-50 proc. Musimy
więc z tych surowców produkować więcej niż dotych-
czas, musimy również znaleźć szereg nowych materia-
łów, które zastąpią nam surowce deficytowe, bądź
trudne do zdobycia na rynkach światowych. Wzboga-
cenie ilości dostępnych nam materiałów jest zresztą
warunkiem postępu w wiciu dziedzinach technolo-
gicznych.

Trzeci kierunek — to znalezienie nowych źródeł

energii. Nie chodzi tu tylko o zasoby tradycyjnych
surowców energetycznych. Ropa i węgiel (a również
w pewnym zakresie i gaz ziemny) są po prostu zbyt
cennym surowcem chemicznym, byśmy mogli beztros-
ko spalać je setkami milionów ton dla uzyskania ener-

gii elektrycznej czy cieplnej. Trzeba więc będzie się-
gnąć po energię atomową i to nie w skali doświad-
czalnej — ale jako do niezbędnego źródła zastępującego
dotychczasowe nośniki. Łączy się z tym problem
ochrony środowiska — oparcie się w dalszym rozwoju
na węglu i ropie doprowadziłoby do skażenia atmo-

sfery groźnego dla życia w naszym kraju.

Wreszcie nastąpić musi skok w rozwoju informaty-
ki, który nazwać by można rewolucją zarządzania,
czy rewolucją cybernetyczną. Ten skok jest warun-

kiem nie tylko od strony technicznej, ale i od strony
społecznej — radykalnego postępu w dziedzinach wy-
żej wymienionych.

Piąty problem — to zagadnienie postępu nauk spo-
łecznych, Okazało się bowiem np. przy opracowywa-
niu planu perspektywicznego, że najtrudniej znaleźć

odpowiedź na pytania dotyczące spraw społecznych.
Dotyczą one wielu dziedzin — struktury klasowej i war-

stwowej naszego społeczeństwa w przyszłości, modelu
konsumpcji, modelu kultury, zagadnień związanych z

oświatą, z motywacją działania ludzkiego itp. Trzeba
tu stwierdzić, że planowanie, które uważane jest za

domenę ekonomistów — nie może się obywać bez wie-
lu innych nauk — socjologii, filozofii, nic mówiąc już
o naukach technicznych czy przyrodniczych. Rozwią-
zanie bardzo wielu zagadnień rozwojowych uzyskanie
dzięki rewolucji naukowo-technicznej pożądanych
społecznie efektów zależy w ogromnej mierze od roz-

woju nauk humanistycznych. O ile bowiem w naukach
technicznych możemy ItorzysSać z tego, co już zrobili
inni — to licencji na model społeczeństwa socjalistycz-
nego nikt nam nie sprzeda. S.C.

W ^BIEGŁYM TYGODNIU

KRAJU

© SPRAWOM ZATRUDNIENIA
I POLITYCE KADROWEJ, poświę-
cone będzie IX Plenum KC PZPR.

. .Biuro Polityczne zaleciło, aby w

raniach przygotowań do Plenum

przeprowadzić ocenę gospodaro-
wania zasobami pracy we wszyst-
kich zakładach., a zwłaszcza w za-

kresie kształtowania się zatrudnie-
nia na tle potrzeb produkcji, za-

równo z punktu widzenia ilości, jak
i kwalifikacji oraz pełnego produk-
cyjnego wykorzystania czasu pracy.
Zdaniem Biura Politycznego szcze-

gółowej analizy wymaga również

sytuacja w zakresie stopnia wy.
korzystania istniejącego potencjału
produkcyjnego.

® PREZYDIUM RŻĄDU omówi-
ło projekt uchwały w sprawie dal-

szego rozwoju kultury fizycznej i

sportu, realizację perspektywicz-
nego programu mieszkaniowego i

intensyfikację produkcji ogrodni-
czej. »

© RADA MINISTRÓW CO MIE-

SIĄC OCENIAC BĘDZIE przebieg
realizacji ważniejszych zadań Na-

rodowego Planu Gospodarczego.
Należy oczekiwać, że comiesięczne
oceny skupią się przede wszystkim
na tych zjawiskach, które stanowią
słabe ogniwa w funkcjonowaniu i

rozwoju gospodarki. Przeciwdziała-
nie tym zjawiskom, planowe i sys-
tematyczne uruchamianie inten-

sywnych dźwigni rozwoju społecz-
no-gospodarczego, przede wszyst-
kim w dziedzinie unowocześniania
i poprawy jakości produkcji, efek-

tywnego wykorzystania środków

technicznych, finansowych i orga-
nizacyjnych, a także racjonalnego
zagospodarowania zasobów pracy
ludzkiej — jest i pozostanie nadal
tematem wiodącym, któremu rząd
poświęci w najbliższych miesiącach
szczególną uwagę. Jeszcze w kwietr
niu Rada Ministrów dokona rów. •

nież wstępnej oceny wykonania
planu społeczno-gospodarczego roz-

woju kraju w okresie 1971-73, co

umożliwi ustalenie optymalnych,
mobilizujących zadań na pozostałe
lata obecnej 5-latki. Prezydium
Rządu będzie coraz częściej zajmo-
wać się sprawami, których horyzont
sięga 1980 roku.

O NIGDY JESZCZE w jednym
miesiącu nie sprzedano tyle ma-

szyn i urządzeń rolniczych, co w

marcu. Rolnicy i kółka rolnicze ku-

piły w tym miesiącu sprzęt o war-

tości 1 750 min zł.

• WITOLD BIEN został powoła-
ny na stanowisko Prezesa Narodo-

wego Banku Polskiego. Wicemini-
strem Finansów został BRONIS.
ŁAW CIAS.

O NA KONFERENCJI PRASO.
WEJ w Ministerstwie Leśnictwa i

Przemysłu Drzewnego stwierdzono
m. in., że w celu zaspokojenia sta-

le rosnącego popytu na meble roz-

budowywany jest obecnie przemysł
meblarski. W Wołominie powstaje
nowa fabryka, która będzie do-
starczać meble kuchenne o wartoś-
ci 1 mld zł. Powstaną fabryki w •

Białymstoku i Przemyślu. Ich zdol-
ność produkcyjna będzie wynosić
850 min złotych rocznie. Przemysł
meblarski będzie rozwijany w opar-

ciu o licencje i w kooperacji z kra-

jami, w których poziom tej pro-
dukcji jest bardzo wysoki. Pozwoli
to na złagodzenie w ciągu najbliż-

szych łat bardzo obecnie dokuczli-
'

wego deficytu mebli.

o LEPIEJ STUDIUJESZ, DOS-
TANIESZ LEPSZĄ I CIEKAWSZĄ
PRACĘ. Minister Nauki, Szkolnict-
wa Wyższego i Techniki Jan Kacz-
marek wystosował do rektorów u-

czelni list, zawierający program
rozwoju wzorowej pracy wśród
studentów i pracowników nauko-

wych.

9 NOWY ODBIORNIK RADIO.
WY „ELTRA-50" wyprodukowały

zakłady w Bydgoszczy. Ma on ma-

ły format, nie większy niż pudełko
papierosów „Carmen" i jest skon-
struowany na obwodach scalonych.

9 TRASA ŁAZIENKOWSKA sta-
ła się od 10 kwietnia nowym poli-
gonem dla kilkuset żołnierzy wojsk
inżynieryjnych, kolejowo-drogo-
wych i obrony terytorialnej kraju,
którzy weszli z wojskowym sprzę-
tem na węzłowe odcinki tej ogrom-
nej inwestycji.

# W CIĄGU ROKU niszczymy
400 ton banknotów, których pro-
dukcja kosztuje około 60 min zło-

tych. Dwudziestozlotówki i pięćdzie.
sięciozłotówki żyją około pół roku,
tysiączłotówki najdłużej — pięć
lat. Duża to strata, p.lbowiem pro-
dukcja pieniędzy jest jedyną dzie-

dziną wytwórstwa, która nie po-
większa, a wręćz uszczupla dochód

narodowy. Przyczyny: niska kultu-
ra użytkowania i nie najlepsza ja-
kość papieru.

ZA GRANICĄ

@ Doskonalenie zarządzania gos-
podarką narodową stało się przed-
miotem uchwały KC KPZR i Rady
Ministrów ZSRR. Istota przewidzia-
nych w uchwale przemian sprowa-
dza się do tego, aby przybliżyć or-

gany kierownictwa gospodarczego
do produkcji, precyzyjniej rozgrani-
czyć uprawnienia i powinności w

stosunkach między różnorodnymi
ogniwami ekonomicznymi oraz

wzmóc stopień operatywności i ela-
styczności w działalności '

aparatu
zarządzającego. Zobowiązuje ona

resorty ogólnopaństwowe i rady mi-
nistrów republik związkowych do
scalania przedsiębiorstw, powoływa-
nia wielkich kombinatów oraz zjed-
noczeń przemysłowych o zasięgu o-

gólnopaństwowym bądź republikań-
skich. W łatach 1973—1975 w całym

przemyśle ZSRR mają zostać wpro-
wadzone dwu- i trzyogniwowe sys-
temy zarządzania. Chodzi o to, aby
usunąć nadmiar szczebli w zarzą-
dzaniu gałęziami (lub jednostkami
o niższej hierarchii) i tym samym
powierzyć rozwiązywanie większoś-
ci spraw dotyczących działalności
produkcyjno-gospodarczej bezpo-
średnio przedsiębiorstwom, kombi-
natom i zjednoczeniom, co powinno
się przyczynić do dalszego zwięk-
szenia efektywności.

0 Koordynacji planów rozwoju
gospodarczego Polski i Rumunii na

lata 1976—1980 poświęcone były
rozmowy wiceprezesa Rady Mini-
strów, Przewodniczącego Komisji
Planowania MIECZYSŁAWA JA-
GIELSKIEGO z Sekretarzem Gene-

ralnym KC RPK, Przewodniczącym

Rady Państwa SRR — NICOLAEM
CEAUSESCU i z wiceprzewodni-
czącym Rady Ministrów, Przewod-

niczącym Państwowego Komitetu
Planowania SRR — MANEĄ MA-
NESCU. W ę^asie rozmów poruszo-
no problemy, współpracy gospodar-
czej oraz naukowo technicznej i

podkreślono możliwości dalszego jej
rozwoju zarówno w okresie do ro-

ku 1975, jak i w latach następnych.

9 Spożycie na 1 mieszkańca Wę-
gier wzrosło w latach 1950—1971
dwu i pólkrotnie. W ciągu ostat-

nich dwóch, trzech lat nastąpiły
zmiany w strukturze konsumpcji.
Udział w strukturze spożycia arty-
kułów żywnościowych zaczął wzras-

tać, zaś artykułów przemysłowych
— spadać. M.in. w obrotach towa-

rami odzieżowymi obserwuj2 się
stagnację. Podobnie jest i w in-

nych grupach artykułów przemysło-
wych trwałego użytku.

% Pewna delegacja handlowców
— pisze A. RUBINÓW w felietonie
Pt. „Wycieczki na koszt skarbu"
(LITERATURNAJA GAZIETA nr

13/73) — udała się do Paryża i po
powrocie z aiprobatą stwierdziła w

sprawozdaniu, że niektóre sklspy
spożywcze są tam czynne do dru-
giej w nocy z uwagi na dobro kli-
entów. Tymczasem po tych wnios-
kach w Moskwie... skrócono czas

sprzedaży w tamtejszych „Delikate-
sach" i tylko trzy sklepy czynne są
do godziny dwudziestej trzeciej.
Autor przedstawia również wyniki
delegacji służbowej, która pod kie-
runkiem wiceministra handlu wew-

nętrznego Federacji Rosyjskiej ba-
dała w pewnej stolicy system
sprzedaży samoobsługowej. Podobne
rezultaty przyniosła wizyta wice-

dyrektora „Rostorgmontaż" TUI Wę-
grzech w celu „zbadania", jak się
w tym kraju konserwuje, naprawia
i eksploatuje ekspresy i młynki do

kawy. A . Rubinów stwierdza, że
• obie te delegacje, były niepotrzebne

'"'i'zawarte W nich spostrzeżenia i za-

lecenia można było z powodzeniem
•isformułować nie. ruszając się z ga-
binetów służbowych. Delegacja
służbowa to nie nagroda i nie wy-
równanie, lecz odpowiedzialna czyn-
ność. Jeśli nie zachodzi potrzeba
służbowego delegowania za granicę,
każdy może pojechać na własny
koszt, jako turysta.

© Do Berlina, stolicy NRD przy-
była po raz pierwszy delegacja a-

merykańskich przemysłowców i fi-
nansistów. NRD wykazuje zaintere-
sowanie zakupem amerykańskich
maszyn i urządzeń, licencji i tech-

nologii. Nasz zachodni sąsiad chciał-

by eksportować do USA obrabiar-
ki, maszyny poligraficzne i przy-
rządy optyczne. Warunkiem roz-

szerzenia handlu jak stwierdził wi-
ceminister handlu zagranicznego
NRD GERHARDT BE1L — jest
przyznani2 NRD klauzuli najwięk-
szego uprzywilejowania i oparcie
stosunków gospodarczych z USA na

państwowym układzie handlowym.

4 Po czterdziestu latach obywa-
tele amerykańscy będą mogli na-

reszcie kupować, sprzedawać i po-
siadać złoto monetarne. W 1934 r.

Kongres USA zakazał prywatnego
posiadania złota, z początkiem
kwietnia br. senat przywrócił te

przywileje. Eksperci walutowi są
bowiem zgodni co do tego, że obec-
nie nie ma powodu, aby zakazać
prywatnego posiadania złota mone-

tarnego.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

180 km nowej Riwiery

We Francji budowany jest z ogrom-
nym rozmachem nowy ośrodek rekrea-

cyjny nad Morzem Śródziemnym, który
będzie mógł obsłużyć rocznie 40 min tu-

rystów. Projekt o nazwie „Panorama"
obejmuje 180 km wybrzeża na północ
od granicy zit Hiszpanią. Nowa Riwiera
powstaje na obszarze dotychczas nie
zagospodarowanym zc względu na bag-
nisty charakter tych terenów. Sam pro-
jekt osuszenia bagien i zwalczania ko-
marów ma pochłonąć blisko miliard
franków. Jednak obfitość wóil jest o-

beenie dodatkową atrakcją ze względu
na wzrastającą popularność turystyki
wodnej. Do 1975 r. „Panorama" dyspo-
nować będzie G!>0 tys. miejsc dla tury-
stów. (Interpress)

Awaryjne oświetlenie

Japońska lampa na biurko zapala się
automatycznie w wypadku awarii sie-
ci elektrycznej. Zasilana jest bateria-
mi niklowo-kadmowymi, ładowanymi z

sieci. Gdy przerwany zostanie dopływ
prądu lampa włącza się automatycznie
i świeci przez 50 minut. (Newsweek)

Ciężarówki-irolejbusy
w Kijowie

Na ulicach Kijowa pojawiła się pier-
wsza seria nowego typu pojazdów: cię-
żarówek-trolejbusów, które są produko-
wane w miejscowych Zakładach Elektro-
transportu. Pojazdy przeznaczone do

transportu miejskiego wyposażane są w

podwójny napęd, elektryczny i spali-
nowy. Z silnika spalinowego będą ko-

rzystać na trasach, gdzie nie ma sieci
trolejbusowej. Napęd elektryczny przy-
czyni się do zmniejszenia zanieczyszcze-
nia atmosfery i hałasu. Pojazd o ładow-
ności ośmiu ton rozwija szybkość 70
km /godz. przy napędzie elektrycznym i
55 km /godz. — przy spalinowym. (In-
terpress)

AW wkracza do budownictwa

W lutym br. w Instytucie Doskonalenia
Kadr Kierowniczych Administracji Pań-
stwowej rozpoczął się pierwszy, trwają-
cy 18 tygodni kurs analizy wartości dla
pracowników resortu budownictwa. Jest
to 34-osobowa grupa projektantów, kon-
struktorów i technologów Zjednoczenia
Mechanizacji Budownictwa „ZR EMB ",
produkującego maszyny budowlane,
dźwigi, windy osobowe i narzędzia. U-
czestnicy — trzeba dodać — reprezentują
nie tylko Centralny Ośrodek Badawczo-
- Rozwojowy z Warszawy, lecz i ośrodki
„ZREMB" we Wrocławiu i Przasnyszu.
Kursanci podobno obiecali, że przedsta-
wią „wystrzałowy" projekt windy oso-

bowej. (PAP)

Nowy sposób pakowania mleka

Szwajcarska firma Bertoglio produku-
je maszyny do pakowania mleka w to-
rebki z folii polietylenowej w kształcie
spłaszczonej rurki. Torebki mają po-
jemność 1 litra, ale zajmują o wiele

mniejszą powierzchnię niż tradycyjne —

w formie prostokąta. Maszyna jest tak
skonstruowana, że napełnia i hermetycz-
nie zakleja mleko przetworzone w wy-
sokiej temperaturze; dzięki temu może
być ono przechowywane przez dłuższy
czas. (Interpress)

Drożdże na kukurydzy
Pracownicy naukowi jednego ze sło-

wackich instytutów naukowych wyhodo-
wali pewien szczep drużdży doskonale
rozwijających się na pożywce z cukru

zawartego w kukurydzy. Drożdże te są
bogate w białko, a tym samym stano-

wią cenną karmę dla zwierząt. Techni-
ka hodowli drożdży na pożywce kuku-

rydzianej jest prosta. Zaszczepione na

roztartej masie oddzielają one cukry od
skrobii i wykorzystują je do swego roz-

woju, przetwarzając z kolei na związki
białkowe. Stwierdzono, że drożdże te, o-

prócz białka, są bogate w witaminy. W
doświadczeniach z żywieniem bydła ro-

gatego i świń drożdżami wyhodowa-
nymi na pożywce kukurydzianej uzy-
skano dobre wyniki. (PAP)

Megawaty z Labradoru

W zimnym i niegościnnym wnętrzu
Półwyspu Labradorskiego Kanadyjczycy
budują obecnie wielką elektrownię wod-
ną o mocy 5170 megawatów, która jest
porównywalna rozmiarami z syberyjski-
mi hydroelektrowniami radzieckimi w

Bracku i Krasnojarsku. Budowa ma być
zakończona w 1975 r. (Interpress)

Podwodne laboratorium

Naukowcy z Ośrodka Badań Podwod-
nych Marynarki Wojennej w USA zbu-
dowali zdalnie sterowany wehikuł pod-
wodny, nazwany w skrócie RITWS, słu-

żący do bardzo głębokich badań pod-
wodnych. Podwodne laboratorium mo-

że badać, oglądać, słuchać, zbierać prób-

ki z dna i wody na głębokości ponad
6,5 km pod powierzchnią oceanu. Prze-
widuje się, że pierwsze pełnomorskie
eksperymenty z udziałem tego urządze-
nia odbędą się w 1975 r. (PAP)

Para obiera jabłka
Obieranie ręczne owoców lub warzyw

przeznaczonych do dalszego przetwór-
stwa jest ogromnie pracochłonne. Jedną
z metod wprowadzanych obecnie w

przemyśle przetwórstwa owocowo-wa-

rzywnego w wielu krajach jest system
„Glastranom" — obieranie za pomocą
pary. Specjalne urządzenie do obierania
tym systemem jest sterowane elektrycz-
nymi impulsami. Pojemnik, do którego
wkłada się owoce i warzywa, jest zamy-
kany i otwierany pneumatycznie, a sto-
sunkowo niskie ciśnienie pozwala na o-

bieranie nawet miękkich jabłek. (Inter-
press)

Taśma na całq dobę
Konstruktorzy szwajcarscy osiągnęli

dalsze udoskonalenie konwencjonalnego
magnetofonu. Na znormalizowanej taś-
mie udało się uzyskać aż 32 równoległe
ścieżki zapisu. Krążek taśmy o średnicy
20 cm mieści nieprzerwany zapis z ca-

łej doby. Niezależnie od możliwych za-

stosowań domowych, nowy magnetofon
jest cennym narzędziem dla ośrodków
kontroli ruchu lotniczego. (Interpress)

Ruchome chodniki z Leningradu
Inżynierowie jednej z fabryk lenin-

gradzkich pracują nad konstrukcją ru-

chomych chodników, które są wygod-
nym środkiem komunikacji na dworcach

lotniczych, kolejowych i w domach to-

warowych. Chodnik taki, w postaci taś-
my gumowo-stalowej, przesuwa się z

szybkością około metra na sekundę i
może z niego korzystać ponad 5 tys.
osób w ciągu godziny. Pierwsze rucho-
me chodniki mają być zainstalowane na

nowym Ieningradzkim lotnisku i będą
przewozić pasażerów z budynku dworca
lotniczego do samolotów. (WiT)

Rewelacyjna metoda
Naukowcy z Instytutu Technologii

Drewna w Poznaniu, prof. dr Ryszard
Babicki i mgr Bogumił Perzyński, opra-
cowali przed czterema laty koncepcję
wykorzystania do produkcji węgla gene-
ratorowego i aktywnego odpadów drzew-
nych, głównie trocin. Opracowano ory-
ginalną technologię i konstrukcję urzą-
dzenia do produkcji węgli generatoro-
wych. Metoda ta została opatentowana.
Oryginalne polskie urządzenie przeszło
w końcu ub. roku pomyślnie rozruch
technologiczny. Wytwarzać będzie ok. 500
ton pełnowartościowego węgla generato-
rowego z trocin; (PAP)

Elektroniczne kalkulatory
W Zakładach Metalowych ,,Predom-

Mesko" w Skarżysku Kamiennej zakoń-
czono prace nad konstrukcją nowoczes-

nej, wielodziałaniowej, elektronicznej
maszyny liczącej typu KFL-15, niezbęd-
nej dla mechanizacji prac obliczenio-
wych w wielu fabrykach, urzędach i in-

stytucjach. Prototyp kalkulatora elek-
tronicznego przechodzi obecnie wszech-
stronne próby badawcze. Głównym kon-
struktorem nowoczesnej maszyny, której
budowę oparto całkowicie na zespołach
1 częściach produkcji krajowej jest mgr
inż. Andrzej Felfer. (PAP)

Zęby pod plastykiem
• W stomatologii amerykańskiej duże

nadzieje zwalczenia próchnicy wiąże
się z nowym 'tworzywem sztucznym do
pokrywania zębów. Tworzywo to nakła-
da się cienką warstwą na powierz-
chnię oczyszczonych zębów, a następnie
utwardza za pomocą promieniowania
ultrafioletowego. Szczelna powłoka ma

chronić przed próchnicą. (Interpress)

Laser nad karoseriq
W badaniach technologów angielskich

znajduje się proces' spawania laserowe-
go, przewidywany do zastosowania w

niedalekiej już przyszłości w przemyśle
samochodowym. Laser neodymowy o mo-

cy 1,1 kW pozwala uzyskać spawanie
ciągle blachy stalowej o grubości do
6 mm z szybkością 38 cm na minutę.
Spawanie laserowe ma przewagę nad
innymi technologiami ze względu na

ograniczony obszar przegrzewania ma-

teriału. (Interpress)

Sposoby na grypę
Lekarze norymberscy opublikowali

wskazówki dla osób, które chcą unik-
nąć zachorowania na grypę w czasie
epidemii, ponieważ wiadomo, że niektó-
rych ona omija. Najważniejszy jest o-

gólny w tym czasie stan zdrowia. Po-
móc mu można przez zażywanie dużych
ilości witamin, różnych witamin, bo nie
jest Jasne, które odgrywają największą
rolę. Ważne Jest również dla człowieka
Jeszcze zdrowego utrzymywanie organiz-
mu w możliwie niskiej temperaturze.
Nie trzeba przebywać w pomieszcze-
niach ogrzanych powyżej 20 st. C., ani
nosić w mieszkaniu ciepłego ubrania i
obuwia. (Interpress)
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ciągu 23 lat, omalże z niczego, stworzy-

liśmy w Elblągu wielki przemysł budowy
turbin. .Stanowi on. .główną część składową,
również zbudowanego w Polsce od podstaw,

przemysłu wielkich, urządzeń energetycz-

nych. Polski przemysł turbinowy zdobył so-

bie wysoką pozycją międzynarodową i jest

jedną z naszych ważniejszych specjalizacji
przemysłowych... — powiedział z dumą dy-
rektor elbląskiego ZAMECHU inż. ZBIGNIEW

BRATOSIEWICZ podczas niedawnej uroczy-
stości związanej ze zbudowaniem przez zakład

kolejnej turbiny, w której mieści się 10-ty-
sięczny elbląski megawat.

Montaż turpiny; 'y^mxkM^l^Ji Uczucie robotników

SŁUSZNA
duma. Kiedy w 1950-roku uruchamiano

w zdewastowanym przez wojnę ZAMECHU pierw-
szą malutką turbinkę TŃO, mało komu marzyła

się rola ósmego w świecie producenta turbin ener-

getycznych. Turbinka TŃO o mocy zaledwie 0,5 MW
dostarczyła jednak o wiele więcej problemów, zmar-

twień, a nawet niepowodzeń, niż późniejsze znacznie
większe jednostki. Była jednak pierwszym skonstruo-
wanym i zbudowanym w Polsce - i -to w niesłychanie
prymitywnych warunkach — urządzeniem tego typu;
pierwszą „szkołą" dla konstruktorów, technologów, ro-

botników. Do dziś pracują w ZAMECHU ludzie, którzy
przykładali ręki do tego dzieła. Mimo trudności okresu
ząbkowania, turbina TŃO. rozpoczęła pracę w jesiennej
kampanii cukrowniczej 19.52 roku w cukrowni Kętrzyn
i pracuje tam' do dziś. Potem, była zmontowana w

1953 roku dwumegawatowa turbina TP-2 skonstruo-
wana przez prof. dr ROBERTA SZEWALSKIEGO z

Politechniki Gdańskiej.. Dała ona początek pierwszej
serii produkcyjnej elbląskich turbin, pierwszej już isto-
tnie przemysłowej ich wytwórczości. Sam zaś prof. Sze-
walski dał początek, pracy naukowej i konstrukcyj-
nej w tej zupełnie nowej u nas dziedzinie, organizu-
jąc ówczesne „Biuro. Turbinowe" Politechniki Gdań-
skiej, które z kolei stało się szkieletem biura kon-
strukcyjngo elbląskich zakładów. Dziś większość czo-

łowych konstruktorów i technologów przemysłu turbi-
nowego to wychowankowie Profesora. Tak właśnie
wiedza, zainteresowania i .pasja twórcza niewielu sto-
sunkowo ludzi, przybyłych z różnych stron Polski i pa-
rających się przedtem różnymi profesjami, zapoczątko-
wały nową u nas specjalizację- przemysłową, udzieliły •

jej pierwszego przyśpieszenia,, pierwszgo „pchnięcia
naprzód".

Potem przyszły kolejne licencje na coraz większe tur-

biny napędowe dla coraz większych generatorów elek-
trycznych. W 1956 r. wyprodukowano na licencji le-
ningradzkich zakładów LMŻ pierwszą turbinę energe-
tyczną o mocy 25 MW, w 1960 na tejże licencji —

50 MW. W rok później, wyprodukowano turbinę 125
MW na licencji brytyjskiej firmy AEI — Manchester
związanej z koncernem^ Wickersa. Ponieważ z tego sa-

mego źródła pochodziły licencje udzielane wcześniej
przez Brytyjczyków leningra.dzkim zakładom LMZ,
ciągłość konstrukcji i technologii została zachowana.
Rok 1967 to uruchomienie prototypu turbiny energe-
tycznej 200 MW, znów. na licencji LMZ. Dziś turbiny
wywodzące się od tego prototypu stanowią podstawo-
wą produkcję zakładu i. osiągają moc 215 MW; są one

poważnie zmodernizowane i unowocześnione. A obok
nich rozwijała się produkcja t.urbin szybkoobrotowych
opartych na własnych konstrukcjach i stawiających
do rozwiązania szczególnie trudne problemy technolo-
giczne, wymagających wielkiej dokładności obróbki
i montażu. Dalej — oparta również na pracy własnego
biura konstrukcyjnego — produkcja różnego rodzaju,
nawet doSć dużych, turbin przemysłowych i napę-
dowych dla różnych urządzeń. Wreszcie, przedmiot
szczególnej dumy —

1
wielkie turbiny ciepłownicze

konstruowane i: budowane w ZAMECHU od 1.968 roku,
pozwalające jednocześnie na produk-cję energii elek-
trycznej i zasilanie wielkich sieci ciepłowniczych me-

tropolii miejskich'. Ostatnie sukcesy to turbiny . cie-
płownicze 110 MW dla' elektrociepłowni Siekierki
i 135/150 MW dla Finlandii. Ta pierwsza, dzięki zo-

bowiązaniom załogi ptzekazana ma zostać odbior-
cy na dwa miesiące pęzed'. terminem — co umo-

żliwi włączenie jej do sieci ciepłowniczej War-

szawy prżd zimą 1973/74. . Ta druga, to — zwłaszcza
ze względu na .wysokie wymagania odbiorcy i ostra

konkurencję renomowanych firm zachodnich — czoło-
we osiągnięcie eksportowe ZAMECHU. Tego rodzaju
turbiny sprzedano do Finlandii aż trzy, prócz niej za-

mechowskie turbiny o łącznej mocy około 1,5 tys. MW

pracują w czternastu krajach.

TEN KTO NIE IDZIE NAPRZÓD...

. ..cofa się. Od czasu uruchomienia pierwszej „dwu-
setki" w 1967 r., wciąż — mniej lub bardziej oficjal-
nie, pełniejszym lub, bardziej przyciszonym głosem —

.

mówi się o perspektywie budowy jeszcze większych
turbin, jeszcze większych jednostek energetycznych.
Gdy w 1968 roku odbywałem pierwsze' reporterskie
rozmowy w ZAMECHU, czołowe przemysły turbinowe
świata rozpoczynały właśnie produkcję jednostek po
500—800 MW. Choć wielu specjalistów mówiło jeszcze
o tych gigantach po trosze jako o „żelaznym wilku"
inżynierowie zamechoWscy przedstawili już wtedy re-

alny program podjęcia .w kraju budowy turbin 500 MW
z częściowym wykorzystaniem pomocy zagranicznej.
W rok później sytuacja nie uległa, zmianie — czekano
na decyzje. Tak się składa, że odwiedzałem ZAMECH
w, kolejnych latach - — 1970, 1971 —mogłem więc
obserwować rozwój, owej. sytuacji, który był przede
wszystkim dynamicznym rozwojem budowy wielkich
turbin... gdzie indziej. Dziś nareszcie decyzje są —

rozpoczynamy w najbliższym czasie" przygotowania do

budowy w ZAMECHU. turbin .350 .MW; pierwsza turbi-
na rozpocznie pracę prawdopodobnie w. 1976 roku. Ale
dziś największe turbiny kondensacyjne używane do

napędu. generatorów elektrycznych sięgają mocy
1300 MW. Główny licencjodawca ZAMECHU — lenin-
gradzki- LMŻ buduje dziś seryjnie turbiny 800 MW
ijkońcży prace nad budową prototypu 1200 MW. Cze-

chosłowacja buduje obecnie prototyp turbiny własnej
konstrukcji 500. MW, Rumunia na licencji francuskiej
350.MW, a Węgry — podobnie jak,my —200.MW
Na drodze ku wielkim zespołom energetycznym wy-
przedzili nas więc dość- znacznie inni, nawet tacy,
którzy jak Czechosłowacja czy Rumunia — oddają
do użytku mniej megawatów rocznie, to jednak w

większych,, bardziej ekonomicznych jednostkach dosto-

sowanych do olbrzymich współczesnych systemów e-

nergetycznych. W owym 1976 roku sytuacja będzie
zapewne jeszcze mniej dla nas korzystna.

W dziedzinie turbin ciepłowniczych jesteśmy znacz-

nie bliżej czołówki • światowej, bo tu dotychczasowa
największa osiągnięta moc to 260 MW. Tak więc w

końcu: mamy ten „wielki przemysł turbinowy", czy
go nie mamy?

NA TEJ SALI ZAPACHNIAŁO SEKATORAMI...

...
— stwierdził inż. JAN KUBIT, kierownik zame-

chowskiej wytwórni turbin, w odpowiedzi na nieco
prowokacyjne pytanie niżej podpisanego o sensowność
produkcji tych urządzeń w tak wielu krajach RWPG
jednocześnie.

Sekator jest bowiem w Elblągu symbolem wszelkiego
zła i obcej (czytaj warszawskiej) agresji w zamechow-
ską dynamikę i twórczy optymizm, podobnie jak' dia-
beł Smętek jest symbolem wszelkiego złą i obcej presji
na całym Pomorzu.

Energia elektryczną' jest krWią współczesnej gospo-
darki. Dawne niewielkie systemy energetyczne, do dziś
zresztą dominujące w krajach słabiej rozwiniętych,
nie tworzyły zapotrzebowania na wielkie zespoły prą-
dotwórcze. Cała moc zainstalowana w przedwojen-
nej polskiej energetyce wynosiła nieco . ponad 1600
MW — tyle mniej więcej ile wyniesie tegoroczna pro-
dukcja ZAMECHU. Po co w takim systemie turbiny
i generatory nawet po 50 czy 100 MW, skoro awaria
lub wyłączenie jednego z nich zachwiać może rówńo-

Fot. A,' Jalosiński

wagą całego systemu? Dziś całkowita moc zainstalo-
wana w Polsce-jest dziesięciokrotnie większa, z czego
w elektrowniach zawodowych mamy 14 tys. MW. Pra-

wdopodobnie do 1985 r. zainstalowanych zostanie na-

stępnych 16 tyś. MW. Dla takich systemów energe-
tycznych najbardziej ekonomiczne okazują się jedno-
stki po 500, a nawet więcej megawatów. A przecież
nasza energetyka funkcjonuje już jako część składo-
wa połączonego- systemu energetycznego krajów
RWPG; a więc perspektywa jeszcze większych jed-
nostek, najwyższych osiągalnych- w świecie parame-
trów. Wielkie, turbiny w naszej energetyce to już.
sprawa, nie jutra lecz-omalże dnia dzisiejszego. Można

je oczywiście budować w Polsce lub importować; na

razie podjęto decyzje o imporcie pierwszych insta-

lowanych u nas „pięćsetek".

Oczywiście, by je zakupić, trzeba wytworzyć inne
dobra, trzeba uzyskać niezbędne środki.

. ZAWSZE ISTNIEJE DYLEMAT CO PRODUKOWAĆ...

... a ż czego zrezygnować; jakie specjalizacje utrzy-
mać i rozwinąć a jakie' ograniczyć lub zlikwidować,
wobec zbyt wysokich kosztów wytwarzania i konku-
rencji innych'—• bardziej doświadczonych. Tak nowsta-

ły „sekatory", wymyślone nie jako propozycja, lecz

jako pewien -symbol,' pewien skrót myślowy, mający
uzmysłowić inną możliwą alternatywę, prócz produkcji
turbin. Mając uzmysłowić fakt, iż czasem wystarczy
produkować dobro' mniej technicznie skomplikowane,
a pokupne, by uzyskać środki na żakup dóbr bardziej
złożonych. Oczywiście alternatywa „sekatory zamiast
turbin" zaprezentowana', swego czasu przez znany War-
szawski tygodnik, wzbudziła w ZAMECHU protest, a

jednocześnie i poczucie zagrożenia. Ten zamęt wokół
sekatorów, nie dowodzi oczywiście tego, by alternaty-
wa „turbiny lub sekatory" (albo coś jeszcze -innego)
miała, swe uzasadnienie ekonomiczne lub jakiekolwiek
inne. Dowodzi tylko tego, jak bardzo wrażliwa jest
opinia środowiska w sytuacji braku perspektywy i
braku decyzji, -jak bardzo, potrzebne są w tej i w

każdej innej dziedzinie jasne horyzonty i jasne, zro-

zumiałe decyzje.

Turbiny należą do najbardziej złożonych Wyrobów
przemysłu maszynowego, a cena dewizowa jednostki
wagowej turbiny zbliżona jest do ceny tej samej jed-
nostki wagowej samochodu. Wynika to z ogromnej
zawartości w tym wyrobie myśli technicznej, najwyżej
kwalifikowanej pracy ludzkiej i materiałów o. naj-
wyższych, trudho osiągalnych parametrach jakościo-
wych. Jednocześnie przemysł turbinowy w świecie
jęst terenem ostrej konkurencji czołowych potentatów
i terenem szybkiego powstawania coraz to nowych

konstrukcji o udoskonalonych walorach. Postępuje pro-
ces koncentracji-, produkcji w rękach silnych przed-
siębiorstw, rozwija się współpraca i kooDeracja mię-
dzynarodowa, słabsi jednak zmuszani są do rezygnacji
z udziału w tej dziedzinie wytwórczości.

I tu właśnie jednym z pierwszej dziesiątki kpnku-
rujących ze sobą zakładów jest elbląski ZAMECH.
Ta. przynależność do pierwszej dziesiątki nadaje się
doskonale do okolicznościowych referatów z okazji tej
czy innej rocznicy, o wiele trudniej jednak i oporniej
wyciągamy z niej właściwe i konieczne wnioski. "A są
one przede wszystkim takie, że skorośmy już do tej
„wielkiej dziesiątki" weszli, to działać i podejmować
decyzje musimy nie mniej śmiało i operatywnie niż
inni współkonkurenci; a nawet śmielej, ponieważ
wciąż mamy jeszcze wiele zapóźnień do odrobienia
Tymczasem owa przynależność, owa szansa konkuro-
wania • z • czołówką światową, miast odwagi, w - wielu

"Tumysłach;:budzi irracjonalny lęk. Zapewne .tak bardzo

przyzwyczailiśmy się do myślowego stereotypu „do-
ganiania czołówki", iż źle i ńiepewrtie czujemy, się
,'wtędy..g;dy.'nąis ;le .tę czołówkę dogonimy.
: Stereotyp ,,doganiania" był w. istocie'dość wygoany
pozwalał na kunktatorstwo, zwalniał od decyzji bły-
skawicznych, :od odpowiedzialności podejmowanej „od
zaraz". Stąd nie tylko w tej dziedzinie odwlekanie
decyzji, stąd próby zastąpienia poczynań ambitniej-
szych, • mniej ambitnymi, bardziej za to bliskimi do-
tychczas ukształtowanym stereotypom..

DZIS ZAMECH UZYSKAŁ SWOJĄ PERSPEKTYWĘ

. Po licencyjnej turbinie 350 MW przyjdzie prawdo-
podobnie własna konstrukcja o mocy 750—800, a może

nawet 1200 MW, w tym także turbiny do elektrowni

jądrowych.' Tylko, że na „trzystapięćdziesiątkę" pocze-

kamy dó 1976 roku, na te następne zapewne gdzieś do

1980, -może minimalnie, krócej. Dziś ZAMECH po swo-

im jubileuszu dziesięciu tysięcy zbudowanych megawa-
tów jest dopiero na etapie decyzji. Tó już wiele, zwa-

żywszy długotrwałość straszenia sekatorami; tó jeszcze
mało, zważywszy tempo zmian w świecie.

Bo. my już mamy taką smykalkę w rękach i swo-

je wyczucie — powiedział MIECZYSŁAW BRZEZIK,
monter, turbin, jeden z najstarszych stażem pracow-
ników ' ZĄMECHU, zapytany- o tajniki montażu wir-
nika" „dWućhsętki".
. Łopatka. turbiny jest częścią o wyjątkowo skompli-

kowanym kształcie, wykonaną ze stali stopowej o

najwyższych parametrach, dodatkowo azotowaną lub

uzupełnianą nakładkami ze stelitu. Obrabiają ją auto-

matyczne frezarki — kopiarki importowane ze Szwaj-
carii,- albo sterowane numerycznie, wykonane na za-

mówienie ZAMECHU w Pruszkowie. Właśnie za te

obrabiarki pruszkowscy konstruktorzy otrzymali, na-

grodę państwową. Tak między innymi przemysł tur-

binowy oddziaływa na inne dziedziny stanowiące
jego zaplecze, tak „pcha je-wzwyż". Szablony takich

łopatek trzeba wykonywać ręcznie z dokładnością rzę-
du 5 mikronów i nic tu — ze względu na skompliko-
wany kształt — nie zastąpi pracy ludzkich rąk. Takich

jak ręce ślusarza JANA MEDYŃSKIEGO, o którym
dziś po 45 latach pracy zawodowej, w tyni 25 latach

w ZAMECHU, mówi się, że „ma mikrony W palcach"
Łopatka turbiny z idealną dokładnością musi zostać

zamontowana na wirniku, a jednocześnie otrzymać
właściwy „naciąg" wyrażający się. odpowiednią często-
tliwością drgań własnych. Ten „naciąg" można mie-

rzyć przyrządami, jednakże długoletni monterzy, tacy
jak MIECZYSŁAW BRZEZIK, WŁADYSŁAW BUR-

DOŃ, i wielu innych, określają bezbłędnie parametry
łopatki przez wsłuchiwanie się w dźwięk, jaki wydaje
po uderzeniu zwykłym młotkiem. Tak jest przede
wszystkim szybciej, a przy tym niemniej pewnie,
niż w przypadku stosowania aparatury. Pojedyncza ło-

patka niskoprężnej części „dwuchsetki" podczas peł-
nych obrotów, podlega działaniu siły odśrodkowej
rzędu 20 ton, pojedynczy segment wirnika, tej części
złożony z kilkudziesięciu łopatek jest rozrywany siłą
odśrodkową co najmniej 1500 ton! Co najmniej jeden
wielki pociąg towarowy uczepiony łopatek obracające-
go się wirnika; a przy tym mikronowa precyzja mon-

tażu...

To właśnie świadczy o owym „wyczuciu" czy też

„smykałce", którą muszą dysponować ludzie ZAME-

CHU f fctórych to cech nie zapewni żadna szkołą za-

wodowa. By zostać jako takim monterem turbinowych
wirników, by wejść do owego wąskiego kręgu robotni-

ków o absolutnie najwyższych kwalifikacjach, trzeba

przepracować tu kilkanaście lat, albo też ukończyć
technikum i poprzeć to co najmniej siedmioma lata-

mi dobrej praktyki. Młodsi następcy Brzeżika i Bur-

donia są właśnie bez wyjątku technikami. Dopiero ta-

kie przygotowanie i taka praktyka zapewnia - odpo-
wiednie „wyczucie" i to nie każdemu, bo prócz nauki

szkolnej i praktykowania pod okiem starych mistrzów,
konieczny jest szczególny talent. Wielu odchodzi -do

innych prac i nawet sobie to. chwali, nieliczni tylko
osiągają najwyższe piętra zawodowego wtajemnicze-
nia.

I właśnie dopiero tu w hali montażu, widać dowod-

nie, że nie. istnieje alternatywa sekatorów, lub czego-
kolwiek prócz -turbin. ..Podobnie, wtajemniczeni, utalen-

towani i. wyszkoleni pracownicy' stanowią- ińajwiększy
skarb i siłę - zarazem najpotężniejszych światowych
konkurentów ZAMECHU. Nie ma w tym nic niezwy-
kłego,- po prostu aby mięć cokolwiek do powiedzenia
i zdziałania "w którejkolwiek-z wiodących, dziś dzie-

dzin nowoczesnego przemysłu, trzeba po prostu dyspo-
nować odpowiednim zastępem takich ludzi. Maszyny
można kupić, ludzi trzeba kształtować przez długie,
długie lata. Takich ludzi posiadamy i dlatego właśnie

istnieje tu jedna alternatywa: turbiny. Wykorzystywa-
nie ich do czegokolwiek innego byłoby "podobne do

proponowania pilotom odrzutowców prowadzenia
miejskich autobusów.

I płynie stiąd jeszcze jeden wniosek istotny nie tyl-
ko dla ZAMECHU, nie tylko dla tej dziedziny. W na-

szym rachunku ekonomicznym, w naszym myśleniu o

ekonomice, zbyt mało uwzględniamy fakt dysponowa-
nia lub niedysponowania właśnie takimi ludźmi: ka-

drą na najwyższym światowym poziomie wdrożoną
do pracy w pewnych specjalistycznych - dziedzinach; '

Zbyt często zamiast tego operujemy ogólnikowym po-

jęciem „siły, roboczej" lub „rąk do pracy", biorąc pod
uwagę jedynie poziom wykształcenia mierzony z po-

mocą stosowanych dyplomów, lub świadectw szkol-

nych. Nie zawsze maszyny i hale produkcyjne oka-

zują się największym bogactwem i nie zawsze decy-
dują o przewadze nad innymi.

W dniu otwarcia jubileuszowej wystawy „Ludzie i

megawaty", poświęconej właśnie zamechowcom i bu-

dowanym przez nich turbinom, symboliczną wstęgę
prżećiął I sekretarz KM PZPR BOLESŁAW SMA-

GAŁA właśnie... sekatorem. Po tym udanym debiucie

pierwszego wyprodukowanego w ZAMECHU sekatora,
towarzystwo rozochociło się nieco i przecięto nim to

i owo, między innymi galowy krawat inżyniera JANA

KUBITA. Był to jednakże sekator pierwszy i ostatni,
który spoczął potem na honorowym miejscu w Ko-

mitecie Miejskim w charakterze świadectwa naszych
czasów. Tak to inżynier Kubit, utraciwszy krawat

uzyskał perspektywę własnych dokonań i szans.
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W1972
r. obserwowano przyspieszenie tempa wzro-

stu nakładów na budownictwo mieszkaniowa
• Nakłady inwestycyjne na to budownictwo wy-

niosły 41,2 mld zł (w cenach 1972) względnie 41 mlaf
zł (w cenach 1971 r.) . Oznacza to, iż w porównaniu
do 1971 r. miał miejsce wzrost o 8,6 proc. w tym, że

nakłady na mieszkania w gospodarce uspołecznione»
wzrosły o 13 proc., a w gospodarce nieuspołecznionej
ukształtowały się na poziomie 1971 r.

Jak wiadomo ubiegły rok charakteryzował się bar-
dzo silną ekspansją ogólnych nakładów inwestycyj-
nych — które zwiększyły się w skali całej gospodarki
narodowej o 23 proc., w tym w gospodarce uspołecz->
nionej o 25 proc. W świetle tych informacji przedsta-
wiony poprzednio wzrost nakładów inwestycyjnych
na mieszkania — okazał się wolniejszy niż rozwój po-'
zamieszkaniowych inwestycji. W wyniku udział na-

kładów na gospodarkę .mieszkaniową w całości na-

kładów inwestycyjnych spadł z 15,4 proc. w 1971 r.-

do 13,6 proc. w 1972 r. (według cen 1971 r.) względnie
13,7 proc. (według cen bieżących).

Istotne znaczenie dla dalszego rozwoju budownictwa
mieszkaniowego mają inwestycje gospodarki komu-
nalnej. W 1972 r. rozwój tych nakładów był bardzo
szybki, wyniósł mianowicie ponad 24 proc. W rezul-
tacie udział nakładów na inwestycje komunalne
wzrósł z 3,9 proc. w 1971 r. do 4 proc. w 1972 r. Roku-
je to poprawę w przygotowaniu terenów budowlanych;

W 1972 r. po raz pierwszy w powojennej historii Pol-
ski przekroczono barierę 200 tys. oddawanych do użyt-
ku mieszkań. Wzrost efektów rzeczowych budownictwa
był zbliżony do rozwoju nakładów, szczególnie gdy
chodzi o budownictwo uspołecznione. Porównania re-

zultatów dwu ostatnich lat w liczbach bezwzględnych
wskazują, iż w 1972 r. oddano do użytku o 15 tys.
mieszkań więcej niż w 1971 r.

1
). Przyrost liczby od-

dawanych mieszkań w budownictwie uspołecznionym
był jeszcze większy, wyniósł bowiem przeszło 17 tys.
jako że rozmiary budownictwa indywidualnego zmniej-
szyły się w porównaniu do 1971 r.

Najsilniejsze tempo przyrostu obserwowano w wy-
padku pozarolniczego budownictwa państwowego tj.
rad narodowych i uspołecznionych zakładów pracy;
Silnie wzrosły również rozmiary budownictwa spół-
dzielczego — przede wszystkim przeznaczonego dla za-

kładów pracy. Zaobserwowano natomiast spadek roz-

miarów budownictwa uspołecznionego dla pracowni-
ków rolnictwa i leśnictwa (z sektora państwowego).

Gdy chodzi o budownictwo indywidualne to przy
ogólnym zmniejszeniu rozmiarów o 2,2 tys. mieszkań
wystąpił niewielki wzrost (o 0,7 tys.) w miastach, a

spadek o 2,9 tys. na wsi. Patrząc na budownictwo in-

dywidualne z punktu widzenia przeznaczenia stwier-
dza się, iż budownictwo dla ludności pozarolniczej (w

miastach ; i • na wsi) . kształtowało- się na- pjoziomie
1971 r.i zaś spadek' dotknął budownictwo ludności rol-
niczej (na wsi).' ' :

Przedstawione tendencje stanowią zaskoczenie w sto-
sunku do oczekiwań. Wymagają zatem dodatkowych
wyjaśnień. Przede wszystkim stwierdzić należy, iż

przedstawione dane mają charakter wstępny. Osta-
teczne dane za 1972 r. mogą przynieść znaczne ko-
rekty. Innym ważnym czynnikiem takiego a nie inne-
go ukształtowania się danych o budownictwie indy-
widualnym szczególnie gdy chodzi o to budownictwo
na wsi mogą być omyłki a właściwie przeoczenia wy-
nikłe z faktu, iż z dniem 1 stycznia br. miało miejsce

w 1972 r. o 0,5 mld zł (do 1,7 mld zł); Ze względu
na dość długi cykl inwestycji w budownictwie in-

dywidualnym rezultaty wzrostu wypłat z kredytów
państwowych będą zapewne widoczne dopiero w

1973 r.

Założenia planu pięcioletniego przewidywały, iż w

1972 r. zostanie oddane do użytku 198,2 tys. mieszkań.
A zatem założenia te zostały przekroczone. Przekro-
czenia wystąpiły, gdy chodzi o budownictwo uspołecz-
nione w wysokości 6,8 tys. mieszkań (w tym dla lud-
ności pozarolniczej o 6,6 tys.). Jak z tego wynika nie
osiągnięto założonych rozmiarów budownictwa indy-
widualnego.

ostatnich kilku laf nie^ZS^ ^ r^
ciętnej wielkości mieszkań budowlanycn w «

uspołecznionego budowmctwa mie^skęgo z

nak sądzić, iż w miarę Jf^ch od pozostałych' bu-

fabryk domów, Wzrost tych prze-
dowanych mieszkan nastąpi szybKi w budownłctwie

ciętnych wielości. W uspołeczmonym ^
obniżeni0

rolniczym miało mejscewl972r.^te
się przeciętnej wielkości mieszkania, WMJ

dencje'ilustrują następujące dane.

. Budownictwo
1972 r.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W 1972 R.

POMYŚLNE WYNIKI
ALE I NIEPOKOJE

uspołecznione pozarolnicze
uspołecznione rolnicze

indywidualne pozarolnicze
indywidualne rolnicze

I97ir.

44,2 44,2
51,0 50,7
86,8 88,9
81,6 83,7

TADEUSZ ŻARSKI

tak ważne dla wsi wydarzenie, jakim jest wprowa-
dzenie gmin na miejsce dotychczasowych gromad.

Nie wolno nam jednak wykluczać i merytorycznych
gospodarczych przyczyn. Gdy chodzi o budownictwo
mieszkaniowe ludności rolniczej, to taką przyczyną
mogła być stabilizacja wypłat z kredytów państwo-
wych dla tego budownictwa (na poziomie ok. 1,8 mld
zł) — podczas- gdy jak wiadomo ceny materiałów bu-

dowlanych podniesiono dość znacznie w końcu 1970 r.

Lepsze możliwości rozwojowe dla rolnictwa — prze-
de wszystkim gdy chodzi o hodowlę mogły skłonić
chłopów do inwestycji produkcyjnych, a nie miesz-
kaniowych — na które nie dostali więcej pożyczek.
Trudniejsze jest wytłumaczenie stabilizacji budow-
nictwa indywidualnego ludności pozarolniczej — jako
że wypłaty z kredytów dla tego budownictwa wzrosły

Silna ekspansja uspołecznionego budownictwa miesz-
kaniowego, przekraczanie przez nie zadań planowych
zaobserwowany już i przewidywany wzrost poten-
cjału budowlanego (m.in. powodowany importem fa-

bryk domów) przyspieszenie inwestycji komunalnych
itd. pozwalają żjrwić nadzieję,- iż plan pięcioletni na

lata 1971—1975 zostanie w sumie istotnie przekroczony.
Wymagać to jednak będzie bacznej obserwacji rozwo-

ju budownictwa indywidualnego oraz ewentualnie za-

stosowania dodatkowych bodźców wobec tego budo-
wnictwa, jak np. zwiększenia kredytów i dostaw ma-

teriałów, udostępniania więcej działek itd.

Od dłuższego już czasu obserwuje się znaczny wzrost

przeciętnej wielkości mieszkań wznoszonych w ramach
budownictwa indywidualnego. Tendencje te wystąpiły
również w 1972 r. Natomiast w przeciwieństwie do

Pozostaje do omówienia sprawa relacji między roż-
mi^ami budownictwa miniowego a rozwojem po-
trzeb mieszkaniowych. W tym wypattonależy^ do
szacować do'liczby mieszkań w bud nM, ocharak
terze mieszkalnym mieszkania znajdujące się w bu
dvnkach niemieszkalnych oraz uzyskane w wyniku
kapitalnych remontów! W rezi^"acie TMnku 0[Ry-
muje Się Ogólną liczbę 205 tys. oddanych w l972 r

do użytku mieszkań wobec niespełna 191 tys. w 1971 r.

W 1972 r. zawarto 307,4 tys. nowych małżeństw tj.
o 15,8 tys. więcej niż w 1971 r. Porównanie liczby
nowych małżeństw - będących najważniejszym czyn-
nikiem narastających potrzeb - wskazuje iz mimo

poprawy wskaźnika liczby oddanych do użytku miesz-
kań na 1000 zawartych małżeństw z 653 na 667 — wy-
budowano ponad 102 tys. mieszkań mniej niz zawarto
małżeństw. A zatem, niewątpliwie istotny wzrost roz-

miarów budownictwa dalece nie starcza, by zaspokoić
narastające potrzeby. . .

Podobnie jak w latach poprzednich pomyślniej u-

kształtowały się relacje między przyrostem natural-

nym a liczbą oddanych do użytku izb mieszkalnych.
Na jedną nową wybudowaną izbę przypadało bowiem
w 1972 r. ok. 0,45 osób z przyrostu naturalnego — co

prowadzić musiało do dalszej poprawy w przeciętnym
zaludnieniu mieszkań w Polsce. Podkreślić jednak na-

leży, iż w 1971 r. liczba osób z przyrostu na nową
izbę' kształtowała się na poziomie 0,43. Pogorszenie się
omawianego wskaźnika jest rezultatem dość istotnego
zwiększenia się przyrostu naturalnego (z 278,6 tys. w

1971 r. na 310,5 tys. w 1972 r.).

1) Wszystkie dane dotyczą tylko mieszkań w budynkach
mieszkalnych. Brak jest danych dla 1972 r. dotyczących
mieszkań w budynkach o niemieszkalnym charakterze (igow-
nie szkoły) oraz uzyskanych w wyniku kapitalnych remon-

tów.

PÓŁ WIEKU
W SŁUŻBIE
POLSKIEJ
CHEMII

IĘĆDZIKSIĄT lat temu powoła-
no do życia Chemiczny Instytut
Badawczy. W krótkim czasie pla-

cówka wychowała liczną kadrę wy-
bitnych specjalistów chemików i

stała się jedną z najbardziej zna-

nych ipstytucji tego typu w Euro-

pie. Tutaj w roku 1938 opracowa-
no jedną z pierwszych na świecie

technologii kauczuku syntetycznego.
W okresie międzywojennym dyrek-
torami ChIB-u byli m.in. wybitni
naukowcy prof. dr Ignacy Mościcki,
dr Zenon Martynowicz, prof. dT Ka-

zimierz Kling.

W 1945 roku powstaje Instytut
Przemyślu Chemicznego, który w

1948 roku przekształcono w Główny
Instytut Chemii Przemysłowej. Wre-

szcie po kolejnych reorganizacjach
w roku 1971 powołano Instytut Che-
mii Przemysłowej.

W IChP zatrudnionych jest po-
nad 1400 pracowników, w tym 546
z wyższym wykształceniem, a wśród
nich 8 profesorów, 5 docentów, 46
doktorów.

W chwili obecnej placówka ta

pracuje na pełnym rozrachunku go-

spodarczym. Oznacza to w praktyce,

że Instytut zawiera umowy z za-

kładami produkcyjnymi na wprowa-
dzenie opracowanych technologii.
Umowy te określają zakres doku-

mentacji, wielkość produkcji, termin

wprowadzenia nowej metody wy-

konawczej. Z zysków osiąganych
przez fabrykę, uzyskanych w wy-
niku innowacji dokonuje się odp
sów na fundusz socjalny oraz na-

grody dla pracowników Instytutu
zaangażowanych bezpośrednio w

prace badawcze i wdrożeniowe.

Prace badawcze Instytutu skupia-
ją się przede wszystkim na zagad-
nieniach: procesów petrochemicz-
nych, tworzyw sztucznych w zakre-
sie

l
''przetWórśłwa i wytwórstwa,''ka-

talizy przemysłowej, inżynierii che-

micznej, modelowania proceisow che-

micznych, automatyzacji, instru-

mentalnej analizy chemicznej, po-
miarów właściwości fizycznych, fi-

zykochemicznych, termicznych ma-

łocząsteczkowych związków chemi-

cznych i tworzyw sztucznych. Nie-

mal wszystkie opracowane procesy

mają charakter prac oryginalnych
i są chronione patentami. Ogółem
Instytut posiada 571 patentów, z

czego w latach 1961—1971 zgłoszo-
no za granicą 30 wynalazków. In-

stytut współpracuje z bliźniaczymi
placówkami w krajach RWPG, a

także utrzymuje kontakty z wielo-

ma ośrodkami- badawczymi w kra-

jach wysoko rozwiniętych (Dania,
Francja, Anglia).

Mimo licznych sukcesów są jed-
nak i trudności. Do napoważniej-
szych należy brak możliwości zwię-
kszenia liczby etatów dla pracow-
ników naukowych, niewystarczające
zaplecze socjalne, brak pomieszcze-
nia na blibliotekę naukową z praw-

dziwego zdarzenia.

(ach)

NARZĘDZIE
LEPSZEGO

GOSPODAROWANIA

Fot. M . Holzman
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przez pełniejsze uwzględnianie kry-
teriów efektywnościowych. Działa-
nie to musi się opierać na mocnym
fundamencie kompleksowej analizy
wyników społeczno-gospodarczych
na każdym szczeblu zarządzania.

Do Uchwały załączone są wska-
zówki metodyczne, które mają po-
móc w przeprowadzaniu analiz. Te
wskazówki zostały oparte o dotych-
czasowy dorobek nauki i praktyki.
Nie mówimy więc tylko, że niezbęd-
na jest kompleksowa analiza, wska-
zujemy jak cel ten należy realizo-
wać.

REDAKCJA: Czy to znaczy, że

ustalony został pewien jednakowy
dla wszystkich schemat?

J. PINKOWSKI: Nic podobnego.
Tym właśnie, między innymi, róż-
nią się nowe zasady od obowiązują-
cych dotychczas, że zakres analizy,
jej treść i dobór kryteriów wynikać
ma obecnie z konkretnych potrzeb
przedsiębiorstwa, branży, resortu

czy rady narodowej. Ustalać je więc
będzie w oparciu o ramowe założe-
nia kierownik danej organizacji czy
instytucji. Idzie o to, by analizv bv
pomocą w zarządzaniu dla kierow-
nictwa jednostek gospodarczych, a

nie jeszcze jednym sprawozdaniem
statystycznym.

REDAKCJA: Nie jest tajemnicą,
że w przedsiębiorstwach dotychcza-
sowe analizy często traktowano jako
uciążliwy i bardzo pracochłonny
obowiązek, niezbyt przydatny w

praktyce. Czy ta zła tradycja nie

zaciąży na skuteczności obecnych
rozwiązań?

J. PINKOWSKI: Z tą oceną przez
przedsiębiorstwa nie jest aż tak źle.
Przygotowując Uchwałę przeprowa-
dziliśmy szereg badań — między
innymi rozpisaliśmy ankietę wśród
przedsiębiorstw i zjednoczeń. 57%
tych jednostek oceniło pozytywnie
przydatność dotychczasowych analiz,
wskazując równocześnie na potrzebę
dokonania określnych korekt. Nie
zmienia to więc faktu, że ustawie-
nie systemu analiz w całokształcie
planowania i zarządzania nie odpo-
wiadało już obecnym potrzebom.

Zmiany w tym przypadku doty-
czą przede wszystkim dwóch pro-
blemów. Dawniej analiza była spo-
rządzana w głównej mierze dla po-
trzeb jednostki nadrzędnej, co nie-
kiedy ujemnie wpływało na jej
obiektywizm. Ludzie są tylko ludź-
mi — każdy starał się więc wyeks-
ponować osiągnięcia, a ukryć niepo-
wodzenia. Obecnie analiza ma być
sporządzana dla samego siebie — a

oszukiwanie samego siebie nie mia
przecież sensu. Co więcej taka „ró-
żowa" analiza godzić będzie w inte-
resy przedsiębiorstwa w przyszłości,
gdyż nie pozwoli na wyciągnięcie
właściwych wniosków, których rea-

lizacja przyniosłaby dalszą popra-
wę działalności organizacji gospo-
darczej i w konsekwencji wzrost

płac. Inicjując przedsięwzięcia pole-

gające na doskonaleniu; > metod- pla-
nowania zmierzamy przecież do te-

go by. zapewnić odpowiedni, udział
pracujących w korzyściach wynika-
jących z lepszego gospodarowania,
wyższej wydajności pracy. Równo-
cześnie nasze rozwiązania systemo-
we nie charakteryzują się, jak wia-
domo, pobłażliwością w przypad-
kach złego gospodarowania i ich
konsekwencje będą mocniej odczu-
wane przez przedsiębiorstwa niż do-

tychczas. W tej sytuacji społeczne
zapotrzebowanie na dobrą analizę
wyników działalności niepomiernie
rośnie. Uchwała wychodzi na prze-
ciw tym potrzebom przedsię-
biorstw.

Drugie zagadnienie, to zwiększe-
nie elastyczności, odejście od do-
tychczas obowiązującego sztywnego
schematu, o czym już mówiłem
Jeżeli chcemy zwiększać samodziel-
ność i odpowiedzialność jednostek
gospodarczych, to musimy postępo-
wać w taki sposób i w dziedzinie
analiz ekonomicznych. Dostarczane

przez te analizy informacje powin-
ny być jak najlepiej dostosowane do
potrzeb danego szczebla decyzyj-
nego.

REDAKCJA: Czy wobec tego nie

będzie już tak zwanej tablicy syn-
tetycznej, sporządzanie której było
niezwykle pracochłonne, a którą —

jak twierdzą niektórzy — wykorzy-
stywał jedynie Główny Urząd Sta-
tystyczny?

J. PIŃKOWSKI: Dlaczego? —ta-
blica sama w sobie nie jest zła, mo-

że być dużą pomocą, pod warunkiem,
że będzie zawierała te dane, które są
rzeczywiście ważne dla oceny dzia-
łalności przedsiębiorstwa. Dlatego
Uchwała kładzie główny nacisk na

merytoryczną treść analizy, na jej
odformalizowanie, na podejście kom-
pleksowe. Sporządzanie analizy to

praca badawcza, twórcza. Jej wyni-
ki mogą, a często nawet powinny
mieć formę tabelaryczną, ale nie o-

znacza to tylko innego ugrupowania
danych z różnych sprawozdań, a

znalezienie korelacji rzeczywiście
obrazujących wyniki pracv.

REDAKCJA: Może jakiś przykład?
J. PINKOWSKI: W analizie po-

winny być zebrane osiągnięte wyni-
ki i poniesione nakłady oraz poka-
zane istniejące między nimi relacje.
We wskazówkach metodycznych jest
podane wiele przykładów. Najbar-
dziej widoczny wynik działalności
przedsiębiorstwa przemysłowego to
wzrost produkcji dodanej. Ten wy-
nik musi być zestawiony ze wzro-

stem zatrudnienia, technicznego uz-

brojenia pracy i stopniem wykorzy-
stania majątku. Tylko wtedy bowiem
możemy określić, jakie czynniki i w

jakim stopniu zadecydowały o osią-
gniętym efekcie. Podobnie np. trze-
ba podejść do przyrostu kwoty zy-
sku. Analiza powinna pokazać, skąd
wziął się ten przyrost, w jakim sto-

pniu wpłynął na niego wzrost sprze-
daży, obniżenie kosztów jednostko-
wych, zmiany asortymentu produkcji
itp.

REDAKCJA: > Samodzielność przed-
siębiorstw w określaniu zakresu
działania . obejmowanego przez ana-

lizy ekonomiczne pozbawi jednostki
nadrzędne' poważnego, choć rzadko
wykorzystywanego materiału, który
powinien pomagać w kierowaniu po-
dległymi organizacjami.
. Samodzielność ta jest usprawie-
dliwiona i zrozumiana z punktu wi-
dzenia zwiększenia racjonalności
działania samych przedsiębiorstw,
ale trzeba przecież również racjona-
lizować działania branż i gałęzi go-
spodarki.

J. PINKOWSKI: Toteż analizy
będą robić dla swych potrzeb nie
tylko przedsiębiorstwa, organizacje
gospodarcze, lecz również zjednocze-
nia, resorty i prezydia rad narodo-
wych. Każdy z tych szczebli musi
koncentrować się na zagadnieniach
dla niego najważnipjszych.

Dla zjednoczenia przemysłowego
do takich spraw na pewno należy
ocena polityki inwestycyjnej, ocena

wyników produkcyjnych podległych
jednostek, efektywności produkcji
rynkowej, efektywności eksportu,
efektywność pracy zaplecza nauko-
wego itd. Zjednoczenie musi również
dokonywać ocen bardziej ogólnych
— stopnia zaspokojenia potrzeb go-
spodarki przez podległą mu branżę,
kierunków rozwoju produkcji' i po-
stępu technicznego, poprawy warun-

ków socjalno-bytowych załóg i wiele
innych elementów.

Jeszcze bardziej generalna musi
być analiza sporządzana przez re-

sort. Tam musi przeważać spojrze-
nie makroekonomiczne, porówny-
wanie osiągniętych rezultatów z po-
trzebami ogólnospołecznymi. Anali-
za taka powinna np. zawierać ocenę
wpływu pracy resortu na ogólną
równowagę ekonomiczną kraju i za-

spokojenie potrzeb ludności i gospo-
darki, wpływu na strukturę między-
gałężiową oraz jakościowe, struktu-
ralne przemiany i unowocześnienie
całej gospodarki, ocenę skuteczności
zmian w metodach zarządzania.

Analiza dokonywana przez prezy-
dia wojewódzkich rad narodowych
powinna służyć ocenie rozwoju da-
nego województwa, postępu w za-

spokajaniu potrzeb ludności oraz

Wpływu sytuacji istniejącej w woje-
wództwie na ogólną sytuację gospo-
darczą kraju. Musi więc ona zawie-
rać ocenę wyników osiąganych przez
jednostki planu terenowego bezpo-
średnio podległe prezydium rad na-

rodowych, jak również niektóre ele-
menty planu centralnego jak cho-
ciażby ocena w dziedzinie zatrud-
nienia i gospodarowania zasobami
pracy. Idzie między innymi O takie
elementy, jak wzrost produkcji
przemysłowej i rolnej, wzrost ma-

jątku produkcyjnego, poziom i struk-
tura zatrudnienia, stopień zaspoko-
jenia popytu ludności na podstawo-
we towary i usługi, ocena potrzeb
mieszkaniowych i efektów budow-
nictwa mieszkaniowego, stopień za-

spokojenia potrzeb socjalnych itp.
Dla zobrazowania wpływu woje-

wództwa na sytuację ogólnokrajową
trzeba wyciągać wnioski z takich
bilansów — jak siły roboczej i za-

trudnienia, inwestycji i robót budo-
wlano-montażowych, paszowego i in-

nych.
Powyższe omówienie zawiera tylko

pewne elementy analiz, sporządza-
nych na różnych szczeblach zarzą-
dzania. Idzie mi bowiem nie o wy-
czerpujące zreferowanie treści tych
analiz, a jedynie o pokazanie specy-
fiki stopnia dostosowania zakresu
analizy do zadań poszczególnych
jednostek gospodarczych.

REDAKCJA: Wynika z tego, że
ekonomistów — i nie tylko ekono-
mistów — czeka kawał ciężkiej ro-

boty...
J. PIŃKOWSKI: Tak, ale w wyni-

ku tej pracy wzbogaci się nasza wie-
dza O''gospodarce, lepiej będzie moż-
ina nią kierować, pełniej wykorzys-
tywać liczne jeszcze rezerwy. Wiele
elementów, które powinny znaleźć się
w analizach jest zresztą zawartych
w dotychczas przygotowywanych do-
kumentach, np. w bilansach przed-
siębiorstw. Do pracy nad analizami
trzeba wciągnąć służby finansowe,
nawiązać współdziałanie między róż-
nymi komórkami przedsiębiorstw.
Mamy nadzieję, że dzięki temu ana-

lizy ulegną wzbogaceniu, a z dru-
giej strony i na przykład bilanse fi-
nansowe zostaną bardziej nasycone
elementami analitycznymi.

Uchwała nie wyklucza, a przeci-
wnie zachęca do korzystania przy
sporządzaniu analiz z usług eksper-
tów, placówek naukowych, w tym

. Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego. Obligatoryjna jest współpraca
z bankiem. Potrzebne jest bowiem
spojrzenie wielostronne, a równocze-
śnie rzetelna wiedza ekonomiczna i

zaangażowanie społeczne. Analiza
ma służyć nie tylko dyrektorowi —

powinna stać się także ważną po-
mocą w pracy organizacji społecz-
nych, przede wszystkim samorządu
robotniczego. •

REDAKCJA: Uchwala Rady Mi-
nistrów mówi o analizach rocznych,
ale przecież jest (ro długi okres, a

kierować i zarządzać trzeba codzien-
nie.

J. PINKOWSKI: Oczywiście, ana-

lizy roczne nie wykluczają bieżące-
go badania efektów pracy jednostek
gospodarczych. Przeciwnie, trzeba
rozwijać i doskonalić analizy krót-
kookresowe. Stale nad tym pracuje-
my. Prasa systematycznie informuje
społeczeństwo o wnioskach i zada-
niach wynikających z systematycz-
nej comiesięcznej oceny przebiegu
realizacji planu społeczno-gospodar-
czego rozwoju kraju dokonywanego
przez Radę Ministrów. Owe bieżące,1
operatywne analizy i oceny obowią-
zują także na wszystkich szczeblach
zarządzania. Ich stałe doskonale-
nie jest ważnym zadaniem resor-

tów, prezydiów rad narodowych,.
zjednoczeń i przedsiębiorstw. Ale
jest i inny problem. Dla oce-

ny wielu zjawisk i procesów okres
roczny jest za krótki. Dlate-
go też już analizy roczne powinny
zawierać elementy prognozy, przewi-
dywania. System analiz musi być
powiązany z planowaniem, zarówno
na etapie tworzenia planu jak i je-
go realizacji. Nie chodzi przy tym o

formalne porównywanie wskaźni-
ków, lecz o bieżącą i długookresową
ocenę społecznej i ekonomicznej
efektywności naszego działania

REDAKCJA: Problem analizy
ekonomicznej ma szersze znaczenie:
podkreśla rangę ekonomicznego my-
ślenia i ekonomicznej wiedzy w re-

alizacji zadań postawionych na VI

Zjeździe. Dziękujemy więc za roz-

mowę w imieniu własnym i naszych
czytelników-ekonomistów.

Rozmawiał:

STANISŁAW CHEŁSTOWSKI
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W zwiqzku z konferencją o współpracy ekonomistów i inżynierów,
odbywajqcq się 12 i 13 kwietnia 1973 r.') - przysłane zostały do
redakcji dwa referaty, stanowiqce materiał db dyskusji na tej kon-
ferencji: mgr. ZDZISŁAWA JEDYNAKA pt. „Punkty styczne pracy
technika i ekonomisty na etapie projektowania inwestycji" i techni-
ka mż. ANTONIEGO TARCZEWSKIEGO pod tym samym tytułem.
Majqc na względzie doniosły charakter tematyki tej konferencji, za-

mieszczamy poniżej artykuł relacjonujqcy główne tezy obu wspom-
nianych wyżej referatów oraz wysuwajqcy dalsze tezy pod dyskusję.

REDAKCJA

JAKIE
sprawy powinny przede

wszystkim stanowić przedmiot
ściślejszej współpracy ekonomi-

stów i inżynierów w biurach pro-
jektów? Jakie problemy do współ-
pracy między ekonomistami i tech-
nikami wyłaniają się z obecnej po-
lityki rekonstrukcji technicznej bu-
downictwa i przemysłu? Jak w

tym względzie należy ocenić obec-
ny system ekonomiczno-finansowy
w biurach projektów? Jak siebie
widzą i jak chcieliby się widzieć
ekoncmiści w biurach projektów i

jak ekonomistów widzą technicy (i
jak chcieliby widzieć), a także jak
się widzą i chcieliby się widzieć
i chcieliby być widziani (przez
ekonomistów) — technicy? Pytania
te i problemy znajdują wyraz w

obu referatach przygotowanych na

konferencję (mgr Zdzisława Jedy-
naka — dla uproszczenia będę na-

zywał w dalszvm ciągu tej relacji
— EKONOMISTĄ, a inż. Antonie-

go Tarczewskiego — INŻYNIEREM).

NIE CHCĄ BYC
KALKULATORAMI

Środowisko ekonomistów w biu-
rach projektów jest niewątpliwie
jeszcze bardzo skromne. Z ankie-
ty przeprowadzonej w 1971 roku
wynika (dane z referatu EKONO-
MISTY), że w 144 biurach projek-
tów (stanowi to połowę biur projek-
towych kraju), zatrudniających ogó-
łem 37,5 tys, osób, pracuje "384; eko-
nomistów z wyższym wyksztąłCf-
niem. W 29 ;bmrach "projektów; tzn.
w 20 proc. ogólnej liczby ankietowa-
nych biur komórki ekonomiczne
mają charakter pracowni, w 58 biu-
rach (40 proc.) — są to zespoły
ekonomiczne (w każdym z takich
zespołów czy pracowni z reguły
pracuje po kilku lub kilkunastu
pracowników). W 57 biurach ko-
mórki ekonomiczne stanowią 1—3 -

osobowe stanowiska pracy. Około
13 proc. ogólnej liczby komórek
ekonomicznych w biurach projek-
tów podlega bezpośrednio dyrekto-
rom biur. 28 proc. — zastępcom
dyrektorów, a pozostałe 59 proc. —

kierownikom pracowni wielobran-
żowych.

ekonomista-projektant spy-
chany jest do roli kalkulatora po-
śpiesznie kończącego dzieło na

końcowym stanowisku pracy w ta-
śmie projektowo-produkcyjnej."
Tak ocenia to zjawisko EKONO-
MISTA. Dotyczy to zwłaszcza ma-

łych biur projektów, gdzie stano-
wiska pracy ekonomistów są jed-
no, dwuosobowe. Liczne są takty
powierzania ekonomistom w tych
biurach prostych czynności zwią-
zanych ze zbieraniem materiałów
do projektowania jak również ze

zbieraniem opinii instytucji uzgad-
niających. Sprowadza się w ten

sposób ekonomistę do roli pomocy
technicznej.

Dlaczego jednak ekonomiści nie
przyjmują innej postawy, postawy
pracowników — jak ją nazywa
EKONOMISTA — analityczno-kon-
cepcyjnych? Otóż zdaniem EKO-
NOMŻSTY — postawa taka wywo-
łuje przeważnie znaczne komplika-
cje. Rozwiązanie przyjęte do dal-
szego projektowania i realizacji mo-

że bowiem okazywać się mało e-

fektywne, należałoby wówczas po-
wracać do jego technologicznego i

konstrukcyjnego opracowania. „Po-
wstaje problem wzrostu nakładów
pracy — pisze EKONOMISTA —

w tym czasie do projektanta docie-
rają nowe, często pilne zlecenia...
Spiętrzenie!"

Owa postawa analityczno-kon-
cepcyjna jest często uciążliwa rów-
nież ze względu na stare, zakorze-
nione nawyki, brak klimatu dla re-

spektowania kategorii ekonomicz-
nych. Zwłaszcza poważne proble-
my wyłaniają się na tle pełniej-
szego uwzględnienia w rachunku
ekonomicznym efektywności inwe-
stycji takich czynników jak zmia-
na relacji cen światowych, ceny
ziemi, kosztu związanego z ochroną
środowiska naturalnego człowieka.

Nie sprzyja również dostatecznie
kształtowaniu się pożądanych pos-
taw analityczno - koncepcyjnych —

. sytuacja kadrowa. Pozostawia bo-
wiem wiele do życzenia — zda-
niem EKONOMISTY — obsada
stanowisk ekonomicznych — zarów-
no od strony przepisów, jak i ich

stosowania. Przepisy niedostatecz-
nie zastrzegają niektóre z tych sta-
nowisk (głównego ' ekonomisty i

głównego specjalisty d/s ekonomicz-
nych) dla osób z określonym wyż-
szym wykształceniem. Nie jest rów-
nież dostatecznie przestrzegany
warunek dotyczący stażu pracy i

znajomości problematyki biur pro-
jektów przez kandydatów ubiega-
jących się o te stanowiska.

„Podniesienie roli i rangi zawo-

du ekonomisty oraz obarczenie go
odpowiedzialnością zależne jest 10

poważnym stopniu — zdaniem
EKONOMISTY — od obsadzenia
stanowisk ekonomicznych przez
ekonomistów z wyższym wykształ-
ceniem ekonomicznym." W związ-
ku z tym uważa on za koniecz-
ne dokonanie w taryfikatorze kwa-
lifikacyjnym biur projektów anian,
aby wszelkie stanowiska kierow-
nicze w biurach projektów, wy-
magające wiedzy ekonomicznej,
mogli zajmować wyłącznie pracow-
nicy posiadajacy wyższe kwalifi-
kacje ekonomiczne.

Zbliżenie obu zawodów technika
i ekonomisty powinno się również
dokonywać ma drodze wzajemnego
uzupełniania wiedży. Zwraca na to

uwagę EKONOMISTA, pisząc o

podejmowaniu przez inżynierów
studiów ekonomicznych jako sta-
diów podyplomowych oraz ciągłym

-B9d«f>«8sai». przez

•ekonojpistówsM.-wifidzyr/ w-v zakresie
-taębrwki 4 technołogu-idsraz: uczest-
niczeniu w studiach podyplomo-
wych różnych specjalności związa-
nych z problemami i profil ara bran-
żowym danego biura projektów.

PROPOZYCJA INŻYNIERA

Z referatu INŻYNIERA rodzi się
raczej optymistyczny pogląd na te-
mat możliwości rozwiązania prob-
lemów, jak się widza i jak chcie-
liby się widzieć ekonomiści w biu-
rach projektów. Uważa on, że tak
w dziedzinie programowania roz-

woju, jak i wytyczania ram orga-
nizacyjnych dla działalności inwe-
stycyjnej. podstawowy problem po-
lega na zwiększeniu udziału ludzi:
inżynierów i ekonomistów „o szer-

szym spojrzeniu", o ..szerszych po-
gladach" itp. Nie tylko nie zdra-
dza on w referacie zainteresowa-
nia w spychaniu ekonomistów do
roli pomocy technicnei. sie w peł-
ni wtóruje EKONOMIŚCIE, zarzu-

cajac ekonomistom dotychczas za-

trudnianym w biurach projektów,
. że są „kalkulatorami".

Nie zdradza on również wska-
zywanych przez EKONOMISTĘ na-

wyków do niedostatecznego respek-
towania skutków ekonomicznych
sytuacji rynkowej. Wśród pilnych
do rozwiązania zadań wymienia na-

tomiast między innymi „perma-
nentne śledzenie relacji kosztów i
cen."

Porusza on również problem
bodźców ekonomicznych i mierni-
ków oceny działalności projekto-
wej i inwestycyjnej. Uważa, że
obecne rozwiązania wymagają dal-
szego . usprawniania. Sugeruje, że

technicy wyczuwają potrzebę zwró-
cenia większej uwagi na sprawy
bodźców do wykonywania zadań
rzeczowych i bardziej prawidłowej
pod tym kątem właśnie oceny dzia-
łalności uczestników procesu inwe-
stycyjnego. Fragmentem tego za-

gadnienia byłoby — jego zdaniem
— bardziej prawidłowe rozwiąza-
nie wynagrodzeń za prace projek-
towe. Uważa on. że problemy tego
typu można bardziej prawidłowo
rozwiązać jedynie w warunkach
ścisłej współpracy ekonomistów z

technikami. Jest to oferta niewąt-
pliwie zasługująca na podjęcie.

W świetle podnoszonego przez
EKONOMISTĘ braku klimatu dla
pełnego respektowania w rachunku
ekonomicznym opłacalności inwes-
tycji takich nietradycyjnych jego
elementów, jak koszt związany z

ochroną środowiska naturalnego,
warto podkreślić, że w tej sam»j
sprawie z nie mniejszą ostrością
występuje INŻYNIER „...podstawo-
we braki —/pisze on — rysują się
wciąż w naszej działalności inwe-
stycyjnej na odcinku uwzględniania
(w rachunku ekonomicznym) na-

turalnego środowiska..." Jest to

również jego zdaniem powodem
często widocznego braku gospodar-
ności... musimy obecnie — pisze on

dalej — spojrzeć na te sprawy w

sposób ekonomiczny, wprowadzić
do rachunku efektywności takie i
inne (poza glebą) elementy środo-
wiska: wodę, powietrze, krajobraz,
roślinność itd..". Proponuje on

również w tej dziedzinie nawiąza-
nie ścisłej współpracy między eko-
nomistami i technikami, a także
obu tych profesji z biologami.

Z innych tematów, w których po-
trzebna jest zdaniem INŻYNIERA
ściślejsza współpraca między eko-
nomistami i technikami, wymienia
on:

0 rozwiązywanie na nowych zasadach

problemów sieci osiedleńczej, zespołów
urbanistycznych, aglomeracji,

Q ściślejsze sprzężenie ich efektywno-
ści technologicznej i użytkowej (sprawa
stosowania rozwiązań elastycznych i po-

lifunkcyjnych),

© przechodzenie od budownictwa prze-

mysłowego (które niedawno często je-
szcze miało charakter rzemieślniczy) do
budownictwa fabrycznego.

Ścisła współpraca pomiędzy eko-
nomistami i technikami potrzeb-
na jest — zdaniem INŻYNIERA —

we wszystkich etapach działalności
inwestycyjnej. Poza prognozowa-
niem, programowaniem, planowa-

' niem i kształtowaniem podstaw
prawnych działalności inwestycyj-
nej. normatvwow, norm, typizacji
i -cenotwórstwa — powinna ona

obejmować:

t etap przygotowania dokumentacji
technicznej i formalno-organizacyjaej
związanej z działalnością inwestycyjną
(etan ten powinien być — zdaniem

IN2YNIEHA. — wzbogacony o efekty
wspólnych, roboczych analiz techników

i ekonomifitiiw). co, przeciwdziałałoby
Óecyzjom' przypadkowym; . ,->.. -

ft etap
,:pr<ić' ( riaitkowych, naukowo-ba-

dawczych i wdrożeniowych wspólnych
i ekonomistów i- techników, a nie roz-

łącznych, jak to ma dotychczas często
miejsce;

0 etap bieżącego kierowania produk-
cją ( robotami budowlano-montażowyml
1 robotami związanymi z utrzymaniem
stanu technicznego obiektów) przez bez-

pośrednio współpracujących ze sobą tech-

ników i ekonomistów w odpowiednio ze-

stawionych zespołach zawodowych (cho-
dzi o wspólną ocenę rezultatów bieżącej
działalności przemysłowej oraz wspólne
wnioski korygujące tę działalność).

CO JEST SZCZEGÓLNIE WAŻNE

Jakie tematy uwzględnione i nie-
uwzględnione w referatach przygo-
towanych na konferencję wydają
się szczególnie ważne w rozwija-
nym obecnie wspólnym działaniu
ekonomistów i techników w biu-
rach projektów. Oto niektóre z

nich:

O Dbałość o coraz wyższą jakość
pracy ekonomistów i inżynierów
oraz pozostałego personelu biur pro-
jektów. Oznacza to przede wszyst-
kim wspólne organizowanie różne-
go rodzaju form szkolenia i do-
szkalania pracowników, ale także
typowanie na określone stanowiska
ludzi maiacvch właściwe kwalifi-
kacje. Wspólne działanie PTE i
NOT może mieć tutaj oczywiście
charakter opiniodawczy. Można i

należy wychodzić z odpowiednimi
propozycjami w stosunku do dyrek-
cji biur projektów, na forum orga-
nizacji partyjnej i związków zawo-

dowych. Jest to właściwa droga
prowadzącą do zapewniania w prak-
tyce m.in. lepszej obsady poszcze-
gólnych stanowisk pracy, skutecz-
niejszego egzekwowania określo-
nych umiejętności i kwalifikacji od
ludzi stawianych .na poszczególne
stanowiska. Nie wyklucza to oczy-
wiście ^.aktualności postulatu za-

ostrzenia ogólnie obowiązujących-
przepisów zastrzegających okre-
ślone stanowiska dla osób o wła-
ściwych umiejętnościach i kwalifi-
kacjach, a także wniosków doty-
czących zmian w systemie taryfi-
kacji;- Doświadczenie minionych lat
uczy nas jednak, że najważniejsze'
sa środki realizacji, tego rodzaju
wniosków jakie tworzymy w sa-

mych zakładach pracy.

6 Dalsze doskonalenie systemu
ekonomiczno - finansowego biur
projektów. Już od prawie 20 lat
system ten podlega yv naszym kra-
ju różnorodnym korektciń. Chociaż
przygotowanie tych korekt pochło-
nęło już sporo energii i prży o-

kazji wyjaśnione zostały niemal
wszystkie niuanse tego złożonego
problemu — zmiany w tej dzie-
dzinie. także ostatnia, sprzed paru
miesięcy — miały charakter szcząt-
kowy. Złożoność problemu polega
na tym. że trudno jest wyegzekwo-
wać od projektanta jego odpowie-
dzialność za efekty ekonomiczne'
osiagane w realizacji jego projek-
tu. Przyczyny: bariery organizacyj-
ne, odstęp czasu. Zgodnie z ogólnie
przyjętym kierunkiem doskonale-
nia metod planowania i zarządza-
nia w naszym kraju, również w

biurach projektów powinny zostać
obecnie podjete prace zmierzające
do wprowadzenia w tej dziedzinie
rozwiązań bardziej kompleksowych.
Są to sprawy, do których także
Życie Gospodarcze nawiazuje obec-
nie bynajmniej nie po raz pierw-
szy.

2
) Ekonomiści i inżynierowie

w biurach projektów powinni
wspólnie przygotować program od-
powiednich działań w tym zpkreśie
obejmujący okres lat najbliższych
oraz dalszą perspektywę. Można
ewentualnie rozpatrzyć możliwość
za

; niciowania wcześniej przez któ-
reś z biur projektów takich nowych
rozwiązań. Do teeo celu-można np.
wykorzystać biura projektów
współpracujące z jednostkami ini-

cjującymi nowe metody planowa-
nia i zarzadzania w- przemyśle.

O Wszystkie wspomniane wyżej
działania powinny oczywiście pro-
wadzić do podwyższenia poziomu
jakościowego prac projektowych.
O kierunkach tych prac na przy-
kładzie budownictwa . pisał sporo
w swoim'

1
rśferacie: 'INŻYNIER. Nie

wyczerpał on oczywiście listy
'wszystkich' możliwych. tutaj tema-
tów. Można by no. dodŚć. że w bu-
downictwie obok wspominanych
przez niego konstrukcji lekkich, są
również inne kierunki działania
prowadzace do wzrostu efektyw-
ności wykorzystania materiałów:
zastępowanie stali i innych trady-
cyjnych materiałów przez tworzy-
wa sztuczne i w ogóle tworzenie
warunków, w których może zacho-
dzić silniejszy postęp w dz ! edzi-
nie stosowania tzw. optymalnych
substytutów.

Wzrost poziomu jakościowego
prac proiektowych jest tematem,
który może bvć rozpatrywany jesz-
cze szerzej. Dobre projektowanie
stanowi bowiem równocześnie 5

a-

kąś formę kontynuacji programo-
wania rozwoju. Jest sor^erenie
zwrotne np. miedzv uwzględnia-
niem w pracach projektowych ma-

teriałów nietradycvjnvch a rozwo-

jem bazv wvtwórczej tvch mate-
riałów. Podrbnepo sorzeżenia moż-
na sie dooatrzvć oom'pd7v sytua-
cja w dziedz

?
nie uwzelednipma w

pracach Droiektowvcb rozwiązań
paliwo i ener^o-nszczednych. a no-

stppe
rr

i w dzipdzinip i'nownf7pśnie-
nia bazy npjiwown-enerffptvcnei.
Jest to nroblem nie tvlko teore-

tyczny. Niektóre wiekszp buira
nroiektów. takip iak np. Binrnhut,
Ripromet — n^Tvwaia iuż zapew-
ne niemała role w programowani
rnzwoiu. w istnieiarvnti vsmnkach
trudno byłoby w tej dziedzinie .wy-

myślić jedną receptę która by u-

względniała warunki różnych dzie-
dzin i branż przemysłowych. Nie-
wątpliwie jednak warto zastano-
wić się nad dalszym sterowaniem
tvm procesem wzrostu aktywności
biur projektowych i na tym tle
ich oddziaływania na programo-
wanie rozwoju. Na pewno byłoby
Z dużą korzyścią dla kraju gdyby-
śmy uświadańiiali sobie wcześniej
różne sytuacje w dziedzinie naszej
realnej . Zdolności eksportowej i

efektywności produkcji projektów
realizowanych w MPM, MPCh,
MPL i w innych resortach wcześ-
niej, nie w momencie kiedy pro-
jekt jest już do połowy zrealizowa-
ny, ale. wtedy, kiedy on jest jesz-
cze. w" tokuopracowywania, kiedy
jego modyfikacja jest jeszcze moż-
liwa i mniej- kosztuje. W tym świe-
tle godnym Uwagi tematem jest
także rozwój . powiązań organiza-
cyjnych. i„ ekonomicznych biur pro-
jektów. by tą., drogą mieć zapew-
niona . również większa niezależność
i obiektywność opinii.

i*

Optymistycznie nastraja fakt, że

obaj referenci zgodnie stwierdzają
cheć współpracy. Zarówno EKONO-
MISTA, iak INŻYNIER podkreśla-
ją wielokrotnie i bardzo silnie do-
tychczasowy brak dostatecznego i

rzetelnego kontaktu miedzy ekono-
mistami i technikami zarówno przy
proiektowvm warsztacie, jak i na

niwie społeczno-zawodowej w por
staci m.in., spotkań podobnych do
omawianej tu łódzkiej konferencji.
INŻYNIER nie tylko nie jest prze-
ciwny, ale wręcz opowiada się
również ?a proponowpnvm przez
EKONOMISTĘ wzmocnieniem ko-
mórek ekonomicznych w biurach
projektów. Przeciwstawianie sebie
ekonomistów i inżynierów, a także
ich wzajpmnp obarczanie sie od-
powieH7ialnością jest — zdaniem
INŻYNIERA — zwiazane z roz-

drobnieniem i separacją w ich
działaniu. .

„... Obecna konferencja — pisze
w początkowej części swojego re-

feratu INŻYNIER — w odczuciu
technika jest wydarzeniem wyjąt-
kowym i powinna stanowczo stać
się precedensem na przyszłość".
W cytowanym zdaniu znajduje za-

pewne wyraz narosła potrzeba no-

wego spojrzenia na problemy dal-
szej współpracy ekonomistów i
techników. Temat ten na pewno
wykracza poza ramy konferencji i
nie o konferencje tutaj chodzi
przede wszystkim. Sama konferen-
cja okaże się oczywiście bardziej
uzasadniona, jeśli w jei rezultacie
narodzą się wnioski, które będą
realizowane oraz takie nowe związ-
ki profesjonalne techników i eko-
npmistów. które beda .się» okazy-
wały dostatecznie trwałe na--dal-
szą metę i coraz bardziej owocne

dla społeczeństwa.

') Konferencja ta, odbywająca się w

dniach 12 i 13 kwietnia w Lodzi w Do-
mu Technika, przy Placu Komuny Pa-
ryskiej 5 zorganizowana została przez
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego oraz Zarząd Główny
Polskiego Związku Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa. Tytuł Konferencji
w pełnym brzmieniu: „Zadania ekono-
misty oraz warunki współpracy projek-
tantów-ekonomistów i techników na e-

tapie projektowania inwestycji. Konfe-
rencja ma się odbywać w gronie po-
nad 300 inżynierów i ekonomistów z

biur projektów w trybie' plenarnym
i sekcyjnym. Przewiduje się powołanie
trzech zespołów (l) d/s inwestycji ko-
munalnych; (2) ogólnych oraz (3) bu-
downictwa przemysłowego. O przebie-
gach i wnioskach z konferencji poin-
formujemy naszych Czytelników na

kolumnie „Sprawy ekonomistów" w

Jednym z najbliższych numerów 2.G .

!
) Przykładowo "o koordynacji bodź-

ców ekonomicznych u inwestora, wyko-
nawcy i projektanta pisaliśmy już w

1962 roku w artykule „Bodźce ekono-
miczne w • biurach projektowych"
(Życie Gospodarcze nr 29 z 22 lipca
1962 roku). „Pracownicy biur projek-
towych (np. Biprohutu. Biprostalu,
Prosynchemu) wiele uwagi przywiązu-
ją do zmian organizacyjnych. Prze-
ciążenie biur projektowych, jest. ich
zdaniem, przede wszystkim konsekwen-
cją tego. że są one podporządkowane
zjednoczeniom i ministerstwom przemy-
słowym —

. ..

— i dalej (biura projektów)
... chciałyby stanowić organizacje samo-

dzielną. podporządkowana wyodrębnio-
nemu urzędowi centralnemu...". — Pi-
saliśmy wówczas, że jest w tym dąże-
niu wprawdzie dużo dobrych" intencji,
i chęć przeciwstawienia się nierealnym
żadaniom przemysłu, ale rozwiązania
na dalsza mete należy szukać w kom-
pleksowym usprawnieniu systemu eko-
nomiczno-finansowego.

Poprawki wynikające z rzetelnej analizy ekonomicznej zmuszają często do ponownego
Następuje wówczas spiętrzenie różnych pilnych zleceń...

opracowania projektu.
Fot. B. Wielopolska

ORZECZNICTWO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZAKŁADU PRACY

ZA PRZYNIESIONE RZECZY
PRACOWNIKA

Zakłady Wytwórcze Urządzeń
Telefonicznych w W. wypowie-
działy umowę o pracę swemu

pracownikowi Walentemu F. na

dzień 31 maja 1970 r. Przed
upływem terminu wypowiedze-
nia, doręczono Walentemu F.

pismo, którym zwolniono go z

dniem 24 kwietnia 1970 r. Z
wszelkich dalszych czynności na

rzecz Zakładów Wytwórczych.
Po pewnym czasie Walenty F.

wystąpił z pozwem sądowym
przeciwko Zakładom Wytwór-
czym o zapłatę, twierdząc, że z

dniem 24 kwietnia 1970 r. po-
zbawiony został dostępu do swo-

ich osobistych rzeczy, które po-
zostawił w zamkniętym i zaplom-
bowanym biurku, stojącym

1
w

pokoju, gdzie pracował. W biur-
ku tym w przeddzień wskazanej
daty. tj. dnia 23.IV.1970 r., zło- ,

żył on — jak twierdził — klaser,
z cennymi znaczkami o wartości
co najmniej 120 000 zł. Przed-
miot ten zaginął. Zdaniem po-,
woda nastąpiło to w warunkach,
które świadczą, że za utratę rze-

czy odpowiedzialność ponoszą
pozwane Zakłady. Toteż powód
domagał się zasądzenia na jego
rzecz od pozwanych Zakładów

wymienionej kwoty 120 000 zł.
Sąd Wojewódzki wysunięte

przez powoda twierdzenie o za-

ginięciu klasera z biurka uznał
za nie udowodnione, bowiem
według protokołu komisyjnego
Otwarcia biurka w dniu 25
kwietnia 1970 r. nie ujawniono
klasera wśród rzeczy znajdują-
cych się w biurku. Ubocznie zaś
Sąd Wojewódzki zaznaczył, że
zakład pracy nie może odpowia-
dać za rzeczy wartościowe, które
pracownik pozostawia w zakła-
dzie pracy na własne ryzyko.
. Wobec wniesienia przez powo-
da rewizji, sprawa przeszła do
Sądu Najwyższego, który wyro-
kiem z dnia 7 czerwca 1972 r.

nr I PR 114/72 rewizję Walente-

go F. oddalił, wypowiadając na-

stępujący pogląd prawny:

W związku ze świadczeniem
pracy może dojść ubocznie do za-

warcia w sposób dorozumiany
między zakładem pracy a pra-
cownikiem umowy o przechowa-
nie odzieży lub innych rzeczy
przynoszonych przez pracownika
do miejsca pracy, lecz może to

dotyczyć tylko przedmiotów, któ-
re pracownik zwykle ze sobą
nosi i które musi złożyć w ozna-

czonym miejscu, by móc pełnić
- pracę.

Natomiast wykluczyć trzebk
powstanie' w sposób dorozumiany
między wskazanymi podmiotami
stosunku przechowania co do
rzeczy nie pozostających w żad-
nym związku z wykonywaniem
pracy,-a tym bardziej co do
przedmiotów szczególnie cennych.
Takie rzeczy pracownik wnosi i

zabezpiecza na własne ryzyko, .co

oczywiście nie wyklucza możli-
wości odpowiedzialności zakładu
pracy w szczególnych sytuacjach
za szkodę, wynikłą dla pracow-
nika z utraty rzeczy, na ogól-
nych zasadach odpowiedzialności
pozaumownej.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy
zaznaczył m.in.:

„(...) istotne dla wyniku spra-
wy ustalenia Sądu Wojewódzkie-
go zostały dokonane bez prze-
kroczenia granic zastrzeżonej dla
sądu swobodnej oceny dowodów
(art. 233 § 1 k.p.c .) oraz zgodnie
z zasadami logiki i doświadcze-
nia życiowego.

Jedynie świadek R. zeznała, że

widziała, jak powód włożył kla-
ser do biurka. Jednakże ten frag-
ment jej zeznań nie jest dosta-
tecznie przekonywający. Poprzed-
nio bowiem świadek ten wyra-
ziła się, że w pokoju powoda nie
była i tylko skądinąd wie, że

powód „miał klaser i zaniósł go
do biurka". Dopiero gdy z po-
mocą pamięci świadka przyszedł
sam powód, twierdząc, że świad-
ka wprowadził do pokoju, to

wtedy świadek R. oświadczyła,
że widziała, jak powód złożył
klaser do biurka. Świadek H. w

dniu 23.IV.1970 r. nie widziała
w ogóle klasera i tym samym nie
zauważyła, by w tym dniu po-
wód chował go do biurka.

Według • zeznań T.W . w czasie
komisyjnego otwierania biurka
dnia 25.IV.1970 r. było ono opie-
czętowane w takim stanie, w

jakim je pozostawił powód. W

konsekwencji Sąd Wojewódzki
słusznie zwrócił uwagę na brak
doWodów potwierdzających re-

lację powoda, jakoby zostawił oh
w miejscu pracy klaser filateli-
styczny.

W świetle zeznań świadka
W.S. i A .M . powód był kilka-
krotnie wzywany do opróżnienia
biurka. Sugestii powoda, iż
świadek W. nie uczestniczyła w

czynnościach otwarcia jego biur-
ka, przeczy zeznanie tego świad-
ka, a ponadto nikt inny tej Su-
gestii skarżącego nie potwier-
dził.

Do twierdzeń i zeznań powoda
nie można było nie odnieść się
z reaerwą. Na przykład w osno-

wie pozwu podał on, że nie spo-
dziewał się zaginięcia rzeczy po-
zostawionych w zamkniętym za-

plombowanym biurku na terenie
zakładu pracy, w pokoju, gdzie
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pricowalo 16 osób, i dlatego do-
piero w następnym roku z proce-
su. wytoczonego mu. przez, za-

kład pracy o rozliczenie się do-
wiedział się o zaginięciu klasera.
Z-kolei w piśmie procesowym 'z
$1.1972 r. powód odmiennie
RCzedstawił informację co do
powzięcia wiadomości o utracie
rzeczy. Pisze tam: „mnie zaś te-
lefonicznie zawiadomił na dru-
gi dzień po otwarciu biurka Sta-
nisław R., że w moich rzeczach
nie ma klasera ze znaczkami
pocztowymi, więc dlatego nie od-
bierałem rzeczy i liczyłem się z

dochodzeniem ich na drodze są-
dowej". Gdyby zatem uwzględ-
nić te dane, podtrzymywane
również w 1-ew'zj.i, należałoby
dojść do wniosku, że z niezro-
zumiałych przyczyn powód jesz-
cze przez pełne 17 miesięcy zwle-
kał z wytoczeniem powództwa i

pozostawał w tym okresie całko-
wicie b'erny, nie poszukując za-

ginionej rzeczy.

W rewizji powód zamieścił
wzmiankę o ewentualnej odpo-
wiedzialności zakładu pracy z

tytułu przechowania rzeczy. E-
weńtualność taką w danym sta-
nie faktycznym trzeba odrzucić.
W-związku ze świadczeniem pra-
cy może- dojść ubocznie do za-

warcia w sposób dorozumiany
między zakładem pracy a pra-
cownikiem umowy o przechowa-
nie odzieży lub innych rzeczy
przynoszonych przez pracownika
do miejsca pracy, lecz może to

dotyczyć tylko przedmiotów, któ-
re pracownik zwykle ze sobą no-

si i które musi złożyć w ozna-

czonym miejscu, by móc pełnić
pracę. Natomiast wykluczyć
trzeba powstanie w sposób doro-
zumiany między wskazanymi
podmiotami stosunku przechowa-
nia co do rzeczy nie pozostającej
w żadnym związku z wykonywa-
niem pracy, a tym bardziej co

do przedmiotów szczególnie cen-

nych. Takie rzeczy pracownik
wnosii i zabezpiecza na własna
ryzyko, co-oczywiście nie wyklu-
czaj możliwości odpowiedzialnoś-
ci ^ąkładu pracy w szczególnych
sytśpąfcjach za szkodę; wynikłą dla
pracownika..z utraty .rzeczy,' na

ogólnych ' zasadach odnowi edz.lal-
nośći pozaumownej. Na tle sta-
nu faktycznego przyietego nie-
wadliwie przez- Sad Wojewódzki
rozważania oowyższe mają cha-
rakter marginesowy.

Z tych względów Sąd Najwyż-
szy na podstawie art. 387 k.p .c.

rewizję oddalił. ( ...)"

NOWE PRZEPISY

BTOOWA- 1 EKSPLOATACJA
BOCZNIC KOLEJOWYCH

Minister Komunikacji wydał
ostatnio zarządzenie z dnia 8
marca 1973 r. w sprawie bocz-
nic kolejowych (Monitor Polski
Nr 13, poz. 81), które wejdzie
w życie z dniem 1 lipca 1973 r.

Zarządzenie ustala, kiedy i

pod jakimi warunkami mogą być
budowane, przebudowywane i

eksploatowane bocznice kolejo-
we.

Eksploatacja bocznicy kolejo-
wej. jest . ekonomicznie uzasad-
nióńa, jeżeli w okresie rocznym
przewiduje się na niej naładu-
nek i wyładunek średnio co naj-
mniej 10 wagonów na dobę w

przeliczeniu na wagony dwu-
osiowe. W razie eksploatacji
bocznicy przez zakład pracujący
sezonowo przeciętną dzienną
liczbę wagonów oblicza się dla
danego sezonu.

Zarządzenie wskazuje możliwe
odstępstwa od powyższej zasady.

Bocznica kolejowa powinna
być wyposażona' w odpowiednie
urządzenia mechaniczne, zapew-
niające sprawne i terminowe ła-
dowanie towarów do każdego ro-

dzaju wagonu towarowego oraz

ustalanie ich wagi. Wymagań co

do urządzeń wagowych nie sto-

suje się za zgodą dyrekcji, je-
żeli obrót nie przekracza 10 wa-

gonów na dobę lub jeżeli prze-
syłki nie wymagają ważenia.

Dyrekcja PKP może w każ-
dym czasie dokonać przebudowy
torów bocznicy i urządzeń słu-
żących do jej eksploatacji i u-

trzymania. znajdujących się na

obszarze przedsiębiorstwa PKP,
oraz zażądać od posiadacza bocz-
nicy przeprowadzenia takich
inwestycji na pozostałej części
bocznicy, jeżeli wymaga tego
bezpieczeństwo ruchu.

Roboty wchodzące w zakres
bieżącej konserwacji części
bocznicy i urządzeń znajdują-
cych się na obszarze przedsię-
biorstwa PKP wykonuje to

przedsiębiorstwo na koszt posia-
dacza bocznicy, a na pozostałej
części — posiadacz bocznicy we

wfasriym zakresie.
Osoby trzecie mogą używać

bocznicy za zgodą dyrekcji PKP
i posiadacza bocznicy. Posiadacz
bocznicy odpowiada za zapew-
nienie przez osobę trzecią wa-

runków określonych przez dy-
rekcję.

Bocznice kolejowe, które nie
spełniają -Warunków określonych
w zarządzeniu,: podlegają likwi-
dacji w trybie i terminach usta-

lonych przez dyrekcję PKP.

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

CHŁOP! CZY ROBOTNICY?

W
OSTATNIM okresie wzrosło
ogromnie zainteresowanie lu-
dnością o dwóch źródłach

dochodów, o czym m. in. świadczy
ożywiona, pełna kontrowersji dys-
kusja opublikowana na łamach „Ży-
cia Gospodarczego"

1
). Eio niektó-

rych poruszonych w niej spraw
chciałbym nawiązać.

Jeśli słuszna jest teza, której rów-
nież hołduję, że naszą narodową
szansą, mogącą zdynamizować roz-

wój gospodarczy, obok postępu na-

ukowo-technicznego są zasoby ludz-
kiej pracy — to głównym źródłem
tych rezerw jest oczywiście rolnic-
two i wieś. Wieś, rolnictwo dostar-
czały i po dziś dzień dostarczają
najtańszych zasobów pracy, co w

warunkach średniego poziomu tech-
nicznego w całej gospodarce posiada
ogromne ekonomiczne znaczenie.

Aktualny poziom techniczny kra-

ju nie eliminuje żywej pracy pro-

stej, często prymitywnej, nie wyma-

gającej specjalnych kwalifikacji. W

wewnętrznym społecznym podziale
pracy m. in. na skutek taniości siły
roboczej, prace proste nie objęte są

dynamicznym programem mechani-

zacji, są więc one konieczne. Po-

nadto zaangażowanie dostępnych re-

zerw siły roboczej w gałęziach gos-

podarki narodowej, które są społe-
cznie bardziej efektywne jest racjo-
nalne nie tylko w rachunku po-

szczególnych przedsiębiorstw, lecz

zmniejsza społeczne koszty moderni-

zacji całej gospodarki narodoweji
Wiadomo bowiem, że społeczna wy-

dajność pracy przy obecnym pozio-
mie naszego rozwoju jest 3-krotnie

wyższa w przemyśle niż w rolnict-

wie.

Z tego punktu widzenia exodus
ludności z rolnictwa jest zjawiskiem
pozytywnym. Oczywiście exodus ten

jest pozytywny również dla samego
rolnictwa, co nie oznacza, że nie
mogą równocześnie występować
uboczne zjawiska ujemne.

NIE RÓŻNICE W DOCHODACH,
ALE...

Powstanie przeto kategorii ludnoś-

ci dwuzawodowej, lub noszącej ce-

chy dwuzawodowości często okre-

ślanej mianem chłopów-robotni-
ków

2
) jest nieodłączną cechą rozwo-

ju gospodarczego o przemysłowej
strukturze ekonomicznej. Jest to

więc zjawisko w pełni obiektywne.
Trudno zgodzić się, że główną prze-

słanką podejmowania przez część
'^olni^gw^r^y poza rolnictwem jes.J;
:teo.3lji^ośł^Hzyskania większych do-

chodów niż gwarantuje to praca w

rolnictwie. Niektórzy autorzy sądzą,
że jeśliby dochody z gospodarstwa
polnego były wyższe, zahamowałoby
to powstawanie grupy chłopów-ro-
botników. I uważają za pożądany
taki właśnie kierunek polityki gos-

podarczej, w wyniku którego zaha-

mowano by odpływ ludności ze wsi

wraz ze wszystkimi jego konsek-

wencjami. Jest to — moim zdaniem
— rozumowanie dyskusyjne. Pow-

stanie kategorii chłopów-robotni-
ków związane jest z następującymi
przesłankami:

0 Industrializacją kraju, która stwo-

rzyła nie tylko rynek pracy, lecz otwa-

rła drogę ludności będącej dotąd w naj-
trudniejszej sytuacji ekonomicznej i spo-

łecznej do nowych bardziej atrakcyj-
nych wzorców życia. Ośmiogodzinny
dzień pracy, stale pozycje dochodu, mo-

żliwość nowych form życia — to czyn-

niki, których działanie jest wciąż bar-

dzo silne i to niezależnie od rozmiarów

realnych dochodów.

9 przeludnienie agrarne wsi jako
obiektywny czynnik naszej rzeczywisto-
ści* nresja nadmiaru rąk do pracy na

wsi wywierała i dotąd wciąż wywiera
ogromny wpływ na model naszej polity-
ki gospodarczej.

Pomimo ogromnych przemian, ja-
kich dokonano w strukturze zawo-

dowej ludności i dziś mamy jeszcze
rejony kraju, w których dochód czy-

sty z rolnictwa na 1 członka rodziny
nie zapewnia warunków bytowania,
a równocześnie występuje tam duże

nasilenie rąk do pracy. Przykładem
niech będzie Polska południowa. Za-

daniem więc polityki gospodarczej
jest stworzenie dodatkowych miejsc
pracy, by ludność ta mogła w miarę
normalnie egzystować.

Problem ludności dwuzawodowej
nie sprowadza się do alternatywy:
miasto czy wieś, przemysł czy rol-

nictwo. Jest to przede wszystkim
proces ekonomicznej i społecznej
emancypacji, proces wydźwigania
warstw najniższych do poziomu no-

woczesnej egzystencji ekonomicznej,
zawodowej, kulturowej i społecznej.

Należy podkreślić, że jest to pro-
ces, w którym -doskonalą się nie
tylko funkcjonujące systemy spo-
łeczno-ekonomiczne, lecz przede
wszystkim sami ludzie. Można przy-
toczyć tysiące przykładów wyrasta-
nia z chłopskich rodzin przodują-
cych robotników, techników i no-

wej socjalistycznej inteligencji, sta-

nowiących ważne ogniwo rozwoju
gospodarki, nauki i kultury. Wielu
z nich do dzisiejszej pozycji doszło

przez wytrwałą pracę i naukę zdo-
bywając kolejno zawodowe i spo-
łeczne stanowiska. Dla tej iudności
inna droga awansu jest praktycznie
niemożliwą.

U podstaw decyzji o podjęciu pra-
cy poza rolnictwem leżą oczywiście
względy materialne i to jest zrozu-

miałe, gdyż zabezpieczają one egzy-
stencję domu i rodziny. Nie można

jednak rozpatrywać kwestii moty-
wów powstawania kategorii chło-;
pów-robotników li tylko w płasz-
czyźnie wysokości uzyskiwanych
dochodów w relacji do dochodów.rol-

niczych. Jeśliby tak było rzeczywiś-
cie to problem można by uznać za

stosunkowo nieskomplikowany.

WARUNEK EGZYSTENCJI

Według badań Zakładu Polityki
Rolnej WSNS zarobki chłopów-ro-
botników nie są najwyższe; do 2

tys. zł miesięcznie zarabia 64,9 proc.
badanych osób, natomiast 21,3 proc.
zarabia od 2 do 3 tys. zł miesięcz-
nie, zaś powyżej 3 tys. zł zarabia
12,6 proc. chłopów-robotników.' Prze-
ciętna płacy chłopów-robotników
jest więc około 50 proc. niższa od
średniej płacy robotników w prze-
myśle. Istnieje rozpowszechniony
pogląd, że ten niższy poziom płac
wyrównują dochody z posiadanego
gospodarstwa. Oczywiście jest to

prawda, lecz skala łącznych docho-
dów nie kwalifikuje tej ludności do
grupy wysoko zarabiającej.

Badania nad dochodami chłopów-
robotników3) wykazują, że dochód
osobisty w przeliczeniu na jedną ro-

dzinę kształtuje się na poziomie o-

koło 4-5 tys. zł rocznie, w którym
to dochód rolniczy, a więc z go-
spodarstwa waha się w granicach
od 32 do 66 proc. w zależności od
poziomu zarobków spoza gospodar-
stwa. Nie jest więc prawdziwy po-

woju tym decyduje przede wszyst-
kim tempo wdrażanego postępu te-

chnicznego, co z kolei wiąże się 'ze
zmianami w strukturze agrarnej na

rzecz procesów koncentracji oraz ze

zmniejszeniem liczby ludności za-

trudnionej w rolnictwie.

Rozwiązanie kwestii chłopów-ro-
botników nie leży więc — moim

zdaniem — w sferze konkurencyj-
ności pracy w przemyśle do zawodu

• rolnika.

Problem polega na tym, żeby chło-

pi-robotnićy mieli możność określe-
nia głównego zawodowego miejsca
pracy, by zapewnić im odpowied-
nie warunki rozwodu i wreszcie roz-

wiązać trudne w tej grupie ludnoś-

ci problemy socjalno-bytowe, w

szczególności kwestie mieszkania,
dojazdów do pracy itp.

SZANSA WYBORU ZAWODU

Drugą kwestią sporną jest zakres
badanej zbiorowości. Uważam, że
ludzi młodych, którzy nie prowa-
dzili sainodzielnie gospodarstwa i
nie posiadają z reguły wykształce-
nia w zawodzie rolnika nie można
zaliczać do tej grupy. Z faktu, że
ktoś jest synem czy córką rolni-
ka i mieszka na wsi nie wynika,
że jest chłopo-robotnikiem. Nie o-

znacza tó bynajmniej, że przed "tą
grupą zamknięta jest droga powro-
tu do rolnictwa. Młodzi wybierają
jednak na ,ogół pracę poza rolnic-
twem w nadziei, że stworzy im ona

nową, bardziej atrakcyjną szansę
życia. Pociąga ich miejski styl ży-
cia, nowe wzory osobowości spo-
łecznej, lżejszy i bardziej unormo-

wany niż w rolnictwie charakter
pracy itp. Wszystko to przedkładają
oni ponad poziom płac, choć i eko-
nomiczne aspiracje młodych pra-
cowników spełniają się tu znacznie
szybciej.

wiele wyrzeczeń 1 wysiłków, Jeśli
więc chcemy, żeby z rodzin chłop-
skich wyrastały zastępy wykwalifi-
kowanych robotników, majstrów,
inżynierów i techników, to trzeba
stworzyć, taki systerti, który zapew-
ni im najkrótszą drogę odpowied-
niej edukcji. Jest to więc sprawa
stworzenia równych sżanś dla mło-
dego pokolenia wsi i miasta. Nasze
badania wykazują, że wśród chło-
pów-robotników 55 proc. to pra-
cownicy niewykwalifikowani .i tyl-
ko 4,2 proc.' posiada .wykształcenie
średnie techniczne oraz wyższe, na-

tomiast 38,4 proc. odbyło szkolenie
zawodowe w zakładzie pracy.

W takiej sytuacji nie należy się
dziwić, że już dziś wielkie' aglome-
racje miejskie np. Warszawa, Łódź,
Kraków itp. , dla celów porządkowa-
nia miasta zatrudniają chłopów z

sąsiednich pkolic,. gdyż mieszkańcy
tych miast znajdują dla siebie zna-

cznie ciekawsze zawody. Wydaje się
przeto, że jednym z głównych po-
stulatów na rzecz usprawnienia po-

lityki rolnej wobec tzw. ludności

chłopo-robotniczej jest zapewnienie
im warunków rzeczywistego awansu

zawodowego. .

WARTOŚĆ PRACY

W problematyce chłopów-robot-
ników do jednej-z najistotniejszych
kwestii zaliczam społeczną wartość
ich' pracy. Powszechnie przyjmuje
się, że są to ludzie mało wydajni,
a więc nie najlepsi robotnicy i w

przypadku prowadzenia gospodar-
stwa rolnego — słabi rolnicy. Do-

stępne,- choć jeszcze nie zakończone,
wyniki badań' dowodzą, że ludność

ta prowadzi produkcję rolną na po-
ziomie nie odbiegającym zbytnio od

KONRAD BAJAN

Tej grupie ludności trzeba zapewnić warunki rozwoju, rozwiązać ich trudne problemy socjalno-bytowe.
Fot. M . Stankiewicz

gląd o rzekomej wysokiej zamoż-
ności chłopów-robotników.

Wysokość uzyskiwanych dochodów
przez chłopów-robotników świadczy,
że dla pozarolniczych gałęzi gospo-
darki narodowej jest to wciąż tań-
sza siła robocza. Taniość tej siły
roboczej występować będzie dopóty,
dopóki będziemy mieli do czynienia
z nadmiarem zasobów pracy w o-

gólnym bilansie siły roboczej na wsi
i w' rolnictwie. Można więc posta-
wić hipotezę, że główną przesłanką
powstawania kategorii chłopów-ro-
botników jest konieczność pracy,
chęć posiadania stałego zatrudnie-
nia, które zapewniłoby warunki eg-
zystencji pracującego i jego rodziny.
Struktura społeczno-ekonomiczna
naszego rolnictwa oraz zjawisko
dużych zasobów siły roboczej na

wsi nie są iv stanie stworzyć rela-
tywnie korzystniejszych od przemy-
słu warunków dla ludności wsi. W

tym znaczeniu kategoria ludności
dwuzawodowej ma charakter obiek-
tywny.

Pragnę równocześnie wskazać, że

dynamiczny rozwój rolnictwa nie
jest i ńie może być hamowany ka-
tegorią chłopów-rObotaikóW. O roz-

Powstaje jednak problem, w jaki
sposób stworzyć szansę wyboru za-

wodu, który uważany byłby za je-
dyny _i powiedzmy ulubiony zawód
dla młodego pokolenia wsi. Nie si-
ląc się na precyzyjność, bowiem w

tym zakresie potrzebne są odpo-
wiednie badania, istnieje możliwość-
stworzenia warunków, w których
nowa szkoła gminna dokonywałaby
selekcji młodych na tych, którzy
chcą pracować w zawodzie rolni-
czym i tych, którzy pragną wybrać
pracę poza rolnictwem. Szkoła ta

powinna również dać szansę zdoby-
wania wstępnej edukacji zawodu
pozarolniczego.

Obecnie istnieje bowiem paradok-
salna sytuacja; młody obywatel
miasta bardzo łatwo zdobywa za-

wód w obranej -przez siebie spec-
jalności i- po krótkim stażu pracy
zajmuje odpowiednie stanowisko w

swoim' zawodzie. ".

Tymczasem młodzież wiejska, nie
posiadając takich możliwości, po-
dejmuje pracę poza rolnictwem W
charakterze niewykwalifikowanych
robotników. Zawodowy awans jest
tutaj znacznie' trudniejszy, wymaga

przeciętnej dla klasycznych rolni-

ków. Trzeba bowiem zdawać sobie

sprawę, przybliżony szacunek poz-
wala określić, że w dyspozycji tej
grupy ludności znajduje się około

2,5—3 min ha ziemi, nie licząc
właścicieli działek od 0,1 do 0,5 ha.

Równocześnie z badań wynika, że

poziom gospodarowania chłopów-ro-
botników jest niższy w granicach 10

proc.. ód' przeciętnego dla ludności

typowo rolniczej. Różnica nie jest
więc zbyt wysoka, chociaż nie moż-

na jej bagatelizować.

Czy jednak ta niższa produkcyj-
ność gospodarstw chłopów-robotni-
ków upoważnia nas do eksponowa-
nia konieczności zastosowania ta-

kich rozwiązań, które przesuwałyby
ich ziemię w ręce innych właści-

cieli;? Oczywiście proces., taki mógł-
by być korzystny, bowiem każde

zjawisko koncentracji ziemi w na-

szym rolnictwie trzeba z wielu

względów użriać za bardzo korzyst-

ne. Transfer tej ziemi można sobie

jednakże wyobrazić-na drodze natu-

ralnych ekonomicznych procesów
bez działania czynnika administra-

cyjnego.

Gospodarka nasza znajduje się na

etapie dynamicznego rozwoju, roś-

nie ekonomiczna zasobność państwa
i społeczeństwa, zaś towarzyszący
temu procesowi popyt na artykuły
żywnościowe, w tym szczególnie na

mięso, nie jest łatwy do Ipęłnego za-

spokojenia. Popyt ten nie,, będzie
malał. W tej sytuacji każde łago-
dzenie nacisku na ryncK ffcsłada o-

gromne znaczenie. Gospodarstwa,
a nawet mniejsze działki chłopów
robotników posiadają duże możli-

wości rozwoju, szczególnie produk-
cji hodowlanej. Gospodarstwa te po-

siadają często odpowiednie warun-

ki w zabudowaniach inwentarskich

dla hodowli trzody, bydła i drobiu..

W ostatnich latach stworzono mo-

żliwości zaopatrzenia rolników w

pasze przemysłowe. Właśnie te śror,
dowiska wsi powinny tworzyć zes-

połowe fermy hodowlane, różne po-
stacie prostych zrzeszeń, które dar

wałyby możliwość organizowania
stałej produkcji tworząc rynek J>i,a-
cy dla kobiet i innych osób.

Ludzie ci tkwią w, starych nawy-
kach i stereotypach środowiska-

wiejskiego, są jakby ' wciąż nieod-

łącznym elementem wsi i równo-i

cześnie przez pracę wiążą się z no-

wym, wciąż dla nich obcym środo-

wiskiem miejskim. Biorą oni z mia-

sta różne wzory w warunkach na

ogół niskiego poziomu kultury oso--

bistej, nie zawsze są to wzory naj-
lepsze.

Idzie z tym w parze bliżej wciąż
nieokreślona aktywność polityczna i

społeczna. Bo przecież chłopi-robot-
nicy nie przejawiają zbyt dużej ak-

tywności w pracy politycznej, spor

łecznej i kulturalnej. Równocześnie

powstaje pytanie, jak wielka i Ja-

kiego charakteru może być aktyw-
ność społeczna tej grupy ludności,
szczególnie jeśli zważyć czasochłon-

ne dojazdy do pracy? Kiedy i w

jakiej formie mają oni znaleźć czas

na pracę społeczną? Sądzę, że cen-

na jest myśl, by zakłady zatrud-

niające ludność z okolicznych wsi

znalazły formy aktywizowania swo-

ich pracowników w miejscach ich

zamiesBkania. -f-MpżliwpśGi te, stwa-

rza? nie
4

tylko'' sfera p'robtómów f,
soc-

jafnych',
5

bjKtóWyćfr;
h
aile również pro-

blemy kulturalne, rozwój sportu,
budownictwa publicznego itp., które

mogą służyć zatrudnionym w zakła-

dach robotnikom w miejscu ich sta-

łego zamieszkania.

WOKÓŁ GMIN

Omówione wyżej względy prze-

mawiają na rzecz ostrożnej polityki
transferu wiejskiej ludności pra-

cowniczej do ośrodków ' miejskich.
Jest to przedsięwzięcie bardzo ko-

sztowne. Koszt przeniesienia do pra-

cy w przemyśle wraz z mieszkaniem

w mieście kształtuje się obecnie w

granicach 400—700 tys. zł. Nie stać

nas dzisiaj na to i nie- sądzę, aby
było możliwe, w okresie najbliższym
przeniesienie 3 min ludności wiej-
skiej pracującej poza rolnictwem do

miasta.

Nie można oczywiście pozbawiać
szansy mieszkania w mieście części
tej młodzieży, która jednoznacznie
określa swój pozarolniczy zawód.

Ale i w tym przypadku rezerwy bu-

downictwa mieszkaniowego, jakie
kryje w sobie wieś nie powinny
być pomijane.

Dziś istnieją po temu warunki.,
Utworzenie gminy jako nowego
centrum życia wsi przewiduje roz-

budowę handlu, usług, drobnego
przemysłu, bardziej sprawną orga-

nizację życia kulturalnego i poli-
tycznego. To właśnie wokół gmin
można tworzyć ośrodki zamieszka-

nia młodych pracowników socjali-
stycznej gospodarki, stwarzając im

pełne warunki zawodowego i spo-

łecznego awansu. Sprawna komuni-

kacja zapewni łączność z macierzy-
stym zakładem produkcyjnym. Wie-

le z tych spraw wymaga jeszcze ba-

dań, usprawnień w polityce -gospo-

darczej, ale i wiele z nich mogą już
dziś rozwiązać zakłady pracy wes-

pół z- lokalną administracją i śro-

dowiskiem społecznym.

') „Chłopi czy robotnicy" — Dodatek
„Zycie i Praca" nr 3 z 1973 r.

*) Pojęcia „chlopi-robotnicy" oraz lud-
ność. „dwuzawodowa" używamy w tym
artykule umownie, bowiem zarówno Jed-
no jak i drugie Jest nieścisłe. Prowadzo-
ne na szeroką skalę badania nad ią gru-
pą ludności przez Zakład Polityki Rol-
nej WSNS przy KC PZPR oraz inne o-

^lni^ 150 .TM 6
,

p ° zwo '« zapewne ściśle
zdefiniować tę kategorię ludności.

») Leszek pstrowski, badania przepro-
WSNS" 6 W Zak,aflzle Polityki " -Rolnej
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Dokuczliwe dysproporcje w roz-

mieszczeniu miejsc pracy i zaso-

bów ludzkich wymagać będq w

nadchodzących latach wzmo-

żonej ruchliwości przestrzennej
pracowników. Staje się to decy-
dującym warunkiem wzrostu e-

fektywności zatrudnienia. Chciał-

bym przedstawić pewne elemen-

ty wpływu polityki społecznej na

procesy ruchliwości pracowni-
czej posługując się kategorią
rynku pracy

RYNEK pracy w aspekcie prze-
strzennym — to znaczy w zależ-
ności od rozległości obszaru

wzajemnego oddziaływania popytu
i podaży pracy może stanowić punkt •

wyjścia do wyodrębnienia kategorii
rynków lokalnych, regionalnych,
makroregionalnych, narodowych i
międzynarodowych, obejmujących
obszary wielu państw. Pozwala rów-
nież wyróżnić specyficzne rynki pra-
cy w zależności od kategorii spo-
łeczeo-zawodowych, dla których
charakterystyczne są relacje popytu
i podaży i związane z nimi płace,
czas pracy, jej rodzaje, preferencje
zawodowe i inne czynniki socjolo-
giczne i psychologiczne.

Rynki kategorii zawodowych, jak
zauważył J. Balcerek

2
), krzyżują się

z rynkami lokalnymi w postaci siat-
ki, wyznaczającej ramy przestrzenne
ruchliwości pracowniczej, zawodo-
wej i geograficznej. Wynika z tego
„atomizacja" ogólnonarodowego ryn-
ku' pracy, hamująca zdecydowanie
pożądaną ruchliwość

1
- pracowniczą^ J

w ogóle swobodną cyrkulację zaso-

bów ludzkich. Warto więc • spróbo-
wać oświetlić przyczyny tej atomi-
zacji rynku pracy.

WYZNACZNIKI ZASIĘGU
PRZESTRZENNEGO

Oznaczając mianem lokalnego ryn-
ku pracy najmniejszą jednostkę
obszaru ekonomicznego równoważe-
nia popytu i podaży pracy, uważa
się, że obszar ten wyznaczony jest
przez zasięg codziennych migracji
wahadłowych pracowników między
ośrodkiem koncentracji miejsc pra-
cy (biegunem przyciągania) a sku-
piskami miejsc zamieszkania w pro-
mieniu izochrony dogodnych doja-
zdów powszechnymi środkami ko-
munikacji. Izochrona ta mieści się
w granicach 40—60 minut czasu po-
trzebnego na przebycie dystansu
między miejscem pracy i miejscem
zamieszkania, łącznie z oczekiwa-
niem na środek transportu, dojściem
z domu do przystanku i od przy-
stanku do miejsca pracy.

Ramy przestrzenne lokalnego ryn-
ku pracy wyznaczone są więc przez
infrastrukturę komunikacyjną. Roz-
szerzenie tych ram, pozwalające mó-
wić o rynku ponadlokalnym (podre-
gionalnym, obejmującym przykłado-
wo kilka powiatów) czy o rynku re-

gionalnym, zależy już nie tyle od'
infrastruktury komunikacyjnej, choć
pozostaje ona warunkiem transportu
siły roboczej, ile od infrastruktury
społecznej, tj. w pierwszej kolejno-
ści od stopnia rozwiązania kwestii
mieszkaniowej w ośrodkach koncen-
tracji miejsc pracy.

Ramy przestrzenne ponadlokal-
nych i regionalnych rynków pracy
są obrazem krzyżujących się migra-
cji wahadłowych i migracji defini-
tywnych, realizowanych w miarę
powstawania możliwości zatrudnie-
nia w zawodach reprezentowanych
przez poszukujących pracy, zamiesz-
kałych w ośrodkach nadwyżek siły
roboczej. Migracje te kierują się do
biegunów przyciągania występują-
cych na obszarze regionu, w zależ-
ności od ich siły atrakcyjnej, wyzna-
czonej na ogół przez rozmiary sku-
piska i skorelowaną z nimi rozmai-
tość zajęć zarobkowych oraz warun-

ków zaspokajania potrzeb bytowych
i kulturalnych.

Infrastruktura społeczna, głównie
stopień zaspokojenia potrzeb miesz-
kaniowych, decyduje również o rze-

czywistych możliwościach swobod-
nej cyrkulacji zasobów ludzkich w

ramach przestrzennych narodowego
rynku pracy.

Szczególnym wyznacznikiem ram

przestrzennych rynku pracy jest sy-
stem szkolnictwa ponadpodstawowe-
go, przygotowującego kadry wykwa-
lifikowane różnych poziomów i za-

wodów. Rozmieszczanie i rodzaje
placówek oświatowych przesądzają
o podaży kadr wykwalifikowanych
określonych specjalności, a przy

określonych również możliwościach
zatrudnienia i zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych — o rozmieszczeniu
tych kadr w przestrzeni społeczno-
ekonomicznej, o granicach swobody
wyboru miejsca pracy i miejsca za-

mieszkania.

GRANICE SWOBODY

Dla większości poszukujących pra-
cy są to, niestety, granice lokalnego
rynku pracy o mniej lub bardziej
urozmaiconych możliwościach za-

trudnienia, ze względu na to, że nie
wymagają zmiany miejsca zamiesz-
kania, a tylko często uciążliwych co-

dziennych wędrówek wahadłowych.
Potrzeby industrializacji i urbaniza-
cji są jednak czynnikami rozszerza-

jącymi dla coraz liczniejszych rzesz

poszukujących pracy ram prze-
strzennych swobody wyboru miejsca
pracy i zamieszkania, prowadząc do
ukształtowania się ogólnonarodowe-
go rynku pracy.

Procesy zatrudnieniowe obserwo-
wane w rejonach uprzemysłowio-
nych uzmysławiają dobrze zarówno
korzyści socjo-ekonomiczne spraw-
nego funkcjonowania ogólnonarodo-
wego rynku pracy, jak i ogromne
przeszkody w kompletowaniu załóg
pracowniczych, wynikające z atomi-
zacji naszego rynku pracy jako kon-
sekwencji nierozwiązanej kwestii
mieszkaniowej i zróżnicowania do-
stępu do różnych typów szkolnictwa
zawodowego w zależności od 'miej-
sca zamieszkania i, niestety, w pew-
nej mierze również od poziomu do-
chodu rodziny.

Atomizację naszego rynku pracy
pogłębiły ograniczenia meldunkowe
w największych miastach, przyczy-
niając się do zamknięcia tych naj-
bardziej atrakcyjnych środowisk
pracy, hamując procesy pozytywne-
go doboru kadr wykwalifikowanych,
sprzyjając kształtowaniu się swoi-
stego monopolu kategorii społeczno-
zawodowych, zajmujących • wyższe
pozycje w hierarchii zawodowej.

Doświadczenia okresu 1960—1970,
w którym realizowano zasadę tzw.

zamkniętych rynków pracy w gra-
nicach jednostek' administracyjnych,
przy rezygnacji ze sterowania ruch-
liwością przestrzenną zasobów ludz-
kich, przekonują o doniosłości roz-

szerzania ram przestrzennych rynku
pracy i ukształtowania sprawnego
narodowego rynku, choćby ze wzglę-
du na prawidłowy przebieg proce-
sów selekcji zawodowej i szerzej —

ruchliwości społecznej, powiązanej
w istotny sposób ze swobodną prze-
strzenną cyrkulacją zasobów ludz-
kich. 1

Z punktu widzenia praktycznej
polityki społecznej oraz polityki za-

trudnienia i kształcenia zawodowe-
go bardzo pożyteczna byłaby typo-
logia rynków pracy na podstawie
dominujących cech występującej na

nich aktualnie sytuacji, określonej
na podstawie relacji poszukujących
pracy i wolnych miejsc pracy,
uwzględniających płeć i kategorie
kwalifikacji pracowniczych.

Przy nowoczesnej technice infor-
matycznej można i trzeba stworzyć
wyczerpującą typologię rynków za-

wodowych o różnym zasięgu prze-
strzennym, dającą przesłanki do
działalności bieżącej, jak i do po-
czynań kształtujących ewolucję sy-
tuacji na tych rynkach w • pożąda-
nym kierunku z punktu widzenia
potrzeb gospodarstwa społecznego
jako całości. Typologia taka byłaby
podstawą informacji zawodowej i

racjonalnego poradnictwa zawodo-
wego dla młodzieży i dorosłych po-
stawionych wobec konieczności
zmiany zawodu i miejsca pracy, po-
zwoliłaby ustalić granice swobody
wyboru miejsca pracy dla różnych
kategprii pracowników oraz szlaki
migracji zarobkowej w naszym kra-
ju i czynniki, determinujące pra-
cowniczą ruchliwość przestrzenną.
Jednakże jest sprawą oczywistą, że
występująca atomizacja rynku pracy
jest już dziś niepożądana i należa-
łoby przyspieszyć proces ewolucji
lokalnych rynków pracy ku zinte-
growanemu ogólnonarodowemu ryn-
kowi pracy.

Spróbujmy więc zarysować wa-

runki i konsekwencje utworzenia
narodowego rynku pracy.

RYNEK OGÓLNONARODOWY

Kształtowanie się narodowego
rynku pracy jest długotrwałym pro-
cesem soejalno-ekonomicznym. Na
jego przebieg przyspieszony lub ha-
mowany w poszczególnych okresach
rozwoju społeczno-gospodarczego ma

wpływ cały szereg czynników i wa-

runków. Czynnikiem pierwszorzęd-
nej wagi jest niewątpliwie indu-
strializacja i związany z nią rozwój
usług, tj. komunikacji i oświaty w

szczególności.

Rozwój nowoczesnej działalności
gospodarczej, oparty w przeważają-
cej mierze na postępie technicznym,
prowadzi do upowszechnienia jedno-
litych, ogólnokrajowych standardów
pracy, określających warunki pracy,
czas pracy, poziom płac itp. Pod
wpływem organizacji politycznych
i zawodowych pracowników postę-
puje realizacja zasady różnicowania
płac według ilości i jakości pracy.
Jednocześnie pod naciskiem potrzeb
gospodarczych rozwijają się możli-
wości kształcenia wszystkich zdol-
nych do pracy ludzi, ujednolicają się
zakresy i poziomy kształcenia w

skali kraju tale, że coraz więcej lu-
dzi uzyskuje zasób podstawowych
wiadomości i użytecznych umiejęt-
ności, zmniejszając w ten sposób
przeszkody, płynące z niewiedzy,
bezwładności. Ludzie zwiększają
swoją podatność na zmianę pracy i

miejsce zamieszkania3
).

Trzeba tylko starać się o takie
sterowanie procesami ruchliwości
przestrzennej ludności, żeby prze-
pływy międzyregionalne odbywały
się bez ujemnych następstw dla po-
tencjału wytwórczego i samej struk-
tury ludności regionu wyjściowego.

W gospodarce narodowej długo je-
szcze występować będą zarówno

obszary o bardzo dużych, jak i o

ograniczonych możliwościach rozwo-

jowych; obszary o nadmiernej kon-

centracji działalności gospodarczej,
jak i obszary, nie posiadające wy-

starczających warunków do zatrud-

nienia na miejscu rosnących zaso-

bów siły roboczej.

Przy istnieniu dość ostrych różnic
w ekonomicznej efektywności po-
szczególnych układów lokalizacyj-
nych i w warunkach, gdy znaczna

jest jeszcze bezpośrednia absorpcja
czynnika ludzkiego W procesach
produkcji, mobilność siły roboczej w

skali całego kraju jest niezbędnym
warunkiem funkcjonowania gospo-
darki narodowej.

Międzyregionalne przepływy siły
roboczej są podstawą racjonalnej
gospodarki przestrzenią i, rozbijając
wąskie ramy lokalnego czy regional-
nego' rynku pracy, przyczyniają się
do integracji społeczeństwa narodo-
wego. Można również stwierdzić z

przekonaniem, że umacnianie wspól-
not międzynarodowych na zasadzie
ujednolicenia wspólnego rynku pra-
cy zyskać może w decydującej mie-
rze na skuteczności.

Prawdopodobnie w przyszłości
dalszej, gdy nastąpi stępienie ostro-
ści różnic w ekonomicznej efektyw-
ności poszczególnych układów loka-
lizacyjnych, programowanie prze-
strzenne rozwoju społeczno-gospo-
darczego można będzie oprzeć na

przesłankach najlepszego rozmie-
szczenia ludności, a od niego dopie-
ro uzależnić rozmieszczenie gospo-
darki4),

MIEJSCA PRACY DO LUDZI

Przesuwanie miejsc pracy do lu-
dztf jest kwestią dalszej przyszłości,
ale jako wizja niewątpliwie o du-
żych walorach humanistycznych po-
winna skłaniać już teraz do wyko-
rzystywania wszystkich możliwości
gospodarczych na rzecz jej realiza-
cji. Możliwości te po 1970 r. w Pol-
sce stały się bardzo realne, choć są
niewątpliwie niedostatecznie wyko-
rzystywane i brak jest w tej spra-
wie naukowych przesłanek działa-
nia. Mobilność niektórych kategorii
ludności (kobiet wielodzietnych, osób
starszych i zasiedziałych) jest rze-

czywiście bardzo ograniczona i wy-
daje się napotykać przeszkody nie
do pokonania bez wyjątkowej pre-
sji socjo-ekonomicznej.

Kształtowanie narodowego rynku
pracy może więc również odbywać
się przez tworzenie nowych miejsc
pracy w ośrodkach posiadających
nadwyżki siły roboczej, ale bez za-

mykania możliwości ruchu na naro-

dowym rynku pracy w poszukiwa-
niu lepszej sytuacji dla realizacji
własnych preferencji zawodowych
i aspiracji życiowych. Ruchliwość
przestrzenna spontaniczna, ale ste-
rowana tak, aby minimalizować jej
negatywną selektywność, odgrywa
bowiem dużą rolę w procesie inte-
gracji narodowego rynku pracy, w

przezwyciężaniu iziolacji lokalnych
rynków, w realizacji pełnego i ra-

cjonalnego zatrudnienia, której wa-

runkiem koniecznym jest swoboda
wyboru zawodu i miejsca pracy.

Formuła „domkniętej" gospodarki
czynnikiem ludzkim w mikroregio-
nach jest formułą konserwatywną,
sprzeczną z prawem do swobodnego
wyboru zawodu i miejsca pracy, a

jednocześnie nierealną, bo nie spo-
sób dostosować całkowicie preferen-
cji zawodowych ludności do struktu-
ry miejsc pracy bez możliwości
przekroczenia ram przestrzennych
lokalnego rynku pracy.

Rynki pracy oddzielają się tym
wyraźniej od siebie:

0 im bardziej zróżnicowane są taryfy
przewozowe pracowników według stref

odległościowych,
t im bardziej swoista jest regionalna

struktura irfiejsc pracy i kwalifikacji za-

wodowych pracowników,
A im bardziej zróżnicowane są w

związku z tym płace, koszty utrzymania,
możliwości uzyskania mieszkań i awansu.

W tym świetle narodowy rynek
pracy jest abstrakcją wyrażającą
proces postępującego scalania różni-
cujących się ciągle obszarów równo-
ważenia popytu i podaży pracy. W

rzeczywistości bowiem zachodzą
równocześnie procesy ujednolicenia
rynku pracy i różnicowania prze-
strzennego podaży i popytu na

pracę.

Inwestycje komunikacyjne i mie-
szkaniowe dokonywane łącznie ze

wzrostem miejsc pracy w coraz

większej mierze sprzyjać będą pro-
cesowi scalania lokalnych rynków
pracy w jednolity rynek narodowy.
Stać się on musi z czasem spójnym
eystemem lokalnych i regionalnych
lynków pracy zapewniającym' rów-
noważeme" popytu i podaży pracy
w układzie przestrzennym czyli rea-

lizację pełnego i racjonalnego za-

trudnienia.

PRACOWNIK O SZEROKICH
HORYZONTACH

Konsekwencją scalenia rynków
lokalnych w rynek narodowy będzie
wzmożona tendencja wyrównania
poziomu plac, ustalania się wyna-
grodzenia za pracę m. in. na zasa-

dzie coraz doskonalszej konkurencji
wg prawa popytu i podaży siły ro-

boczej określonych kategorii zawo-

dowych przy zachowaniu podstawo-
wej roli prawa podziału wg ilości i

jakości pracy. Pbwstawać będą na-

rodowe rynki pracy poszczególnych
grup zawodowych w miarę tworze-
nia warunków do swobodnej cyrku-
lacji zasobów ludzkich.

Ruchliwość przestrzenna pracow-
ników determinowana będzie nie
tylko wielkością płacy, ale cało-
kształtem warunków pracy i bytu,
umożliwianiem awansu, uznaniem
społecznym, warunkami klimatu fi-

zycznego i kulturalnego w danej
miejscowości, jej ogólną atrakcyjno-
ścią itp.

Konsekwencją ukształtowania ryn-
ku narodowego będzie więc typ pra-
cownika o szerokich horyzontach,
wolnego od przymusu ekonomiczne-
go pracy w środowisku urodzenia,
kierującego się wielorakimi potrze-
bami i motywami w pracy zawodo-:
wej i w czasie wolnym od pracy.

Ponadto scalenie rynków lokal-

nych w ogólnonarodowy doprowadzi
do przezwyciężenia ujemnych stron

monopolistycznej sytuacji zarówno

zakładów pracy, jak i niektórych
kategorii pracowników; przyczyni
się do eliminacji inercji i konserwa-

tyzmu, wynikającego z braku współ-
zawodnictwa i naturalnej selekcji
zawodowej; pobudzi dążenia do

innowacji organizacyjnych i tech-

nicznych, przyspieszy rozwój spo-

łeczno-gospodarczy, podnosząc spo-

łeczną wydajność pracy i obniżając
koszty społeczne funkcjonowania go-

spodarki.

WHISTORII gospodarczej Pol-
siki okres ostatnich dwóch

' ' lat nazwany będzie za-

pewne renesansem przemysłów
rynkowych. W przemyśle lek-

kim, w którym w uprzedniej
5-latce roczne przyrosty pro-

dukcji oscylowały wokół 8 proc.,
"W bieżącej podskoczyły do 12

proc. Jeśli w ubiegłych latach
mówiono nawet o dekapitalizacji
majątku trwałego w tym prze-
myśle, to proces ten został zaha-

mowany i w wielu branżach

przemysłu lekkiego obserwuje się
energiczne procesy moderniza-

cyjne i inwestycyjne; zakupy
nowych maszyn i urządzeń,
wprowadzanie nowych techno-

logii, uruchamianie nowych pro-

dukcji.

Wobec szybciej narastających,
niż to przewidywał plan na la-

ta 1971—75 , potrzeb rynku i

eksportu, konieczne stały się ta-

kie przedsięwzięcia, które w spo-
sób skuteczny pozwolą je zaspo-
koić. Pierwotnie na inwestycje
przemysłu lekkiego przyznano na

całą bieżącą pięciolatkę kwotę
47 mld złotych, a na pierwsze
trzy lata — 28,9 mld. Dzięki do-

datkowym kwotom przyznanym

decyzjami Rządu i akceptowa-
nym przez Biuro Polityczne
przemysł lekki w latach 1971—73

otrzyma o 6 mld złotych więcej,
niż to planowano pierwotnie,
czyli 34,9 mld złotycn. Te środki

pozwolą resortowi wyproduko-
wać towary o łącznej wartości,
wg cen zbytu 182 mld złotych i

będzie to o ok. 10 mld więcej
niż zakładał plan pięcioletni: Ten

wzrost produkcji osiągnięty zo-

stanie przez terminowe przekazy-
wanie do ruchu nowych inwes-

mysłu lekkiego i jego perspektyw"
warto zwrócić uwagę nie tylko
na to, co ma do arobienia po-

tężna armia 450 tys. pracowni-
ków przemysłu włókienniczego,
175 tys. odzieżowego, 140 tys.
skórzanego. W miarę, rozwoju
gospodarki występuje coraz wię-
cej powiązań i wzajemnych u-

warunkowań. Coraz ważniejsze
są sprawy styków. Skoro więc
podkreślamy szczególną rolę
przemysłu lekkiego, jako gwa-
ranta równowagi rynkowej, a

zarazem gwaranta wyższego
standardu naszego życia, to jest
zrozumiałe, że zadanie to będzie
mogło być wykonane przy współ-
działaniu co najmniej trzech in-

nych wielkich partnerów: prze-
mysłu chemicznego, budownictwa
i przemysłu materiałów budow-

lanych, przemysłu maszynowego.

Chemia, w związku z przyję-
tym kursem na coraz szersze

stosowanie włókien syntetycz-
nych i tworzyw dostarczać musi
nie tylko więcej, lecz również ja-
kościowo lepszych, nowoczesnych
półproduktów. Podobnie jak w

maszynach matematycznych mó-

wi się o ich kolejnych genera-

cjach, również tu narodziły się
włókna syntetyczne II generacji
profilowane, przerabiane wg no-

wych technologii. Konieczna jest
cala gama środków pomocni-
czych, barwników, pigmentów,
apretur, garbników, klejów, by
uzyskać lepsze wykończenie i

jakość wyrobu finalnego firmo-

wanego już przez OLIMPIĄ,
CORĘ czy RADOSKÓR.

Dała się zaobserwować popra-
wa współpracy resortu przemy-
słu lekkiego z resortem budow-
nictwa. Trzeba jednak zdać so-
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tycji, przez pełniejsze wykorzy-
stanie istniejących zdolności pro-

dukcyjnych, przy udziale zobo-

wiązań załóg przedsiębiorstw
przemysłu lekkiego. (W akcji
„30 miliardów" załogi te złożyły
deklaracje dodatkowej produkcji
o wartości 3,5 mld złotych).

Dodatkowe środki inwestycyjne
pozwoliły poza zwiększeniem
ilościowym produkcji podjąć wy-
twarzanie nowych asortymen-
tów, dokonać zmian w struktu-

rze towarów dostarczanych na

rynek, poprawiać ich jakość, wa-

lory użytkowe i estetyczne.
Pierwsze efekty tej działalności

możemy już oglądać w sklepach.
Na jakiej drodze uzyskano te

efekty? Jakie główne kierunki

działania przyjęły załogi zakła-
dów włókienniczych, dziewiar-

skich, odzieżowych, obuwni-

czych?
Na pierwszy plan wysuwa się

działalność modernizacyjna, wy-
miana przestarzałych urządzeń,
wprowadzanie do starych hal

nowej techniki (obecnie jeszcze
ok. 30 proc. maszyn posiada me-

tryki sprzed 1930 roku, a na nie-

których można spotkać jeszcze
daty XIX-wieczne). Szczególnie
warto podkreślić, że ta wymia-
na maszyn dokonuje się bez za-

trzymywania produkcji, bez re-

dukcji planów, w ruchu.

Drugi kierunek — to takie

prowadzenie inwestycji, takie ich

przygotowanie, by mogły ulec
skróceniu cykle realizacji. Jest

cała lista zakładów, które prze-
kazane będą do ruchu szybciej o

3 do 6 miesięcy. Wśród nich:

wykańczalnia tkanin bawełnia-

nych w Pabianicach, przędzalnia
czesankowa POLANIL w Łodzi,
skręcalnia nici z włókien synte-
tycznych w Nowej Soli, zakłady
przemysłu wełnianego w Opocz-
nie i inne.

Trzeci kierunek działania —to

ściślejsza współpraca międzyna-
rodowa w ramach RWPG, dąże-
nie do wykorzystania tej szansy,

jaką daje specjalizacja, zwłasz-
cza w zakresie opanowania no-

wych technologii, zakupu licen-

cji, produkcji nowych maszyn.

Myślę, że w naszych rozważa-
niach na temat przyszłości prze-

bie sprawę, że zadania inwesty-
cyjne przemysłu lekkiego reali-

zowane są nie tylko przez przed-
siębiorstwa budowlano - monta-

żowe, będące w gestii Ministra

Budownictwa i Przemysłu Mate-

riałów Budowlanych, lecz w

znacznej części również przez
własne organizacje budowlano-
montażowe. Jest tych przedsię-
biorstw 16 i choć oficjalnie
wszyscy doceniają ich znaczenie,
w zakresie zaopatrzenia mate-

riałowego zwłaszcza traktowane

są w praktyce jako przedsiębior-
stwa drugiego rzędu.

Maszyny dla przemysłu lek-

kiego. Pierwszy etap rekonstruk-

cji w decydującej mierze doko-

nuje się przy użyciu maszyn im-

portowanych z Zachodu i ze

Wschodu. Nie można jednak,
traktując przemysł lekki jako
kluczową dziedzinę gospodarki,
opierać się na tym imporcie per-
manentnie. Stwierdzamy, że ist-

niejący w Polsce przemysł ma-

szyn włókienniczych, mimo dłu-

goletnich tradycji, jest jednak
niedorozwinięty, pracuje w nim

niespełna 13,5 tys. pracowników
i wytwarza maszyny do techno-

logii klasycznych, tkackich, nie
zawsze takie, jakie dziś są

„krzykiem techniki" i jakie są
nam najbardziej potrzebne. Stąd
konieczność unowocześnienia te-

go przemysłu, by nadążał, a na-

wet wyprzedzał tempo rozwoju
przemysłu lekkiego. Szczególnie
korzystną okolicznością jest to,
że poważne zakupy maszyn włó-

kienniczych za granicą pozwoli-
ły jednocześnie nawiązać kontak-

ty kooperacyjno-licencyjne z na-

szymi dostawcami.

Przyszłe sukcesy przemysłu
lekkiego, lepsze zaopatrzenie
rynku, korzystny eksport — są

więc możliwe do osiągnięcia i

przyspieszenia wysiłkiem zespo-

łowym, międzyresortowym.

Już dziś rysuje się możliwość
— jak dobrze pójdzie — osiąg-
nięcia w resorcie przemysłu lek-

kiego w roku 1975 produkcji
wartości 222 mld złotych, o 18

mld zł więcej, niż zakładali pla-
niści 3 lata temu.

t. P.
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CENY I JAJKO
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Czyniąc oczywiście więcej reklamy przy tej działal-
ności, niż wynoszą rzeczywiste korzyści. Przecież przez
obniżkę kosztów własnych prowadzi się do osiągania
nadmiernych zysków i w konsekwencji tego następuje
weryfikacja cen. Obniżka kosztów w zakładzie jest
ściśle kontrolowana i może być pokazana na zewnątrz
tylko w takiej wysokości, w jakiej aktyw ekonomicz-
ny zakładu uzna za słuszne. Głębsze obniżki prówa-'
dzą do pogorszenia wyników w następnych okresach.
Tzw. korzyści społeczne w ogóle nie wchodzą w ra-

chubę..
Kroki podejmowane w zakładzie pracy, aby obniż-

kę wygospodarować przy pomocy dobrej organizacji
produkcji są zazwyczaj nader skromne. Dużo skrom-
niejsze niż wynika to z możliwości.

Dyrektywne wskaźniki pokrywa się z rezerwy za-

wartej w cenach. Od dawna, od kiedy mówiono tylko
0 ilości produkcji, a zgoła nic o jaitości, łatwo jest
wszelkie potknięcia, poślizgi, bałagan produkcyjny
1 organizacyjny, niegospodarność i brak troski o właś-
ciwe wykorzystanie materiałów i środków produkcji
ukryć w kosztach. I robi się to do dziś. Zatem wszyst-
kie niepowodzenia i bałagan w zakładzie pokrywa
oczywiście kosztowy typ ceny. W tych warunkach
łatwiej i krzystniej jest pracować źle, byle jak, niż

dobrze, po gospodarsku. Jeżeli będziesz pracował
dobrze, wygospodarujesz rentowność ponad plan, za-

brane ci zostaną wszelkie zyski a i złe słowo może

cię spotkać. Takie jest credo ekonomistów zakłado-
wych.

Czy czynniki jednostki nadrzędne mogą mieć wpływ
na ustalenie ceny zbliżonej do ceny zbudowanej na

bazie tzw. kosztów społecznie uzasadnionych? Teore-

tycznie owszem mogą i powinny. Ale ani resort, ani
zjednoczenie — po pierwsze — nie są zbyt zaintere-
sowane w ustalaniu cen na bazie kosztów społecznie
uzasadnionych, a po wtóre — nie są kadrowo przy-
gotowane do takiej działalności. W pierwszym przy-
padku potknięcie się zakładu w wynikach finanso-

wych odbija się na wskaźnikach zjednoczenia i resor-

tu. Dochodzą do tego kłopoty z załogą. Z czego wy-
płacić nagrody, premie itp.

KADRA

Stwierdzić można, że w zakładach pracy zagadnie-
niami czysto cenowymi zajmuje się przeciętnie pól do
półtorej (statystycznie) osoby. W zjednoczeniach bran-
żowych średnio około dwóch osób, a w resortach prze-
mysłowych trzy do czterech osób. Jeśli w fabrykach w

ciągu roku „cenowiec" ma do opracowania wnioski do

nowych cen (nie mówiąc o weryfikacji i analizie cen

już obowiązujących), w ilości od kilku do kilkudzie-
sięciu, to w zjednoczeniach i resortach problem ten
wzrasta do liczby wielu tysięcy pozycji.

Pracownicy bezpośrednio zajmujący się cenami to

w najlepszym przypadku ekonomiści na poziomie
średniej szkoły. Wiele osób posiada wyuczone specjal-
ności zupełnie nie związane z branżą, w której pra-
cują. Niektórzy są tylko po szkole podstawowej, przy-
uczeni do wykonywania swojej funkcji w zakładzie,
zjednoczeniu, resorcie.
" W zjednoczeniu, resorcie, komisjach cen — do we-

ryfikacji kosztów wyjściowych, będących podstawą
ceny o formule kosztowej — trzeba wiedzy. ,bardziej
technicznej niż ekonomicznej.

Ktoś, kto nigdy nie pracował w fabryce jako tech-
nolog, nie może, pomimo najwyższych cenzusów eko-

nomicznych i stanowisk w zawodzie, podjąć prawid-
łowych decyzji cenowych. Może, co najwyżej, zwery-
fikować wniosek pod względem rachunkowym, ale do

tego nie potrzeba specjalisty z wyższym wykształce-
niem ekonomicznym. Wystarczy dobry rachmistrz na-

wet po szkole podstawowej.
Tzw. wielka polityka cen wymaga również znajo-

mości szczegółów technicznych danego zagadnienia.
Brak znajomości przedmiotu we wszystkich jego as-

pektach — niekompletna znajomość zagadnienia i dzia-
łalność po omacku, nieostrożne pociągnięcia ekono-
miczne prowadzą do zaburzeń gospodarczych. Ła-
cińskie przysłowie głosi, że in magnis et volnisse sat

est, czyli w rzeczach wielkich wystarczy choćby
chcieć, ale jest to przysłowie stare i już nie na cza-

sie. Dzisiaj oprócz chcieć, trzeba również wiedzieć.
I to w każdej gałęzi naszej gospodarki i na każdym
stanowisku.

UCHWAŁA NR 100...

. . . Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1964 r. obowią-
zywała do 1 października 1970 r. Uchwala ta dawała
resortom produkującym maszyny i urządzenia kom-
petencje do ustalania cen zbytu tych wyrobów. W re-

sortach działały komisje opiniujące ceny maszyn
i urządzeń. Zaopiniowane przez komisję ceny za-

twierdzał zazwyczaj dyrektor departamentu ekono-
micznego danego resortu, który notabene był prze-
wodniczącym komisji opiniującej ceny. Rzadko kiedy
posiedzenia komisji były anonsowane członkom ko-
misji z podaniem tematu posiedzenia.

Praktycznie z przedmiotem wniosku członkowie ko-
misji zapoznawali się bezpośrednio na posiedzeniu.
Wniosek referował przedstawiciel zjednoczenia, ma-

jący niekiedy do pomocy przedstawicieli zakładu pra-
cy. Koreferentem bywał pracownik resortu. Najczęś-
ciej koreferent stwierdzał: kalkulacja jest sporządzo-
na prawidłowo, do wysokości ceny nie mam zastrze-

żeń. Wszelkie zastrzeżenia były ponoć usuwane przed
posiedzeniem komisji.

Członkowie tej komisji bardzo często usiłowali wy-
dobyć z wnioskodawców nieco więcej szczegółów niż

podał referent na temat kosztów, warunków produk-
cji, możliwości sprzedaży, relacji cen podobnych wy-
robów krajowych lub zagranicznych itd. Jednak je-
śli pytanie było kłopotliwe dla wnioskodawcy, zasła-
niał się brakiem pamięci lub stwierdzeniem, że na

takie pytania nie był przygotowany. Mimo w wielu

przypadkach poważnych niejasności, n.ie wyświetlo-
nych do końca, ceny były przyjmowane w wysokości
proponowanej przez producenta. Votum separatum
któregoś z członków Komisji bywało zapisywane w

protokole. Jednak nie miało wpływu ani na wyso-
kość, ani na ustalenie danej ceny w ogóle.

- Ustalanie cen przez resorty branżowe w sposób jaki
był wygodny wnioskodawcy, nie mogło ujść uwadze

organów państwowych odpowiedzialnych za całość go-
spodarki w kraju. Wydano więc

.. .UCHWALĘ NR 84

"...Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1970 r„ która
Odebrała resortom uprawnienia do ustalania cen ma-

szyn i urządzeń. Natychmiast co potężniejsze gospo-
darczo resorty, urażone w swych ambicjach i presti-
żu, podjęły, kroki celem natychmiastowego anulowania

tej uchwały. Starania te trwają zresztą do dziś.
. jak wykazała analiza działania uchwały przez okres

około 20 pierwszych miesięcy, różnica wartości pro-
dukcji Według cen. zatwierdzanych na nowych zasa-

dach, a cenami pierwotnie proponowanymi przez
wnioskodawców, wynosi ponad pół miliarda złotych.
Liczba ta mówi sama za siebie. Nie trzeba dawać

przykładów co, albo ile można zbudować za te pie-
niądze. Należy jednak mniemać, że faktyczna różni-
ca wartości produkcji w nowym systemie ustalania
cen była wyższa, gdyż producenci — wiedząc iż wnios-
ki ich są szczegółowo sprawdzane pod względem tech-
niczno-ekonomicznym — na pewno ograniczali swoje
apetyty co do wysokości cen.

Innym, może bardziej cennym dorobkiem nowej
uchwały jest przełamywanie złej tradycji i coraz

częstsze ustalanie cen relacyjnych (a nie wg formuły
kosztowej) i co najważniejsze wprowadzanie do pro-
cesu ustalania cen podziału korzyści między użytkow-
nika i producenta.

Coraz częściej się mówi (i stosuje zasadę), że na-

kłady na modernizację maszyn i urządzeń nie mogą
przewyższać ekonomicznych efektów u użytkownika
zmodernizowanej maszyny w odniesieniu do takiej
samej maszyny przed modernizacją.

Jeszcze uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 7
czerwca 1970 r. działająca wespół z innymi przepisa-
mi cenowymi nie zaczęła w t^sini działać — chodzi

głównie o limity cen wg uchwały Nr 83 Rady Minis-
trów z dn. 7 czerwca 1970 r., a już mówi się o prze-
kazaniu uprawnień do ustalania cen maszyn i urzą-
dzeń z powrotem do resortów przemysłowych.

DECENTRALIZACJA

W wielu publikacjach ostatnimi czasy można na-

tknąć się na nawoływanie do elastyczności w ustala-
niu cen. Pod pojęciem elastyczności rozumie się ge-
neralną i bezwarunkową decentralizację ustalania
cen. Najgłośniej nawołują do tego ludzie przeważnie
związani z przemysłem. Ma to być przeniesienie pro-
cesu ustalania cen do resortów, wielkich organizacji
gospodarczych, kombinatów i wreszcie do producen-
tów. Ceny mają być nie tylko ustalane w wymienio-
nych wyżej jednostkach. Mają być tam również zmie-
niane. Ci, którzy lansują te projekty, doskonale wie-
dzą do czego dążą. Chcą mieć sprawę swoich wąs-
kich, partykularnych interesów w swoich rękach.

Gwoli sprawiedliwości trzeba stwierdzić, że nie

wszyscy w przemyśle będą zadowoleni z decentraliza-
cji cen środków produkcji. Np . w przemyśle okręto-
wym, gdzie ceny za wybudowany statek producenci
sami negocjują z odbiorcami zagranicznymi i krajo-
wymi, stwierdzono, że dzięki centralnemu ustalaniu
cen zespołów i wyposażenia statków, ceny te są
0 około 20% niższe, niż gdyby ceny te producent ze-

społów ustalał we własnym zakresie, bądź uzgadniał
z odbiorcą, tj. stocznią. Szacunek ten przyjęto z po-
równania uzgadnianych cen podobnych wyrobów,
a nie objętych obowiązującymi cennikami z cenami
cennikowymi.

Dopóki będzie istniała przewaga producenta nad.
odbiorcą, premiowaniem odbiorcy od wartości pro-
dukcji dodanej, niewiele będzie można wskórać. Przy
rynku producenta, odbiorca zaakceptuje każdą cenę
byleby otrzymał towar i. mógł wywiązać się z włas-
nych planów produkcyjnych.

Po zrealizowaniu programu decentralizacji, setki
komórek na terenie całego kraju będą zajmować się
ustalaniem i zmianą ustalonych przez siebie cen. Kie-
dy o ustaleniu, a kiedy o zmianie danej ceny dowie
się odbiorca, planista, handlowiec, kosztorysant, za-

opatrzeniowiec, statystyk, zainteresowane resorty
1 inne jednostki? Na to pytanie na razie nie odpowie
nikt. Bo teżi w obecnej chwili brak koncepcji syste-
mu informatycznego, w sprawach ustalania i ruchu
cen.

Ustalanie cen podstawowych artykułów, produktów
i wyrobów przez organa centralne bez możliwości

bezpośredniego wpływu tych organów na ceny środ-
ków produkcji nie rozwiąże problemu oddziaływania
cen środków produkcji na ceny środków konsumpcji,
nawet przy najlepiej sformułowanych przepisach.
Głównie przez słabą kadrę w terenie i partykularyzm
interesów poszczególnych jednostek, które nie są w

stanie objąć horyzontów całej gospodarki narodowej.
Zdecentralizowanie ustalania cen, usunie ostatnie

hamulce na drodze swobodnego ustalania wysokości
cen przez producenta. Czy można budować stabilną
gospodarkę przy pomocy niestabilnych elementów?

Decentralizacja ustalania cen środków produkcji to

wytrącenie z ręki odpowiedzialnym organom państ-
wowej gospodarki, potężnego czynnika oddziaływania
na tempo wprowadzania postępu technicznego, a prze-
de wszystkim stopy życiowej ludności na wyższy po-
ziom. Bardzo wiele z ogólnonarodowej wypracowanej
akumulacji pochłoną rezerwy ukryte w cenach środ-
ków produkcji.

Obecnie zakłada się wzmożoną kontrolę ustalania
i zmian cen. Ma powstać nowa jednostka Kontroli
Cen. Będzie to — jak się wydaje, organ, który nie
mając możliwości wyciągania żadnych sankcji w sto-
sunku do ludzi czy jednostek organizacyjnych nie

przestrzegających ustalonych zasad — papierowy
straszak.

Dotychczas również odbywały się kontrole prawid-
łowego ustalania i sterowania cen przez producentów.
Są to kontrole zarówno wewnątrzresortowe, kontro-
le zjednoczeń branżowych, jak i innych jednostek
spoza resortu. Mimo stwierdzania wielu kardynalnych
błędów, celowych zawyżeń kosztów, nieznajomości o-

bowiązujących zasad ustalania cen i przepisów finan-

sowych w jednostkach terenowych, protokóły pokon-
trolne zazwyczaj kończą się kolejnym poważnym
ostrzeżeniem lub jakimś pobożnym życzeniem.

Jeszcze nikt nie poniósł konsekwencji z rozmyślnie
prezentowanych wysokich kosztów i ustalenia na ich

podstawie zawyżonej ceny. W najgorszym dla produ-
centa przypadku... obniżono wysokość danej ceny. Czy
zmieni się coś w tej mierze w związku z przyszłym
organem Kontroli Cen? Sądzić należy, wg dotychcza-
sowej praktyki, że zgoła nic lub bardzo niewiele. Or-

gan., którego analizy i zalecenia pokontrolne nie ma-

ją żadnego wpływu na dalszy bieg sprawy, jest orga-
nem śmiesznym. Przynoszącym więcej strat niż ko-
rzyści, Szczególnie w psychice ludzkiej. Kanciarz

przyłapany na gorącym uczynku i nie pociągnięty do
odpowiedzialności ma prawo sądzić, iż to co robi

jest prawidłowe. A jeśli jeszcze otrzyma premię za

dobre wyniki finansowe zakładu...

Mają być przekazane uprawnienia do ustalania cen

do resortów i zjednoczeń, a równocześnie ma być
uzależniona prerhia kierownictwa od uzyskanej ren-

towności. Nic lepszego producenci nie mogli sobie
wymarzyć.

Ma powstać lista wyrobów, których ceny nadal bę-
dą ustalane centralnie. W okresie, kiedy działała
uchwała nr 100 Rady Ministrów, obowiązywała lista
wyrobów zawierająca jedynie 9 pozycji. A ile teraz

wyrobów uzna się za ważne dla gospodarki narodo-

wej i narodowych planów inwestycyjnych? Co się
stanie z zależnościami pozostałych cen środków pro-
dukcji, które mają decydujący wpływ na ceny środ-
ków konsumpcji, a które w swej masie i wartości

przewyższają wydatki inwestycyjne nadzorowane cen-

tralnie?

Wydaje się, że niektórzy ekonomiści chętnie i bez
zastrzeżeń zdecentralizowaliby wszystko co się tylko
da. Po' to, aby przyjąć tym razem pozycję nie kierow-
nikara kontrolera. Pozycję bardzo wygodną i... bez-

pieczną.
JERZY GAJOWNICZEK

PRZEMYŚL odzieżowy należy do

najbardziej materialochłonnych.
Udział kosztów materiałowych w

wyrobach odzieżowych sięga 60 proc.
Gdzie należy szukać rezerw w tej
branży? Generalnie biorąc, w całym
procesie przygotowania produkcji,
począwszy od etapu projektowania.
A konkretniej? Wydaje się, że naj-
większym źródłem rezerw są pew-
ne schematy w działaniu i swoiste-

go rodzaju partykularyzm.
Kiedyś jeden z dyrektorów han-

dlowych zakładu odzieżowego opo-
wiadał mi takie zdarzenie: podczas
komisji oceniającej wzory jedna z

projektantek przedstawiła bluzkę,
nawet niebrzydką. Okazało się jed-
nak, że głównym akcentem wzor-

niczym i... cenowym były importo-
wane guziki. W sumie czternaście
sztuk po około 25 zł. Po przedsta-
wieniu proponowanej ceny zapano-
wała konsternacja. Przecież to ta-

kie ładne — odparła nieco zmie-
szana projektantka. Na pytanie —

Kto to kupi? — odpowiedź miała

prostą. — To nie moja sprawa.
Jest to przykład może nieco humo-

rystyczny, ale symptomatyczny. Wy-
roby przemysłowe, a do nich prze-
cież należy odzież, traktowane są
jak dzieła sztuki, a nie jak towa-

ry masowej konsumpcji. Wydaje się,
że zwrócenie większej uwagi na

wyroby odzieżowe najtrudniej... po-
pruć. Opinia ta w pełni oddaje sed-
no problemu. Często wśród rodzi-

mych fachowców spotykamy się z

opinią, że nasza odzież jest znacz-

nie lepiej wykończona niż francuska,
zachodnioniemiecka, angielska czy
włoska. To prawda, ale po co? Bo tak
przewidują normy, ustalone przez
krawców. Podam dwa przykłady.
Jest rzeczą normalną, wynikającą
z metody analizy wartości, że naj-
korzystniejsze rozwiązanie to takie,
które gwarantuje poprawę funkcji
użytkowych przy jednoczesnym
zmniejszeniu kosztów. Jak długo
istnieje przemysł odzieżowy na

świecie, letnie marynarki wykony-
wane były bez podszewki. I taniej
i wygodniej. Nasze normy przez dłu-
gie lata przewidywały, że marynar-
ka musi być z podszewką, inaczej
to nie jest marynarka. Na szczę-
ście, w końcu norma została zmie-

. niona.

Drugi przykład, do dziś aktualny.
W wyrobach tego typu jak płaszcze,
ubrania itp., w których szwy scho-
wane są pod podszewką, w świato-

wym przemyśle odzieżowym dawno

zrezygnowano z tzw. ..obrzucania"

zabezpieczającego przed • strzępie-
niem się tkanin. Operację pochła-
niającą duże ilości nici i... czasu za-

stąpiono charakterystycznym ząbko-

miast tó, że wiele milionów metrów
materiałów rozkrawanych jest w

oparciu o indywidualne pomiary,,
oraz że jest to zjawisko powszech-
ne, zresztą nie tylko u nas. Warto
zwrócić uwagę, że znaczna część
tych materiałów trafia do rąk nie-
fachowców Nie na darmo produku-
jemy i importujemy tysiące maszyn
do szycia.

przypatrzmy się dokładnie, jak
wielkie rezerwy materiałowe kryją
się w rozbudowanym nawyku do

szycia na miarę. Już kupując ma-

teriał ponosimy niepotrzebny, często
znaczny wydatek, powodując jedno-
cześnie straty materiałowe. Kto de-

cyduje się dla przykładu na zakup
114 cm tkaniny na spodnie? Nikt,
Kupuje w takim wypadku 'nie 115,
a 120 cm. A nuż zabraknie... To Sa-
mo przy zakuoie materiałów na spó-
dnice, sukienki, wdzianka dziecięce.
Straty te, dokonywane z pełną pre-
medytacją, sięgają skromnie licząc
milionów złotych w skali kraju.
Wystarczy, że każdy kto korzysta z

usług krawieckich przeprowadzi w

swojej szafie „remanent" bezużyte-
cznych resztek, aby przekonać się o

rozmiarach zjawiska.
Czy nie warto więc uruchomić

produkcję „odzieży w kawałkach".

Oczywiście nie mogłoby, wydaje się,
być mowy o płaszczach, garnitu-
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ekonomiczne i technologiczne aspek-
ty powstawania projektu wyrobu w

przemyśle odzieżowym (i nie tylko
w tym przemyśle) pozwoli na bar-

dziej racjonalne wykorzystanie ma-

teriałów.

Innym źródłem rezerw jest... mo-

da. Obserwujemy tu paradoksalną
sytuację. Jedną z cech mody jest jej
okresowy charakter. Jednocześnie

jednak stale wzrasta wytrzymałość
fizyczna odzieży, co wiąże się m. in.
z faktem chemizacji przemyślu włó-

kienniczego. Wyrzucamy więc na

śmietnik lub trzymamy w szafie
wyroby w pełni „sprawne",, ale nie-

potrzebne. W pogłębieniu tego zja-
wiska mimowolnego marnotraw-

stwa pomagają tzw. specjaliści Od
normowania. Od nowych wyrobów
wymaga się większej trwałości, wy-
trzymałości na rozerwanie itp. Czy
nie wystarczyłoby stałe zaostrzanie
norm dotyczących sfery estetyki,
przy jednoczesnym obniżaniu para-
metrów charakteryzujących prostą
wytrzymałość?

Synchronizacja walorów użytko-
wych materiałów z przewidywanym
okresem użytkowania stanowi w

praktyce naszego przemysłu odzie-

żowego białą plamę. Przykładem mo-

że być brak przez wiele lat tkanin
na odzież dziecięcą, zmuszający do

wykorzystywania do jej produkcji
często drogich i złych wzorniczo
tkanin przeznaczonych na odzież dla

dorosłych. Nieraz zadawałem sobie

pytanie — dlaczego odzież wytwa-
rzana przez domy mody, a więc
przeznaczona z założenia do krót-

kiego użytkowania, wykonywana jest
z najdroższych tkanin? Tłumaczono

mi, że bierze się to stąd, że tka-

niny te są najbardziej zgodne z mo-

dą. Czy czasami nie wynika to jed-
nak z faktu, że... to jest takie pięk-
ne. Jestem przekonany, że gdyby
przyjęła się u nas moda na długie
suknie plażowe, to byłyby one pro-
dukowane z jedwabiu milanowskie-

go. Przynajmniej pierwsze ich par-
tie. Wydaje się, że największa sztu-

ka, doceniana przez zagraniczne do-
my mody, to umiejętność uszycia z

taniej tkaniny.:, drogiej (przynaj-
mniej umownie drogiej) sukienki.
Krótko mówiąc — dążenie do wy-
korzystywania najdroższych tkanin
i dodatków (bo te będą najleosze)
wvwodzi się z ni.e zawsze słusznych,
obiegowych opinii.

Warto też zwrócić uwagę na inne

przesądy, mające podłoże w rze-

mieślniczych tradycjach naszego
przpmVS1M odz'e^owego. Spotkałem
się kiedyś z taką opinią, że polskie

waniem. W stosunku do większości
aktualnych materiałów odzieżowych
ten prosty zabieg technoloogiczny
uznany został za wystarczający. U
nas niestety norma nie dopuszcza
tego typu uprzemysłowienia procesu
wytwórczego, którego następstwem
byłyby miliony metrów, w skali

kraju, nici, mniejsza ilość zużytych
igieł i czasu, który wszędzie jest
najcenniejszy. A i popruć byłoby
łatwiej... Ciągle jeszcze nie możemy
sobie zdać sprawy z faktu, że opty-
malny technologicznie proces wy-
twarzania odzieży mieści się gdzieś
pośrodku dwóch biegunów — rze-

mieślniczej solidności i „masówki"
z Hong-Kongu.

Rozpatrując wpływ procesu szycia,
i etapów poprzedzających ten pro-
ces na problem gospodarki materia-

łowej warto zwrócić uwagę na jesz-
cze jeden, ważny aspekt, wykracza-
jący jednak poza istniejące wew-

nątrz branży bariery administracyj-
ne. Wiadomo powszechnie, że de-
cydujący wpływ na jakość wyrobu
finalnego w przemyśle odzieżowym
ma przygotowanie wzoru oraz pro-
cesy następujące po nim do momen-

tu rozkroju włącznie. Złe przygoto-
wanych wykrojów nawet najbar-
dziej sprawna szwaczka nie popra-
wi, natomiast bezbłędne wykroje
niewiele mogą być zepsute nawet

przez nowicjuszkę. Wiadomo rów-

nież, że najlepszymi kadrami w

działach przygotowujących produk-
cję dysponują zakłady przemysłu
kluczowego, głównie z centrów prze-
mysłowych. Tymczasem ambicją
każdego z setek zakładów i zakła-
dzików jest posiadanie własnych
twórców, często niezbyt zawodowo
przygotowanych. Jednocześnie jed-
nak w szeregu przedsiębiorstwach
przemysłu kluczowego wiele, często
dobrych wzorów, nie wchodzi do

produkcji. Po prostu były lepsze.
Czy nie warto rozszerzyć niewielką
dotąd wymianę dokumentacji tech-

nicznych, zwiększyć zakres usług z

zakresu know-how? Czy nie warto

w bardziej racjonalny sposób wyko-
rzystywać potencjał krojowni, pozo-
rnie tylko stanowiących wąskie gar-
dło w wielu przedsiębiorstwach ?

Mówiąc o wytwarzaniu wyrobów
odzieżowych, trzeba również pamię-
tać, że ubiór nasz w wielkiej części
pochodzi ze sfery tzw. krawiectwa
miarowego. Mając maszyny szyjemy
sami, szyje nam ktoś z rodziny,
znajomi, czy pó prostu punkt usłu-

gowy. Przyczyny masowości tego
zjawiska są różne, nie one są naj-
bardziej istotne. Ważne jest nato-

rach... Ale proste sukienki, spodnie,
niektóre wyr.oby dziecięce i spód-
nice... O tym, że byłby popyt na te-

go rodzaju „półprodukty" (oczywiś-
cie z przepisem wykonania) .^świad-

czy powodzenie punktów „rozkroju
tkanin, istniejących . W niektórych
domach towarowych. " Korzyści były-
by niewątpliwe, zarówno dla prze-
mysłu jak i dla klienta! Może wtedy
skończyłyby się narzekania, na źle

pasujące spodnie, '.czy,' też nieodpo-
wiedni rozmiar "sukienki letniej.
Każda „domowa krawcowa" potra-
fiłaby dokonać drobnych zabiegów
„kosmetycznych", jeśli obecnie ko-

rzystając jedynie z wykrojów z cza-

i sopism potrafi zrobić to samo.

Cóż więc stoi na przeszkodzie?
Brak popytu? Nie. Badań na ten te-

mat nie robiono, a obserwacje wska-

zują, że wprost przeciwnie. A więc
co? Jasne — to nie sprawa prze-
mysłu odzieżowego. To zabierze mu

klientów. Może przemysł włókienni-

czy... Czyżby? A skąd weźmie .fa-
chowców? W najlepszym wypadku
z przemysłu odzieżowego. Czy po
połączeniu procesu

' przygotowania
produkcji nie można byłoby wyko-
rzystać agregatów krojowych, które

byłyby w innym wypadku nie wy-
korzystane?

Zresztą już w tej chwili bez do-

datkowych nakładów można by uru-

chomić produkcję elementów. Trze-

ba wziąć pod uwagę, że duża część
nabywców rekrutowałaby się spo-
śród posiadających tzw. „skrajne
rozmiary". Wynika to z nietypowo-
ści tej grupy klientów przemysłu
odzieżowego. Oni zresztą stanowią
jednocześnie „klientów z konieczno-

ści" punktów usługowych. Jednocze-

śnie jednak, co jest w pełni zrozu-

miałe, ilość warstw materiału przy

rozkroju odzieży dla „nietypowych"
jest niewielka. Zgodnie z tzw. „pro-

centówką". Wystarczy dołożyć więc
kilka dodatkowych warstw, nie szy-

jąc zapakować i... Wysłać do skle-

pów. Tylko jakich — z tekstyliami,
czy z konfekcją? Znów problem. A

więc może zaniechać podejmowania
jakichkolwiek kroków?! '

W zasadzie największe, oszczędno-
ści materiałowe w przemyśle odzie-

żowym wystąpiłyby po wprowadze-
niu administracyjnego nakazu sto-

sowania mody... mini i toples. To

byłoby nawet ciekawe? Prawda?
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KUBA

PROBLEMY

ROZWOJU KRZYSZTOF
JAKUBISZYN
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NATURA
skąpo wyposażyła Kubę w bogactwa na-

turalne. Kraj ten pozbawiony jest źródeł ener-

gii — ropy naftowej oraz węgla, zarówno czar-

nego, jak i „białego".
Jedynym liczącym się artykułem eksportowym jest

cukier, wymagający jak żaden inny produkt zatrud-
nienia ogromnej ilości siły roboczej, produkcja które-
go, ze względu na dużą pracochłonność siewów, upra-
wy i zbicrów trzciny daje w porównaniu z innymi
rodzajami produkcji rolniczej relatywnie niskie efekty.

W warunkach braku rodzimych surowców, bez ja-
kiejkolwiek bazy energetycznej, przy . nie istniejącym
przemyśle maszynowym oraz z zacofaną strukturą go-
spodarczą, odziedziczoną po okresie panowania kapi-
tału amerykańskiego,, wkroczyła Kuba na drogę rewo-

lucji i przemian tak ekonomicznych jak i społecznych.
W omawianym okresie gospodarka kubańska no-

towała nieznaczny, niemniej stały wzrost. Produkt
społeczny brutto w 1962 r. wynosił 6.082 min pesos,
w 1965 r. — 6 770 min pesos, w 1968 r. — 7 305 min

pesos. Produkcja przemysłowa rosła analogicznie, 7

2716minpesosw1962r. do2913minpesos w1965r.
i do 3 183 min pesos w 1968 roku.

Naczelnym zadaniem gospodarczym Kuby owych lat
było

osiągnięcie maksymalnych wpływów dewizowych
z eksportu cukru — głównego wewnętrznego źródła
finansowania wzrostu gospodarczego. Lata te były
jednak wyjątkowo niesprzyjające dla eksporterów cu-

kru.
Jeśli do tego dodać fakt, iż Kuba często musiała

sprzedawać swój cukier poniżej cen światowych, ze

względu na blokadę, uświadomimy sobie, ile wysiłku
i wyrzeczeń kosztowała ten kraj walka o przemiany
gospodarcze i postęp społeczny.

Koncentracja wszystkich sił i środków w przemyśle
cukrowniczym śpoyirodówałaji jednak powążnę psłąbie^
nie działania-w pozostałych- sektorach gospodarki^ -Spa-,
dek aktywności'gospodarczej-przybrał największe' CTJB-O
miary w roku 1970, roku -podjęeia przez "Kubę- naj-
większego w swej historii wysiłku w produkcji cukru-

Niepowodzenie „zafry 10 Nnilionów'' przesądziło 1

rewizji dotychczasowych metod kierowania rozwojem
gospodarczym. Wyzwoliło zarazem nowe siły przez
szerokie włączenie ludności do procesów gospodar-
czych (wprowadzono ustawowy obowiązek pracy)
przez lepsze uświadomienie obywatelom istoty i ce-

lów tych procesów, przez większą dyscyplinę prarv
Rok 1971 przyniósł w efekcie poważne ożywieni»

-

działalności gospodarczej na Kubie. Zbiegło się ono,
niestety, z niepomyślną sytuacją w handlu zagra-
nicznym, który pozostaje w przypadku Kuby w sprzę-
żeniu zwrotnym z aktywnością inwestycyjną.

Kuba, jak już wspomniano, nie jest samowystar-
czalna w żadnym produkcie poza cukrem. Importuje
prawie 100 proc. zużywanych paliw i surowców, spro-
wadza wyposażenie dla restytucji oraz rozwoju rol-
nictwa, transportu rybołówstwa, żeglugi, przemysłu
Setki milionów pesos wydaje się- na import żywności
i pasz (na Kubie nie uprawia się prawie w ogóle
zbóż). Dlatego też tak węzłowe znaczenie dla sytuacji
gospodarczej Kuby mają wpływy dewizowe osiągnięte
z eksportu cukru. Tymczasem W'wyniku wysoce nie-
korzystnych warunków klimatycznych w dwu kolej-
nych latach zbiory trzciny były niskie. W 1971 roku
produkcja cukru wyniosła 5,8 rriln ton, a w roku ubie-
głym nie osiągnęła nawet 5 milionów.

Zmusiło to do podjęcia szeregu drastycznych kro-
ków. M.in. dostawy cukru do krajów socjalistycznych
zostały poważnie zmniejszone w stosunku do i tak
już niskich zobowiązań umownych. Zredukowano we-

wnętrzne zużycie cukru, obniżając między innymi jego
miesięczny przydział o 1 kg na osobę.

Pod koniec roku ubiegłego podjęto zakrojoną na

szeroką skalę akcję intensyfikacji uprawy trzciny cu-

krowej. Pomyślnie realizuje się plan siewów trzciny,
duży nacisk kładzie się na staranną uprawę trzciny
już rosnącej, zwracając szczególną uwagę na odpo
wiednie nawożenie, rozszerza się też zakres mecha-
nizacji zbiorów, by uniknąć zaburzeń w pozostałych
sektorach gospodarki w rezultacie przesunięć siły ro-

boczej w okresie kampanii cukrowniczej.
Wszystkie te posunięcia zmierzają do ustabilizowa-

nia na wysokim poziomie produkcji cukru, określonej
już ilościowo dla tegorocznej kampanii oraz kampani'
lat 1974 i 1975.

1*

Niemniej jednak istnieje w dalszym ciągu szereg
skomplikowanych problemów które ważą na rozwoju
gospodarczym Kuby i od usunięcia których zależeć
będzie w dużej mierze przyszłość tego kraju.

Trudności występują w transporcie, tak samochodo-
wym, jak i kolejowym. Brak wystarczającej ilości cię-
żarówek do przewozu towarów, brak części zamien-
nych do pojazdów.

Zasadnicze znaczenie ma racjonalna gospodarka pa-
liwowa. Na Kubie wydobycie ropy naftowej nie prze-
kracza 100 tys. ton, podczas gdy aktualne zużycie wy-
nosi ponad 5 min ton. Dostawy ropy radzieckiej będą
wzrastały wraz ze zwiększaniem się zapotrzebowania,
niemniej bardzo istotne jest efektywne jej wykorzysta-
nie. Podjęto już szereg środków organizacyjno-admini-
stracyjnych, które mają zapewnić bardziej racjonalne
zużycie paliw.

Poważne problemy stwarza niedobór siły roboczej.
Braki ilościowe występują z największą siłą w pro-
wincji Hawana, a także w prowincjach Matanzas i

Camaguey. Równocześnie jednak w prowincjach
•0rientęJi Las Villas notuje się ; Nadwyżki rąk do prą-
.cy.""Jeszcze hardziej 6'dRzjS^lny jest' defidyt' jaBóścitt-
jgy^wykwalifikowanych ' robotników tak' W rol-
nictwie,.'jak i przemyślfe,barazó" ^fcczu'pła j&st średiiia
kadra techniczna.

Wąskim gardłem gospodarki kubańskiej jest też brak
części zamiennych. Na Kubie w budownictwie i rolnic-
twie, a przede wszystkim w transporcie używana jest
poważna ilość sprzętu produkcji krajów kapitalistycz-
nych. Jego prawidłowe funkcjonowanie hamowane jest.
deficytem części zamiennych.

Wreszcie jest problem niewykorzystania mocy pro-
dukcyjnych w niektórych gałęziach przemysłu. Odnosi
się to do przemysłu cukrowniczego, przemysłu maszy-
nowego, niektórych gałęzi przemysłu lekkiego.

*

Pomimo piętrzących się trudności Kuba z ufnością
patrzy w przyszłość. Przyszłość ta wymaga — zda-
niem kół kierowniczych — przede wszystkim perspek-
tywicznego planowania opartego na ustabilizowanej
gospodarce dysponującej skromnymi lecz niezbędny-
mi rezerwami dewizowymi.

Na razie sporządzono tymczasowy program rozwoju,
tj. program rozwoju gospodarczego na lata 1973—1975
stanowiący ramowe ujęcie zadań bieżących i bardziej
długofalowych.

Realizacja programu jest uwarunkowana przebie-
giem negocjacji z wieloma krajami, w pierwszym zaś'
rzędzie z ZSRR i innymi krajami socjalistycznymi, w

celu określenia całokształtu kubańskich stosunków
handlowych do 1975 roku, co umożliwi opracowanie
planu inwestycji, które będą realizowane przy pomocy
finansowej i technicznej z tych krajów.

Z KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

KANAŁ WOŁGA - URAL

Trwają obecnie prace projektowe
związane z budową kanału Woiga-
Ural. Nowy kanał nawodni stepy
nadwołżańskie i zabezpieczy przed
klęskami suszy obwody: wołgo-
gradzki, saratowski, uralski i gu-
riewski. Regularne nawodnienia i

irygacje obejmą obszar 8 min hek-
tarów. Długość kanału Wołga—Ural
wyniesie około 500 km, czyli będzie
on pięć razy dłuższy ' od kanału
Wołga—Don. Rozpatruje się możli-
wości przerzucenia części wód Woł-
gi do rzeki Ural i w stiefę -Morza
Kaspijskiego —' dla potrzeb gospo-
darki rybnej. Niemałą wagę przy-
wiązuje się też do możliwości od-
solenia basenu Morza Kaspijskiego.
Prace projektowe nad kanałem zo-

staną zakończone w najbliższym
czasie, a od przyszłego roku roz-

pocznie się jego budowa która zo-

stanie zakończona w 1985 roku. (L)

ZATRUDNIENIE I DOCHODY
NA WĘGRZECH

Bieżący plan 5-letni Węgier prze-
widuje istotne przesunięcia, w struk-
turze zatrudnienia. Zakłada się, iż
w latach 1971—1975 zatrudnienie w

gospodarce narodowej zwiększy się

o 200 tysięcy osób, przy czym liczba
zatrudnionych poza rolnictwem po-
winna wzrosnąć o 320—360 tysięcy.
W rolnictwie w związku z postępu-
jącą mechanizacją tego dziaiu go-
spodarki oraz zmianami organiza-
cyjnymi będzie pracowało o 100—150
tysięcy osób mniej. Zatrudnienie w

przemyśle będzie w okresie ooecnej
pięciolatki wzrastać wolniej niż w

poprzedniej, natomiast poważny
wzrost zatrudnienia nastąpi w dzie-
dzinie usług.

W bieżącej 5-latce realne płace
na Węgrzech mają się znacznie
zwiększyć. Głównymi środkami re-

alizacji tego wzrostu będzie pod-
wyższanie płac oraz podwyższa-
nie świadczeń socjalnych: rent,
dodatków rodzinnych itp. Docho-
dy ludności wiejskiej będą- się
zwiększać w podobnym tempie, jak
zatrudnionych poza rolnictwem. (L)

CZECHOSŁOWACKIE
REAKTORY ATOMOWE

Czechosłowackie reaktory atomo-

we, których produkcji podejmą się
w najbliższym czasie trzy zakłady:
„Skoda" w Pilznie i Witkowicach

oraz kombinat hutniczo-maszynowy
im. K. Gottwalda. w Ostrawie —

eksportowane będą do ZSRR i in-

nych krajów RWPG. Reaktory te,

zbliżone typem do pracujących W

elektrowni atomowej w Woronieżu,
są konstrukcyjnie opracowywane

wspólnie przez specjalistów CSRS i

ZSRR. Będą one instalowane rów-

nież na następnych — po czynnej
już siłowni Jasiovskie Bohunice —

czechosłowackich elektrowniach ato-

mowych. (L)

RĘKAWICZKI NA EKSPORT

Rękawiczki stanowią jedną z

największych pozycji eksportowych
węgierskiego przemysłu skórzanego.
Węgry są obecnie drugim eksporte-
rem rękawiczek w skali światowej
— w ostatnim okresie co roku
sprzedają zagranicznym odbiorcom
ponad 3 min par. Dostarczane są
one dziś do dwudziestu krajów,
głównie do Kanady. Szwajcarii,
Szwecji, Holandii, Belgii i Wielkiej
Brytanii. W bieżącym roku 400 ty-
sięcy par rękawiczek węgierskich
dotrze na rynek radziecki. Mimo
budowy szeregu nowoczesnych za-

kładów przemysłu skórzanego, pro-
dukcja rękawiczek zachowała cha-
rakter rzemieślniczy. Poza trady-
cyjnymi rękawiczkami ze skóry,
produkuje się w coraz większych
ilościach rękawiczki snecjalne, np.
sportowe, ochronne, lekarskie. (L)

Program • nakreśla jak powiedziano, podstawowe za-

dania rozwoju gospodarczego kraju. Przede wszystkim
chodzi o zapewnienie rosnącego wolumenu produkcj

:

cukru, który pozostając podstawowym źródłem wpły-
wów dewizowych byłby zdolny równoważyć bilans
płatniczy oraz zapewnić warunki dla niezbędnego im-

portu. Doświadczenia kampanii cukrowniczej z 1970
roku ujawniły wąskie gardła kubańskiego przemysłu
cukrowniczego i potwierdziły tezę, że osiągnięcie wy-
sokiej produkcji cukru jest niemożliwe bez przepro-
wadzenia na szeroką skalę mechanizacji zbiorów trzci-
ny cukrowej.

Kuba pragnie uczynić postępy w obu dziedzinach,
tak produkcji cukru, jak i mechanizacji zbiorów. Dla-
tego też do roku 1975 nie zakłada śię produkcji rocz-

nej wyższej od 8 min ton. Natomiast wypracowuje sic?
metody technologiczne i organizacyjne, które mają
umożliwić pełne wykorzystanie zdolności produkcyj-
nych przemysłu cukrowniczego po roku 1975. W dru-
giej kolejności program przewiduje pełne wykorzysta-
nie możliwości rozwoju sektora rolniczego poza cu-

krownictwem przy nieznacznym dopływie środków z

zagranicy, podnosząc natomiast efektywność środków
już posiadanych.

W nadchodzących latach zostanie również uczyniony
poważny wysiłek w celu stworzenia bazy żywieniowej,
która odpowiadałaby rozwijającej się hodowli. Pozwol"
to zmniejszyć import pasz oraz podnieść poziom kon-
sumpcji ludności. Szczególnie szybko będzie wzrastać
produkcja mleka (ok. 15 proc. rocznie) dzięki budo-
wie ok. 1000 ferm hodowlanych, upowszechnieniu
sztucznej inseminacji i wprowadzeniu mechanizacji
udoju. Godny odnotowania jest zakładany 3-krotny
wzrost skupu płodów rolnych z prywatnych gospc«-
darstw rolnych, zarzucony na. Kubie prawie całkowi-
cie przed rokiem 1971.

Program zakłada roczny wzrost produkcji dla ca-

łego sektora rolniczego rzędu 10 proc, Okres 1971 —

1975 traktowany,*, jest jako . wstęp $o--rdużęgo,-,,skokp.
ilościowego , i, jakościowego w. przyszłej.;-pięciolatce:

; przecina »sektoręnq, na który kładzie nacisk program
jest budownictwo^, ^zarówno w przemyśle jak ił. W rol-
nictwie. Oczekuje się, że szybki rozwój tego ostatnie-
go wpłynie korzystnie na pozostałe sektory gospo-
darki. Waga, jaką program przywiązuje do budow-
nictwa, wynika z roli, jaką ciągle jeszcze odgrywają
w gospodarce kubańskiej inwestycje infrastrukturalne.

W dziedzinie przemysłu opracowany program inicju-
je uwalnianie się od niekorzystnej zależności od za-

granicy i usuwanie dysproporcji strukturalnych, któ-
re do tej pory stwarzają tak silne ograniczenia w

rozwoju. Wielkie znaczenie przywiązuje się do zakoń-
czenia tych inwestycji, które przerwano w roku 1970.

W omawianym okresie szczególny nacisk zostanie
położony na rozbudowę portów. Przed 1975 r. rozpocz-
nie się rozbudowę nabrzeży portowych. Równocześnie
rozważa się rozbudowę nabrzeża kontenerowego w

porcie hawańskim oraz portu, który mógłby przyjmo-
wać tankowce o nośności powyżej 100 tys. DWT.

Całkowitej renowacji i przebudowy wymaga sieć
kolejowa Kuby, bardzo przestarzała -i nie będąca w

stanie sprostać wymogom współczesnego transportu.
Przewiduje się przebudowę głównej linii kolejowej,
łączącej wschodnią i zachodnią część wyspy.

W wyniku realizacji omówionych generalnych za-

łożeń programu produkt społeczny Kuby powinien
rosnąć do 1975 r. w tempie 11,1 proc. rocznie.

*

Szeroki program inwestycyjny realizowany będzie
w oparciu o pomoc techniczną i finansową z zagra-
nicy, we współpracy z wieloma krajami, a przede

wszystkim z ^ZSRR i innymi krajami socjalistycznymi
Związek' Radziecki ma poważny wkład w rozbudowę
energetyki, portów oraz sieci kolejowej na Kubie.

Kuba, jak wiadomo, od dłuższego czasu uczestni-
czyła ,w pracach niektórych komisji RWPG w cha-
rakterze obserwatora. Na XXV Sesji Rady w roku
1971 została przyjęta w poczet stałych członków tej
organizacji. W ten sposób umocniono powstałe po re-

wolucji związki „samotnej wyspy" na Zachodniej
Półkuli ze światem socjalistycznym. Stworzono pod-
waliny bardziej aktywnych i zróżnicowanych stosun-
ków pomiędzy krajami wspólnoty socjalistycznej.

Również Polska ma swój udział w rozwoju gospo-
darki kubańskiej. We współpracy z naszym krajem
rozbudowuje się przemysły płyt wiórowych i paździe-
rzowych oraz celulozowo-papierniczy, wykorzystując
„bagazo", czyli odpady z trzciny cukrowej. W kubań-
skich cukrowniach pracować będą polskie wirówki.
Przy naszej pomocy rozbudowywana będzie hawańska
stocznia remontowa Casablanca.

Ubiegłoroczna wizyta przyjaźni Fidela Castro w

naszym kraju była czymś więcej, niż zwykłym kon-
taktem dyplomatycznym; stanowiła wymowny dowód
umocnienia więzi łączących nasz kraj z Kubą, jak-
gdyby podsumowanie pewnego etapu pomyślnego roz-

woju wszechstronnej współpracy pomiędzy naszymi
krajami. Przyjęcie zgotowane przez społeczeństwo pol-
skie przywódcy zwycięskiej rewolucji kubańskiej wy-
kroczyło poza wszelkie ramy zwykłej w tych przy-
padkach gościnności.

• W planie rozwoju gospodarki narodowej Kuba przy-
wiązuje dużą wagę do pomocy, jakiej mogą udzielić
ONZ-towski Program Rozwoju (UNDP) oraz inne or-

ganizacje międzynarodowe.
Obraz przyszłego rozwoju gospodarki kubańskiej

byłby niepełny gdyby nie wziąć pod uwagę całej ga-
my zagadnień, związanych z czynnikiem ludzkim. Ku-
bańskie ' społeczeństwo jest młode; na 8,6 mln ; lud-
aroścr"(wgr

r

danycłJ^.:grudnia 1970 r.) ponad 2,8 min
to dzieci urodzone po styczniu 1959 r. Zatrudnionych
w gospodarce narodowej jest 2,8 min osób z czego '2,2
mlri. 'tj. blisko 80 proc. stanowią mężczyźni. W re-

zerwie pozostaje 1,5 min kobiet w wieku produkcyj-
nym. -Chociaż w pierwszych latach rewolucji nastą-
pił wzrpst zatrudnienia kobiet, dynamiczne plany roz-

woju gospodarczego Kuby wymaghć będą pełniejszego
ich włączenia w procesy produkcyjne i system usług,
Warunkiem niezbędnym dla wzrostu aktywności za-

wodowej kobiet będzie rozwiązanie szeregu problemów
socjalnych.

Przy konstruowaniu programu Wzięto pod uwagę nie
tylko bilans siły roboczej, "ale i założony wzrost wy-
dajności pracy. Ważnym czynnikiem w podnoszeniu
tej wydajności jest rozpoczęta we wrześniu 1971 r.

realizacja planu organizacji i normowania pracy. •

Kluczowe znaczenie ma też podnoszenie kwalifikacji
kadr. Po przejściowym spadku liczby absolwentów
wyższych uczelni bezpośrednio po rewolucji (spadek ten

dotyczył przede wszystkim kierunków politechnicz-
nych) . następuje obecnie rozwój szkolnictwa wyższe-
go. W latach 1971—1975 opuści kubańskie uczelnie
13 900 absolwentów. Duży nacisk kładzie się na kie-
runki techniczne — w 1975 r. będzie na Kubie 8 700
ludzi z wyższym wykształceniem technicznym, z cze-

go tylko 700 ukończyło studia przed rewolucją. "O ile
liczba absolwentów szkół wyższych w 1975 r. nie bę-
dzie jeszcze zbyt duża, to ilość nowych pracowników
ze średnimi kwalifikacjami wyniesie ok. 45 000 osób.
Będzie to oznaczało prawdziwy przewrót w stosunku
do niedoboru średnich kadr technicznych, jaki istniał
na Kubie w pierwszym okresie rewolucji.

NRD

PLAN 1973 ROKU
Zgodnie z uchwałą Izby Ludowej

NRD o Narodowym Planie Gospo-
darczym w 1973 roku dochód naro-

dowy ma wzrosnąć o 5,7 proc. w

porównaniu z rokiem poprzednim.
Zakłada się przyrost produkcji
przemysłowej o 6.5 proc. Osiągnięte
to zostanie m. in. dzięki stosowaniu
nowych, bardziej efektywnych tech-
nologii oraz lepszej organizacji pra-
cy. Przewiduje się, że wzrost wy-
dajności pracy w przemyśle wynie-
sie 5,7 proc. Najszybszy wzrost wy-
dajności nastąpić powinien w prze-
myśle elektrotechnicznym i elektro-
nicznym — 8,6 proc., chemii — 8,4
proc., w przemyśle szklanym i ce-

ramicznym — 8 proc. i motoryza-
cyjnym — 7,9 proc.

Plan na 1973 rok silnie akcentuje
potrzeby oszczędności materiałów,
surowców i energii. Zakłada się, że

zużycie energii elektrycznej na jed-
nostkę produkcji zmniejszy się w

bieżącym roku o 2 proc., stali wal-
cowanej w przemyśle metalowym
o 4,6 proc., cementu w budownict-
wie o 1 proc., stali konstrukcyjnej
o 1,5 proc.

W drodze rozpowszechniania
przemysłowych metod wytwarzania

przewiduje się poważnie zwiększyć
produkcję rolną. Zgodnie z' planem
w 1973 roku skup żywca wynie-
sie. 1 790 tys. ton, mleka (z zawar-

tością tłuszczu 3,5 proc.) — 6 750
tys. ton, jaj — 3 640 min sztuk.
Wiele uwagi poświęca pańsbwo dal-
szemu wzmacnianiu i doskonaleniu
materialno-technicznej bazy rol-
nictwa, które otrzyma m. in. 10,5
tys. traktorów, 1 350 samochodów
ciężarowych „W 50", 750 tys. ton
nawozów sztucznych.

Ogólna wartość nakładów inwes-
tycyjnych wyniesie w 1973 roku 37
mld marek, tj. o 9,1 proc. więcej
niż w 1972 roku. .Znaczna . część
tych środków przeznaczona jest dla
tych gałęzi, "przemysłu, od których
w szczególnym stopniu zależy rea-

lizacja wysokiego tempa rozwoju i

sprawne- funkcjonowanie gospodarki
narodowej. Poważne fundusze aśyg-
nuje się na kontynuację budowy
elektrowni atomowej „NORD" 1
elektrowni cieplnych „HAGEN-
WERDER" i „BOXBERG".

W budowie .obiektów przemysło-
wych przychodzą NRD z pomocą
kraje socjalistyczne. Polskie i wę-

gierskie przedsiębiorstwa budowla-
no-montażowe uczestniczą w budo-
wie tak ważnych dla gospodarki
NRD obiektów, jak np. fabryka na-

wozów azotowych w PISTERITZE,
cementowni w KARSDORPE, esy
fabryki porcelany w ILMENAU.
Planowane jest zakończenie budo-
wy rurociągu dla transportu gazu
ziemnego ze Związku Radzieckiego
przez terytorium Czechosłowacji.
Przewiduje się budowę wespół z

Polską kombinatu przędzalniczego.

Program budownictwa mieszka-

niowego zakłada oddanie do użytku
w 1973 roku 105,8 tys. nowych mie-

szkań.

W br. nastąpi dalszy wzrost sto-

py życiowej społeczeństwa. Czysty
dochód pieniężny ludności powięk-
szy się o 5,3 proc., a obroty handlu

detalicznego wzrosną o 6,2 proc.

Przewiduje się, że wydatki na żyw-
ność wzrosną o 4,2 proc., zaś na

artykuły przemysłowe o 8,7 proc.

(AL)
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JEDNĄ
z charakterystycznych cech rozwoju międzynarodowych sto-

sunków gospodarczych w ostatnich latach jest relatywnie wysoka dy-
namika wzrostu kontaktów między socjalistycznymi a rozwiniętymi

krajami kapitalistycznymi. W okresie od 1964 roku do początków lat
siedemdziesiątych obrót towarowy między krajami socjalistycznymi
a kapitalistycznymi zwiększył się niemal dwukrotnie i zbliżył się do
kwoty 20 mld doi.

Jednym z zasadniczych czynników, kształtujących wspomniany trend
rozwojowy, jest udział Związku Radzieckiego w dziedzinie rozszerzeniu
i wzbogacenia form współpracy gospodarczej między Wschodem a Za-
chodem. Wystarczy przypomnieć (w ślad za BIKI — 1/1972), że W okre-
sie 1964—1970 wymiana towarowa ZSRR — rozwinięte kraje kapitali-
styczne zwiększyła się prawie o 70 proc., a jej średnioroczne tempo wzro-

stu wynosiło 9,2 proc. Początek lat siedemdziesiątych przyniósł dalsze
umocnienie tych korzystnych dla uczestniczących stron tendencji.

Warto, jak się wydaje, w tym kontekście przypomnieć, że czołową
pozycję w handlu radzieckim z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi,
w pewnym sensie tradycyjnie, zajmowała i zajmuje nadal Europa Za-
chodnia. Natomiast handel radziecko-amerykański na przestrzeni wielu
lat powojennych znajdował się właściwie w impasie. Na tein stan rze-

czy wpłynęły liczne elementy tak ekonomiczne, jak i polityczne, a ra-

czej skomplikowany splot zairówno pierwszych, jak i drugich czynników.
M. in. ujemny wpływ na rozwój kontaktów handlowych oraz rozszerzo-

ną współpracę naukowo-techniczną, odpowiadającą możliwościom i po-
trzebom obu partnerów, wywierało embargo w postaci wykazu „artyku-
łów strategicznych", którymi handel z krajami socjalistycznymi był za-

kazany. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych, jak informował w swoim
czasie „Wall Street Journal", wspomniany wykaz obejmował 1,2 tys. po-
zycji. Zdaniem wielu pism ma Zachodzie było to kompletnym anachro-
nizmem, hamującym rozwój pożytecznych kontaktów.

Koła gospodarcze na Zachodzie wyciągnęły właściwe wnioski z za-

łożeń kolejnej pięciolatki radzieckiej. Zwróciły uwagę na wydatne roz-

szerzenie możliwości importowych gospodarki radzieckiej w kontekście
nakreślonego programu inwestycyjnego. Informacja, że inwestycje w la-
tach 1971—1975 wzrosną prawie o 42 proc., a ich wartość przekroczy
500 mld rbl, miała swoją magiczną, przyciągającą moc oddziaływania,
tym większą, iż w licznych gałęziach gospodarki narodowej ZSRR prze-
prowadza się na szeroką skalę modernizację i odnowienie parku maszy-
nowego wraz z daleko idącymi zmianami w technologii wytwarzania.

Stany Zjednoczone, z ich pogłębiającym się już wówczas deficytem
handlu zagranicznego, nie mogły pozostać w tyle w tym „zachodnim
wyścigu"; na rynku radzieckim. Pod koniec 1971 roku przybył więc z wi-
zytą do .Moskwy minister M. STANS. Jednocześnie nasiliły się kontakty
i wizyty licznych przedstawicieli amerykańskiego business'u oraz na-

ukowców i dziennikarzy.
Na początku 1972 roku komentator dziennika „Izwiestia" W. MATWIE-

JEW pisał:
„Związek Radziecki opowiada się za rozszerzeniem stosunków gospo-

darczych z przemysłowo rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi, po-
nieważ specyficzne cechy obecnej rewolucji naukowo-technicznej wysu-
wają konieczność szerokiej współpracy międzynarodowej, a równocze-
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śrCie trwałe stosunki gospodarcze obliczone na dłuższą perspektywę są
wyjątkowo ważne z punktu widzenia ukształtowania pomyślnych wa-

runków dla rozwiązania szeregu aktualnych problemów międzynaro-
dowych.

W sferze radziecko-amerykańskich stosunków gospodarczych może
chodzić o wzajemnie korzystną współpracę z amerykańskimi firmami
i bankami w opracowywaniu szeregu wielkich problemów gospodar-
czych związanych z wykorzystaniem bogactw naturalnych Związku Ra-

dzieckiego, budową zakładów przemysłowych i poszukiwaniem nowych
rozwiązań technicznych".

Nieco później, wiosną ubiegłego roku, nastąpiło spotkanie Prezydenta
R. NIXONA z przywódcami radzieckimi w Moskwie, w wyniku którego
podpisano m. in. porozumienie o współpracy w dziedzinie nauki i tech-
niki. Ostatnio w Waszyngtonie odbyła się pierwsza sesja Mieszanej Ra-

dziecko-Amerykańskiej Komisji d/s Współpracy Naukowo-Technicznej.
Zarówno prasa radziecka, jak i amerykańska szeroko komentowały
przębięg i wyniki wspomnianej sesji. Zwracano przy tym uwagę, że

dotychczas w wielu dziedzinach w obu krajach, dysponujących, jak wia-
doitio, największym na świecie potencjałem naukowo-badawczym, pro-
wadzono liczne prace — w pewnym sensie — równolegle, dochodząc
w tym samym czasie do analogicznych rezultatów. Nie jest to zresztą
zjawisko nowe, pochodzące z okresu powojennego.

Narastanie dynamiki postępu technicznego, burzliwy rozwój nauki
i techniki w dobie obecnej jedynie zaostrzył problem, którego podsta-
.wowym elementem jest skala nakładów i czynnik czasu.

Pierwsza Sesja Radziecko-Amerykańskiej Komisji poświęcona była
m., in.. opracowaniu konkretnych propozycji, składających się na wspól-
ny program badań. Obejmuje on takie dziedziny, jak: energetyka, proble-
my , stosowania ETO w dziedzinie zarządzania, chemia, rolnictwo, wyko-
rzystanie zasobów wodnych, mikrobiologii. Przyjęto postanowienie, że
ze strony amerykańskiej w realizacji programu wezmą udział nie tylko
firmy, lecz również uniwersytety, w których, jak to stwierdzili radziec-
cy eksperci, istnieją znakomicie wyposażone ośrodki naukowo-badawcze,
gdzie przygotowanie wysoko kwalifikowanych kadr traktuje się z równą
po-fy&gą, cp i badania podstawowe. Już obecnie ponad 40 radzieckich
naulęo^ęów pracuje w wymienionych amerykańskich ośrodkach.

W.' wywiadzie dla dziennika „Izwiestia" członek radzieckiej delega-
cji — Pierwszy Zastępca Ministra Szkolnictwa Wyższego i Średniego
Specjalistycznego — profesor N. F. KRASNOW powiedział:

i,Przede wszystkim, każdy nieuprzedzony i myślący człowiek zrozu-

mie, że rozwiązanie postawionych (przez Sesję) problemów ma znaczenie
nie tylko dla obu naszych krajów, lecz dla całej ludzkości, gdyż postę-
pem w dziedzinie energetyki, ochroną środowiska naturalnego zainte-
resowane są wszystkie kraje. Dotyczy to również globalnych problemów
wykorzystania energii słonecznej oraz badań wnętrza Ziemi".

Należy podkreślić również, iż przewodniczący radzieckiej delegacji
profesor W. TRAPIEZNIKOW został przyjęty przez prezydenta R. NI-

XQNA, który z zadowoleniem stwierdził konstruktywny charakter prac
Sesji, jak również wyraził przekonanie, że jej postanowienia bez żadnej
zwłoki będą wcielone w życie.

Wyniki spotkania radziecko-amerykańskiego w Waszyngtonie prowa-
dzą nie tylko do rozszerzania zakresu współpracy naukowo-technicznej
oraz zróżnicowania jej form. Osiągnięcia na tym polu znajdują, a wła-
ściwie już znalazły przekładnie w dziedzinie handlu między ZSRR
a USA.

*

Ostatnio przedstawiciele firmy SATRA CORPORATION poinformo-
wali o zawarciu umowy ze Związkiem Radzieckim w sprawie dostawy
wyposażenia dla radzieckich fabryk rowerów i motocykli Umowa prze-
widuje jednocześnie, że wymieniona firma amerykańska sprowadzać
będzie do Stanów Zjednoczonych rowery i motocykle produkcji ra-

dzieckiej.
Przedstawiciele firmy SATRA CORPORATION oznajmili również, że

istnieje projekt importu do Stanów Zjednoczonych i Kanady radziec-
kich ' samochodów osobowych typu ŁADA opartych na modelu Fiat-124
jak też wozów terenowych GAZ-865.

O przykładzie tym piszemy m in. dlatego, że przedstawiciel firmy
SATRA CORPORATION, informując o zawartym porozumieniu zastrzegł,
iż import samochodów produkcji radzieckiej do Stanów Zjednoczonych
będzie niemożliwy, jeżeli Kongres nie zatwierdzi proponowanego przez
administrację .przyznania Związkowi Radzieckiemu klauzuli największe-
go uprzywilejowania w handlu. Warto dodać, że z kwestią przyznania
wspomnianej klauzuli wiąże się w znacznej mierze cała perspektywa
bardziej dynamicznego rozwoju handlu i aktywnej współpracy gospo-
darczej między ZSRR a USA.

WŁODZIMIERZ WOWCZUK

I TECHNIKA

ZWIĄZKU
RADZIECKIEGO

WŁADIMIR KIRILIN

Pięćdziesięciolecie utworzenia
Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich nasz naród powitał
wielkimi osiągnięciami w dziedzinie
rozwoju gospodarki, nauki i tech-
niki. Socjalistyczna metoda gospo-
darowania, oparta na zasadach ogól-
nonarodowej własności środków pro-
dukcji oraz narodowych planach
gospodarczych, umożliwia osiągnię-
cie wysokiego, stabilnego tempa
rozwoju produkcji. Jest źródłem
szybkiego wzrostu gospodarki
Związku Radzieckiego*).

W okresie, jaki upłynął od Rewo-

lucji Październikowej, Związek Ra-
dziecki przekształcił się w wysoko
rozwinięty kraj uprzemysłowiony
i w 50 rocznicę swego powstania
ma ogromne — nie notowane w do-
tychczasowej historii — osiągnięcia.
Obecnie nasze państwo zajmuje
pierwsze miejsce w świecie w pro-
dukcji rudy żelaza, surówki, koksu
i stali, w produkcji telewizorów
i elektrowozów, cementu, tkanin
bawełnianych i wełnianych oraz

wielu innych wyrobów.

Dla charakterystyki gospodarcze-
go i naukowo-technicznego rozwoju
państwa wskaźniki ilościowe sta-

nowią bardzo ważny element, ale
nie jedyny. Poważne znaczenie mają
także wskaźniki jakościowe, charak-

teryzujące poziom naukowo-tech-

niczny i efektywność produkcji. W
krótkim artykule niemożliwe jest
dokonanie względnie wyczerpują-
cego przeglądu poziomu naukowo-
technicznego i efektywności pro-
dukcji w Związku Radzieckim.

Przytoczymy więc tylko niektóre

przykłady.

W obecnych czasach rozwój go-
spodarczy państwa i poziom nauko-
wo-techniczny produkcji w poważ-
nej mierze, określa się na podstawie
osiągnięć w • dziedzinie elektryfi--
kacji. W tym zakresie Związek Ra-
dzecki może pochwalić się. poważ-
nymi sukcesami. W ZSRR urucho-
mionych jest obecnie pięć elektrow-
ni cieplnych o mocy 2400 MW każ-
da, a których moc ogólna wynosi
12 tys. MW. W Związku Radziec-
kim pracują potężne hydroelek-
trownie, a wśród nich dwa giganty
hydroenergetyczne — Krasnojarska
0mocy6tvs.MWiBrackaomocy
4,1 tys. MW — którym nie ma rów-
nych w świecie. Rozpatrując rozwój
ciepłownictwa, budowę elektroener-
getycznych linii przemysłowych
1 inne wskaźniki, widzimy wyraź-
nie, że Związek Radziecki zajmuje
przodujące miejsce w energetyce
światowej.

Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje fakt. że w tych dziedzinach
nauki i techniki, które najprawdo-
podobniej i w przyszłości będą de-
cydowały o poziomie rozwoju ener-

getyki — uczeni i specjaliści ra-

dzieccy także zajmują przodujące
pozycje. Do nich należy budowa
elektrowni atomowych z reaktorami
na szybkie neutrony, badania w

dziedzinie regulującej syntezy ter-

mojądrowej, budowa generatorów
magnetohydrodynamicznych i inne.

Dużą wagę w Związku Radziec-
kim przywiązuje się do rozwoju
przemysłu maszynowego i postępu
technicznego w tej gałęzi' prżemy-
słu. W czasach władzy radzieckiej,
a szczególnie w ostatnich latach,
osiągnięto tu niemałe sukcesy. Na-

leży dodać, że Związek Radziecki
zajmuje pierwsze miejsce w świecie
pod wzgledem rocznej produkcji
oraz posiadanego parku maszyno-
wego obrabiarek do skrawania me-

tali. W szybkim tempie rośnie pro-
dukcja kuźniarek i innych nowo-

czesnych urządzeń.

Poważne prace prowadzi się w

Związku Radzieckim w zakresie
opracowywania i rozszerzania pro-

ZE ŚWIATA

SPECJALIZACJA
W ŚWIATOWYM PRZEMYŚLE

MASZYNOWYM

Zorganizowane przez ONZ-ówskie
organa statystyczne badania stop-
nia międzynarodowej specjalizacji
wytwórczej w światowym przemy-
śle maszynowym wskazują, że na

sumę ok. 97 mld dolarów wartości
światowego eksportu maszynowego
(bez krajów socjalistycznych) w

roku 1972 przeszło 30 mld doi. przy-
pada na wyroby o wysokim stopniu
specjalizacji, w których wytwarza-
niu decydujący udział ma ta sto-
sunkowo wąska grupa krajów. Na-

leżą do nich w szczególności wyro-
by przemysłu elektronicznego, silni-

dukcji' takich typów nowoczesnych
urządzeń, jak obrabiarki numerycz-
nie sterowane, maszyny, których
praca oparta jest na stosowaniu
procesów elektronicznych, promieni
laserowych i elektronicznych, ultra-
dźwięków, elektroerozyjnych metod
obróbki materiałów ,i innych.

Poważne osiągnięcia można odno-
tować także w wielu innych gałę-
ziach przemysłu, w rolnictwie, bu-
downictwie, transporcie, łączności.

Wspomnieć tu należy, że w

Związku Radzieckim długość elek-
trycznej trakcji kolejowej przy
końcu 1971 roku liczyła ponad 35
tys. kilometrów, co stanowi prawie
25 proc. całości . linii kolejowych
ZSRR. Żaden z krajów świata nie
posiada tak rozwiniętej sieci kolei
elektrycznych.

Dalsze rozszerzenie i wzrost po-
ziomu technicznego produkcji w po-
ważnym stopniu uzależnione -jest
od rozwoju nauki. Ogólnie wiado-
mo, że do rozwoju nauki W Związ-
ku Radzieckim przywiązywało się
i przywiązuje wyjątkową wagę.
Osiągnięty poziom rozwoju nauk
stawia nasz kraj w czołówce świa-
towej.

Sukcesy nauki radzieckiej są po-
wszechnie znane. Sukcesy uczonych
radzieckich w wielu dziedzinach
matematyki, fizyki, chemii, bio-
logii, nauk o ziemi, nauk technicz-
nych, rolnych, w medycynie —

kształtują noziom rozwoju nauk na

świecie. Wiele także zrobiono w

dziedzinie nauk humanistycznych
i socjalno-ekonomicznych.

Dobitnym przykładem pomyślne-
go rozwoju nauki w Związku Ra-
dzieckim mogą być badania w dzie-
dzinie fizyki atomowej i fizyki wy-
sokich temperatur, w dziedzinie
otrzymywania kryształtów i niekfó-
rych innych substancji,' 'elektronice
kwantowej,' selekcji' zwierząt, roślin
i mikroorganizmów i Wielu innych.
Świadectwem wysokiej poziomu
rozwoju nauki i techniki w Związ-
ku Radzieckim są osiągnięcia w ba-
daniach przestrzeni kosmicznej.

Trudno byłoby wymienić inny
kraj, którego nauka w ostatnich
dziesiątkach lat rozwinęłaby się tak,
jak w Związku Radzieckim.

Tabela, umieszczona niżej, zawo-

ra dane dotyczące wzrostu liczeb-
ności .pracowników naukowych w

naszym kraju, łącznie z wykładow-
cami szkół wyższych (w porówna-
niu ze stanem sprzed rewolucji).

Ilość pracowników naukowych
w1914.r. — U600osób
w 1940 r. — 99 100 osób
w 1972 r. — ponad 1000 000 osób

Trzeba podkreślić, że rozwój
nauki nastąpił we wszystkich repu-
blikach bez wyjątku. Jak wiadomo,
we wszystkich republikach związ-
kowych . istnieją obecnie Akademie
Nauk, liczne instytuty naukowo-ba-
dawcze, uniwersytety i inne wyższe
uczelnie.

Oczywiście wiele jeszcze zadań
nie zostało rozwiązanych. Współ-
czesna rewolucja naukowo-technicz-
na, pomyślne rozwiązywanie proble-
mów wysuwanych przez życie
i problemów wynikających z bu-
downictwa komunizmu,, wymagają
dalszego zwiększenia efektywności
prac instytucji naukowych, skon-
centrowania sił na najważniejszych
kierunkach, wymagają nowych sił
twórczych.

Uczeni radzieccy, wypełniając
Uchwały XXIV Zjazdu KPZR, nie
będą szczędzili sił dla pomyślnego
rozwiązywania stojących przed nimi
zadań.

*) Autor jest Zastępcą Przewodniczą-
cego Rady Ministrów ZSRR oraz Prze-
wodniczącym Państwowego Komitetu
RM ZSRR d.'s Nauki 1 Techniki, jak
również członkiem Akademii Nauk.

ki spalinowe, poszczególne rodzaje
sprzętu automatyki oraz wyroby
mechaniki precyzyjnej i optyki.

Najbardziej • wyspecjalizowanym
na świecie przemysłem maszyno-
wym dysponuje Szwajcaria, po niej
kolejne pod tym wzgledem miejsca
zajmują: Holandia, , Japonia. Szwe-
cja i NRF. Bowiem w szwajcarskim
eksporcie maszynowym prawie 80
proc. przypada na wyroby o wyso-
kim stopniu specjalizacji, na analo-
gicznie sklasyfikowane wyroby
przypada przeszło 50 proc. eksportu
maszynowego Holandii, ok. 50 proc.
— Japonii, 45 proc. — Szwecji, bli-
sko 40 proc. — NRF. ok. 30 proc.
eksportu USA, poniżej 30 proc. —

Włoch i poniżej 20 proc. eksportu
maszynowego Wielkiej Brytanii.

Po przedstawieniu (w Ż.G. z 1.IV) ostatniej sytuacji na świato-
wym rynku obrabiarek i różnego typu narzędzi — obecnie zajmiemy
się pokrótce dalszymi ważnymi grupami maszyn i urządzeń.

MASZYNY rtULNlCZE

Od polowy lat sześćdziesiątych na światowych rynkach tych ma-

szyn notoWano stagnację spowodowaną przez duży już stopień
nasycenia maszynami w rolnictwie krajów wysoko rozwiniętych a

niewielkie .zapotrzebowanie na skomplikowany sprzęt ze strony rol-
ników krajów rozwijających się (prosty sprzęt wytwarzają rodzime
przemysły chronione barierami celnymi). Stąd też. do lat 1970—1971
światowy eksport maszyn rolniczych nawet malał. Rok ubiegły jed-
nak, wbrew pesymistycznym przewidywaniom dalszej recesji, przy-
niósł nieoczekiwanie ożywienie zapotrzebowania na maszyny rol-
nicze.

Szczególnie duże było ono w W,. Brytanii, gdzie wiązało się to ze

spodziewanym przystąpieniem do EWG mającym przynieść rozsze-

rzenie rynków zbytu dla brytyjskich produktów. W innych krajach,
jak np. w USA i NRF, ożywienie miało charakter zwiększonego po-
pytu restytucyjnego po blisko dwóch latach recesji: Przy czym jeś-li
chodzi o USA, które są czołowym w świecie nie tylko producentem,
ale i eksporterem maszyn rolniczych — notowano tam również wzrost

eksportu, zwłaszcza do Europy.

.Mimo jednak ożywienia popytu — w wielu krajach kapitalistycz-
nych moce produkcyjne przemysłu maszyn rolniczych nie były w

pełni wykorzystywane. Konkurencja między producentami nadal by-
ła ostra (choć nie notowano już tak wielu jak w poprzednich latach
bankructw drobniejszych wytwórców). W rezultacie zwiększenie po-
pytu nie przyniosło wyraźnego wzrostu cen.

Nasilenie przemian strukturalnych w rolnictwie europejskim (wy-
nikających ze wzmożonej ucieczki ze wsi do miast i prowadzących
do powiększania się rozmiarów gospodarstw rolnych) zwiększa ich
zapotrzebowanie na wysoko wydajne maszyny i urządzenia, jakich
nie są w stanie dostarczać po konkurencyjnych cenach drofc i produ-
cenci, wobec czego proces koncentracji produkcji w przemyśle ma-

szyn rolniczych będzie nadal występował. Tym bardziej, że wzrost

zapotrzebowania na maszyny bardziej wydajne prowadzi
do spadku liczby maszyn stosowanych w rolnictwie, a więc i do
spadku ich ogólnej produkcji. A w krajach rozwijających się niskie
dochody rolników oraz konieczność zatrudnienia w rolnictwie ogrom-
nego przyrostu ludności nadal będą ograniczać popyt na wszelkie-
go rodzaju maszyny i urządzenia rolnicze.

Przewiduje się więc, że obecne ożywienie nie potrwa długo i już
w bieżącym roku, po podepresyjnej restytucji, na światowych ryn-
kach maszyn i urządzeń rolniczych ponownie dojdzie do stagnacji
a może nawet do kolejnej recesji.

OBIEKTY CHEMICZNE

Od szeregu już lat coraz większą rolę odgrywa sprzedaż komplet-
nych obiektów chemicznych. Np . na początku ub. roku kapitalistycz-
ni dostawcy mieli blisko tysiąc zamówień na takie obiekty o łącznej
wartości ok. 13 mld dolarów (o 12 proc. więcej niż przed rokiem).

Głównymi dostawcami są tu koncerny północno-amerykańskie
(46 proc. wartości światowych dostaw w roku 1972) oraz firmy an-

gielskie (16 procO, zachodnioniemieckie (13 proc.), francuskie (12
proc.) .

Natomiast odbiorcami obiektów eksportowanych przez kraje kapi-
talistyczne są kolejno: kraje Europy Zachodniej (30 proc.), kraje
Dalekiego Wschodu (18 proc.), kraje Środkowego Wschodu (15 proc.),
ZSRR i europejskie kraje socjalistyczne (14 proc.), kraje Ameryki
Łacińskiej (13 proc.) . Ameryki Północnej (5 proc.), Afryki (4 proc.)
i Australii (2 proc.) . Stosunkowo wysoka jest tu pozycja krajów Da-
lekiego Wschodu (Indie, Pakistan, Półwysep Indochiński), które obe-
cnie intensywnie rozbudowują swe przemysły chemiczne.

Wśród rodzajów obiektów zamówionych w roku 1972 największą;
wartość prżedstawiały rafinerie nafty (35 proc.), drugą pod tym
względem grupę stanowiły zakłady wytwarzające podstawowe che-
mikalia organiczne (18 proc.), trzecią — fabryki sztucznych nawozów
(15 proc.), a dalsze grupy to zakłady chemii nieorganicznej (.10 proc.),
wytwórnie i instalacje gazóyy przemysłowych (8 proc.) oraz. zakłady
twpxzy.WisJ?pjp;ny.ch ($.pró.c,).' t, r v-.

Charakterystyczne, że podczas gdy w importoWanyćtt'''ćibiektaeh ;

Europy. Zachodniej zdecydowanie.'przeważają ostatnio-rafinerie nafty,
to w krajach Dalekiego Wschodu stosunkowo najwięcej inwestuje
się w zakłady nawozów sztucznych. Również kraje socjalistyczne im-
portują z krajów kapitalistycznych przede wszystkim zakłady nawo-

zów sztucznych, a w drugiej kolejności — fabryki tworzyw sztucz-

nych. Z kolei np. kraje Afryki kupują głównie zakłady chemii nie-
organicznej.

Warto dodać, że wśród światowych eksporterów zakładów chemii
nieorganicznej — a zwłaszcza fabryk kwasu siarkowego — na rynki
socjalistyczne i kapitalistyczne coraz większą rolę odgrywa Polska,
która sprzedała już kilkadziesiąt tego typu obiektów (por. „Szukamy
sobie miejsca" — Ż .G. nr 6/73).

Tendencje cenowe w przypadku tak różnorodnego asortymentu są
trudne do dokładniejszego uchwycenia — zwłaszcza, że oprócz ten-

dencji' inflacyjnych na wzrost cen wpływają tu również innowacje,
wynikające z postępu technicznego. Zeszłoroczny wzrost cen ekspor-
towanych zakładów chemicznych spowodowany przez oba te czynniki
szacuje się. na ok. 5—6 proc.

Prognozy na najbliższą przyszłość są ostrożne i jak na razie '—

oprócz dalszego wzrostu popytu i podaży nie przewiduje się jakichś
większych zmian na rynkach kompletnych obiektów chemicznych.

MASZYNY WŁÓKIENNICZE

Wobec stałego wzrostu światowego popytu na tekstylia — przemysł
wytwarzający rr -szyny włókiennicze jest na ogół odporny na wahania
koniunktury. Oprócz zapotrzebowania ze strony krajów rozwijających
się rośnie też zapotrzebowanie krajów rozwiniętych na wysokowy-
dajny sprzęt zautomatyzowany, umożliwiający obniżkę stosunkowo
dużych w przemyśle włókienniczym kosztów osobowych.

Stąd też np. w roku 1971 mimo ogólnej stagnacji a nawet recesji
w wielu dziedzinach przemysłu maszynowego państw kapitalistycz-
nych — zamówienia maszyn włókienniczych u czołowych producen-
tów (NRF — .30 proc. światowego wywozu, a ponadto W. Brytanią,.
Japonia, Włochy, Francja) znacznie wzrosły. Potem, w I półroczu
1972, portfel zamówień nadal rósł, co prowadziło * do zwiększenia
produkcji eksportowej przede wszystkim w NRF, a ponadto także
w W. Brytanii, Francji i Japonii. Z kolei w II półroczu 1972 sytuacja
uległa istotnej zmianie, bowiem .producenci maszyn i urządzeń włó- -

kienniczych z niektórych krajów kapitalistycznych zaczęli ódczuwać-
skutki ogólnego osłabienia na rynku sprzętu inwestycyjnego i opa-
danie wysokiej poprzednio fali popytu. Zamówienia u producentów'
zaczęły dość szybko maleć.

W Japonii i Włoszech wyraziło się to nawet dość ostrym spadkiem ;
produkcji, a we Francji — jej stagnacją. W pozostałych krajach ka-'
pitalistycznych eksportujących maszyny włókiennicze (przy czym-jest
to eksport obejmujący od 50 do 90 proc. krajowej produkcji), udało
się uzyskać produkcję większą niż w roku poprzednim,

-

przy czym'
NRF i W. Brytania zwiększyły też swój eksport, natomiast USA ż

eksportera stają się tu ostatnio importerem.
Zmieniona sytuacja w II półroczu zadecydowała o tym, że w skali

całego roku nastąpił. dośjć znaczny spadek zamówień, co prawda —

utrzymuje się stosunkowo wysoki popyt na maszyny uszlachetnia!;
jące i wykańczalnicze (wiele krajów wzbogaca o tego typu dodajko?.
we urządzenia posiadane już podstawowe wyposażenie). - Spadek zar"
mówień dotyczył natomiast maszyn przędzalniczych, a szczególnie,
dziewiarskich (na które w poprzednich latach na skutek •ostatniej,!
mody zapotrzebowanie gwałtownie rosło i to było czynnikiem, stor-
sunkowo dobrej koniunktury dla maszyn włókienniczych do połowy,
ubiegłego roku).

W rezultacie średnie ceny maszyn włókienniczych na światowych
rynkach po dalszym wzroście w I półroczu — potem w II półro-
czu zaczęły spadać. I w sumie cały rok 1972 przyniósł tylko bar-
dzo nieznaczną ichpodwyżkę.

Według prognoz na rok 1973- to obniżanie wyjątkowo pomyślnej;
poprzednio koniunktury nie doprowadzi do jakiejś recesji,, gidyż,,po-
za krajami najwyżej rozwiniętymi przemysł włókienniczy nadal', bę-
dzie rozbudowywany. Niemniej niektórzy specjaliści przewidują prze-
wagę tendencji spadkowych i obniżenie produkcji oraz' eksportu W
roku bieżącym. Inni natomiast zakładają, że może nastąpić wzmći'-'
żenie inwestycji związane z ożywieniem koniunktury. Tak więc „ńa
dWoje babcia wróżyła" i zmiany mogą być różnokier-unkowe — ale
chyba nie będą to zmiany poważne.

WSG
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W
GOSPODARCE socjalistycznej, w odróżnieniu od
kapitalistycznej, istnieją dwa odrębne systemy
cen: środków produkcji (a właściwie artykułów

zaopatrzeniowych inwestycyjnych) oraz środków kon-
sumpcją (a 'właściwie — artykułów rynkowych). Róż-
m

,

ce
w kształtowaniu wynikają z tego, że podczas

gdy środki produkcji w swej podstawowej części są
przedmiotem obrotu między przedsiębiorstwami pań-
stwowymi, środki konsumpcji są przedmiotem obrotu
między przedsiębiorstwami a ludnością. Zmiana cen

srodkow produkcji wpływa na koszty własne produk-
cji i powoduje redystrybucję akumulacji finansowej
między poszczególnymi gałęziami, zmiana cen środ-
Kow konsumpcji wywiera natomiast bezpośredni
wpływ na dochody poszczególnych grup ludności.

^ tej odmiennej roli obu tych systemów cen wyni-
Ka ze zarowno ze względów ekonomicznych, jak i

społecznych, problematyka cen środków konsumpcji
powinna znajdować się w centrum uwagi zarówno
w teorii ekonomii, jak i publicystyki gospodarczej.

W rzeczywistości sprawy te przedstawiają się ina-
czej. Na tematy kształtowania cen środków produkcji
od dziesięcioleci toczą się publiczne spory wśród eko-

reformy cen środków produkcji zapowiaua-
nrJ ą

- •
lat

,

przed ich
realizacją, ich założenia,

przebieg i wyniki są wielokrotnie omawiane. Proble-
matyką cen środków konsumpcji natomiast teoria ma-

to się zajmuje, publicystyka rzadko ją omawia, infor-
macje o dokonanych zmianach cen są lakoniczne i z

reguły podawane są post factum.

W PIERWSZEJ FAZIE uprzemysłowienia krajów
socjalistycznych wzmożony wysiłek inwestycyjny kie-
rowany był przede wszystkim na budowę i rozbudowę
przemysłu środków produkcji przy niedostatecznym
uwzględnianiu potrzeb rolnictwa i przemysłu kon-
sumpcyjnego Rozwój budownictwa, uruchamianie co-

raz to nowych zakładów produkcyjnych, szybki wzrost
zatrudnienia — powodowały wzrost siły nabywczej
ludności, któremu nie zawsze można było przeciwsta-
wić

_ odpowiednią ilość środków konsumpcji. Dąż-
ność do utrzymania równowagi rynkowej zmuszała
w tych warunkach, od czasu do czasu, do podnosze-
nia cen niektórych środków konsumpcji co wywie-
rało wpływ na koszty utrzymania. W wyniku tego
systematyczny wzrost płac nominalnych nie zapew-
niał odpowiedniego wzrostu płac realnych.

Ten stan rzeczy ukształtował pewne odruchy i me-

tody postępowania. W społeczeństwie — niechęć do
wszelkich zmian cen, wynikającą z obawy, że zmiany
te mogą zagrozić osiągniętemu poziomowi życiowemu.
W polityce cen — jako reakcja na ten odruch — pa-
nowała dążność do stabilizacji cen środków konsump- •

cji, odciągania terminów niezbędnych operacji ceno-

wych jak najdłużej: podwyżki cen — do momentu,
gdy ulega poważnemu zachwianiu równowaga rynko-
wa, obniżki cen — do momentu, gdy nagromadzenie
zapasów danych wyrobów zaczyna przynosić poważne
straty.

Powstaje pytanie: czy możliwa jest na długą metę
stabilizacja cen środków konsumpcji, a jeżeli uzna się
ją za niemożliwą — czy zmiany cen mogą być doko-
nywane jedynie w kierunku ich obniżki?

Otóż zmiany warunków produkcji zbytu poszczegól-
nych wyrobów konsumpcyjnych czynią stabilizację
cen na dłuższą metę niemożliwą. Oczywiście, jeżeli
koszty własne produkcji lub nabycia za granicą po-
szczególnych wyrobów maleją, jeżeli podaż danych
wyrobów może w pełni pokryć popyt nawet po ob-
niżce ich ceny — obniżka ta jest w pełni uzasadnio-
na, co jest właśnie pożądanym kierunkiem zmiany
tych cen. Niemniej jednak zdarza się, że koszty włas-
ne produkcji lub nabycia poszczególnych wyrobów
z tych lub innych względów rosną, podaż danych wy-
robów nie może pokryć popytu przy obowiązującej
cenie — w tych warunkach cena ta jest na długą me-

tę nie do utrzymania i musi ulec podwyżce. W
:

prze-
;

ciwnym przypadku nie uniknie się kolejek, spekula-
cji, sprzedaży spod- lady i- -innych niepożądanych skut- •

ków.
Racjonalna polityka nie oznacza zamrożenia cen

środków konsumpcji. W zasadzie powinno się dążyć
— w miarę wzrostu produkcji i obniżki kosztów włas-

nych — do systematycznej obniżki cen środków kon-
sumpcji. w razie jednak, gdy podwyżka cen niektó-
rych wyrobów staje się niezbędna, powinna ona być
przeprowadzona w ten sposób, aby ludność uzyskała
odpowiednią rekompensatę — tak, aby ta podwyżka
nie odbiła się ujemnie na jej poziomie życiowym.

Toteż wszelkie szersze zmiany cen, związane cho-

ciażby częściowo z ich podwyżką, powinny być prze-
prowadzane w dobrej, a nie w zlej sytuacji gospodar-
czej, w stosunku zaś do zarysowujących się trudności
powinny nosić charakter środka zapobiegawczego. W
dobrej sytuacji gospodarczej można bowiem wykorzy-
stać nagromadzone rezerwy, aby straty poniesione
przez podwyżkę cen niektórych wyrobów zrównowa-
żyć z nadwyżką przez obniżkę cen wyrobów równo-
ważnych w koszyku wydatków ludności lub podwyż-
kę płac nominalnych oraz świadczeń społecznych. W

złej sytuacji rezerw tych nie ma, toteż wtedy odpo-
wiedniej rekompensaty zapewnić nie można. A więc
konieczna jest ofensywna polityka cen w zakresie
środków konsumpcji.

W dziedzinie kształtowania dochodów ludności ściś-
le sprzęgnięte są ze sobą ekonomika i polityka. Przy
podejmowaniu poważniejszych zmian cen nierozer-
walnie wiąże się ze sobą: „co się robi" z tym: ,.jak
się robi". Z tego punktu widzenia ciekawe są ostatnie
doświadczenia węgierskie.

*

PRZECHODZIMY DO DRUGIEJ FAZY uprzemy-
słowienia kraju, którą cechować będzie nie eksten-
sywny, lecz intensywny typ wzrostu gospodarczego.

Dążenie do zapewnienia stabilności cen stoi w

sprzeczności z traktowaniem cen środków konsumpcji,
jako zapewniających równowagę między popytem a

podażą. Stosunek między popytem a podażą poszcze-
gólnych wyrobów, a nawet grup wyrobów, ulega prze-
cież nieustannym zmianom, toteż zapewnienie bieżą-
cej równowagi wymagałoby częstych zmian cen.

Częste zmiany cen powodują jednak szereg trudnoś-
ci i zakłóceń, których ujemne efekty mogą z nadwyż-
ką pochłonąć korzyści płynące z ruchomych cen. W
praktyce przeważająca część cen środków konsumpcji
to są co najwyżej ceny minionej równowagi, co może
nie odpowiadać i najczęściej nie odpowiada aktu-
alnym warunkom.

Rozstrzygnięcie tego dylematu możliwe jest wów-
czas, gdy za racjonalną uzna się cenę ustaloną na

W przemyśle środków konsumpcji uzasadnione jest
utrzymanie odrębnych od cen sprzedaży (detalicznych,
zbytu) cen fabrycznych. Ceny detaliczne jak i pochod-
ne od nich ceny zbytu, cechuje mozaika rentowności.
Ceny fabryczne kształtowane w oparciu na wyrówna-
nej rentowności poszczególnych wyrobów, tworzą nie-
jako . barierę przed możliwym ujemnym oddziaływaniem
cen detalicznych na asortymentową strukturę produk-
cji. Oczywiście, gdyby ceny detaliczne odzwierciedlały
stan aktualny równowagi rynkowej i stanowiły czyn-
nik właściwie ukierunkowujący strukturę produkcji,
tego rodzaju bariera byłaby zbyteczna, a nadmierną
rozpiętość czystych dochodów przedsiębiorstw można
byłoby zmniejszać przez zróżnicowanie odpisów zysku.

Ceny detaliczne są jednak u nas (jak zresztą i w in-

nych krajach socjalistycznych) nadmiernie sztywne.
W większości przypadków nie odzwierciedlają one

stanu aktualnej równowagi między podażą a popy-
tem na poszczególne wyroby. Na kształtowanie ich
wpływają często względy polityki socjalnej państwa
(z reguły niskie ceny artykułów powszechnego użyt-

podstawie warunków produkcji, a nie wymiany, oraz

że równowagę między popytem a podażą osiągać się
będzie przede wszystkim przez regulację podaży, a nie
ceny. Zapewnienie równowagi przez manipulowanie
ceną powinno być traktowane nie jako cnota, lecz ja-
ko zlo konieczne- (a więc stosowane powinno być w

tych przypadkach, gdy regulacja podaży z różnych
względów jest niemożliwa lub niepożądana).

Taką racjonalną ceną jest ,cena wyjściowa oparta na

kosztach własnych produkcji. W przypadku, gdy ce-

iia równowagi (lub — co jest o wiele częstsze —

minionej równowagi) odchyla się od ceny wyjścio-
wej, wielkość odchylenia, jest .wskazówką, czy i jakie,

' śróijki mdjtj' byś podjęte (zmiana wielkości produkcji,
inweśtyćjfe 'itd.), iby zapewnić' równowagę przy cenie

'WyjśefoWejr Ten sposób kształtowania cen-środków
konsumpcji pozwoli zharmonizować warunki produk-
cji i wymiany oraz zapewni racjonalne podstawy dla
dokonywanych zmian cen.

*

UKŁAD CEN DETALICZNYCH, a tym samym i po-
chodnych od nich cen zbytu środków konsumpcji, wy-
maga uporządkowania. Abstrahując nawet od dyspro-
porcji występujących w układzie cen detalicznych,
wynikających z nadużywania ich funkcji jako środka
regulacji dochodów ludności, do czego bardziej właś-
ciwe jest odpowiednie kształtowanie systemu płac,
gospodarowanie funduszem zbiorowego spożycia itd.
— stwierdzić trzeba, że szereg dysproporcji występu-
jących w układzie cen detalicznych nie ma w ogóle
ani uzasadnienia ekonomicznego, ani społecznego.

Uporządkowanie cen środków konsumpcji nie bę-
dzie łatwe. Trzeba się liczyć ze stanem istniejącym
i niezbędne zmiany przeprowadzać stopniowo, aby nie
powodować poważniejszych zakłóceń w poziomie do-
chodów poszczególnych grup ludności. Wynikające z

regulacji podwyżki cen jednych wyrobów muszą być
równoważone odpowiednią obniżką cen innych wyro-
bów. Proces uporządkowania cen powinien być przede
wszystkim przeprowadzony w ramach grup wyrobów,
zapewniając proporcjonalność cen sprzedaży poszcze-
gólnych wyrobów danej grupy do ich cen wyjścio-
wych, a następnie — układzie całokształtu cen

środków konsumpcji, zapewniając odpowiednie relacje
między cenami poszczególnych grup wyrobów.

ku, stosunkowo wysokie ceny znacznej części arty-
kułów trwałego użytku itp.) . W tych warunkach sy-
gnały przekazywane przez ceny detaliczne mogłyby
niejednokrotnie nieodpowiednio wpływać na decyzje
produkcyjne przedsiębiorstw.

, WYSUWANE SĄ PROPOZYCJE nadania podatkowi
obrotowemu w odniesieniu do tych grup wyrobów,
gdzie on występuje, roli cenotwórczej i zastąpienie w

tym celu różnicowej formy podatku formą procento-
wą. Rolę cenotwórczą podatek obrotowy odgrywać mo-

że- wtedy,» gdy - -doliczany jest w określonym procen-
cie'"Uo' "kosżtów normatywnych lub do cen fabrycz-
nych. Obliczanie podatku obrotowego w jednolitym
procencie cen sprzedaży (zbytu lub detalicznych) ozna-

czałoby jedynie przeniesienie do sfery cen fabrycz-
nych tych samych dysproporcji, które cechują ceny
sprzedaży.

Wprowadzanie podatku procentowego w pełni uza-

sadnione jest w odniesieniu do tej gałęzi produkcji
i grup wyrobów, gdzie uporządkowanie cen sprzedaży
w oparciu na wyrównanej rentowności nie wywoła
zakłóceń równowagi rynkowej i nie wpłynie ujemnie
na poziom życiowy ludności. W tych gałęziach pro-
dukcji i w odniesieniu do tych grup wyrobów, któ-
rych ceny sprzedaży z tych czy innych względów
nie mogą aktualnie być zmienione, wprowadzenie po-
datku obrotowego w formie procentowej nie było-
by uzasadnione.

Pobieranie w tych przypadkach podatku w formie
różnicowej zapewnia ukształtowanie układu cen fa-
brycznych (wyrównana rentowność) odrębnego od
układu cen sprzedaży (mozaika rentowności). Chroni
to przedsiębiorstwa od niewłaściwych sygnałów które
mogą być przekazywane przez ceny sprzedaży i za-

pewnia przedsiębiorstwom równe szanse uzyskania
zysku przy wytwarzaniu różnych wyrobów.

i*

ODRĘBNY CHARAKTER posiadają tzw. ceny pre-
ferencyjne i wymagają też odrębnego potraktowania.
Należą do nich głównie ceny wyrobów alkoholowych
i tytoniowych wyrobów o wysokiej jakości i nowych
oraz artykułów żywnościowych pierwszej potrzeby.

Stosunkowo wysokie cehy wyrobów alkoholowych
i tytoniowych mają na celu zniechęcenie ludności do
ich użytkowania jako szkodliwych dla zdrowia. Wy-
sokość ceny, oczywiście, musi mieć określone grani-
ce: cena nie powinna być traktowana jako jedyny,
ani nawet jako podstawowy środek do odzwyczajenia
od nadmiernego spożycia alkoholu lub palenia papie-
rosów.

Nie nasuwają zastrzeżenia stosunkowo wyższe ceny
wyrobów o wyższej jakości pod warunkiem, ze. wzrost

jakości w porównaniu z jakością wyrobów poprzednio
wytwarzanych jest większy niż odpowiedni wzrost

ceny. Ta zasada odnosi się do wyrobów nowych, sub-
stytucyjnych w stosunku do dotychczas wytwarza-
nych. Preferencyjne ceny nowości nie powinny się
jednak utrwalać i gdy wyrób pizestaje być nowością
— cena jego powinna być obniżona do poziomu „nor-
malnego".

Stosunkowo wyższym cenom wyrobów nowych po-
winna towarzyszyć systematyczna obniżka cen wyro-
bów „starych" jako wynik obniżki kosztów ich wy-
twarzania i zaspokojenia popytu. Znacznej obniżki

vcen wymagają wyroby przestarzałe, o niskiej jakości
i niechodliwe (w zakresie upłynniania wyrobów nie-
chodliwych przez przeceny i wyprzedaże osiągnięto
ostatnio znaczną ruchliwość).

*

NAJTRUDNIEJSZY PROBLEM do rozwiązania
przedstawia sprawa kształtowania cen artykułów
żywnościowych pierwszej potrzeby. Artykuły te we

wszystkich krajach socjalistycznych (oprócz Jugosła-
wii) mają ceny niskie, a w wielu przypadkach nawet

deficytowe. Składa się na to szereg przyczyn.

Po pierwsze, artykuły te pochłaniają przeszło poło-
wę wydatków grup ludności o małych dochodach, to-
też stabilność tych cen jest traktowana przez te gru-
py jako podstawowy element zagwarantowania po-
ziomu życiowego.

Po drugie, stosunkowo niski poziom techniki i tech-
nologii produkcji rolnej oraz wysoka kapitałochłon-
ność zapewnienia jej przyrostu nie pozwalają na ob-
niżkę kosztów produkcji żywności.

Po trzecie, dążność stymulowania wzrostu produk-
cji rolnej oraz wyrównania poziomu dochodów lud-
ności wiejskiej i miejskiej nasuwa konieczność nie-
kiedy podwyższania cen skupu płodów rolnych, co

przy sztywnych cenach detalicznych żywności powo-
duje w części ich deficytowość.

Niskie ceny artykułów żywnościowych pierwszej
potrzeby są dogodne z punktu widzenia polityki spo-
łecznej. wywołują jednak szereg ujemnych skutków
ekonomicznych. Niskie ceny wywołują wzmożony po-
pyt na te artykuły, co wymaga zapewnienia odpowiedj-
niego wzrostu produkcji rolnej, nie zawsze jednak
możliwego do osiągnięcia. Wzrost spożycia tych arty-
kułów zwiększa wielkość dotacji państwa na ten cel,
co musi znaleźć pokrycie -w zwiększonej akumulacji
nieżywnościowych gałęzi przemysłu konsumpcyjnego,
a to z kolei działa hamująco na dążność do obniże-
nia cen wytwarzanych przez nich wyrobów. A prze-
cież obniżka cen artykułów nieżywnościowych jest
najbardziej skutecznym środkiem zmiany struktury
spożycia na rzecz zmniejszenia w nim udziału żyw-
ności (co może nastąpić przy absolutnym wzroście
spożycia żywności, ale utrzymanym w rozsądnych
rozmiarach).

Niektórzy ekonomiści są zdania, że jedyną drogą
rozwiązania tego dylematu jest systematyczne podno-
szenie dochodów ludności, co zgodnie z prawem
Engla niejako samoczynnie prowadzić będzie do
spadku działu spożycia żywności na rzecz wyrobów
nieżywnościowych i usług. Niewątpliwie byłaby to

droga najwłaściwsza. Liczyć się jednak trzeba z tym,
że gdyby stan równowagi rynkowej w zakresie żyw-
ności okazał się napięty oraz brakowało rezerw, jak
również możliwości korzystnej zmiany struktury a-

sortymentowej produkcji przez handel zagraniczny,
powstające zakłócenia (np.. w wyniku złego urodza-
ju) mogłyby pokrzyżować to rozumowanie.

Wskazuje się nieraz na małą skuteczność szerszych
zmian wobec występowania zjawisk? zwanego para-
doksem Giffena, Chodzi o to, że podwyżka eon na

tanie artykuły żywnościowe może w pewnych przy-
padkach Spowodować nie zahamowanie, lecz odwrot-
nie — wzrost popytu na te artykuły. Grupy ludności
o małych dochodach bowiem ograniczą wydatki na ar-

tykuły nieżywnościowe lub droższe artykuły żywnoś-
ciowe, aby zwiększyć spożycie względnie tańszych
gatunków żywności.

Otóż występowanie zjawiska zwanego paradoksem
Giffena zależy w dużym stopniu od charakteru prze-
prowadzonej zmiany cen. Może ono wystąpić (ale też
nie musi!) w warunkach, gdy dochody realne ludnoś-
ci w wyniku tych zmian ulegną zmniejszeniu lub po-
zostaną na tym samym poziomie. Natomiast nie wy-
stąpi to zjawisko wtedy, gdy w wyniku zmian cen do-
chody realne ludności ulegną pewnemu wzrostowi (ta
nadwyżka to właśnie koszt operacji, który zapewnia
jej bezbolesny przebieg i pozytywne skutki ekonomicz-

ne). Wtedy, przy zmienionej relacji cen, zmniejszy się
udział spożycia żywności na rzecz ulegających obniż-
ce cen artykułów nieżywnościowych. Oczywiście, wiele
zależy od tego, jak się przedstawia w poszczególnych
grupach dochodowych osiągnięty w punkcie wyjścio-
wym poziom spożycia żywności.

RECENZJE • RECENZJE

Ukazanie się nakładem PWE pracy HELMARA
STRAUCHA pt. „ DYNAMICZNA POPRAWA JA-
KOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE" jest wyrazem na-

rastającego zainteresowania problematyką jakości.
Mimo że praca ta dotyczy w zasadzie rozwiązań sto-

sowanych w NRF i innych krajach kapitalistycznych,
dynamiczne ujęcie problemu poprawy ja/cości wzbu-
dzi też z pewnością zainteresowanie czytelników pol-
skich.

Niezależnie bowiem od typu własności i warunków
ustrojowych, aktualny poziom sil wytwórczych wyma-
ga od krajów przemysłowych opracowania systemów,
które pozwoliłyby na dynamiczne sterowanie czynni-
kami luplyiuającymi na jakość produkcji. Dodatkowe
zainteresowanie tymi problemami naszej praktyki
gospodarczej może być wywołane zmianami w syste-
mie funkcjonowania naszej gospodarki, w wyniku
których skuteczność systemu sterowania jakością mo-

że okazać się istotnym warunkiem poprawy efektyw-
ności i wzrostu — w związku z tym — korzyści ma-

terialnych załóg. Podnosi to z pewnością walory
książki, która jest przystępna dla szerokiego kręgu
odbiorców.

Główną ideą pracy jest dynamiczna analiza warun-

ków wpływających na jakość produkcji. Znajomość
tych warunków stanowi podstawę układu regulacji,
głównej zasady nowoczesnego systemu poprawy ja-
kości. Układ regulacji — zdaniem Helmara Straucha
— powinien obok kompleksowego ujęcia warunków
wpływających na jakość uwzględniać również ich
zmienność. Wypływa stąd konieczność ciągłego kon-
trolowania i regulowania owych warunków. Regulo-
wanie to sprowadza się — najogólniej rzecz biorąc —

do sterowania określonymi zjawiskami w przyszłości
na podstawie obserwowanych tendencji. W tym za-

kresie praca Helmara Straucha zawiera bogaty opis
technik uzyskiwania niezbędnych informacji i wyko-
rzystania ich do sterowania jakością produkcji.

W związku z koniecznością dynamicznego kształto-
wania czynników wpływających na jakość, autor
zwraca uwagę na konsekwencje różnej interpretacji
powszechnie używanego pojęcia „kontrola jakości".
Tradycyjne rozumienie tego terminu -utożsamia je
z działającym na zasadzie „sita" sprawdzaniem wy-
konanych już wyrobów wyłącznie z punktu widzenia
ich przydatności. Nie uwzględnia się przy tym cen-

nego zasobu doświadczeń, który może być wykorzy-
stany do poprawy przyszłej produkcji. Natomiast in-
terpretacja ' zgodna z wymogami nowoczesnego syste-
mu poprawy jakości traktuje „kontrolę jakości" jako
odpowiednik terminu „regulacja jakości". Obok tech-
niki regulacji autor zwraca uwagę na możliwość i ko-
nieczność szerszego wykorzystania w konkretnych
rozwiązaniach, jako środka pomocniczego statystyki
matematycznej.

Nowoczesne metody sterowania jakością muszą
uwzględniać wszystkie etapy procesu gospodarczego,
w których kształtują się cechy jakościowe produktu.
Metoda Straucha odpowiada tym wymaganiom. Jed-
nak znaczną część swej pracy poświęca autor fazie
bezpośredniej produkcji, gdzie kształtuje się ostatecz-
na jakość wykonania.

Prezentując kompleksowe podejście do zagadnienia
jakości, obok rozważań natury techniczno-organiza-
cyjnej, część swej uwagi autor poświęca psycholo-
gicznym i ekonomicznym aspektom jakości.

Psychologiczne uioarunkowania w procesie kształ-
towania jakości są często fundamentem budowy me-

tod sterowania jakością (np. metody saratowskiej
i metody zero-defekt). W metodzie Straucha tym fun-
damentem jest ścisłe powiązanie technologii z zasa-

dami techniki regulacji z wykorzystaniem metod sta-

tystyki matematycznej. Niemniej jednak autor pod-
kreśla wagę o prawności rozwiązań psychologicznych
dla sukcesu przedsiębiorstwa w dziedzinie jakości.

Wśród przyczyn powstawania wad na pierwszym
miejscu widzi człowieka (obok materiału, maszyny,
metody, tzw. C + 3 m) — a ściślej mówiąc, brak jego
zangażowania w proces produkcji. Stąd też postulaty
prawidłowej motywacji. Motywacja ta — w warun-

kach kapitalistycznych — natrafia na określone barie-
ry klasowe i ustrojowe, od których autor abstrahuje.
Przezwyciężenie tych barier wymaga przełamania
określonych stosunków własnościowych, co oczywiście
już przekracza listę postulatów formułowanych przez
autora w jego .zasadach psychologicznych'' dotyczą-
cych sterowania jakością.

Ekonomiczny aspekt jakości wywodzi się z koniecz-

ności kształtowania optymalnego jej poziomu z punk-
tu widzenia konkretnych potrzeb przy uwzględnieniu
rachunku ekonomicznego. W związku z tym autor

przeprowadza analizę kosztów związanych z jakością,
dzieląc je generalnie na: koszty zlej jakości, koszty
badania jakości oraz koszty przedsięwzięć zapobie-
gawczych. Wysokość poszczególnych kosztów jakości
oraz relacje między nimi a swoistym miernikiem
działalności przedsiębiorstwa w zakresie jakości. Stąd
słusznie autor pokreślą konieczność wyodrębniania
kosztów jakości według ich rodzajów z wartością cał-

kowitych kosztów produkcji.

Praca Helmara Straucha jest przydatnym równieł
i dla naszej praktyki przeglądem techniki i metod
sterowania jakością, których znajomość leży zarówno
w interesie kierownictwa, jak i załogi, zwłaszcza żt

nadchodzące zmiany w systemie funkcjonowania na-

szej gospodarki znajomość tę czynią koniecznością.

WANDA ANTCZAK-PIOTl
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Jeszcze w sprawie
owoców i warzyw

W gospodarstwach chłopskich oraz

w robotniczych ogródkach działko-
wych i przy posesjach na peryfe-
riach miast i miasteczek rosną setki
tysięcy drzew owocowych i krzewów
jagodowych, parę tysięcy ha żyznej
ziemi znajduje się pod uprawą wa-

rzyw. Drzewa owocowe w sadach
chłopskich, u dzlałltowiczów, u właś-
cicieli podmiejskich posesji przeważ-
nie nic plonują, a jeżeli plonują to
dostarczają z reguły zarobaczonych
spadów, w małym stopniu nadają-
cych się do konsumpcji, a już w

żadnym wypadku nie do przechowa-
nia na okres zimowo-wiosenny. Po-
dobnie dzieje się w większości dzia-
łek, niektóre z nich są tylko rozsad-
nikami chwastów i stonki.

Jak pomóc właścicielom (lub użyt-
kownikom) działek przydomowych i
ogródków działkowych, jak pomóc
właścicielom małych sadów, aby i
oni i Polska miała z tej pracy więk-
szy pożytek? Na pewno wiele mają

tu do zrobienia nowo powstałe wła-
dze gmin i przyporządkowana im
służba rolna. Wydaje się, $e zootech-
nicy odwiedzający ćbłopów i udzie-
lający im porad co dó sposobów
nawożenia, stosowania plodozmianu
itp. powinni zwrócić uwagę również
na sady 1 uczyć rolników,' jak nale-
ży pielęgnować drzewa, owocowe, jak
kształtować i prześwietlać korony
drzew, jak nawozić. W . odniesieniu
do ogródków działkowych pilną po-
trzebą jest aktywizacja działalności
zarządów pracowniczych ogródków
działkowych, niesienie specjalistycz-
nej pomocy fachtiwej dztałkawi-
czom. Należy przy tym ustalić:. kto
i z jakich źródeł powinien opłacać
specjalistów udzielających porad.

Wymaga również szybkiego rozwią-
zania sprawa świadczenia usług przez
służbę rolną w zakresie opryskiwa-
nia drzew owocowych w sadach
chłopskich, na ogródkach działko-
wych i u właścicieli (lub użytkow-
ników) posesji podmiejskich. Trzeba
po prostu co najmniej trzy razy w

roku dotrzeć do właścicieli drzew ze

sprzętem zmechanizowanym i oprys-
kać drzewa odpowiednimi środkami
owadobójczymi, za opryskiwanie po-

bierać należy opłatę równorzędną z

poniesionymi kosztami. Na tego ro-

dzaju czynności można by zawierać
umowy między właścicielami drzew
a Instytucją świadczącą usługi w

dziedzinie opryskiwania.
Wydaje się, że taka forma może

przy odpowiednim jej rozpropagowa-
niu przyjąć się i w konsekwencji
będziemy mieli większą ilość dorod-
niejszych owoców, których nam te-
raz tak brakuje.

ALBIN KUŁAKOWSKI
. Bolesławiec Sl.

Polowanie
na meble,
Czy na ludzi?

W „Życiu Gospodarczym" nr 2 ze

stycznia 1873 roku w liście do re-

dakcji nie poddałem bynajmniej ge-
neralnie ujemnej ocenie dotychczaso-
wego handlu meblami. Sformułowa-

łem po prostu lęilka uwag, przedsta-
wiających trudności i nieprawidło-
wości występujące na rynku me-

blarskim.
Nie mogę zrozumieć dlaczego dy-

rektor naczelny CHM JOZEF RADE-
CKI ustosunkowując się do zarzu-

tów zawartych w liście poruszył
sprawy InnejfStupelnie materii —

sprawy perstirtalric. Rzeczywiście by-
łem . pracownikiem Centrali Handlu •

Meblami. Za rzetelną j dziewięciolet-
nią pracę tcręrtową' otrzymałem opi-
nię „...w cząśie- praćy dal ślę'"po--
znać jako pracownik zdyscyplinowa-
ny, a dużym poczuciu odpowiedział-,
ńości 4- powierzone mu zadania wy-
konywał samodzielnie, rzeczowo 1 in-
teligentnie — pracownik o wysokich
kwalifikacjach zawodowych".

Rzeczywiście chorowałem — każ-
dego może to spotkać — zwłaszcza,
że nie szczędziłem sił w pracy, a

stan mojego zdrowia nadwerężył • już
obóz jeniecki i prace przymusowe w

Niemczech podczas "okupacji. Zwol-
niono mnie z pracy w trybie na-

tychmiastowym z powodu długo-
trwałej choroby. Może nawet zgod-
nie z literą prawa, ale niewątpliwie
z naruszeniem zasad współżycia spo-
łecznego.

AKTUALNOŚCI

REMONTY SZKÓŁ
Administracja szkolna powinna

już obecnie wykonać wszystkie
prace niezbędne dla przygotowa-
nia wakacyjnych remontów
szkół. W związku z tym zwrócić

wypada uwagę, że w 1972 r.

kontrole NIK wykazały znaczne

zaniedbania w przygotowaniu i

realizacji remontów kapitalnych
szkól, których uniknięcie staje
się ważnym zadaniem bieżącego
roku.

Wśród ważniejszych zaniedbań,
wymagających usunięcia wypada
wymienić następujące:

© Poszczególne kuratoria o-

kręgów szkolnych nie egzekwo-
wały dokonywania okresowych
przeglądów technicznych obiek-
tów szkolnych. Na skutek tego
wybór obiektów do remontu był
często przypadkowy, nie uwzglę-
dniał pilności i hierarchii po-
trzeb.

9 Zbyt późno zlecano jed-
nostkom gospodarki uspołecznio-
nej przygotowywanie dokumen-

tacji remontów. W konsekwencji
miały miejsce liczne przypadki
odmowy wykonania dokumenta-

cji przez jednostki gospodarki
uspołecznionej i zlecanie ich oso- •

bom prywatnym.
O Niezadowalająca była dys-

cyplina rozliczeń, która zapew-
niać powinna ; gospodarność i
rzetelność wydatkowania środ-
ków. Stwierdzono zaniedbania
nadzoru technicznego, brak dzien-
ników budów oraz liczne przy-
padki niedokonywania . obmiaru
robót. '

© Na ogólną ; sumę 9,4 miń zł
faktur poddanych w toku kon-
troli szczegółowemu sprawdzeniu
stwierdzono 3,3 min nadpłat,
głównie jednostkom gospodarki
nieuspołecznionej.

Przyczyną tych zanipdbań jest,
jak się wydaje, brak fachowych
służb inwestycyjno-remontowych
w jednostkach administracji
szkolnej oraz słaby poziom fa-

chowy, w przypadkach gdy zo-

stały powołane. W tej sytuacji
uzasadnione jest wzmocnienie
służb inwestycyjno-remontowych
i postawienie przed, nimi znacz-

nie ostrzejszych wymagań oraz

zwiększenie ich odpowiedzialnoś-
ci za prawidłowość rozliczeń.

(Sb)

ŻYWÓCIK GOSPODARCZY

9 W Szczecinie odbył się zjazd
odlewaczy form w drewnie, garowych
oraz ślusarzy. Debatowano na temat

estetyki wnętrz' fabrycznych. W rze-

czywistości była to konferencja pla-
styków pracujących w przemyśle, ale
ponieważ nie ma. etatów dla plasty-
ków i oficjalnie są oni •ślUiSąrzarni,
brakarzami, garowymi itp. nie mógł
się odbyć zjazd plastyków,-którzy ofi-
cjalnie nie Istnieją.

0 Kolosalny postęp zaznacza się
w polityce socjalnej. Najpierw były
już domy starców, następnie domy
rencisty, ostatnio już kwieciście —

domy spokojnej starości, z zadowo-
leniem przyjęliśmy więc informację
„Głosu Robotniczego", że w Łodzi
przy ul. Krzemienieckiej staje pałac
spokojnej starości złożony z sześciu
pawilonów.

C W „Glosie Wybrzeża" tytuł: „Jaja
myłem w zimnej wodzie". Jest to
treść zeznania, które przed sądem
zlożyl ajent Feliks N„ wytwórca lo-
dów, recydywista w truciu ludzi gron-
kowcami, który płacił wysokie grzyw-
ny i dalej produkował szkodliwe dla
zdrowia lody, gdyż to mu się opła-
cało.

® Robotnicy, którzy w Koszalinie
przystąpili do rozbiórki domu, odkry-
li w nim jedną, zapomnianą przez
władze rodzinę. Na szczęście odkry-

cie nastąpiło przed całkowitym zbu-
rzeniem domu, nie zaś po.

# „Głos Szczeciński" opublikował
ogłoszenie: „Biuro Obsługi Ruchu Tu-
rystycznego w Szczecinie poleca usłu-
gi z zakresu prac podwodnych".
Przypuszczalnie nie chodzi tu o my-

nóg turystom.. Przedsiębiorstwa
działające na niwie turystyki zajmu-
ją ślę czym tylko można, aby nie
tym, do--czego są powołane.

<ft Miareczko Przemków w woj.
zielonogórskim zamówiło sobie rtęcio-
we oświetlenie uliczne. Zamówienie
złożono u prywatnego .właściciela war-

sztatu elektrotechnicznego (przed
uzyskaniem miejskiego zamówienia —

kominiarza). Mistrz wykonał lampy
uliczne własnej konstrukcji. Kupił
miednice w sklepie GS, pomalował
na srebrno, przedziurawił i zaopatrzył
w oprawki do żarówek. Za każdą tak
spreparowaną miednicę policzył 16
tys. zł. Łącznie zainkasował od mia-
sta 300 tys. zł, z czego — jak ocenia
prokuratura — ISO tys. stanowi wy-
łudzenie zwykłe. Resztę pieniedzy
miejska rada także wyrzuciła w błoto,
bo zainstalowane lampy fachowa ko-
misja oceniła jako — cytujemy — ..cał-
kowicie bezużyteczne; nie powinny
być dopuszczone do eksploatacji". Wy-
nikające z motywów prestiżowych
pożądanie rtęciówek jest równie sil-
ne, jak wiara, że postęp postępem,
technika techniką, a miejscowy „zło-
ta rączka" wszystko potrafi.

ŚRODKI WZMOCNIENIA
DYSCYPLINY
INWESTYCYJNEJ

Realizowane w bieżącym pię-
cioleciu przyśpieszenie tempa
wzrostu nakładów inwestycyj-
nych sprzyja w niektórych przy-
padkach osłabieniu dyscypliny
inwestycyjnej. Zasługują więc na

specjalną uwagę ostatnie decyzje
Rady Ministrów, zmierzające do
wzmocnienia dyscypliny inwesty-
cyjnej oraz stosowania środków
ekonomicznych i finansowych
usprawniających proces inwesto-
wania. Celem tych decyzji jest
zwłaszcza zahamowanie dążenia
do podejmowania nowych inwes-
tycji polegających na budownic-
twie kubaturowym przy równo-

czesnym niepełnym • wykorzysta-
niu istniejących możliwości pro-
dukcyjnych przemysłu i zanied-
baniu rozwoju produkcji na dro-
dze . intensyfikacji istniejącego
majątku produkcyjnego.

W związku z tym wprowadzo-
ne zostały w br. cztery następu-
jące kierunki oddziaływania na

inwestorów.
Pierwszy kierunek, to wpro-

wadzenie zachęt' do ograniczania
rozmiarów budownictwa kubatu-
rowego poprzez poszukiwanie
możliwości uzyskania zaplano-
wanych efektów produkcyjnych i

usługowych w drodze zastąpienia
budowy nowych obiektów mo-

dernizacją urządzeń istniejących.
Część zaoszczędzonych w ten spo-
sób nakładów na budownictwo
kubaturowe będzie mogła być
przeznaczoną, na zwiększenie in-

westycji socjalnych jednostek in-

westujących oraz na zwiększenie
programu budownictwa mieszka-
niowego. Ponadto w przypadku
wygospodarowania oszczędności
na robotach budowlanych na in-

westycjach, których realizacja
zakończona zostanie w latach
1973—1975, czyli w przypadku
wykonania tych inwestycji mniej-
szymi nakładami na roboty bu-
dowlane niż ustalono w założe-
niach techniczno-ekonomicznych,
część tych oszczędności będzie
wykorzystywana przez inwesto-
rów i przedsiębiorstwa wyko-
nawcze na cele socjalne i mie-
szkaniowe, pod warunkiem za-

pewnienia efektów produkcyj-
nych określonych w dokumenta-
cji inwestycji.

Drugi kierunek, to przeciw-
działanie nadmiernemu inwesto-
waniu polegające na zwiększeniu
obciążeń finansowych jednostek

podejmujących działalność in-

westycyjną. W tym celu zwięk-
szono stopę oprocentowania kre-
dytów udzielanych na finansowa-
nie inwestycji branżowych z

3 proc. do 8 proc. (z wyjątkiem
inwestycji przemysłów wydobyw-
czych). Uwzględniając wprowa-
dzoną już wcześniej zasadę na-

liczania odsetek w ciężar kosz-
tów eksploatacji przedsiębior-
stwa — można oczekiwać, że de-

cyzje o inwestowaniu podejmo-
wane będą po gruntowniejszym
przeanalizowaniu . ich zasadności
i efektywności ekonomicznej. -

Trzeci kierunek działania sta-

nowi zakaz inwestowania przed
zbadaniem istniejących zdolności
produkcyjnych i możliwości ich
intensyfikacji. Budowa nowych
zakładów lub rozbudowa istnie-
jących może być podejmowana
jedynie po uprzednim stwierdze-
niu, że planowanego przyrostu
produkcji nie da się uzyskać w

drodze wspomnianej wyżej in-

tensyfikacji istniejących zdolnoś-
ci produkcyjnych, ani też w

drodze inwestycyjnych przed-
sięwzięć modernizacyjnych. Od
spełnienia tych warunków uza-

leżnione Zostało przyznanie .kre-

dytu bankowego na inwestycje
branżowe mające na celu rozsze-

rzenie zdolności produkcyjnych
w określonej grupie wyrobów.
• Czwarty kierunek działania

polega na zwiększeniu osobistej
odpowiedzialności za prawidło-
wość podjęcia decyzji inwesty-
cyjnych, za prawidłowe określe-
nie przedsięwzięcia inwestycyj-
nego w założeniach : techniczno
ekonomicznych oraz za sprawny
i terminowy przebieg realizacji
inwestycji, a także za pełne o-

siągnięcie zamierzonego efektu i

prawidłowe wykorzystanie środ-
ków inwestycyjnych. Odpowie-
dzialność tę w stosunku do in-

westycji branżowych szczególnie
ważnych dla gospodarki narodo-

wej ponosi właściwy minister
(kierownik urzędu centralnego),
w stosunku zaś do pozostałych
inwestycji branżowych planu
centralnego — dyrektor zjedno-
czenia lub jednostki równorzęd-
nej, inwestycji branżowych pla-
nu terenowego — przewodniczą-
cy prezydium właściwej rady
narodowej, inwestycji jednostek
i zakładów budżetowych — kie-
rownik właściwej jednostki lub
zakładu budżetowego, inwestycji
przedsiębiorstw — dyrektor
przedsiębiorstwa inwestującego.

(Sb)

Zresztą rozporządzenie. Rady Mini-
strów z 24 Stycznia 1968 r. (Dz, U.
nr 3, poz. 16) mówi: Jeśli pracownik
zapada na zdrowiu i opuszcza pracę
kierownik zakładu pracy ma obo-
wiązek przesunąć pracownika do in-
nej pracy stosownej do jego stanu
zdrowia, a w razie braku taltiej pra-
cy poczynić starania o zapewnienie
pracownikowi odpowiedniej pracy W
innym zakładzie.

Ja -natomiast zostałem zwolniony
mimo • że~ nie miałem zagwaranto-
wanej renty, ani też innej pracy.
Znalazłem się więc z rodziną w dość
trudnej sytuacji. Poszukałem sobie
jednak na własną rękę nowego zaję-
cia i jestem zadowolony. Międy in-
nymi dlatego wycofałem wniesiona
powództwo, gdyż nie chciałem ubie-
gać się o symboliczną złotówkę.

Nie mogę-' tylko zrozumieć, jaki
związek przyczynowy ma wniesiony
przeze mnie i wycofany pozew z u-

dowodnionymi, znanymi zresztą ogól-
nie nieprawidłowościami w handlu
meblami, i dlaczego dyrektor Cen-

. Irali Handlu Meblami, ustosunkowu-
jąc się do merytorycznych zarzutów,
posługuje się argumentami z zupeł-
nie innej sfery. Wydaje mi się to co

najmniej niewłaściwe.
SEWERYN JANKIEWICZ

Środa Wielkopolska

Nie bić

zdyscyplino-
wanych

Z uwagą przeczytałem artykuł red.
ANNY KUSZKO pt. „Nie zmarnować
szansy" (Życie Gospodarcze nr 8).
Znalazłem w nim słuszne refleksje na

temat wzrostu Absencji nieuzasadnio-
nej chorobą. Wydaje się, trzeba je- •

szcze podkreślić, że wzrost ten doty-
czy tylko niektórych zakładów pracy,
a w nich raczej pracowników o nie-
zbyt wysokich kwalifikacjach zawo-

dowych. Dlatego wszelkie uchwały o

poprawie . dyscypliny pracy powinny
zagadnienie ujmować w sposób właś-
ciwy, wyważony, żeby nie wywoływać
irytacji - u ogromnej armii zdyscypli-
nowanych pracowników.

Wydaje mi się, że wzrost absencji
chorobowej jest przejściowy, wynika-
kający m. in. z rozszerzenia, jak naj-
bardziej zresztą słusznego, zakresu

świadczeń socjalnych i. zacznie się
zmniejszać ,w miarę coraz lepszej
współpracy dyrekcji z lekarzami prze-

mysłowymi.

Istotny wpływ na zmniejszenie się
absencji chorobowej w niektórych za-

kładach pracy miałoby podhiesienie
poziomu zbiorowego żywienia praco-

wniczego. Skarg pracowników, że wie-

le z ich dolegliwości wynika z kieps-
kiej jakości posiłków w stołówce za-

kładowej, nie należy lekceważyć. Nie-

stety, często tak właśnie bywa.

zmeme

mobilizują inwestorów i wykonawców
do terminowej realizacji zadań.

W działalności inwestycyjnej w po-
wiecie kutnowskim dominują inwe-
stycje wspólne. Dotychczas w ramach
połączenia nakładów inwestycyjnych
rad narodowych 1 zakładów pracy
zbudowano oczyszczalnie ścieków w

Żychlinie oraz piękny dom kultury,
obwałowanie rzeki, kotłownię, ujęcie
wody w Kutnie.

W najbliższym czasie w ramach in-
westycji wspólnych rozpoczęta zosta-
nie budowa nowoczesnej oczyszczal-
ni ścieków w Kutnie i w Krośnie-
wicach, budowa dwóch przedszkoli i
żłobka oraz estakady w Kutnie itp.

Do sukcesu przyczyniło się wyso-
kie zaangażowanie i aktywna posta-
wa społeczeństwa ziemi kutnow-
skiej. Wyraża się ona również w

czynach społecznych. W roku 1372 o-

siągnięto nic notowaną dotychcżas-icli
wartość — 30,2 min zl. Wartość wy-
konanych czynów inwestycyjnych
wyniosła 8,8 min zł, czynów remon-

towych — 7,3 min zl i czynów po-
rządkowych — 14,1 itiin zl. W prze-
kroju działowym największą wartość
stanowią drogi lokalne wykonane w

czynie -społecznym (10,4 min z!)i

Inicjatywy społeczne komitetów blo-
kowych i różnych środowisk są pod-
stawą wyjściową do opracowania
programów czynów społecznych. W
sferze wykonawstwa zwraca się uwa-

gę na dobrą organizację prac. Rea-
lizowane czyny służą bezpośrednio
zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb
i dlatego mobilizują społeczeństwo do
prac społecznych.

1

Przykład robotniczych czynów za-

chęca również rolników. Przykładem
tego może być wkład kutnowskiego
rolnictwa do Banku 30 miliardów.
Wartościowe zobowiązania produk-
cyjne indywidualnych rolników sza-

cuje się na 21,7 min zl, a rolniczych
jednostek uspołecznionych na 11,1 min
zł. Rzeczowo wyraża się to w dodat-
kowej produkcji 3 920 szt. trzody
chlewnej. 1710 szt. bvdla, 610 tys. 1
mleka i 371 ton zboża.

Widać wyraźnie ożywienie powiatu
w ostatnich dwóch latach i wzrost

zaangażowania społecznego. Otrzy-
mane w styczniu br. wyróżnienie —

dyplom uznania za wyniki gospodar-
cze mieszkańców ziemi kutnowskiej

zobowiązuje do rzetelnej i wydajnej
pracy.

E. L.
Kutno :

Postępu

zobowiązuje
Chciałbym przedstawić kilka sposo-

bów rozwiązywania niektórych węzło-
wych problemów gospodarczych,
sprawdzonych w warunkach powiatu
kutnowskiego. Rok 1972 był bardzo
pomyślny zwłaszcza w działalności
inwestycyjnej powiatu. Po raz pierw-
szy wykorzystano z nadwyżką plano-
wane roczne nakłady inwestycyjne.
Wartość globalna zrealizowanych na-

kładów Inwestycyjnych wyniosła po-
nad 600 min zl. Uzyskane wyniki w

działalności inwestycyjnej świadczą z

jednej strony o dobrej pracy załóg
przedsiębiorstw wykonawczych i służb
inwestycyjnycB, z drugiej zaś stro-

ny o skuteczności przyjętych form
oddziaływania. Prezydium zwraca

przede wszystkim uwagę na staran-
ne przygotowanie robót inwestycyj-
nych. Z inicjatywy rad narodowych
wytypowano dzielnice przemysłowo-
składowe i osiedla mieszkaniowe są
z odpowiednim wyprzedzeniem u-

zbrojone w niezbędne urządzenia w

ramach scalania środków i nakładów.

Dla większych obiektów powołane
zostały zespoły koordynacyjne, które

nie dostrzegam
Z satysfakcją przeczytałem wypo-

wiedzi autora listu podpisującego się
inicjałami F. B . na lamach „Życia
Gospodarczego" (nr 52-53/72) - „ME-
ANDRY ORGANIZACJI HANDLU" 'i
nr 6/73 „JESZCZE O ORGANIZACJI
HANDLU", w których kwestionuje
on ekonomiczne efekty uzyskiwane
rzekomo w woj. wrocławskim wsku-
tek zintegrowania handlu detaliczne-
go z hurtowym.

Pragnę uzupełnić wypowiedzi F. B .

swoimi uwagami.

Według Ministerstwa . Handlu Wew-
nętrznego i Usług eksperyment w ro-

clawski zdał egzamin, podaż została
lępiej dostosowana -do popytu, wska-
zane jest zatem- wprowadzenie tego
systemu w całym kraju.

Jako stały mieszkaniec Wrocławia
nie dostrzegam tego postępu. Tak
samo jak w innych miastach — skle-
py są przepełnione towarem, a do-
branie sobie wg gustu i rozmiaru
odzieży lub obuwia przedstawia czę-
sto problem nie do rozwiązania.

Moim zdaniem — wyeliminowanie
pośredniego ogniwa między przemy-
słem i handlem jest w zasadzie słu-
szne, tylko pod warunkiem, że jed-
nocześnie zostaną wprowadzone sku-
teczne zmiany organizacyjne Jak:

# szybka 1 kompleksowa analiza
rynku,

• ścisła koordynacja działalności
przemysłu z działalnością informa-
cyjno-reklamową oraz

4) stworzenie scalonych wieloskle-
powych przedsiębiorstw handlu de-
talicznego pod jednolitym kierownic-
twem.

RUDOLF LINDE
Wrocław

MIMOCHODEM

KIEDY
to ukazała się w prasie informacja, że w kwietniu Mini-

sterstwo Kultury i Sztuki organizuje giełdę zabytków, na której
••- instytucje mogą kupić lub wziąć w pacht pałace, zamki i dwor-

ki — w redakcji naszej zawrzało.

Przestanie wreszcie kłuć nas w oczy swą siedzibą w pałacyku
„Prawo i Zycie" — pomyśleliśmy sobie — kupimy sobie coś gustow-
nego. Sprawa stanęła na najbliższym kolegium. Kiedy już zaczęliśmy
się zastanawiać, czy sekretariat redakcji umeblujemy chippendalami,
czy bidermajerami, głos nagle zabrał kierownik Działu Produkcji
Rynkowej.

— Przecież sami napisaliśmy, że z meblami jest źle — powiedział.
Rzeczywiście... Nasz entuzjazm nieco przygasł. Pałac bez odpowied-

nich mebli to nie pałac. Ale załamaliśmy się zupełnie, kiedy kierow-
nik Działu Analiz Ekonomicznych zakończył obliczenia na redakcyj-
nym minikomputerze J-23 i powiedział grobowym głosem:

— Biorąc Pod uwagę konieczność spłaty kredytów oraz koszty
utrzymania pałacu będziemy musieli zwiększyć nakład do 10 min

egzemplarzy, albo podnieść cenę do 100 zł za numer.

— Czy to jest realne? — zapytał zawsze trzeźwo myślący Szef.
— Tak — powiedział po chwili namysłu któryś z. Wiceszefów —

ale skąd weźmiemy takie zdjęcia jak „Playboy"? Z CAF-u?

Racja. Zapadła głucha cisza. Nagle wyrwał się nieśmiało Ziutek.

— Słuchajcie, panowie, nie kupując pałacu zaoszczędzimy ogromne
pieniądze. Po co nam pałac. W końcu „Prawo i Zycie" jest w pałacu
tylko sublokatorem, a my za to mamy w redakcji wannę. Ale po-
myślcie — jeśli wziąć pod uwagę wysokie koszty utrzymania zabyt-
ków w całym kraju — jakie to źródło oszczędności. To już jest te-

mat. Rozwalić toto!

— Nic nowego nie wymyśliłeś — jak zwykłe znalazł się kryty-
kant — ostatnio rozebrano kilkanaście cerkiewek, kilkadziesiąt wia-

traków, kawałek starych murów w Chojnie, zabytkowe wille w Na-

łęczowie i w Krynicy. Nie mówię już o tych zabytkach, które stoją
opuszczone i niedługo same się zawalą, jak choćby pałac w Tułowi-
cach. To nawet lepiej, bo odpadają koszty rozbiórki.

— Zgoda — bronił się Ziutek — ale to tjlko działanie cząstkowe,
a my jesteśmy przecież za systemowymi. Trzeba połiezyć, jakie będą
oszczędności w skali kraju.

— Weźcie pod uwagę wpływy z turystyki zagranicznej — pisnął
nieśmiało kierownik Działu Zagranicznego. Ale nikt go nie słuchał.

To jest to. Ktoś rzucił się do naszego telexu, połączonego tajnym
kablem z GUS -em, a kierownik Działu Informatyki natychmiast za-

czął szkicować flamastrem na pudełku „Sportów" program, który
miał odpowiedzieć na pytanie, ile będzie można przeznaczyć środ-
ków na fundusz badań nad rozwojem konstrukcji elektrycznych
szczoteczek do zębów, jeśli wyburzymy drogie w utrzymaniu zabytki.

Z napięciem czekaliśmy na wynik. Po kilku minutach rozległ się
klekot drukarki, ale zaraz coś błysnęło i zgasły światełka kontrolne
komputera.

— Przepalił się bezpiecznik — zawyrokował Ziutek.

Kierownik Działu Informatyki zręcznie nałożył nowy. Niestety,
spalił się i ten, jak i trzy następne.

— Spróbuję mu jeszcze włączyć układ samozachowawczy — po-
wiedział kierownik.

Teraz machina ożyła. Cisnąc się wokół wpatrywaliśmy się w taśmę
drukarki. Literki szybko układały się w słowa.

print to: banda idiotów stop
Ten komputer to niby symboł nowoczesności, a taki arogancki

i głupi. Natychmiast wyrzuciliśmy grata na śmietnik. Nie zniesiemy
w redakcji elementów wstecznictwa.
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Rys. Maciej Rosalak
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