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Zdumiewające, jak łatwo raz po raz odżywają poglądy dające ujście tęskno-
tom do działań „sprawdzonych", o oczywistej bezpośredniej skuteczności, w

których wszystko lub prawie wszystko da się wyliczyć, wymierzyć, przewidzieć.
Poglądy, w których nowoczesność życia ma jeden uniwersalny kształt, a jedy-
nym liczącym się serio źródłem wszelkiej pozytywnej motywacji jest rwąca
oczy witryna sklepowa. Ich wykładnią są trafiające się tu i ówdzie wezwania

prasowe do wyścigu technologicznego i przemysłowego z Zachodem, do sto-
sowania wypróbowanych sposobów nadawania impetu innowacjom, obfitości

wyrobów rynkowych, a zwłaszcza szybkiej rotacji dóbr trwałego użytku.
Powstaje wrażenie, że na tym polu poszukuje się owego kamienia filozoficz-

nego całej naszej problematyki rozwoju społeczno-gospodarczego, jakości ży-
cia w bliższej i dalszej przyszłości. Jeśli to wrażenie jest trafne, to można pow-
tórzyć (za Karolem Marksem), że „umarli wciąż chwytają żywych za nogi".

W POSZUKIWANIU

W.ŹROST KONSUMPCJI, obfi-
tość dóbr jest jedną z wiel-
kich sił napędowych nasze-

go rozwoju społeczno-gospodarczego.
Teza ta po grudniu 1970 roku od-
zyskała pełne prawa obywatelskie.
Warto wszakże zauważyć, iż słusz-
na rehabilitacja potrzeb ludzkich
w pewnej części opinii naznaczona

jest piętnem jednostronności. Tak
jak nabywanie towarów nie wy-
czerpuje sfery życia osobowego
człowieka, tak i produkcja, a sze-

rzej — go-spodarka jest tylko częś-
cią całego układu życia społeczne-
go. Jeśli powiemy, że składnikiem
najważniejszym, . determinującym
zakres i intensywność działania we

wszystkich dziedzinach — będzie to

prawda niezbita, ale nie będzie to

prawda pełna. Twierdzenie to nie
zawiera bowiem odpowiedzi na sze-

reg pytań zasadniczych dla biegu i

przekształceń całego tego układu. O
jaką obfitość i dla kogo nam chodzi?
Jaka jest właściwa hierarchia po-
trzeb społecznych? W jakiej ko-
lejności i tempie należy je zaspoka-
jać? I pytanie najważniejsze: jaki
jest ostateczny cel naszych działań
i dążeń, jakie wartości uznajemy
za cenne i warte wysiłków?

Że socjalizm wyznaje inny_ sy-
stem wartości niż ten, na którym
opiera się kapitalizm, nie jest od-
kryciem ani niedawnym, ani kwe-
stionowanym. Powracanie do tego
tematu może niektórym wvrlawnc
się zbędnym kaznodziejstwem;
wiadomo — system wartości to

jedno, a technologia i innowacje, to
co innego. Żaden system wartości,
jeżeli wykluczymy utopijne piękno-
duchostwo, nie może rozgrzeszać z

zacofania technicznego, kiepskiej
organizacji, niedostatku dóbr. To

prawda. Czy jednak wynika stąd,
że musimv podążać utartymi ścież-
kami? Czy pytanie takie jest
uprawnione wyłącznie z abstrak-
cyjnie pojmowanych pobudek ideo-
logicznych, czy też wyraża realne
prawa i procesy rozwoju ' społecz-
no-ekonomicznego ?

GOSPODARKA nasza od dwóch
lat świadczy znacznie więcej, niż

wydawało się to możliwe przed
paru laty, na rzecz konsumpcji, bu-
downictwa mieszkaniowego, potrzeb
socjalnych, warunków pracy, kul-
tury. Obraca się frontem do po-
trzeb człowieka. Byłoby dziwne,
gdyby ta sytuacja, która tchnęła
nowego ducha w działania społecz-
ne. nie rozbudziła ze wzmożoną si-
łą ' jakże uzasadnionych pragnień
cywilizacyjnych. Nasze zapóźnienie
pod tym względem jest jaskrawe
i. ogromnie- doskwierające. Tym
bardziej, że odczuwane jest jako

nie „w pełni zasłużone. Martnotra-
wiona dobra wola:, tłumiona inicja-
tywa i energia — to były zjawiska
paraliżujące aktywność, tworzące
„społeczeństwo inercyjne". Odblo-
kowanie hamulców nie tylko •• oży-
wiło aktywność na polu gospodar-
czym, społecznym, kulturalnym,
ale i uprawomocniło indywidualne
aspiracje, wzmogło apetyty.

Są to czynniki, które można
i trzeba wykorzystać na rzecz przy-
spieszania dynamiki rozwoju prze-
mysłu i gospodarki, postępu tech-
nologicznego. innowacji, r wzrostu

wydajności pracy, znacznie wydat-
niejszego niż dotychczas zwiększe-
nia efektywności gospodarowania.
Tempo przyrostu dochodu narodo-
wego określa bowiem możność
sprostania potrzebom, w tym głów-
nie potrzebom podstawowym, któ-
rych obszar jest wielki. Wielki, ale
i zmienny. To bowiem, co w danej
chwili uchodzi za luksus, nieba-
wem stanowi powszechną podsta-
wową potrzebę, czego klasycznym
przykładem jest m. in. telewizor.
- Są to właściwie sprawy poza dy-
skusją. Wątpliwości natomiast bu-
dzą konkretyzacje metod wiodą-
cych do obfitości konsumpcyjnej.
Przez swą jednostronność zubożają
zarówno nasz hipotetyczny model
życia, czy konsumpcji, jak i zasób
tych dźwigni rozwojowych, które
stanowią właśnie oryginalną szansę
naszego ustroju.

Dynamizowanie postępu przemy-
słowego wiązane z szybką rotacją
towarów w konsumpcji i produkcją
luksusów adresowanych do grup o

wysokich dochodach może być jed-
nym ze sposobów, ale nie jest to

sposób najlepszy. Prawdę mówiąc,
jest to sposób wręcz bałamutny.
Pozornie chodzi tu tylko o tech-
nologię, innowację, prężność orga-
nizacyjną itp. Faktycznie jest to

szczególna alternatywa polityki
społecznej, w dodatku znacznie
mniej niż to się zwykło sądzić,
przydatna dla przyspieszenia roz-

woju ekonomicznego.
*

POSTĘP w konsumpcji jest po-
jęciem wieloznacznym i względ-
nym. Co zadowala jednych, np.
możność nabycia najbardziej luk-
susowych towarów, inni mogą' od-
czuwać jako osobistą degradację,
Warto pamiętać, że w obrębie da-
nego społeczeństwa porównań, np.
z bogatą zagranicą, dokonują nie
tylko grupy wysoko uposażone, od-
czuwające szczególnie dotkliwie
frustracje cywilizacyjne; także
grupy gorzej i średnio uposażone
„przymierzają się" do tych, którzy
zarabiają lepiej, bądź najlepiej.
Ważne jest więc. w jaki sposób
i na jakie grupy społeczne rozkła-
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da się obfitość konsumpcyjna. Jed-
ni uważają za rzecz najpilniejszą
nabycie nowego

' modelu samocho-
du, inni oczekują z utęsknieniem
mieszkania lub wolnego miejsca w

szpitalu. Jednym starcza prawie na

Wszystko, inni z-trudem dociągają
do pierwszego. Nie dyskwalifikuję
rozpiętości, chcę tylko. przypom-
nieć, że różne obiektywne uwa-

runkowania są subiektywnie odczu-
wane i interpretowane i póty jest
wszystko dobrze, póki proporcje
nie przekroczą granic tego, co w

opinii powszechnej uznaje się za

sprawiedliwe i uzasadnione inte-
resem nadrzędnym.

Wzrost globalnej konsumpcji
podsyca produkcję. Ale wzrost pro-
dukcji nie tylko wielkością, ale
i przez swą strukturę asortymento-
wą może pobudzać konsumpcję w

stopniu większym . lub mniejszym.
Nie chce przy tej okazji wchodzić
w całą skomplikowaną problema-
tykę proporcji gospodarczych. Cho-
dzi mi tu o to, aby założenie pro-
dukcji luksusowej i szybkiej rota-

cji dóbr z góry po pierwsze — nie
eliminowało dużych grup społecz-
nych z uczestnictwa przy biesiad-
nym stole, po wtóre — nie ogra-
niczało arsenału środków postępu
gospodarczego i technologicznego.

Nawołującym do preferowania
produkcji masowej niektórzy „pro-
gresiści" chętnie przypinają łatki
ascetów, zwolenników zupy z ko-
tła. dogmatyków, iakoby nie wy-
czuwających rytmu współczesności
i hamujących postęp gospodarczo-
-techniczny. Jest to nieporozumie-
nie. Odbiorcy drogich zazwyczaj to-
warów luksusowych, przy tym
często wymienianych, nie sta-

nowią głębokiego rynku i to nie
oni przede wszystkim „finansują"
rozwój gospodarczy. Akumulacja na

artykułach masowego popytu jest
głównym. największym źródłem
dochodów państwa. Potraktowanie
produkcji masowej jako pierwszo-
planowego zadania zarówno wy-
twarza impulsy w zakresie nowych
potrzeb, jak i dostarcza środków
na dalszy postęp technologiczny,
rozwój przemysłu itd. Produkcja
masowa- tanich, solidnych, trwa-

łych i funkcjonalnych wyrobów,
zapory dla produktów prestiżo-
wych, pozornych nowości, w do-
datku szybko wymienianych — to
nie .hamulce nowoczesności, lecz
sposób, aby wygoda, zadowolenie,
uroda życia stały się udziałem mo-

żliwie największej liczby ludzi,
możliwie wszystkich grun społecz-
nych. Aby i ci najgorzej sytuowa-
ni nie wyczekiwali zbvt długo w

kolejce do nowoczesności i aby
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PÓKI
BRONISŁAW DOSTATNI

— Dobry wieczór, nazy wam - się Tadeusz Rut, czy
mógłbym otrzymać pokój?

— Ależ oczywiście — rozaniela się panienka z re-

cepcji. — Dla naszego słynnego sportowca zawsze

pokoik się znajdzie!
Po chwili jednak, gdy hotelowa recepcjonistka uważ-

niej przyjrzała sie fizjonomii, i posturze „naszego
słynnego sportowca", jej buzia przybiera wyraz bar-
dziej '

marsowy: — Ależ proszę pana — grzmi już
teraz — pan się podszywa! Słynny sportowiec jest
przecież przystojniejszy!

Tak oto dr inż. TADEUSZ RUT, nie otrzymawszy
pokoju, odszedł spod hotelowej recepcji rozmyślając
zapewne o zawiłości kryteriów kształtujących w .opinii
powszechnej takie pojęcia jak „sława", „rozgłos"
i „uznanie". Z niegdysiejszym rekordżistą w rzucie
młotem łączy go tylko przypadkowa zbieżność imienia
i nazwiska.

Dr TADEUSZ RUT, niewątpliwie jeden z najwybit-
niejszych i najbardziej utalentowanych specjalistów
pracujących dziś u nas na styku nauka — gospodar-
ka, człowiek który rozsławił. imię Polski w sferach
przemysłowych wielu krajów, który swą pracę i myśl
potrafił . zamienić .na strumień, płynących do kraju
dewiz, identyfikowany bywa tylko w wąskim kręgu
ludzi zajmujących sie problemami obróbki plastycznej
metali. By zdobyć rozgłos i płynące zeń profity., nie
wystarczy dobrze i skutecznie myśleć. O wiele lepiej
jest rzucać, biegać albo chociażby śpiewać. Myślenie
ma • zapewne kolosalną przyszłość, ale o wiele gorszą
teraźniejszość.

Dr TADEUSZ RUT „wymyślił", opracował i wdrożył
do praktyki] przemysłowej unikalną i jedyną w świe-
cie metodę tzw. „kucia pólswobodnego połączonego

JERZY SURDYKOWSKI

ze spęczaniem prętów". Zastosowana do kucia wałów
korbowych wielkich silników spalinowych, wyprzedza
zdecydowanie w-szystkie inne znane w świecie metody,
a licencję na'metodę polską, zwaną od inicjałów wy-
nalazcy „TR",' zakupiło już 9 krajów. Nader rzadko
udaje się nam dotychczas wyjść zdecydowanie na czoło
w jakiejś określonej dziedzinie, uzyskać zdecydowaną
przewagę nad innymi, przewagę, która daje szansę
milionowych zysków.

Można ostatecznie zrozumieć, że nie umiemy się tym
chwa'ić. że nie nauczyliśmy się atrakcyjnie przed-
stawiać opinii publicznej nazwisk i postaci czołowych
wynalazców, że nie umiemy skutecznie „ósądzdć'^tych
postaci i tych osiągnięć w świadomości narodu.. Gorzej,
że ' nie potrafimy • w pełni • wykorzystać technicznie
i ekonomicznie uzyskanej przewagi, wypracowanego
przyspieszenia.

INSTYTUT JAK INNE?

Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu wchodzący
w skład kombinatu PONAR - PLASO. ma dość długą
tradycje i ciekawe osiągnięcia. Po dróżnych kolejach
losu, w 1970 roku'— jeszcze jako Centralne Labora-
torium Obróbki Plastycznej — wszedł w skład wspom-
nianego kombinatu zajmującego się produkcją maszyn
i narzędzi do tego rodzaju obróbki -metali. Instytut
związany wiec został w bezpośredni organizm z za-

kładami przemysłowymi, które powinny w praktyce
wykorzystywać jego osiągnięcia naukowe. Instytut po-
siada własny zakład doświadczalny, liczną i wyspe-
cjalizowana kadrę, nowy budynek, i podstawowe przy-
najmniej wyposażenie dla prowadzonych prac.
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WOJNY LOKALNE

Opublikowany w „Życiu Gospodarczym" (nr 11
2 18 marca br.) projekt powołania wyspecjalizowanych
wojewódzkich przedsiębiorstw budownictwa socjalne-
go i kulturalnego spotkał się z negatywną oceną An-
drzeja Bobera w „Życiu Warszawy" *). Uważa on, że
powoływanie tego typu przedsiębiorstw prowadziłoby

do koncentracji potencjału budowlanego; na taki
{UiStacM %1e możemy sobie pozwolić".

Proponuje on więc inne rozwiązanie:

„Polegać by ono mogło na takim dostosowaniu
(w istniejących już przedsiębiorstwach budownictwa
ogólnego) zasad wynagradzania do budownictwa so-

cjalnego, które by zwiększyły zainteresowanie przed-
siębiorstw tymi robotami".

Rzecz jednak w tym, że utworzenie wyspecjalizo-
wanych przedsiębiorstw budownictwa socjalnego wca-

le nie musi oznaczać dekoncentracji potencjału bu-
dowlanego. Zasady wynagradzania za pracę nie są na-

tomiast jedynym, czynnikiem powodującym opóźnie-
nia w realizacji budownictwa socjalnego.

Podstawową przyczyną opóźnień w realizacji obiek-
tów jest generalny niedobór mocy przerobowych przed-
siębiorstw budowlanych. Natomiast trudności techni-
czne, związane z realizacją obiektów socjalnych
i kulturalnych, które zazwyczaj nie są obiektami ty-
powymi, pogłębiają tylko skutki ogólnego niedoboru
mocy przerobowych. Usprawnienia systemu płac mo-

KONCENTRACJA
A INWESTYCJE SOCJALNE

gą więc w pewnej mierze łagodzić trudności budowni-
ctwa socjalnego, ale nie mogą ich wyeliminować.

W tej sytuacji, aby rozstrzygnąć od dłuższego już
czasu prowadzony spór pomiędzy zwolennikami kon-
centracji budownictwa w dużych, dobrze wyposażo-
nych w sprzęt i kadrę fachową przedsiębiorstwach
i zwolennikami pogłębiania specjalizacji przedsię-
biorstw budowlanych zastanowić się wypada, jak
w najbliższych latach wzrastać będzie zapotrzebowa-
nie na usługi przedsiębiorstw budowlanych. Wiele
wskazuje bowiem, że jest miejsce t no, honcentTQcję
budownictwa i na specjalizację przedsiębiorstw bu-
dowlanych.

Już obecnie wiadomo, że w najbliższych latach,
w związku z szybkim wzrostem nakładów inwestycyj-
nych, występować będą trudności w występowaniu
mocy przerobowych przedsiębiorstw do rosnących roz-

miarów nakładów. Szczególnie szybko będą przy tym
wzrastać nakłady na budownictwo socjalne i kultural-
ne. Już bowiem z pierwszych przymiarek na przy-
szłe pięciolecie wynika, że trzeba się liczyć z dalszym

wzrostem nakładów ogółem w granicach 50 proc. po-
wyżej bieżącego pięciolecia, a w tym nakładów na

inwestycje socjalne i kulturalne w granicach ok.
80 proc. W przyszłym pięcioleciu wyniosą więc one

ok. 130 mld zł, tj. 26 mld zł średniorocznie.

Oznacza to, że proponowane przedsiębiorstwa bu-
downictwa socjalnego i kulturalnego mogłyby osiąg-
nąć przeroby w granicach 0,5—1 mld zł rocznie i wię-
cej. Zaliczałyby się więc do dużych, przedsiębiorstw
budowlanych. A wiadomo przecież, że i obecnie istnie-

je wiele przedsiębiorstw budownictwa ogólnego o war-

tości przerobu w granicach 100—300 min zl. Ich
przekształcenie w przedsiębiorstioa budownictwa so-

cjalnego o nieco szerszym terenie działania oznacza-

łoby raczej pogłębienie koncentracji, a nie dekoncen-
trację. Skala budownictwa socjalnego i kulturalnego
pozwala już więc na specjalizację przedsiębiorstw
i na zachowanie niezbędnej koncentracji potencjału
budowlanego.

Oczywiście nie oznacza to, że już obecnie cały kraj
powinniśmy pokryć tego typu przedsiębiorstwami bu-

downictwa socjalnego i kulturalnego.
jednak poważnie zastanowić się nad ich V°^oUniem
na niektórych terenach o większej ^ncentracji nowo

budowanych obiektów socjalnych t
kul [uralny ±,„
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stępnie w miarę rozszerzenia budownictwa socjalnego
zorganizowane były nowe tego typu wyspecjalizowa-
ne przedsiębiorstwa. Można wprawdzie w

^ miejscu
zgłosić zastrzeżenie, że z ekonomicznego punktu wi-
dzenia korzystniej jest, gdy duży potencjał przerobo-
wy eksploatuje się na możliwie niewielkim terenie.
Nie istnieje jednak taka idealna alternatywa, tj. spe-
cjalizacja dużego potencjału przerobowego, działające-
go na niewielkim terenie. Mamy jedynie do wyboru.
albo działanie na mniejszym terenie przy braku spe-
cjalizacji, albo specjalizację przy działaniu na więk-
szym terenie.

Praktuka pokazuje, że dotychczasowa organizacja
bulowSwa socjalnego - tj. działanie większym po-
tencjałem na mniejszym terenie przy rezygnacji ze

specjalizacji - jest większym złem, bo
ważne zaniedbania w realizacji programu robót Dla-
czego zatem nie spróbować i drugiego rozwiązanm?
Budownictwo socjalne ma i musi miec duzą rangę
społeczną. Być może proponowane rozwiązanie nie
jest najwygodniejsze dla budownictwa ale przecież
nie nos dla tabakiery, a odwrotnie. (Pis.)

•) Andrzej Bober — „Masz pieniądze — kłopot z głowy" —

„Życie Warszawy" nr 80 z 4 kwietnia 1973 r.

PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

W ciągu ostatnich dwóch lat coraz silniej odczu-
wamy w praktyce jedność polityki i ekonomiki, zwią-
zek między pracą ideologiczną, a rozwojem społecz-
no-gospodarczym.

Polityka, wynikająca z założeń ideologicznych partii
określa cele naszego działania; ekonomika, funkcjo-
nowanie gospodarki powinno znajdować środki i dro-
gi szybkiego realizowania tych celów. Ale gospodar-
ka to nie tylko przemysł, maszyny, środki produk-
cji — to również ludzie, ich praca, dążenia, patrio-
tyzm, zaangażowanie społeczne. Działalność ideologicz-
na jest ogromną dźwignią uruchamiającą subiektyw-
no czynniki, niezwykle ważne dla rozwoju gospodar-
czego. Tak więc praca ideologiczna i propagandowa
odgrywa ważną rolę nie tylko przy określaniu i po-
pularyzowaniu celów działania, lecz również przy ich
realizacji, przy przyspieszaniu socjalistycznych prze-
obrażeń kraju.

Problemom tym poświęcony jest artykuł JERZEGO
ŁUKASZEWICZA pt. „NIEKTÓRE PROBLEMY
FRONTU IDEOLOGICZNEGO PARTII", zamieszczo-
ny w ostatnim numerze „NOWYCH DRÓG". Wysoka
aktywność społeczno-produkcyjna jest niezbędnym
warunkiem zrealizowania zadań postawionych na VI
Zjeździe. Aktywność ta powinna wynikać z faktu, że
zadania są zbieżne z dążeniami ludzi pracy i mają

bezpośredni wpływ na poziom i warunki ich życia.
Nie znaczy to jednak, że działa tu prosty automatyzm.
Przeciwnie, potrzebna jest wytężona praca politycz-
na i propagandowa. Satysfakcja i zadowolenie z osiąg-
niętych wyników nie mogą bowiem przysłaniać faktu,
że wkład pracy w dotychczasowy dorobek nie jest
jednakowy, że obok ogromnego wysiłku jednych, wy-
stępuje i lekceważenie, brak dyscypliny i kiepska
praca innych. Potrzebne jest, jak pisze Jerzy Łuka-
szewicz — twórcze niezadowolenie oraz krytyczna sa-

moocena wkładu własnej pracy w ogólny dorobek.

Sporo uwagi autor poświęci! zadaniom bieżącego
roku. Plan gospodarczy stawia wysokie wymagania,
ale potrzeby i ambicje są jeszcze większe. Możliwość
skorygowania planu w górę będzie zależeć od postaw
społecznych, od poczucia odpowiedzialności za włas-
ny zakład czy region, za całość gospodarki.

Poczucie odpowiedzialności i wynikająca z niego
Inicjatywa i zaangażowanie musi być poparte wiedzą
ekonomiczną. Jest to również warunek rozszerzenia
i umacniania demokracji robotniczej w przedsiębior-
stwach. Powszechne szkolenie ekonomiczne, podno-
szenie edukacji ekonomicznej społeczeństwa staje się
więc ważnym zadaniem politycznym. W pracy ideolo-
gicznej trzeba tu przezwyciężyć wiele narosłych sła-
bości. Pragmatyzm ekonomiczny, wysuwanie efektyw-

ności gospodarczej jako celu, a nie jako środka dla

realizacji zadań społecznych, brak perspektywy na

przyszłość — wszystko to prowadziło do pewnej bier-
ności. przejawów oportunizmu i tworzyło — dodajmy
— nie najlepszą aurę wokół masowego szkolenia eko-
nomicznego.

Obecnie istnieją wszelkie warunki dla przezwycię-
żenia tych słabości. Perspektywy socjalizmu łączą się
przecież bezpośrednio ze wzrostem dobrobytu dla
wszystkich obywateli I z rozwojem życia duchowego.
Jest to równocześnie jedyna droga integracji społecz-
nej, przezwyciężania różnic grupowych, warstwowych,
regionalnych.

Jerzy Łukaszewicz silnie podkreślił zadania frontu
ideologicznego w walce z propagandą i koncepcjami
społecznymi kapitalizmu. Jest to zadanie tym waż-
niejsze. że działanie nasze musi być oparte na mark-
sistowskiej analizie wielu koncepcji filozoficznych
i ekonomicznych, musi prowadzić do ukazywania spo-
łecznych konsekwencji rewolucji naukowo-technicz-
nej w kapitalizmie i socjalizmie. Grozi tu niebezpie-
czeństwo schematyzmu i uproszczeń, które w walce
ideologicznej i propagandowej mogą prowadzić do
skutków odwrotnych od zamierzonych.

W tym samym numerze „Nowych Dróg" opubliko-
wany został artykuł PAWŁA BOŻYKA pt. „ROZWÓJ

GOSPODARCZY A MIEJSCE POLSKI W ŚWIECIE".
Autor zastanawiając się nad czynnikami, które spo-
wodowały przyśpieszenie rozwoju gospodarczego Pol-
ski w ciągu ostatnich dwóch lat, zasadnicze znacze-

nie przywiązuje do poprawy efektywności gospodaro-
wania. Jest to droga, na której można osiągnąć dal-
sze przyśpieszenie rozwoju gospodarczego kraju, a

równocześnie lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych.
Efektywność bowiem przekłada się obecnie w sposób
bezpośredni na możliwości wzrostu dobrobytu oraz

zaspokojenia wielu innych potrzeb w dziedzinie spo-
życia zbiorowego.

Szczególne znaczenie przywiązuje autor do popra-
wy efektywności inwestycji i aktywizacji współpracy
gospodarczej z zagranicą. Znaczenie pierwszego czyn-
nika wynika przede wszystkim z tego, że rozmiary
inwestycji szybko rosną i już dziś można powiedzieć,
że przekroczą one dość znacznie założenia planu 5-
-letniego. Wyższa efektywność nakładów inwestycyj-
nych jest warunkiem przyśpieszenia wzrostu dochodu
narodowego. Bez tego zaś nie można równocześnie
zwiększać i spożycia i nakładów inwestycyjnych.
Współpraca gospodarcza z zagranicą jest również
istotnym warunkiem poprawy efektywności produk-
cji. a przede wszystkim jej unowocześnienia i pod-
niesienia na wyższy poziom jakościowy.

S. C.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

# W Kozienicach, w Połańcu i w

Bełchatowie, czyli na budowach

wielkich elektrowni przebywali E.

GlfiStEK, P. JARb&ŻEWIĆZ'" i 3.

SZYDLAK. W rozippju pplskiej.b.a-

zy energetycznej sięgamy do naj-
nowszych osiągnięć technicznych. E-

nergetyka urasta do rangi przemy-

słu narodowego.
% Doskonalenie systemu amorty-

zacji środków trwałych było tema-

tem posiedzenia Prezydium Rządu.
Obecne stawki amortyzacyjne usta-

lono w 1960 r. Przewidują one dłuż-

szy, aniżeli wynika to z uzasadnie-

nia ekonomicznego, okres zużycia
majątku trwałego. Wskutek tego
koszty produkcji nie odzwiercied-

lają należycie kosztu zużycia ma-

jątku trwałego. Według rozpatrywa-
nego na posiedzeniu wstępnego pro-

jektu uchwały Rady Ministrów u-

doskonalenie stawek amortyzacyj-
nych polegać ma na uaktualnieniu

normatywnych okresów użytkowania
środków trwałych. Będzie to sprzy-

jać bardziej prawidłowemu uwzględ-
nianiu w kosztach skutków postępu
technicznego. W strukturze kosztów

zwiększy się ciężar gatunkowy a-

mortyzacji.

9 Sejm obradował nad sprawami

młodzieży. Ukoronowaniem obrad

było podjęcie uchwały „O zada-

niach narodu i państwa w wycho-
waniu młodzieży i jej udziale w bu-,

dqwie. socjalistycznej Polski".
_

% Utworzono Federację Socjali-
stycznych Związków Młodzieży • Pol-

skiej. W skład Federacji wchodzą
Z MS, ZSMW, SZSP, ZHP, i SZMW.

• POWOŁANO RADĘ LEGIS-

LACYJNĄ, która działać będzie
przy premierze, jako specjalny
organ doradczy i opiniodawczy w

sprawach tworzenia prawa.

# 800 informatyków zebrało się
w Poznaniu, aby przedyskutować
dotychczasowy stan oraz główne kie-

runki rozwoju informatyki. Podsta-

wowym zadaniem przemysłu jest do-

starczenie na rynek krajowy w la-

tach 1973—1975 300 komputerów
trzeciej generacji, głównie do prze-

twarzania danych. Jeśli od strony

podstawowych maszyn już w bieżą-
cym roku powinno nastąpić pełne
pokrycie krajowych potrzeb, to na-

tomiast nadal niepokoi pewne opóź-
nienie w zakresie dostaw minikom-

puterów i automatów obrachunko-

wych.

0 W ciągu siedmiu miesięcy po-

wstał prototyp nowego samolotu

rolniczego PZL-106, następcy „Ga-
wrona". PZL-106 jest samo ho lem

jednoosobowym o udźwigu od 300

do 1 000 kg i prędkości „przelotowej
180 km/godz.

# PZU pracuje po południu. Aby
rozładować kolejki i poprawić wa-

runki obsługi interesantów PZU

tworzy w wielkich miastach nowe

oddziały i dzielnicowe agencje.

Wprowadza również system pracy

dwuzmianowej.

0 Rozdzielono dewizy na indywi-
dualne wyjazdy zagraniczne. Ilość

promes: 27,3 tys. na kraje kapitalir
styczne i 24 tys. do Jugosławii. Zgło-
szeń było: 61 tys. i 57,2 tys. Rozdy-
sponowano cały zapas dewiz i do-

datkowych środków na ten cel nie

przewiduje się.
• TADEUSZ RUDOLF został

przewodniczącym sejmowej Komisji
Planu Gospodarczego, Budżetu i Fi-

nansóiu.

0 W Łodzi obchodzono „Dzień
Mężczyzny". Tę miłą uroczystość dla

brzydkiej połowy Polaków urządziło
koło ZMS przy Łódzkich Zakładach

Kserotechnicznych „Predom-Ptes-

ZA GRANICĄ
0 Rada Ministrów ZSRR uchwa-

liła i zgłosiła do prezydium Rady
Najwyższej ZSRR projekt „założeń
ustawodawstwa oświatowego ZSRR
i republik związkowych". Dokument
ten opublikowany na łamach IZ-

WIESTII, porusza m. in. następu-
jące problemy: cele oświaty w

ZSRR, zadania radzieckiego ustawo-
dawstwa oświatowego, prawo oby-
wateli ZSRR do oświaty, podstawo-
we zasady oświaty, zagadnienia po-
wszechności szkoły średniej, miejsce
i rolę uczelni wyższych, instytutów
i akademii.

0 Inwestycje w dziedzinie służ-
by zdrowia w ZSRR są przedmiotem
artykułu P. Gierasimowa w IZWIE-
STIACH. Wysiłki przedsiębiorstw
budowlanych koncentrują się prze-
de wszystkim na obiektach finanso-
wanych z funduszy zdecentralizowa-
nych. Zaniedbywane są natomias*.
obiekty finansowane z budżetu cen-

tralnego.

# W najbliższym czasie w Bułga-
rii zostaną uregulowane prawnie
wszystkie problemy dotyczące o-

chrony, bezpieczeństwa i higieny
pracy, inspekcji, sankcji itp. Obec-
nie nad sprawami tymi obradują
grupy ekspertów, które przygotowu-
ją nowy kodeks pracy. Ma on hyć_
rozpatrywany na jesiennej sesji
Zgromadzenia Narodowego.

0 Na łamach prasy NRD poświę-
ca się dużo miejsca problemom rze-

miosła i prywatnych wytwórców.
Publikacje te podkreślają dobre.

perspektywy rzemiosła i omawiają
odpowiednie decyzje władz państwo-
wych. Chodzi głównie o uchwałę
Rady Ministrów NRD, dotyczącą
wzorcowego statutu dla rzemieślni-
ków zorganizowanych w system
spółdzielczy. Dotyczy to .ok. 150 tys.
zawodowo czynnych rzemieślników,
dostarczających rocznie produktów
o wartości prawie 4,5 młn marek.
Podstawowym celem uchwały jest
stworzenie rzemiosłu możliwości
maksymalnego wzrostu dostaw ma-

sy towarowej na rynek, rozszerze-

nia stopnia usług świadczonych lud-
ności itp.

# Rozpoczęły się rokowania na

temat przedłużenia zawartej w 1970

r. umowy handlowej Jugosławii z

EWG. Jugosławia pragnie rozszerzyć
zakres układu i objąć nim problemy
finansowe (kredyt) oraz współpracę
w dziedzinie inwestycji i uprzemy-
słowienia. Układ ma również zawie-

rać klauzule dotyczące sytuacji ro-

botników jugosłowiańskich za gra-

nicą.

% EWG przygotowuje nowy układ
z krajami rozwijającymi się, gdyż
31.1.75 r. wygasają: konwencja w

sprawie stowarzyszenia z 1S kraja-
mi Afryki (byłe kolonie francuskie,
belgijskie i włoskie) oraz układ za-

warty z Kenią, Ugandą i Tanzanią.
Nowy układ ma wziąć pod uwagę
również kraje będące byłymi kolo-
niami brytyjskimi. Najistotniejsze
jest to, że w ramach tego porozu-
mienia zamierza się utworzyć sys-
tem, zapewniający stałość wpły-
wów czerpanych przez kraje rozwi-

jające się z eksportu do EWG su-

rowców i produktów, będących pod-
stawowymi artykułami wywozowy-
mi.

% Każdy Węgier udający się w

. celach turystycznych za granicę bę-
dzie mógł ' rocznie ' wymienić 6 tys.

forintów przy wyjazdach do krajów
RWPG lub otrzymać prawo nabycia
132 dolarów przy podróżach do kra-

jów kapitalistycznych.

# Od 1 kwietnia to Wielkiej Bry-
tanii obowiązywać będzie podatek
od wartości dodanej, ezyli tzw. vat.

Wprowadza się go na wzór kon-
tynentalny, obowiązujący we Wspól-
nym Rynku. Stopa podstawowa po-
datku ustalona została na 10 pro-
cent. Obowiązywać on będzie za-

miast dotychczasowego podatku od
kupna i podatku od zatrudnienia.
Nowy system podatkowy bije w

drobnych wytwórców (wzrost cen

usług) i w szerokie rzesze konsu-
mentów (wzrost cen podstawowych
wyrobów).

0 Tygodniowy bojkot zakupów
mięsa ogłoszono w Stanach Zjedno-
czonych jako protest przeciw wy-
sokim i wciąż wzrastającym cenom.

Spadek sprzedaży mięsa wyniósł
około 30 proc., ale ceny nie drgnęły.
Niektórzy eksperci obawiają się, że
tego typu akcja może doprowadzić
do zmniejszenia rozmiarów produk-
cji, co z kolei może przynieść je-
szcze większy wzrost cen. W ciągu
marca ceny detaliczne mięsa i in-

nych produktów wzrosły o 6,1 proc.,
a cały indeks cen detalicznych —

o 2,2 proc.

ZE SVVI^TAI NAUKI I TECHNIKI

Na prędkich neutronach

W mieście Szewczcnko (Kazachstan)
rozpoczęto ostatnie przygotowania do u-

ruchomienia elektrowni atomowej. Nie
jest to zwykła elektrownia atomowa —

po raz pierwszy w historii energetyki
Jądrowej powstaje przemysłowy reaktor
pracujący na prędkich neutronach. Ato-
mowa elektrownia o mocy 350 000 kilo-
watów, położona na brzegu Morza Ka-
spijskiego, na Półwyspie Mangyszłak,
Który jest ważnym ośrodkiem przemy-
słu naftowego, oprócz wytwarzania
energii elektrycznej, będzie odsalać
120 000 metrów sześciennych wody mor-

skiej na dobę. W takiej elektrowni ato-

mowej pod działaniem strumienia pręd-
kich neutronów, cięższy izotop-uran 233,
który stanowi 90 proc. naturalnego ura-

nu, przetwarza się w pluton, który
także .. jest paliwem, jądrowym. Przy tym
proces wytwarzania się plutonu jest
szybszy, niż proces rozpadu uranu. W
miarę jak zużvwa się zapas pierwotne-
go paliwa reaktora, rośnie ilość pluto-
nu. . (PAP)

Człowiek w mieście

Od' kilkunastu lat Zakład Ekologii
Człowieka PAN prowadzi badania nad
wpływem zanieczyszczania atmosfery na

pdroWle ludności miast. Naukowcy usta-
lili rozmiar zagrożenia, „przydzielając"
olt. 3S0 ton na 1 kmVrok w Warszawie
i 550 t'km !

w Katowicach; w skali aglo-
meracji miejskiej Katowice — Chorzów
— Świętochłowice roczny opad pyłu
przekracza 1000 ton/km» rocznie. Ustala-
jąc stopień szkodliwości zanieczyszcze-
nia atmosfery w mieście, naukowcy pro-
wadzili badania nad dziećmi i młodzie-

żą (od 5 do 18 lat), przy czym porów-
nywano icli rozwój z rozwojem dzieci
mieszkających nad morzem, na Pojezie-
rzu Suwalskim, we wsiach kurpiowskich
i w niskich górach (Pieniny).

Szkota inżynierów organizatorów
W nowym roku akademickim 1973/74

Instytut Organizacji Zarządzania Poli-
techniki Warszawskiej prowadzić będzie
pięcioletnie studia magisterskie w zakre-
sie organizacji produkcji, zarządzania
i informatyki. Na studia przyjmowani
będą kandydaci z Warszawy oraz z te-
renu województw warszawskiego, biało-
stockiego, lubelskiego i olsztyńskiego.
Na absolwentów tych studiów czeka in-
formatyka — wobec zwiększającego się
udziału komputerów w gospodarce 1 ad-
ministracji. Sam przemysł zapotrzebuje
co najmniej 3000 inżynierów organizato-
rów systemów informatyki.

Ultradźwiękowa „fotografia"
płodu

W szpitalu miejskim w Malmoe (Szwe-
cja) rozpoczęto na szeroką skalę stoso-
wanie metody „fotografowania" płodu w

łonie matki przy pomocy ultradźwięków.
Metoda daje nicoccnlone usługi m. In.

przy kontrolowaniu prawidłowości prze-
biegu ciąży, położenia płodu, wykrywa-
niu opóźnionej ciąży, ustalaniu daty po-
rodu itp. Aparaturę ultradźwiękową za-

częto również stosować do wykrywania
nowotworów macicy oraz do badania
nerek i wątroby. Wreszcie, znajduje ona

zastosowanie w trakcie porodu, miano-
wicie do rejestrowania uderzeń serca

noworodka. (PAP)

Woda na pustyni
Ujawniono w Kazachstanie zbiorniki

artezyjskie, podziemne strumienie — w

sumie zajmują one przestrzeń około
2 min kilometrów kwadratowych. Pod
pustyniami Kyzylkum, Ustiurta, Betpak-
Dala, Zapadliny Turgajskiej — znajdują
się baseny gromadzące 1,4 tryliona m

a

słodkiej wody. Prócz tego zasoby wody
w szczelinach podziemnych obliczane są
na 100 miliardów nA W dodatku można

tę wodę znaleźć na niewielkiej głębo-
kości — 80 metrów.

Polski defibrylator
Karetki pogotowia z literką „R" oraz

sprzęt reanimacyjny w poszczególnych
klinikach — zawracają coraz większą li-

czbę osób z „tamtego świata". Jeden z

głównych elementów aparatury tzw. de-
fibrylator, który dając impuls elektry-
czny przechodzący przez serce pacjenta
pobudza Je do działania, dotychczas byl
importowany. Obecnie zostanie podjęta
jego produkcja w kraju w łódzkim „Fa-
medzie". Jest to wynikiem prac prowa-
dzonych przez miejscowe zaplecze ba-
dawczo-techniczne oraz specjalistów z

ośrodka badawczo-rozwojowego branży.

(PAP)

Kompleksowa agrotechnika
W zakresie produkcji roślinnej do

ważniejszych przedsięwzięć wdrożenio-
wych zaliczamy w tym roku zastosowa-
nie kompleksowej agrotechniki nowych
odmian pszenicy I żyta, dzięki czemu

ich plony powinny wzrosnąć o około
2 kwintale z hektara. Uprawa tych zbóż
zostanie objęta kompleksowymi zabiega-

mi agrotechnicznymi przede wszystkim
w uspołecznionych gospodarstwach rol-
nych, ale także i w wybranych gospo-
darstwach Indywidualnych. Wprowadzo-
ne zostanie do produkcji również kilka
nowych odmian ziemniaków o większej
zawartości skrobi i większej odpornoś-
ci na choroby, co powinno przyczynie
się do wzrostu zbioru ziemniaków o o-

kolo milion ton rocznie.

Przemysłowe technologie tuczu

Unowocześnieniu produkcji zwierzecej
Służyć będzie w br. wdrożenie przemy-
słowych technologii na fermach trzody
chlewne! w Kołbaczu 1 w Kadłubku.
obu zastosuje się nowe technologie.
Zastosowanie tych nowoczesnych roz-

wiązań pozwoli zmniejszyć nakłady ro-

bocizny Drzy produkcji 100 kilogramów
żywca wieprzowego o 70 proc. Warto
zaś wiedzieć, że roczna produkcja każ-
dej z tych ferm obliczona jest na 50
tys. sztuk trzody chlewnej o średniej
wadze 115 kilogramów.

Kwadrofonia w samochodzie

Kwadrotonla wkracza do motoryzacji.
Samochodowy odbiornik połączony z

magnetofonem i umożliwiający cztero-
kanalowe odtwarzanie audycji wyprodu-
kowała m. in. znana firma Hagman
Elektronik. Aparatura umożliwia także
odbiór 1 zapis programów stereofonicz-
nych. (PAP)

Kombinat elektroakustyczny
Prawdziwym kombinatem elektroaku-

stycznym jest lansowany ostatnio przez
japońską wytwórnię „Sony" zestaw H?
219. W skład jego wchodzi wielozakreso-

wy aparat radiowy, magnetoion Kaseto-
wy, adapter ze zmieniaczem płyt,
wzmacniacz stereofoniczny i głośniki.
Wszystko Hi Fi. Moc wzmacniacza —

36 wat. Całość — oprócz głośników —

ma rozmiary malej walizeczki. Układy
elektroniczne oparte są na tranzystorach
krzemowych. Aparatura jest dostosowa-
na również do kwadrofonU. (PAP)

Oleje i radary
Przeprowadzone ostatnio badania wy-

kazały, że plamy oleju na powierzchni
wód oceanicznych można wykryć z sa-

molotu za pomocą radaru, gdyż jego
promienie są odbijane przez czystą po-
wierzchnię wody, nie odbijają się na-

tomiast od powierzchni zanieczyszczo-
nych olejem. Badania te doprowadziły
do spostrzeżenia, że pewne substancje
zawierające związki żelaza mogą służyć
do oczyszczania wód morskich z oleju
przez zastosowanie elektromagnesów. Fa-
chowcy nie wykluczają, że metoda ta
może być rozwinięta na skalę technicz-
ną, służąc do likwidowania skutków
awarii zbiornikowców. (WIT)

Zaćmienie z „Concorde"
Prototyp francuskiego naddźwlękowe-

go samolotu pasażerskiego „Concorde
OOl" będzie wykorzystany jako latają-
ce obserwatorium astronomiczne podczas
najdłuższego w tym stuleciu zaćmienia
Słońca — 30 czerwca br. Umieszczenie
aparatury na pokładzie „Concorde" lecą-
cej z prędkością 2,5 tys. km/godz. na

wysokości 17—18 km pozwoli przedłużyć
czas obserwacji do I godziny I 20 mi-
nut. Dzięki mniejszej zawartości pary
wodnej na tej wysokości i braku zanie-
czyszczeń, będzie można lepiej dostrzec
wiele zjawisk. (PAP)

Bakterie przeciw elektronice

Im delikatniejsza" I bardziej zminiatu-
ryzowana jest aparatura — tym bardziej
narażona jest na szkodliwy wpływ ba-
kterii i grzybków, które lubią żyć głów-
nie na powierzchni układów scalonych.
Te mikroskopijne stworzonka powodują
często krótkie spięcia między poszcze-
gólnymi elementami układu lub produ-
kując, w wyniku życiowych procesów,
kwasy organiczne, powodują korozję
metalowych części, zarówno aparatury
elektronowej jak i mechanizmów. Wy-
kryto przy tym, że mikroorganizmy ży-
jące wewnątrz mikrofonów i słuchawek
mogą powodować infekcje nosa, uszu

i gardła u posługujących się tym sprze-
tem. (NiT)

Koszt autostrady
Według danych opublikowanych w

NRF, budowa jednego kilometra nowej
autostrady kosztuje obecnie przeciętnie
5 min marek, Jeżeli autostrada biegnie
po terenie płaskim. Natomiast w gó-
rach koszt ten wzrasta do 8,5 min ma-

rek. (WIT)

Transplantacja organów
a nowotwory

Osoby, które poddały się przeszcze-
pieniu serca lub nerek są bardziej niż
kto Inny narażone na możliwość zacho-
rowania na raka, w szczególności na no-

wotwór mózgu lub rdzenia pacierzowe-
go. Opinia ta została wygłoszona pod-
czas ujazdu przedstawicieli świata me-

dycyny w Harvard przez Jednego z uczo-

nych, dr Martina HIrscha. (PAP)
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Xwoscy polskiego CAR-a. Od lewej stoją:Leon Grzybowski, | Andrzej Skulski,| Kazimierz Mazur i Andrzej Wiśniewski. W środku inicjator przedsięwzięcia Andrzej Sztarejko.

Fot.- A. Jalosiński

ZADZIC
KRYSTYNA GĄSIOROWSKA

Czy CAR może nam pomóc w staraniach o pod-
niesienie efektywności gospodarowania? Na ra-

zie trudno odpowiedzieć na to pytanie — cen-

tralny aparat rejestrujqcy faktyczny czas pracy

maszyn jest dopiero w stadium raczkowania,
a i tak sq z nim kłopoty. Dlaczego tak się dzieje?

Z* LE zorganizowana praca, brak narzędzi, materia-
łów, środków transportu, niewłaściwe funkcjono-
wanie służb dyspozytorskich, spóźnione i błędne

decyzje — słowem trudności kooperacji wewnętrznej
i zewnętrznej są przyczyną przerw w produkcji zwa-

nych popularnie przestojami. Żaden zakład nie potrafi
określić dokładnie; jakie straty odnosi z tego powodu.
Powszechnie wiadomo, że są "one duże, ale oficjalne
statystyki obejmują tylko te przerwy, które są dłuższe
niż pół godziny. Tymczasem te krótkie, kilkuminutowe
przerwy stanowią — jak wykazały szczegółowe po-
miary — około 30 proc. łącznego czasu strat.

W dobie przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodar-
czego kraju sprawą ważną jest konieczność sięgania
po nowoczesne instrumenty usprawniania organizacji
pracy. Można to osiągnąć przez uprzednią dokładną
analizę przyczyn i rozmiaru strat.

W krajach wysoko rozwiniętych stosowane są sze-

roko tzw. liczniki czasu pracy maszyn. Słynna firma
szwedzka ERICSON zainstalowała swoje urządzenia
w 10 tys. zakładów. Anglicy' twierdzą, że przyniosło
to im efekty w postaci 30-procentowego wzrostu wy-
dajności. Tak samo twierdzą ekonomiści zachodnionie-
mieccy. Amerykanie natomiast mówią oględnie, że u

nich nastąpił „wzrost niewspółmiernie wysoki do na-

kładu".

Nasi specjaliści od organizacji pracy napatrzyli się
na te cuda, wizytując zachodnie firmy i postanowili
kupić na próbę takie urządzenie dla naszego przemysłu.
Kupiono więc szwajcarski licznik czasu i przyczyn

przestojów maszyn firmy HASLER. Przekazano go
specjalistom z Zakładu .Doświadczalnego Organizacji
Przedsiębiorstw ORGAM. do celów badawczych. I tu

zaczyna się ...

— CAŁA HISTORIA

— Jeździłem z nim po Polsce kilkanaście lat —

wspomina inżynier ANDRZEJ SZTAREJKO — obec-
nie pracownik Warszawskich Zakładów Maszyn Bu-

dowlanych im. Waryńskiego. Trudno uwierzyć, ale nie-
raz wykrywaliśmy przy jego pomocy rezerwy rządu
kilkudziesięciu procent.

W swojej pracy spotykałem się z różnymi reakcja-
mi. Kiedy przyjeżdżałem do • zakładu robotnicy byli
przeciwko nam. Bali się, że • dyrekcja uzyska faktycz-
ny obraz ich pracy i zawyży normy. Po pewnym cza-

sie orientowali się, że urządzenie takie może im jed-
nak pomóc. Włączali się aktywnie w proces badawczy.
Potem przeciwko nam byli pracownicy średniego dozo-
ru — wykazywaliśmy bowiem, że robotnik nie pracuje
z powodu braku narzędzi, .materiałów, transportu itd.
Trzecia grupa przeciwników — to dyrekcja zakła-
dów, która często boi się ujawniać rezerwy ze względu
na późniejsze naciski zjednoczenia.

Żaden więc zakład nie chciał u siebie zainstalować

takiego urządzenia. Zainteresowała się nim dopiero
FABRYKA URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH w Porę-
bie. Chcieli jednak maszynę polskiej konstrukcji. Co

dziwniejsze HASLER u nich przedtem nie pracował.
Zajął się tym problemem główny technolog z Poręby
— inż. ANDRZEJ KUCZABINSKI.

— A może pani pojedzie do nich i na miejscu spraw-
dzi, jak to urządzenie zdaje egzamin?

Przyznam się, że zafascynował mnie ten rejestrator
polskiej konstrukcji.

W Porębie rozmawiałam z głównym technologiem
Inż. ANDRZEJEM KUCZABIŃSKIM. Zadałam mu ste-

reotypowe pytanie: — Co skłoniło pana do zaintereso-
wania się tym problemem?.

Obróbka korpusów to punkt ciężkości w zakładzie —

mówi mój rozmówca. Jeżeli te „detale wiodące" po-

trafimy wykonać na czas, zdołamy dopasować doń

pracę wydziałów pomocniczych. Jest to więc wydział
limitujący jak gdyby pracę w zakładzie. Ponadto pra-

cują tu najdroższe maszyny z NRD, Czechosłowacji.
ZSRR i NRF.

Wstępne analizy czasu pracy, tradycyjne fotografie
dnia roboczego wykazały, że ok. osiem proc. czasu

tracimy z powodu braku narzędzi, materiałów, trans-

portu, awarii maszyn. Czuliśmy jednak, że rezerwy są
znacznie większe. Dlatego należało znaleźć urządzenie,
które pozwoliłoby postawić trafną diagnozę. Z do-

stawcami z zewnątrz nie było kłopotów, dlatego posta-
wiliśmy na wewnętrzne rozwiązanie sytuacji.

Zwróciliśmy się do ORGAM-u, ponieważ usłysze-
liśmy na pewnej konferencji o HASLERZE. I ORGAM

skonstruowały dla nas takie urządzenie. Cale opraco-
wanie CERD-u wraz z instalacją kosztowało ok. 800 tys.
złotych. Finansowane było w ramach postępu techni-

cznego. Zainstalowano je przed trzema laty.
— A jakie dało efekty?
— Proponuję pani wizytę na Wydziale Obróbki Me-

chanicznej. Tam, gdzie pracuje CERD.

Aparat zainstalowany jest w dyspozytorni, czyli kan-
torze mistrza, górującym nad halą produkcyjną. Pod-

łączony jest do trzydziestu obrabiarek. Przy każdej
z nich zainstalowana jest kaseta meldunkowa — coś
w rodzaju tarczy telefonicznej — tyle, że bez słu-
chawki. Na każdej kasecie widnieje kod. Jest to po
prostu dziewięć ponumerowanych przyczyn przesto-
jów maszyny.

A oto zasada działania. Robotnikowi brakuje wypo-
sażenia — oddaje lub pobiera narzędzia — maszyna
w tym czasie nie pracuje. Na tarczy wykręca się nr 2-

bo takim numerem kodu oznaczona jest ta przyczyna

przestoju. Informacją biegnie do dyspozytora. Na ta-

blicy . sygnalizacyjnej CERD-u zapala się światełko

przy oznaczeniu t2, co właśnie oznacza czas przestoju
z powodu braku narzędzi. Teraz zaczyna pracować li-

cznik czasu pracy obrabiarki i rejestruje czas przestoju
z powodu tej przyczyny. Jednocześnie robotnik na

swojej tarczy może sprawdzić, czy jego sygnał został
właściwie odebrany. Na tarczy zaczyna się bowiem

palić lampka pulsującym światłem — jedno długie i

dwa krótkie mignięcia. Dwa krótkie — bo przyczyna
przestoju ma numer dwa.

Gdyby robotnik wykręcił nr 9 na swojej tarczy — co

oznacza przestój z powodu remontu obrabiarki — pro-
cedura przebiegu informacji byłaby taka sama, z tym,
że jako potwierdzenie odbioru nadanego sygnału po-

jawiłoby się jedno długie i dziewięć krótkich mignięć.
Wydaje mi się, że ten okres wpatrywania się w tarczę
trwa trochę za długo.

Zatrzymuję się przy pierwszej z brzegu obrabiarce.
Kaseta — owszem jest — ale kod zamazany. Robo-
tnik nie wykręca żadnych numerków.

Pracuje w akordzie, szkoda; mu więc czasu.na od-'

chodzenie od maszyny do kasety odległej o dwa me-

try — mówi starszy technolog inżynier MARIAN SU-

SKI.

Podobnie jest z kilkoma innymi obrabiarkami. Lu-
dzie przestali już na te urządzenia zwracać uwagę.
Nieraz wieszają -na nich czapki choć - to=-niezgodne z-

przepisami bhp. Kilka urządzeń jest żd~ev^tbvfąnycH.
n

Zdarza się. bowiem, że służby remontowe wyrywają
podczas naprawy kable i nie instalują ich na pówrót.

Wspinam się po stromych schodkach do dyspozytor-
ni. Ale nie zastaję tu mistrza.

— A bo mistrz jest tylko jeden. Nie ma specjalnego
dyspozytora. Trudno, żeby siedział tu cały czas, skoro

potrzebują go na wydziale — mówi mój cicerone.

Patrzę na tablicę rozdzielczą. Niektóre światełka mi-

gają, inne są bez życia. A więc są jeszcze entuzjaści
tego urządzenia — myślę.

Liczniki cały czas pracują — liczą skrzętnie wiel-

kość strat. Zaglądam do wnętrza urządzenia. I cho-
ciaż nie jestem specem od techniki, zdaję sobie spra-
wę, że coś tu nie gra. Urządzenie wykreślające czas

pracy maszyn skacze po papierze tak, jak mu się po-

doba, kreśląc mglistą w zarysach linię.

ZAPOMNIANY CERD

— To urządzenie jest popsute —mówi inż. MARIAN

SUSKI.

— Dlaczego urządzenie, które miało pomóc zakła-
dowi na trudnym dla niego odcinku pracy nie ma rąk,
nóg, a tym bardziej głowy?

— Bo ORGAM nie wywiązał się z umowy — mówi
inż. ANDRZEJ KUCZABINSKI. Etapów wprowadza-
nia urządzenia, zgodnie z umową, było osiem. Tym-
czasem ORGAM zakończył działalność na etapie szó-

stym, tj. po instalacji aparatu na wydziale i po próbnej
eksploatacji. Siódmy etap miał zakończyć badania

wstępne — dnia 30J.1971 roku. Osmy etap, tj. współ-
praca przy badaniach i przekazanie aparatu do eksplo-
atacji ciągłej powinien być zakończony 15.X.1971 r. Je-

steśmy więc w dalszym ciągu na etapie prób. I to już
21 miesięcy.

Tu mój rozmówca wyciąga grubą teczkę korespon-
dencji z ORGAM-em.

Oto co czytamy w piśmie ORGAM-u do głównego
technologa Poręby:

„Dnia 22.IV.19I2 r. W chwili obecnej w związku ze zmianą
profilu organizacyjnego Zakładu Doświadczalnego ORGAM,
w wyniku czego został zlikwidowany Wydział Środków Or-

gatechnicznych nie jesteśmy zainteresowani w dalszym pro-
wadzeniu badań dotyczących wykorzystania czasu pracy o-

brabiarek. Badania dla celów operatywnych jest — naszym
zdaniem — w stanie wykonać we własnym zakresie służba

Głównego Technologa i nasza praca w tym zakresie jest zby-
teczna. W związku z tym rezygnujemy z dalszego kontynu-
owania etapu nr VIII umowy 46".

A poza tym urządzenie ciągle się psuje, dozór tech-

niczny przestał angażować się w tę sprawę, a i robo-

tnicy nie dostosowują się do postawionych przed ni-

mi czynności. Tym ostatnim trudno się jednak dziwić.

Cóż bowiem. z . tego, że robotnik będzie zawiadamiał
o przestojach, wykręcając kolejne numerki, skoro nie

spotka się z natychmiastową reakcją ze strony służb

pomocniczych, po pierwsze bowiem — dyspozytor nie

czuwa cały czas w dyspozytorni, bo pracuje jednocze-
śnie na etacie mistrza, a po drugie — gdyby nawet tam

był i tak nie pomoże robotnikowi, ponieważ nie ma

połączeń telefonicznych ani ze stanowiskami pracy, ani
z narzędziównią, ani ze służbami remontowymi.

— Chcieliśmy mieć pełen obra% strat,— bo prawi-
dłowe działanie urządzenia przyniosłoby nam znaczne

korzyści gospodarcze. Teraz jednak nie możemy wy-
' raków •badań -przeprowadzonych przez, to urządzenie

traktować serio — mówi inż. KUCZABINSKI. Zdajemy
sobie sprawę z niedoskonałości tej maszyny. Ot choć-

by wspomniany przez panią problem połączeń telefo-
nicznych. Gdzie my możemy kupić taką centralę?'

Efektywne, działanie to chyba nie kwestia samego

aparatu, ale powiązanie wszystkich komórek w celu

natychmiastowych reakcji w razie potrzeby. My tak

czujemy ten problem. Ale wyczucie nie na wiele się
zda. Dlatego uważamy, że pracę nad tym tematem po-
winien w dalszym ciągu prowadzić ORGAM. A po-
nadto sprawa ta powinna się chyba znaleźć w planach
instytutów resortowych, a nie pozostać tematem po-

szczególnych zakładów. Wyłania się bowiem problem
nie tylko uruchomienia urządzenia, ale i dalszej jego
eksploatacji — zapewnienia części. Wszak, to prototyp.

Zamierzamy jednak w ramach własnych. kontynuo-
wać zaczętą pracę. Wprowadzimy zarządzenia '

szcze-

gółowe i instrukcje ściśle obowiązujące. Ót widzi'pani
pismo, jakie wystosowaliśmy do dyrektora techniczne-

go i elektryka

„15.III .1973. Wymienić instalację kablową między kasetami

meldunkowymi i aparatem CERD... Zwracamy uwagę, bryga-
dom remontowym, aby w trakcie demontażu obrabiarek do

remontu rozłączać instalację rejestrującą oraz po remoncie

ponownie podłączyć i sprawdzić działanie".

Nie możemy jednak dać gwarancji na efektywność
naszego działania. Temat może w końcu umrzeć śmier-

cią naturalną — mówi inż. KUCZABINSKI.
— Czy szkolenie było przeprowadzane przez OR-

GAM?
— Nie — myśmy poinformowali robotników co ma-

ją robić.

TU POWINIEN KRÓLOWAĆ CAR

Udaję się więc do Stalowej Woli — tam gdzie dzia-
ła CAR — czyli centralny aparat rejestrujący, polskiej
konstrukcji.

— Jeszcze nie działa — mówi mój rozmówca inż.
WOJCIECH SZUWALSKI — przeprowadzamy próbną
eksploatację. Całkowite oddanie nastąpi w trzecim

kwartale bieżącego roku. ORGAM trochę się spóźnia
Pierwszy termin uruchomienia wyznaczony był na gru-
dzień 1971 roku... Wprowadzamy to urządzenie na wy-
dziale kół zębatych. Przesłanką były największe '• w

skali zakładu przestoje. A maszyny tu drogie. Np.
szlifierka z NRD kosztuje 1,5 min złotych.

Pracował u nas ten szwajcarski HASLER. Pół roku.

Wykazał, że straty czasu pracy spowodowane brakiem

materiału, przydziału robót lub nieobecności• pracowni-
ka sięgają, ok. 32 procent. Świadczyło to o oczywistych,
niedociągnięciach organizacyjnych.

Wprowadzenie polskiego CAR-a da nam dość duże

korzyści ekonomiczne. Zmniejszenie nieuzasadnionych
przestojów o ok. 50 proc., co powinno dać wzrost pro-

dukcji o 6 min-złotych rocznie.

— Czy wie pan, że takie urządzenie-działa- już dwa

lata w FUM Poręba? — pytam.
— Nie wiem — mówi mój rozmówca. Ale może obej-

rzy pani nasz?

Zasada działania jest taka sama, jak przy CERD-żie.

Tylko ó dziwo —

. widzę tu telefony zarówno przy mS-

szynaęh, -'jak i . u • •> dyspozytor aa<.-Kasety umiejscowiojie
tuź poif ręką. Telefon pozwala pracownikowi na niel-]
dOwanie dyspozytorowi o mającej" wystąpić awarii.-»a

więc ex ante. Diyspozytor może zawiadomić natych-
miast służby pomocnicze o awarii.

— Cóż dałoby nam liczenie czasu strat bez możli-

wości natychmiastowego usunięcia przyczyn — mówi

inż. WOJCIECH SZUWALSKI, kiedy tłumaczę mu w

ramach rewanżu zasadę działania CERD-u .

Stalowa Wola jest dumna ze swego urządzenia. Oby
to nie była przysłowiowa „euforia — cykoria"

TRZEBA JASNO WSKAZAĆ CEŁ

Nie zgadzają mi się daty. A Więc ORGAM' podjął
pracę w dwu zakładach jednocześnie. W Porębie za-

instalował urządzenie 15.V.71 roku a w Stalowej Woli

obiecał uruchomić aparat tegoż samego roku.

Warszawa. Inż. ANDRZEJ SZTAREJKO:
— W ORGAM-ie pracuję teraz na 114 etatu. Cały

nasz zespół zajmujący się tym problemem został roz-

wiązany. Nikt nie będzie mógł pani udzielić. dokład-

nych informacji. Ale z pani relacji wynika, że Porę-
ba potrzebuje pomocy. Muszę się do nich wybrać na

własny rachunek i podpowiedzieć, co mają robić.'Pe-
wnie nie wiedzą, gdzie kupić rozdzielnię' telefoniczną,
a tym problemem jestem zainteresowany z pewnych
względów osobistych.

Czas na rozmowę z ergonomistą — mgr. MIROSŁA-
WEM AMONOWICZEM z PAN-u:

— Wydaje mi się, że w sprawie tej występuje pe-
wien aspekt ergonomiczny — nieprzystosowanie pra-

cy i jej warunków do człowieka. W sytuacji awarii,
gdy nie ma odzewu służb technologicznych wylania się
także problem nieprzystosowania organizacyjnego. Sa-

ma ideą jednak nowoczesnej organizacji prący jest do-

bra.

Konsultuję jeszcze swoje spostrzeżenia z dr HALI-

NĄ CZEKAY-FILIPKOWSKĄ — pracownikiem nau-

kowym Zakładu Socjologii Przemysłu Politechniki

Warszawskiej:
— Urządzenia do badania efektywności pracy wpro-

wadzono na wydziałach produkcji akordowej. Badano

tutaj proces wykorzystania czasu pracy, ale i pośred-
nio zasadność norm. Być może więc robotnicy z Poręby
zrozumieli, iż działanie takiego urządzenia ma na celu

zawyżenie ich norm bez dodatkowych korzyści. Wy-
st i więc bunt spowodowany obawą przed zwiększe-
niem normy. Drugi aspekt sprawy to problem prze-
szkolenia pracowników. Ani ORGAM, ani zakład pra-

cy — jak. wynika z pani relacji — nie wyjaśniły ro-

botnikowi dokładnie, jakiemu celowi służyć będą ba-
dania. Robotnik ma prawo być zainteresowany swoją
pracą i podejmować decyzje. Jeżeli dopuszcza się go
do możliwości wpływania na to co robi — trzeba ja-
sno wskazać mu cel działania. A tutaj zabrakło moty-
wacji celu. Nie będę prowadziła wywodu na temat po-
trzeb samourzeczywistnienia, uznania, szacunku' —

właściwej oceny tego co się robi. Po prostu wypłynęła
psychologiczno-socjologiczna kwestia humanizacji pra-

cy — przestrzegania zasad demokratycznego kierowa-

nia ludźmi. I dlatego, być może, urządzenie nie daje
efektów.
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„Przemysł wini handel", tak brzmiał tytuł drugiego artykułu z tego
cyklu. Ale handel i konsument twierdzq, że głównym winowajcą jest
przemysł Czy produkujemy drogo i jeśli tak - to dlaczego?

PRZYCZYN
jest lcilka. O ich waż-

ności zadecydować może taka.

informacja, że w produkcji np.
odbiorników radiowych około 60

proc. stanowią szeroko ro/umiane

koszty materiałowe, a Więc zakupy
u poddostawców materiałów, części
i podzespołów. Nawet gdyby usunąć
wszystkie inne przyczyny wysokich
kosztów, występujące w zakładzie

finalnym, to i tak poważniejsza ob-
niżka kosztów nie byłaby możliwa.

Wysoka cena części i podzespo-
łów powodowana jest głównie krót-

kością serii. Branżowy katalog czę-
ści liczy 23 tys. pozycji, co jast licz-
bą ogromną. Przy takim zróżnico-
waniu trudno o wielkoseryjną pro-
dukcję. Kraje rozwinięte przemy-
słowo często rezygnują z wytwa-
rzania pewnych rodzajów części, je-
żeli nie mają gwarancji, ż<> osiągną
wielkość produkcji, która pozwoli
wygospodarować duże środki na

rozwój badań. Np . Szwecja zrezy-
gnowała całkowicie z produkcji
tranzystorów. Według ocen fachow-
ców produkcja tranzystorów w Pol-
sce musiałaby być trzykrotnie wię-
ksza niż jest obecnie, by osiągnąć
granicę opłacalności. Do tych obie-

ktywnie wysokich kosztów części
i podzespołów dochodzą jeszcze ..cu-

da kalkulacji" — bo zakład — do-
stawca próbuje zawsze osiągnąć z

kooperacji maksymalny zysk. Są to

podobno niewielkie nadwyżki, rzę-
du 1—2 proc., ale dzieje się tak dla-

tego, że zakład finalny broni się
skutecznie przed takimi „cudami".
Opowiadano mi jednak, że wykry-
wano próby zawyżenia kosztów od
15 do 75 proc. I tu powstaje pyta-
nie, czy można kontrolować kilku-

dziesięciu kooperatorów i cy zaw-

sze można już po wykryciu nadwy-
żek zmusić dostawcę do korekty
ceny ?

Niestety, w małym stopniu korzy-
stamy z możliwości unifikacji. Cho-
dzi tu zarówno o unifikację części,
jak i podzespołów. Pewne układy w

sprzęcie radiowo-telewizyjnym mo-

gą się powtarzać w zupełnie róż-

nych typach wyrobów. Np. jeden
typ zasilacza może pracować w wie-
lu typach odbiorników. Tworząc
kombinacje różnych podzespołów,
można zbudować całą gamę róż-

nych wyrobów. O tym, że unifika-

cja podespolów nie oznacza wcale
unifikacji wyrobów świadczy przy-
kład firm japońskich, które na ba-
zie jednego układu elektrycznego
tworzą kilkanaście różnych wersji
aparatów. Warto dodać, że prze-
stawienie taśmy odbywa się w

tych firmach w czasie przerwy o-

biadowej!
Wysokie koszty wynikają też z

trudnych warunków produkcji.
Przedsiębiorstwa otrzymywały przez
wiele lat nikłe środki inwestycyjne
i dopiero rozpoczęte na szerszą ska-

lę przed dwoma laty przedsięwzię-
cia modernizacyjne powinny wpły-
nąć na obniżkę kosztów.

Sprawa cen podzespołów i części
wymaga kompleksowego rozwiąza-
nia — trzeba określić w końcu

program branży i zdecydować się
na unifikację, rezygnując z produk-
cji pewnych wyrobów. A może od
razu postawić na obwody scalone,
które mają być już stosowane w

DIORZE w końcu bieżącego roku?
Pewne rezerwy obniżki kosztów

tkwią też w zakładzie finalnym.
Po pierwsze zakład, który ma kil-
kuset dostawców ponosi wysokie
koszty transportu, wynikające z po-
wszechnie znanych niedoskonałości
kooperacji, po drugie, w wielu za-

kładach kalkulacja wyrobów ryn-
kowych i nierynkowych nie jest
rozdzielona, co podwyższa zwykle
koszty produkcji rynkowej. Po trze-

cie — rezerwy tkwią w samym
procesie organizacji produkcji, tech-

nologii montażu itp.
I sprawa sporna — kary płacone

handlowi oraz należności za napia-
wy gwarancyjne. Przemysł twier-
dzi, że jest tu krzywdzony przez
handel i że często ponosi koszty na-

praw, których faktycznie nie było.
Tego typu przypadki mogą się zda-
rzać, być może nawet często, ale

przecież nie to właśnie jest głów-
ną przyczyną wysokich kosztów,
jakby to chcieli widzieć niektórzy
przedstawiciele przemysłu.

Ale z tym wiąże się interesująca
sprawa gwarancji — w zr.tadzie
okres gwarancyjny nie zależy od kla-

sy sprzętu. A przecież gwarancja
powinna zawierać się w cenie. Na-

leży to rozumieć w ten sposób, że
celowe byłoby skrócenie okresu

gwarancyjnego na sprzęt popular-
ny. przy równoczesnym obiiiżeniu

ceny, natomiast sprzęt wysokiej
klasy mógłby mieć znacznie dłuż-

szy niż obecnie okres gwarancji.
Oczywiście wiele zależy tu od po-
ziomu usług radio-technii:?pych i

kultury napraw., która wciąż nie

jest wysoka; dużo zależy też od Pa-

kości, bo na przykład w badaniach
w Śremie okazało się, że każdy od-
biornik radiowy zepsuł się w okre-
sie gwarancyjnym średnio 1,2 raza.

A przy skróceniu okresu gwarancji
koszt naprawy ponosiłby nabywca,

przez co faktycznie cena sprzętu
uległaby podwyższeniu i to niepro-
porcjonalnemu, bo indywidualnego
klienta załatwienie naprawy kosz-

tuje znacznie drożej niż wycenia to

handel przemysłowi.
Często spotkać można w sklepach

sprzęt uszkodzony lub niespr vny.
Bywa, że aparat wychodzi niespra-
wny już z fabryki, często jest tak-
że uszkadzany w handlu, w tran-

sporcie. Wyważenie winy jest trud-

cześniejszy w formie, lecz często
zawodniejszy, .o gorszych walorach

akustycznych. Dlatego też w wielu
domach grają jeszcze stare PIONIE-

RY, MAZURY, BELWEDERY, czy
WISŁY. Tak naprawdę tc postęp
konstrukcyjny w produkcji sprzętu
radio-telewizyjnego jest w całym
świec/e bardzo powolny. Od czasu

opracowania pierwszej superhetero-
dyny, skład elektryczny odbiornika

radiowego praktycznie niewiele się

BARIERY DŹWIĘKU

OBWINIA
PRZEMYSŁ

ANDRZEJ SIKORSKI

ne, bo wiadomo, że stempel kontro-
li technicznej nie jest jeszcze gwa-
rancją sprawności, a często dopie-
ro przy demonstracji sprzętu klien-
towi można wykryć pewne wady.
Wielu uszkodzeń dałoby się unik-

nąć przy konteneryzacji trar-Łportu,
do której handel jest podobno w

pełni przygotowany. Klienta jednak
nie interesuje, kto jest tu tek tycz-
nie winowajcą, a że sprzętu na ryn-
ku jest sporo, może p>j-ry-i:asić i
trudno jest sprzedać wadliwy sprzęt
za duże przecież pieniądze.

I wreszcie kolejna baritrs, zwa-

na nieco enigmatycznie niedopaso-
waniem struktury podaży popy-
tu. Chodzi tu zarówno o brak pew-
nych typów sprzętu, jak i jego nis-

ką atrakcyjność.
Trudno namówić kogoś, kto ma

wciąż jeszcze doskonale grającą
„AGĘ", by kupił odbiornik liowo-

zmienił. Podobnie jest z telewizora-
mi, nieco szybszy jest postęp w

produkcji gramofonów i magnetofo-
nów. Nową jakością są dopiero od-
biorniki stereo i telewizory koloro-
we. Najszybszy postęp jesi jednak
w technologii: stosowanie nowych
materiałów, tranzystorów, obwodów

scalonych.
Potencjalny klient widzi postęp

raczej w szacie zewnętrznej, mniej
w walorach użytkowych, chyba że

przedstawia się mu rzecz jakościo-
wo nową — sprzęt stereo, czy tele-
wizor kolorowy. Dlatego postulaty
handlu odnoszą się do rzeczy po-
zornie mniej ważnych — stosowa-
nia oklein o kolorystyce typowych
mebli, wykorzystywania nadruków
imitujących okleiny szlachetne i
dekorowania sprzętu modnym alu-
minium.

Przemysł twierdzi, że chciałby

wymieniać zestaw produkowanych
radioodbiorników co półtora roku-

Oczywiście zależy, co uważa się za

nowy model. Jeżeli tylko ma być
to zmiTna skrzynki, to tego typu
wymiana będzie fikcją. Trzeba jed-
nak przyznać, że w ostatnim ronu

zrobiono znacznie więcej niz w po-
przednim dziesięcioleciu. Do końca
bieżącego roku ..DIOHA» zupełnie
zaniecha wytwarzanie odbiorników

lampowych i zacznie kooperację z

iap-ńską firmą przy produkcji
sprzętu wyposażonego częściowo w

obwody scalone. Pozytywne tez są
zmiany jakości sprzętu, co stwier-
dzają nawet badania surowego
przecież dla przemysłu handlu.

Nie znaczy to jeszcze, że z jako-
ścią jest już dobrze. Wszystkie ob-
jawy poprawy występujące w sfe-
rze produkcji sprzętu radiotele-

wizyjnego to zaledwie kropla w

morzu potrzeb. Trzeba zdać sobie

sprawę, że nie produkujemy prak-
tycznie żadnego wyrobu o poziomie
światowym. Zarówno jeśli chodzi o

własności użytkowe, jak i o jakość
produkcji. Dopiero w tym ro-

ku wchodzi do sprzedaży, zresztą
w ilościach minimalnych, pierwszy
polski odbiornik radiowy zaliczony
do klasy I — ,MELUZYNA". Tylko
jeden odbiornik zaliczony jest do

klasy II — jest nim DSTL-202. O

zlej jakości magnetofonów kaseto-

wych pisała już w tonie skandali-

zującvm cala prasa — nie ma sen-

su powtarzać tu wszystkich zarzu-

tów! Zresztą producent się nie bro-
nił. więc można mniemać, że zarzu-

ty były słuszne.

Postęp jest — ale za wcześ-
nie pisać z zachwytem, jak zrobił
w „PERSPEKTYWACH" nr 13/73
JERZY WAGLEWSKI pisząc w ar-

tykule „JUBrLAT, MELUZYNA I
INNE..." tak radośnie o nowych od-
biornikach radiowych, że czyta się
to jak ogłoszenie. Niestety, okazuje
się, że „MELUZYNA".. która okre-
ślona została „szlagierem nie tylko
1973 roku, ale chyba rewelacją w

całej historii przemysłu radiotech-
nicznego" ma rzeczywiście znako-
mite parametry, ale tvlko w ulot-
kach reklamowych. Znalazł się bo-
wiem niewierny Tomasz i parame-
try te pomierzył. Niestety...

Czy zrobienie w 19_<3 roku dobre-
go sprzętu radiotelewizyjnego prze-
kracza możliwości przemysłu? Trze-
ba jednak orzyznać. że przemysł
coraz szybciej uwzględnia żądania
handlu postulujące produkcję no-

wych wyrobów. I tak np. handel
chciałby otrzymać miniaturowy ra-

dioodbiornik tranzystorowy, (podoo-
no jest już seria próbna) zestaw od-
biornika radiowego 7 magnetofo-
nem kasetowym w wersji stereo,
przystawki pseudokwadrofoniczne,
odbiornik telewizyjny zasilany z

baterii.

Pewne z wymienionych wyrobów
mają wejść do produkcji w najbliż-
szym czasie m. in.: miniodbiornik,
telewizor bateryjny, czy radiotele-
fon, ale pewnych rzeczy nie opła-
ca się jeszcze produkować — bo

np. ile osób kupi przystawkę kwa-

drofoniczną, jeżeli stereofonia jest
jeszcze w lesie?

Swoja drogą mnożenie typów
sprzętu bez odpowiedniej informa-
cji o zaletach i przeznaczeniu róż-

nych modeli 1est działaniem chybio-
nym. a pełnej informacji nigdzie
otrzymać nie można. Reklama za-

chęca tylko do kupna, szermując
ogólnikami, sprzedawcy mogą Do-
wiedzieć niewiele więcel. a i sam

przemysł też nie jest bez winy. Kie-
rownik działu handlowego „DIO-
RY", w wywiadzie dla pisma za-

kładowego („DIORA" nr 147) tak
ocenił działalność reklamową na je-
siennych Targach Lipskich: „Obiek-
tywnie musze stwierdzić, że nasze

materiały reklamowe nie umywają
sie do tego, co pokazała większość

firm: nie najlepszy papier, zaledwie

poprawne zdjęcia, charakterystyka
wyrobu bez uwzględnienia tego, co

najbardziej interesuje klienta".

Cóż. można tylko dodać, że ulot-
ka reklamowa z reguły bywa po-
wtórzeniem instrukcji obsługi, któ-
ra też zawiera mnóstwo informacji
klientowi zbędnych. Ale analfabe-
tyzm reklamowy jest jeszcze tak

powszechny, że trudno się temu

zjawisku dziwić. Natomiast w skle-
pach sprzęt radiotelewizyjny jest
reklamowany bardzo szeroko. Sku-
teczność tej reklamy iest niewielka,
bo krótkotrwała. Ciąży tu chyba zła
tradycja, nakazująca od lat rekla-
mować tylko te towary, których
już naprawdę nie można sprze-
dać. Stąd też reklama wywołuje
u klienta reakcje odwrotna do ocze-

kiwanej. Niestety nie udało się
ZURT-owi załatwić bezpłatnej re-

klamy w Telewizji, co iest o tyle
dziwne, że to Telewizji powinno za-

leżeć na wzroście abonentów nie
mniej niż ZURT-owi.

Nie stać nas na odkładanie likwi-

dacji „barier dźwięku" na później.
Załatwienia tej sprawy wymaga
aktualna sytuacja rynkowa, pewna
rzetelność w stosunku do nabyw-
ców. Nie jest bowiem normalnym
zjawiskiem to. że sklepy oferują w

wielu przypadkach towary odbiega-
jące jakościowo od Doziomu świa-

towego. a koszty (i cenv) są nie-

współmiernie do tei iakości wyso-
kie. Jeśli taki stan bedzie sie utrzy-

mywał. to większość Droduktów

przemysłu radiotelewizyjnego prze-
znaczona będzie w dalszym cią-
gu dla wpskiego kręgu odbiorców,
ludzi o wyższych niż średnie docho-
dach, przy jednoczesnym nienasy-
ceniu rynku sprzętem orostym, ale

dostępnym dla wszystkich.

AMOSCI
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

realna dostępność pożądanych pro-
duktów była faktycznie bodźcem
dla powszechnego wzrostu wydaj-
ności. kwalifikacji. W ten sposób
polityka gospodarcza będzie speł-
niała integracyjne funkcje społecz-
ne. zmierzała do złagodzenia bądź
zlikwidowania różnych rozpiętości
będących wynikiem zarówno obiek-
tywnych procesów rozwoju, jak
i subiektywnych błędów wielu lat
ubiegłych.

*

PRZYSZŁE proporcje podziału
decyduje sie już dziś. Do złudzeń
trzeba zaliczyć pogląd, że wystar-
czy troszczyć sie o maksymalizację
produkcji i dochodu narodowego w

ujęciu wartościowym. Dochód na-

rodowy to realne produkty, których
wielkość, nowoczesność i proporcje
zdeterminowane sa grubo wcześniej
rozdziałem środków, polityką inwe-
stycyjną, naukowo-badawczą itp.
Dlatego o problemie „masowości"
czy „ekskluzywności" produkcji
trzeba takżk mówić już dziś. Ale
nie tylko o tym.

Naszego postępu nie możemy
mierzyć wyłącznie stopą przyrostu
produkcji i konsumpcji rzeczowej.
Byłaby to degradacja naszego sy-
stemu wartości, wiodąca w prostej
linii — czy chcemy tego. czy nie —

do wąskiego traktowania osobo-
wości człowieka, do ograniczania
sfery jego życiowych ambicji
i praw.

Zachodnia socjotechnika przy
skwapliwym udziale różnych szkół
ekonomii wzrostu doprowadziła do
perfekcji instrumentalne trakto-
wanie człowieka i jego potrzeb.
Jest to religia kapitalistycznego sy-
stemu przemysłowego. Kunuj bez

wytchnienia wszystko, co ci zaofe-
ruie produkcja, bo to rozszerza ry-
nek, a wiec stymuluje produkcie!
Ucz się, kształć, abyś mógł więcej
produkować! Jesteś zmęczony, masz

tego dość? My ci damy rozrywki
i relaks, jakiego oczekujesz, abyś
nabrał sił do dalszego wzmagania
produkcji i własnych zakupów! Bo

my cię traktujemy uczciwie i da-
jemy godziwe zarobki, ale bądź ła-
skaw wydawać ie na to. co my
(czyli producenci) ci wskażemy
i podsuniemy!...

Nawet jednak potęga zmyślnej
i zmasowanej reklamy, całego wy-
rafinowanego systemu manipulacji

i nacisków nie jest w stanie zre-

dukować prawideł rozwoju społecz-
nego do stosunków między czło-
wiekiem a rzeczami. W procesie
produkcji i wymiany kształtują się
stosunki między ludźmi, stosunki

społeczne, wobec których bezsilne

okazują się instrumenty uprosz-
czone. Spiętrzenie konfliktów spo-
łecznych, politycznych, rasowych,
jakie obserwujemy w krajach kapi-
talistycznych, dowodzi daleko po-
suniętej niefunkcjonalności Syste-
mu. w którym produkcja i zalew
dóbr materialnych i ostentacyjna
konsumpcja, pomijając już kwestię
sprawiedliwego podziału, dominują
nad wszystkimi innymi wartoś-
ciami.

Mimo niezaspokojonych wciąż
je-szcze potrzeb podstawowych roz-

trząsanie tych problemów nie jest
przedwczesne. Będąc w punkcie
wyjścia, mamy możność pokiero-
wania rozwojem tak, aby zachować
równowagę między realizacją po-
szczególnych celów społecznie waż-

nych. W przeszłości nie troszczy-
liśmy się o to dostatecznie. Tzw.

prymat produkcji był przedmio-
tem ostrej i słusznej krytyki.

Jeszcze dziś produkcja służąca
konsumpcji załatwia nam wszystko.
Byłoby więc pięknoduchostwem
niedostrzeganie ogromnego obszaru

potrzeb podstawowych. Nie da się
ich zaspokoić bez wypracowania
niezbędnych środków materialnych.
Dlatego problemami najbardziej
palacymi obecnie są zadania wzmo-

żenia efektywności produkcji i in-

westycji, zwiększenia wydajności
pracy, racjonalnej gospodarki ma-

teriałowej itp. Ale już dzisiaj roz-

wiązując te problemy musimy my-
śleć o pełnym jakościowym kształ-
cie przyszłości i — dodajmy — nie

jest to bez znaczenia dla metod

rozwiązywania trudnych spraw bie-

żących.
Mamy zbudować drugą Polskę.

Powyższe refleksje sprowadzają się
do pytania: jakie są pomosty do
niej wiodące? Jest ono wynikiem
świadomości, że tak iak tempo roz-

woju nie jest dobrem samym przez
się (ponieważ ważne są proporcje
wewnętrzne i równowaga rozwoju),
tak i konsumpcja w tradycyjnym
tego słowa znaczeniu powinna mieć

swoje granice, wyznaczone ogólnym
interesem społecznym.

W OSTATNICH DWÓCH LA-
TACH postępuje konsekwentnie

rewaloryzacja polityki społecznej.

Uzyskała ona należną rangę,
swoistą autonomię. Ale interpreta-
cja polityki społecznej przysparza-
ła i przysparza wiele nieporozu-
mień. Nie jest ońa ant' czymś w

rodzaju filantropii, ani nie spro-
wadza się tylko do świadczeń na

rzecz tzw. zabezpieczenia społecz-
nego, zapomóg, rent, szpitali itp.
Jest to busola polityki państwowej.
Polityka społeczna wywierać musi

decydujący wpływ nie tylko na

tradycyjną sferę bezpośrednich
świadczeń, ale na programy gospo-
darcze. kierunek i tempo rozwoju,
rozmiary i charakter całej infra-

struktury, w której toczy się życie
i praca ludzka. Operuje wartościa-
mi nie tylko rachunkowo spraw-
dzalnymi, ale i niewymiernymi,
których jednak znaczenie społecz-
ne jest poza dyskusją. Nie można

myśleć osobno na tematv polityki
społecznej i osobno o polityce go-
spodarczej. aczkolwiek ich przed-
miot nie jest identvczny. Byłoby
to negowaniem sprzężeń zwrotnych
miedzy polityką społeczną i polity-
ka gospodarczą. Można bowiem się
spierać, które potrzeby sa pilniej-
sze, które moga poczekać, ale ich

zaspokojenia nie można traktować

jako obciążenia dochodu narodowe-

go. W wielu przypadkach przed-
sięwzięcia społeczne po prostu wa-

runkują, podobnie jak inwestycje
produkcyjne, postęp gospodarczy, w

innych są istotnym czynnikiem do-
brego samopoczucia społecznego,
budują na właściwych socjalizmo-
wi humanistycznych podstawach
codzienne bytowanie, wzajemne
stosunki miedzy ludźmi i stosunki
między społeczeństwem a władzą.

Nie podważa to niezbędności ani
rewolucji naukowo-technicznej, ani

wysokiego tempa rozwoju przemy-
słu i całej gospodarki. Przeciwnie
— nadaje tym czynnikom sens

i siłę oddziaływania, bo podporząd-
kowuje je autentycznym ludzkim
potrzebom. Kapitalizmu od socja-
lizmu nie odróżnia technologia,
organizacja, tempo rozwoju itp.
ilościowe w gruncie rzeczy czynni-
ki. których opanowanie i podnie-
sienie na wyższy poziom jest kwe-

stią czasu, wysiłku naukowego, in-

westycji. Socjalizm to inna jakość,
inny system wartości. Użytkowanie
zasobów i dóbr w interesie całego
społeczeństwa, planowe działanie na

rzecz dnia dzisiejszego i na rzecz

przyszłości — to strukturalna mo-

żliwość naszego ustroju. To jest za-

sadnicza płaszczyzna konfrontacji.

Mówimy, że człowiek. jego
wszechstronny rozwój jest miarą
i celem wszystkich rzeczy. Chodzi
więc nie tylko o to, aby człowiek

rozwijał produkcję, czy też kon-

sumpcję w imię maksymalizacji
produkcji. Niech produkcja rozwi-
ja człowieka.

Poszukiwania naszej własnej, so-

cjalistycznej tożsamości nieraz brną
po manowcach bynajmniej nie
wskutek kwestionowania odmien-
ności naszych celów i modelu kon-
sumpcji. lecz przede wszystkim
z powodu trudności przełożenia
tych niemal podręcznikowych

prawd na praktykę. Działa tu bo-
wiem sugestywna siła wzorów ze-

wnętrznych. Kwestie te od bardzo
dawna .podnoszone przez naszych so-

cjologów i ekonomistów (że wymie-
nię Ludwika Krzywickiego, Stani-
sława Ossowskiego, Oskara Lange-
go. Michała Kaleckiego. Edwarda

Lipińskiego), nie znajdowały szero-

kiego oddźwięku. Również krytyki
poważnych ekonomistów zachod-

nich, marksistów i niemarksistów,
jak M. Dobb, P. Baran, J. Robin-
son. mijały bez echa, jeśli nie

liczyć stosunkowo wąskiego zainte-
resowania profesjonalnego. Żyw-
szym nieco echem odbiło się pod-
jęcie tych spraw przez J. K . Gal-
braitha. Mimo to błyskotliwe ste-

reotypy wystaw sklepowych zapa-
dają w wyobraźnie społeczną, two-

rząc niekiedy prymitywny i we-

wnętrznie skłócony system celów
i wartości.

Brakuje głęboko przemyślanej
i ściśle skonkretyzowanej „opozy-
cyjnej" alternatywy, która by mo-

gła skutecznie drążyć świadomość

społeczna i kształtować pożądane
postawy. Tego oczekujemy od pro-
gramu perspektywicznego, który
jest dopiero w toku opracowania.
Interes społeczny wymaga, aby nie

zaciążyły na nim stereotypy roz-

wojowe i by ciśnienie potrzeb do-

raźnych nie ograniczyło manewru

w kierunku potrzeb perspekty-
wicznych. uznawanych w naszym
ustroju za słuszne i ważne.

POWINNIŚMY z o wiele większą
niż dotychczas dozą energii i kon-

sekwencji zabiegać o pobudzanie
i zaspokajanie tych dążeń, które
należą do sfery duchowej życia,
które kształtują pełną osobowość

ludzką, które społecznie integrują.
Funkcji osobowych nie wyczerpują
zakupy. Rozwój człowieka, to prze-
de wszystkim wzrost jego potrzeb
duchowych, możność i chęć świa-
domego, z wyboru, uczestnictwa w

kulturze, w kształtowaniu życia
w swoim środowisku i w skali ogól-
nej. Jest to droga do uspołecznie-
nia człowieka. Zacieśnienie więzi
między jednostką a zbiorowością
wzmaga społeczną solidarność, po-
czucie identyfikacji z załogą, ze

społeczeństwem, z państwem. Jest

już dziś truizmem, że w miarę
wzrostu ogólnego poziomu życia
i zarobków względnie maleje siła
oddziaływania bodźców w postaci
zarobków i możności zaspokojenia
potrzeb konsumpcyjnych. Znacze-
nia nabierają motywacje wewnętrz-
ne. zależne właśnie- od stopnia
identyfikacji społecznej. Innymi sło-
wy. od tego. jak złożone i rozległe
potrzeby jednostki traktowane są
przez podmioty gospodarcze, jaki
jest poziom usług służby zdrowia,
instytucji kultury, oświaty, komu-
nikacji, jak obywatel załatwiany
jest w urzędach, jaki jest układ
stosunków w zakładzie pracy, jaki
jest poziom opieki nad ludźmi nie-
dołężnymi. starymi, jaka jest wresz-

cie sytuacja życiowa kobiet pracu-
jących „na dwóch etatach" itd. itp.

Nie ulega już dziś wątpliwości,
że ograniczoność nie tylko zasobów

ekonomicznych, lecz także dóbr

ongiś tzw. „wolnych" a dziś wręcz
deficytowych, jak czysta woda. czy-
ste powietrze, niezatruta ziemia —

wręcz narzucają obowiązek rozwa-

gi w wyborach strategicznych, a za-

razem zdecydowanego postawienia
sprawy ochrony środowiska i nie-
zbędnej równowagi między cywili-
zacją a przyrodą. W tei dziedzinie
napotyka się wiele aktów samowoli,
bezmyślności, braku wyobraźni.
Najbardziej pospolity zakładzik, czy
cokolwiek, co ma mury. pompv,
maszyny, co hałasuje i wydziela
fetor — w oczach niektórych ma

większą wartość niż naturalne
piękno i czystość lasów, wód, po-
wietrza. które można przecież tak-
że ekonomicznie wykorzystać (wcza-
sy, turystyka, sport). Pora chyba,
aby wyzwolić się z fetyszu uprze-
mysłowienia za wszelka cenę i po-
łożyć akcent na politykę racjonal-
nego zagospodarowania regionów,
miast, osiedli.

Do tej samej kategorii należy
sprawa „czystego powietrza" w za-

kładach pracy. Tylko z trudem
można sobie wyobrazić, że mordęga
w zapyleniu, hałasie, trujących wy-
ziewach, w dodatku przy często
skromnych urządzeniach socjalnych,
jaka jest udziałem dość licznych
jeszcze załóg fabrycznych w na-

szym kraiu — że takie warunki nie

działają destrukcyjnie nie tylko na

zdrowie, ale i na psychikę człowie-
ka. jego zdolność identyfikacji ze

sprawami zakładu, społeczeństwa,
państwa. Ani możność nabycia naj-
bardziej luksusowych towarów, ani
dodatki za szkodliwe warunki pra-
cy, ani cokolwiek innego nie mogą
stanowić ekwiwalentu. W tych
sprawach trzeba dokonać radykal-
nego zwrotu, gdyż w wielu przy-
padkach sprawą decydującą są nie
trudności technologiczne, lecz nie-
dbalstwo kadry, bądź brak środ-
ków.

To wszystko składa się na sto-
sunki między ludźmi, tworzy kli-
mat społeczny. Tu tkwią — aczkol-
wiek jest to czasem trudno uchwyt-
ne. bo niewymierne — potężne źró-
dła motywacji: negatywnej bądź
pozytywnej. Jest to właśnie prze-
jaw sprzężeń zwrotnych między po-
lityką społeczną a ekonomiką, wo-

bec których bezsilne są najbardziej
spektakularne, lecz nie mające sze-

rokiego, społecznego odniesienia
przedsięwzięcia.

To fakt oczywisty, że źródłem za-

spokojenia rosnących potrzeb jest
rozwój gospodarczy, wzrost pro-
dukcji. Ale niezbędna jest także

równowaga w sferze produkcji, po-
działu i wyborów dróg rozwoju,
aby gdzieś, kiedyś nie nastąpiła
blokada, tworząca zalążek zastoju
ogólnego. Dlatego też sądzę, że w

„konkurencji" priorytetów inwe-
stycyjno-rozwojowych nie mogą
być traktowane jako drugorzędne
te dziedziny, które „nie dają bez-
pośrednich przyrostów" . Szersze

spojrzenie na kwestie długofalowe-
go rozwoju musi podnosić rangę ta-

kich dziedzin, iak budownictwo
mieszkaniowe, służba zdrowia i za-

bezpieczenie społeczne. kultura,
bezpieczeństwo i higiena pracy, ko-

munikacja masowa, sieć handlu
i usług, ochrona środowiska.

*

O TYM, co trzeba i co należałoby,
można mówić długo. Nie jest zada-
niem artykułu formułowanie recep-
ty. lecz wyeksponowanie niektó-

rych kryteriów wyboru, zwrócenie
uwagi na społeczne aspekty rozwo-

ju gospodarczego Rozwój sił wy-
twórczych musi być w zgodzie ze

stosunkami produkcji, ieśli postęp
ogólny ma przebiegać bez zygza-
ków. ostrych napięć wewnątrzgo-
spodarczych, a więc i bez ostrych
spięć społecznych.

Hierarchizacja całości potrzeb
społecznych nie może się odbywać
przez pryzmat tylko potrzeb do-
raźnych, interesów partykularnych,
branżowych. czv wąsko-ekonomicz-
nych. Ale nie łudźmy się, że pryn-
cypia polityki społecznej wykluczą
same przez się przetargi o fundu-
sze inwestycyjne i priorytety roz-

wojowe. Wielkość i prestiż branż

czy organizacji, płynące również z

udowodnionej efektywności ekono-
micznej mogą wywierać duży
wpływ na decyzje centralne i spy-
chać na dalszy plan efektywność
społeczną.

W tworzeniu modelu konsumpcji,
którego potrzeba jest więc chyba
poza dyskusją, w pierwszej fazie
nie należałoby troszczyć się o ra-

chunek ekonomiczny, o koszty
przedsięwzięć, o to. czy „to bedzie
rentowne". Albowiem oryginalność
naszego systemu, jego tożsamość,
polega m. in. na tym. że nie zabie-

ga o ekonomiczność konsumpcji w

interesie produkcji, czy — szerzej
biorąc — tempa wzrostu, ale prze-
ciwnie: o ekonomiczność produkcji
w celu ustawicznego powiększania
funduszu społecznego spożycia.
Trzeba więc w każdym etapie za-

spokajać możliwie najlepiej i naj-
wiecei zakwalifikowanych potrzeb
społecznych, ale najniższym (uza-
sadnionym) kosztem. To umożliwia

obejmowanie przez następne cykle
gospodarcze coraz większego obsza-
ru potrzeb.

Zawsze stoimy przed dylematem
potrzeb bieżących i przyszłych.
Piętrzą sie bieżące problemy efek-
tywności, wydajności, postępu tech-
nologicznego. Odwracanie się od tych
problemów znamionowałoby posta-
wę co najmniej nierealistyczną. Gdy
nas jednak trapią problemy bieżące,
które wymagają ogromnego wvsilku

ekonomicznego i technologicznego,
lubimy wycieczki w przyszłość,
zwalniajace nas jakby od tych „po-
spolitych" kwestii. Nie można per-
spektywy odrywać od teraźniejszo-
ści i teraźniejszości od perspektywy.
Dla pomostów ku Drugiej Polsce,
punkty podparcia są dwa: dzień

dzisiejszy i — drugi brzeg —

przyszłość. Tak właśnie rozumiem
budowę pomostów ku Drugiej
Polsce.

WŁADYSŁAW DUDZIŃSKI
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ZŁOTYCH

ZA

1 ZŁOTÓWKĘ
Ekspert firmy Value Control Ltd. z Londynu, Kenneth Lord, przebywając
w i»<o roku w Polsce oszacował, że oszczędności z wdrożenia analizy war-

tości mogą osiągnąć 12 miliardów złotych rocznie. Podczas sympozjum zor-

ganizowanego w grudniu 1972 roku przez CODKK i TNOiK — „Analiza
wartości — doświadczenia, perspektywy", padło stwierdzenie: powszechne
wprowadzenie analizy wartości w przemyśle i w administracji pozwoliłoby
w roku 1974 uzyskać oszczędności na sumę 25—30 miliardów złotych.
Jakie sukcesy odniosła dotychczas AW w chemii — resorcie wyróżniają-
cym się we wdrażaniu innowacji? Jak przeprowadza się szkolenie anality-
ków? Rozmawiam z mgr WIESŁAWEM MIERZYŃSKIM — dyrektorem
Owodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych i Szkolenia Zawodowego
MPChem. oraz z mgr BRONISŁAWEM MUSZYŃSKIM — wykładowca AW
w Ośrodku.

W. MIERZYŃSKI: Analizą warto-

ści zainteresował się nasz Ośrodek
w końcu 1968 roku. Przez cztery la-
ta przeprowadziliśmy 13 kursów z

zakresu analizy wartości, w których
uczestniczyło 427 osób. Kursy ukoń-

czyło łącznie 340 osób. Absolwenci
kursów wykonali 82 badania metodą
AW. Gdy zostaną wszystkie te opra-
cowania wdrożone, przedsiębior-
stwa powinny uzyskać łącznie obniż-
kę kosztów w wysokości około 136
min złotych. Ponad 80 procent
oszczędności osiąga się na surow-

cach i materiałacn Fakt ten nie po-
woduje obniżenia jakości. W ok. 40

proc. przypadków jakość ulega na-

wet poprawie.

Szacujemy, że pracochłonność jed-
nego badania wynosi ok. 300 godzin.
Obniżka kosztów osiągana dzięki
jednemu badaniu — średnio 1 650

tys. złotych. Tak więc 1 godzina
przeznaczona na badanie metodą
AW daje 5 500 zł obniżki kosztów w

stosunku roczg^ńjy Je|liy
my, zej koszt ".JeHiląj ro&ocżpgoęSfrij?'
wynosi 50 złotych, to okaże się, żę
1 złotówka wydana na badania me-

todą AW daje 110 złotych zysku!
REDAKCJA: Owe 136 min to jed-

nak dopiero możliwość, a nie fak-

tyczna oszczędność...
B. MUSZYŃSKI: To kwestia cza-

su. Oczywiste jest, że propozycje
wynikające z badań przeprowadzo-
nych w ubiegłym roku nie mogły
jeszcze zostać zrealizowane. Jednak-
że spośród 82 badań ok. 30 proc. zo-

stało już wykorzystanych.
Podane liczby dotyczą pracy i wy-

ników badań tych zespołów, które
były w kontakcie z naszym Ośrod-
kiem. Część pracowników z zakła-
dów MPChem. szkolona była przez
PTE i TNOiK. Doliczyć więc należy
efekty z badań inspirowanych przez
te dwie organizacje, plus efekty z

analiz przaprowadzonych przez „na-
sze" zespoły już po ustaniu kontak-
tów z Ośrodkiem Szacuję, że w

związku z tym „wytropione" dzięki
AW oszczędności w zakładach re-

sortu chemii sięgają 270 min zł.

W. MIERZYŃSKI: Należy przy
tym uwzględnić, że opracowania,
których wyniki podaliśmy, wykonali
analitycy dopiero raczkujący — to

były ich pierwsze badania metodą
AW. Zainteresowanie AW wykazały
dotychczas tylko niektóre organiza-
cje przemysłu chemicznego, głównie:
„ STOMIL", „POLIFARB", „POLLE-

NA", „ORGANIKA" i „ERG". Z

przedsiębiorstwami jest podobnie.
Brak jest również dostatecznego za-

interesowania AW w wielu przed-
siębiorstwach, aktywniejsze zakłady
to: OZOS w Olsztynie, Zakłady
Przemysłu Gumowego w Bydgo-
szczy, Wrocławska Fabryka Farb i

Lakierów, STILON w Gorzowie oraz

Zakłady Chemiczne w Bydgoszczy i
ZCh „Bieruń". S ymptomatyczne, że

są to głównie zakłady produkujące
wyroby rynkowe i stosujące techno-

logie recepturowe.
REDAKCJA: Może jakiś konkret-

ny przykład?
B. MUSZYŃSKI: Teresa Śmieja

i Zygmunt M. Białowąs przeprowa-
dzili w Zakładach Chemicznych
„Krywałd" w Knurowie w połowie
1971 roku badania metodą AW. Oko-
ło 10 proc. globalnej produkcji
„Krywaldu" stanowią płyty styro-
pianowe. Płyty te pakowane były
w drewniane klatki, których koope-
rant dostarczał rocznie 35 000 szt.
Zakład płacił za te opakowania po-
nad 3 min zł rocznie. Dyrektor tech-

niczny zakładów, inż. Hieronim Le-
śniewski postawił zespołowi zada-
nie: poszukać rozwiązania tańszego
przy zachowaniu dotychczasowej
funkcji opakowań. Klatka składała
się z 16 listew. Propozycja zespołu:
4 listwy + drut stalowy. Koszt jed-
nej klatki wynoszący dotychczas
89,3 zt za sztukę spadł do 31,3 zł.
W skali roku oszczędność dla za-

kładu — ponad 2 min zł.
Albo inny przykład. W Bydgo-

skich Zakładach Przemysłu Gumo-

wego „Stomil" zespół • w skiadzie:
Barbara Cisak, Jerzy Drzewucki,

Krystyna Rafińska, Maria Rusin za-

jęli się polichlorowinylowymi ta-
śmami przenośnikowymi. Taśma

przenośnikowa z PCV składa się z

kilku warstw tkaniny transportero-
wej, pasty polichlorowinylowej,
okładek zewnętrznych oraz ochra-

niaczy bocznych. Zespół prze-
analizował koszty, recepturę i tech-
nologię produkcji pasty. Diagnoza:
eliminacja składników pasty, które
nie pełnią żadnej funkcji. Elekt —

oszczędność ok. 1,3 min zi.

REDAKCJA: Prezentacja konkret-
nych osiągnięć to z pewnością sku-
teczniejsza propaganda dla A W od

apeli... Ale przejdźmy ci0 innych
spraw. Rozpowszechniło się przeko-
nanie, że przed zajęciem się A W,
należy zdobyć gruniowne przygoto-
wahie teoretyczne. To trochę od-
strasza...

W. MIERZYŃSKI: Szkolenie pro-
wadzimy w trzech etapach. Część
pierwsza, 40^ godzin,- tydzień cał-ko-

^^^«^^fpĄ-Mu?^^ pm-,

cyŁ poświęconą jest właśnie na , tsó-

^upj^etąRj jj.y-wający ok. mie-
siąca, Ib samodzielne opracowywanie
tematu w zakładzie pracy. Po zebra-
niu informacji, wstępnych bada-
niach, wytyczeniu kierunków poszu-
kiwań itd. kursanci przyjeżdżają
znów do Ośrodka na 3-dniową kon-

sultację stacjonarną. Następuje po-
tem 1—1,5 miesiąca przerwy na zro-

bienie „pracy kontrolnej", która jest
po prostu pierwszym projektem AW.
To jest warunek ukończenia kursu.
Kończy się ten etap ponownie
3-dniową konsultacią i przyjęciem
prac. Na 427 uczestników, kursy
ukończyło 340 osób.

B. MUSZYŃSKI: Do części teore-

tycznej przywiązujemy mniejszą
wagę. Na dobrą sprawę, gdyby byty
dostępne dobre podręczniki, to moż-
na tę wiedzę wchłonąć drogą samo-

kształcenia. Daieko więcej uwagi
poświęcamy sprawie przygotowania
kursantów do samodzielnego zasto-

sowania AW i konsultacji przy
pierwszym projekcie. Chcemy, by
zakład od razu miał konkretne ko-

rzyści i aby w ślad za tą „modną
nowinką" szły efekty, które są rze-

czywiście najlepszą drogą populary-
zacji.

W. MIERZYŃSKI: Poza kursami

pełnymi, wprowadzamy elementy
wiedzy o AW do specjalistycznych
kursów dla kadry kierowniczej, a

także do programu pozostałych kur-
sów. Poza pracownikami działów

ekonomicznych, przewijali się przez
kursy technolodzy i konstruktorzy,
pracownicy działów kontroli, jako-
ści, produkcyjnych, laboratoriów...

Były oczywiście przypadki, że na

kurs „wypychano" pierwszego z

brzegu, kto tylko był w danej chwili

wolniejszy Potem dopiero wprowa-
dzono selekcję...

Satysfakcję sprawiło mi kiedyś
zwierzenie się jednego z absolwen-
tów: „po kursie nawet największy
konserwatysta zacznie kombinować
i mvśleć nowatorsko".

Ale za mało jest specjalistów i
mimo że dużo osób słyszało o AW,
to znających naprawdę to narzędzie
jest jeszcze niewielu. Trzeba inten-
sywnie szkolić! Oczywiście w powią-
zaniu z praktyką

B. MUSZYŃSKI: Coraz intensyw-
niej porządkujemy naszą gospodar-
kę. Coraz trudniej jest tak manew-

rować zadaniami, by „wyjść na swo-

je". Kilkanaście przedsiębiorstw
MPChem. przeszło na inicjujące for-

my gospodarowania, w których o

wynikach zakładu i jego przyszłości
decydować będzie zysk.

W. MIERZYŃSKI: Dla ekonomi-

stów-praktyków. zatrudnionych w

przedsiębiorstwach AW, jest sporą
szansa wykazania swoich możliwo-
ści twórczych. Jest przy tym ścisły
związek i zależność między stopniem
zaangażowania się tego środowiska
w popularyzacje i stosowanie AW,
a sukcesem metody!

Rozmawiał.

ANDRZEJ NAŁĘCZ-JAWECKI

JEDNĄ Z IDEI podchwyconych
w całym kraju z ostatnio odbytej
Wojewódzkiej Konferencji Pol-

skiej Zjednoczonej Partii Robot-

niczej w Katowicach stała się
sprawa szerokiego horyzontu o-

ceny wszystkich spraw w danym
województwie — a więc nie tyl-
ko z punktu widzenia danego
województwa, ale z punktu
widzenia całego kraju. W koń-
cu roku ubiegłego odbyła się
w Jaszowcu Konferencja E-
konomistów Ślqskich, tematem

której były właśnie problemy za-

opatrzenia rynku krajowego,
podniesienia poziomu jakości i
nowoczesności produkcji rynko-
wej, rozwoju produkcji rynkowej,
w tym rozwoju przemysłu grupy
B w województwie katowickim.

Opublikowany poniżej artykuł
wiceprezesa Oddziału Katowic-

kiego PTE, doc. ZBIGNIEWA WI-

NIARSKIEGO, opracowany zo-

stał dla „Życia Gospodarczego"
na kanwie wygłoszonego przez

tego autora referatu na wspom-

nianej wyżej Konferencji Ekono-

mistów Slqskich w laszowcu.

REDAKCJA

KATOWICKI

PRZEMYSŁ

GRUPY B
ZBIGNIEW WINIARSKI

PRZEMYŚL
MASZYNOWY na

terenie województwa katowic-

kiego reprezentuje około 180 za-

kładów przemysłowych, które pod-
legają różnym resortom i zjedno-
czeniom. Artykuły rynkowe produ-
kuje jednak tylko kilka przedsię-
biorstw podległych resortowi prze-
mysłu maszynowego.

Przedsiębiorstwa te w okresie bie-
żącego planu 5-letniego będą w

szybkim tempie rozwijać produkcję
artykułów rynkowych. O ile war-

tość sprzedaży wyrobów własnej
produkcji i usiug ogółem tych przed-
siębiorstw wzrośnie w 1975 roku w

stosunku do 1970 roku o około 70

proc., to wartość ich produkcji ryn-
kowej w tym samym czasie wzroś-
nie o ponad 200 proc.

Znaczny udział w produkcji ryn-
kowej mają Rybnickie Zakłady Wy-
robów Metalowych „Huta Silesia"
w Rybniku i. Myszkowska Fabryka
NaczyńjĘmaiŁio.wantychc vMyfaaaV,..w .

Myszkowie. Te przedsiębiorstwa pro-
dukują wyrobiyi-nynkawe poszukiwa-
ne na rynku, jak: naczynia kuchen-
ne i gospodarcze, lodówki, sprzęt
pralniczy, kuchnie gazowe i inne.

Przedsiębiorstwa te nie pokrywają
jednak w zupełności potrzeb ryn-
ku, a ich asortyment produkcji pnrl
względem jakości, nowoczesności,
funkcjonalności i estetyki pozosta-
wia wiele do życzenia.

Zakłada się w tych fabrykach po-
ważny wzrost produkcji zmoderni-
zowanych wyrobów rynkowych. Ten
wzrost ilościowy i jakościowy osiąg-
nie się w wyniku modernizacji obu
tych zak'adów. Niektóre wydziały
produkcyjne będą rozbudowane, za-

stosuje się nowoczesne technologie,
rozbuduje się zaolecze konstrukcy.j -

no-technologiczne kosztem ponad
500 min zł. Z tej sumy gros na-

kładów inwestycyjnych przeznacza
się dla „Huty Silesia", ponieważ
wyroby rynkowe tego przedsiębior-
stwa są szczególnie poszukiwane na

rynku.
Branża optyczna Śląska reprezen-

towana jest przez Śląskie Zakłady
Mechaniczno-Optyczne „Opta" w

Katowicach, a wartość wyrobów
tvch zakładów na cele rynkowe do
1975 roku. osiągnie kwotę ponad 200
min złotych. Zakłady te produkują
na rynek wewnętrzny i zagranicz-
ny: szkta okularowe, oprawki do

okularów, okulary przeciwsłoneczne
i inne wyroby z zakresu optyki.
Przedsiębiorstwo to również planuje
modernizacje i wzbogacenie asorty-
mentu wyrobów.

W Polsce odczuwa się olbrzymi
brak nowoczesnego, zmechanizowa-

nego sprzętu gospodarstwa domowe-

go, jak i innych urządzeń oraz zme-

chanizowanych zabawek. Należy
mieć nadzieję, że ta potrzeba spo-
łeczna będzie wkrótce lepiej zaspo-

kajana. W końcowym stadium in-

westycji znajduje się Fabryka Sil-

ników Maiej Mocy „Silma" w Za-

górzu k. Będzina. Fabryka ta do-

starczać będzie dla różnych przed-
siębiorstw produkcyjnych zmechani-

zowany sprzęt gospodarstwa domo-

wego i zabawki, niezbędne silniki

elektryczne malej mocy. Produk-

cja tej fabryki zaspokoi nie tylko
potrzeby krajowe, ale również w

przyszłości będzie mogła stać się
przedmiotem eksportu. Wkrótce na-

stąpi w naszym kraju bardzo po-

ważny skok ilościowy i jakościowy
w produkcji zmechanizowanego
sprzętu gospodarstwa domowego,
wytwarzanego na bazie silników

małej mocy.

Najpoważniejszy wzrost produkcji ryn-

kowej w przemyśle maszynowym wo-

jewództwa katowickiego nastąpi w prze-

myśle motoryzacyjnym w wyniku bu-

dowy Fabryki Samochodów Małolitrażo-

wych w Bielsku-Białej. Fabryka ta Już

przejęła z Żerania produkcję samocho-
dów osobowych „Syrena 105". W roku

ubiegłym w fabryce tej zmontowano 9

tys. sztuk tych samochodów, a od roku
1973 ma być montowane po 32 tys.
sztuk. Równocześnie zaczęto realizować

program unowocześnienia „Syreny".
Oprócz rozbudowy obiektów przemysło-
wych Fabryki Samochodów Małolitrażo-

wych w Bielsku-Białej podjęto — Jak
wiadomo — budowę nowych zakładów

montażowych samochodów małolitrażo-

wych w Tychach.

Plan modernizacji struktury prze-
mysłowej województwa katowic-

kiego na lata 1971—1975 obej-
muje również unowocześnienie tech-
nicznej bazy przemysłu włókienni-
czego. Zakłada się, że do końca bie-

żącego planu 5-letniego produkcja
tego przemysłu przeznaczona na ry-
nek wzrośnie o ponad 32 proc. Naj-
większe.nąkłaęiy inwestycyjne na

rozwój prpdukcji rynkowej przewi-
duje się w branżach: bawełnianej,
wełnianej, lniarskiej i przędzalń
czesankowych.

Także dla zakładów tworzyw sztucz-

nych w województwie katowickim prze-
znaczono duże kwoty na modernizację
oraz wdrożenie nowych technologii,
co pozwoU na dwukrotne zwiększenie
produkcji rynkowej, jak również aa

uruchomienie produkcji wyrobów do-

tychczas nie wytwarzanych w kraju.

Również w branżach farb i lakie-

rów, reprezentowanych w wojewódz-
twie katowickim przez Cieszyńską
Fabrykę Farb i Lakierów oraz Ka-

towicką Fabrykę Farb i Lakierów

nastąpi poszerzenie asortymentu i

poprawa jakości farb i lakierów

poprzez zastosowanie do produkcji
żywic syntetycznych.

Województwo katowickie nie ma

dostatecznie rozwiniętej bazy su-

rowcowej dla przemysłu spożyw-
czego. Zdolności produkcyjne za-

kładów spożywczych są pokrywane
w 7—50 proc. surowcami z terenu

tego województwa, w zależności od

rodzaju artykułu rolnego. Większość
surowców spożywczych sprowadza
się z innych województw.

Ze względu na specyfikę woje-
wództwa katowickiego (duża kon-

centracja przemysłu) przy progra-
mowaniu rozwoju przemysłu spo-
żywczego przyjęto zasadę, że roz-

wijać się będzie tylko te branże

przemysłu spożywczego, które prze-
twarzają produkty rolne do bezpo-
średniego i szybkiego spożycia, a

manowicie zakłady: branży masar-

skiej. Diekarniczej.. oiwowarskiej,
częściowo mleczarskiej oraz wy-
twórnie napojów bezalkoholowych.

Potrzeby rynku województwa ka-

towickiego w zakresie wyrobów po-
chodzenia mleczarskiego pokrywane
są w części produkcją własną, a w

części dostawami z innych woje-
wództw. a przede wszystkim z wo-

województwa opolskiego, kieleckiego
i krakowskiego. Tylko 5 proc. ogól-
nego zapotrzebowania na masło po-

krywane jest produkcją zakładów

województwa katowickiego, a 95

proc. sprowadza się z innych woje-
wództw Twarogi własnej produkcji
pokrywają około 80 proc. zapotrze-
bowania. Zapotrzebowanie rynkowe
na sery dojrzewające jest również

w większości pokrywane dostawami

z innych województw.

Globalne dostawy mięsa i wyro-
bów mięsnych na rynek wewnętrz-
ny w województwie katowickim

wzrosną na koniec ostatniego roku

bieżącego okresu 5-letniego o 32,4

proc. w stosunku do dostaw roku

1970. Tak poważny wzrost znacznie

polepszy sytuację rynkową. Szereg-
zakładów przemysłu mięsnego. w

naszym województwie zostanie cał-

kowicie zmodernizowanych. Zamie-

rzenia tego przemysłu w zakresie

poprawy jakości wyrobów mięs-
nych są aktualnie realizowane i

odczuwalne na rynku.

Przewiduje się modernizację i roz-

budowę • zakładów przetwórstwa
rybnego w państwowym przemyślą
terenowym i w zakładach należą-
cych do Centrali Rybnej. Zrealizo-

wanie przedsięwzięć w tym zakre-

sie podniesie produkcję w zakresie

przetwórstwa rybnego, co umożliwi

przede -wszystkim wzrost dostaw

też wartość produkcji przedsię-
biorstw branży cukierniczej o około

200 min zł.

Produkcja piwa browarów wojewódz-
twa katowickiego wyniesie w roku 1975-^-

2501 hl wobec zapotrzebowania okre-

ślonego na około 2 170 hl.'Pokrycie peł-
nego zapotrzebowania rynku na piwo
butelkowe, pomimo tak znacznego wzro-

stu produkcji, nastąpi dopiero po 1975

roku w wyniku realizacji nowycb in-

westycji. Przewiduje się wyprodukowa-
nie nowych gatunków piwa ó wyższej
jakości, a modernizacja urządzeń chłod-

niczych w wielu browarach wpłynie na

poprawę wartości smakowych piwa.

W roku 1973 w Zabrzu będzie urucho-

miona produkcja coca-coli. Po zakoń-

czeniu inwestycji i osiągnięciu pełnej
zdolności produkcyjnej roczna produkt
cja tego napoju osiągnie 120 tys. hl.

Jeszcze w ciągu bieżącego planu
5-letniego państwowy przemysł te-

renowy oraz WSS i WZGS zmoder-

nizują istniejące" zakłady produku-
jące napoje chłodzące (woda sodo-

wa, lemoniady) oraz zakłady pro-

dukujące owocowe soki pitne. -

W dziedzinie przetwórstwa owo-

cowo-warzywnego z końcem obec-

nego planu 5-letniego produkcja
wzrośnie o 34 proc. w porównaniu
z rokiem 1970.

Województwo katowickie dyspo-
nuje 4 chłodniami składowymi. Te

chłodnie nie zaspokajają rosną-

cych w tym zakresie potrzeb. Do

roku 1975 przewiduje się przeszło
dwukrotny wzrost zdolności prze-
chowalnictwa.

Zakłada się, że produkcja ryn-
kowa drobnej wytwórczości osią-
gnie na koniec 1975 roku war-

tość 6 352,6 min zl, co stanowić bę-
dzie wzrost o 67,8 proc. w stosunku

do wykonania 1970 roku i będzie
wyższe o 7,0 proc. od zatwierdzo-

nego planu 5-letniego 1971—1975 i o

19,9 proc. od średniej krajowej
wzrostu tej produkcji.

Przyrost produkcji rynkowej dro-

bnej wytwórczości ponad ustalenia

planu 5-letniego zostanie uzyskany
głównie w wyniku realizacji inwe-

stycji aktywizacyjnych oraz przez

zakup nowych maszyn.

Położony zostanie nacisk na poprawę
Jakości opakowań, szczególnie w bran-

żach chemii gospodarczej 1 spożywczej.
W państwowym przemyśle terenowym
uruchomiona zostanie produkcja opako-
wań wielobarwnych z papieru I two-

rzyw sztucznych. Produkcję ź tego' za-

firesu podejmie również spółdzielczość. ,

ORZECZNICTWO

KARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA NIEDOPEŁNIENIE

OBOWIĄZKU OCHRONY
MIENIA SPOŁECZNEGO

Art. 200 § 1 nowego kodeksu
karnego stanowi, że kto zarzą- .

dzając mieniem społecznym albo

będąc odpowiedzialny za jego
ochronę lub za nadzór nad nim
w związku z zajmowanym sta-
nowiskiem lub pełnioną funkcją,
zagarnia to mienie, podlega ka-
rze pozbawienia wolności od ro-

ku do lat 10.
Na tle tego przepisu powstała

wątpliwość, czy odpowiedzialność
o której wyżej mowa, dotyczy
tylko osób, które wyraźnie przy-
jęły na siebie określoną odpo-
wiedzialność materialną, czy też

każdej osoby, która zajmuje o-

kreśloną funkcję lub stanowis-
ko, związane z zarządzaniem
mieniem społecznym lub nadzo-
rem nad nim. ,

Sprawa wynikła na tle sprawy
karnej Franciszka G., który
został oskarżony o to, że w o-

kresie od początku 1961 r. do
kwietnia 1970 r. w P. jako bry-
gadzista magazynu przypraw nr

14 Wytwórni Wędlin Zakładów
Mięsnych w P., fałszując specy-
fikacje rozchodowe jelit, przez
dopisywanie większej liczby wy-
danych jelit, a następnie podra-
biając podpisy osób potwierdza-
jących odbiór jelit zagarnął co

najmniej 84 700 metrów bieżą-
cych jelit naturalnych o warto-
ści co najmniej 89 450 zł, za

których ochronę z racji pełnio-
nej funkcji był odpowiedzialny.

Sąd Wojewódzki skazał go za

to na karę 4 lat pozbawienia
wolności, 35 000 zł grzywny i

pozbawienia na okres 3 lat praw
publicznych a nadto zasądził od

niego na rzecz Zakładów Mięs-
nych — Rzeźnia w P. kwotę
89 450 zł z odsetkami prawnymi.

Obrońca oskarżonego Francisz-
ka G. wniósł rewizję od powyż-
szego wyroku Sądu Wojewódz-
kiego, dopatrując się m. in. o -

brazy art. 200 § 1 kodeksu kar-

nego przez to mianowicie, że ar-

tykuł ten nie ma do Franciszka
G. zastosowania, ponieważ nie
ciążył na nim obowiązek ochro-

ny i zabezpieczenia powierzonego
mu mienia.

Sąd Najwyższy wyrokiem z

dnia 13 października 1972 r. nr

III KR 158/72 oddalił rewizję
Franciszka G„ wypowiadając
następujący Dogląd prawny:

Do przyjęcia odpowiedzialnoś-
ci karnej z art. 200 § 1 kodeksu
karnego wystarcza stwierdzenie,
że dany pracownik snrawowal

funkcię, z której wynikał obo-

wiązek ochrony, przechowania,
, znhjezpijeczęnią lub1 nadzoru . inie-
i ini®" --•rSspiShwBBiieijo, natomiast

kwestia dodatkowego przyjęcia
na siebie materialnej odpowie-
dzialności nie ma istotnego zna-

czenia.

W uzasadnieniu swego stano-

wiska Sąd Najwyższy zaznaczył
m. in.:

.„ (...) Sąd Wojewódzki uznał,
że oskarżony Franciszek G. za-

garnął co naimnlej 84 450 me-

trów bieżących jelit naturalnych,
o wartości co naimniei 89 450. zł.
Dla potwierdzenia tvch ustaleń
nie bez znaczenia je^t Drawie
dziesięcioletni okres działalności
oskarżone?" Franciszka G. Nie-
zaWnie od tego trzeba stwier-
dzić. że ^odstawą dowodową u-

staleń sądu.bvłv zarówno wyjaś-
nienia oskarżonego Franciszka
G„ jak i soecvfikacie rozchodo-
we z lat 1965—1969. Z zeznań
świadka Jana P. , dokonującego
analizy zapisów tychże specyfi-
kacji, wynika, że zapisy te były
fałszowane, natomiast świadko-
wie Jerzy B„ Maria S., Zdzisław
D. i inni stwierdzili wprost po-
drobienie ich podpisów na tych
dokumentach. Sam oskarżony
zresztą potwierdził te fakty, mi-
mo że wyjaśnienia jego były
zmienne, a w śledztwie wyso-
kość zagarnięcia określił- nawet

do 100 000 zł. (...)
W związku z podniesionym za-

rzutem obrazy art. 200 § 1 k. k.
należy przypomnieć, że z.ustaleń

sprawy wynika, iż oskarżony był
zatrudniony w charakterze bry-
gadzisty magazynu Wytwórni
Wędlin Zakładów Mięsnych w

P., a do jego obowiązków nale-
żało między innymi pobieranie i

wydawanie jelit oraz prowadze-
nie dokumentacji rozchodów i)
przychodów. Z akt personalnych
wynika, że oskarżony Franciszek
G. był materialnie odpowiedzial-
ny za powierzone mu stanowisko

pracy, i w tym zakresie otrzy-
mywał dodatek funkcyjny. Z

istotą zaś zajmowanego stano-
wiska i sprawowanej funkcji
wiąże się obowiązek ochrony i

zabezpieczenia powierzonego
mienia. Wbrew sugestiom rewi-
zji prowadzenie dokumentacji
nie polega jedynie „na wpisaniu
do leżącej na stole i ogólnie do-
stępnej specyfikacji pobranej
liczby jelit". Takie stawianie

sprawy jest uproszczeniem dzia-
łalności osób odpowiedzialnych
za ochronę mienia. Zgodnie z u-

stalonym orzecznictwem, do

przyjęcia kwalifikacji prawnej z

art. 200 § 1 kk. wystarcza
stwierdzenie że sprawca sprawo-
wał funkcję, z której wynikał o-

bowiązek ochrony, przechowania,
zabezpieczenia lub nadzoru mie-
nia społecznego. Kwestia zaś ma-

terialnej odpowiedzialności za

mienie nie ma tu istotnego zna-

czenia, gdyż ważną rzeczą jest,
czy sprawca zarządza mieniem
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społecznym,. czy jest •" odpowie-
'dziąlny za jego ochronę lub
przechowanie w. związku z -zaj-
mowanym - stanowiskiem, > lub
funkcją.
' Oskarżony'musiał być świado-r
my tej 'odpowiedzialności; skorb
podpisał, w 1907 r. , zobowiązanie
starannego ochraniania,' 'właści-
wego' zabezpieczenia oraz; pirąwi-
dłowego gospodarowania mająt-
kiem powierzonym jego pieczy
ha podstawie umowy o pracę.
,Wprawdzie zobowiązanie to zło-
żone zostało,. dopiero yv 1967 r.,
aile nie zmiehia .to'istoty. rzeczy,
Śkoro oskarżony wcześniej już
spełniał te same' obowiązki i

ciążyła na nim odpowiedzialność
ża. powierzone mienie w tych sa-

inych granicabh., ,

. W tym stanie ..rzeczy przyjęta
przez sąd pierwszej instancji
[iwalifikącja jest adekwatna do
ustaloneigo stanu faktycznego!
•Nie jest. także.t -rafny zarzut ra-

żącej surowości' kary. Argumen-
ty rewizji, jakoby oskarżony, u-

legał wpływom środo\riska,. a ,de-
moralizacja jego była współmier-

ba. do stopnia, świadomości o-

. skarżonego,"stoją w ! rażącej
sprzeczności z. wiekiem oskarżo-
nego, jego doświadczeniem .. ży-
ciowym, pełnioną funkcją oraz

stażem zawodowym i osobowoś-
cią.

. Oczywiste przecież jest, że
właśnie działalność oskarżonego,
straty materialne i stopień zawi-
nienia oskarżonego, wskazują że
orzeczona kara nie może być
.uznana za surową. (.. .)"

I ZARZĄDZENIA
GOSPODARKA FINANSOWA

PRZEDSIĘBIORSTW OBJĘTYCH
PLANOWANIEM TERENOWYM

Rada Ministrów podjęła dnia
9 marca 1973 r. uchwałę (nr 53)
w sprawie gospodarki finansowej
objętych planowaniem tereno-

wym państwowych przedsię-
biorstw przemysłowych, budo-
wlanych, usług rolniczych i go-
spodarki komunalnej oraz ich
zjednoczeń (Monitor Polski Nr
14, poz. 85).

Uchwała składa się z 4 dzia-
łów: I. Przepisy wspólne, II.
Gospodarka finansowa przedsię-
biorstw, III. Gospodarka finan-
sowa zjednoczeń i IV. Przepisy
końcowe.

Z kolei działy II i III składają
się z rozdziałów, w których Mt-
liormowane zostały "m. iń . na-

stępujące zagadnienia:, .rozlicza-
nie zysków, tworzenie funduszów-
w przedsiębiorstwach i zjedno-
czeniach, finansowanie środków
obrotowych oraz koszty utrzyma-
nia centrali zjednoczeń.

GOSPODARKA FINANSOWA
ZARZĄDÓW BUDYNKÓW

MIESZKALNYCH

Uchwała nr 54 Rady Ministrów
z dnia 9 marca 1973 r. w spra-
wie gospodarki finansowej za-

rządów budynków mieszkalnych
(Monitor Polski Nr 14, poz. 86)
określa zasady gospodarki finan-

. sowej zarządów budynków
mieszkalnych działających we-

dług zasad rozrachunku gospo-
darczego i zgrupowanych w

zjednoczeniach (zrzeszeniach)
gospodarki komunalnej i miesz-
kaniowej.

Uchwała normuje: koszty i do-
chody zarządów, podział zysku,
fundusze zarządów i finansowa-
nie środków obrotowych, wresz-

cie rozliczenia z tytułu admini-
stracji zleconej.

ODZNAKA
„ZASŁUŻONY PRACOWNIK

PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
I SKUPU"

W myśl zarządzenia Ministra
Przemysłu Spożywczego i Skupu
z dnia 12 marca 1973 r. w spra-
wie ustalenia • wzoru

' odznaki
„Zasłużony Pracownik Przemy-
słu Spożywczego i Skupu", za-

sad i trybu jej przyznawania i

wręczania oraz sposobu noszenia
(Monitor Polski Nr 14, poz. 90)
przewidziane zostały dwa rodza-
je odznaki:

Odznakę srebrną może uzys-
kać osoba, która przepracowała
nieprzerwanie co najmniej 10
lat w resorcie przemysłu spożyw-
czego i skupu lub w przemyśle

. spożywczym i służbie skupu in-

nych jednostek państwowych al-
bo jednostek spółdzielczych bądź
W terenowych organach państwo-
wej administracji skupu.

' Natomiast odznakę złotą mo-

że uzyskać osoba, która przepra-
cowała nieprzerwanie co naj-
mniej 15 lat we wspomnianych

• wyżej jednostkach lub osoba,
która posiada odznakę srębrną,

, przy czym odznaka złota nie mo-

że być w zasadzie nadana wcześ-
niej niż po upływie 3 lat od cza-

su przyznania odznaki srebrnej.
Wręczenie odznaki i legityma-

cji stwierdzającej jej' przyznanie
odbywa się w sposób uroczysty.
Odznakę wręcza Minister Prze-
mysłu Spożywczego, i Skupu lub
w jego imieniu osoba upoważnio-

• na.
'

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

ROZWAŻANIA NAD MAPĄ
STANISŁAW MOSKAL

SPORO
kontrowersji w. cieka-

wej dyskusji pt. „Chłopi czy
. robotnicy" opublikowanej w

„Życiu Gospodarczym'") wzbudziła
sprawa liczebności tej kategorii spo-
łecznej.

Spis powszechny z 1970 roku
stwierdził istnienie w naszym kra-
ju 2 923 tys. osób pracujących poza
gospodarstwem; stanowią one 35
proc. czynnej zawodowo ludności
chłopskiej. Jeśli odsetek ten odnieść
do ogółu ludności < w indywidual-
nych gospodarstwach rolnych, liczą-
cej w 1970 r. 13 811 tyś., otrzymamy
wielkość rzędu 5 min osób, dla któ-
rych głównym lub co najmniej rów-
norzędnym źródłem utrzymania jest
praca pozarolniczą. Dodać należy,
że ludność w gospodarstwach o po-
wierzchni mniejszej niż dwa ha li-

czy 4171 tys. Jest rzeczą oczywistą,
że gospodarstwa te z uwagi na

swój niewielki obszar nie mogą —

poza nielicznymi wyjątkami — sta-
nowić głównego źródła utrzymania
rodziny.

Zarobkowanie pozarolnicze nie
ogranicza się jednak do tej grupy
obszarowej. Powszechne jest ono

także, choć w mniejszej skali, w

gospodarstwach o powierzchni 2—7
ha. Jak wskazują badania ZDZI-
SŁAWA GROCHOWSKIEGO2) za-

robki z pracy poza gospodarstwem
stanowią ok. 26 proc. ogólnych
przychodów z tej grupy obszarowej.

Według WALDEMARA MICHNY,
w okresie o którym mowa, mini-

malny obszar pozwalający na utrzy-
manie się rodziny wyłącznie z rol-
nictwa, wynosił 6 ha. 3

) Jeżeli wziąć
pod uwagę, że w 1971 r. 64,7 proc.
gospodarstw miało obszar mniejszy
niż 5 ha. a 76,9 proc. mniejszy niż
7 ha, stwierdzenie, że dwie trzecie
ludności chłopskiej korzysta z poza-
rolniczych źródeł dochodu nie wyda
się przesadne.

Problem przyczyn szybkiego roz-

woju tej kategorii ludności na wsi
w pewnym stopniu wyjaśnić może
analiza przestrzennego jej rozmiesz-
czenia. W dyskusji publikowanej w

„Życiu Gospodarczym" nie. została
ona szerzej rozwinięta. Kwestię
przestrzennego, rozmieszczenia ^rozu-
mieć można w sposób dwojaki:

# jako koncentrację większej 'liczby
tej kategorii ludności na jakimś tery-
torium, co samo w sobie . stawia zarob-
kowanie pozarolnicze wśród ważnych
zagadnień społecznych i ekonomicznych
regionu, oraz

0 jako kwestię udziału procentowego
wśród ogółu ludności chłopskiej. Wyso-
kość tego udziału mówi o tym, jak da-
lece rolnictwo chłopskip na danym ob-
szarze poszło w swym rozwoju tą właś-
nie drogą.

Jeśli idzie o koncentrację, to w

tym względzie prym wiodą gęsto
zaludnione województwa południo-
we, a mianowicie krakowskie, kato-
wickie i rzeszowskie. W ich grani-

cach skupia się 1/3 osób czynnych
zawodowo poza gospodarstwem.

Co do odsetka tych osób wśród
ogółu czynnej zawodowo ludności
chłopskiej, obraz jest nieco odmien-
ny: pierwsze miejsce zajmuje woj.
katowickie, gdzie 2/3 osób w wieku
produkcyjnym pracuje poza gospo-
darstwem, następne kolejne miej-
sca (od 49 do 41 proc.) zajmują wo-

jewództwa: opolskie, zielonogórskie,
wrocławskie, krakowskie, szczeciń-
skie i gdańskie. Sprawę tę szczegó-
łowo przedstawiają kartogramy (za-
mieszczone obok). Porównanie ich
ze sobą dobitnie unaocznia skalę
wzrostu ludności dwuzawodowej w

okresie 10 lat.

POLARYZACJA GOSPODARSTW

Szczególnie interesującym wnio-
skiem, jaki wynika z analizy prze-
strzennego .rozmieszczenia ludności
dwuzawodowej, jest stwierdzenie
związku między jej udziałem wśród
ogółu ludności chłopskiej a stopniem
zaawansowania chłopskiego rolni-
ctwa w rozwoju, wiodącym od gos-
podarki tradycyjnej, samowystar-
czalnej, właściwej okresowi przed-
industrialnemu, w dwu różnych, a

nawet przeciwstawnych sobie kie-
runkach. Pierwszy z nich prowadzi
do tworzenia się gospodarstw o

znacznym wskaźniku towarowości

będących podstawą wykonywania
zawodu rolnika, drugi — przeciw-
nie: wiedzie do formy, którą okre-
ślić można jako działkę pracowni-
czą.

Obydwa te kierunki mają wspól-
ną genezę: ich źródłem jest rozwój
gospodarczy, w wyniku którego za-

chodzi proces coraz pełniejszego
włączania się ludności chłopskiej w

społeczny podział pracy, bądź to

przez sprzedaż produktów wytwo-
rzonych w gospodarstwie, bądź
przez pcdjęcie zawodu pozarolnicze-
go i stopniowe odchodzenie od rol-
nictwa. Wskutek tego dokonuje się
polaryzacja gospodarstw chłopskich,
znajdująca wyraz w przeobraże-
niach struktury agrarnej, a miano-
wicie we wzroście procentowego
udziału gospodarstw o obszarze naj-
mniejszym, do 0,5 ha, oraz gospo-
darstw . ©bs-zarowo większych, ponad
7 ha, pOdczas gdy gospodarstwa o

obszarze średnim, zbyt małe, by •

stanowić jedyne źródło utrzymania
rodziny, a zbyt duże, by nie być
przeszkodą w pełnym jej zaanga-
żowaniu w pozarolniczą aktywność
zawodową, zmniejszają swój udział.

Nie jest przypadkiem, że zachod-
nie połacie kraju, gdzie proces roz-

woju gospodarczego zaczął się
wcześniej i polaryzacja gospodarstw
chłopskich zaszła dalej, charaktery-
zuje się wyższym udziałem ludności
dwuzawodowej, jak też wysokim
odsetkiem gospodarstw karłowa-
tych.

Równocześnie, dzięki obecności
większych obszarowo, towarowych
gospodarstw, w regionach tych (kla-
sycznym przykładem może być wo-

jewództwo poznańskie czy opolskie)
rolnictwo chłopskie wykazuje cechy
znacznego zaawansowania ekono-
micznego, na co wskazują badania
EUGENIUSZA GORZELAKA i opu-
blikowane w ich wyniku kartogra-
my.

ZMIANY W STRUKTURZE

Wskutek przyczyn, o których mo-

wa będzie niżej, obydwa opisane
kierunki ewolucji przejawiają się w

naszym kraju z nierówną siłą —

stopniowe odchodzenie od rolnictwa
i towarzyszący temu wzrost liczby
gospodarstw o charakterze działki
przeważa. Niezależnie od tego za-

robkowanie pozarolnicze szybko roz-

szerza się na te regiony i grupy ob-
szarowe, gdzie dotąd występowało
w niewielkiej tylko skali.

Prowadzi to do istotnych zmian
w strukturze rolniczej ludności
dwuzawodowej.

Za podstawę podziału tej ludnoś-
ci przyjąłem obszar użytkowanego
przez daną rodzinę gospodarstwa,
określa on bowiem wzajemny sto-
sunek rolniczych i pozarolniczych
jej dochodów, tak z uwagi na zwią-
zane z obszarem rozmiary produk-
cji, jak też na możliwości angażo-
wania się w pracę zawodową.

Ludność dwuzawodową podzielić
można na trzy kategorie:

1) pracowników z działką do 0,5 ha;
w grupie tej zarobkowo pracuje 83,8
proc. osób czynnych zawodowo, przy

czym w okresie 1960—1970 odsetek ten

wzrósł zaledwie o 0,4 proc.

2) robotników — chłopów, użytkujących
0,5—2 ha; zarobkujący stanowią 59,0
proc., wzrost tego odsetka wyniósł 14j6
procent.

'

3) chłopów-róbót'ńikl5W,
ul ^ użytkujących

więcej niż 2 ha; zarobkuje 29,3 protj. •

czynnych zawodowo, a odsetek ten

wzrósł od 1960 r. o 16,5 proc.

Przesunięcia te dokonały się mi-
mo że zarówno liczba działek do 0,5
ha, jak też ludności z nimi związa-
nej wzrosła, podczas gdy w dwu

STRUKTURA PROCENTOWA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW
ROLNYCH W POLSCE W 1965 I 1971 R.

grupy obszarowe (w ha)
ROK od 0,1 0,1—0,5 0,5—2 2—5 5—7 7—10 ponad 10

1965
1971
różnica

0,6
1,3

+0,7

10,8
12,6

+1,8

25,5
23,7

—1,8

29,2
27,1

—2,1

12,3
12,2

—0,1

11,8
12,1

+0,3

9,8
11,0

+1,2

pozostałych grupach obydwie te
wartości uległy zmniejszeniu.

Pozorna ta sprzeczność wynika z

faktu, że liczba ludności dwuzawo-
dowej wzrosła w tym okresie — i
nadal wzrasta — w wyniku dwu
równolegle przebiegających pro-
cesów:

1 Przybywa zarówno gospodarstw
o charakterze działki pracow-

niczej, jak też ludności z nimi zwią-
zanej (w przeciwieństwie do ogółu
ludności chłopskiej i ogółu gospo-
darstw indywidualnych) bez istot-
nych zmian odsetka czynnych zawo-

dowo poza rolnictwem w tej grupie.
Jest to wynik tego kierunku po-

laryzacji, który oznacza stopniowe
odchodzenie od rolnictwa i znajdu-
je swój wyraz w zmianach struktu-
ry agrarnej przez wzrost udziału
gospodarstw najmniejszych, kosztem
gospodarstw o obszarze średnim.

0 Wzrasta odsetek osób zarobku-
^ jących poza gospodarstwem w

grupie obszarowej 0,5—2 ha, a

zwłaszcza powyżej 2 ha, gdyż pracę
pozarolniczą podejmują ci członko-
wie rodzin już dwuzawodowych,
którzy dotąd nie pracowali, jak też
członkowie rodzin dotąd czysto rol-
niczych, na skutek czego liczba tych
ostatnich systematycznie maleje.

Dodać należy, że jak dotąd, ten

drugi proces, w wyniku którego
wzrasta liczba ludności dwuzawodo-
wej, zdecydowanie przeważa. Pomi-
mo tego, że pewna liczba gospo-
darstw o przejściowym, chłopo-ro-
botniczym charakterze zmniejsza
swój obszar przekształcając się w

działki pracownicze, przybywa
wciąż gospodarstw znajdujących się
na początku tej drogi rozwojowej,
gdyż zarobkowanie pozarolnicze
rozpowszechnia się szybko wśród
ludności ze średnich grup obszaro-
wych.

UDZIAŁ DOCHODÓW

Znajduje to swój wyraz w struk-
turze dochodów ludności chłopskiej.
Dochody z pracy pozarolniczej, li-
czone w cenach bieżących, wzrosły
w skali kraju z 22,5 mld zł w 1960
rokudo50,9mldzłw1970r., a

procentowy - wska^nikf^wzrostun- do-
chodów ..z pracy zarobkowejjza^ o-

kres 1960—70 jest we wszystkich
grupach obszarowych znacznie . wyż-
szy od wskaźnika wzrostu dochodów
Z produkcji rolniczej, przy czym
rozpiętość ta wzrasta wraz z ob-
szarem.

Wskazują na to dane zamieszczo-
ne w cytowanej już pracy prof.
Grochowskiego. Procentowy wskaź-
nik wzrostu dochodów z produkcji
rolniczej w trzech kolejnych gru-
pach obszarowych: do 2 ha, 2—7 ha
1 ponad 7 ha wynosi 108,5 .proc.,
110,9 proc., 119,3 proc., podczas gdy
wskaźnik dotyczący dochodów z pra-
cy zarobkowej wynosi odpowiednio:
172,0 proc., 257,0 proc. i 331,0 proc.

Udział dochodów z pracy zarobko-

wej w ogólnym funduszu spożycia
wzrósł w omawianym okresie w

gospodarstwach mniejszych niż 2

ha z 51,7 proc. do 58,0 proc., w gru-

pie obszarowej 2—7 ha z 13,4 proc.
do 25,7 proc. a w gospodarstwach
większych niż 7 ha z 2,6 proc; do

6,8 proc.

Wobec trudnych warunków życia
ludności rolniczej, niższych zwłasz-

cza w ubiegłych latach dochodów
od przeciętnych' w kraju i niższego
udziału w społecznym funduszu spo-

życia, zarobkowanie pozarolnicze
odgrywało — i. odgrywa — poważ-
ną rolę w kształtowaniu się' og

M
ne-

go funduszu spożycia ludności

chłopskiej. Stale podnoszący się .po-
ziom potrzeb materialnych przesuwa
w górę — i to pomimo wzrostu wy-

dajności ziemi — granicę powyżej
której gospodarstwo jest wystarcza-
jąco duże, aby zapewnić wymagany
standard życia.

Wobec tego, że migracja trwała
nie jest dość silna, by radykalnie
'zmniejszyć liczbę ludności chłop-
skiej i koncentracja ziemi nie wy-
stępuje w znaczącej skali, zaś proces
intensyfikacji produkcji w gospodar.
stwach indywidualnych jest zbyt
wolny, wzrost wydajności pracy w

rolnictwie chłopskim nie nadąża za

wzrostem poziomu potrzeb. W tych
warunkach podjęcie pracy zarobko-
wej stanowi najłatwiej dostępny i

najskuteczniejszy sposób szybkiego
zwiększenia dochodów i korzysta
więc z niego coraz większa liczba
rodzin.

Należy jednak przypuszczać, że w

efekcie ekonomicznego postępu w

rolnictwie i w wyniku poczynań
polityki społecznej i gospodarczej,
nastąpi wzrost dochodów z rolnic-
twa, dzięki czemu proces podejmo-
wania pracy zarobkowej w gospo-
darstwach czysto rolniczych ulegnie
zahamowaniu.

Co do gospodarstw mających o-

becnie dwa źródła dochodów w sto-

żmftiejszenie 'ich" otószafu Hoprówa-
d£i:je do kategorii działek pracow-
niczych.

1) „Chłopi czy robotnicy" dyskusja w

redakcji — Dodatek „Zycie i Praca"

nr3,1973r.ZGnr12

i) Z. Grochowski: Szacunek docho-

dów ludności rolniczej. Zagadnienia Eko-

nomiki Rolnej nr 5, 1971 r.

3) W. Michna: Nadwyżki i niedobory
zawodowo czynnej ludności rolniczej w

latach 1960—1970, Zeszyty Badań Rejonów
Uprzemysłowionych PAN nr 19, 1966 r.

4) E. Gorzelak: Potrzeba regionalnego
zróżnicowania polityki rolnej. Wieś

Współczesna nr 7 z 1972 r.

1960 1970

Procent osób pracujących poza gospodarstwem w stosunku do ogółu czynnych zawodowo w rodzinach użytkujących indywidualne gospodarstwa rolne

i—i WM ^

do 2Ó70% 20,1 —35,0»/o 35,1 —50,0% 50,1 —65 ,0% ponąd 65,0%

6 STRONA ŻYCIE GOSPODARCZE NR 16- (1127) — 22.IV.1973 R.



GZY

WSKAŹNIK
GOTOWOŚCI
TECHNICZNO

IEST

DOBRYM

HENRYK PUCHOWSKI

WPRAKTYCE
ekonomicznej

utrwalił się zwyczaj pozytyw-
nej oceny przedsiębiorstwa

transportowego, które osiąga dobry
wskaźnik gotowości technicznej
środków transportowych. Taka in-
terpretacja wskaźnika wynika z

treści zadań premiowych formuło-
wanych dla przedsiębiorstw. W
przedsiębiorstwach zdają sobie do-
skonale sprawę, choć to dyskretnie
przemilczają, że wskaźnik gotowoś-
ci technicznej jest wysoce niepre-
cyzyjną miarą oceny eksploatacji
środków transportowych.

Niestety, dążąc za wszelką cenę
do wykonania wskaźnika przedsię-
biorstwo bierze premię choć na

nią nie zasłużyło, w innych przy-
padkach pomimo włożonego dużego
wysiłku jest oceniane negatywnie,
za niewykonanie podstawowego
wskaźnik jakim jest wskaźnik goto-
wości technicznej. Błąd polega na

interpretacji wysokiego wskaźnika
gotowości technicznej, utożsamiają-
cej go ze stanem sprawności tech-
nicznej środków transportowych.

Zanim przejdę do uzasadnienia
postawionej tezy przypomnę zasady
obliczania wskaźnika gotowości
technicznej w żegludze morskiej,
transporcie samochodowym.

W żegludze morskiej - punktem
wyjścia są tonażo-dni posiadania,
które dzieli, się. na tonażo-dni; w

eksploatacji i poza eksploatacją.
Stosunek tonażo-dni w eksploatacji
do tonażo-dni posiadania pomnożo-
ny przez 100 daje wskaźnik goto-
wości technicznej. Tonażo-dni poza
eksploatacją to wszelkiego rodzaju
przestoje techniczne, łącznie z re-

montami.
Ktoś znający trochę specyfikę

transportu morskiego i czytający
prasę Wybrzeża może zapytać: a co

się dzieje, gdy stocznia remontowa
z braku frontu pracy nie przyjmie
statku do remontu (w ostatnich la-
tach było to zjawisko dość częste)
lub armator świadomie zwleka z

oddaniem statku do remontu z róż-
nych przyczyn eksploatacyjnych? W
takich przypadkach statek po prostu
wychodzi w morze i dalej pracuje.
I nie jest ważne, że traci na szyb-
kości (do 2 węzłów), że jego faktycz-
ny stan techniczny jest niezadowa-
lający, bo nie odbył planowego re-

montu, że podnosi koszty eksploata-
cji, a w przyszłości nieproporcjonal-
nie wzrosną koszty remontu często-
kroć ponoszone w dewizach. Statek
jest „dorzynany", ale pracuje i jak
długo pracuje „robi" wysoki wskaź-
nik gotowości technicznej. Czy w

takim przypadku legitymowanie się
wykonaniem wysokiego wskaźnika
gotowości technicznej można uznać
za zjawisko ekonomicznie pozytyw-
ne?

W transporcie samochodowym
wskaźnik gotowości technicznej obli-
cza się jako stosunek tzw. dni goto-
wości technicznej do tzw. wozo-dni
inwentarzowych, obliczanych jako
suma iloczynu dni kalendarzowych
przez liczbę pojazdów.

Z instrukcji GtJS wynika, że po-
jazd jest w danym dniu gotowy
technicznie, jeżeli pracuje choćby
część dnia. Odwracając więc zagad-
nienie, można stwierdzić, że jeżeli
pojazd przebywał w naprawie np.

23 godziny w danej dobie, a 1 go-
dzinę (lub nawet mniej) pracował
zgodnie z przeznaczeniem to należy
ten dzień zaliczyć jako wozo-dzień
gotowości technicznej. Przy takim
sposobie obliczania może w krańco-
wych przypadkach dojść do tego, że

planowany wskaźnik wykona się w

100 proc., a plan pracy przewozo-
wej będzie znacznie zaniżony.

Przedstawione sposoby obliczania
wskaźnika gotowości technicznej do-
wodzą, że wskaźnik ten nie może

być podstawową, a przynajmniej
jedyną miarą oceny pracy przedsię-
biorstwa transportowego. Wskaźni-
kiem tym rządzi specyficzny mecha
nizm. Wzrost wskaźnika nie zawsze

oznacza, że jest dobrze, tak samo

jak spadek wskaźnika nie pozostaje
w prostej proporcji z pogorszeniem
gospodarności. Wyjaśnimy to na

przykładzie transportu samochodo-
wego, gdzie następują zmiany w

niektórych czynnikach wpływają-
cych na wielkość, tj. w szybkości
eksploatacyjnej i długości dnia pra-
cy.

Tabor samochodowy, tak samo jak
każda inna maszyna, wymaga wyłą-
czenia jej z eksploatacji dla prze-
prowadzenia określonych przeglądów
i napraw. Okres trwania napraw
(rodzaj) i częstotliwość wyłączenia
zależy od wielkości pracy. A więc
na częstotliwość i długość wyłącze-
nia pojazdu z eksploatacji nie wpły-
nie czas lecz intensywność eksploa-
tacji, tj. ilość wykonanej pracy.
Miernikiem wykonanej pracy przez
samochody w konkretnym przypad-
ku jest ilość kilometrów przebiegu.
Wynika z powyższego, że im inten-
sywniej pojazd pracuje, tzn. im

więcej kilometrów przy niezmienio-
nej szybkości przebywa w ciągu do-
by, tym częściej wyłącza się go z

eksploatacji ze względów technicz-
nych. Rośnie więc suma wozodni
postoju i odwrotnie, gdy samochód
przebywa mniej kilometrów w cią-
gu doby, rzadziej zostaje wyłączony
do napraw i przeglądów.

Niestety wiele jednostek zwierzch-
nich nie uwzględnia przedstawio-
nych prawidłowości i w przypadku
niewykonania planowanych wskaź-
ników przez pierwsze trzy kwartały
w roku ustanawia zadania premiowe
na IV kwartał na takim poziomie,
aby uwzględniając wykonanie trzech
kwartałów i plan zadań premio-
wych na IV kwartał uzyskać wyni-
kowo wskaźnik gotowości technicz-
nej co najmniej równy zaplanowa-
nemu na dany rok. Oczywiście rozu-

mowanie jest błędne.

W takiej sytuacji zadanie premio-
we, mające być bodźcem ekonomicz-
nym, staje się antybodźcem. Nie-
trudno jest ekonomiście lub techni-
kowi transportu obliczyć, że tych za-

dań premiowych nie można wyko-
nać. Nie można bowiem odłożyć do
następnego kwartału żadnych prze-
glądów technicznych pojazdów lub
napraw. Także zadania premiowe
mogą w pewnych okolicznościach
wpływać demobilizująco na załogę
przedsiębiorstwa transportowego.
Tendencjom" tym powinien przeciw-
działać "każdy1 ,' 'pamięfająć"8''ich
skutkach.

_ Mogą bowiem zaistiiieć
nastiępujśjće dwa rozwiązania:
0 przedsiębiorstwo transportowe wpro-
wadzi wydłużony dzień pracy pojazdów,
zaspokoi rosnące potrzeby przewozowe
obsługiwanych przedsiębiorstw przez
intensywniejsze eksploatowanie samo-

chodów, ale wskaźnika gotowości tech-

nicznej nie wykona;
9 przedsiębiorstwo transportowe nie

wydłuży średniego czasu pracy pojaz-
dów w ciągu dnia lub zwiększy szyb-
kość przy skróconym dniu pracy lub

obniży szybkość eksploatacyjną pojazdu
przy planowanym lub wydłużonym dniu

pracy. Wykona mniejszą pracę, ale wy-
kona także nałożone zadania premiowe.

W pierwszym przypadku przewoź-
nik postępował będzie według zasad
racjonalnego gospodarowania i pre-
mii nie otrzyma, w drugim postąpi
wbrew tej zasadzie, ale premię
otrzyma w całości. Nastąpi więc
sprzeczność między interesem społe-
cznym a interesem pracownika.

Oczywiście omawiany przykład
nie wyczerpuje wszystkich zagad-
nień, mających wpływ na wskaźnik
gotowości technicznej taboru samo-

chodowego. Dużą rolę w kształtowa-
niu jego wielkości odgrywają także:
9 przepustowość zaplecza technicznego,
0 średni wiek samochodów,
• oczekiwanie na kasację,
9 trudności w nabyciu części zamien-

nych i ogumienia,
9 oczekiwanie na naprawy główne,
0 niedobór kierowców.

Nasuwa się więc wątpliwość czy
słuszne jest uzależnianie premii
pracowników eksploatacji transpor-
tu od wskaźnika gotowości technicz-
nej taboru samochodowego. Jest to
bowiem typowy wskaźnik charakte-

ryzujący jakość pracy zaplecza tech-

nicznego, a nie eksploatacji. Jeżeli
już jednak takie zadania się na

przedsiębiorstwo nakłada, to należa-
łoby wprowadzić wskaźniki korygu-
jące, aby w przypadku lepszego
wykonania rzeczywistej pracy pra-
cownicy otrzymali jeżeli nie więk-
szą, to przynajmniej — nie mniej-
szą premię od założonej przy nor-

malnym wykonaniu planu.

kSIĄŻKI NADESŁANE

MACIEJ DENISZCZUK, KAZIMIERZ
DERBIN — KOORDYNACJA PLANÓW
GOSPODARCZYCH KRAJÓW RWPG —

str. 160, cena zl 18.— Z serii „Polska —

RWPG — Świat" — PWE, Warszawa
1912.
JÓZEF KRYNICKI, TOM KRONSJ0,
ZBIGNIEW ZAWADA — EKONOMIKA
HANDLU ZAGRANICZNEGO — str. 596 ,

cena zl 6U.— PWE, Warszawa 1373.
BRONISŁAW MISZEWSKI — POSTĘP
EKONOMICZNY — str. 112, cena zl 15,—
PWE, Warszawa 1918.
PRACA ZBIOROWA — O SPRAWNOŚCI
I NIESPRAWNOŚCI ORGANIZACJI —

pod redakcją Jerzego Kumała — str.

368, cena zl 32.— PWE, Warszawa 1918.

ALICJA JARUGOWA - KOSZTY PO-
ŚREDNIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
PRZEMYSŁOWYCH — Rachunek 1 kon-
trola — str. 216, cena zl 21.— PWE, War-
szawa 1912.
PRACA ZBIOROWA — PODSTAWOWE
ZAŁOŻENIA TEORII I METODYKI OR-
GANIZACJI PRACY — pod redakcją W.

D. Woronkowa — tłumaczenie zbiorowe
z języka rosyjskiego — str. 368, cena zl
28.— PWE, Warszawa 1972.
WITOLD JARZĘBOWSKI — NOWO-
CZESNE BIURO — organizacja 1 tech-
nika — st. 560, cena zł 62,— PWE, War-
szawa 1912.

ROMAN DUDEK, ADAM SARAPATA —

MORALNOŚĆ PRACOWNIKA — str. 108,
cena zl 8.— Instytut Wydawniczy CRZZ,
Warszawa 1913.

EDMUND IGNASIAK — PROGRAMO-
WANIE SIECIOWE — str. 132, cena zł

13.— PWE, Warszawa 1912.
DANUTA SNIEGOWSKA — LOKALIZA-
CJA SZCZEGOŁOWA SIECI SKLEPÓW
W MIASTACH — str. 164, cena zł 18.—
PWE, Warszawa 1972.

PRACA ZBIOROWA — NOWOCZESNE
METODY PRODUKCJI OBUWIA — Str.
336, cena zł 42.— WNT, Warszawa 1973.
WŁADYSŁAW POSZEPCZYNSKI —

PRZETWÓRSTWO MIĘSNE W PYTA-
NIACH I ODPOWIEDZIACH — str. 518,
cena zl 35.— WNT, Warszawa 1973.

CAMEMBERT
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„DELIKATESÓW11
ANDRZEJ NAŁĘCZ-JAWECKI

W sklepie „Delikatesy" moina
ostatnio kupić sól, cukier, naj-
normalniejsze pieczywo, zwyczaj-
nq kiełbasę, kaszankę. Nato-

miast w sklepie Gminnej Spół-
dzielni jest do nabycia... „so-

wietskoje szampanskoje", ko-

niak, advocaat...

CENTRALNY Zarząd Handlu
Artykułami Kolonialnymi i De-

likatesowymi, a następnie sa-

me sklepy, zaczęły funkcjonować
przed 21 laty, powołane uchwalą
Rady Ministrów nr. 131 z dnia 8
marca 1952 roku. Sformułowano w

niej zadania dla „Delikatesów":

„Prawidłowe zorganizowanie han-
dlu artykułami kolonialnymi i de-
likatesowymi oraz stworzenie w

miastach sieci wyspecjalizowanych
sklepów wzorcowych tsj branży na

poziomie odpowiadającym wzrasta-

jącym wymaganiom i potrzebom
ludności w zakresie jakości i a-

sortymentu towarów, sposobu ob-
sługi i estetyki, jak również popu-
laryzowanie spożycia nowych arty-
kułów i gatwukęw iowarąw''. <-

I tak się zaczęło: sklepy z mis-
ternym napisem „Delikatesy" stały
się znaną w. kraju firmą. Zdobywa-
ją sobie stałą klientelę. Najważ-
niejsze, że klienci znajdują sporą
wygodę.

Prizez szereg lat dzwoniło się do
„Delikatesów": camembert jest?
Nie ma! I człowiek już wiedział, że
nie ma po co za tym serem biegać
po sklepach, skoro go nie ma w

„Delikatesach". Przez szereg lat
mówiło się: to są dobre grzybki...
z „Delikatesów", to jest na pewno
świeża czekolada, te brokuły są do-
bre, bo kupione w... „Delikatesach"
itd.

Oczywiście, znaczna część klien-
tów była po trosze snobami. Duża

część klienteli — to tacy, którzy ro-

bili zakupy w „Delikatesach" na

różnego rodzaju okazje: imieniny,
wesela, święta, oblewanie dyplomu
pierwszy wieczór z nową dziewczy-
ną... Mój sąsiad, majster, co roku
na rocznicę ślubu kupował w „De-
likatesach": mieloną paprykę, taba-
kę „panwit", ser cheddar, trochę
rolady, orzeszki arachidowe, rum i

puszkę soku pomarańczowego. I

każdy wiedział, gdzie owe „ekstra"
artykuły może dostać.

Ostatnie kilka lat przynoszą jed-
nak regres: na półki a nawet wys-
tawy „Delikatesów" trafiają artyku-
ły przeciętne, czasem nawet buble.
W latach 1971—1972 w wielu woje-
wództwach likwiduje się D/H „De-
likatesy". Co więcej: kolportuje się
tezę, że właściwie utrzymywanie
takiego rozdziału na sklepy „kom-
fortowe" i „kopciuszki", traci rację
bytu.

NIECO HISTORII

Pierwszy sklep „Delikatesów" o-

tworzono w Warszawie przy No-

wym Świecie 54. W roku 1953 w

każdym mieście wojewódzkim był
już co najmniej jeden taki sklep.
Wzbudzały sensację.

Wspomnianemu Centralnemu Za-

rządowi podlegało przedsiębiorstwo
„Składnica Zaopatrzenia — Deli-
katesy". Było to przedsiębiorstwo
zaopatrujące sklepy „Delikatesów"
w najprzedniejsze artykuły, jakie
można było wówczas zdobyć. Nie
rozpraszały się one po całej sieci
handlowej.

W 1956 roku Centralny Zarząd
zostaje zlikwidowany, a przedsię-
biorstwa Dom Handlowy „Delikate-
sy" przejmują wojewódzkie zjedno-
czenia handiu artykułami spożyw-
czymi i podporządkowuje sie je po-
średnio radom narodowym. W tym-
że roku ulega też likwidacji „Skład-
nica".

Pojawiają się dwie tendencje.
Przede wszystkim pozostałe sklepy
naciskają wspólne zjednoczenie o

przydziały również dla nich atrak-
cyjnych towarów i energicznie prze-

ciwstawiają się monopolowi „Deli-
katesów" na towary „ekstra". W

szeregu województwach presja talia
daje rezultaty. Wojewódzkie przed-
siębiorstwa hurtu spożywczego trak-
tują coraz częściej „Delikatesy" na

równi ze sklepami MHD, WSS itp.

Drugi objaw — poszczególne dy-
rekcje „Delikatesów" dążą do mak-
symalnego powiększenia ilości skle-

pów. Podłoże jest często prozaiczne
— płace kierownictwa zależą od
ilości zatrudnionych. Przejmują
„Delikatesy" sklepy średnie a na-

wet małe. A przecież trzeba czymś
handlować — pojawiać się zaczy-
nają w ,,Delikatesach" mąka, sól,
kasza, byle jakie warzywa.

Dalej: sklepy z innych „pionów"
zaczęto również nazywać „Delikate-
sami", o ile były nieco lepiej wypo-
sażone i zaopatrzone. A przecież
nazwa powinna być zastrzeżona.

W pierwszym dziesięcioleciu „De-
likatesy" wprowadziły szereg ko-
rzystnych . innowacji do naszego
handlu. Właśnie one rozpoczęły ak-
cję dostaw do domu zamówionych
towarów; wprowadziły system za-

mówień telefonicznych w swoich pla-
cówkach; zastosowały jako pierwsze
firmowy papier i opakowania. W

i„D1elikatesaęh" .poznaliśmy po raz

pierwszy po wojnie hasła i ich re-

alizację: „klient nasz pan", „klient
ma rację"... tu zakosztowaliśmy roz-

koszy grzecznej obsługi. Tu wresz-

cie zobaczyliśmy po raz pierwszy
kolorowe, jednolite ubiory ekspe-
dientek.

W WARSZAWIE

Do końca 1967 roku funkcjono-
wały w stolicy cztery przedsiębior-
stwa o nazwie DH „Delikatesy" —

dwa w Śródmieściu, na Pradze i na

Woli, plus jeden sklep na Mokoto-
wie podlegający „Supersamowi"'
Od 1 stycznia 1968 roku połączono
wszystkie te pięć „jednostek" w

Stołeczne Przedsiębiorstwo „Delika-
tesy". W pierwszym roku nowe

przedsiębiorstwo sprzedało towarów
za 1,1 mld złotych.

Przedsiębiorstwo dysponuje aktu-
alnie 30 sklepami, z tego 18 w

Śródmieściu, 5 na Woli, po dwa na

Pradze-Północ i Pradze-Południe
po jednym na Mokotowie, Ochocie
i Żoliborzu. W 1973 roku nie prze-
widuje się uruchomienia żadnego
nowego sklepu. W 1974 roku zosta-
nie otwarty nowy sklep w pobliżu
„Wenecji" na Woli — powierzchnia
sal sprzedażowych: 3000 m kw. Na-
dal bez „Delikatesów" będą Nowe
Bródno, Sadyba, Bielany, Rakowiec

i większość dużych zespołów osiedli
w dzielnicach peryferyjnych.

W sklepach stołecznych „Delikate-
sów" zatrudnionych jest ok. 1600
osób. Plan obrotu na 1973 r. -r- 2
mld zl. Średni zakup — 70 złotych
na 1 klienta.

Większość sklepów nie ma wyma-
ganej powierzchni 600 m kw. Nie-
dostateczny jest również wystrój
wnętrz, wyposażenie w urządzenia
i sprzęt. Magazynów własnych „De
likatesy" nie mają — dzierżawią
je od Chłodni Składowych — u -

kład bardzo kosztowny. Płacą do-
stawcom tyle samo, co inni, a chcą
mieć towar lepszy. Bezpośrednie do-
stawy z przemysłu — ok. 75 proc.
towaru.

Nie mają „Delikatesy" uprawnień
do kontaktów z zagranicznymi fir-
mami. Nie gospodarzą ani. jedna
złotówką dewizową. Holenderskie
maszynki do krojenia i układania
wędlin; 9 sztuk „Berkelów" spre-
zentowała im „Hala Mirowska"
mająca bezpośrednie kontakty z

zagranicą! Od niepamiętnych czasów
kołaczą o sprowadzenie wag samo-

liczących — sprzedawca kładzie to-
war na szalkę, a klient od razu wi-
dzi, ile ma zapłacić.

Owijają eleganckie koniaki, dro-
gie bombonierki z czekoladą zwyk-
łym, szarym papierem. Brakuje
pergaminu, cienkiej „jawy" i pa-
pieru białego. Nawet sznurka oz-

dobnego nie mają. Od lat „Delikate-
sy" postulują podjęcie produkcji
estetycznych i funkcjonalnych opa-
kowań. Dla przykładu: ciągle brak

Na półki i nawet wystawy «Delikatesów* trafiają artykuły przeciętne,
a nawet buble. Fot. A. jatosińiki

zielonego groszku — w takiej sytu-
acji warto byłoby chyba pomyśleć

0 pakowaniu go w ćwierćkilogra-
mowe puszki. Przemysł spirytuso-
wy nie chce dostarczać „małpek"
mimo że klienci upominają się o

nie.

Albo garmażerka. Czy nie znalaz-
łoby się wielu chętnych do kupie-
nia sobie na święta półmiska ryby
w galarecie, ładnie przybranej... na-

wet drożej! Nie wszyscy lubią ku-
pować wyroby garmażeryjne na

wagę, rozbabrane, nieapetyczne.
Cóż, ale „Delikatesy" nie mają do
swojej dyspozycji własnego za-

kładu garmażeryjnego, wyspecjali-
zowanego w robieniu delikatesów.
Mogą brać z Państwowego Przed-
siębiorstwa Garmażeryjnego to, co

tamci robią dla wszystkich: sernik
zapiekany, salcesony, majonez, ka-
szankę.

— Dlaczego mamy — pociesza
dyr. handlowy ZYGMUNT PAPLIN-
SKI — wzrost sprzedaży cukru w

„Delikatesach"? Bo mamy lepszy
cukier z... Werbkowic. Mamy też
lepszą mąką z Szymanowa...

„Csemege", odpowiednik węgiers-
ki „Delikatesów", oferuje swoim
klientom 15 gatunków kawy. U nas

s

tiiamy dó' - -wyboru-: „wytt.brpSwą''
,,sUper" i „orient".
1 'Długa jest jeszcze lista towarów,
których nie mają „Delikatesy", u-

sług, których nie mogą świadczyć,
spraw których nie potrafią załat-
wić...

INICJATYWY

Stołeczne „Delikatesy" wspólnie z

„Klubem Miliarderów" i „Expres-
sem Wieczornym" ogłosiły konkurs
„Szukamy nowych artykułów deli-
katesowych". Przeznaczono ponad
200 tysięcy złotych na nagrody. Szu-
kano: „nowych artykułów spożyw-
czych o wysokich walorach odżyw-
czych i smakowych, estetycznie o-

pakowanych". Warszawskie „Deli-
katesy" nie chciały mieć wcale mo-

nopolu na ich sprzedaż. W razie
rozkręcenia produkcji (spodziewa-
nych atrakcji) na szerszą skalę,
chętnie podzieliłyby się rarytasami
z innymi sklepami.

— Głównym celem konkursu —

mówi mi dyr. mgr JULIUSZ GE-
RUNG — było lepsze zaopatrzenie
rynku. Niestety, głównych nagród
nie przyznaliśmy żadnemu ze zgło-
szonych produktów, gdyż żaden nie

• przedstawiał nic szczególnie nowe-

go, delikatesowego, rewelacyjnego... .

Wyróżniono białostocki „Las" za

wyprodukowanie płatków dzikiej
róży w cukrze. Instytut Przemysłu
Mięsnego i „Winiary" za pasztet
dietetyczny, Rzeszowskie ZPO-W za

soki dla dzieci, Przedsiębiorstwo
Połowów „Odra" za sardynki oraz

Spółdzielnię Pracy w Korczynie za

dynię w syropie.
„Padły" dwie nagrody w katego-

rii opakowań-: Otrzymały je:.

0 Zakłady Wytwórcze Serów Topio-
nych . w Warszawie za wprowadzenie
sera plasterkowego i paczkowanego w

porcje w folię gazo- i wodoszczelną,
0 Kujawskim zakładom Spożywczym

we Włocławku za opakowanie koncen-

tratu pomidorowego.

Projektowano wyodrębnić jeden
sklep „Delikatesów" tylko na sprze-
daż nowości rynkowych. Cóż, osta-
tecznie w sklepie przy Kruozej 50
(z tyłu dawnego CDT) wydzielone
będzie tylko jedno stoisko na ten
cel. Ni-e starczy „nowości 1973 r."
nawet na zapełnienie całego stois-
ka, które prezentować będzie rów-
nież „nowości" z lat 1972, 1971...

W bieżącym roku warszawskie
„Delikatesy" sprzedawać będą w

kartonikach (4 butelki) piwo z

Żywca i Okocimia. Dogadały się z

przemysłem na dostawę 8 700 hl pi-
wa. Sprzedaż prowadzić będzie co

najmniej 10 sklepów.
Sporym uznaniem klientów cie-

szy się „Kurczak" przy Kruczej 51,
w którym można dostać prawie peł-
ny asortyment drobiu: kurczaki
świeże, mrożone, pieczone na miej-

scu (również konsumpcja), tłuszcz,
konserwy i garmażerka drobiowa,
podroby. Te ostatnie, niestety, zni-

kają już po 2 godzinach. Nad skle-
pem patronat objęło Zjednoczenie
Przemysłu Drobiarskiego.

Dyrekcja „Delikatesów" chce
znaczną część sklepów przekształ-
cić w takie właśnie sklepy specja-
listyczne o wąskim, ale głębokim a-

sortymencie — pod patronatem nie
poszczególnych fabryk, ale całych
zjednoczeń. Nad nowo otwartym (w
1972) sklepem na Wspólnej 41 —

„Delicje" objęło patronat Zjedno-
czenie Przemysłu Cukierniczego.
Wiadomo — można tu kupić wszyst-
ko najlepsze, czym dysponują
wszystkie fabryki „Wedel", „Wa-
wel"...

Nie rezygnują „Delikatesy" ze

zdobycia dla swoich klientów super-
atrakcyjnych wędlin, jak: szynka
dietetyczna, polędwica sopocka, pa-
rówki w skórce baraniej, której nie
trzeba ściągać. Można jednak tak'e
nowości wyszukać w kraju — np.
Zakłady Mięsne w Mławie podjęły
produkcję małych (od 1/2 kg) szy-
nek w siateczce (nie sznurowanych).

Nadal walczy się również o zre-

alizowanie następującego pomysłu:
sklep „Mócca" przy- -

. Marszałkowskiej
85 przekształcić w jedyny w kraju
sklep sprzedający wszystkie gatun-
ki kawy z różnych krajów. Na wys-
tawie ekspozycja pieca (czynnego)
do palenia kawy, wewnątrz probisr-
nia i degustacja, na życzenie klien-
ta sporządzanie dowolnych miesza-
nek. Ba, tylko kto sprowadzi (mie-
sięcznie) 30 ton kawy dla tego
sklepu?

Inny ciekawy pomysł: „łańcuch
chłodniczy" — od producenta aż do
stołu konsumenta. Ktoś chce do-
nieść do domu lody paczkowane,
coca-colę, mrożone mięso bez oba-
wy o „rozpłynięcie" się towaru. Jak
to zrobić? „Delikatesy" chcą wpro-
wadzić sprzedaż, bądź wypożyczanie
(kaucja) termotoreb. Są już zna-

ne gdzie indziej i cieszą się powo-
dzeniem. Cena (kaucja) — 40 do 50
złotych. Tylko kto je sprowadzi
(choćby z NRD), bądź rozpocznie
produkcję tych toreb — lodówek?

Wynotowałem wiele takich pro-

pozycji usprawnienia sprzedaży,
podniesienia standardu obsługi kli-

enta. Od szeregu lat „Delikatesy"
specjalizującą się przecież w wyszu-
kiwaniu zarówno artykułów, jak i

„delikatesowych" form obsługi i

zgromadziły sporo doświadczenia.

Tylko że — podobnie jak z wyna-
lazczością w przemyśle —

.. .od po-

mysłu do realizacji daleka droga!

Ale właśnie w tym widzę sens

dalszego funkcjonowania „Delika-
tesów": uparte walczenie o podwyż-
szenie standardu handlowania arty-

kułami żywnościowymi, inspirowania
i zmuszania przemysłu do coraz lep-
szej produkcji samych wyrobów i

opakowań, wzorcowego stylu obsłu-

gi klientów i kultury handlu. Rolę
tę „Delikatesy" wypełniały przez
20 lat. Czy już ją wypełniły na ty-
le, by można było zadecydować: są
Już niepotrzebne?

Moim zdaniem, nie należy likwi-

dować -sklepów „Delikatesów", ale

też nie można utrzymywać fikcji.
Albo... albo!

Jeśli zdecydujemy się na włącze-
nie ich do sieci powszechnej, to

trzeba być konsekwentnym i polik-
widować odrębne dyrekcje DH „De-
likatesy". Jeżeli natomiast zdecydu-
jemy się na prowadzenie nadal tych
sklepów według pierwotnej koncep-
cji, to należy tej sieci zapewnić ca-

łą gamę wysokogatunkowych i a-

trakcyjnych towarów, rozwijać
inicjatywy „Delikatesów" i w pierw-
szym rzędzie w tych właśnie skle-

pach forsować nowoczesne formy
obsługi.
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W 1970 roku — jako jedna z pierwszych placówek
naukowych — rozpoczął eksperyment polegający na

stworzeniu tzw. „funduszu efektów wdrożeniowych".
Celem eksperymentu było materialne zainteresowanie
nie tylko instytutu, ale i przedsiębiorstw przemysło-
wych w uzyskiwaniu w jak najkrótszym czasie jak
najlepszych efektów ekonomicznych z wdrożonych
technologii, urządzeń, czy produkcji nowych wyrobów.
Dodatkowy zysk przedsiębiorstwa, powstały w wyniku
wdrożenia zamówionej wcześniej pracy naukowo-roz-
wojowej, w pewnej swej części wpłacany iest na fun-
dusz efektów wdrożeniowych instytutu. Procent tych
WPłat od całości osiągniętego dodatkowego zysku obli-
czany jest różnie, w zależności od charakteru wdro-
żenia. Na przykład dla wdrożenia o dużym stopniu
nowości (patent krajowy lub wzór użytkowy) i szyb-
kim okresie zwrotu poniesionych nakładów (1—3 lata),
w pierwszym roku na ów fundusz odpisuje się 30
proc. dodatkowego zysku, w drugim roku 26 proc., po
czym procent spada aż do 14 w piątym roku po wdro-
żeniu. System obliczania wpłat preferuje wdrożenia

•szybko rentujące o dużym stopniu nowości, albo też
wdrożenia posiadające duże znaczenie społeczne (np.
BiHP).
. W sumie są to wpłaty niemałe, z których część idzie
na finansowanie niektórych prac własnych i zaku-
pów wyposażeniowych instytutu, część na fundusz
socjalny i premiowy, zaś 25 proc. uzyskanych wpłat
przeznacza się na nagrody dla pracowników instytutu
i przedsiębiorstwa biorących bezpośrednio udział we

wdrożeniu. I tak na przykład za wprowadzenie urzą-
dzeń automatycznie nodaiacych i odbierających od-
kuwki na 8 zainstalowanych prasach uzyskano do-
datkowy zysk w przedsiębiorstwie w wysokości 800
tys. zł rocznie.

W innych wdrożonych pracach instytutu zyski
przedsiębiorstw, a tym samym fundusze nagród były
jeszcze większe. Sprzedaż za granice unikalnego auto-
matu do walcowania wierteł przyniosła (po odliczeniu
marży centrali handlowej) zysk 3,5 min zł. Zastąpie-
nie projektowanego importu maszyny kuźniczej, wy-
konaniem innej maszyny krajowej przyniosło 7. min

dodatkowego zysku. Przykłady można mnożyć. Jak
wynika z analiz dotychczasowego, niezbyt długiego
okresu eksperymentu (funkcjonuje częściowo od po-
łowy 1970 roku, choć formalnie dopiero od połowy
1971 roku) przyniósł on zdecydowanie pozytywne
efekty. Wzrosło zainteresowanie pracowników temata-
mi • mogącymi zaowocować konkretnymi efektami
finansowymi, wzrosło - zainteresowanie przemysłu
współpraca z instytutem.' Wzrósł* ,,prterótfr- 'nti: "jedne-
go pracownika. wzrosły liczby prac wdrożonych. Jeśli
w 1969 roku wdrażano "tylko" 42-;8 proc, 'zakończonych
prac, to w 1972 już ponad 82 proc.!

W bieżącej pięciolatce 70 proc. „mocy przerobowej"
1 potencjału Instytutu Obróbki Plastycznej skupia się
wokół nrac nad problemem węzłowym „Nowe me-

tody i środki dokładnej obróbki plastycznej". W pra-
cach tych, obejmujących wiele placówek naukowych,
IŃOP jest koordynatorem i jednostką wiodącą. Te-
mat zaowocować ma wieloma wdrożeniami i nowymi
uruchomieniami w przemyśle, podobnie, jak zresztą
Współudział instytutu w paru innych problemach wę-
złowych koordynowanych przez inne placówki
naukowe.

Dobrze więc, że istnieją warunki pozwalające na

integracje wokół wspólnego celu. jakim jest wdro-
żenie, tak pracowników instytutu jak i zainteresowa-
nego przedsiębiorstwa. Ludzie pracują lepiej, gdy
wiedzą, że zarobią w zależności od uzyskanego efektu.
Ponieważ INOP nie musi w zasadzie prowadzić prac
O charakterze podstawowym, nie owocujących kon-
kretnymi wdrożeniami, ponieważ celem jego pracy są
nowe urządzenia, nowe produkty i nowe technologie;
stworzone . warunki finansowania można uznać za

zadowalaiace i obiecujące na przyszłość. Tak więc
INOP pracuje, wdraża i osiąga efekty. Jeśli wziąć
pod uwagę liczbę zgłoszonych i uzyskanych paten-
tów. sytuacja przedstawia się tu lepiej niż w wielu
innych placówkach. Dotychczas zgłoszono 134 wy-
nalazki i wzory użytkowe, z czego uzyskano dotąd
64 patenty w 15 państwach. Trzy zespołowe nagrody
państwowe, 12 nagród ministra, nagroda miasta Po-
znania i szereg innych wyróżnień świadczą o wyso-
kiej pozycji INOP. Czyżby więc było aż tak dobrze?

Niestety, brak jest najważniejszego. Ten obraz opty-
mistyczny w szczegółach, obfity w efekty ekonomicz-
ne wycinkowych wdrożeń, gwałtownie zaciemnia się,
gdy w grę wchodzi problem najistotniejszy. Znamy
go dobrze; — gospodarka materiałowa, która ostat-
nio . znajduje się w centrum • zainteresowania tak
władz, jak i specjalistów poszczególnych branż prze-
mysłowych. Wiadomo, że właśnie obróbka plastyczna
może przynieść bardzo istotne oszczędności materia-
łowe. Nie iest z nią chyba najlepiej, skoro w liście do
redakcji („Ż.G." nr 9 z br.) • z-ca dyr. d.s. ekono-
micznych kombinatu PONAR - PLASO mgr : ZDZI-
SŁAW ZAWADZKI pisze: — „Czy jednak nasz prze-
mysł lubi obróbkę plastyczną? — to już inna spra-
wa. Sądzę, że „Zycie Gospodarcze" mogłoby jej po-
święcić trochę miejsca". Jedną z przyczyn, dla któ-
rych podjęliśmy ten właśnie temat był list naszego
czytelnika.

Nieoszczędne, wręcz marnotrawne zużycie stali,
a także metali kolorowych w naszym kraju związane
jest ze zdecydowanym zacofaniem przemysłu wytwa-
rzającego maszyny do obróbki plastycznej metali. Ze

zbyt małym udziałem tych obrabiarek i narzędzi
w produkcji 'przemysłowej. Zamiast walcować, odku-
wać czy wyciskać mniejsze i większe detale metalo-
we, obrabiamy je skrawaniem,, produkując przy tym
olbrzymie ilości wiórów. Milion ton stali przetwa-
rzanych przez przemysł metalowy tradycyjnymi me-

todami skrawania pozostawia ,.po drodze" 250 tys.
ton'wiórów. Poddanie tego miliona ton obróbce pla-
stycznej, zamiast obróbce skrawaniem, nie tylko po-
zwala oszczędzić owe 250 tys. ton surowca, ale też
zaoszczędzić 15 tys. obrabiarek skrawających. Obróbka
plastyczna jest nie tylko o wiele mniej materiało-
chłonna, ale też znacznie tańsza.

Oto jest skala możliwości i ogrom szansy. Jeśli na

serio chcemy poprawić materiałochłonność przemysłu
metalowego, musimy zdecydowanie podnieść i pchnąć
na nowe tory wytwarzanie urządzeń do obróbki pla-
stycznej. Tymczasem INOP wdraża, uruchamia, uzy-
skuje efekty, ale nie widać tam tego zdecydowanego
„pchnięcia naprzód", nie widać zdecydowanego „po-
stawienia" przez władze nadrzędne na obróbkę pla-

styczną, udzielenia jej odpowiednich priorytetów
i środków, które w stosunkowo krótkim czasie zmie-
niły oblicze przemysłu. Dlaczego?

Są instytuty, które mogą pracować względnie spo-
kojnie. zasilając swe branże kolejnymi wdrożeniami.
Są jednak branże i ich instytuty, gdzie konieczne
jest dokonanie prawdziwego „skoku", gdzie skok ten

warunkuje rozwój i nowoczesność całych obszarów
gospodarki, gdzie za zwlekanie z owym nadzwyczaj-
nym przyspieszeniem płacimy coraz wyższe ceny. Tak
je3t właśnie tutaj. Czas Instytutu Obróbki Plastycz-
nej jeszcze nie nadszedł, choć powinien nadejść już
kilka lat temu.

„TR — POL AND"

TADEUSZ RUT obronił swą pracę doktorską jesz-
cze w 1967 roku i na tej właśnie pracy oparta jest
udoskonalana do dziś i rozszerzana na nowe asorty-
menty wyrobów słynna metoda „TR" — jedno z naj-
ważniejszych osiągnięć polskiej myśli technicznej po

wojnie. Jak wszystkie pomysły znakomite jest ona

niezwykle prosta, wymaga tylko zastosowania pomy-

słowych przyrządów. Nieraz zagraniczni specjaliści po

zapoznaniu się z technologią dr Tadeusza Ruta pu-

kają się w głowy mrucząc: — „ależ to proste, dla-

czegośmy tego nie wymyślili?" Jak wszystkie osią-
gnięcia wybitne, daje efekty znakomite i uchwytne
dla każdego fachowca. - Odkuwkf wykonywane me-

todą „TR" mają włókna stali ułożone równolegle
i przez to wytrzymałość ich jest zdecydowanie więk-
sza. niż przy jakiejkolwiek innej metodzie. Dzięki
temu wał korbowy okrętowego silnika spalinowego
ważący przedtem 4,5 tony, może ważyć zaledwie

1,5 tony. Tylko w odniesieniu do wałów kutych
dała dotąd metoda „TR" oszczędności 12,5 min zł z cze-

go 6 min zł to oszczędności materiałowe. Zastosowa-

na do walcowania wierteł, zamiast ich frezowania,
dała w ciągu 10 lat oszczędności około- 90 min zł.

Niemniej jednak już od początku istnienia metody
znaleźli się „specjaliści" udowadniający jej rzekomą
nieekonomiczność i odradzajacy jej stosowanie.

Ale od początku. Doktorat TADEUSZA RUTA to

rok 1967, choć pierwsze udane próby praktyczne to

rok 1964 — bez mała 10 lat temu! Licencję na meto-

dę „TR" zakupiło już 11 firm w 9 krajach, w tym
takich jak Japonia, NRF, Wielka Brytania, Włochy,
Szwajcaria, Hiszpania. Najbardziej doświadczony wy-
twórca silników okrętowych w Europie szwajcarski
„Sulzer" uznał metodę „TR" za jedyną odpowiednią
do wytwarzania wałów wielkich i średnich silników

okrętowych. Za sprzedaż licencji uzyskaliśmy z sa-

mej metody „TR" ponad 5 min zł dewizowych, a dal-

sze pertraktacje są w toku. Amerykanie i Japończycy
piszą, że wały w ten sposób wykonywane mogą być
czterokrotnie wytrzymalsze od tradycyjnych. Tymcza-
sem w roku 1973 Polska znajduje się wciąż na eta-

pie... wdrożenia. Zastosowaliśmy metodę w hucie .,Ba-
tory", ślimaczy się wdrożenie w hucie „Warszawa".

Do dziś, mimo że "poznańskie
-

zakłady „Cegielskiego"'
przewyższają swego licencjodawcę „Sulzera" łączną
mocą wyprodukowanych silników, wytwarzamy mniej
wałów metodą' „TR"niż „Sulzer"; gorzej bo sami

musimy importować odkute u „Sulzera" wały. •

Metoda ,,TR" do dziś stanowi nie wykorzystaną
szansę polskiego przemysłu i wyrzut sumienia ćila

osób kierujących branżą obróbki plastycznej. Pozornie

wygląda to pięknie: sprzedajemy myśl techniczną,
udzielamy licencji, osiągamy zyski i nagradzamy wy-
nalazców. Tymczasem „mając w ręku" unikalną i nie-

wątpliwie najlepszą w świecie metodę nie tylko ku-
cia wałów, ale wykonywania szeregu operacji z dzie-

dziny obróbki plastycznej, powinniśmy zdecydowanie
„pójść za ciosem", powinniśmy śmiało wykorzystać
walory metody i zainteresowanie nią w świecie. Po-

winniśmy niezależnie od sprzedaży licencji, tam gdzie
jest to technicznie I ekonomicznie; uzasadnione, sprze-
dawać maszyny I przyrządy do wykonywania różnych
detali tą metodą. Nie tylko wałów i nie tylko wier-

teł. Tymczasem przemysł maszyn i urządzeń do

obróbki plastycznej' okazał się nieprzygotowany do

takiej ofensywy, do takiego wyjścia w świat. Za my-

ślą techniczną nie poszły maszyny, pozostała sama

myśl — dobre i to. lecz zdecydowanie za mało.

Wahalibyśmy się postulować rozwinięcie szerokiej
produkcji eksportowej odkuwek wykonywanych tą
metodą, rzecz jest — mimo wszystko, materiałochłon-

na i wymagałaby dokładniejszego zbadania. Ale opła-
calność produkcji eksportowej maszyn do obróbki

plastycznej, opartych na własnej oryginalnej, myśli
technicznej, iest oczywista. Do dziś zagraniczni kon-

trahenci nie mogą wytłumaczyć sobie przyczyn tak

ślimaczego tempa rozwoju zastosowań tej metody
w kraju, gdzie ona się narodziła.^ Do dziś słyszy się
zapytania: — „jeśli wasza metoda jest tak .dobra,
to dlaczego jej tak unikacie?" Istnieje stare powie-
dzenie o konieczności „kucia żelaza, póki gorące". Do

dziś, mimo upływu lat, zainteresowanie w świecie

metodą'„TR" nie spadło i nie wymyślono, jak dotąd,
nic lepszego. Jeszcze nie jest za późno na podjęcie
ofensywy, choć niektóre -możliwości utraciliśmy bez-

powrotnie. Jeszcze żelazo nie ostygło...

Dlaczego, .. mimo iż Instytut ściśle -sprzężony jest
z przemysłem- mimo iż stosowany jest tu słuszny
i pożyteczny- system „funduszu • efektów wdrożenio-

wych". metoda „TR", nie może znaleźć w tymże
przemyśle miejsca,. na jakie zasługuje? Odpowiedź
jest dość prosta. Omówiony tu system finansowania
i nagradzania pracowników spełnia'swą rolę stymulu-
jącą przede wszystkim przy wdrożeniach stosunkowo

niewielkich, obliczonych na małą skalę, acz niewąt-
pliwie pożytecznych. Działa' ona sprawnie tam, gdzie
zakres wdrożenia i towarzyszących' mu inwestycji nie

przekracza możliwości zakładu
:

doświadczalnego
INOP. możliwości współpracującego z nim przedsię-
biorstwa przemysłowego, gdy nie przekracza „pułapu
możliwości decyzyjnych" zainteresowanych kierow-
nictw. Dlatego stosunkowo łatwo jest wdrożyć zińia-

ne jakiejś technologii, zastosować wycinkową inno-'

wacje w procesie produkcyjnym, zastąpić planowaną
do zaimportowania - maszynę zagraniczną własnym
prototypem. Nawet stosunkowo łatwo jest wykonać
w zakładzie doświadczalnym i sprzedać z dużym zy-
skiem za granicę unikalne maszyny oparte na meto-

dzie „TR", lecz w niewielkiej i ograniczonej serii.

Tak na przykład za 5 walcarek do wierteł uzyskano
nawet po około 70 dolarów za

1
kilogram maszyny,

znacznie więcej niż uzyskujemy za, eksportowe sa-

moloty! .Te ceny. niech świadczą o możliwościach,
zrealizowanych niestety tylko w znikomej części.
Oczywiście- słuszne są wołania o zwiększenie mocy

produkcyjnej zakładu doświadczalnego . INOP. glosy
wskazujące na płynące stąd korzyści; Byłaby to jed-
nak tylko zamiana korzyści niewielkich na nieco

większe. Dla rozwiązania problemu, dla rzeczywiste-
go „pójścia za ciosem", konieczne byłyby zdecydo-
wane pośunięcia w przemyśle, być. może zmiana pro-
filu produkcyjnego jakiegoś przedsiębiorstwa, może

budowa nowego. I tu niestety kończą się stymulujące
cechy systemu, bo wszak nie mogą one swym oddzia-

' ływSniem opartym na nagrodach sięgać powyżej
szczebla przedsiębiorstwa. Tam. gfizie potrżebńe $
dęcyżje na wysokim szczeblu, tam ' gdzie potrzebne
sa inwestycje, tam znów wynalazca staje bezradny,
wobec napiętych planów, zatwierdzonych wcześniej
programów i podjętych gdzie indziei decyzji. Pozo-

staje mu czekanie. Czas więc upływa.
Cóż można postulować? Po prostu, więcej zaufania

dla wynalazców, mniej dla zasiedziałych urzędników.
Obok dość udanego systemu „funduszu efektów wdro-

żeniowych". musimy stworzyć inny system umożli-

wiający bezpośredni dosten postulatów i propozycji
twórców innowacji do najwyższych szczebli admini-

stracji gospodarczej w sytuaciach. gdy ten pierwszy
system skuteczmie działać nie może.

POTRZEBNE WIELKIE PCHNIĘCIE

Przemysł maszyn I urządzeń do obróbki plastycznej
Jest ,u nas zdecydowanie zacofany nie tylko w sto-

sunku do przodujących krajów świata, lecz także

w stosunku do dzisiejszych potrzeb Innych gałęzi
przemysłu w Polsce. Brak jest maszyn do obróbki

plastycznej, brak jest gotowych odkuwek i wytło-
czek. Zamiast pras. kuźniarek i walcarek, produkuje-
my tysiące ton wiórów, bez potrzeby skrawamy
i marnujemy metal. Krajowa produkcja maszyn do

obróbki plastycznej pokrywa według oszacowania

specjalistów zaledwie 20 proc. zapotrzebowania. Tym-
czasem. specjaliści sobie, a zakłady przemysłowe nie

zgłaszają tej wielkości zapotrzebowania, woląc po
staremu produkować wióry. Po części odgrywa tu

role przyzwyczajenie do starych technologii, a ponad-
to wymiana maszyn na sprawniejsze wywołuje kło-

poty i perturbacje, których przemysł wolałby uniknąć.

Szereg maszyn do obróbki plastycznej importowa-
nych w minionych latach z niektórych krajów, okaza-

ło sie wadliwymi konstrukcyjnie, co nie przyczyniło
sie. do powodzenia nowych metod. Nawet odejście
od wagowych mierników wielkości produkcji i wyko-
nania planu, nie czyni wiosny. Być może dopiero
zdecydowany manewr cenami materiałów i maszyn

skłoniłby przemysł do szukania mniej materialochłon-

nych technologii obróbki. Ale po cóż wywoływać za-

potrzebowanie w rzeczywistych rozmiarach, jeśli kra-

jowa produkcja tych maszyn i urządzeń wr»-» z możli-
wościami importu nie pokryją go ani dziś. ani w naj-
bliższej przyszłości. Są jednak branże, gdzie deficyt
•nocy produkcyjnych w dziedzinie obróbki plastycznej
staje sie naprawdę groźny i odczuwalny dla wszyst-
kich. Deficyt samych odkuwek z 4 tys. ton w 1970

roku. ma wzrosnąć do 50 tys. ton w 1977 roku. Za

importowane odkuwki płacimy po około 50 zł za ki-

logram, podczas gdy koszt produkcji kraiowei wynosi
zaledwie 22 zł za kg. Już dziś oszczędności jakie mo-

głyby wyniknąć z jednorocznego tylko pokrycia zapo-
trzebowania własną produkcją, wystarczyłyby na zbu-
dowanie kuźni wytwarzającej 10 tys. ton odkuwek

rocznie! Tymczasem dotąd obowiązujące resortowe

programy- dalszego rozwoju tak produkcji maszyn
do obróbki plastycznej, jak samej produkcji odku-

wek czy wytłoczek. są zdecydowanie niewystarczają-
ce. zakładają pogłębianie się deficytu i zacofania
w tej dziedzinie.

Sytuacja dojrzała do poważnych i dalekosiężnych
rozstrzygnięć nię fyje zp w?filedu na kontrowersje
wokół takich cZy innych programów, ile

1
że względu

na- pogłębiający się- dystans dzielący branżę od czo-

łówki światowej. Branżę tak bardzo wpływająca na

materiałochłonność produkcji całego przemysłu. Sy-
tuacja dojrzała do dalekosiężnych rozstrzygnięć nie

tylko ze względu na oczywistą konieczność realizacji
uchwał ostatniego Plenum KC PZPR poświeconego
gospodarce materiałowej, ale też ze względu na to,
że mamy tu wciąż szereg nie wykorzystanych możli-

wości- sięgnięcia po bardzo wysoką pozycję, jeśli nie

przodownictwo- w
' niektórych wąskich dziedzinach.

Wystarczy wymienić metodę „TR" czy choćby ostat-

nie prasy prof. dr Zdzisława Marciniaka z Politech-
niki Warszawskiej. Możliwości tych nie wykorzystu-
jemy. lub wykorzystujemy je tylko częściowo.

Sądzimy, że konieczne jest jak najszybsze opraco-
wanie. przedstawienie najwyższym władzom, a prze-
de wszystkim szybkie zatwierdzenie nowego, szero-

kiego i dalekosiężnego programu rozwoju obróbki pla-
stycznej metali w Polsce.*) Program ten musi wyni-
kać logicznie z dotychczasowych osiągnięć oraz z wy-
ników koordynowanego przez INOP tematu węzłowe-
go. Im prędzej temat ten przekształci się w szerszy

„program rządowy" obejmujący nie tylko prace ba-

dawcze i wdrożenipwe, lecz posunięcia inwestycyjne,
a nawet wprowadzenie nowych technologii, tym lepiej
dla -zaniedbanej dotychczas obróbki plastycznej. To, co

musi w tej branży stać sie na drodze od nauki do

gospodarki w ciągu najbliższych lat, przekracza gra-
nice stosowalności obecnego systemu kierowania
i finansowania badań. Konieczne są decyzje na „wy-
sokim szczeblu" przekraczające możliwości kierow-
nictwa instytutu czy kombinatu. Konieczne jest też
takie ukierunkowanie zapotrzebowania przedsię-
biorstw w różńych gałęziach przemysłu metalowego
na nowe obrabiarki, a nawet zmiana ich cen, by
zapotrzebowanie to objęło w o wiele większym niż

dotąd stopniu obrabiarki do obróbki plastycznej me-

tali. Te posunięcia wykraczające poza kompetencje
resortu prżemysłu maszynowego również muszą stać
sie integralną częścią owego postulowanego „progra-
mu rządowego". ' '

Przyszły ,iSkok" -w tej branży, jeśli ma być szybki
i skuteczny, winien zacząć się jednocześnie w insty-
tucie i zakładach przemysłowych. Jak dotąd nie wi-
dać jeszcze jego początków, jak dotąd Instytut Obrób-
ki Plastycznej pozostaje przykładem niewykorzysty-
wania możliwości intelektualnych jego kadry, a jed-
nocześnie wdzięcznym polem do pochwalnego opisy-
wania stosunkowo niewielkich, ograniczonych choć

pożytecznych "wdrożeń.

BRONISŁAW DOSTATNI
JERZY SURDYKOWSKI

•) Wielokrotnie Już zwracaliśmy uwagę na naszych łamach

na brak takiego programu. Między Innymi w kolejnym arty-
kule na ten-temat („2.G ." nr ii z 1971 r.) Włodzimierz

Wowczuk pisze: — „W tej chwili jednak sytuacja jest zs"la

paradoksalna. Nikt nie kwestionuje oczywistych zalet i wy-

miernych efektów, które niesie wprowadzenie technologii OP

(obróbki plastycznej) na odpowiednio szeroką skalę. ( ...) Nikt

nie podważa faktu naszych zapóżnień w stosunku do innych
krajów w tej dziedzinie. Jednakże, jak sygnalizowałem, spra-
wa od lat gubi-się wśród barier resortowych 1 branżowych".

Wał korbowy okrętowego silnika spalinowego waży 4,5 tony, gdyby wykonać-go metodą „TR" mógłby on mleć
1,5 tony. Foto Z. Jankowski
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NASZ WYWIAD

WSPÓŁDZIAŁANIE
TEORII I PRAKTYKI
ROZMOWA Z PROF. DR. NIKOŁAJEM J. PIETRAKOWEM

ZASTĘPCĄ DYREKTORA CENTRALNEGO INSTYTUTU EKONOMICZNO-MATEMATYCZNEGO AKADEMII NAUK ZSRR

REDAKCJA: Jakie problemy znajdują się aktualnie
w centrum zainteresowania nauk ekonomicznych
w ZSRR? Instytut, który Pan reprezentuje jest naj-
większym radzieckim ekonomicznym ośrodkiem nauko-
wo-badawczym, toteż trudno o lepszego adresata tego
pytania.

N.J. PIETRAKOW: Do najważniejszych kierunków
badań naszych ekonomistów zaliczyć trzeba bezspor-
nie wszystkie te zagadnienia, które wiążą się z dosko-
naleniem systemu planowania i zarządzania gospodar-
ką narodową. Obecnie szczególnie aktualne są analizy
teoretycznych i metodologicznych problemów w pra-
cach nad długookresowym planem społeczno-ekono-
micznego j naukowo-technicznego rozwoju kraju. Wy-
niki badań naszych i szeregu innych placówek nauko-
wych, głównie z Irkucka i Nowosybirska, są już dziś
wykorzystywane przy budowie planu perspektywicz-
nego na lata 1976—1990. Warto, moim zdaniem, pod-
kreślić, że w pracach planistycznych kładziemy dziś
niezwykle silny nacisk na kompleksowość. Tą drogą
chcemy się ustrzec powstawania dysproporcji i zakłó-
ceń w funkcjonowaniu organizmów gospodarczych
i społecznych.

Opracowano, a częściowo stosowano już w prakty-
ce szereg modeli ekonomiczńo-matematycznych. Na-
leżą do nich m. in. modele demograficzne czy modele
optymalnego planowania gałęziowego i przestrzennego.
Do największych osiągnięć programowania matema-

tycznego zaliczam sporządzanie bilansu paliwowo-
- energetycznego kraju. Jeśli chodzi o nasz Instytut,
którym kieruje akademik N.P . Fiedorenko to niedaw-
no wraz z Ministerstwem Chemii opracowano plan
rozwoju produkcji włókien sztucznych i mas plastycz-
nych. '

Krótko mówiąc współdziałanie teorii i praktyki
istnieje u nas nie tylko na papierze.

REDAKCJA: Zajmuje się Pan, Profesorze, w CIEM
przede wszystkim problematyką funkcjonowania go-
spodarki. Co w tej dziedzinie uważa Pan za sprawy
najważniejsze?

N.J . PIETRAKOW: ;Myślę,,.że Zgodzimy, się co-do-
tego. że nie możę- hypz-ti^w^^jsp^wnymi-fiinkcjósioi'
waólu bez.właśćiwegó, zarządzania., Procesy planowego
zarządzania'socjalistyczną ekoriornik^ zawierają w so-

bie szereg asp&któw',' pośród' Których wyróżnię* frzyi
w moim odczuciu najistotniejsze:

0 pierwszy to aspekt informacyjny, a więc zebranie

I obróbka sprawozdawczości statystycznej, opracowanie
1 przekazanie wykonawcom sygnałów zarządzania,

A drugi to aspekt algorytmiczny czyli modelowy. Obejmu-
je on system modeli planowania perspektywicznego, średnio-

okresowego i bieżącego, metody prognozowania społecznych
potrzeb i ekonomicznych możliwości, a także doraźnych I

przyszłych konsekwencji podejmowanych decyzji.

0 i wreszcie trzeci to aspekt stymulacyjny, na który kła-

dziemy dziś szczególny nacisk. Chodzi o wypracowanie ta-

kich form dotarcia do wykonawców zadań planowych, aby
Ich interesy były tożsame z interesami ogólnospołecznym],
aby to co korzystne z punktu widzenia gospodarki narodowej
jako całości było także korzystne dla przedsiębiorstwa i jego
pracowników.

Te trzy aspekty na tyle się ze sobą splatają, że

rozpatrywać je można jedynie w organicznei jedności.
Do spraw najważniejszych zaliczyć trzeba bez wąt-

pienia poszukiwanie optymalnych struktur organiza-
cyjnych. Temu zagadnieniu poświęcona była Uchwała
KĆ KPZR i Rady Ministrów ZSRR z 4 bm. Co po-
winno być podstawowym ogniwem w naszej struk-
turze zarządzania? Wiele przemawia za tym. że zjed-
noczenie. A dlaczego nie przedsiębiorstwo? Powodów
jest, moim zdaniem, kilka:

t przedsiębiorstwo nie zawsze jest w stanie prawidłowo
oceniać kierunki polityki technicznej;

# nie ma możliwości prowadzić własnych badań nauko-

wych;
# nie dysponuje wystarczającymi środkami na szybkie

wdrażanie nowej techniki i technologii.

REDAKCJA: Czy nie uważa Pan, Profesorze, że

usprawnieniu funkcjonowania podmiotów gospodaru-
jących sprzyja zwiększanie ich swobody manewru?

N.J, PIETRAKOW: Jak wiadomo w procesie do-
skonalenia metod zarządzania w Związku Radziec-
kim szereg wskaźników szczegółowych zastąpiono
wskaźnikami syntetycznymi. Wymagało to podniesienia
jakości ich planowania, a także zwiększenia odpowie-
dzialności przedsiębiorstw za przestrzeganie dyscypliny
gospodarczej. Wzrost roli rachunku ekonomicznego, ja-
kiego jesteśmy świadkami, sprzyja rozwojowi plano-
wania normatywnego. Jako przykładem posłużę się
doświadczeniem Ministerstwa Przemysłu Precyzyjne-
go, Automatyzacji i Systemów Zarządzania ZSRR.
W charakterze eksperymentu dla organizacji bu-
dowlano-montażowych tego ministerstwa opracowano
normatywy podziału zysku między gałąź a budżet.
Jakie są tego pozytywy?

# po pierwsze — normatyw ustala się na dłuższy okres
czasu (5 lat);

0 po drugie — dotyczy on wskaźnika w syntetyczny spo-
sób pokazującego różnice pomiędzy dochodami i kosztami
w warunkach stabilnych planowych cen;

9 po trzecie — ministerstwo przechodzi całkowicie na sa-

mofinansowanie, i to nie tylko działalności produkcyjnej,
ale i naukowych badań stosowanych, a budżet państwa
ma zagwarantowane dochody.

Długoterminowy normatyw z jednej strony poważ-
nie podnosi odpowiedzialność ministerstwa za rozwój
gałęzi i zwiększa możliwość przejawiania inicjatywy,
z drugiej zaś wymaga, aby opracowywać go wraz

'

z planem pięcioletnim. .Rozszerzanie planowania nor-

matywnego jest niemożliwe bez wzrostu kultury pla-
nowania. Prawidłowe wyznaczenie normatywu po-
działu zysku wymaga gruntownej analizy technicznych
tendencji rozwoju gałęzi, rozpatrzenia przyszłych po-
trzeb. inwestycyjnych litp..NormatyiWuj es t .więc;.swegp'
rodząju. wypadkową całej masy informacji

1 ekonomicz-:
pych..

REDAKCJA: Dla praktycznej realizacji podstawo-
wych zasad reformy gospodarczej, dla podnoszenia
efektywności produkcji społecznej ogromne znaczenie
ma ekonomicznie uzasadniony system cen. Co robi się
w tej dziedzinie?

N.J . PIETRAKOW: W ostatnich kilku latach sporo
zrobiono w zakresie doskonalenia całego systemu cen

i metodologii tworzenia cen. a dokonana praca daje
już owoce. Znacznie zmniejszyła się liczba przedsię-
biorstw planowo-deficytowych, całkowicie zlikwido-
wano deficytowość szeregu gałęzi. W poważnym stop-
niu usunięto nieuzasadnione różnice w rentowności
różnych branż. Wiele zrobiono także w zakresie
wzmocnienia bodźcowej roli cen dla podnoszenia ja-
kości produkcji. Nowe cenniki przewidują często do-
płaty i upusty, w związku ze zmianą wskaźników
jakościowych wytwarzanych produktów.

Prawidłową metodykę konstrukcji cen uważamy za

sprawę niezwykle istotną i poważnie nad nią pra-
cujemy.

Osobiście jestem zwolennikiem stosowania, szczegól-
nie w odniesieniu do dóbr inwestycyjnych, cen, któ-
re nazwałbym „schodkowymi". W czym rzecz? Jeśli
dziś wyprodukowano np. nową obrabiarkę i jej cenę
ustalono na poziomie 10 tys. rubli, to uważam, że

katalog powinien z góry podawać jej cenę za rok —

powiedzmy 8 tysięcy, za dwa lata — 7 tysięcy. Bę-
dzie to dla producenta bodźcem dla obniżania kosz-
tów produkcji. Dziś często taki producent znajduje
sie w sytuacji monopolisty i nic go nie skłania, ani
nie zmusza do obniżki ceny. Z kolei potencjalni na-

bywcy bedą mogli planować z wyprzedzeniem swe

zakupy inwestycyjne i dokonywać wszechstronnei kal-
kulacji. Przedsiębiorstwo powinno policzyć, czy kupić
dziś obrabiarkę za 10 tysięcy, czy może dopiero za

rok. gdy stanieje, a znikną pozainwestycvine czynniki
wzrostu? Takie ceny ..schodkowe" ustanawiałby Ko-
mitet Cen wespół z producentami i. potencjalnymi
odbiorcami.

REDAKCJA: Jeśli już jesteśmy przy cenach, tó

warto chyba słów kilka poświęcić tematowi bardzo

młodemu i bardzo ostatnio modnemu. Wiem, że

w Waszym Instytucie trwają prace nad metodologią
określania cen zasobów przyrodniczych, nad tym* ile

jest warta czysta woda, świeże powietrze, nieskażona

gleba itp.

N.J. PIETRAKOW: To prawda. Przy ocenie kie-
runków postępu naukowo-technicznego sprawa o nie-
bagatelnym znaczeniu jest wzięcie pod uwagę spo-
łecznych i ekonomicznych skutków zanieczyszczenia
naturalnego środowiska. Uczeni przedstawili iuż pro-
jekt podstawowych założeń metodycznych wvcenv za-

sobów naturalnych w rachubach planistycznych,
a nasz Instytut wespół z Instytutem Fizvki Ziemi
Akademii Nauk ZSRR przygotował wskazówki dla
oceny strat wvnikaiących w toku poszukiwań złóż
bogactw mineralnych.

Jeśli odbiera sie ziemię rolnictwu i oddaie prze-
mysłowi. to warto dokładnie policzyć straty, jakie się
z tym wiążą. We właściwym stopniu uwzgiedniać na-

leży przv tym czynnik czasu. Ziemia mogłaby bo-
wiem rodzić ieszcze wiele lat. Pomyśleć warto także
0 tvm. ile bedzie kosztować zastąpienie tei produkcji
rolnej. Może pszenicę, z uprawy której d-ziś zrezy-
gnowano na rzecz przemysłu trzeba bedzie jutro siać
w. reionach o eorszveh warunkach kl ;matvcznvch
1 niższych.,plonach?.,Może racjonalniej byłoby , wła-
śni vtkfn~ ilokafiz&Syad biKowe fabrvki? Te elefnentjr
powinny . bvć uwzględniane przy analizie ekonomicz-
nej efektywności rozmieszczenia drodukc>ic

przemvsło-
wei. Trzeba pamiętać, że dziś podjęte decyzje będą
mieć konsekwencje za 10, 20 lat.

REDAKCJA: Nie mogę sobie wreszcie odmówić py-
tania o Pańska ocenę roli elektronicznej techniki obli-
ccHnwei w nro«"p«ac)i nlannwania i zarzadzania go-
spodarką. Upoważnia mnie do tego choćby to. źe Wasź
Instytut ma w swej nazwie słowo „matematyczny".

N.J. PIETRAKOW: Tego pytania mogłem oczekiwać.
Centralny Instytut Ekonom i ezno-Matematyczny zaj-
muje sie m. in. pracami nad wykorzystaniem maszyn
liczacvch dla potrzeb gospodarki. Niemało uwagi
w badaniach naszego Instvtutu zajmuje problematy-
ka zautomatyzowanych systemów zarządzania. A je-
śli chodzi o moją opinie w tei materii...

Pewno zauważyliście, że w ocenie roli elektronicz-
nej techniki obliczeniowei dominują dziś dwa skraj-
ne poglądy. P

:
erwszv eliminuje całkowicie człowieka

z procesu zarzadzania. pozostawiaiąc wszystko ma-

szynie. W mvśl drueieso komputer to nic innego, jak
tvlko doskonalsze liczvdla. co naiwv/ei super-buchal-
ter. Moim zdaniem prawda, jak to często bywa, leży
miedzy skrajnymi poglądami.

Jedno nie ulega żadnej wątpliwości. Maszyna nie
zwalnia człowieka od myślenia. Co więcej, zmusza go
do tego. aby myślał logicznie i wyrażał się ściśle.

Jeśli powięm maszynie, że chcę żyć lepiej to nie doga-
damy się. Po prostu nie zrozumie mnie. Wymaga ona

od człowieka precyzyjnego formułowania problemów.
Nie jest natomiast, w przeciwieństwie do człowieka,
zdolna tworzyć. Sama informacji nie „urodzi". Nie

chcę odbierać jej tego. co się jej należy. Na pewno

jest bardzo' przydatna. Przykładów nie trzeba szukać
daleko.- leża na naszym planistycznym podwórku. Np.
aby opracować tylko jeden wariant planu pięcioletnie-
go bez pomocy maszyny trzeba około roku. A przecież
centralny planifikator potrzebuje więcej wariantów.
Bez elektronicznych maszyn cyfrowych byłoby to nie-

zwykle utrudnione lub nawet niemożliwe. Z maszyną

jednak należy porozumiewać sie w sposób zdyscypli-
nowany. W przeciwnym razie dojść może do niepo-
rozumień. Znacie pewnie zabawną historyjkę o tym,
jak to komputer przygotowywał optymalne menu.

„Powiedziano" mu. ile poszczególnych substancji po-

karmowych potrzebuje dziennie człowiek i maszyna

zaproponowała naHzwyczai prostą, choć trudną do

zaakceptowania diete — 18 litrów octu dziennie.

Jednego możemy bvć. dziś przynajmniej, pewni —

maszvna nie wyeliminuje człowieka z procesów za-

rzadzania.

REDAKCJA: Doszliśmy w'ęc do tego. ie plano-
wanie i zarządzanie to nie tylko modele 1 bodźce, ale

także żywy człowiek. Zazwyczaj planowanie uważa-

ne fest za prace czysto ekonomiczną. Pojęcia „plani-
sta" i „ekonomista" używane są u nas często zamien-
nie. Ale planista spełnia w społeczeństwie socjalistycz-
nym rolę ogniwa Wiążącego gospodarkę ze społeczeń-
stwem.

N.J . PIETRAKOW: A rola to niełatwa. Zadanie

określenia ekonomicznych celów społeczeństwa jest
bowiem niepomiernie trudne. Społeczeństwo składa
sie z olbrzymiej ilości „naczyń włoskowatych", z któ-

rych każde ma swoja specyfikę. Podobnie jak nie ma.

dwóch absolutnie jednakowych ludzi, tak też nie ma

dwóch identvcznvch punktów widzenia na temat gra-
dacii potrzeb. Nikogo nie muszę przekonywać o ist-
nieniu mrowia kombinacji dóbr konsumpcyjnych, za-:

sookaiaiacvch rozmaite potrzeby człowieka. Jak zna-

leźć najlepszy wariant produkcji, wariant najpełniej
odoowiadaiacy zapotrzebowaniom konsumentów?
W iaki sposób w dowolnym momencie określić, iakąj
produkcie należy rozwijać szybciej, a jaką wolniej?

Na pytania tego typu centralne organa planujące,
odpowiadać musza, bezustannie. Stad też np. pojęcie
„maksymalne zasookoienie potrzeb" na użytek proce-
sów zarządzania przybierać powinno, w miarę możli-

wości; wvraz bardziei konkretny. Jest to szczególnie"
ważne dziś. edv w wyniku rozwoju potencjału pro-

dukcyjnego społeczeństwa nastenuie niezwykłe zróżni-

cowanie środków zaspokajania potrzeb, a gusta'i ży-
czenia konsumentów zmienfaja się coraz szybciej.

Każdy ż nas na co dzień czuje, jak niewidoczna,
choć całkiem mocna, nić wiąże poziom rozwoju go-

spodarki i stopę życiową. Weź ta została poddana
?runtownei analizie na XXIV Zjeździe KPZR,
ai^w wystabieriiu Leónićla ,Br_ężixiewa,znalazło sienna-,
stepujące stwierdzenie: „Partia wychodzi z założenia,,
że «podniesienie! 'dobrobytu ludzi pracy staje się coraz'
bardziei . nagląca potrzeba samego naszego rozwoju-
gospodarczego, jedna z ważnych przesłanek gospo-

darczych szybkiego wzrostu produkcji.
Takie podejście wypływa nie tylko z naszej linii

zmierzającej do dalszego zwiększania roli bodźców

materialnych i moralnych do pracy. Sprawa jest
znacznie szersza.' chodzj o stworzenie warunków

sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi talentów,
i aktywności twórczej ludzi radzieckich, wszystkich
ludzi pracy, to znaczy o rozwój głównej siły wytwór-
czej społeczeństwa".

Współczesna produkcja stawia szybko rosnące wy-

magania nie tylko maszynom, technice, ale także,
a właściwie przede wszystkim ludziom, tyni, którzy
tworzą maszyny i kierują techniką. Toteż wysoki po-
ziom przygotowania zawodowego oraz ogólna kultura

człowieka, przekształcają się w niezbędny warunek po-

myślnego działania. To zaś w znacznym stopniu uza-

leżnione jest od poziomu życia, od tego, jak dalece

mogą być Zaspokojone potrzeby materialne i duchowe.

Rozmawiał:

ANDRZEJ ŁUKOWSKI

Z KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

RADZIECKIE LICENCJE

Radzieckie licencje są dziś wy-

korzystywane w 25 krajach wysoko
uprzemysłowionych — m. in. w

Stanach Zjednoczonych, NRF, Wiel-

kiej Brytanii, Szwecji, Japonii i
Danii.

Radziecka myśl techniczna cieszy
się za granicą dużym uznaniem.

Zdaniem czasopisma „Business
W-eek" wielu amerykańskich inży-
nierów uważa na przykład, że „Ro-
sjanie zdecydowanie przodują w

dziedzinie techniki odlewniczej".
Amerykańska firma „Patent Mana-

gement Incorporated" zakupiła nie-
dawno radziecką licencję na pro-

dukcję stali o wysokiej czystości.
MetócJa ta przynosi także duże

oszczędności nakładów. 11 krajów
zakupiło radziecką licencję na pro-
dukcję specjalnej substancji do spo-

rządzania form odlewniczych. Za-

stosowanie tej substancji umożliwia

pięciokrotny wzrost wydajności pra-

cy przy produkcji odlewów.

Z dużym zainteresowaniem spot-
kała się wynaleziona przez radziec-

kich chemików metoda otrzymywa-
nia syntetycznych kwasów tłuszczo-

wych z parafiny. Licencję na tę me-

todę nabyła jedna z firm japoń-
skich.

Specjaliści zachodnioniemieccy za-

interesowali się niedawno niektóry-
mi elementami pracujących w dru-
karni „Izwiestii" rolowych maszyn

rotacyjnych. Wkrótce potem firma

„Schenellpressenfabrik Koenig und

Bauer AG" zakupiła odpowiednią
licencję. (L)

CHEMIA W RADZIECKIM
ROLNICTWIE

Związek Radziecki zajmuje dru-
gie miejsce na świecie w produkcji
nawozów mineralnych. W 1960 roku
radzieckie rolnictwo otrzymało 11,4
min ton nawozów, w 1965 r. 27 min,
w 1970 r. — 45.7 min ton. Piany
bieżącej pięciolatki przewidują wy-
produkowanie w 1975 roku 72 min
ton. D<j tego czasu powstanie 16 no-

wych fabryk wytwarzających nawo-

zy i preparaty chemiczne dla rol-
nictwa. Efektywny rozwój rolnictwa
wymaga jednak nie tylko zwiększa-
nia produkcji nawozów sztucznych,
ale i wzrostu kultury ich stosowa-
nia. W ZSRR utworzono ponad 200
regionalnych laboratoriów agrono-
micznych, zajmujących się badaniem
nawozów i gleb. (L)

Mija lat od zawarcia między Związkiem Radzieckim a Polską pierwszego Układu o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy. Obroty ze Związkiem Radziec-
kim stanowią około jednej trzeciej wartości naszego handlu zagranicznego. Mały, ale mile widziany przez konsumentów radzieckich i polskich,.udział
w tych obrotach mają reprezentacyjne sklepy: moskiewska „WANDA" i warszawska „NATASZA". Fot. A. jałosidiU
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Dynamika dochodu narodowego,
wynoszqca w latach sześćdziesią-
tych przeciętnie 8 proc. w skali
rocznej, stawiała Hiszpanię w

grupie najszybciej rozwijających
się krajów świata. Mówiło się
nawet o hiszpańskim „cudzie
gospodarczym" lat 60-tych. Czy
był to istotnie „cud", czy teź eks-
pansję gospodarczq Hiszpanii w

ostatniej dekadzie nie należy
raczej interpretować jako swois-

tą reakcję gospodarki na po-
przednie dziesięciolecia zastoju
ekonomicznego?

NIE ulega wątpliwości, że po
II wojnie światowej Hiszpa-
nia znajdowała się w grupie

najsłabiej rozwiniętych krajów Eu-
ropy. Czynnikiem dodatkowo wy-
różniającym ją był stan całkowitej
w zasadzie izolacji od reszty Euro-

py i świata.
Proces ten, zapoczątkowany na

przełomie stulecia utratą ostatnich
zamorskich posiadłości, uległ nasile-
niu w wyniku izolacji Hiszpanii ja-
ko politycznego sojusznika III Rze-

szy. Dodatkowym czynnikiem było
utrzymanie się u władzy faszystow-
skiej partii generała Franco. W ślad
za polityczną izolacją Hiszpanii szła
izolacja gospodarcza. Hiszpania zo-

stała pominięta w Planie Marshalla.
~W -rezultacie izolacji politycznej i

. gospodarczej Hiszpania przyjęła
autarkiczną drogę, rozwoju; ~nre~ dy-
sponując jednocześnie warunkami
ekonomicznymi umożliwiającymi
efektywne gospodarowanie w wa-

runkach autarkii. W latach 1939—
1950 rozwój gospodarczy został więc
zahamowany we wszystkich prak-
tycznie sektorach gospodarki.

Produkt narodowy brutto rósł w

'tym okresie w tempie nie przekra-
czającym 1—1,5 proc. Kryzysowi sy-
tuacji w przemyśle towarzyszył za-

stój w rolnictwie, zwłaszcza że po
zakończeniu wojny domowej rząd
anulował wprowadzoną, przez II Re-

publikę reformę rolną.' wzrostowi
kosztów- ' utrzymania towarzyszyły
niskie płace, a poważnemu bezro-
bociu — słaby wzrost wydajności
pracy. Bilans płatniczy obciążały
pożyczki zaciągnięte w okresie woj-
ny w Niemczech i we Włoszech.

Na początku lat pięćdziesiątych
zaczyna się proces otwierania się
gospodarki hiszpańskiej w kier,unku
światowej gospodarki kapitalistycz-
nej. Pierwszym partnerem Hiszpa-
nii były Stany Zjednoczone, przy
czym początkowo kontakty miały
głównie charakter polityczno-mili-
carny. Wyrażenie przez Hiszpanię w

zawartym przez nią i USA tzw.
Pakcie Madryckim (1953) zgody na

budowę na jej terytorium trzech
baz lotniczych, bazy morskiej i in-

nych obiektów militarnych umożli-
wiło jej uzyskanie pomocy gospo-
darczej ze strony USA.

W 1955 r. Hiszpania została przy-

jęta do ONZ, co w zasadzie za-

mknęło okres jej izolacji politycz-
nej. Od tej pory coraz aktywniej
zaczęła ona zabiegać o ściślejsze
związki, głównie z Europą.

Pomoc amerykańska jakkolwiek
w tym okresie jeszcze stosunkowo
niewielka wpływała. niewątpliwie
na ożywienie na rynku wewnętrz-
nym. Jednak ponad 60 proc. pomo-
cy otrzymała Hiszpania w postaci
amerykańskich nadwyżek rolnych,
co zahamowało rozwój hiszpańskie-
go rolnictwa i w ostatecznym rezul-
tacie przyczyniło się do wzrostu
kosztów utrzymania.

Równocześnie większość inwesty-
cji charakteryzowała się niewielki-
mi rozmiarami, przestarzałą techno-
logią i nieekonomicznym wykorzy-
staniem surowców. Gospodarkę
Hiszpanii w latach 50-tych charak-
teryzowały zatem silnie rosnące
koszty utrzymania i ogólnie niska

• efektywność gospodarowania. Moż-
liwość rozwiązania problemów go-
spodarczych widziano przede wszy-
stkim w przyciągnięciu zagraniczne-
go kapitału, co znalazło wyraz w

reformie gospodarczej z roku 1959.

Sprzyjała temu dewaluacja pesety
i wprowadzenie jej jednolitego kur-
su. Zniesiono szereg ograniczeń dla
zagranicznych inwestorów, m.in.
wprowadzono bardzo, wygodną dla
kapitału zagranicznego zasadę, zgod-
nie z którą tylko w przypadku, gdy
uęlziął obcego kapitału przekraczał

procj.wartości inwestycją wyma-
gane. hyło. - zezwolenie państwa.
Wprowadzono również .pierwszą,ob-
niżki tradycyjnie najwyższej w Eu-

ropie protekcyjnej taryfy celnej.
Równocześnie z tym, wykorzystu-

jąc dobrą koniunkturę na początku
lat 60-tych oraz opierając się na

przykładzie sąsiedniej Francji, przy-
stąpiono do opracowania polityki
planowania indykatywn.ego.

Dekada lat 60-tych, a więc okres
dwóch planów rozwoju, była dla
Hiszpanii okresem niezwykle dyna-
micznego wzrostu gospodarczego. W
latach 1960—1970 produkt narodo-
wy brutto wzrósł z 10,3 mld doi. dJ
32,3 mld doi. Podczas. gdy . w 1961
roku dochód narodowy na jednego'
mieszkańca stanowił zaledwie 1/8
dochodu narodowego na mieszkań-
cawUSAi1/3wEWG,towroku
1970 dane te wynosiły odpowiednio
1/3 oraz 1/2. Zmianie uległa również
struktura dochodu narodowego. Sy-
stematycznie spadał bowiem udział
rolnictwa (z 22,2 proc. w 1960 r. do
14,3 proc. w 1970 r.) .

Wzrastająca rola przemysłu w

wytwarzaniu dochodu narodowego
wiąże się ze zmianami struktural-
nymi w ramach tego sektora gospo-
darki. Zdecydowanie spada znacze-

nie dominującego niegdyś przemy-
słu wydobywczego i to nie tylko
względnie, lecz również absolutnie,
co wyraża się w zmniejszeniu wy-
dobycia węgla oraz zamykaniu nie-
rentownych kopalni (ich liczba spa-
dłaz152w1964r.do74w1969r.).
Dynamicznie rozwija się natomiast
przetwórstwo ropy naftowej, pracu-

jące w zasadzie na importowanej
ropie. Silna dynamika cechuje rów-
nież produkcję energii elektrycznej,
pochodzącą w 50 proc. z elektrowni
wodnych. Zmiany te pociągają za

sobą określone skutki społeczne,
które nie są uwzględniane w poli-
tyce gospodarczej.

Rolnictwo hiszpańskie, mimo
wzrostu nakładów na jego infra-
strukturę w latach 60-tych, w dal-
szym ciągu jest „kopciuszkiem" go-
spodarki tego kraju. Przykładowo
w latach 1966—70 plony pszenicy
wynosiły zaledwie 12,3 q/ha, a żyta
— 9,2 q/ha.

Ograniczone możliwości wzrostu

akumulacji wewnętrznej, przesta-
rzała technologia, orientacja prze-
mysłu na rynek wewnętrzny, struk-
turalny kryzys w rolnictwie, silna
inflancja od 1964 r„ deficyt bilansu
handlowego wynikający z niezwykle
silnej presji importowej oraz słabej
dynamiki eksportu, niewystarczają-
ce wyposażenie kapitałowe, ogólna
niska wydajność całego systemu go-
spodarczego — są to czynniki, które
nie mogą stanowić bazy ekspansji
gospodarczej Hiszpanii w latach
60-tych.

Odpowiedzi na pytanie o źródła
hiszpańskiego „cudu gospodarczego"
należy więc szukać w analizie bilan-
su płatniczego Hiszpanii (w min do-
larów):

1965 1970

: Import -2778 4 337
Eksport 1 019 2 457
Bilans handlowy — 17S9 —1880
Turystyka zagraniczna 1 027 1 543
Inne usługi — 114 — 244
Przekazy emigrantów 298 467
Transfery 62 192
Bilans płatniczy — 486 78
Inwestycje bezpośrednie 114 179
Bilans ruchu kapitałowego 310 676

Związek gospodarki hiszpańskiej
z gospodarką światową realizuje się
więc nie przez system produkcyjny,
tzn. za pośrednictwem wymiany to-

warowej, ale przez turystykę; prze-
kazy emigrantów oraz inwestycje
zagraniczne. Te trzy pozycje bilansu
płatniczego stanowią, jak dotych-
czas, wystarczające pokrycie wzra-

stających potrzeb importowych, po-
zwalając tym samym na ekspansję
gospodarczą kraju.

Szczególną rolę odegrały inwesty-
cje zagraniczne. Były one przede
wszystkim źródłem uzupełnienia
niedostatecznej akumulacji wewnę-
trznej, pozwalając tym samym na

osiągnięcie szybszego tempa wzrostu,
wpływały one również na zmniej-
szenie deficytu bilansu handlowego
przez przyczynianie się do wzrostu

produkcji eksportowej.
Hiszoania jest atrakcyjnym obsza-

rem dla inwestorów zagranicznych.
Wynika to nie tylko z liberalnej po-
lityki w tym" zakresie, ale z samych
warunków inwestowania (sporych
rezerw wzglednie taniej siły robo-
czej oraz słabej konkurencji rodzi-
mego przemysłu).

W latach 1960—70 inwestycje za-

graniczne wzrosły z 2,2 do 179 min
doi. Ponad .90 proc. wszystkich in-

westycji zagranicznych kieruje się
do kilku tylko działów, a mianowi-

cie przemysłu chemicznego, usług,
przemysłu spożywczego, budownic-
twa, transportu, przemysłu hutnicze-
go i maszynowego. Podobną kon-
centracją charakteryzują się źródła
pochodzenia inwestycji. Około 95—
97 proc. pochodzi z następujących
krajów: USA, NRF, Szwajcarii,
Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii,
Francji, Belgii i Szwecji.

Współtwórcą hiszpańskiego „cudu
gospodarczego" jest też turystyka za-

graniczna — dział gospodarki naro-

dowej, który osiągnął rekordowy
wzrost. W 1951 r. Hiszpanię odwie-
dził 1 min turystów, w 1971 r. licz-
ba turystów przekroczyła 27 min.
Hiszpania jest dla turystów z Eu-

ropy Zachodniej atrakcyjna nie tyl-
ko ze względów krajoznawczych i

klimatycznych, ale również ekono-
micznych, jako kraj bardzo tani.

Trzecim źródłem finansowania
rozwoju gospodarczego Hiszpanii
jest emigracja zarobkowa. W latach
60-tych na emigrację w poszukiwa-
niu pracy wyjechało ponad 1,5 min
osób, kierując się głównie do NRF,
Szwajcarii i Francji. Przekazy emi-
grantów stanowią poważną pozycję
w bilansie płatniczym Hiszpanii.

Silny deficyt bilansu handlowego
jest immanentną cechą gospoda
hiszpańskiej. W omawianym okre-
sie eksport stanowił 40—60 proc. im-

portu, co w zasadzie jest sytuacją
zupełnie wyjątkową w skali świa-
towej. Wskazuje ona jednocześnie
na -pozorne, bo bierne ^uczestnictwo
Hiszpanii' w "międzynarodowym- po-
dziale pracy.

Przy takiej zależności od inwesty-
cji zagranicznych nie można też roz-

wijać właściwej — z punktu widze-
nia interesów narodowych — poli-
tyki gospodarczej. Wszelkie inter-
wencyjne posunięcia nieuzgodnione,
bądź nie akceptowane przez kapitał
zagraniczny, mogą bowiem spowo-
dować masowy odpływ tego kapita-
łu.

Koła rządowe Hiszpanii swego ro-

dzaju panaceum na wszelkie bolącz-
ki gospodarcze widzą w przystąpie-
niu Hiszpanii do EWG. Ale to spra-
wa nieprosta.

Preferencyjny układ handlowy Hi-
szpanii z EWG został podpisany do-
piero w 1970 r. Ustala on generalna
system dwustronnych preferencji z

perspektywą progresywnego prze-
zwyciężania trudności w wymianie
handlowej między stronami w

dwóch etapach. Pierwszy będzie
trwał 6 lat, przejście do etapu dru-
giego nastąpi nie automatycznie,
lecz za obopólną zgodą przy zaist-
nieniu określonych warunków —

prawdopodobnie politycznych.
W kołach gospodarczych Hiszpa-

nii sądzi się, że integracja będzie
znakomitym bodźcem dla ekspansji
gospodarczej, ponieważ gospodarki
zyskuje więcej rynków i mniej ba-
rier celnych dla swojego handlu za-

granicznego. \le skutki, jakie układ
z EWG może mieć w przyszłości dla
Hiszpanii, będą przecież w poważ-
nym stopniu zależały od zdolności
przystosowania systemu gospodar-
czego do nowej sytuacji konkuren-
cyjnej.

ŻE ŚWIATA

USA - JUGOSŁAWIA

"W 1972 r. Jugosławia wyekspor-
towała do USA towary za 150 min
dolarów, co stanowiło wzrost o

olcelo 40 proc. w porównaniu z

1971 r. Import z USA osiągnął war-

tość 199 min dolarów. Eksport o-

bejmował głównie meble, wyroby
z miedzi, tekstylia, odzież, obuwie i

konserwy. Ujemny bilans handlowy
z USA wiąże się głównie z dużym
importem zbóż oraz surowców.

W ub. roku zawarto porozumie-
.nie w sprawie gwarancji dla pry-
watnych inwestycji USA przed ry-
zykiem niehandlowym, co powinno
wpłynąć na wzmożenie dopływu
prywatnego kapitału amerykańskie-
go poprzez wspólne inwestycje w

gospodarce jugosłowiańskiej, umoż-

liwiające wykorzystanie w prze-
myśle jugosłowiańskim . techniki
amerykańskiej.

Jest to pierwsze tego rodzaju po-
rozumienie zawarte przez utworzo-

ną w 1971 r. firmę „US Overseas
Private Inwestment Corporation"
(OPIC) z krajem socjalistycznym.
Oczekuje się, że utoruje ono drogę
do znacznego zwiększenia W ciągu

kilku lat udziału Amerykanów we

wspólnych projektach z obecnych
3 min dolarów do 15—20 min. (S)

ZASOBY ROPY

Zasoby ropy w świecie kapitalis-
tycznym według szacunków z gru-
dnia 1972 roku wynoszą 76,8 mld
ton. Największe zasoby ma tu
Arabia Saudyjska (18,8 mld ton),
na drugim miejscu znajduje się
Kuwejt (8,9 mld ton), na trzecim
Iran (8,8 mld ton). Kolejne miejsca
zajmują: Algieria, USA, Libia, Irak,
Abu Dhabi, tzw. Strefa Neutralna
na Półwyspie Arabskim, Nigeria
(wszystkie wymienione kraje —

powyżej 2 mld ton). Ponad 1 mld
ton zasobów wykazują ponadto:
Wenezuela, Kanada, Syria i Indo-
nezja. (S)

PRODUKCJA STATKÓW

Światowa produkcja statków han-
dlowych (bez Związku Radzieckiego
i Chin) w 1972 roku, wyniosła 26,7
min DWT, czyli o 1,9 min ton wię-
cej niż w poprzednim roku. W czo-

łowych sześciu krajach produkcja

statków handlowych kształtowała
się, jak następuje (w min DWT):
Japonia — 12,9; Szwecja — 1,0;
Niemiecka Republika Federalna —

1,6; Anglia — 1,2; Hiszpania — 1,1
i Francja — 1,1. Polska z produkcją
0,6 min ton zajęła dwunaste miej-
sce. (MP)

PLAN ROZWOJU TUNEZJI

Założenia nowego 4-letniego pla-
nu rozwoju gospodarczego Tunezji
na lata 1973—1976 kładą szczegól-
ny nacisk na zwiększenie produkcji
i na podniesienie stopnia zatrud-
nienia ludności. Przeciętny roczny
wzrost GPN został w planie usta-

lony na 5 proc., podczas, gdy w

ostatnim 10-leciu wyniósł on 4 proc.
Na inwestycje w okresie 1973—1976
lat przewidziano 1 mld tunezyj-
skich dinarów, podczas gdy w u-

biegłym 10-leciu wydawano na nie
przeciętnie 125 min dinarów rocz-

nie. Zużytkowanie funduszu inwes-
tycyjnego w bieżącym 4-leciu ma

być następujące: inwestycje w

przemyśle — 37 proc., w turystyce
— 14 proc., w rolnictwie — 13
proc., w transporcie — 12 proc., w

budownictwie mieszkaniowym —

12 proc. Pomimo przewidywanego
zwiększenia zatrudnienia o 100 tys.
osób emigracja jednak nie ustanie
i przypuszczalnie 50—60 tys. osób
rocznie w dalszym ciągu będzie
musiało poszukiwać pracy na ob-
czyźnie. (MP)

OSZCZĘDNOŚCI LUDNOŚCI

Pod względem wielkości oszczęd-
ności gromadzonych w bankach i
kasach przez ludność pierwsze
miejsce zajmuje Szwajcaria z kwo-
tą około 3 tys. doi. na mieszkańca,
a drugie — Stany Zjednoczone z

przeciętną kwotą 2,7 tys. doi. (ale
tempo oszczędzania ulega tam zwol-
nieniu. co oczywiście wiąże się z

sytuacją dolara). Trzecie miejsce
zajmuje Szwecja z 2,1 tys. doi., na

osobę. Zdaniem rzeczoznawców
wysokość oprocentowania nie wpły-
wa w sposób decydujący na zacho-
wanie się oszczędzających, nato-
miast inflacja poważnie zagraża
skłonności do oszczędzania, co było
ostatnio szczególnie widoczne w

NRF. (S)

ŚWIAT • EKONOMIA • POLITYKA

Zachodnie konsorcje naftowe, gospodarujące od I wojny światowej
na bliskowschodnich polach naftowych, poniosły tam ostatnio dwie
dotkliwe porażki. Musiały ustąpić wobec racji prawowitych właścicieli
niafty — Iraku i Iranu.

Ostatnie porozumienie Iraku z Iraq Petroleum Company (IPC) za-

kończyło spór o znacjonalizowanie w połowie ub. roku pól naftowych
w Kirkuku; nacjonalizacja ta była odpowiedzią na politykę hamowania
rozwoju irackiego przemysłu naftowego przez IPC. Wywłaszczone kon-
sorcjum nie chciało przystać na oferowane warunki odszkodowania,
licząc na to, że trudności w zbycie nafty zmuszą rząd Iraku do ustępstw.
Po dziewięciu miesiącach ustąpiło jednak IPC. Zrzekło się roszczeń do
pól naftowych w Kirkuku i Mosulu w zamian za zagwarantowanie
dostawy 15 min ton ropy. Ponadto zgodziło się wypłacić rządowi Iraku
1.41 min funtów szterlingów zaległych royalties. IPC zachowuje tylko
koncesję na eksploatację złóż irackiej ropy w okolicach Basry, ale pod
warunkiem, że poważnie zwiększy wydobycie. Porozumienie oceniono
w Bagdadzie jako triumf narodowej polityki naftowej nad obcymi
monopolami.

Przemawiając z tej okazji do narodu irackiego prezydent Al-Bakr nie
omieszkał wyrazić wdzięczności dla Związku Radzieckiego, który udzie-
lił pomocy w zapoczątkowaniu rozwoju narodowego przemysłu naftowe-
go, a zawierając porozumienie w sprawie importu irackiej nafty ułatwił

przezwyciężenie trudności w plasowaniu wydobywanego surowca na

rynku światowym. Dzięki temu poparciu dla niezależnej polityki gospo-
darczej Bagdad nie czuł się' osamotniony w walce o swe interesy na-

rodowe. Współpraca z ZSRR i innymi krajami socjalistycznymi (które
również zamierzają importować iracką ropę) przyczyniła się do udarem-
nienia szantażu, polegającego na próbach dezorganizacji produkcji
i zbytu ropy.

Przypomnijmy, że tego rodzaju szantaż doprowadził na początku lat
pięćdziesiątych do fiaska próby przejęcia przez rząd kontroli nad prze-
mysłem naftowym w Iranie. Czasy jednak się zmieniły ; zmieniła Się
sytuacja krajów — producentów ropy. Co nie udało się kiedyś rządowi
Mossadeka, udało się szachowi Reza Pahlavi, który 21 marca ogłosił
przejęcie „pełnej i realnej kontroli" nad irańskim przemysłem nafto-
wym. znajdującym się w rękach spadkobierców dawnej Anglo-Iranian
Corp!, British Petroleum Shella, amerykańskich towarzystw Gulf i Mobil
Oil, Esso i Texaco, Compagnie Franęaise des Petroles i in.

Nacjonalizacja objęła tu pola naftowe, wielką rafinerię, największy
w tym regionie świata rurociąg i inne instalacje przemysłu naftowego.
W zamian Iran zobowiązał się do kontynuowania dostawy ropy w ciągu
20 lat. Tak zakończył się kilkuletni 'spór rządu irańskiego z zagranicz-
nymi potentatami naftowymi, którzy nie chcieli realizować narodowych
planów zwiększenia wydobycia ropy w Iranie. Teraz muszą oni prze-
kazać swe aktywa narodowej Iranian Oil Company, która przejmuje
wraz z mieniem również blisko 18 tys. pracowników.

ODWRÓT
ZACZYNA SIĘ
NAD ZATOKA
PERSKA

• Jest , to - .posunięciej ^którego donipsłpść. „trudno .
-
.przeęeniąć. Iran jest

-czwartym co .do wielkości producentem, ropy na świecie po . USA,
Związku Radzieckim i 'Arabii Saudyjskiej.

!
Wydobycie' W ub. roku prze-

kroczyło 250 min ton i do 1978 r. ma zostać podwojone. Ambitne plany
przewidują rozbudowę rodzimego przemysłu rafineryjnego, floty tan-
kowców i instalacji do transportu surowca. Ambicją władz irańskich
jest bowiem zwiększenie wpływów dzięki eksportowi produktów nafto-

wych o wyższym stopniu przetworzenia i wykorzystanie tego dla rozwo-

ju całej gospodarki narodowej, tak aby w przyszłości — z chwilą Wy-
czerpania zasobów' tego surowca — stała ona na mocnych nogach.

W planie pięcioletnim na lata 1973—1978 przewiduje się zatem doko-
nanie nakładów inwestycyjnych rzędu 60 mld doi., z czego ponad połowę
mają stanowić inwestycje gospodarcze. Będzie to 5-krotnie więcej w po-
równaniu z poprzednim pięcioleciem, właśnie dzięki przeznaczeniu na

realizację planu 80 proc. wpływów z nafty. Roczny przyrost produkcji
przemysłowej ma wynieść około 15 proc., w tym przemysłu naftowego
•e-'średnio 12 proc: Obok tego wiele uwagi ma się poświęcić rozwojowi
społecznemu'kraju; podniesieniu .stanu oświaty, opieki zdrowotnej i za-

pewnieniu wszystkim mieszkańcom minimum dochodów.
Podobne cele przyświecają polityce gospodarczej Iraku. Kraj ten prze-

żył jednak ostatnio spore trudności, spowodowane spadkiem wydobycia
ropy po nacjonalizacji IPC (w ubiegłym roku 67 min ton, w porównaniu
z 84 min w 1971 roku). Zmusiło to rząd iracki do zredukowania plano-
wanych wydatków na. rozwój gospodarczy.' Zaplata sum należnych' od
IPC, uzgodniona w ostatniej umowie, będzie wielką pomocą w prze-
zwyciężeniu tych trudności. T. można oczekiwać, że-w. nadchodzących
latach zarówno wydobycie jak eksport ropy z Iraku wydatnie wzrosną,
zwłaszcza dzięki zwiększeniu wydobycia ,w Północnej Rumeili, rozpoczę-
tego z pomocą Związku Radzieckiego w 1972 r. Również Irak zamierza
zwiększyć nakłady na, rozbudowę rafinerii ropy. Kraje socjalistyczne,
które będą odbiorcami ropy irackiej, dostarczą w zamian maszyny, urzą-
dzenia inwestycyjne i kompletne obiekty przemysłowe, pomagając w ten

sposób w bardziej wszechstronnym rozwoju-gospodarki irackiej.
Polityka uniezależnia . się "od obcych monopoli, znajduje zatem uzasad-

nienie w szerszych' ambicjach wkroczenia na drogę samodzielnego roz-

woju. W polityce irackiej ważnym elementem jest przy tym jej wyraźnie
skrystalizowany antyimperialistyczny charakter. Mimo . stosunkowo
skromniejszych zasobów ropy — rząd tego kraju gotów jest ją wyko-
rzystać jako oręż w walce o usunięcie obcych wpływów w całym świe-
cie arabskim. Warunkiem powodzenia w tej walce jest jednak stworze-
nie wspólnego frontu krajów arabskich, a sukces Iraku w starciu z ,IPC
może wzmocnić występujące w całym świecie arabskim tendencje: walki
0 zerwanie więzów zależności od wielkich monopoli naftowych.

Kraje produkujące ropę — nie tylko arabskie — wykazały zresztą już
teraz duże poczucie solidarności; świadczą o tym negocjacje w sprawie
podwyżki cen ropy po pierwszej dewaluacji dolara w grudniu 1971 r.

1 ostatnie spotkanie jedenastu krajów' OPEC w Wiedniu i Bejrucie, gdzie
wystąpiły one ponownie ze zgodnym żądaniem rekompensaty za straty
spowodowane noWą dewaluacją waluty amerykańskiej. O' tym, jak po-
ważnie traktują te wystąpienia główni importerzy ropy w świecie ka-
pitalistycznym, świadczą wezwania do wspólnego przeciwstawienia-się
żądaniom „kartelu eksporterów", jak się określa kraje OPEC; z kolei
kraje OPEC wysuwają groźbę wstrzymania dostaw ropy w razie, wpro-
wadzenia w czyn tych planów.

Alarmistyczne tony zabrzmiały w wypowiedziach ńa ten temat .'na
ostatniej konferencji zachodnioeuropejsko-amerykańskiej w Amsterda-
mie, na której omawiano problemy wzajemnych stosunków USA i Euro-
py zachodniej. Konieczność walki o zapewnienie dostaw na nadcho-
dzące lata wysuwano-tam jako jeden z głównych argumentów za zacieś-
nieniem współpracy wszystkich czołowych krajów kapitalistycznych, nie
wyłączając Japonii. Wieloletni konsultant rządu amerykańskiego
w sprawach naftowych, Walter J. Levy, przekonywał 300 partnerów roz-

mów w Amsterdamie, że niepodjęcie wspólnej akcji przeciwko ekspor-
terom ropy może zagrozić „bezpieczeństwu i dobrobytowi" Zachodu, i

Rozwinięte kraje kapitalistyczne należą do największych użytkowni-
ków energii, w szczególności zaś ropy, mają więc powody troszczyć i się
o zapewnienie odpowiednich dostaw. Kraje importujące muszą jednak
pogodzić się z rosnącymi kosztami przywozu ropy. dopóki nie zdołają
zastąpić — przynajmniej w części — ropy innymi źródłami energii. INa
razie w nadchodzącej dekadzie, ich zależność od przywozu ropy będzie
nieuchronnie rosła. Tym samym ich pozycja przetargowa wobec krajów
Bliskiego Wschodu będzie raczej słabła. Tym bardziej, że zrzeszione
w OPEC kraje eksportujące ropę dostarczają łącznie 80 proc. wydobycia
światowego. W rozmowach z krajami importującymi na temat podwyżki
cen ropy będą one więc mogły używać mocnych argumentów. I nie
ulega wątpliwości, że poparcie sił postępowych świata również umacnia
ich pozycję przy stole rokowań.

EUGENIUSZ MOŻEJKO
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W jednym z poprzednich numerów (2.G . 13/1973) drukowaliśmy
fragmenty artykułu J. Robinson o drugim kryzysie w teorii ekonomii

(burzuazyjnej) Poniżej zamieszczamy omówienie innej publikacji te-

go typu - OSKARA MORGENSTERNA „Thirteen Critical Points in

Contemporary Economic Theory: An Interpretation", zaczerpniętej
z „Journal of Economic Literature, Decęmber 1972", Number 4.

KRYTYKA współczesnej eko-
nomii burżuazyjnej w obrębie
samego świata kapitalistycznego

rodzi się ostatnio z bardzo różnych
postaw: z rozgoryczenia młodej „no-
wej lewicy", z napół publicystycz-
nego spojrzenia na kapitalistyczną
rzeczywistość i na nowe konflikty
„przeciwstawnych sił" i społeczeń-
stwa obfitości J.K. Galbraitha; nie-
kiedy ze zdegustowania nadmiarem
zbyt już skomplikowanej matematy-
ki w ekonomii. Jak się okazuje,
krytyka ta może się rodzić także z

zafascynowania teorią gier, jako
lepszym od tradycyjnej aparatury
teorii równowagi narzędziem opisy-
wania zjawisk ekonomicznych i
społecznych. Taki przypadek pre-
zentuje OSKAR MORGENSTERN,
ekonomista amerykański, wywodzą-
cy się ze szkoły austriackiej, a zna-

ny przede wszystkim jako współ-
autor wydanej wraz z v. Neuman-
nem w r. 1944 Teorii gier (Theory
of Games and Economic Behaviour).

Artykuł MORGENSTERNA —

Trzynaście, punktów krytycznych
we współczesnej teorii ekonomii:
Interpretacja — adresowany jest
„... przede wszystkim do młodych
ekonomistów, wychowywanych na

zestawie będących obecnie w obie-
gu popularnych podręczników. O ile
mogę stwierdzić, mają one tę u*svól-
ną cechę, że prawie wcale — jeśli
w ogóle — nie wspomina się w

nich o nierozwiązanych problemach
z teorii ekonomii...; albo raczej,
problemy nierozwiązane zdają się w

ogóle w nich nie istnieć. Tym bar-
dziej trzeba się dziwić, że w ogóle
ktoś jeszcze ma ochotę zajmować
się taką gałęzią wiedzy, w której —

z pozoru — brak jest już jakich-
kolwiek teoretycznych problemów
do rozwiązania".

Jedną z intencji autora — obok
samej krytyki która zresztą nie wy-
chodzi poza ramy ekonomii burżu-
azyjnej — jest uświadomienie po-
tencjalnym adeptom ekonomii, że
i w tej dziedzinie bynajmniej
nie wszystko jeszcze jest rozstrzyg-
nięte i że ciągle jeszcze może ona

stanowić atrakcyjne pole badań dla
ambitnych odkrywców.

Autor wylicza trzynaście następu-
jących „punktów kluczowych" teorii
ekonomii, w których, jego zdaniem,
istnieje szerokie pole do krytycznej
rewizji i dalszych badań. Są to:
istnienie podstawowych przesłanek
maksymalizacji czy minimalizacji,
to jest — problem, o ile zmienne
ekonomiczne są rzeczywiście zmien-
nymi, czy też datami; ujawnione

preferencje; optimum Pareta; „pró-
by i błędy („tatonncments"); „kom-
pleks Walrasa-Pareta (obsesja „kon-
kurencji doskonałej"); alokacja za-

sobów; substytucja; popyt I podaż;
analiza „krzywych obojętności";
teoria przedsiębiorstwa; podział;
możliwość praktycznego stosowania
teorii.

Sam spis atakowanych tematów
dobrze odzwierciedla charakterys-
tyczny zakres zainteresowań zarów-
no samego Morgensterna, jak i tej
szkoły neoklasycznej, którą wpraw-
dzie krytykuje, lecz z której sam

wychodzi. Z „trzynastu punktów"
wyliczanych przez autora poprzesta-
niemy na bliższym omówieniu czte-
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rech, które wydają się najbardziej
reprezentatywne dla jego ujęcia
problemu.

1Teoria współczesna rozpatruje
różnego typu maxima i minima,
ale, powiada Morgenstern, ta-

kie extrema istnieją i są osiągalne
tylko pod warunkiem, że brany
pod uwagę podmiot ma rzeczywiś-
cie pod swoją kontrolą te wszystkie
zmienne, od których zależy extre-
mum. W rzeczywistości jednak eko-
nomia wcale nie ma do czynienia z

„czystymi" problemami maximum,
lecz z wzajemnie krzyżującymi się
działaniami różnorodnych podmio-
tów. Ta trudność podważa możli-
wość stosowania zarówno tradycyj-
nej ekonomii marginalnej, jak i

bardziej realistycznego (bo wprowa-
dza nieciągłość i dopuszcza nierów-
ności) programowania liniowego.
»Jeśli jednak nie istnieje całkowita
niekwestionowana centralna kontro-
la, to jest gdy wynik zależy od wie-
lu podejmujących decyzje, jak w

teorii gier, także i programowanie
liniowe nie daje pełnej odpowiedzi.
Może jednak dostarczyć odpowiedzi
obwarowanych klauzulą „caeteris
paribus"«...

Jasne jest jednak, że w każdej
transakcji ekonomicznej czy działa-
niu ekonomicznym, jak i w każdym
posunięciu politycznym, mamy do
czynienia co najmniej z dwoma od-
rębnymi podmiotami podejmujący-
mi decyzje, a zatem stoimy w ob-
liczu sytuacji, której model dać
można jedynie za pomocą gier stra-

tegicznych. Morgenstern zastrzega
jednak, że „teoria gier nie stanowi
idealnego substytutu dla wszystkich
innych metod podejścia. Problemy
maksymalizacji, programowanie li-
niowe i nieliniowe itd. — wszystko
to jest podporządkowane teorii trak-
tującej w ogóle o procesach po-
dejmowania decyzji."

2Jednym
z istotnych pojęć w

burżuazyjnej teorii ekonomii
jest tzw. „ optimum Pareta";

najprościej można je sformułowaić
lak: • „optimum dla jakiejś grupy
czy społeczności osiągnięte jest wte-

dy, gdy poprawa pozycji jednego z

członków nie pociąga za sobą, po-
gorszenia sytuacji żadnego z pozo-
stałych."

Morgenstern uważa: „Podstawo-
wym. jakoby walorem pojęcia opti-
mum Pareta jest domniemana mo-

żliwość uniknięcia wszelkich inter-

personalnych porównań użytecznoś-
ci, co, jak wiadomo, zawsze pociąga
za sobą oceny natury etycznej".
Pojęcie to szczególnie było drogie
ekonomistom od czasu, gdy ambicją
„czystej" teorii stało się kompletne

jej uwolnienie od wszelkich „war-

tościujących" sądów charakterys-
tycznych zarówno dla klasycznej
ekonomii politycznej, jak i dla Mar-
ksa i literatury socjalistycznej.

Ale, zapytuje MORGENSTERN,
„czy jednak istotnie porównań ta-
kich (interpersonalnych) się unika,
a jeśli tak, to jaką płaci się za to

cenę?" Przede wszystkim, jak oce-

nić, czy pozycja jednostki polepszy-
ła się, pogorszyła, czy też pozostała
bez zmiany? Możliwe są dwie me-

tody: albo pytamy o to wszystkie

jednostki albo też
1
— opinię wypo-

wiada na podstawie stwierdzonych
faktów jakiś obserwator z zew-

nątrz. Odpowiedzi jednostek mogą
być, świadomie lub nieświadomie,
nieprawdziwe; obserwator z zew-

nątrz zaś, opiniując o przyrostach
lub ubytkach użyteczności u po-
szczególnych jednostek, dokonuje z

konieczności tych właśnie interper-
sonalnych porównań.

Co więcej, w formułowanej obec-
nie teorii „optimum Pareta", nic
się nie mówi ani o rodzaju, ani o

wielkości dokonywanych przyros-
tów. Tymczasem znaczne przyrosty
na rzecz jednego lub nielicznych,
dokonywane z pozoru bez jakiego-
kolwiek pogorszenia pozycji pozo-
stałych, zmieniają relacje siły eko-
nomicznej w Całym układzie. Rów-
nież i jakość dokonywanych przy-
rostów nie jest bynajmniej obojętna
dla reszty społeczeństwa; MOR-
GENSTERN zapytuje sarkastycznie:
czy dobra takie jak broń ozy tru-

cizny również powinny być tu
brane pod uwagę? Innymi słowy,

ani strata". Morgenstern wyraża
nadzieję, że „wolna konkurencja"
obecnie ciągle jeszcze ośrodek i

punkt wyjścia rozważań teoretyzu-
jących ekonomistów, zostanie wresz-

cie uznana za to, czym jest: za

skrajnie patologiczny przypadek
potencjalnie możliwych form orga-
nizacji gospodarczej, o miliony mil
odległy od jakiejkolwiek rzeczywis-
tości, jaką można było widzieć na

przestrzeni stuleci."!

3MORGENSTERN podejmuje rów-
nież problem podziału dochodów.
„Zakłada się, że sposób podziału

produktu narodowego, płace, ceny
czynników, dochody itd. tłumaczy
nam produkcyjność krańcowa. Te-
oria ta zapewnia nas, że nie istnie-

ją żadne nierozdzielone residua, co

stanowi jeden z głównych kłopotów
związanych z „imputowaniem war-

tości" na rzecz poszczególnych u-

ćzestników procesu jej wytwarza-
nia. Człowiek zadaje sobie pytanie,
czy takie generalizujące twierdze-
nia, jakie formułuje teoria produk-

aby nadać jakąś treść całemu po-
jęciu, należałoby ściślej określić je-
go kontekst, treść społeczną.

Wreszcie, „ optimum Paretowskie"
wiąże ściśle z hipotezą „wolnej
konkurencji" (z „obsesją wolnej

konkurencji", czemu MORGEN-
STERN poświęca specjalny punkt).
Jeśli pojęcie wolnej konkurencji
ma jakiś sens „należałoby się nim
posługiwać z niezmierną ostrożnoś-
cią. Dałoby się je zreinterpretować
w kategoriach teorii gier, oznacza-

łoby to jednak, że trzeba by je u-

wolnić ód W&ż'elkich zitiiąsków z

pojęcierh '„konkurencji" w tym' 'ro-
zumieniu, w jakim się go obecnie
używa.""

Neoklasyczne pojmowanie kon-
kurencji MORGENSTERN uważa
za kompletne nieporozumienie.
„Konkurencja oznacza zmaganie
się, walkę, manewrowanie, bluff,
zatajanie informacji — i otóż właś-
nie takiego terminu używa się dla
określenia hipotetycznej sytuacji, w

której nikt nie ma na nic żadnego
wpływu, gdy nie istnieje ani zysk,

cyjności krańcowej, można dopraw-
dy brać na serio w odniesieniu do
jakiejkolwiek danej gospodarki. Ni-
czyjego oka ujść nie może fakt
wpływu relacji siły w procesie
kształtowania się dochodów; każdy
dostrzega zjawisko wyzysku, działa-
nie przypadku, rolę przetargu".

„Nasuwają się zarzuty krytyczne
(w odniesieniu do współczesnych
teorii podziału) i wystarczają one

na to, by podważyć pretensje teorii
produkcyjności krańcowej do pow-
szechnej słuszności w roli jedynego
wykładu wyjaśniającego kształto-
wanie-się dochodów." „Twierdzi się
dalej — pisze MORGENSTERN —

że wyjaśnienie dochodów indywi-
dualnych nie jest ani potrzebne, ani
możliwe." Istotnie, „ wytłumaczenie
takich dochodów indywidualnych
za pomocą produkcyjności krańco-
wej nie jest możliwe; ale jednak
trzeba by je wytłumaczyć. Czy to

u) ogóle jest możliwe? Ceny na

dobra konsumpcyjne zależą od po-
pytu konsumentów, a popyt konsu-
mentów jest funkcją preferencji i

dochodów konsumentów. Konsu-
menci są to jednak jednostki lub
gospodarstwa domowe, a nie czyn-
niki, jakkolwiek w niektórych wy-
padkach różnica ta może nie wystę-
pować. Idea, że ceny czynników —

. a raczej, że suma wypłat na rzecz

czynników — wyznacza w ogóle
popyt konsumpcyjny, musi być od-
rzucona. Ceny obecne zależą oczy-
wiście od popytu, ukształtoiaanego
na podstawie dochodów osobistych

; osiągniętych za poprzedni okres;
zaś obecne dochody wyznaczają
ceny czynników w okresie następ-

nym, ale wcale niekoniecznie • in-
dywidualne dochody w przyszłym
okresie. A zatem nie można wy-
jaśnić kształtowania się cen i po-
daży bez równoczesnego wyjaśnia-
nia dochodów indywidualnych. Ja-
kakolwiek próba wyjaśniania cen

musi zaczynać się od jakiegoś da-
nego rozdziału dochodu (...) W pro-
cesie kształtowania się dochodów,
osobistych może grać rotę wyzysk,
stosunki sił, tradycje itd. Twierdze-
nie, że zarówno ceny dóbr kon-
sumpcyjnych jak i ceny czynników
wyznaczane są wyłącznie poprzez
ceny czynników jest niemożliwe do'
utrzymania. I tu mamy zasadniczą
rysę w teorii ekonomii". O docho-
dach w wysokiej mierze przesądza-
ją mechanizmy instytucjonalne, me-

chanizmy alokacji w produkcji i
— co szczególnie istotne — przetar-

. gi; dla wszystkiego tego „nie ma

miejsca w analizie opartej na pro-
dukcyjności krańcowej".

4 Szczególnie może interesujące
są uwagi MORGENSTERNA w

związku z problemem alokacji
zasobów we współczesnej ekonomii.

„ Dogmatem współczesnej teorii
jest twierdzenie, że rynek — i tyl-
ko rynek — dokonuje optymalnej
alokacji zasobów w warunkach wol-
nej konkurencji. Jeśli ma to stano-
wić opis rzeczywistości, to opis ten

pomija istnienie monopolu, duopolu,
oligopolu; nie widzę doiuodów na

istnienie równowagi ogólnej obej-
mującej także i te formy rynkowe
w różnych dowolnych kombina-
cjach. Co więcej, istnieje coś, co

ekonomiści włoscy nazwali „prezzi
politici", to jest ceny kształtowane
w procesach natury politycznej. Za-
stanówmy się nad' nimi pokrótce z

punktu widzenia alokacji. Teoria
ekonomii zakłada, że zasoby aloko-
wane są jedynie via rynki i że za-

łożenie to (implicite) zachowuje
moc nawet i wtedy, gdy występuje
wspomniana wyżej mieszanina róż-
nych form rynkowych. W poglądzie
tym przeoczone jest zupełnie ist-
nienie rządów i zarządów, państwo-
wych i lokalnych; tu zaś alokacja
odbywa się nie za pośrednictwem
rynków, ale drogą głosowania...
Kongres, parlamenty, rządy i zarzą-
dy przegłosowują, ile się zainwestu-

je w dobra kapitałowe oraz kiedy
i gdzie inwestycje te powinny zo-

stać dokonane. Przegłosowują do-
chody milionów osób (funkcjonariu-
szy administracji, wojskowych,
otrzymujących zasiłki i renty itp.,
itp.) . Jest oczywiste, że uruchomie-
nie--tyćh funduszy. — stanowiących
niepoślednią -część

: ,dbchódu° ftarodo-
wego — uruchamia strumienie pie-
niądza, wyznacza popyt, wpływa" na

ceny i tym samym wywiera wpływ
na „sektor wolnogospodarczy" ca-

łości gospodarki, z występującymi
tam cenami, dochodami i sposoba-
mi alokacji.

A więc najwyraźniej trzeba by
rozwinąć i pogłębić jakąś „teorię
głosowania", jeśli chcemy zbudować
teorię kształtowania się cen i do-
chodów w rozumieniu klasycznym.

Należałoby zatem zwrócić, uwagę
na procedury związane z głosowa-
niem, które mają duże znaczenie
dla funkcjonowania nie tylko rzą-
dów, ale i rad nadzorczych przed-
siębiorstw czy spółek. (. ..)

Istnieją także rodzaje alokacji —

wpływające na kształtowanie się
dochodów — wynikające z przy-
padku (np. rynek papierów wartoś-
ciowych, spadkobranie, darowizny
itd.) albo wywołane przez postęp
techniczno-naukowy (kiedy to nie-
które procesy stają się przestarzałe,
a całkiem nowe stają się możliwe).
Niektóre z tych typów alokacji da-
ją się pogodzić z teorią statyczną,
inne jednak zawierają to sobie ele-
menty dynamiki.

Alokacja optymalna jest 'pojęcio-
wo sprawą prostą dla indywidual-
nego konsumenta lub dla przedsię-
biorstwa, jeśli wydaje im się, że
stoją w obliczu zupełnie określo-
nych, danych warunków zarówno
Obecnych, jak i przyszłych. Wystar-
czy im wtedy zrównać swoje krań-
cowe koszty i krańcowe korzyści —

pojęcia te bowiem dają się wtedy
zastosować — ale tylko wtedy. Mo-

gą wtedy powstać praktyczne trud-
ności rachunkowej natury, ale lo-
gicznie problem nie jest skompliko-
wany. Jednakowoż świat, w którym
żyjemy, wcale nie jest taki. Wszel-
kie decyzje alokacyjne podejmuje-
my raczej zawsze w obliczu jakichś
„innych", którzy także usiłują alo-
kować optymalnie i których posu-
nięcia oddziałują na siebie wza-

jemnie na rozmaite sposoby. Gdy
raz uprzytomnimy sobie ten fakt,
wylania się zupełnie odmienna
struktura, zaś optymalna alokacja
nastręcza nowe fascynujące proble-
my...

Krótko mówiąc, istnieje dobra
przyczyna, by powrócić do starego
pojęcia ekonomii politycznej jako
dyscypliny, która lepiej pasuje do
naszego świata aniżeli sama tylko
teoria ekonomii (economics).

*

Wypada podkreślić raz jeszcze,
że krytyka MORGENSTERNA nie
wychodzi poza ramy ogólnej kon-
wencji ekonomii burżuazyjnej, mo-

żna nawet powiedzieć, że „spór to-

czy się w rodzinie". Autor — po-
dobnie zresztą jak i inni, coraz licz-
niejsi „żelazni" przedstawiciele
szkoły neoklasycznej — dostrzega
jednak istniejące i narastające spe-
cyficzne konflikty nowoczesnego
świata kapitalistycznego; ale punk-
tem wyjścia dla krytyki MORGEN-
STERNA była chyba raczej nie tyle
obserwacja świata, ile wejście —

drogą spekulacji logicznych, może
istotnie rozpoczętych nad „zielonym
stolikiem" pokeirzystów z Princeton
— w posiadanie nowego narzędzia,
jakim stała się teoria gier, istotnie
w wielu zastosowaniach niezmier-
nie użyteczna. Stąd też faktyczne
konflikty społeczne autor widzi jako
„grę" — grę sprzecznych interesów
i sił. Dostrzeganie rozdżwięku mię-
dzy rzeczywistością a podejściem
neoklasyków „ tradycyjnych" jest
niewątpliwie zaletą; proponowane
narzędzie i drogi rozwiązań —•

atrakcyjne, ale tylko z pewnego
"szczególnego punktu widzenia; ma-

my tu chyba nową wersję marzenia
o idealnie racjonalnym mechaniz-
mie sterowania i rozwiązywania
problemów ekonomiczno-społecz-
nych. Wydaje się jednak raczej
wątpliwe, czy zbudowanie takiej
„ogólnej teorii" gier istotnie miało-
by stanowić „powrót do ekonomii
politycznef, o którym wspomina
sam autor. J.U .
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ANALIZA
wzrostu gospodarczego wymaga wyboru

odpowiednich wskaźników. Ale skonstruowanie
miernika uniwersalnego nie jest możliwe. Pro-

blem polega więc na doborze wskaźników służących
temu celowi. Pełna bowiem analiza wymaga użycia
całego zespołu mierników, które z kolei trzeba kon-
struować tak, by oddawały proces wzrostu w sposób
możliwie najwierniejszy. Trudności w doborze i kon-
strukcji odpowiednich mierników wzrostu nie zmniej-
szają bynajmniej znaczenia poszukiwań i dokonań
w tej dziedzinie.

Ten ważny problem podejmuje IGOR TIMOFIEJUK
w pracy pt. „MIERNIKI WZROSTU GOSPODARCZE-
GO" (Warszawa, PWE, 1973, wyd. II). Książka jest je-
dyną dostępną w języku polskim pozycją gruntownie
zajmującą się miernikami wzrostu. Autor podporząd-
kowuje swoje rozumowanie tezie, że w hierarchii
wskaźników najwyższą rangę należy nadać kategorii
dochodu narodowego brutto podzielonemu, w wyraże-
niu realnym i w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Z tego punktu widzenia krytycznie analizuje inne
mierniki wzrostu gospodarczego. Analizę tę należy
jednak traktować z pewnym dystansem, ponieważ
bez porównania łatwiej jest sformułować zarzuty pod
adresem każdego z mierników niż przekonywająco
uzasadnić wyższość któregoś. Autor podkreśla to

zresztą rzetelnie w kilku miejscach książki, a nawet
w uwagach końcowych pisze: „wydaje się, że słusz-
ne jest twierdzenie, iż nie ma metod konstrukcji
wskaźników dynamiki, które prowadziłyby do otrzy-
mania indeksu adekwatnie obrazującego rzeczywisty
przebieg wzrostu gospodarczego. Każdy więc wskaźnik
logicznie i statystycznie poprawny ze względu na

metodę zgodnie z którą został zbudowany, obciążo-
ny jest „grzechem pierworodnym", o którym stanowi

„wewnętrzna logika konstrukcji wskaźnika".

Pytania: czy lepszym miernikiem jest dochód na-

rodowy brutto czy netto, liczony na jednego miesz-
kańca czy globalnie, albo wytworzony czy podzielo-
ny — mogą być rozpatrywane tylko przy jednocze-
snym uwzględnieniu celów analizy, do której dany
wskaźnik ma służyć. Nadrzędność tego typu analizy
rozstrzyga o doborze konkretnego wskaźnika. Ale
sprawą merytoryczną jest rozstrzygnięcie, jaka jest
jakość wskaźników skonstruowanych zupełnie od-
miennie, tzn. opartych np. na kategorii produktu, czy
prostych mierników naturalnych.

Tu warto wspomnieć, że w teorii estymacji parame-
trów istnieje kilka metod, które mimo zupełnie róż-
nych konstrukcji są sobie jakościowo równorzędne,
przy czym metody, które wykorzystują większą ilość
informacji nie muszą być lepsze od innych. Dlatego
też analizę krytyczną przedstawioną w książce należy
odczytać raczej jako ujawnienie wad różnych mierni-

ków, a nie próbę ich dyskryminacji na rzecz kategorii
wybranej przez Autora.

Natomiast szeroko omówionym w książce proble-
mem jest poprawna konstrukcja niektórych mierni-
ków, czyli odpowiedź na pytanie: jak mierzyć
wzrost gospodarczy? Pytanie to jest szczególnie ważne

jeśli konstruuje się mierniki naturalne, gdyż ich agre-
gacja sprawia najwięcej kłopotu. Najistotniejsze są
tu kwestie roli cen i umiany ich wzajemnej relacji —

chodzi bowiem o ustalenie, jaki system cen minimali-
zuje zniekształcenia obrazu wzrostu produkcji w uję-
ciu rzeczowym. Celem Autora jest przedstawienie
konsekwencji ekonomicznych wynikających z przyję-
cia określonej konstrukcji wskaźnika dynamiki.

Sporo miejsca zajmuje tu omówienie metody
N. JASNY'EGO szacunku wskaźnika i stopy wzrostu

gospodarki narodowej w ZSRR w latach 1928—1960.
Analizując krytycznie tę metodę. Autor precyzuje
kilka uwag natury matematyczno-statystycznej, kon-
centrując się na różnicach wynikłych z zastosowania

różnych indeksów.

Obliczenie mierników według formuły LASPEYRE-
SA lub PAASCHEGO jest równie poprawne, ale
każda z tych metod ma inny sens ekonomiczny. Przy-
jęcie struktury cen z okresu podstawowego daje wy-
cenę produkcji według warunków, jakie istniały
w okresie podstawowym, natomiast analogiczne przy-

jęcie cen z okresu badanego wycenę w warunkach
z tego okresu. Pozornym kompromisem jest indeks
FISHERA, który jest średnią geometryczną poprzednio
cytowanych indeksów — należy jednak ostrożnie

interpretować sens takiego wskaźnika, który jest ma-

tematyczną konstrukcją formalną. Wydaje się, że naj-
poprawniej można go interpretować tak. że daje on

wycenę produkcji według warunków ze środka bada-
nego okresu.

Odrębnie rozważone są zagadnienia związane z sza-

cowaniem stopy wzrostu badanego agregatu ekono-
micznego. Autor porównuje analizę rezultatów otrzy-
manych przez obliczenie średniej arytmetycznej
i średniej geometrycznej i proponuje nową metodę
wykorzystującą własności postępu geometrycznego.

W metodzie tej dynamiczny szereg statystyczny
traktowany jest jako postęp geometryczny o• zmien-

nym ilorazie. Autor podaje matematycznie efektowną,
acz skomplikowaną metodę oszacowania takiego sta-

łego ilorazu postępu geometrycznego, który można

podstawić do innego hipotetycznego szeregu dynamiki,
którego suma jest identyczna z sumą wyrazów szere-

gu faktycznego.

Metoda ta daje, według oceny Autora, lepsze rezul-
taty przy analizie tych zagadnień, gdzie najistotniej-
szą rolę pełni strumień i gdy ma się do czynienia ze

wzrostem wyraźnie nierównomiernym. Jej wadą jest
natomiast duża uciążliwość obliczeń, praktycznie
możliwych dopiero przy pomocy elektronicznej tech-
niki obliczeniowej.

Najwięcej uwag należy zgłosić do I rozdziału książ-
ki, który poświęcony jest rozważaniom nad mierni-
kiem celu gospodarki socjalistycznej. Wydaje się, że
dla Czytelnika, który prześledził toczoną od dłuższego
czasu dyskusję o celach gospodarowania i o systemie
wartości społeczeństwa socjalistycznego — rozdział
ten jest przynajmniej niepełny. Autor twierdzi, że
miernikiem realizacji celów gospodarowania jest kon-
sumpcja liczona w cenach stałych na jednego miesz-
kańca, nie jest natomiast takim miernikiem poziom
lub dynamika płac realnych — i z tym można się
zgodzić, dodając jednak, że konsumpcja jest zaledwie
jednym z wielu elementów celu gospodarowania.

— „Należy podkreślić — pisze I. TIMOFIEJUK —

że - wzrost gospodarczy traktowany jest tu ściśle jako
środek realizacji celu" — stąd mierniki celu gospoda-
rowania i mierniki wzrostu gospodarczego są zupełnie
innymi kategoriami, niewątpliwie jednak mierniki

realizacji celu i dynamiki jego zmian stanowią pod-
stawę oceny wzrostu gospodarczego. Gdyby rzeczy-
wiście istniał jakikolwiek miernik określający cel go-

spodarowania i gdyby można było jednoznacznie sfor-
mułować funkcję tego celu — istniałaby wtedy przy-

najmniej teoretyczna możliwość czysto matematycznej
optymalizacji decyzji gospodarczych, oczywiście po

przyjęciu jakiegoś horyzontu czasowego. Jak jednak
wiadomo jest to utopia, bo zaspokojenie potrzeb nie

zależy tylko od jakości i ilości przedmiotów spożycia.

Pobieżny przegląd nie wyczerpuje wszystkich zagad-
nień poruszonych w książce. Czytelnik nie musi się
wprawdzie zgadzać z konkluzjami Autora, ale rzetelne

rozumowanie tu przedstawione zmusza do myślenia
i dostarcza ogromny materiał do takich przemyśleń.

Toczona ostatnio m. in. na łamach ,£YCIA GOSPO_
DARCZEGO" dyskusja o wzroście polskiej gospodarki
ujawniła jak bardzo różnie mogą być rozumiane pew-
ne pojęcia wzrostu tego dotyczące. Niezwykle istotne

są tu także zagadnienia struktury rozwijającej się go-

spodarki, trudne do opisania za pomocą wskaźników.

Obecne wydanie jest nieco zmienione w stosunku
do pierwszego z 1968 roku, m. in. poszerzone o aneks,
omawiający równość BORTKIEWICZA.

A.S.
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Autorowi

recenzja się
nie podoba

W związku z recenzją •) mojej
książki pt. „STRUKTURA I EFEK-
TYWNOŚĆ WZROSTU GOSPODARKI
SOCJALISTYCZNEJ", jaka ukazała
się w Z. G . nr 14 z 8.IV.1973 r. chciał-
bym zrobić dwie uwagi oraz wysu-
n t' jedną propozycję. Nie będzie to

jednak polemika z autorem cytowa-
nej recenzji. Chodzi mi o sprawy
ważniejsze, a mianowicie o rolę, jaką
powinny spełniać recenzje prac eko-
nomicznych, oraz kto i jak powinien
je pisać. Prawdę mówiąc pełnej odpo-
wiedzi na te pytania sam nie potra-
fię dać. Pewne wydaje mi się, że nie
mogą to być popisy ignorancji.

Rcccnzja pana K. L. jest właśnie
przykładem - roboty dyletanckiej. Au-
tor tej recenzji nie wie nic lub bar-
dzo niewiele na temat przemian
strukturalnych i ich roli we wzroście

gospodarczym. Brak mu też wiado-
mości o publikacjach na omawiany
temat u nas 1 gdzie indziej. Recen-
zent, któremu brak elementarnych
wiadomości z zakresu omawianej pra-
cy nie jest w stanie prawidłowo oce-

nić jej wartości merytorycznej, a tym
bardziej wnieść coś nowego do dys-
kusji nad zagadnieniem zawartym w

recenzowanej pracy.

Posługiwanie się epitetami o eklek-
tyzmie i ogólnikowości bez bliższej
konkretyzacji jest właśnie przykła-
dem krytykowanej metody. Pojęciu
eklektyzmu można nadać m. in. ta-
ką treść: jest to giętkość pojęć,
giętkość dochodząca do tożsamości
przeciwieństw". Giętkość taka stoso-
wana subiektywnie = eklektyzmowi.
Jeżeli recenzent nadaje taką treść po-
jęciu eklektyzmu to muszę stwier-
dzić wzrost mojej samoświadomości
(Jako skutek przeczytania recenzji
K. L .) . Nigdy nie przypuszczałem, że
jestem zdolny do takiej sofistyki.

Mówiąc serio, należy dyskutować
epitetami, których treść na dodatek
nie jest jednoznaczna.

Druga uwaga dotyczy elementarnej
uczciwości przy recenzowaniu jakiej-

kolwiek pracy. Można co . prawda nie
czytać w ogóle recenzowanej książ-
ki, czytać co drugą stronę, nie oglą-
dać filmu czy' wystawy i pisać cle-,
kawe recenzje. Zdarzają się wśród
takich recehzji nawet utwory genial-
ne, Jak uczy historia. Proponuję jed-
nak odstąpić od tej metody przy re-

cenzowaniu prac naukowych. Cyto-
wanie tylko pół zdanłą (por. cyt. re-

cenzja na temat Kryteriów nowo-

czesności oraz moja praca s. 44) nie
należy do szczytu elegancji. To samo

można powiedzieć o wypaczaniu sen-

su (rozdziału I i II) pracy, zrozu-

miałego nawet dla mniej w teorii
obeznanych praktyków życia gospo-
darczego.

Miałem nie polemizować, nie udało ml

się to. w pełni. Chodzi mi jednak o to,
aby recenzje były nie tyle 1 nie tylko
popisem zdolności prestidlgitatorsklch
(o nic gorszego nie chcę posądzać
recenzenta) oraz ignorancji lecz były
pożyteczne dla rozwoju teorii eko-
nomii politycznej oraz praktyki ży-
cia gospodarczego. Wymaga to, by
pisali je ludzie znający s!a na oma-

wianej problematyce oraz stosujący
możliwie zobiektywizowane kryteria.

Wśród recenzji publikowanych; w

w naszych- czasopismach naukowych
dominują niekiedy^ jak wiadomo, dwie

grupy: 1-SZA panegiryki pisane prżęz
znajomych autora lub jego uczniów {(7) i

2-GA .to złośliwe pamflety pisane naj-
częściej z pobudek pozanaukowych.
Wspólną cechą obił grup recenzji
jest to, że pisane są na zamówienie

(w pierwszym przypadku — przez
autora, w drugim — jego przeciwni-
ków). Dotyczy to oczywiście nie tyl-
ko środowiska ekonomistów. Chociaż
tu ten problem wydaje mi się szcze-

gólnie nabrzmiały. '

Mam w związku z tym pewną pro-
pozycję. Jako stały czytelnik 2. G.
chętnie widziałbym na jego łamach
dyskusję na temat obiektywnych kry-
teriów oceny prac ekonomicznych.
Wymagałoby to też ustaleń, czym prze-
de wszystkim powinna się zajmować

' ekonomia polityczna socjalizmu oraż
jakie powinny być najlepsze sposo-
by i formy prezentacji wyników ba-

dań. - -— -

Będę ^obowiązany za zamieszczenie
tego listu w jednym' z najbliższych
numerów pisma..

STEFAN MARCINIAK

Warszawa

AKTUALNOŚCI

SŁABSZE RELACJE
EKONOMICZNE

Znacznemu wzrostowi produk-
cji globalnej przemysłu w I kw.

br. (o 11,2 proc.) i sprzedaży wy-
robów własnej produkcji (o 11,3
proc.) towarzyszył wyższy od pla-
nowanego wzrost zatrudnienia w

przemyśle (o 4,2 proc. wobec pla-
nowanyh 3,8 proc.) . W kon-

sekwencji tempo wzrostu wy-

dajności pracy w przemyśle spad-
łoz8,3proc.wIkw.ub.roku
do6,7proc.wIkw.br.

Wyższy niż przed rokiem jest
natomiast przyrost funduszu plac
brutto przypadający na 1 proc.
wzrostu produkcji (o 0,84 w br.
wobec 0,80 w ub. r.) oraz przy-
rost przeciętnej płacy netto na 1

proc. wzrostu wydajności pracy
(o 0,94 w br. wobec 0,66 w ub.
roku).

Nadal więc problemem pier-
wszorzędnej wagi pozostaje po-
prawa relacji ekonomicznych
produkcji przemysłowej, które

rzutują na stabilizację gospodar-
ki i wzmocnienie równowagi
rynkowej. (Sb)

OGÓLNE TENDENCJE
ROZWOJU

Dane za pierwszy kwartał br.
wskazują, że w okresie tym o-

siągnęliśmy wysoką dynamikę
produkcji przemysłowej i budow-
nictwa. Dobre jest również zaa-

wansowanie realizacji rocznych
zadań produkcyjnych. Korzystnie
kształtują się również tendencje
rozwoju produkcji zwierzęcej i
warunki wzrostu produkcji roś-
linnej. Osiągnięto też wysoką dy-
namikę wzrostu obrotów handlu
zagranicznego. Lepiej niż przed
rokiem realizowano też plany od-
dawania nowych obiektów do
eksploatacii.

Utrzymują się jednak wcześ-
niej już sygnalizowane niekorzy-
stne tendencje. Należy do nich
niedostateczny wzrost wydajnoś-
ci pracy w przemyśle oraz wyż-
szy niż planowano wzrost zatrud-
nienia w przemyśle i budownict-
wie, a ponadto niepełni realizac-

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

|Q Zapadła decyzja, że część owiec,
które wyeksmitowano z Tatr za obsku-
bywanie Parku Narodowego i wysła-
no w Bieszczady, wróci obecnie w

Tatry. Polska Akademia Nauk doko-
nała naukowej oczywiście analizy pro-'
blemu i wskazała, że obecność owiec
na tatrzańskich halach podniesie
atrakcyjność górskiego, pelzażlt. „Pro-
jekt, mający na celu podniesienie wa-

lorów widowiskowych Tatr w oczach
zagranicznych turystów" — objaśnia
sens przedsięwzięcia „Dziennik Pol-
ski". Jeśli zagraniczny turysta płaci
dewizami, to czy nie należałoby nau-

czyć owce i barany tańczenia krako-
wiaka ?

9 Knmenda Powiatowa MO w Pa-
jęcznie (woj. łódzkie) ujęła sprawców
rabunku kolejowego i odzyskała łup:
transport jugosłowiańskich bluzek
damskich, wieziony do hurtowni w

Lodzi. Adresat przesyłki twierdzi jed-
nakże, iż w dostarczonej mu partii
towarów nie byto żadnych braków
i upiera się przy tym zdaniu. Są zło-
dzieje, jest łup, są listy przewozowe

— poszkodowanego brak.

O W sklepie nr 3 w Hipolitowie
(pow. łaski) stworzono nowy system
handlu, który przyczyni się do likwi-
dacji dotychczasowego bałaganu, być
może na ogólnokrajową skalę. Otóż
utrapieniem ekspedientek jest to, że
klient przychodzi do sklepu kiedy
chce i kupuje co chce. W Hipolito-

wie (pow. łaski) określone artykuły
spożywcze sprzedaje się w z góry
wyznaczone dni tygodnia i wtedy nie
można nabywać innych. System eks-
perymentalny wdrażany jest stopnio-
wo. Na razie w soboty nie sprzedaje
się soli.

0 Jakie jest życie? Powiedział'-' o
:

'tym rfepbrtcrowi „Gazety. Pomorskiej"
dyrektor Poznańskiej Fabryki Maszyn
Żniwnych, podpisując zlecenie ną,,jyję-
jazd samochodu aż do Żywca, żeby
przywieźć stamtąd SOD kilogramów
śrub. „Wiem — powiedział — że to

jest sprzeczne ze zdrowym rozsąd-
kiem, ale takie jest życie". Skoro
życie jest sprzeczne ze- zdrowym roz-

sądkiem. wykluczyć można tylko roz-

sądek albo życie. Więc samochód je-
dzie po śruby, bo to jest życie. Po-
wyższe stanowiło wykład filozofii go-
spodarowania.

# Spółdzielnia „Drzewiarz" w Ry-
chlicach podniosła nagle cenę wyra-
bianych przez nią drewnianych tłucz-
ków do ziemniaków. Z wyjaśnienia
nadesłanego do redakcji katowickiego
„Wieczoru" można się dowiedzieć, co

skłoniło spółdzielnię do tego pięcia
się (z cenami) wzwyż. Otóż tłuczki
podrożały dlatego, że zwiększyła się
liczba pracowników w administracji
spółdzielni i do tego trzeba było pod-
nieść im płace. Dobrze, że pozostały
w niezmienionej cenie młotki. Można
nimi będzie wybić z głowy niedowa-
rzone pomysły.

ja założeń rozwoju usług dla lud-
ności. (Sb)

SPRZEDAŻ MASZYN
ROLNICZYCH

Wartość sprzedaży ciągników
oraz maszyn i narzędzi rolniczych
przez CRS „Somopomoc Chłop-
ska"wIkw.br. byłao10,6
proc. wyższa niż w analogicznym
okresie ub. r . Równocześnie na

koniec marca br. nastąpił znacz-

ny spadek ich zapasów w sieci

handlowej CRS (o 15 proc. poni-
żej marca ub. r.).

Prawie cały wzrost sprzedaży
narzędzi i maszyn rolniczych zo-

stał jednak osiągnięty w stycz-
niu br., już bowiem w lutym
i marcu br. sprzedaż była niewie-
le tylko wyższa niż przed ro-

kiem (w lutym o 3,4 proc. i w

marcu o 1,7 proc.) . Już bowiem
od lutego handel sygnalizuje nie-
dostateczny, w stosunku do zapo-
trzebowania zgłaszanego przez

rolników, poziom dostaw maszyn
i narzędzi rolniczych, pomimo że
wzrost wartości ich produkcji w

I kwartale br. oceniany jest na

23,7 proc.
Aktualnie więc oceny wymaga

w jakim stopniu niezadowalające
zaopatrzenie rynku wiejskiego
związane jest z niedostosowaniem
asortymentu produkcji do potrzeb
indywidualnych rolników.

(Sb)

STAN ZASIEWÓW
A NAWOŻENIE

Ukształtowanie warunków at-

mosferycznych w marcu br.
sprzyjało wcześniejszej wegetacji
roślin i sprawnemu przeprowa-
dzeniu wiosennych prac polo-
wych. Natomiast straty zimowe
upraw są mniejsze niż w po-
przednich latach (1 proc. zbóż i
3 proc. rzepaku).

Znacznie zostały też zaawanso-

wane zasiewy zbóż jarych (ok.
5-go kwietnia br. 70 proc. area-

łu owsa, 60 proc. pszenicy i ok.
40 proc. jęczmienia jarego).

Uwzględnienia wymaga jednak,
że opady w pierwszej dekadzie
kwietnia tylko częściowo złago-
dziły niedobór wilgoci w glebie.
W związku z tym większego zna-

czenia nabiera odpowiednie
zwiększenie dawek nawozów
sztucznych. (Sb)

ZADANIA DODATKOWE
A RYNEK

Określone na br. dodatkowe za-

dania produkcyjne przemysłu (27
mld zł) zostały w I kw. br. wy-
konane w 23,2 proc.

Szczególnie wysokie jest zaa-

wansowanie realizacji tych za-

dań w przedsiębiorstwach Min.

Przemysłu Ciężkiego (33,4 proc.),
Przemysłu Spożywczego i Skupu
(32,7 proc.) oraz Min. Górnictwa
i Energetyki (31 proc.) . Słabo zo-

stały one natomiast zaawansowa-

ne w przedsiębiorstwach - Min.

Przemysłu Lekkiego (17,6 proc.),
Min. Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego (16,9 proc.) oraz Bu-

downictwa i Przemysłu Materia-

łów Budowlanych (20,7 proc.) .

Jeśli równocześnie uwzględni
się, że przedsiębiorstwa Min. Bu-

downictwa i Przemysłu-Materia-
łów Budowlanych w styczniu i

lutym br. zwiększyły dostawy na

rynek tylko o 9 proc., to można

uznać, że . relatywnie słabiej po-

stępuje realizacja zadań dodatko-

wych w przedsiębiorstwach wy-

twarzających artykuły 'rynkowe.
Z punktu widzenia równowagi
rynkowej ważne okazuje Się więc
zwrócenie większej uwagi na do-

datkową produkcję artykułów
rynkowych. (Sb)

WZROST ABSENCJI
CHOROBOWEJ

Dane za I kwartał br. wskazu-
ją, że udział godzin nie przepra-
cowanych (bez urlopów wypo-
czynkowych) wzrósł z 7,8 proc.
wIkw.ub.r.'do8,6proc.wI
kw. br. Przyczynił , się do tego
przede wszystkim wzrost udziału,
nie przepracowanego czasu prą-
cy z tytułu absencji chorobowej
(5,4 proc. w ub. roku do 5,9 proc.
w roku bieżącym).

Ukształtowanie schorzeń epide-
micznych nie uzasadnia takiego
wzrostu absencji chorobowej, wo-

bec czego konieczne jest bliższe
zbadanie przyczyn i znalezienie
bardziej skutecznych środków za-

radczych. (Sb)

•) Krzysztof Leowski —' Struktura
1 efektywność wzrostu gospodarczego.

Wprawdzie dużo,
ale nie 50 tys.

Z zainteresowaniem przeczytałem
relację z dyskusji redakcyjnej pt.
„CI-ILOPI' CZY ROBOTNICY"'' w do-
datku „Zycie i Praca" nr 3/73. Chciał-
bym tylko sprostować liczbę ludzi,
dojeżdżających do pracy w Tarnowie.
Chyba wkradła się tu pomyłka.

Tarnów liczy ok. 89 tys. mieszkań-
ców stale zamieszkałych oraz ok. 8
tys. meldowanych czasowo. Zatrud-
nionych jest ok. 57 -tys., z tego do-
jeżdżających ok. 20 tys., a nie 50,
Jak to zostało wydrukowane w wy-
powiedzi prof. DYZMY GALAJA. Da-
ne powyższe podaję na podstawie
sprawozdania PMRN z działalności
za rok 1972.'

HENRYK ROGOZIŃSKI
Radny MRN Tarnów

O „mało-
miasteczkowym"
rolnictwie

zapomniano
W ferworze ustawiania gmin (roz-

porządzenie Rady. Ministrów z 30 li-
stopada 1972 roku w spraWie zasad
organizacji, zadań i wynagradzania
gminnej służby rolnej ogłoszone w

Dzienniku Ustaw nr 49 poz. 318) zu-

pełnie zapomniano o tym, że w ma-

łych miastach nie ma naczelnika
gminy — jest przewodniczący prezy-
dium, który ma. wprawdzie nieco in-
ne zadania I uprawnienia, ale za pro-
dukcję rolną w mieście odpowiada
analogicznie jak naczelnik w gmi-
nie.

W ' mieście, w którym mieszkam,
mamy około 800 gospodarstw rolnych,
niektóre z nich osiągają nawet nie-
złą' przychodowbść. Niestety ',,dura
Iex sed lcx". Wydaje mi się, ie w

tej sytuacji nikt z przewodniczących
prezydiów rad miast nie stanowią-
cych powiatów nie będzie w tym u-

kładzie zainteresowany produkcją roi- .

ną w. takim stopniu jak naczelnik
w gminie. Uwzględniając, że eros

takich miast stanowi centrum han-
dlowo-administracyjne dla wsi, a w

wielu przypadkach . musi spełniać
również rolę ośrodka szkoleniowego,
takie „antybodźcowe" uregulowanie
sprawy budzić powinno' niepokój.

Wydaje się. że przy podjęciu tego*'
rozporządzenia ple dość precyzyjnie
przemyślano skutki, jakie z tego mo-

gą. wyniknąć przy praktycznym sto-
sowaniu tych przeDisów. Tymczasem
w- 90 proc. małych miast i' miaste-
czek produkcja rolna stanowi waż-
ną dziedzinę d/laianla, zwłaszcza
produkcja ogrodnicza i hodowlana.

mgr WALDEMAR SZAX,ĘWIP&;
Dąbrowa Tarnowska

Udany olsztyński
eksperyment

Już szósty rok — od 1.1.1968 -r .

olsztyńskie spółdzielnie pracy gospo-
darują według nowych, eksperymen-
talnych zasad. Polegają one na ogra-
niczeniu wskaźników dyrektywnych,
ustalonych odgórnie, do Jednego, za

który przyjęto stbpę zysku, czyli stó- :

sunek zysku bilansowego do sumy
wartości środków trwałych I obroto-
wych. Spółdzielnie mają prawo same

określać w planach wartość produk-
cji, zatrudnienia I funduszu płac oraz

podejmować inwestycje do miliona zł.
Asortyment produkcji rynkowej I
wartość usług ustala Prezydium WRN
uznano bowiem, ie jako gospodarz
terenu odpowiedzialny za zaspokaja-
nie potrzeb ludności, Rada Narodowa
ma prawo 1 obowiązek o tym decy-
dować.

Po 5 latach od rozpoczęcia ekspery-
mentu, można stwierdzić, ii zdał on

egzamin. W roku 1972, w porówna-
niu do 1367 — ostatniego roku przed
eksperymentem, wartość produkcji
i usług, zwiększyła się o 110 ptoc. w

cenach zbytu, a produkcji globalnej
o 119,proc. Sprzedaż ogółem wzrosła
o 119 proc., a na rynek o 93 proc.
Spółdzielnie zastosowały się tak da-
lece do zaleceń rad narodowych, do-
stosowując swą produkcję do potrzeb
rynku, że PWRN zrezygnowała z dy-
rektywnego ustalania asortymentu
wyrobów. Świadczenie usług przemy-
słowych dla ludności zwiększyło się
0 ok. 80 proc. Przyrost produkcji glo-
balnej został osiągnięty w 40 proc.
przez Wzrost zatrudnienia, a w około
60 proc. przez wzrost wydajności.
Średnia płaca zwiększyła się o 30
proc.

Ocenianie pracy Spółdzielni na pod-
stawie osiąganej stopy zysku wpły-
nęło na poprawę gospodarki materia-
łowej. W latach 1968—72 spółdzielnie
zlikwidowały, głównie drogą odprze-
daży, niezagospodirowane środki
trwale z poprzednich lat, wartości
50 min zł. Zmniejszyło się wartość za-

pasów ponadnormatywnych surow-

ców i wyrobów gotowych. Zysk bi-
lansowy w 1972 r. był wyższy od zy-
sku w 1987 r. o 90 proc. Rezygnacja
z dyrektywnego ustalania funduszu
płac i uzależniania go od wartości'
produkcji usunęły tendencje do pro-
dukcji wyrobów drogich, wytwarza- .

nych z jak najdroższych surowców.
(Jak odzież to najlepiej z setki, a jak
meble to z fornirem orzechowym na

wysoki połysk, bo to dawało wartość
1 plan, choćby produkowano na

skład). Załogi spółdzielni, gdy poczu-
ły się naprawdę gospodarzami, wyka-
zały. dużo Inicjatywy w zarządzaniu,
co poważnie przyczyniło się do bsląg-
niętych rezultatów. Wydaje się więc,
ie eksperyment zasługuje, w intere-
sie społecznym, na rozpowszechnie-
nie.

mgr JAN STEFANOWICZ

Olsztyn

Hamulce

specjalizacji
W. powiecie sejneńskim wiele go-

spodarstw ma warunki do wprowa-
dzania specjalizacji zwłaszcza w pro-
dukcji zwierzęcej. Istnieją tu jednak
pewne hamulce. Oto niektóre z nich:

W powiecie naszym na 1 km2 za-

mieszkuje średnio zaledwie 27 osób,
a na 100. ha użytków rolnych przy-

. pada około 24 osoby zawodowo czyn-
ne w rolnictwie, prźy czym wyraźna
jest tendencja do odpływu ludności,
a głównie młodzieży ze wsi dq mia-
sta. Zmniejszająca się ilość osób za-

wodowo czynnych w rolnictwie stWa-'
rza konieczność wprowadzenia w

szerokim zakresie mechanizacji,
szczególnie w gospodarstwach podej-
mujących specjalizację. Tymczasem
nie ma w powiecie możliwości zaku-
pu dostatecznej ilości traktorów
C-330 i sprzętu, towarzyszącego oraz

kolumn parnikowych, rozdrabniatizy
pasz, kombajnów zbożowych 1 inne-
go sprzętu rolniczego.

'. Powiat sejneński - posiada swoistą
specyfikę — kolonljmy system zabu-
dowy, przy którym utrudniona jest
powszechna elektryfikacja wsi. . W
chwili obecnej mamy zelektryfikowa-
nych zaledwie 72 proc. gospodarstw
rolnych, przy średniej dla wojewódz-

twa w 1971 roku 85,8 procent. Brak
iraęfgli elektrycznej C. W wieliK gospo-
darstwach jiuudnia^^wpug&dzanie-,
inatej mecHafSISScjł wJBndynfiacli go-
spodarczycbt^WykawyBtartte^Sprzetu
pojnjHyjlczegp. W związku z tym- na-

zeznaczyć wlęksże *"?rTJdki fi-
nansowe na ten cel, aby W pełni ze-

lektryfikować, gospodarstwa. rolne w.

powiecie.
.' Zagadnieniem bardzo ściśle związa-
nym ze specjalizacją gospodarstw Jest
budownictwo inwentarskie, odczuwa
się brak typowych projektów, a

zwłaszcza chlewni oraz projektów ty-
powej mechanizacji w budynkach
Inwentarskich. Występuje tei stały
brak korytek kamionkowych, poideł
samoczynnych itp.

Istotnym czynnikiem rozwoju pro-
dukcji rolnej jest zaopatrzenie rol-
nictwa i wsi w wodę. Przy kolonij-
nym systemie zabudowy jaki tuta]
występuje, sprawa ta nabiera szcze-

, gólnego znaczenia, gdyż dotychcza-
sowe sposoby zaopatrzenia wsi i rol-
nictwa w wodę nie spełniają swego
zadania. Brak w sprzedaży dobrych
pomp pływających, sprzętu do wier-
cenia i wyposażenia studni.

ALG

Sejny .

MIMOCHODEM

DRZEWO
NIC NIE KOSZTUJE
PAP donosi, że w Łodzi wyrżnięcie drzewa kosztować będzie spore

pieniądze. Np . 50-letni buk kosztować będzie do 200 tys. zł. Biuro

Planowania i Programowania Rozwoju Łodzi opracowało cennik, nie

oglądając się na toczone od lat jałowe spory o to, co składa się na

wartość drzewa.

Dziwi nas nieobywatelska i zachłanna postawa pazernych na pie-
niądze ojców miasta. Od dawna przecież wiadomo, że drzewo nic nie

kosztuje. Liczmy: materiały — za darmo, robocizna — drzewo samo

. rośnie. Wartość dodana — jaka wartość dodana i do czego? Nato-

miast społeczne skutki nieodpowiedzialnej decyzji mogą być wielo-

, rakie.

Zycie (nie Gospodarcze) przyzwyczaja od lat zaczynać wszystko
od początku, startować bez obciążeń. O ile łatwiej przed zadrzewie-

niem terenu przeprowadzić gruntowną wycinką, zwaną elegancko
oddrzewianiem. Teraz, dysponując gołym terenem można puszczać
wodze fantazji.

Łodzianie nie zdają sobie przypuszczalnie sprawy z tego, że ich

decyzja może rozpętać spekulację na. niebywałą skalę. • Wystarczy

przecież zasadzić kilka drzewek i tylko poczekać 50 lat, aby zarobić
krocie. Oczywiście, jeśli drzewkom ' będzie dłużyć wielkomiejska
atmosfera, w co można wątpić.

Wydaje się, że na łódzką decyzję mogły mieć wpływ nieodpowie-
dzialne ataki tych nudnych facetów od tzw. ochrony. środowiska,
którzy wyciągają z lamusa nawet takie argumenty, że już'Wikingo-
wie za nierozumne zniszczenie drzewj, karali śmiercią i to w dość

wyrafinowany sposób. Ale przecież Wikingowie to byli dzicy ludzie,-
a my jesteśmy społeczeństwem, cywilizowanym, i GOSPODARUJĄ-
CYM. Nie można brać poważnie histeryków, którzy, nie chcą widzieć

twórczego rozwoju miasta.

Dość żartów. Jest wiele przykładów na to, że architekci coraz ~

częściej walczą z pasją o ocalenie drzew i znamy piękne inicjaty-
wy, choćby z budowy Trasy Łazienkowskiej. Być może opłaty za wy-

cinkę drzew pomogą rozwiązać problem zieleni w miastach. Aie,
choć jest to zieleń najcenniejsza, to jej niszczenie jest detalem

w stosunku do zniszczeń, jakie często czyni przemysł.

Gdyby policzyć tylko po 5 tys. złotych za każde drzewo zniszczo-
ne w Puszczy Kozienickiej, inwestor elektrowni zbankrutowałby.
Dlatego nie można sądzić, że opłaty za niszczenie drzew .radykalnie
rozwiążą problem.

Konieczna jest bowiem taka zmiana mentalności ludzi decydują-
cych o lokalizacji inwestycji, by zdawali sobie sprawą, że jeśli
można postawić zakład przemysłowy w ciągu roku i eksploatować
go lat kilkanaście, to wyhodowanie drzewa trwa dłużej niż życie
ludzkie i znacznie dłużej niż życie inwestycji.

ASKAR Rys. Maciej Rosilak

^^gospodarcze
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