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Q Czy problem wyżywienia — przy osiągniętym poziomie i strukturze pro-
dukcji — możemy uznać za rozwiązany?

% Jak produkcja żywności wpływa na rozwój, równowagę i stopę życiową?
$ Czy proporcje rozwoju rolnictwa i przemysłu spożywczego są właściwe?
0 Czy wzrost produkcji żywności koliduje z nowoczesnością?
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o silnych zależnościach

między stanem gospodarki żyw-
nościowe! a tempem rozwoju

gospodarczego, równowagą rynkową
a stopą życiową należy obecnie, do

'podstawowych zasad polityki' gospo-
darczej. Chociaż chodzi tu o praw-
dę powszechnie uznaną, trzeba do
niej powracać, aby stale była wy-

tyczną działania na każdym powią-
zanym z gospodarką żywnościową
odcinku.

Jest to potrzebne również dlate-

go, żeby rolnictwo, przemysł spo-

żywczy przesta!., być—jaktoSIĘ
w przeszłości zdarzało. —

sezonowy-
mi obiektami zainteresowania, tzn.

problemem przyciągającym uwagę w

momentach, kiedy zapewnienie rów-

nowagi staje' się warunkiem sine

qua non sprawnego: i-dynamiczne-
go funkcjonowania'gospodarki. Skut-
kiem tego' był brak koncepcyj-
nej i inwestycyjnej ciągłości w po-

lityce rozwoju gospodarki żywnoś-
ciowej.

Mamy stosunkowo nieźle rozwi-

nięte gałęzie przemysłu przetwór-

czego, w t.y iii niektóre za^ lanso-

wane, kadry oraz ambicje ekspansji
przemysłowej. Z drugiej strony
Polska osiąga stosunkowo wysoki
poziom całkowitej produkcji rolnej

* przypadającej na jednostkę po-
wierzchni użytków rolnych i na

1 mieszkańca. Zaś struktura tej
produkcji ma cechy właściwe kra-

jom rozwiniętym, o intensywnym
rolnictwie. Pozwala to na osiąganie
relatywnie wysokiego poziomu spo-

życia żywności, w tym i mięsa.')

Struktura przemysłu i rolnictwa,
mimo nienowoczesnej struktury
agrarnej, dają pewne podstawy do

rozumowania, które polega na po-
szukiwaniu sposobu omijania ko-
nieczności rozwijania nakładochłon-

nej produkcji żywności. Wymaga
to jednak spełnienia dość trudnych
warunków, wśród których wymie-
nić trzeba konieczność uzyskania
aprobaty społecznej, a także silne

oddziaływanie na zmianę struktury

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

Przetwórstwo żywności było od lat dziedziną zaniedbaną. Jednym z założeń

nowej polityki ekonomicznej jest przyspieszenie tempa inwestowania w prze-

myśle rolno-spożywczym. Stanowi to— jak wiadomo — ważną cechę bieżą-
cego planu pięcioletniego. Na zdjęciu fragment nowoczesnej fabryki kon-
centratów spożywczych w Olkuszu.. FOT. A . JAŁOSIŃSKI

NASZ KOMENTARZ

WSZYSTKIE
zabiegi organizacyjne, techno-

logiczne, ekonomiczne mają na celu jedno:
zwielokrotnienie efektów pracy ludzkiej. Jed-

nakże i bez subtelnych metod naukowych łatwo

stwierdzić, że właśnie z punktu widzenia wielkości
efektów w formule tej czegoś brakuje.

Bez miar — jakich dostarcza znajomość zarówno

rozległych potrzeb ludzkich, jak i motywów postępo-
wania — trudno byłoby rozumieć wiele niepojętych
na pozór wydarzeń historycznych, losów i zachowań
społeczeństw, grup i jednostek. Nie sięgając nawet

do heroicznego okresu „wielkich budów socjalizmu",
znajdujemy liczne, dające do myślenia fakty. Czy
tylko nadzieja premii rodzi determinację wielu wy-
nalazców i nowatorów w ciężkiej nieraz walce o za-

stosowanie swych pomysłów? Dlaczego trzeźwe kal-
kulacje terminów inwestycyjnych są nieraz obalane
znacznie przyśpieszoną realizacją, choć i technika
wzbudza zastrzeżenia i ekwiwalenty pieniężne nie
zawsze bywają proporcjonalna do wysiłku? Życie co-

dzienne dostarcza wielu przykładów świadczących, że

to „coś", co podsyca energię ludzką, nie zawsze może

być utożsamiane z dążeniem do bezpośrednich ko-
rzyści materialnych. Nie są rzadkie przypadki, że

pracownik świadomie z góry rezygnuje z łatwego za-

robku, ceniąc przede wszystkim pracę rzetelną, o wy-
sokiej jakości.

KŁADĄC
nacisk na społeczne czynniki rozwoju,

VI Zjazd partii postawił tym samym na porządku
dnia kwestie motywacji pracowniczej. Oznacza to

podkreślenie podmiotowej roli człowieka w procesach
społeczno-gospodarczych. Technologia, wydajność, efek-
tywność, tempo rozwoju itp. , to problemy nie tylko
(czy „po prostu") pokonywania oporu materii. Zaan-

gażowana jest tu oczywiście — zależnie od zawodu
i stanowiska — wiedza ekonomiczna, techniczna,
sprawność planistyczna i wykonawcza, zdolności or-

ganizacyjne. Ale wynik zależy także od zasobu ener-

gii fizycznej i umysłowej wydatkowanej va wykona-
nie zadań, Wynik jest najlepszy wówczas, gdy pra-

cownik, zespół, czy załoga nie tylko wie i umie, ale
także i może, i chce!

Sprowadza się to przede wszystkim do postulatu,
sformułowanego w Uchwałach VI Zjazdu PZPR,
stworzenia takich warunków społecznych, ekonomicz-
ny&i i organizacyjnych, które by wzmagały siły na-

pędowe, czyłi motywy ludzkiej działalności. Które by
sprawiały, że człowiek „może i chce".

Zniesienie barier ivzrostu konsumpcji było wyło-
mem, otwierającym szerokie pole dla pobudzania
osobistej motywacji. Dążenie do poprawy bytu sta-
nowi najbardziej powszechny —

rzec można — uni-
wersalny i ponadczasowy impuls w pracy zawodowej.
Dlatego tak wielkiego znaczenia nabiera obecnie wy-

pracowanie i upowszechnienie struktur organizacyj-

nych, systemów planistycznych i finansów o-ekono-
micznych, płac i innych bodźców — pobudzających
aktywność ludzką w kierunku pożądanym. Chodzi
o to, aby mechanizmy i instrumenty, w obrębie któ-
rych lub pod wpływem których działa jednostka,
grupa, przedsiębiorstwo, czy organizacja nie wytwa-
rzały celów autonomicznych — mało zbieżnych lub
wręcz sprzecznych z ogólnym interesem gospodar-
czym lub społecznym. *)

W
AGA tych czynników nie może podlegać dys-
kusji, ale nie wyczerpują one możliwości od-

działywania na motywacje pracownicze. Możli-
wości te tkicią w zasadach ustrojowych, w stosun-

kach społecznych, słowem —

w polityce i ideologii.
Przyswajanie ludziom norm, zasad, moralnych dy-
rektyw, będących częściami składowymi socjalistycz-
nego systemu wartości, może i powinno być ważnym
źródłem motywacji. I tym bardziej płodnym, im le-
piej to działanie uwzględniać będzie właściwości ludz-
kiej psychiki, ludzkie pragnienia, poczucie, sprawiedli-
wości.

Szczególnie doniosłą rolę odgrywają tu tzw. stosun-

ki międzyludzkie w zakładach, instytucjach', organi-
zacjach. Są to właściwie juz żenujące banały, ale
warto wciąż na nowo uświadamiić sobie —

a powin-
ni to szczególnie intensywnie czynić kierownicy
wszystkich szczebli — że od bodźców, organizacji,
najdoskonalszej technologii zależy ipiele, ale nie
wszystko. Że niezgodność slow z czynami, tolerowa-
nie nawet drobnych krzywd, stosowanie różnych
miar oceny, lekceważenie potrzeb socjalnych, warun-

ków bezpieczeństwa i higieny pracy, klilcowość i ku-
moterstwo itp. Ud. działają niszcząco na zespoły ludz-
kie, przede wszystkim zaś na jednostki najbardziej
wartościowe pod względem zawodowym i moralno-
połitycznym.

Złe, niesprawiedliwe stosunki 10 miejscu pracy tłu-
mią energię, inicjatywę nowatorską nie tylko bezpo-
średnio dotkniętych. Wytwarzają klimat, w • którym
źle czuje się każdy uczciwy, rzetelny pracownik. Stąd
pochodzą liczne frustracje, podważające solida-, *.ość
kolektywów i poczucie uczestnictwa. A przecież po-
czucie uczestnictwa, identyfikacja z zakładem, zbioro-
wością, społeczeństwem stanowi jedno z ważniejszych
źródeł pozytywnej motywacji pracowniczej. W sferze
moralno-politycznej tkwią więc także przyczyny za-

łamań dyscypliny pracy, niskiej wydajności, natęże-
nia fluktuacji, a pośrednio — postaw cynicznych, cwa-

niackich łub co najmniej obojętnych wobec zadań

ogólnych.

PRZEŁOŻENIE zasad ustrojowych na konkretne
warunki i stosunki w miejscu pracy zawsze

—

po-

wiedzmy otwarcie — sprawiało nam duże trud-'
ności. Chodzi nie tylko o skomplikoioanie problema-
tyki zarządzania zespołami łudzi, jako problem sam

w sobie, a także o naturalne niejako zjawisko nie-
nadążania świadomości społecznej za zmianami w

stosunkach i siłach wytwórczych. Chcemy zaakcento-
wać trudności subiektywne. Wzmagały się one zwła-
szcza w okresach, kiedy „neofickie" upojenie rzekomo
nieograniczonymi możliwościami techniki, organizacji
i bodźców przeważało nad społecznym podejściem do

spraw, których istota jest przecież społeczna. Stereor
typy pokutują do dziś w umysłach takie niemałej
części kadry kierowniczej różnych szczebli.

Pomijając już kwestię zdecydowanie złych, czasem

nawet „kryminogennych" stosunków w zakładach,
wyróżnić można wśród wielu dwa podstawowe błędy

I PRACA
w zakresie oddziaływania motywacyjnego na załogi
i zespoły pracownicze.

Pierwszy — to niemal absolutne uprzywilejowanie
środków działających doraźnie, dających szybko i na-

macalnie rezultaty. Do nich należą głownie bodźce
płacowe, uruchamiające — trudno zaprzeczyć — sil-
ną motywację ekonomiczną, konsumpcyjną („zeiv-
nętrzną" — jak mówią psychologowie). Kwestie wiel-
kości funduszu plac, premii itp. są bardzo ważne, ale
nie mogą spychać w cień działania na innym polu,
np. urządzeń socjalnych, bezpieczeństwa i higieny
pracy, dobrej atmosfery itp. Mówiąc szczerzę, źród-
łem owego „pragmatyzmu" może być nie tylko swo-

isty analfabetyzm społeczny i nieznajomość zasad
psychologii, ale także mechanizmy ekonomiczne ogra-

niczające horyzont myślenia do miesiąca, kwartału,
roku (co nie pozostaje zresztą bez wpływu i na dłu-
gofalową strategię przedsiębiorstwa czy organizacji).

Drugi, dość powszechny błąd polega na przewadze
bodźców motywacji negatywnej, czyli kar, zakazów,
gróźb odebrania czegoś w przypadku niewykonania
czy złego wykonania jakiegoś zadania. Nie można

oczywiście kwestionować potrzeby kar w przypad-
Icach koniecznych, ale id systemie zarządzania nie
mogą one przeważać. Motywacja negatywna, wywo-

łując lęk . przed utratą premii, przywilejów, ' pozycji
itp. powoduje inercję zawodową. Hamuje działalność
zwłaszcza;nowatorską, wytwarza postawy asekuracyj-
ne. Motywacje- pozytywne dające 'perspektywy uzys-
kania pożądanych .wartości materialnych bądź moral-
nych (prestiżr szacunek otoczenia itd.), uruchamiają
eiiergię i inicjatywę, przynoszą postęp. Są więc naj-
bardziej skuteczne .z punktu widzenia postępu, wydaj-
ności, efektywności.

Gama środków oddziaływania, ną pozytywne moty-
wacje jest bardzo szarolta i różnorodna, ale przez to
m. in. przysparza niemało kłopotów • Wymaga' nie tyl-
ko wiedzy sformalizoioanej, fachowej (technicznej czy
ekonomicznej), ale• w równym stopniu• kultury oso-

bistej, doświadczenia społecznego, -autentycznej ide-
owości.' W tym świetle łatwiej zrozumieć• silne pod-

• kreśłanie • przez kierotonictwo partii, obok • „konwen-
cjonalnej" fachowości, walorów moralno~polityęznych,
jakimi powinna wykazywać się • kadra kierownicza
wszystkich szczebli. Im ten szczebel wyższy, tym wy-

magania większe. .

n OLĘ konstruktywną i korygującą na tym polu
f\ powinny w większym stopniii spełniać organa

przedstawicielskie załóg fabrycznych i zespołów
pracowniczych.. Konferencja samorząńii robotniczego,
w której kierowniczą rolę pełni organizacja partyjna,
a która koordynuje dzidlalność wszystkich' organiza-
cji zakładowych, łącznie z młodzieżowymi i technicz-
nymi, ma możliwości wpływania na bieg wszystkich
spraw zakładu. Po pierwsze dlatego, że zna lepiej niż
ktokolwiek z zarządu oraz reprezentuję opinię i in-
teresy wszystkich zatrudnionych, ich postulaty i spe-
cyficzny punkt widzenia. Po wtóre, jest prawnie, usta-
wowo usankcjonowanym partnerem administracji we

współdecydowaniu . o wszystkich składnikach działal-
ności zakładu czy przedsiębiorstwa.

Od organów bezpośredniej demokracji robotniczej
oczekujemy czegoś więcej niż wpływania na bieżącą
czy nawet długofalową gospodarkę przedsiębiorstw.
W strategicznych założeniach samorządu należałoby
położyć większy nacisk, jako na część integralną prak-
tycznego progretnu, działania dziś i jutro —

na wzmo-

żenie społecznej kontroli i humanizację• pracy. Konie-
czne jest bardziej aktywne współdziałanie samorządu
w tworzeniu takich warunków, które by sprzyjały
energii, inicjatywie', nowatorstwu;. które' by pobudzały
pozytywną motywację na rzecz przyśpieszenia ogólne-
go postępu społecznego'i gospodarczego. Ale z kolei
na., warunki działania samorządu, jego faktyczną rolę,
opory zewnętrzne i wewnętrzne itp. należałoby spoj-
rzeć pod kątem potrzeb nie tylko chwili bieżącej, ale
i długofalowej strategii.

W. D.

•) Nc 14/73 2. G.: S.C. —. i,Nasz komentarz — Człowiek
"i mechanizm".



KRAJOWA NARADA WYNALAZCZOŚCI

NIE MA PATENTU NA PATENTYZAKOŃCZONA
W Lodzi Krajowa Narada Wyna-

lazczości przeprowadzona została w sytuacji ja-
kościowo odmiennej od poprzedniej narady w

:
1966 roltu. W ciągu minionych dwu lat podjęto szereg

poczynań prawnych, organizacyjnych, finansowych,
jzmierzających do stworzenia mocnych podstaw dla

rzeczywistego wejścia Polski w okres rewolucji na-

ukowo-technicznej. Zwiększone znacznie nakłady na

naukę, zmiany w organizacji instytutów naukowo-ba-

dawczych, a wreszcie ostatnia ustawa o wynalazczo-
ści, zwiększająca uprawnienia i wynagrodzenia auto-

rów pomysłów, przyspieszająca rozpatrywanie zgło-
szeń patentowych, ułatwiająca rozpowszechnianie in-

nowacji, to tylko najważniejsze z przedsięwzięć ostat-

niego okresu.

Choć ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost zgła-
szanych, przyjętych i wdrożonych wynalazków oraz

pomysłów racjonalizatorskich, to jednak daleko jesz-
cze do stanu, który z jednej strony odpowiadałby po-
trzebom kraju, a z drugiej odzwierciedlałby prawdzi-
we możliwości naszej kadry naukowej i technicznej.
Jak powiedział na naradzie Minister Nauki, Szkolnic-
twa Wyższego i Techniki prof. dr JAN KACZMAREK,
pod względem liczby zgłoszonych do opatentowania
wynalazków zajmujemy już 10 miejsce w świecie.
Jednakże gdy wziąć pod uwagę ilość opatentowanych
w roku minionym wynalazków w przeliczeniu na

1000 zatrudnionych, wówczas okaże się, że zajmujemy
miejsce bardzo dalekie. Jeszcze gorzej przedstawia się

W ostatnim numerze „KULTURY" ukazał się wy-

wiad z prof. JÓZEFEM PAJESTKĄ pt. „SP RO S TAĆ
POTRZEBOM ŻYCIA". Sprostać powinny nauki eko-

nomiczne, których rola i znaczenie szybko rośnie —

wraz ze wzrostem całej gospodarki oraz zadań społe-
cznych, które stoją przed nami.

Prof. Pajestka zwraca przede wszystkim uwagę na .

rolę nauk społecznych, nie tylko ekonomii. Technika,
nauki ścisłe często fascynują nas swoimi osiągnięciami
w procesie opanowywania przyrody. Równie ważna

jest jednak odpowiedź na pytanie — jak spożytkować
to, «y zostało opanowane? Od tego przecież zależy

społeczeństwa w przyszłości.

Można w tym miejscu dodać, że na przykład przy

opracowywaniu planu perspektywicznego co najmniej
tyle samo dyskusji i wątpliwości wywołały programy

techniczne, produkcyjne, co i prognozy społeczne; ->rzy
czym ilość gotowych przesłanek do tych ostatnich była
i jest często znacznie mniejsza.

Przed ekonomią stawia się zadanie- usprawnienia
procesów gospodarczych. Prof. Pajestka zwraca

sytuacja, gdy rozpatrzymy twórczość wynalazczą
tych, którzy przede wszystkim do tej twórczości są

zobowiązani, a więc pracowników zaplecza naukowe-

go gospodarki. W Polsce jeden opatentowany wyna-
lazek przypada na około 50 pracowników tego zaple-
cza, podczas gdy we Francji na 5 pracowników, w

USA na 10, na Węgrzech na 20. Są to liczby zmusza-

jące do poważnego zastanowienia się nad sprawno-

ścią funkcjonowania instytutów ośrodków badaw-

czo-rozwojowych w Polsce. O tym, że może być le-

piej świadczy przykład niektórych resortów. Na przy-
kład w resorcie szkolnictwa wyższego jeden opaten-
towany wynalazek przypada na 11 pracowników za-

plecza badawczego. W resorcie górnictwa i energety-
ki analogiczny wskaźnik wynosi 25, a w przemyśle
maszynowym 48. W innych resortach jest jednak zna-

cznie gorzej. Bardzo mało naszych wynalazków pa-

tentujemy za granicą, a jeszcze mniej sprzedajemy
licencji. Polska patentuje za granicą 2 proc. wynalaz-
ków, podczas gdy NRD ponad 10 proc., a Holandia
60 proc. W ciągu ostatnich 10 lat sprzedaliśmy za

granicą 37 licencji opartych na 22 oryginalnych wy-
nalazkach polskich. Z tych 37 aktów sprzedaży aż 11

dotyczyło jednego tylko wynalazku — metody kucia
wałów korbowych dr Tadeusza Ruta.

w związku z tym uwagę, że po pierwsze rozwiązanie
wielu praktycznych problemów wymaga podejścia in-

terdyscyplinarnego, udziału różnych dyscyplin nauko-

wych, po drugie zaś — lepszego powiązania nauki

ekonomicznej z praktyką, uogólnień teoretycznych
z badaniami praktycznymi.

Rozmówca „KULTURY" omówił również w ogólnym
zarysie zmiany, jakie ostatnio zaszły w metodach

funkcjonowania gospodarki. Z omówienia tego chcemy
podkreślić udział naszych ekonomistów w rozwiązywa-
niu problemów integracji socjalistycznej. W tej dzie-
dzinie przygotowanie teoretycznych podstaw dla szere-

gu problemów praktycznych jest szczególnie ważne

i szczególnie trudne. Znaczenie współpracy krajów so-

cjalistycznych rośnie, a w związku z tym rośnie rów-
nież ilość zagadnień, dotychczas nie podejmowanych
przez nauki ekonomiczne. Po prostu takich problemów
przedtem nie było. Nadążanie teorii za potrzebami ży-
cia jest w tym wypadku szczególnie potrzebne, jest
bowiem jednym z warunków przyspieszenia integracji
krajów naszego obozu, a więc wspólnego odnoszenia

korzyści z nowych form współpracy i współdziałania.

Wynikiem wspomnianego niedowładu we wdraża-

niu, upowszechnianiu i aktywizacji nalepszych wy-

nalazków, wynikiem niedopracówywania do końca

opartych na nich technologii, jest znikoma kwota

wpływów z tytułu sprzedaży licencji. Średnioroczne
wpływy uzyskane ze sprzedaży polskich licencji nie

wystarczają na opłacenie nawet jednej zakupywanej
licencji zagranicznej. Niedowład upowszechnienia do-

tyczy także projektów racjonalizatorskich. Jak oce-

niają uczestnicy narady, tylko 10 proc. wdrożonych
projektów zcstało należycie upowszechnionych.

Spośród najistotniejszych posunięć, jakie powinny
zostać zrealizowane, i na które zwracali uwagę w

swych wystąpieniach przedstawiciele władz i pozostali
uczestnicy narady — wymienić trzeba przede wszyst-
kim konieczność działania instytutów oraz komórek

racjonalizacji i wynalazczości w zakładach pracy w peł-
nych cyklach rozwojowych obejmujących' także po-

mijany często etap upowszechnienia; taką modyfi-
kację systemu bodźców ekonomicznych obowiązujące-
go w zapleczu naukowym gospodarki, by skłaniał on

do podejmowania prac trudnych o dużym stopniu
ryzyka; konieczność zdecydowanej poprawy i wzmoc-

nienia kadrowego służb patentowych i wynalazczych.
Konieczne jest także szybkie sprecyzowanie praw-

Mówiąc p roli nauk ekonomicznych, prof. Pajestka
tylko bardzo ogólnie wspomniał o ich znaczeniu wy-

kraczającym poza samą sferę gospodarki. Jest to jed-
nak istotna sprawa

— ekonomia ma pośredni wpływ
na szereg innych dziedzin życia społecznego. Współ-
tworzy ona bowiem nowe stosunki społeczne, powsta-
jące w procesie produkcji i podziału, a przez to for-

muje postawy ludzkie. Ma więc wpływ na pedagogikę,
etykę i wiele innych sfer nadbudowy. W koncepcji
„społeczeństwa edukującego" funkcje ekonomii są bar-
dzo duże, a współodpowiedzialność ekonomistów nie

tylteo za to, jak funkcjonuje gospodarka, ale i za to,
jakie będzie społeczeństwo, stale rośnie.

Drugą pozycją, na którą chcemy zwrócić uwagę
w bieżącym przeglądzie, jest artykuł STANISŁAWA

DŁUGOSZA, zamieszczony w „POLITYCE". Autor

zajmuje się funkcją handlu zagranicznego w naszej
gospodarce, wynikającą z zadań, jakie ma ten handel
do spełnienia przy realizacji nowej strategii społeczno-
gospodarczej. Zadania te najczęściej widzi się w zao-

patrywaniu naszej gospodarki w nowoczesne technolo-

gie i maszyny, w zaopatrzeniu w surowce oraz w pew-

ną pulę towarów konsumpcyjnych.

ne szeregu elementów funkcjonowania nowego pra-
wa wynalazczego, zwłaszcza przepisów dotyczących
podziału nadzwyczajnego zysku z tytułu wdrożonych
projektów racjonalizatorskich i wynalazczych. Dla

ożywienia ruchu racjonalizatorskiego mieć będzie du-
że znaczenie opracowany ostatecznie na naradzie

wzorcowy regulamin klubu techniki i rac.ianalizac.ii .

Bardzo istotnym elementem narady była, szczegól-
nie mocno podkreślana w wystąpieniach przedstawi-
cieli władz członka Biura Politycznego KC PZPR
FRANCISZKA SZLACHCICA oraz min. JANA KA-

CZMARKA, konieczność zdecydowanego wzmocnie-
nia bodźców materialnych i moralnych oddziaływują-
cych na ruch wynalazczy, wzmocnienia siły atrakcyj-
nej przysługujących wynalazcom nagród i wyróżnień.
Typowym obrazem najbliższej przyszłości powinien
być wynalazca dobrze zarabiający, wyróżniający się
z otoczenia swym wysokim i słusznie mu należnym
standardem materialnym, nie zaś wynalazca biegają-
cy po urzędach w poszukiwaniu uznania dla swych
roszczeń i praw. ,„„

Do tego pożądanego stanu, do wizji Polski jako Kra-

ju licznych i wysoko wynagradzanych wynalazców,
Polski sprzedającej licencje, nie doprowadzą nas jed-
nak jednorazowe działania, ani też najlepsze nawet

akty prawne. Nie istnieje przepis, który pozwoliłby
tę pożądaną „lawinę patentów" uzyskać. Doprowadzić
do zmian może tylko długotrwałe działanie w rożnych
ogniwach i na różnych szczeblach «osiodarki.

Autor dodaje do tego jednak i inne funkcje. Handel

zagraniczny powinien i może być dochodowo-twórczą
gałęzią gospodarki. Sam oczywiście o tym nie decydu-
je — ale przez oddziaływanie i współpracę z przemy-
słem. Tak pojęta funkcja handlu zagranicznego wy-

maga jednak innego nastawienia się przez organizacje
przemysłowe. Nie mogą one bowiem ukierunkowywać
swej działalności pod kątem technologii procesów wy-

twórczych, lecz pod kątem prymatu zbytu, prymatu
odbiorcy. Silna pozycja przemysłu powinna wynikać
przede wszystkim z wielkiej skali produkcji.

I wreszcie jeszcze jedna funkcja handlu zagranicz-
nego

— mało dotychczas doceniana. Autor artykułu,
wiceminister handlu zagranicznego, nazywa ją skrom-
nie funkcją informacyjną. Słuszniej jednak chyba by-
łoby nazwać ją funkcją weryfikującą. Bowiem handel

zagraniczny konfrontuje pracę naszej gospodarki w

sposób najbardziej o' ielctywny z tym, co zrobili inni,
wykazuje nasze techniczne czy organizacyjne niedomo-

gi w sposób bezlitosny. Stąd wielkie znaczenie dopły-
wu informacji z handlu zagranicznego dla decyzji stra-

tegicznych, a również — dodajmy — dla oceny po-

szczególnych gałęzi, branż i przedsiębiorstw. S . C .

PRAŚĄ O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

© Biuro Polityczne omówiło pro-
blemy związane z dalszym doskona-
leniem socjalistycznej demokracji
i wyraziło stanowisko w sprawie
roli i zadań Frontu Jedności Naro-
du i. związków zawodowych oraz

samorządu mieszkańców w mias-
tach.

® „Witajcie, przedstawiciele brat-
niego narodu polskiego" — takimi
hasłami witała prasa hawańska
polską delegację państw owo-partyj-
ną, która na czele z przewodniczą-
cym Rady Państwa prof. dr HEN-
RYKIEM JABŁOŃSKIM przebywa-
ła na Kubie.

. © Ocenie wykonania zadań NPG
w I kwartale br. poświęcone było
posiedzenie Rady Ministrów z u-

dzialem przewodniczących prezy-
diów wojewódzkich rad narodo-

wych. Postanowiono przeciwdziałać
nadal wzrostowi zatrudnienia, nie
rozpatrywać do końca br. dodatko-
wych wniosków o powiększanie na-

kładów inwestycyjnych, zdynamizo-
wać efektywny eksport i silniej od-

działywać na poprawę gospodarki
materiałowej.

Jeśli chodzi o rolnictwo, to Rada
Ministrów stwierdziła, że stan ozi-
min jest lepszy niż w roku ubieg-
łym. Reprezentacyjny spis marco-

wy zwierząt wykazał wzrost pogło-
wia bydła o 3.4 proc. i trzody
chlewnej o 10,9 proc. oraz spadek
pogłowia owiec o 5,0 proc. Stwier-
dzono niedostateczny postęp w in-
tensyfikacji produkcji żywca woło-

ivego, a także występujące jeszcze
marnostrawstwo pasz. Przeciwdzia-
łania wymaga wzrost uboju cieląt.
Zainteresowani powinni podjąć kro-
ki na rzecz zwiększenia skupu cie-

ląt do dalszego chowu, przyśpiesze-
nia budowy cielętników i bukaciar-
ki, a także poprawy gospodarki pa-
szami.

Rada Ministrów podkreśliła ko-
nieczność szybszego wprowadzenia
do sprzedaży nowych, atrakcyjnych
towarów o wysokim standardzie • ja-
kości i nowoczesności. Ważnym za-

daniem jest także zdecydowane
zwiększenie podaży usług dla,,. lud-
ności.

9 „Socjalistyczna integracja a

perspektywy rozwoju Polski" —

pod tym tytułem „Trybuna Ludu"
z 25 kwietnia br. zamieszcza arty-
kuł członka Biura Politycznego KC
PZPR wicepremiera MIECZYSŁA-
WA JAGIELSKIEGO. Omawiając
dotychczasowe efekty współpracy
krajów RWPG, której nowy etap
zapoczątkowało uchwalenie na XXV

sesji rady kompleksowego \ progra-
mu socjalistycznej integracji gos-
podarczej i odnotowując z satysfak-
cją szereg przykładów pogłębionych
form wzajemnego współdziałania,
autor podkreśla, że zasadniczy etap
prac nad przedsięwzięciami wcho-
dzącymi w zakres integracji jest
jeszcze przed nami. Realizacja pro-
gramu socjalistycznej integracji —

stwierdza M. Jagielski stwarza wie-
le szans i możliwości przed, gospo-
darką polską. Ich wykorzystanie
zwiększy zarazem wkład Polski w

dzieło gospodarczego i nolitycznego
umacniania krajów wspólnoty so-

cjalistycznej i ich pozycji na arenie
międzynarodowej.

# Ocenie wykonania• zadań gos-

podarczych na I kwartał br. po-
świecone były vlena KW PZPR w

Kielcach i Łodzi.

§() Gdzie i jak będziemy wypo-

czywać do 1990 r.
— oto temat po-

siedzenia rządowego zespołu do

spraw przestrzennego zagospodaro-
wania kraju.

© Powiększa się ilość typowo sa-

mochodów osobowych. W br. w

FSO na Żeraniu wyprodukujemy
500 — 600 sztuk „Zastaw 101".

O SGPiS i Kuratorium Okręgu
, Szkolnego m. st. Warszawy podpi-

sały umowę w sprawie zorganizo-
wania punktu konsultacyjnego dla
nauczycieli przedmiotów ekonomicz-
nych. Konsultantami będą pracow-
nicy naukowi SGPiS.

® „Największą bolączką jest brak
zmechanizowanego, nowoczesnego

sprzętu. Wszystko opiera się u nas

na miotle brzozowej" — powiedział
przewodniczący MRN JERZY

SZMAJDEL, wypowiadając się na

łamach „Życia Warszawy" na te-

mat trwającej w całym kraju akcji
czystości, ładu i porządku. „Porząd-
kowanie miast i wsi nie jest akcją
dorywczą, ale powszechnym, syste-
matycznym działaniem" — oświad-
czył rzecznik prasowy rządu.

© Osoby wyjeżdżające do NRD
w celach prywatnych będą mogły
otrzymać przydział dewiz w równo-
wartości 478 zł (100 marek) mie-
sięcznie na osobę. Przydział dewiz
będzie mógł być przyznany do rów-
nowartości 7 000 zł, jeśli wyjeżdża-
jący przedstawi skieroioanie na

wczasy do NRD nie opłacone w

złotych w Polsce lub doioód rezer-

wacji co najmniej dziesieciu nocle-
gów io NRD. W przypadku wyjaz-
du na leczenie lub loczasy opłaco-
ne w złotówkach lub bezpłatne na

okres ponad 10 dni można, otrzymać
przydział w równowartości 956 zł
(200 marek). Przydział dewiz be-
dzie dokonyioany w ramach rocznej
normy.

ZA GRANICĄ
^

„Aktywna, obfitująca w inicja-
tywy polityka międzynarodowa
KPZR, opierająca się na potężnej
sile i autorytecie państwa radziec-
kiego, popierana przez cały naród,
sprzyja pozytywnym . zmianom w

sytuacji, na świecie" — stwierdza
PRAWDA w artykule wstępnym po

plenum KC KPZR na temat mię-
dzynarodowej działalności KPZR w

zakresie realizacji uchwał XXIV

Zjazdu.
+ „Zanim zaoszczędzi się kopiej-

kę, trzeba pomyśłeć, czy kto inny,
całe społeczeństwo nie straci rubla"
— pisze na łamach LITIERATUR-
NOJ GAZIETY, w artykule pt.
„Rozrzutna oszczędność" W. STO-
ROŻENKO. Autor przytacza wiele
przykładów żłe pojętej oszczędności.
Np. w godzinach szczytu na parę
minut zatrzymują się (io celu o-

szczędzenia prądu) ruchome schody
metra; obsługa pasażerskiego pocią-
gu (w ramach oszczędzania węgla)
o kilka stopni obniża temperaturę
w przedziałach: fabryki produkujące
pędzle malarskie skracają nadmier-
nie długość włosia; pogarsza się ja-
kość farb do malowania fasad do-
mów itd. Groszowe oszczędności
przynoszą w konsekwencji . duże

straty w postaci zmarnoioanego cza-

su pasażerów metra, przeziębień i
późniejszej absencji chorobowej pa-
sażerów pociągów, tandetnego wy-
kończenia domów i konieczności
częstych remontów. Te „pseudo-
oszczędności" polegają na tym, że

osiąga się je przez naruszenia nor-

matywów, przez krótkowzroczność
ekonomiczną i przez lekceważenie
interesów społeczeństwa. „Pozorna
oszczędność, zwiększając jeden stru-

mień dóbr materialnych, zmniejsza,
a niekiedy wysusza dziesiątki in-
nych".

• 247 min obywateli liczy Zwią-
zek Radziecki. Ludność miejska
wynosi prawie 144 min. Ponad 55

proc. ogółu zatrudnionych, czyli
około 65 min — to robotnicy. Spe-
cjalistów dyplomowanych jest obec-
nie w ZSRR około 17 min, a pra-
cowników naukowych — 1 min.

^

Bezpłatne zaopatrzenie uczniów
w podręczniki'-i zeszyty szkolne
wprowadzono w Bułgarii. W roku
szkolnym 1973—7,4 otrzymająv je
uczniowie klas' r

ód pierwszej do
czwartej, w następnym — piątej i
szóstej, a w 1975—76 — siódmej i
ósmej. W dalszych latach z bez-
płatnych podręczników i zeszytów
korzystać będą uczniowie pozosta-
łych klas średniej szkoły ogólno-
kształcącej, a także uczniowie szkół
zawodowych i• technicznych.

• W granicach od 102 do 146
dolarów szacuje szwajcarski dzien-
nik NEUE ZUERCHER ZEITUNG
dochód narodowy na głowę ludności
w Chinach.

• „Od każdego według jego mo-

żliwości, każdemu według jego prą-

cy" — oto jedno z haseł pierwszo-
majowych na Kubie. A oto kilka
innych haseł: „Aby wyjść z zacofa-
nia trzeba zwiększyć wydajność
pracy", „Prawa i obowiązki powin-
ny iść w parze", „Niech we współ-
zawodnictwie zwyciężają ci, którzy
zrobią więcej, lepiej i taniej".

• Dotychczasowe rokowania w

sprawie podniesienia cen ropy naf-
towej w wyniku dewaluacji dolara,
prowadzone między OPEC a zachod-
nimi towarzystwami naftowymi nie
przyniosły rezultatów. OPEC doma-

ga się rewaluacji cen ropy nafto-
wej o 11,1 proc., podczas gdy towa-

rzystwa obstawały przy 7,2 proc.
^

W najbliższej przyszłości nie
ma szans na ustalenie stałych kur-
sów wymiennych walut świata za-

chodniego — stwierdził gubernator
Banca d'Italia GUIDO CARLI. Sy-

tuacja ta będzie się utrzymywać
przez dłuższy czas, gdyż banki emi-
syjne krajów europejskich nie są w

stanie realizować określonej polity-
ki monetarnej, nie mając ku temu

ani uprawnień, ani środków. Płyn-
ność kursów walut, nie wyłączając
USA, nie oznacza, że będą następo-
wały gwałtowne wahania notowań i

"parytetów. Nastąpi znaczna stabili-
zacja kursów wymiennych, które
oprą się na rzeczywistej wartości

'•pieniądza. Guido Carli stwierdził
także, iż marka zachodnioniemiecka
stała się drugą po dolarze USA wa-

lutą rezerwową świata zachodniego.
Konsekwencje polityczne tego faktu
muszą być — jego zdaniem —

zna
-

czne, jeśli nawet w chwili obecnej
nie są dostrzegane.

^

Rozważana jest możliwość pod-
wyższenia podatków w USA w celu
zmniejszenia tempa inflacji — o-

świadczył HERBERT STEIN, prze-

wodniczący Rady Konsultantów
Ekonomicznych prezydenta R Nixo-
na. Ceny artykułów konsumpcyj-
nych wzrosły w ciągu ostatnich
dwunastu miesięcy o 9,6 proc., przy

czym ceny airtykułów żywnościo-
wych aż o 30 proc. Sugerując mo-

żliwość podwyższenia podatków,
H. Stein wypowiedział się przeciw-
ko zamrożeniu cen.

• Zbudować nowy Kanał Sueski
—

z taką propozycją wystąpił pre-
mier Włoch GIULIO ANDREOTTI.
Novry kanał ciągnąłby się ńa całej
długości terytorium Egiptu, o kilka
lub kilkanaście kilometrów na za-

chód od istniejącego. Zgodnie z

propozycją włoską kanał zostałby
wybudowany przez międzynarodowe
towarzystwo, w którego skład wcho-
dziłyby 42 kraje, a wśród nich
ZSRR, USA, Japonia, wszystkie
kraje arabskie i europejskie. Budo-
wa kanału bez inwestycji towarzy-
szących kosztowałaby około 2,8 mld
dolarów. Powstałby on w ciągu 18
miesięcy.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Ochrona środowiska
w Porcie Północnym

- Rozbudowa portu gdańskiego niesie
poważno zagrożenia dla środowiska na-

1

turalnego. Chodzi tu głównie o działają-
cą od trzech lat bazę siarkową oraz
Port Północny. Nadzieję budzi pomoc, z

jaką na pierwsze wezwanie projektan-
tów i budowniczych portu pospieszyli o-
statnio naukowcy z Instytutu Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puła-
wach. Zasadniczą trudność stanowi tu
rekultywacja gleby zasiarczonej i zaso-

lonej, w tym terenu wydartego morzu.

Przyszłe funkcjonowanie Portu Północ-
nego, a zwłaszcza przeladurtek ropy,
stwarza także groźbę dla środowiska
morskiego. Tutaj odpowiednie zabezpie-
czenia przewidziano już w programie
inwestycyjnym. (PAP)

Ryby w stilonach

Sieci z włókien syntetycznych — bar-
dziej trwałych od bawełny, czy innych
surowców naturalnych —

są cieńsze,
mniej widoczne w wodzie, a co za tym
idzie — bardziej „łowne", jak mówią
fachowcy. Nie bez znaczenia jest też
zwięszona ich żywotność. Wystarczy po-
wiedzieć, że po zmianie surowca uży-
wanego do wyrobu sieci zapotrzebowa-
nie na nie w ciągu dwóch lat zmniej-

szyło się o połowę. W ostatnim okresie
w związku z rozwojem rybołówstwa na-

stąpił dość znaczny wzrost zamówień na
sieci. Przy poziomie ich dostaw nadał
nie sięgającym wielkości z „ery włó-

kien naturalnych" ilość łowionych ryB
jest przeszło 4-krotnie większa. Polskie
sieci, wytwarzane już wyłącznie ze sti-
lonu, torlenu i innych syntetyków, uwa-
żane są za jedne z najlepszych w Eu-
ropie. (PAP)

Żołnierze w kontenerach

Marynarka amerykaóska opracowuje
plany transportu żołnierzy w kontene-
rach. Podstawowi, jednostką transporto-
wą jest 40-stopowy kontener, który za-
wiera 44 miejsca sypialne. Siedem in-
nych typów kontenerów mieści kuch-
nie, łaźnie, urządzenia sanitarne, kan-
celarie itd. Kontenery mogą być rów-
nież przewożone lądem, przenoszone
przez helikoptery oraz mogą służyć Ja-
ko kwatery.

Piekielna orkiestra

Najnowsze badania naukowe świadczą,
że świat głębin, wbrew dotyczasowym
poglądom, nie jest obszarem absolutnej
ciszy. Ryby głębinowe wydają głosy,
które brzmią jak klaksony, rechot, ję-
ki, miauczenie, kucie, chrząkanie, a na-
wet dzwonienie łańcuchem. Uczeni są-
dzą, że dźwięki te wydawane są w ce-
lu zwoływania się na tarło lub też są
to sygnały o znalezieniu pokarmu.

Soki, nektary, pasty

Węgierski przemysł produkujący ma-

szyny i urządzenia dla przemysłu spo-
żywczego wytwarza uniwersalne linie

typu LU 2A instalowane w zakładach
przemysłu owocowo-warzywnego. Na li-
niach tych produkowane są soki owo-
cowe zarówno filtrowane, jak i nie-
filtrowane, nektary, pasty itp. Proces
technologiczny tych wyrobów z jabłek,
moreli, brzoskwiń, wiśni i pomidorów
jest identyczny. Wydajność urządzenia
natomiast jest różna. Np. soku pomi-
dorowego — do 220 kg na godz., a wiś-

niowego — 90 kg na godz.

Z „Poltegoru"

spowodować ograniczene produkcji. Do
rozwiązania trudności problemu przy-
stąpiła grupa inżynierów, techników
1 robotników pod kierownictwem inż.
St. Matysiaka i inż. K. Masdorfa. Wraz
z modernizacją wydziału produkującego
kulki łożyskowe wprowadzono zasadni-
cze zmiany w technologii obróbki. Zmie-

niony jej proces i wykorzystanie
rezerw tkwiących w czasie pracy części
maszyn spowodowały zwiększenie pro-
dukcji. (PAP)

O ponad 60 proc. wyższy niż w roku
ubiegłym będzie eksport do Jugosławii
projektów opracowywanych przez Cen-
tralny Ośrodek Badawczo-Prujektowy
Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor"
we Wrocławiu. „Poltegor" jest konstruk-
torem urządzeń transportowych dla ko-
palni odkrywkowych i od ubiegłego ro-
ku dostarcza dla czterech kombinatów
w Jugosławii dokumentację przenośni-
ków węgla z odkrywek do elektrowni.
Urządzenie to wykonuje Zjednoczenie
Przemysłu Maszyn Górniczych „Pol-
mag" w Katowicach. Łącznie „Polte-
gor" i „Polmag" zainstalują na terenie
jugosłowiańskich kopalni ok. 80 taśmo-
ciągów o długości 24 km. (NiT)

Racjonalizatorzy z „Iskry"
Wraz z wprowadzeniem w kieleckiej

„Iskrze" japońskich, automatycznych li-
nii do montażu łożysk toczonych gwał-
townie wzrosło zapotrzebowanie na kul-
ki łożyskowe, których niedostatek mógł

Nowe pasze

W tym roku wprowadzone zostaną w

naszym rolnictwie nowe rozwiązania,
służące oszczędniejszemu zużyciu pasz
na potrzeby tuczu. I tak np. zastosowa-
nie 10 min kilogramów preparatów mle-
kozastępczych powinno umożliwić za-

oszczędzenie 100 min kilogramów mle-
ka. Jeśli dodamy rezultaty wdrożenia
przemysłowych technologii tuczu trzody
chlewnej, zużycie paszy na wyproduko-
wanie 1 kilograma żywca wieprzowego
ma ulec zmniejszeniu z 4,5 do 3,8 kilo-
grama, czyli o przeszło 15 procent.

(Interpress)

Wełna „non iron"

Producenci australijscy wpadli na no-

wy pomysł trwałego zaprasowywania
kantów u spodni wykonanych z mate-
riałów wełnianych. Pomysł Australijczy-
ków hodujących ogromne stada owiec,
a co za tym idzie — głównych produ-

centów wełny, polega na nasycaniu już

uszytych spodni wełnianych syntetycz-
nie otrzymaną żywicą. Na nią pol-
mer polieuretanu dodany do płynu bez-
wodnego np. perchloretylenu. Kanty na
takich spodniach zaprasowuje się że-
lazkiem parowym. „Trzymają" one

trwale, nawet po upraniu. (PAP)

Plastyczność drewna

W Instytucie Chemii Drewna Łotew-
skiej SRR wyra' ) plastyczność drewna
uzyskano działan.jin amoniaku. Prawdo-
podobnie, gdyż omawiana metoda nie
została jeszcze opisana, płynny amo-

niak, przenikając do masy drewna, do-
staje się pomiędzy duże drobiny skład-
ników ścianek komórek 1 powoduje roz-
kład wiążących ciał węglowodorowych. -

Z chwilą, gdy na drodze wyparowywa-
nia amoniak zostaje usunięty z drewna,
powstaje regeneracja węglowodorów, i
to silniej jeszcze wiążących duże drobi-
ny. W efekcie — drewno wygięie do po-
żądanego ksztatłu zachowuje ten kształt
trwale. (PAP)

Ziemniak w polu elektrycznym
Obróbka sadzeniaków polem elektrycz-

nym wysokiego napięcia pozwala otrzy-
mywać bulwy o większej zawartości
skrobii 1 witaminy C oraz powoduje
wzrost plenności. Uczeni kazachstańscy,
którzy wykryli powyższą zależność, zbu-
dowali także specjalną aparaturę do ob-
róbki ziemniaków przed posadzeniem.
Podobne doświadczenia prowadzono na

winnej latorośli. Okazało się, że i tu po-
le elektryczne ma dodatni wpływ — sa-
dzonki winogron przyjmują się szyb-
ciej. (PAP)

Bułka z automatu

Zakład Badawczy Przemysłu Piekar-
skiego ma na swoim koncie projekt
zmechanizowanych linii do produkcji
bułek drobnych, paryskich i chleba.
Konstrukcje tych urządzeń wykonały fa-
bryki SPOMASZ-u; pierwsza z tych li-
nii wytwarzać będzie 16 tys. bułeczek,
a druga — 1000 kilogramowych bochen-
ków chleba na godzinę. W 1975 roku za-

instaluje się w piekarniach 59 linii do
produkcji bułek drobnych, 23 paryskich
i 14 linii do produkcji chleba, a każda
zastąpi pracę co najmniej kilkunastu
pracowników.

Łożyska z poliamidu
W Zakładach Przemysłu Lnlarskie-

go .„Stradom" w Częstochowie przy
maszynach przędzalniczych i tkackich w

skład części zamiennych wchodzą łoży-
ska wykonane z metali kolorowych.
Brak dostatecznej ilości łożysk powo-
dował przestoje maszyn. Chcąc unieza-
leżnić się od dostaw kooperantów zaku-
piono wtryskarkę i rozpoczęto produk-
cję łożysk z poliamidu. Jak wykazała
praktyka, są one bardziej trwale i wy-
trzymałe od dotychczas stosowanych, a
cena łożyska jest 12-krotnic niższa.

(NiT)
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Gdyby moina było w każdej

dzielnicy stołecznego miasta

Warszawy w porze obiadowej po

prostu wejść do restauracji czy

jadłodajni, siqść beż czekania

przy czysto nakrytym stole; zoba-

czyć od razu przed sobq kelne-

ra i powiedzmy w pół godziny

zjeść w miarę smaczny posiłek
— to oczywiście. najmniejszego

sensu nie miałoby prowadzenie

tzw. domowych obiadów (tzn.

obiadów przygotowywanych i

sprzedawanych w domach pry-

watnych).

Ale w sytuacji, kiedy wszystkie

instytucje państwowe i spółdziel-

cze parające się tzw. żywieniem

zbiorowym nie sq w stanie za-

spokoić nawet połowy potrzeb,

kiedy wciqż zjedzenie obiadu

„na mieście" jest dla wielu Po-

laków problemem nie do roz-

wiązania, w takich warunkach

każda rozsqdna inicjatywa zna-

leźć powinna poparcie.

Ipodobno znajduje. Np. oddaje się
lokale w ajencje. Prosperują le-

piej. Stanowią już jedną trzecią
sieci gastronomicznej w Polsce. Ob -

sługa tam jest bardziej uprzejma,
w każdym razie — do czasu. Na

przykład w „Staropolskiej" w War-

szawie ajent na początku wykazy-
wał duże zainteresowanie klienta-

mi. Dziś nie zwraca nawet uwagi
na tych, co stoją w Szatni i cierpli-
wie czekają na miejsce. Podchodzi

bezceremonialnie do zwolnionego
właśnie stolika i z namaszczeniem

kładzie karteczkę z obcojęzycznym
napisem „reservee", co ma sugero-

wać, że miejsce nie jest przezna-

czone dla zwykłych zjadaczy chle-

ba. Nawet nie czuje się w obowiąz-
ku przeprosić tych, co czekają w

szatni. Może obrażą się i wyjdą?
Skądże znd\vuł.,1alenf0 hifiżakający
na stolik wi'ećTżą dobrze, jak trudno

0 tej porze znaleźć miejsca' 'w re-

stauracji.

Ludzie więc muszą
— mimo że

płacą i to wcale niemało — zacho-

wywać się w restauracji jak pe-

tenci w wielkim urzędzie. Stać w

korytarzu i czekać cierpliwie.

OBIADY DOMOWE

Lokali i miejsc gastronomicznych
— o czym pisano już wiele razy

—

mamy kilkakrotnie mniej niż nasi

sąsiedzi w Czechosłowacji czy NRD..

Stołówki pracownicze też nie są

naszą mocną stroną. W NRD ko-

rzysta w nich np. 50 proc. zatrud-

nionych. U nas zaledwie 8—10 proc.,

1 to licząc tzw. posiłki regenera-

cyjne, które przecież problemu o-

biadu nie rozwiązują.

W tej sytuacji w większych mia-

stach i miejscowościach wypoczyn-

kowych ludzie w swoich własnych
domach zdecydowali się gotować i

sprzedawać obiady w cenie, która

kształtuje się w granicach od 20

do 30 zł. Obiady te — jeśli są

smaczne — cieszą się ogromnym

powodzeniem'.

Warto sobie uświadomić, że ta

„działalność gastronomiczna" w

przeciwieństwie do ajencyjnej nie

wymaga od państwa żadnego na-

kładu, prowadzona jest na własne

ryzyko przez kobiety, które rezygnu-

ją z części swego mieszkania, wkła-

dają własne środki w zakup i uzu-

pełnianie niezbędnego Siprzętu (na-
czynia, zastawa stołowa), pracują
na ogół bardzo ciężko (zakupy, przy-

gotowanie, wydawanie posiłków, u-

trzymanie w czystości pomieszczeń).

Jaka płynie z tego korzyść? Oczy-
wiście, kobiety, które wydają obia-

dy,' mają tzw. bezinwestycyjne miej-
sce pracy i na ogół niemały zaro-

bek przekraczający oczywiście wy-

sokość przeciętnej pensji.

Pewna zaś grupa ludzi może zjeść
obiad taniej niż w restauracji, le-

piej niż w barze mlecznym i co naj-
ważniejsze szybciej — i bez zdener-

wowania.

Ta forma prywatnej działalności

usługowej powinna więc cieszyć się
pełnym poparciem władzy terenowej
i wszystkich związanych z żywie-
niem urzędów.

I również znajduje. Tak mnie w

każdym ' razie ; póinfórmowano 1
w.

Ministerstwie Handlu Wewnętrzne-
go i Usług. Np. dawniej przepis ze-

zwalał na wydawanie • w domu tyl-
ko 20 obiadów, obecnie każda gos-

podyni domowa bez żadnej kontroli

i opodatkowania, jeśli tylko chce

może w swoim domu wydawać 30

posiłków dziennie.

W ubiegłym roku podjęto nawet'

decyzję zezwalającą na organizowa-
nie pod patronatem ZSS „Spolein" •

i CRS „Samopomoc Chłopska" tżw.

gastropunktów — zwłaszcza przy

szosach i wydawania w nich 100

posiłków dziennie. W gastropunis-
tach obowiązują już ustalone spe-

cjalne przepisy sanitarne.

Mimo tych ułatwień — jak
stwierdza MHWiU — chętnych nie

ma wielu. Ludzie się nie kwapią do

tej pracy. Dlaczego? Przyczyn zna-

lazłoby się sporo.

MUSI SIĘ OPŁACAĆ

Mieszkania mamy na ogół małe.

Niełatwo w nich zorganizować

trzeba v' .c przygotować. bodaj trzy

danią do' wyboru. Obiady wydawać
przynajmniej dwie godziny. Kupić
produkty, przygotować, podać, u-

myć — tego jedna osoba nie zrobi,
a dwie lub trzy nie zarobią przy

30 obiadach. Jeśli się wydaje 60 do

80 posiłków, to można jakoś stołu-

jącym zapewnić większą swobodę
i rozmaitość pożywienia i „wyjść
na. swoje".

Na ogół więc istniejące punkty o-

biadów domowych w Warszawie

przekraczają ustaloną ich liczbę,
zwłaszcza' te najlepiej prosperujące,
taim gdzie jedzenie jest smaczne i

czysto podane. Choć nie ma w tych
punktach na drzwiach szyldziku —

ludzie pchają się tam drzwiami- i

oknami, szukają rozmaitych pro-

tekcji, naciskają na gospodynie, że-

by przyjęły jeszcze jedną osobę.

I tu zaczyna się problem natury
nie tylko ekonomicznej, ale i mo-

ralnej. Wydawać 30 obiadów —,tak
jak mówi przepis — nie opłaci się.
A mieć kogoś do pomocy i więcej

niej.. Na pewno część osób prowa- .

dżących obiady domowe wolałaby
płacić stały miesięczny podatek i

być w zgodzie z przepisami, zamiast

nieustannie zabiegać o to, żeby ktoś

„szedł ha rękę", żeby ewentualnie

w czasie kontroli zbyt drobiazgowo
nie liczono wydanych kotletów, a

pomoc domowa zarejestrowana na

ciotkę nie napisała w chwili złości

donosu.

Zresztą domysły są tu niepo-
trzebne. Były przykłady, kiedy ko-

biety, prowadzące .obiady. domowe .

zwracały się do rady narodowej np.

w Warszawie z prośbą o uzyskanie
zezwolenia na wydawanie większej
niż 30 liczby posiłków i ustalenie

stałego podatku miesięcznego.

O. tym jednak, rada narodowa,
która z tego podatku korzystałaby
przecież bezpośrednio, słyszeć nawet

nie chce. Po pierwsze —jak mi wy-

jaśniono — trudno ustalić jego gra-

nice, nie ma przepisów Ministerstwa

Finansów w tej dziedzinie, byłyby
więc nieustanne odwoływania się i

.czystej),, wodę - bieżącą, , .chłodnię.
Część mieszkania, w któr.ej' wydaje
się obiady musi być odizolowana

od -reszty użytkowanej, P.rzeż do-

mowników.' Osoby,, przygotowujące
posiłki podlegają ^okresowym bada-

niom' lekarskim itp.. Wyszły właśnie

w związku' z zarządzeniem^ o ga-

stropunktach, taMe przepisy re-

sortu zdrowia.

.Przyznali»' się, .że; słuchałam ;tego

jak bajki. o . żelaznym ./'wiljcu. .Nie

dlatego bynajmniej, żebym bagate-
lizowała- sobie • wagę 'zagrożenia; 'e-j
pidemiologieżnego;' Wręcz

'
przeciw-

nie! Wydaje mi się,, że - właśnie • u-

względniając' niski poziom , higieny
w naszym społeczeństwie żaden sta-,

ły .punkt, wydający .nawet ?0',obia-
dów, nie powinien działać , poza

kontrolą sanitarną. • Sądźę,
' że--każda

gospodyni, która chce...się .podjąć,
takiej' pracy, 'powinna, przejść' bada-

nia lekarskie • i poddawać się-im;o-
kresowo. Nie mogę zrozumieć, dla-

czego'niegroźne jest np. wydawanie
przez trzy nosicielki zarazków cho-

rób społecznych po 30 obiadów

POLPRYWATNA
ANNA KUSZKO

Kartka z obcojęzycznym napisem ma sugerować, że stolik nie jest przeznaczony
czekać cierpliwie...

dla zwykłych zjadaczy chleba, którzy muszą..stać. w .korytarzu

„ punkt gastronomiczny" . A jeśli na-

wet są warunki — to nie zawsze

się to kalkuluje.

Rozmawiałam kiedyś z gospody-
nią domową, która — mieszkając w

podwarszawskim miasteczku tuż

koło fabryki — wydawała dla jej
pracowników "20 obiadów po 20 zło-

tych. Płacili z góry, przychodzili
punktualnie, zjadali to co podała
według starannie skalkulowanego
tygodniowego menu. I mogła się z

tego wraz z synem utrzymać. Zre-

zygnowała jednak po roku. Sił nie

starczało, a na pomoc nie było już
jej stać.

W Warszawie sprawa się jeszcze
komplikuje. Trudno od stołowników

rozproszonych pó mieście brać z gó-
ry opłaty. Są ludzie, którzy wyjeż-
dżają służbowo, są starsi, samotni,
jeśli zachorują, nie przyjdą a pła-
cić za nie zjedzony obiad nie zech-

cą;
'

Są ludzie zdrowi i • na diecie. —

'

stołowników — trzeba być bez

przerwy w kolizji z prawem. Ktoś

napisze donos, a zawistnych jest u

nas wielu, przyjdzie kontrola, po-

tem „domiar",, a głównie nieprzy-
jemność.

; Niby przecież nie przestępstwo,

rzetelna, pożyteczna nawet działal-

ność, lecz niezgodna z przepisami.
Nikt w zasadzie nie chce być trak-

towany jak oszust i złodziej. Więc
co pewien czas —

po kontroli i

nieprzyjemnościach jakiś punkt wy-

dawania obiadów się „wykrusza".

— Trudno — mówią, mi w-radzie

narodowej — nie możemy dopuścić
do tego, żeby te osoby zatrudniały
siłę najemną, wydawały więcej o-

biadów, słow.em „ kapitalizowały
się" .

— Można jednak — sugeruję —

ustalić jakiś podatek legalizujący tę
. działalność, a nie zniechęcający do

pertraktacje. Po drugie, jeśli wyda-
je się więcej niż 30 obiadów, wtedy
wkroczyć musi służba sanitarna.' Jej
wymagania zaś są tak wysokie, że

żaden punkt, im nie sprosta.

BAJKA O ŻELAZNYM WILKU

Zastanowiło mnie więc, skąd: się
wzięła ta liczba 30 obiadów, do

który.ch nie . ingeruje służba sani-

tarna. W Ministerstwie Zdrowia po-

informowano' mnie, że tyle w zasa-

dzie posiłków wydać można w do-

mu, np. podczas przyjęcia. Jest to

więc ta' dopuszczalna granica pro-

wadzenia domowej kuchni, zwłasz-

cza przy zatrważająco niskim pozio-
. mie higieny naszego społeczeństwa.

Przy większej liczbie obiadów

mamy już do czynienia z jadłodaj-
nią. Wtedy trzeba mieć pomiesz-
czenie o dwóch kuchniach (jedna
dla „brudnej" roboty, druga — dla

dziennie, a : groźne — wydawanie.
100 obiadów przygotowanych w jed-
nej, dużej, czystej kuchni przez ó-

soby zdrowe i umiejące .prowadzić
tego typu działalność.

Otóż wyjaśniono mi, -że. "czyszcze-
nie ryb, obieranie .kartofli "itp. czyn-

ności wykonywane w kuchni, w

której następnie gotuje się obiad

grożą ciężkim zatruciem. Wystarczy
nożem zanieczyszczonym łuską ry-

bią, czy obierkami dotknąć pokar-
mu, który podaje się na stół, a wy-

wołać -to -może poważne - zagrożenie
zdrowia ludzi, spożywających;.ten
posiłek.

I z tym się. zgadam w : zupeł-
ności.' Tylko zdumiewające jest," jak
mogą z całą odpowiedzialnością u-

stalać takie przepisy ludzie, którzy
kontrolują i znają tym samym do-

kładnie stan ; sanitarny naszych re-

stauracji,. nawet" tych kategorii' „Ś".

Moja powierzchowna, opartą na. do-

niesieniach prasowych i doświacl-

czeniach użytkownika, złiajomóść;
stanu sanitarnego tych lokali poz-

wala sądzić, że dostateczna ilość po-

mieszczeń do prac tzw.' brudnych,'
punktów wody bieżącej, chłodni itp.
nie gwarantuję bynajmniej, higieny
przygotowywania posiłków. Można

bowiem nóż z kuchni i brudnej prze-

nieść do czystej. Nie sądzę też, żeby
prusaki (plaga zaplecza naszych re-

stauracji, nawet najbardziej luksu-

sowych) wycierały starannie nogi,
kiedy z kuchni brudnej wędrują do

czystej, nie wspominając 'już • po

drodze o sanitariatach.

Nikt przecież lepiej; niż służba sa-

ńitarno-ejńdemiológićżna * nie wie,
że nawet w supernowoczesnych, od-

powiadających najsurowszym prze-

pisom. :higieny zapleczach lokali'ga-
stronomicznych, po trzech mi esią^
cach użytkowania urządzenia do-

prowadzone są przez personeł w za-

sadzie do stanu „nieużywalności",
sanitariaty zatkane, prysznice po-

wyrywane, brud. wyziera , z każdego
kąta. I nikt lepiej niż służba isani-

tarno-epidemiologiczna nie. orientu-

je się,-że-jeśli ktoś ma zasady hi-

gieny głęboko wpojone,, to "ńawetw

niezbyt komfortowych ' i odpówied- .

nich do tego typu działalności wa-

runkach potrafi utrzymać idealną
czystość.

WYLANIE DZIECKA Z KĄPIELĄ

Pó co więc' tworzyć.'. .' nieżyciowe
przepisy, które są, klasycznym przy-

kładem wylania dziecka wraz z ką-
pielą. Traktują bowiem sprąwę for-

malnie i tym samym uniemożliwia-

ją organizowanie legalnych" kuchni

domowych zamiast regulować'spra-
wę . wydawania obiadqw tak, żeby
były one przygotowywane i kontro-,
lowane nie według wydumanych,
przy biurku przepisów, lecz pa pod-
stawie ich. rzeczywistej działalności
— badanej okresowo przy pomocy

analiz stanu zdrowia osób zajmują-

cych się prowadzeniem obiadów

oraz-wydawanych posiłków,, a-także

przy pomocy zmysłu powonienia,
smaku i wzroku osób kontrolują-
cych. Nie jest przecież tak trudno

ocenić, czy posiłki przygotowuje się
czysto, czy też niechlujnie.

Na razie sytuacja wygląda w teri

jest', tajemiuęą poliszynela,
że punkty, wydające obiady, prze-,

'jWla-'
;dze kontrolne' zarówno fiskalne, jatk
i sanitarne ingerują jednak tylko
wtedy, kiedy muszą, tzn;» kiedy ktoś

tego zażąda.

O legalizacji tego stanu, tzn. o

ustaleniu podatku i tym samym

prowadzeniu kontroli sanitarnej —

nikt nawet słyszeć nie chce. W tym
pozornie -niezrozumiałym . oporze

tkwi głęboka logika postępowania,
którą na ogół nazywamy potocznie
„wygodnictwem" . Zalegalizować —

to znaczy wziąć odpowiedzialność za

domowe obiady, a do tego nikt się
nie kwapi! Ani władze miejskie, ani

MHWiU, ani Ministerstwo Finan-

sów (wysokość podatków), ani tym

bardziej Ministerstwo Zdrowia

(kontrola sanitamo-epidemiológicz-
na). '

W teorii więc nikt w zasadzie nie:

hamuje tej formy działalności pry-

watnej, ba nawet zachęca zarządze-
niami, ale w taki sposób, żeby zbyt
wielu -chętnych nie. było.'

Komu sjprzyja ta mętna wodą, kto

W" niej łowi ryby. —

. nietrudno

zgadnąć. W każdym razie nie Sprzy-
ja ona tym, którzy chcieliby1 ućz;-

ćiwie, legalnie pracować, - wydawać
dobre obiady, zarabiać, i jeśli trze-

ba regulować podatki. ,

Nie sprzyja też ludziom, . którzy
chcieliby z domowych obiadów ko-

rzystać bez poczucia, że współu-
czestniczą w „nielegalnej działalno-

ści" .

Nas jako konsumentów w grun-

cie rzeczy mało interesuje przy po-

mocy jakich -metod i jakich przepi-
sów kierownicy krajowych placó-
wek gastronomicznych, władze

miejskie i sanitarne zapewnią nam

W- miarę tani, zdrowy i łatwo do-

stępny posiłek. Jest to ich obowiąz-
kiem.

I jeśli Ministerstwo Handlu 1

Usług nie potrafi tego zrobić —wo-

bec małej ilości lokali —

w . pań-,

śtwowych, uspołecznionych, ajencyj-
nych

'

czy "przyzakładowych placów-
kach, musi —

czy chce czy nie chce
— wziąć pełną odpowiedzialnośćza
otworzenie właściwych warunków

rozwoju działalności .prywatnej-/Iw
:ej dziedzinie..
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KONIUNKTURA

DYNAMIKA
I KŁOPOTY

Biezqca informacja statystyczna GUS-u, obej-
mująca pierwszy kwartał roku, wskazuje na

utrzymywanie się wysokiej dynamiki roz-

woju gospodarczego przy występowaniu pew-
nych zjawisk ujemnych. Zjawiska te wynikają,
najogólniej mowiqc, ze zbyt małych postępów
w dziedzinie efektywności. Zasadniczym proble-
mem jest więc fakt, ze koszty wysokiej dynamiki
sq zbyt duże, a poprawa na tym odcinku nastę-
puje zbyt powoli, zarówno w stosunku do zadań,
jakie stawiamy sobie w bieżącym roku, jak i w

stosunku do realnie istniejących możliwości.

IE trzeba tu przypominać kluczowego znaczenia

wyników osiąganych w tym roku dla realizacji
' zamierzeń społeczno-ekonomicznych całego bieżą-

cego 5-lecia. Chcemy jedynie podkreślić, że w zasa-

dzie zakończy! się już okres usuwania narosłych w

przeszłości najbardziej dokuczliwych błędów, okres,
który można by nazwać „rozruchem" nowej polityki
ekonomicznej. Gospodarka powinna już pracować na

wysokich obrotach, bez większych zgrzytów czy za-

hamowań. Niestety, takie zgrzyty jeszcze występują,
a usuwanie ich jest pilnym zadaniem najbliższych
miesięcy.

PRZEMYSŁ

Ilościowe wyniki osiągnięte przez przemysł uznane

zostały za zadowalające. W porównaniu z I kwarta-
łem ubiegłego roku notujemy wzrost:

sprzedaży wyrobów własnej produkcji i usług o 11,3%
produkcji globalnej o 11,2%
zatrudnienia o 4,2%
osobowego funduszn pia® p 9,4%
osobowego funduszu plac netto o 10,8%

Wszystkie te wskaźniki są wyższe od założeń pla-
nu rocznego. Jeżeli jednak uwzględnić zadania do-

datkowe, to wzrost produkcji sprzedanej powinien

kształtował! się na poziomie o około 11,7 proc powy-

żej wykonania w roku ubiegłym.
Dynamika produkcji w marcu była nieco niższa,

niż w całym I kwartale (produkcja sprzedana —

8,7 proc., produkcja globalna — 10,3 proc.,) ale wy-
nikało to przede wszystkim z mniejszej liczby dni

roboczych w bieżącym roku. Natomiast wzrost oso-

bowego funduszu płac netto wyprzedzał w marcu za-

równo dynamikę produkcji sprzedanej, jak i global-
nej.

Jak w związku z tym wypada porównanie I kwar-
tału br. z tym samym okresem w latach ubiegłych?
Przedstawia to następujące zestawienie:

styczeń — marzec (rok poprzedni <= 100)

PRODUKCJA GLOBALNA
ZATRUDNIENIE
OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC

brutto
netto

PRZECIĘTNA PŁACA
brutto
netto

PRODUKCJA GLOBALNA PRZYPADAJĄCA
NA 1 ZATRUDNIONEGO

1971 1972
106,9 113 ,6

102,0 104,9

108,8 111,6
108,5 110,9

106,7 106,2
106,4 105 ,5

1973
111,2
104,2

109,4
110,8

105,0
106,4

104,8 108,3 106,7

Porównajmy wreszcie podstawowe relacje ekono-
miczne.

styczeń — marzec

UDZIAŁ (W %) W PRZYROŚCIE
PRODUKCJI GLOBALNEJ:

wzrostu zatrudnienia
wzrostu wydajności pracy

UDZIAŁ (W %) W PRZYROŚCIE
FUNDUSZU PŁAC BRUTTO:

wzrostu zatrudnienia
wzrostu plac

PRZYROST FUNDUSZU PŁAC NA 1%
WZROSTU PRODUKCJI GLOBALNEJ:

brutto
netto

PRZYROST PRZECIĘTNEJ PŁACY NA 1%
WZROSTU WYDAJNOŚCI PRACY:

brutto
netto

1971 1972 1973

29,0 36,0 37,S
71,0 64,0 62,5

22,7 42,2 44,7
77,3 57,8 55,3

1,28
1,23

1,40
1,33

0,85
0,80

0,75
0,66

0,84
0,96

0,75
0,96

Na zakończenie omówienia danych dotyczących
przemysłu warto dodać kilka informacji o zadaniach
dodatkowych, podjętych przez przedsiębiorstwa. War-
tość towarów, które przemysł zobowiązał się wypro-
dukować dodatkowo do końca roku, wynosiła według
zobowiązań na koniec marca 27,3 mld złotych. W I
kwartale zrealizowano około 23 proc. tej produkcji,
wartości 6,3 mld złotych.

Niezwykle cenne zobowiązania miałyby jeszcze wię-
kszy wpływ na poprawę sytuacji gospodarczej, gdyby
struktura produkcji dodatkowej w pełni odpowiada-
ła najpilniejszym potrzebom. Zakładano bowiem, że

około Vs wartości zobowiązań zostanie zrealizowa-
na w postaci poszukiwanej produkcji rynkowej, a

około lh w postaci produkcji eksportowej. Według
dotychczasowego rozeznania wartość dodatkowej pro-
dukcii rynkowej wynieść ma natomiast ok. 10 mld zł
(a więc nieco ponad Vs), a eksportowej ok. 7 mld

zł (nieco ponad
1U). Sygnalizujemy ten problem, gdyż

istnieją jeszcze możliwości dokonania odpowiednich
zmian w strukturze, zgodnych z potrzebami gospo-
darki.

ZATRUDNIENIE I WYDAJNOŚĆ PRACY

Jak wynika z powyższych danych znaczna część
przyrostu produkcji osiągana jest przez przedsiębior-
stwa przemysłowe dzięki zwiększaniu zatrudnienia.

Część ta jest większa niż w latach ubiegłych. Stan
taki ma szereg ujemnych reperkusji, zarówno bieżą-
cych, jak i bardziej długofalowych.

Miesiąc temu pisaliśmy obszernie o przyczynach
i skutkach szybkiego wzrostu zatrudnienia. Przypom-
nijmy w!ec tvlko pokrótce, że mimo wysokiego przy-
rostu ludności w wieku produkcyjnym rezerwy wol-

nych rąk do pracy zostały wyczerpane, a dalszy wzrost

aktywizacji zawodowej kobiet i wysysanie przez prze-

mysł oraz budownictwo ludności wiejskiej są zarów-
no ze względów społecznych, jak i ekonomicznych
niepożądane. Zmusiło to władze centralne do pewnych
administracyjnych restrykcji, co oczywiście wpływa
hamująco na wzrost zatrudnienia, ale nie może usu-

nąć przyczyn, powodujących sięganie przez przedsię-
biorstwa do tego ekstensywnego czynnika rozwoju..

Obok tego wśród reperkusji bieżących wymienić
trzeba fakt, że szybki wzrost zatrudnienia działa sil-
nie na równowagę rynkową. Z reguły bowiem inna

jest struktura wydatków dodatkowej siły nabywczej
wynikającej ze wzrostu przeciętnej płacy, a inna wy-

nikająca ze wzrostu zatrudnienia. W tym drugim
przypadku większa część przyrostu dochodów kiero-
wana jest na zakup żywności, co wpływa opóźnia-
ją co na pożądaną zmianę w całej strukturze kon-

sumpcji.

Skutki długofalowe — to opóźnianie procesów uno-

wocześnienia gospodarki zarówno pod względem tech-

nicznym, jak i organizacyjnym. Powstaje bowiem py-

tanie: jeżeli zaczynają występować deficyty rąk do
pracy w okresie wchodzenia w wiek produkcyjny wy-
żu demograficznego, to co będzie się działo w, okre-

sie, gdy wyż skończy się, a przyrosty nowych, rąk do

pracy będą mniejsze w ciągu całych pięcioleci niz
obecnie w ciągu jednego roku? Czy dopiero wtedy
zaczniemy zwracać uwagę na lepszą organizację pra-

cy i wprowadzanie postępu technicznego?

Jest jasne, że zjawiska szybkiego wzrostu zatrud-
nienia nie można potępiać wszędzie i zawsze. Inaczej
trzeba traktować przyrost zatrudnienia w grupie B,
gdzie każdy nowy pracownik zapewnia przyrost pro-

dukcji rynkowej parokrotnie przekraczającej przyrost
funduszu płac przypadający na niego, a inaczej w

przemysłach grupy A.

W pierwszych miesiącach tego roku czynnikiem,
który bardzo silnie działał na przyrost zatrudnienia,
jest wzrost inwestycji. Nakłady inwestycyjne wzrosły
o 24,3 proc., a zatrudnienie w budownictwie o blisko
10 proc. Można by mieć nadzieję, że inwestycje zacz-

ną w przyszłości działać silnie w drugim kierunku,
to znaczy na wzrost wydajności pracy, w momencie,
gdy zaczniemy uruchamiać zakłady o wyższym stop-
niu uzbrojenia technicznego. Jednak działanie tego
czynnika jest jeszcze obecnie dość słabe, a struktura
nakładów inwestycyjnych nie napawa pod tym wzglę-
dem optymizmem. Nakłady na roboty .budowlano-
-m ontażowe wzrosły w I kwartale br. o 30 proc.,
a na maszyny i urządzenia o 20 proc. Wiadomo prze-

cież, że mury nie decydują o wydajności. Relatywnie
niski udział nakładów na maszyny i urządzenia świad-

czy również o tym, że najbardziej pożądana działal-
ność inwestycyjna, to znaczy modernizacja, ciągle
jeszcze nie cieszy się uznaniem w oczach resortów,
zjednoczeń i przedsiębiorstw. •:

Wzrost wydajności pracy o 6,7 proc. trudno więc
uznać za zadowalający, szczególnie że w

:
I kwartale

ubiegłego roku wyniósł on 8,3 proc. A . przecież od

tego czasu stopień technicznego uzbrojenia pracy uległ
znacznej poprawie. Szacuje się, że przy tegorocznych
nakładach inwestycyjnych wzrost wydajności pracy

powinien wynosić co najmniej 8 proc. Charaktery-
styczne są tutaj duże dysproporcje między poszcze-

gólnymi resortami i zjednoczeniami oraz poszczegól-
nymi województwami.

'

Poprawa efektywności wymaga wysiłku wielostron-

nego. Z jednej strony trzeba nadal usprawniać ogól-
ne mechanizmy, metody planowania i zarządzania, z

drugiej strony zaś przedsiębiorstwa muszą .skoncen-
trować uwagę na organizacji pracy i działalności mo-

dernizacyjnej. Jnaczej bowiem władze centralne mu-

szą sięgać do środków pozaekonomicznych, a to prze-
cież utrudnia szybsze wprowadzanie zmian w me-

chanizmie gospodarczym, a przede wszystkim zwię-
kszanie samodzielności organizacji gospodarczych.

S. C.

Sprzedaż produkcji własnej i usług przez przemysł w
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OCENIAĆ I MISTRZÓW
ELŻBIETA BUDKA

OD
lat trwa u nas dyskusja na

temat roli mistrzów'^ organi-
zacji produkcji przemysłowej,

ich rangi i Wynagrodzenia. W ZM
„Ursus" zrobiono w tej dziedzinie
pewien lcrok: dano większe upraw-
nienia mistrzowi, m. in. w zakresie

przyjmowania i zwalniania pracow-
ników oraz wynagradzania pracow-
ników mu podległych. Kierownik
oddziału nie może podejmować żad-

nych decyzji w stosunku do perso-
nelu podległego mistrzowi bez
uzgodnienia z mistrzem. Mistrzow ;

e

zostali poddani weryfikacji, a ci,
którzy przeszli ją z wynikiem pozy-

tywnym, otrzymali nowe karty służb
mistrzowskich oraz dodatek funk-
cyjny w granicach od 300 do 600 zł
w zależności od stopnia spełniania
stawianych wymogów. Jeśt to roz-

wiązanie tymczasowe, żeby jednak
zmienić taryfikatory płac obowiązu-
jące mistrzów, niezbędna jest znajo-
mość złożoności, odpowiedzialności i

uciążliwości ich pracy.

Fakty te można ustalić posługu-
jąc się polskim modelem analitycz-
no-wartościującym rodzajów pracy
stworzonym przez profesora dr Jana

Kordaszewskiegol).
Obok przedstawiam wyniki ba-

dań trzech reprezentatywnych stano-

wisk mistrzów, które przeprowadzi-
łam w Odlewni Żeliwa II ZM
„Ursus". (Tabela 1).

Według przeprowadzonych obli-
czeń, wartość jednego punktu trud-
ności pracy w Odlewni Żeliwa II

wynosi 13 zł. Minimum wynagrodze-
nia dla pracy prostej i lekkiej (zero
punktów trudności pracy) wynosi
efesenie 1 000 zł. Popatrzmy zatem,
jak przedstawia się relacja płacy

NOTY PUNKTOWE 2)

Czynniki utrudnień
Czynniki
elemen-

tarne

Czynniki
synte-
tyczne

Mistrz Oddziału
Formierni

Czynniki Czynniki
elemen- synte-

tarne tyczne

Mistrz Oddziału
Żeliwiarni

Czynniki Czynniki
elemen- synte-

tarne tyczne

A. ZŁOŻONOŚĆ PRACY 80 78 88
A-l Żakres, różnorodność

i zmienność czynności 16 16 16
A-2 Samodzielność wyko-

nania pracy 26 26 26
A-3 Sposób wykonywania

pracy 12 12 12
A-4 Kierowanie pracą

innych 16 14 24
A-5 Współdzialaie 10 10 10
B. RYZYKO SPOŁECZNE

POD WZGLĘDEM: 36 34 34
B-6 Bezpieczeństwa innych

osób 12 8 18
B-7 Pewności mienia i ta-

jemnicy służbowej 12 10 8
B-8 Wykonania pracy 12 16 8
C. UCIĄŻLIWOŚCI

CZYNNOŚCI 10 10 12
C-!9 Wysiłek fizyczny 10 10 12

D. UCIĄŻLIWOŚĆ WA-
RUNKÓW ŚRODO-
WISKOWYCH 16 16 15 15 37 37

142 142 137 137 171 171

Tabela Z

Stanowisko pracy Płaca Płaca wg not punktowychStanowisko pracy
zasadnicza

1. Mistrz Formierni 3 000 1000zł 137X15zł=3055zł
2. Mistrz Żeliwiarni 2 800 1000zł+171X15zł=3565Zł
3. Mistrz Rdzeniami 3 300 1000zł+142X15zł=3130Zl

zasadniczej otrzymywanej przez mi-
strzów i płacy ustalonej na podsta-
wie not punktowych według modelu

przedmiotowego. (Tabela 2).
Różnica w wynagrodzeniu otrzy-

mywanym w rzeczywistości w przy-

padku mistrza żeliwiarni wynika
stąd, że zaszeregowanie osobiste mi-
strza jest zbyt niskie w stosunku do

odpowiedzialności, zwłaszcza uciąż-
liwości warunków pracy. Istniejący
system wynagradzania mistrzów jest

oparty na iluzorycznych podstawach.
Podstawą zaszeregowania osobiste-

go w Zakładach Mechanicznych
„URSUS" jest bowiem ocena for-

malnych kwalifikacji mierzona licz-

bą lat nauki szkolnej i stażu pracy
w zawodzie, a nie poziom złożono-

ści, odpowiedzialności oraz warun-

ków wykonywania pracy.

Co do modelu wartościowania i

wynagradzania za pracę J. Korda-

szewskiego sądzą sami zainteresowa-
ni? Oto wypowiedź jednego z mi-
strzów Odlewni Żeliwa:

— Model przedmiotowy Jana Kor-

daszewskiego stwarza rzeczywiste
przesłanki do obiektywnej oceny
trudności pracy stanowiska robocze-

go. Każdy mistrz, jak również każdy
pracownik chciałby, ażeby właśnie
trudność jego stanowiska pracy by-
ła sprawiedliwie oceniona. Metoda
punktowa w modelu przedmioto-
wym, ma wpływ na ustalenie skład-
ników i poziomów trudności pracy

poszczególnych stanowisk pracy. No-
ty punktowe mogą tu być autentycz-
nymi wykładnikami wkładu wysiłku
i energii biologicznej pracownika.
Mogą też być ze sobą porównywane.
Różnice not punktowych rzeczywiś-
cie odzwierciedlają zróżnicowanie

poziomów trudności pracy. Najważ-
niejsze w tym modelu jest to, że

obiektywizuje on ocenę pracy, po-
nieważ uwzględnia te czynniki, któ-
re faktycznie kształtują i różnicują
poziom jej trudności. Występujące
w modelu przedmiotowym czynniki
są zrozumiale, oczywiste i nie bu-

dzą wątpliwości dla ocenianego.
Ocena pracy według tych czynni-
ków stwarza klimat zaufania między
ocenianym i oceniającym.

Zwracam się do mistrza o dłuż-

szym stażu pracy (6 lat pracy na

stanowisku mistrza): czy czynniki
trudności pracy, według Pana po-

winny w głównej mierze kształto-
wać wynagrodzenie?

— Jest bardzo ważne, mówi za-

pytany, ażeby pracownik wiedział,
że jest konkretnie oceniany i wy-

nagradzany. Takie elementy wyna-

grodzenia, jak zróżnicowany doda-
tek funkcyjny, procent premii, czy
nagrody stwarzają często konflikto-
we sytuacje między pracownikami.
Podstawą do ustalania wielkości

wynagradzania winny być jednako-
we mierniki trudności pracy, za-

równo dla poszczególnych mistrzów,
jak i ich podwładnych.

Zwracam się do mistrza młodsze-

go stażem pracy (2 lata pracy na

stanowisku mistrza). — Na co

chciałby Pan położyć szczególny na-

cisk przy ocenie trudności pracy?
— Dużą trudność w kierowaniu

pracą w gnieździe produkcyjnym
stwarza niski poziom kwalifikacji
pracowników. I tu poziom trudności

pracy mistrzów powinien być zróż-

nicowany w zależności od poziomu
kwalifikacji podwładnych.

A jaka jest opinia o istniejących
zróżnicowaniach -wynagrodzeń? Z

tym pytaniem zwracam się do mi-
strza o dłuższym stażu pracy. Oto

odpowiedź:
— Obecne zróżnicowanie wyna-

grodzeń jest bardzo duże i rzadko

podyktowane poziomem trudności

pracy. Występuje duży udział czyn-
ników subiektywnych i innych w

kształtowaniu różnych wynagrodzeń.
W zróżnicowaniu wynagrodzeń du-

żą rolę odgrywają preferencje dla

niektórych wydziałów. W naszym

przypadku, kiedy rozpatrujemy trzy
oddziały:

' Żeliwiarni, Rdzeniami i
Formierni,. można powiedzieć, że

szczególnie preferowany jest Oddział

Formierni, jako limitujący produk-
cję odlewów. W praktyce utarła się
taka schematyczna zasada, stwierdza

mistrz, że najniższe wynagrodzenie
na Oddziale Formierni, jest najwyż-
szym wynagrodzeniem na Oddziale
Żeliwiarni. A przecież rozwiązanie
takie pozbawione jest uzasadnienia.
Łatwo się bowiem przekonać, że

gdyby Oddział Rdzeniami nie dał

odpowiedniej ilości i jakości rdzeni,
a Oddział Żeliwiarni nie dał dobre-

go płynnego żeliwa, to i Oddział
Formierni niewiele mógłby zrobić.

1) Jan Kordaszewskl — ,.Pracownicy
umysłowi. Dynamika zatrudnienia i me-

tody badania trudności pracy". PWE,
W-wa 1969, str. 259 .

2) zawarte w tablicy dane są liczbo-
wą ilustracją stopnia trudności pracy mi-
strza w trzech różnych wydziałach fa-
bryki. Wartościowania trudności pracy
i oceny punktowej dokonuje się na pod-
stawie obserwacji, pomiarów ora« wy-
wiadów przeprowadzanych z obsługą ba-
danych stanowisk i wykorzystując tzw.
model przedmiotowy prof. Kordaszew-
skiego. Dla każdego elementarnego skład-
nika utrudnienia pracy model przedmio-
towy zawiera klucze analityczne zaopa-
trzone w skale punktowe Np. dla ele-
mentarnego czynnika A-l (zakres, różno-
rodność i zmienność czynność}) istnieje
osiem stopni not punktowych. I stopień
posiada notę od 1—4 punktów. Noty w

tych granicach można przyznać dla dzia-
łań przeważnie krótkocyklowych, Jedna-
kowych i prawie stabilnych.

Opisu pracy przy badanym stanowisku
dokonuje analityk, cn też identyfikuje
składnik utrudnień stwierdzony w rze-

czywistości z treścią zawartą w kluczach
w oparciu o które przyznawane są oceny
punktowe.
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DWUGŁOS
JAKOŚCI

Na temat jakości i problemów
z niq zwiqzanych mowiq: prof.
BRONISŁAW OYRZANOWSKI z

Uniwersytetu Jagiellońskiego,
pelniqcy funkcję przewodniczą-
cego Komisji Ekonomiki Jakości

i Postępu Technicznego przy Pol-

skim Towarzystwie Ekonomicz-

nym. oraz wiceprezes Narodowe-

go Banku Polskiego - GWIDON

OGRYCZAK, wiceprzewodniczą-
cy tej Komisji.

REDAKCJA: Jakość. To magiczne
słowo zrobiło ostatnio karierę w na-

szej praktyce gospodarczej. Jak Ko-

misja ocenia główne nasze, krajowe
problemy związane ze stanem I kie-
runkami poprawy jakości produk-
cji?

B. OYRZANOWSKI: Mówimy, że

z polską jakością jest niedobrze, a

to dlatego, gdyż za mało badamy
potrzeby ludzkie...

G. OGRYCZAK: Jeśli można

wpaść w słowo, obecnie przecho-
dzimy z fazy ilościowej do jakościo-
wej. Nie wystarczy dostarczyć teraz

odpowiedniej ilości towarów, muszą

to być przede wszystkim dobre wy-

roby.

B. OYRZANOWSKI: Wielkość do-
chodu narodowego na głowę miesz-
kańca przesuwa wzwyż granicę za-

spokojenia potrzeb ludzkich. Progi
zamożności są obecnie takie, że

ilość już nie wystarcza. Lepsze za-

spokojenie potrzeb powinno się od-

bywać nie tylko w sposób mecha-

niczny, ilościowy, lecz przede
wszystkim jakościowy.

Z tego wynika, że. w całyjp,, iflę-
chaniżrhie gospodarczym, coraz wię-
cej powinno być stymulatotów na-

kierowanych na jakość, to jes^t
pierwszy aspekt zagadnienia. Dru-

gim, ważnym problemem jest sama

jakość wykonania. Tu także stymu-
latory nastawione są w głównej
mierze na ilość.

I jeszcze jeden aspekt tego pro-

blemu. Dla mnie towar o właściwej
jakości to taki wyrób, który zaspo-

kaja zarówno interesy gospodarki,
jak i producenta. Wiadomo, że ja-
kość kosztuje, ale truizmem byłoby
twierdzenie, jakoby jedynie rzeczy

zle, o niskiej jakości były tanie.

Trudno mówić o jakości w sensie

egalitarnym. Jest to upraszczanie
zagadnienia. Z góry wiadomo, że

mamy ludzi o różnych upodoba-
niach, nawykach, zróżnicowanych,
dochodach. Stąd konieczność dostaw

na rynek różnorakich wyrobów, do

tych potrzeb i możliwości przystoso-

wanych.

REDAKCJA: Wspomnieli pano-

wie, że w mechanizmie gospodar-
czym działają stymulatory ilościowe,
a nam potrzebne są jakościowe. Czy
wobec tego nie należałoby wprowa-

dzić konkurencji między poszczegól-
nymi producentami?

G. OGRYCZAK: Pojęcie konku-

rencji zmieniło swoją treść i roz-

grywa się głównie w pracowniach
naukowo-badawczych. Jako przed-
stawiciele KEJ uważamy, że słusz-

nym rozwiązaniem jest wprowadze-
nie odpowiednich zmian w systemie
ekonomiczno-finansowym.

B. OYRZANOWSKI: Chodzi głów-
nie o koszty i ceny. Ceny powinny
być proporcjonalne do poziomu
kosztów. Lecz wkraczamy tutaj w

zupełnie inne zagadnienia, nad któ-
rymi wylano już morze atramentu...

REDAKCJA: Naprawa systemu
finansowego nic załatwi jednak
wszystkiego. Często już w fazie pro-

jektowania powstają błędy, które

później na powierzchni zjawisk ja-
wią się pod postacią bubli, tandety
itp. Chodzi mi o to, że już w sa-

mym zarodku powstawania wyrobu
powinny działać stymulatory prefe-
rujące dobrą jakość. Dużą rolę mo-

głaby tu odegrać współpraca służb

ekonomicznych i technicznych.

G. OGRYCZAK: Zgoda. Proble-

matyka jakości nie może i nie po-

winna być rozpatrywana tylko i wy-

łącznie przez ekonomistów, lecz w

ścisłej współpracy z inżynierami..

Ale to nie wszystko. To co powie-
dział wcześniej prof. Oyrzanowski,
że za mało uwagi poświęcamy po-
trzebom ludzkim.

REDAKCJA: Właśnie. Dotychczas
konsumenta chroni właściwie tylko
Minister Handlu Wewnętrznego i
Usług. Dzięki jego uprawnieniom do
sprzedaży nie trafiają, lub są wyco-
fywane z obiegu towary rażąco od-
biegające od przyjętego poziomu.
Czy w Polsce nie przydałoby się coś
takiego, jak ruch konsumencki, bar-
dzo popularny obecnie na zachodzie?

B. OYRZANOWSKI: Na zachodzie
ruch konsumencki ma inne cele.

Chroni konsumenta przed indywi-
dualnym przedsiębiorcą, przed zmo-

nopolizowaniem rynku. U nas nie
ma to racji bytu, bo mamy inne
warunki i sposoby ochrony przed
producentem. Możemy i powinniśmy
w szerszym zakresie nakierowywać
biura projektowe i przedsiębiorstwa
na potrzeby i upodobania obywate-
la. Rynek producenta to nie jest
jednak zupełnie to samo co monopo-

listy.

REDAKCJA: Oczywiście wzrost

standardu jakościowego zaopatrze-
nia rynku nie może być już dzisiaj
rozpatrywany autarkicznie, w oder-

waniu od rynku światowego. Jak

panowie patrzą na tę sprawę?

G. OGRYCZAK: Współcześnie nie
ma na świecie kraju, który nie brał-

by udziału w międzynarodowym po-

dziale pracy i specjalizacji. A wia-

domo, że nawet najbogatsze pań-
stwa nie tylko nie kupią tandety
ale nie chcą jej produkować, bo na-

wet rynki krajów rozwijających się
są terenem ostrej konkurencji, w

której zasadniczą rolę odgrywa ja-
kość. Chociażby produkowane w

kraju maszyny. W eksporcie mają
dużyudziałv lecz niewielki odsetek
ttafia na'rynki krajów wysoko roz-

winiętych,. a główną barierą jest
jako&ć'. '

-
1

Jesteśmy w pogoni za poziomem
światowym. Polityka zakupu licen-

cji służy do stworzenia warunków

produkcji wyrobów o wysokim stan-

dardzie. W tym zakresie nastawieni-

jesteśmy głównie na import,- ale to

normalne zjawisko. Posłużę się tu

może sztandarowym przykładem,
lecz Japonia przechodziła to samo.

Przyjęto u nas dobrą zasadę, mia-
nowicie — kupować licencje na po-:
ziomie światowym, jednocześnie roz-

budowywać własne zaplecze badaw-
cze. W ten sposób stajemy się
nie tylko biernym odbiorcą, ale

również aktywnym partnerem.

REDAKCJA: Oczywiście proble-
matyka jakości na tle międzynaro-
dowego podziału pracy

— to temat

olbrzymi. Wróćmy na własne po-

dwórko. Co należy robić, aby zagad-
nienie jakości trafiało nie tylko do

wąskiego grona specjalistów. Istnie-

ją przecież prężnie działające kola

PTE w zakładach pracy, choćby w

„Kasprzaku", „Róży Luksemburg",
FSO. Czy nie powinny one jak naj-
ściślej współpracować z Komisją i

przenosić zagadnienia jakości do

fabryk?

G. OGRYCZAK: Trudno nam, re-

prezentantom instytucji społecznej,
jaką jest Komisja wyrażać obliga-
toryjną opinię na ten temat. Przed-

stawmy najpierw samą organizację.
W skład Komisji wchodzi kilkadzie-

siąt osób. Są wśród nich naukowcy,
praktycy życia gospodarczego, inży-
nierowie. Organizujemy różnego ro-

dzaju konferencje, dyskusje, odczy-
ty. Współdziałamy z zakładowym;
kolami PTE. W oparciu o badania

i wnioski z naszych posiedzeń opra-

cowujemy postulaty dla władz cen-

tralnych, ministerstw, zjednoczeń, a

jednocześnie przedstawiamy własny
punkt widzenia na.niektóre sprawy.

Weszliśmy w ścisły kontakt z Głów-

ną Komisją Jakości istniejącą przy

NOT. Naszym cichym życzeniem
jest udział we wszystkich poczyna-

niach zarówno ekonomistów jak i

inżynierów, tak aby znaleźć wspól-
ną płaszczyznę porozumienia i wy-

miany poglądów. Takie podejście
powinno przynieść konkretne i wy-

mierne rezultaty.

Rozmawiał:

ANDRZEJ CHMIELEWSKI

Bedzie to próba opisania niektó-
rych zjawisk towarzyszqcych u-

stalaniu funduszu płac w przed-
siębiorstwie. Pozornie mogłoby
się wydawać, że jest to czynność
czysto techniczna, ani specjalnie
trudna, ani wymagajqca szcze-

gólnych kwalifikacji. W rzeczy-
wistości jest to kluczowa sprawa
w działalności gospodarczej z te-

go przede wszystkim powodu, że

rozstrzyga o zasadniczych kwe-
stiach społecznych.

W MIARĘ upowszechniania się
reguł tworzenia funduszu płac
przyjętych w wielkich orga-

nizacjach gospodarczych sprawy te,
jak sądzimy, będą się coraz bar-
dziej prostować i obiektywizować.
W tej chwili bowiem zasady, na

podstawie których dokonuje się pro-
stych skądinąd działań rachunko-
wych, wyzwalają na gruncie prak-
tyki niekoniecznie pożądane zjawis-
ka ekonomiczne.

Ponieważ określanie funduszu
plac ma w większości przedsię-
biorstw mniej więcej taki sam prze-
bieg, więc nazwa „naszego" przed-
siębiorstwa nie jest tu istotna.

Punktem wyjścia dla określenia
funduszu płac na 1973 rok było w

„naszym" przedsiębiorstwie ustale-
nie: wzrostu produkcji w ujęciu
wartościowym, stopnia pokrycia
tego wzrostu zwiększoną wydajnoś-
cią pracy oraz związanego z tym
stanu zatrudnienia. Konkretnie

Co się bowiem wtedy dzieje? Po-
wiedzmy, że „nasze" przedsiębior-
stwo stać na podniesienie produk-
cji nie o 13,3 proc., a o 15,3 proc.,
czyli 2 proc. ponad założenia pia-
nowe. Za te 2 proc. przekroczenia
zadań produkcyjnych fundusz płac
pracowników fizycznych, zgodnie z

góry ustalonym przelicznikiem, wy-

noszącym 0,6 proc. (wzrostu fun-
duszu płac za każdy procent prze-
kroczenia zadań produkcyjnych —

przyp. J . D .) wzrośnie o 1,2 proc.
Wzrost średnich płac wyniesie więc
nieo3proc.ao3plus1,2proc.
równa się 4,2 proc., oczywiście jeśli
nie zmieni się zatrudnienie. W ko-
lejnym roku przedsiębiorstwo musi
się jednakże liczyć z tym, że zos-

tanie „ukarane" za wydajniejszą
pracę. Mianowicie otrzyma wskaź-
nik wzrostu wydajności pracy na

poziomie roku 1973 (w tym przy-
padku 10,1), ale liczony od bazy po-
większonej o wielkość przekroczenia
czyli 12,1 proc. Natomiast średnia
płaca nadal będzie liczona od bazy
wyższej o 3 proc., a nie 4,2 proc.,
czyli od planu, a nie od faktyczne-
go wykonania.

W ten sposób naliczany fundusz
płac nie skłania do ujawniania re-

zerw. Zachęca raczej do ich „cy-
kania" odpowiednio do przydzielo-
nych środków. System określania
zadań i środków dla ich zrealizo-
wania na podstawie dynamiki pro-
dukcji i wydajności w roku ubie-
głym jest poprawny, mówią w

przedsiębiorstwie, w warunkach
ustabilizowanej produkcji, jednak

'

jeśli w przedsiębiorstwie zamierza
się dokonać jakichś zmian, np. prze-

pierwszy kwartał, to już można
mieć mniej więcej pewność., jak po-
kierować produkcją, żeby nie prze-
kroczyć wydatków na- płace ponad
dyrektywny wskaźnik. Istnieje bo-
wiem niepisane prawo,- że ze wszy-
stkim . możpa w przedsiębiorstwie
nawalić, ale przekroczenia funduszu
płac należy się wystrzegać, bo for-
malnie grozi za to strata premii,, a

faktycznie najłatwiej z tego powo-
du stracić posadę.

Tematem gorących dyskusji, jeśli
chodzi o fundusz płac, jest także
sprawa opłacania pracy w zależ-
ności od napięcia zadań. Nasze
przedsiębiorstwo nie działa w izo-
lacji, toteż porównuje sobie jak na-

pięte dostało zadania i jak te za-

dania wyglądają w przedsiębiors-
twach pokrewnych, oraz, oczywiś-
cie, przygląda się różnicom w po-
ziomach wynagrodzenia. — Oto ta-
bela. mówią moi rozmówcy, w któ-
rej zestawione zostały zadania kil-
kunastu przedsiębiorstw i średnie
płace pracowników. Jak widać za-

łożone wzrosty produkcji wahają
się od 7 do 15 proc., a różnice w

średnich płacach od 0,1 do 0.2 proc.
Jak się bowiem ustala wzrost śred-
nich płac? Bierze się pod uwagę
aktualny poziom średnich płac w

przedsiębiorstwie, sprawdza na ja-
kiej pozycji znajduje się ono w

branży, czy jest w czołówce śred-
nich płac (wtedy się zaniża) czy
w, tyle (wtedy się podwyższa),
uwzględnia się jeszcze ewentualnie
preferencje dla danego typu pro-
dukcji i w ten sposób określa
wzrost średniej płacy. Chodzi o to,
żeby płace u wszystkich były „spra-

rzecz miała się następująco: wzrost

produkcji w stosunku do 1972 roku
założony został na 13,3 proc., a

wydajność pracy przewidziano wyż-
szą o 10,1 proc. w porównaniu z

rokiem ubiegłym. Przy tych wskaź-
nikach wzrostu produkcji i wydaj-
ności, żeby wykonać planowane za-

dania, zatrudnienie należało zwięk-
szyć o 2,9 proc. (znowu w stosunku
do stanu zatrudnienia w 1972 roku).

Opierając się na tych wskaźni-
kach, jednostka nadrzędna zwięk-
szyła przedsiębiorstwu fundusz płac
(w porównaniu z 1972 r.) o 4,8 proc.
przy założeniu, że średnie płace bę-
dą wyższe niż w roku ubiegłym w

granicach 3 proc.

Przedsiębiorstwo nie zgłosiło za-

strzeżeń. uznając że zadania, które
otrzymało i środki na ich wykona-
nie ustalone zostały zgodnie z jego
możliwościami wytwórczymi.

W jaki sposób jednostka nadrzęd-
na określiła, że produkcja w „na-

szym" przedsiębiorstwie ma wzros-

nąć o 13.3 proc. a wydajność moż-
na założyć wyższą o 10.1 proc. i w

związku 7. tym zatrudnienie trzeba
będzie zwiększyć o 2.9 proc., a więc
fundusz płac o 4.8 proc., przy wzroś-
cie średniej płacy o 3 proc.?

Jednostka nadrzędna dokonała
tych ustaleń, porównując przyrost
produkcji i poziom wydajności pra-
cy w roku ubiegłym w stosunku do
poprzedniego, czyli jakbyśmy po-
wiedzieli uczenie, badając dynami-
kę produkcji i wydajności w mi-
nionych latach. Potem, przyjmując
jako bazę rok ostatni, w tym przy-
padku 1972, stwierdziła, że w 1973
roku stać „nasze" przedsiębiorstwo
na wymieniony wyżej wzrost pro-
dukcji. jeśli otrzyma wyższy o 4.8
proc. fundusz plac i będzie mogło
zatrudnić o 2,9 proc. więcej pra-
cowników. Tu trzeba dodać, że w

przedsiębiorstwie nie nastąpiły żad-
ne nowe uruchomienia, a park ma-

szynowy nie był poddany general-
nej normalizacji. Wtedy oczywiście
fakty te zostałyby uwzględnione
przy określaniu wskaźników pro-
dukcyjnych. wpływając na nowe u-

kształtowanie ich wzajemnych pro-
porcji.

„Nasze" przedsiębiorstwo wie na-

turalnie. że jednostka nadrzędna
określi mu zadania na role następ-
ny na podstawie kształtowania się
wyników produkcyjnych w poprzed-
nich latach. Jaki wyciąga z tego
wniosek praktyczny? Ze w żad-
nym przypadku nie wolno ujawnić
posiadanych rezerw, a już na pew-
no nie wszystkich.

prowadzić modernizację czy urucho-
mić -nową produkcję, szablon sto-

sowanych wyliczeń doprowadza do
kryzysu. Jednostka nadrzędna usta-
la bowiem bazowe dane nie przyj-
mując do wiadomości, że nastąpi
pogorszenie wskaźników np. wydaj-
ności pracy w związku z przepro-
wadzanymi zmianami w produkcji
i w rezultacie okazuje się nagle, że

przedsiębiorstwu grozi niewykona-
nie zadań.

Jak się ma sprawa z funduszem
plac, jeśli przedsiębiorstwo dostanie
w trakcie roku dodatkowe zadania?
Przedsiębiorstwo otrzyma na te za-

dania dodatkowe środki z rezerwy,
którą dysponuje jednostka nadrzęd-
na. Jeśli dodatkowe zadania mają
charakter wymierny, chodzi np. o

taką to a taką ilość lodówek czy
części zamiennych, fundusz płac
ustalany jest według zasad takich,
jak przy ustalaniu zadań całorocz-
nych. Z tym, że bierze się pod uwa-

gę potrzebę zwiększenia funduszu
plac tylko w grupie pracowników
bezpośrednio produkcyjnych. Nato-
miast jeśli dodatkowe zadania ma-

ją charakter mniej wymierny, np.
chodzi o modernizację któregoś z

działów, fundusz płac określa się
szacunkowo. Przedsiębiorstwo, skła-
dając wniosek o przydział tych
środków z reguły zawyża je o ok.
30 proc. Wiedząc bowiem z prak-
tyki. że jednostka nadrzędna o tyle
mniej więcej w ostatecznej wersji
je okroi. Przy pierwszej „próbie sił"
jednostka nadrzędna proponuje
przedsiębiorstwu o 50 proc. niższe
środki. Wtedy przedsiębiorstwo
składa odwołanie. Nie robi tego „w

ciemno". — My wcześniej wiemy,
co nam zamierza dać jednostka nad-
rzędna i co może nam dać — mó-
wią moi rozmówcy. Mamy swoich
zaufanych informatorów, taki nie-
formalny wywiad gospodarczy, i od
nich wiemy, jakimi rezerwami dys-
ponuje nasz „partner". Trudność
przetargu o fundusz płac zależy w

znacznym stopniu od terminu, w ja-
kim występuje się z wnioskiem. W
pierwszym półroczu gra jest znacz-

nie ostrzejsza, bo
-

jednostka nad-
rzędna musi się liczyć jeszcze, że

mogą ją spotkać różne nieprzewi-
dziane wydatki. W drugim półroczu
jest znacznie łatwiej, bo jednostce
nadrzędnej też zależy na tym, że-

by wydać zaplanowany fundusz
płac, bo inaczej może na następny
rok dostać niższy.

Przedsiębiorstwo tworzy sobie
klapę bezpieczeństwa, jeśli chodzi
o fundusz płac, w podobny sposób,
przemieszczając środki na drugie
półrocze. Jeśli wyjdzie dobrze
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wiedliwe", tyle że jedni muszą wy-
konać niemal za takie same śred-
nie płace, dwa razy tak napięte za-

dania jak inni.

Podstawowym mankamentem,
który nadal istnieje w „naszym"
przedsiębiorstwie przy określaniu

funduszu płac, stwierdzają moi roz-

mówcy, jest to, że nie jest on po-

wiązany z zasadami ekonomicznej
działalności przedsiębiorstwa, czyli
z jego efektywnością. Weźmy tak o-

grany przykład, a przecież wciąż
aktualny, jak wykorzystywanie wa-

gonów. Systematycznie je przetrzy-

mujemy, bo brak funduszów na za-

trudnienie ludzi dla ich termino-

wego rozładunku. Za tzw. osiowe

płacimy 2,5 min zł w ciągu roku.

Czy nie lepiej by było i dla nas

i dla kraju, gdybyśmy imogli za-

trudnić 30 osób, którym zapłacili-
byśmy 900 tys. zł, żeby wagony

mogły być szybciej wykorzystane
do transportu? Wagon przecież, jak
statek, wtedy jest dużo wart, kie-

dy jeździ. Te 2,5 min zł płacimy
naturalnie ze środków obrotowych.
To nam wolno, bo stanowią element

innych niż płacowe kosztów. Para-

doks zaś polega na tym, że udział

płac w całkowitych kosztach pro-

dukcji wynosi 8—10 proc. , a tych
innych kosztów, jak np. materiały
i energia 70—80 proc.

Decydujące eleęnenty kosztowe
produkcji takie jak surowce, mate-

riały, narzędzia, środki transportu
— kończą — moi • rozmówcy — nie
są powiązane z funduszem płac i
tu tkwi jedna z zasadniczych przy-
czyn niskiej efektywności gospo-
darowania. Istniejący system opła-
cania pracy nie stwarza ponadto
bodźców do wzrostu wydajności.
Jest to w gruncie rzeczy system o-

party na subiektywnych ocenach,
mimo że podejmowanych było wie-
le prób, zmaterializowanych w dzie-
siątkach przepisów, które obiekty-
wizować miały zasady jego działa-
nia.

Kwestia ustalania funduszu płac
ma podstawowe, jak już stwierdzi-

liśmy we wstępie, znaczenie spo-

łeczne i ekonomiczne i dlatego na-

leży bacznie śledzić, jak owe zasa-

dy sprawdzają się na gruncie prak-
tyki.

ORZECZNICTWO

WPŁYW CIĘŻKICH
WARUNKÓW • ZIMOWYCH
NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PKP

Przedmiotem sporu arbitrażo-'
wego była ciekawa sprawa od-
powiedzialności PKP za opóźnie-
nie przewozu w. wyniku suro-

wych warunków zimowych.

Mianowicie, Centrala Handlo-
wa Zbytu Ryb w S. skierowała
do Centrali Rybnej w K. w

dniach 31.XII .1969 r.. 1711.1970 r. ,

28.1.1970 i 1.11.1970 r. przesyłki
wagonowe ryb świeżych, ź żą-
daniem ich przewozu w terminie
przewidzianym dla przesyłek
ekspresowych.

Z powodu przekroczenia przez
PKP terminu dostawy, ryby z

tych przesyłek, zakwalifikowane
przy nadaniu jako klasa I, zosta-
ły przy odbiorze — wskutek
obniżenia jakości — przeklasyfi-
kowane do klasy II.

Wynikła stąd szkoda w wy-
sokości 137 760 zł, której zasą-
dzenia domagała się Centrala
Rybna od Dyrekcji Okręgowej
Kolei Państwowych w K.

Pozwana DOKP, przyznając
fakt przekroczenia terminu do-
stawy i nie kwestionując związ-
ku przyczynowego pomiędzy
przedłużeniem przewozu a szko-
dą powstałą w spornych przesył-
kach, powoływała się na art. 95
ust. 1 dekretu o przewozie prze-
syłek i osób kolejami (DKP) i w

związku z treścią tego przepisu
podnosiła, że zwolniona jest od
odpowiedzialności za tę szkodę,
jako powstałą wskutek okolicz-
ności, których nie mogła uniknąć
i którym nie mogła zapobiec, a

do których należy zaliczyć de-
zorganizację transportu kolejo-^
wego, spowodowaną niezwykle
ciężką zimą 1969/1970 r. (mrozy,
zawieje śnieżne, zasypanie tras
i zwrotnic, awarie sieci elek-
trycznej, zablokowanie stacji
nadmierną ilością pociągów). Po-
zwana DOKP wskazywała przy
tym, że fakt panowania wyjątko-
wo ciężkich warunków atmosfe-
rycznych w zimie 1969/70 r. zna-

lazł potwierdzenie w wydanych
przez Ministra Komunikacji za-

rządzeniach z dnia 6.II .1970 r.,
28.11.1970 r. i 11 .111.1970 r. (Dz.T .

iZK.nr6,poz.17oraznr7,poz.
21 i nr 8, poz. 24). w których
Minister Komunikacji w powoła-
niu na postanowienie art. 22 § 4
umowy o międzynarodowej kole-
jowej komunikacji towarowej
(SMGS) ustalił szczegółowo okre-
sy w jakich kolej —

z uwagi na

szczególne warunki atmosferycz-
ne — zwolniona jest od odpowie-
dzialności za niedotrzymanie ter-
minów dostawv wszelkich- prze-

• syłek przewożonych w ramach
tej ostatniej umowy.

Okręgowa Komisja KĄ>itrażo-
tgF uznała, że wobec tego,, jj iż
Sraewóz spornych orzesvtek do-
konywany bvi w okresie zawie-
szania terminów dostawy. w ko-
munikacji SMGŚ, . uzasadnione
jest zwolnienie kolei od 0dD0-
wiedzialności za szkodę docho-
Amną wnioskiem. W rezultacie
OKA roszczenia powodowej Cen-
trali Rybnej oddaliła.

Główna Komisja- Arbitrażowa,
rozpoznając spór na skutek od-
wołania strony powodowej, orze-

czenie I instancji zmieniła i do-
rhodzone odszko^wpnie zasądzi-
ła od pozwanej DOKP.

Od tego orzeczenia Minister
Komunikacji założył rewizję
nadzwyczajną.

Główna Komisja Arbitrażowa
po ponownvm rozpoznaniu spra-
wy uwzględniła rewizję nadzwy-
czajną. wypowiadając w orzecze-

niu z dnia 11 września 1972 r. nr

BO-3039/72, zapadłvm w składzie
rewizyjnym (zwiększonym), na-

stępujący pogląd prawny:
'

Fakt, iż przewóz przesyłek
krajowych dokonywany był w o-

kresie w którym PKP była zwol-
niona od odpowiedzialność; w

ruchu międzynarodowym (SMGS)
za niedotrzymanie terminu do-
stawy przesyłek towarowych
stwarza domniemanie, że także
w komunikacji krajowej prze-
kroczenie terminów dostaw było
wynikiem okoliczności, za które
kolei nie odpowiada, chyba źc
strona uprawniona obali to do-
mniemanie, wykazując, że przy
dowożeniu należytej staranności
kolej motfa zapobiec przekrocze-
niu terminu przewozu.

W uzasadnieniu swego ponow-
nego orzeczenia GKA zaznaczyła:

„ Jakkolwiek powołane wyżej
zarządzenie Ministra Komunika-
cji w sprawie zwolnienia PKP
od odpowiedzialności zą niedo-
trzymanie terminu dostawy prze-
syłek przewożonych w komuni-
kacji SMGS nie stosują się
wprost do przesyłek krajowych,
to jednak —

z uwagi na tó, że
przeprowadzanie w każdym po-
szczególnym przypadku dowodów
na okoliczność. czy na trasie
przewozu istniały

' Warunki u-

sDrawiedliwiające opóźnienie' do-
stawy, byłoby niezmiernie utrud-
nione, a w wielu przypadkach
wręcz niemożliwe — należy u-

znać za celowe i słuszne — rów-
nież w odniesieniu do przesyłek
krajowych — oparcie sie w zasa-

dzie na danych zawartych w tych
zarządzeniach. Przemawia' za

tym dodatkowo okoliczność, że
podane w tych zarzadzeniach
czasokresy, w których kolej —

z uwagi na wyjątkowo cieśkfe
warunki atmosferyczne — zwol-
niona jest od odpowiedzialności
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zą- niedotrzymanie terminu dosta-
wy w komunikacji SMGS, doty-
czą przewozu tych przesyłek w

obrębie kraju, a zatem nie ma

przeszkód by stosować je rów-
nież do przewozów wewnętrz-
nych.

Zaznaczyć .jednak należy, że
fakt, iż przewóz przesyłek kra-
jowych dokonywany- był w po-
wyższych okresach, stwarza tyl-
ko domniemanie, że przekrocze-
nie terminu dostawy było wyni-
kiem okoliczności, których kolej
nie mogła uniknąć i którym nie
mogła zapobiec. Gdyby natomiast
domniemanie to zostało przez
stronę uprawnioną obalone, wów-
czas brak byłoby podstaw do
zwolnienia kolei

:
od odpowie-

dzialności . za przekroczenie ter-
minu przewozu.

Skoro w konkretnych przypad-
kach powodowa Centrala Rybiiv
nie ' przeprowadziła ' dowodu, że
kolej, przy dołożeniu '

należytej
starańnbści-mogła zapobiec prze-
kroczeniu terminu przewozu, a

niesporne; jęst, iż terminy dosta-
wy-przesyłek, przypadały w okre-
sach ustalonych >w po w. wyż. za-

rządzeniu" Ministra Komunikacji
— ;.nieuzasadniona - była .zmiana
przez Komisję II instancji orze-

czeń OKA, - oddalających roszcze-

nia- strony powodowej";

NOWE PRZEPISY

USTALENIE WYSOKOŚCI
WYNAGRODZEŃ

ZA PRACOWNICZE PROJEKTY
WYNALAZCZE

Minister Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki zarządze-
niem z dnia 20 marca 1973 r.

(Monitor Polski Nr 16, poz. 98)
ustalił szczegółowe zasady obli-
czania efektów stanowiących
podstawę do ustalania wysokości
wynagrodzeń za pracownicze
projekty wynalazcze.

W celu określenia wysokości
wynagrodzenia twórcy pracowni-
czego projektu wynalazczego po-
winno być ustalone: 1) jakiego
rodzaju efekty wynikają ze sto-
sowania tego projektu, 2) jakie
efekty wynikają z udzielenia li-
cencji, przeniesienia prawa do
patentu lub prawa ochronnego,
przeniesienia patentu lub prawa
ochronnego oraz dochodzenia
roszczeń z powodu ich narusze-

nia, 3) jakie nakłady są niezbęd-
ne, aby uzyskać wspomniane e-

lekty.
W zasadach obliczania efektów

uwzględnione zostały następujące
kwestie: sposób obliczania efek-
tu netto, efekty wynikające z za-

stosowania projektu w produkcji
wyrobów już wytwarzanych, e-

fekty uruchomienia nowej pro-
dukcji i efekty poprawy bhp oraz

ochrony środowiska.

KONKURS MAŁYCH MIAST
HASŁEM GOSPODARNOŚCI

Uchwała nr'61 Rady Ministrów
z dnia 22 marca 1973 r. (Moni-
tor Polski Nr 14, poz. 87) usta-
nowiła coroczny konkurs efek-
tywności gospodarowania, w któ-
rym mogą brać udział małe mia-
sta w zasadzie do 15 000 miesz-
kańców, w tym również miasta
będące siedzibą rady narodowej
miasta i gminy.

W konkursie przyznaje się ty-
tuł „Mistrza Gospodarności" i
„Wicemistrzów Gospodarności".
Uzyskanie tytułu jest połączone
z przyznaniem nagrody pienięż-
nej. Nagrody pieniężne przyzna-
wane: będą również miastom,
które uzyskają czołowe miejsce
w skali poszczególnych woje-
wództw. W budżecie centralnym
będzie zamieszczona coroczna

kwota 100 min zł na nagrody
konkursowe.

Organizacje gospodarcze mo-

gą ustanawiać dla miast — zdo-
bywców poszczególnych nagród
konkursu dodatkowe nagrody ze

środków własnych, przy czym
wykorzystywanie nagród może

być uzależnione od spełnienia
warunków ustalonych przez te

organizacje.
Regulamin konkursu ustala

Ogólnopolski Komitet Frontu
Jedności Narodu.

UTWORZENIE

PRZEDSIĘBIORSTW BUDOW-
NICTWA HYDROTECHNICZNE-

GO—ODRA1iODRA2

Zarządzeniami nr 8 i nr 9 z

dnia 23 stycznia 1973 r. (Dz.
Urz. Min. Żeglugi Nr - 2, poz. 10
i 11) Minister Żeglugi utworzy!
dwa' Przedsiębiorstwa Budownic-
twa Hydrotechnicznego: Odra 1
— wOpoluiOdra2—weWro-
clawii;.

Zadaniem tych przedsiębiorstw
jest:

1) wykonywanie robót hydro-
technicznych w zakresie budowy
jazów, śluz, portów śródlądo-
wych, kanałów i innych budo-
wli, wodnych oraz obiektów to-

warzyszących, oraz 2) wykony-
wanie robót remontowych obiek-
tów hydrotechnicznych i towa-

rzyszących.

Opracowała:

STANISŁAWA ZIELIŃSKA
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konsumpcji przez oblitą podaż dóbr
nieżywnóściow.ych.

- • W rzeczywistości działalność prze-
mysłu (w ogóle nieżywnościowych
dziedzin produkcji) —

przy jego po-
ziomie i strukturze — nie była do-
tychczas w stanie ani wystarczająco

. zastąpić (via handel zagraniczny)
własnej produkcji żywności, ani też
nie stwarzała warunków dla aktyw-
nego kształtowania struktury kon-
sumpcji. Brakowało tu konsekwen-
cji, podobnie jak w zakresie pro-
dukcji żywności.

Równie słabe punkty ujawniają
się w rolnictwie (o przemyśle spo-
żywczym później), nawet jeśli pomi-
niemy fakt, że jego technologiczna
oraz społeczna przebudowa jest
zadaniem samoistnym pozostanie-
my przy głównych kwestiach pro-
dukcyjnych tego działu gospodarki.
Rolnictwo nasze wykazuje dobry
poziom produkcji zwierzęcej,' która
poprawia ogólną efektywność pro-
dukcji rolnej, ale nie znajduje do-
statecznie mocnego oparcia w pro-
dukcji roślinnej — stąd deficyt pasz.
Poważne'zasoby siły roboczejw rol-
nictwie, które do niedawna taki
kierunek produkcji umożliwiały,
zmniejszają się j- będą się zmniej-
szać coraz bardziej. Rozszerzenie
więc pracochłonnych gałęzi produk-
cji (hodowli i ziemiopłodów inten-
sywnych), które są źródłem zwięk-
szenia efektywności produkcji rol-
nej, traci swoją tradycyjną pod-
stawę. Liczbę zatrudnionych w rol-
nictwie musi zastępować wzrost

wydajności pracy i produkcyjności
ziemi — wyższe plony oraz to

wszystko, co się składa na maksy-
malizację produkcji żywności w rol-
nictwie i poza nim, tj. w przemyśle
spożywczym i obrocie.

Wnioski o charakterze bardziej
złożonym nasuwa także poziom spo-
życia żywności. Globalnie ujmowa-
ny (kalorie, białko ogólne strawne)
jest u nas dość wysoki. Jednakże
pozostajemy w tyle. gdy chodzi o

strukturę diety żywieniowej. Roz-
piętość między dietą faktyczną a

zaleconą przez fizjologów jest jesz-
cze duża. Niedobór wielu składni-
ków odżywczych wymaga poważ-
nych wysiłków w dziedzinie pro-
dukcji żywności.

Istotny jest również wpływ tem-

pa rozwoju produkcji całego sektora
żywnościowego na ogólne tempo
rozwoju. Przypomnijmy, że obecnie
udział produkcji rolnictwa i prze-
mysłu spożywczego w tworzeniu
dochodu narodowego wynosi około
25 proc. Przemysł spożywczy wy-
twarza poważna część produkcji
globalnej i ponad 17 proc. produk-
cji czystej przemysłu ogółem. Su-
rowce pochodzenia rolniczego sta-

nowią ważącą część produktu prze-
mysłowego, i to nie tylko w prze-
myśle spożywczym, ale i lekkim
i innych gałęziach. Obroty towara-
mi rolno-soożywczymi stanowią
niemałą cześć naszej wymiany z za-

granicą, liczą się nie tylko po
stronie importu, ale również eks-
portu.

Jeśli do tego dodać produkcję
gałęzi pracujących na potrzeby go-
spodarki żywnościowej, nietrudno
dostrzec, że sektor rolno-żywnościo-
wy przenika do wszystkich dzie-
dzin gospodarki. Po pierwsze —

przez technologiczne i ekonomiczne
powiązania w skali kraju i wymia-
ny miedzynarod-owej. Po drugie —

przez określajacy w dalszym ciągu
wpływ na sytuacje rynkową, co

kształtuje w znacznej mierze posta-
wy i nastroje społeczne.

Postęp w produkcji żywności, ja-
ki zaznaczył się w ciągu ostatnich
dwóch lat jeszcze raz potwierdza
od strony pozytywnej wrażliwość
naszej gospodarki na to, co się
dzieje w obrębie gospodarki żyw-
nościowej. Wzrosła produkcja, za-

trudnienie, inwestycje, dochody lud-
ności, a mimo to można było utrzy-
mać zamrożenie cen podstawowych
produktów żywnościowych.

Nadal jednak stoimy przed trud-
nymi, bo na wyższym poziomie
realizowanymi zadaniami zwiększa-
nia produkcji żywności, która nie
tak łatwo nadąża za bardziej dy-
namicznym wzrostem popytu. Do
zadania rozwiązywania problemu
żywnościowego podchodzimy jednak
z innnym niż kiedyś nastawieniem.
Podaż żywności, będąc najpierw
czynnikiem równowagi rynkowej,
jest zarazem wielowątkowym pro-
blemem ekonomicznym, którego
treść nieustannie należy zgłębiać.
Przyjrzyjmy się więc aktualnym
realiom gospodarczym.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI, gdy
jest wyłącznie uzależniona od su-

rowcowej bazy, to znaczy od same-

go rolnictwa — niski stopień prze-
twórstwa rolnego przenosi to wolne
temoo na dynamikę produkcji prze-
mysłowej. Podlega ono w sposób
bardzo bezpośredni wahaniom pro-
dukcji rolnej. Można więc zrobić
krok dalej i stwierdzić, że w związ-
ku z tym należy dążyć przede
wszystkim do zmniejszenia udziału
przemysłowej produkcji żywności,
szukajac w tvm panaceum na orzy-
soieszenie tempa rozwoju gospodar-
czego.

Czy bedz'e to rozumowanie pra-
widłowe? Zobaczymy najpierw, jak
kształtuje się średnioroczne ternno
wzrostu w omawianvch dziedzi-
nach (obleczone na podstawip rocz-

ników GUS z 1971, 1972 i 1973 r.) .

ostatnich dwóch lat zbliżyło się do
ogólnoprzemysłowego tempa rozwo-

ju, które zresztą znacznie wzrosło.
Czy to '••-zyspieszęnie vr przemyśle
(i całe.; gospodarce) pozostaje w

związku z produkcją żywności także
w przemyśle spożywczym?

Odpowiedź wypada • twierdząca.
Skoro średnioroczne tempo wzrostu
produkcji przemysłowej bez przemy-
słu spożywczego we wszystkich
trzech okresach nie podlega więk-
szym zmianom (9,6 do 9,8 proc.), to

wynika stąd, że na przyspieszenie
tempa rozwoju wpłynęła decydują-
co dynamika przemysłu spożywcze-
go. Przytoczone wyżej wskaźniki
dowodzą, że malejącego tempa
wzrostu produkcji żywności i jego
wpływu na dynamikę produkcji
globalnej i czystej nie- zdołały w

latach 1966—70 zrekompensować
inne gałęzie przemysłu.

Poziom rozwoju i proporcje w

naszej gospodarce są takie, że nie
tyl-ko nie możemy tolerować zmniej.
szonego tempa przemysłowej pro-
dukcji żywności, ale musimy je
przyspieszyć i utrzymać na ogól-
nym poziomie dynamiki przemysłu,
gdyż wpływa to silnie na wielkość
produkcji czystej przemysłu i d-o-

. chodu narodowego. Nie' jest to ce-

cha szczególna naszej tylko gospo-
darki.

Ostatnimi laty, poszukując wzor-

ca nowoczesnej strategii rozwoju
często zwracano uwagę, na Japonię.
Jest to przykład dla tych rozważań
interesujący, bo Japonia stosując
politykę częściowego omijania snra.w

wyżywienia, aktywnie kształtując
strukturę konsumpcji kładła silny
nacisk na tempo przetwórstwa żyw-
ności. W okresie 1950—1969 udział

— powojennym ; wyżem demogra-
ficznym. Ale' probleftiy tego typu
wystąpią również' w przyszłości.
Musimy się- bowiem liczyć z prze-
mieszczaniem ludności ze • wsi do
miast, dalsźą denaturalizacją spoży- ,

cia na wsi.
Gospodarka żywnościowa — cho-

ciaż siłą 'rzeczy dokumentuję tó w

sposób uproszczony
— jest układem

ogniskującym kwestie równowagi
bieżącej, stopy życiowej, tempa roz-

woju. Nie można, wydaje się wąt-
pić, że w naszej sytuacji dynamika
tej gospodarki jest warunkiem eks-
pansji produkcyjno-ekonomicznej.
Wytwarzanie żywności określa ją
w sposób, który można określić ja-
ko wprost, proporcjonalny. Mówiąc
prościej: wyższa produkcja żyw-
ności i lepsze zaopatrzenie rynku
realnie . zwiększają swobodę mane-

wru w dziedzinie zatrudnienia,
inwestycji,

:
handlu zagranicznego, co

można następnie dyskontować dla
unowocześnienia gospodarki.

Jest zrozumiałe, że dopóki mó-
wimy tu o zależności typu wprost
proporcjonalnego (co jest tylko
innym wyrażeniem opinii, że po-
ziom rozwoju naszej gospodarki
jest jeszcze niewysoki), póty skala
manewru przestawień w gospodarce
jest ograniczona. Manewr struktu-
ralny jest jednym z .warunków uno-

wocześnienia całej gospodarki. Cho-
dzi jednak' o rozwiązania, w któ-
rych konsumpcja (i osiągnięcie słu-
żących jej celom zmian w produk-
cji) nie jeąt wielkością wynikową
lecz wyjściową, co jest przyjętym
założeniem,,' naszej polityki gospo-
darczej. Założenie to przydaje, do-
datkowa.. rangę temu, co wynika z

rzeczywistego kształtowania . się

spadku po dawnej polityce niedo-
cenianie roli przemysłu spożywcze-
go, powodujące, że stopień prżetwo-
rzenia i uszlachetnienia surowców
rolniczych nie jest zbyt wysoki. Po-
tężny zastrzyk inwestycyjny, jaki
ostatnio otrzymał przemysł spożyw-
czy nie zdołał jeszcze przerodzić się
w pełni funkcjonujący aparat wy-
twórczy. Problem odpowiedniego
wyprzedzenia przez przemysł spo-
żywczy dynamiki produkcji rolnej
jeśt więc nadal aktualny, właśnie
dlatego, że ta pokaźna dawka inwe-
stycji przyszła późno, po długotrwa-
łym okresie zaniedbań.

Odpowiednie wyprzedzenie musi
więc przemysł spożywczy zdobyć
i utrzymać. W przetwórstwie su-

rowców rolnych, • w ich obrocie
tkwią poważne rezerwy, które w

pierwszej kolejności należy wyzy-
skać. Nie możemy sobie pozwolić
nie tylko na marnotrawstwo, pło-
dów rolnych, ale i na mały stopień
ich przetworzenia i wykorzystania,
•bo jest to tylko mniei jaskrawą
formą marnotrawstwa. Chodzi prze-
cież nie o produkcie surowców,
lecz-artykułów żywnościowych; wy-
nik ' liczv sie na ladzie sklepowej.
Przemyśl spożywczy w pewnych, a

w naszych warunkach wcale po-
ważnych granicach, jest zdolny pro-
dukcje żywności zwiększać, groma-
dzić i w ten soosób m. in. kom-
pensować niedobory nrodwkrji rol-
nej. ale może tego dokonać prze-
mysł należycie wyposażony i zai-
mujacv silna pozvcje w systemie
gospodarki żywnościowej.

. O d tradvcvjnePo rozumowania, że

-przemysł żywnościowy jakoś prze-
tworzy surowce musimy sie kon-
sekwentnie zdystansować. Charakte-

TÓRY
MOŻE SIĘ

PÓŹNIAĆ
produkcji przemysłu spożywczego w

produkcji przemysłu przetwórczego
utrzymał się w Japonii na niezmie-
nionym prawie poziomie od 16 do
15,1 procent.

; ) Oznacza to, że prze-
mysł ten rozwijał się w ta-
kim szybkim tempie, jak ca-

ły przemysł przetwórczy Japo-
ponii. Umożliwiło to dokonanie
znacznego postępu w zakresie wy-

żywienia ludności, mimo stosunko-
wo wolnego tempa wzrostu produk-
cji rolnej,' (choć oczywiście poziom
wyżywienia jest dość odległy od
standardów europejskich). 3 )

W Polsce w tym okresie udział
przemysłu spożywczego (w całym
przemyśle) spadał z 32,7 proc. do
16,9 proc. Działo się to nie dlatego,
że cały przemysł rozwijał sie zbyt
szybko, lecz dlatego, że tempo wzro.

stu produkcji przemysłu spożywcze-
go było znacznie wolniejsze. Po-
równania z innymi krajami są po-
trzebne i pouczające, ale nie zastą-
pią analizy rodzimych warunków,
proporcji i potrzeb.

Powróćmy więc do wniosków z

naszego zestawienia, do oddziały-
wania gospodarki żywnościowej na

ogólną sytuacje ekonomiczną w cią-
gu ostatnich dwóch lat. Wiadomo,
że w tym okresie wydatnie zwięk-
szyło się zatrudnienie, które zawa-

żyło na wzroście produkcji w prze-
myśle i innych dziedzinach. Po-
większył się przecież udział przyro-
stu produkcji pochodzący ze wzro-

stu zatrudnienia. Dodatkowe zatrud-
nienie (a także zwiększające sie w

omawianym okresie płace), to zara-

zem wyższe dochody p! enieżne lud-
ności, które w znacznej mierze wy-
mieniane są na artykuły żywnoś-
ciowe.

Nie wchodząc w problemy efek-
tywności, racjonalności . zatrudnie-
nia można powiedzieć, że gospodar-
ka żywnościowa pośrednio „zapra-
cowała" na ogólne przyspieszenie w

gospodarce, gdvż umożliwiła pnza-
rolniczym flrałeziom nrndukc.ii wchło-
nięcie, produktywizację szczytowego

1961—70 1961—65 1966—70 1971—72

PRODUKCJA GLOBALNA:
— przemysł ogólcn; 8,5 8,5 8,4 9,4
— przemysł spożywczy 3,7 4,2 3,0 ,

9,7— przemysł bez przemysłu spożywczego 9,6 9,7 , 9,8 9,7
PRODUKCJA CZYSTA PRZEM. OGÓŁEM 8,5 8,8 7,7 8,5
DOCHÓD NARODOWY 6,1 6,2 5,9 8,5

Tempo wzrostu produkcji przemy-
słu spożywczego w latach 1961—70,
1961—65 i 1966—70 było od ponad
dwu do blisko trzy razy mniejsze
niż całego przemysłu, zaś w ciągu

w tej pięciolatce przyrostu ludności
w wieku zdolności do pracy i utrzy-
manie. globalnej równowagi rynko-
wej. Tym razem wiąże się to ze

zjawiskiem raczej niepowtarzalnym

głównych proporcji w gospodarce
i jednocześnie nakreśla kierunek
działania — wykorzvstywać dostęp-
ne środki dla zwiększenia efektyw-
ności gospodarowania. Gospodarka
żywnościowa jest tak środkiem, jak
i terenem tego typu działania.

W CIĄGU ostatnich dwóch lat
mieliśmy do czynienia z dodatnim
oddziaływaniem sektora żywnościo-
wego na gospodarkę. Sukcesy na

tym polu w 1971 i 1972 r. były uza-

leżnione przede wszystkim od rol-
nictwa. które ' wykazało sie wyjąt-
kowo wysokim tempem wzrostu

proa.jkcji.
Produkcja globalna zwiększyła się

w tym okresie o 12 proc. (średnio-
rocznie o 5.9 proc.), produkcja to-
warowa o 15 proc. (średniorocznie
0 7.3 proc.). Są to wyniki znacznie
przewyższające osiągnięcia poprzed-
nich okresów. W latach 1961—70
(jak również w poprzednich okre-
sach) rolnicza produkcja globalna
rosła średniorocznie o 2,3 proc. a

produkcja towarowa o 3,6 proc.
Aczkolwiek; utrzymanie wysokiego
tempa produkcji rolnej iest jak naj-
bardziej póżąidane, to jednak. w

świetle doświadczeń, zwiększonych
zadań w zakresie produkcji żyw-
ności tylko z tym wiązać nie można.
W rolnictwie nie jest możliwe stale
uzyskiwanie, tak dużych przyspie-
szeń produkcji, jakie jest liam po-
trzebne w .całym sektorze żywnoś-
ciowym i W' gospodarce narodowej.

Dlatego takiej wagi nabiera dru-
gie ogniwo w. produkcji żywności —

przemysł spożywczy oraz wzajemne
proporcje, między nim a rolnic-
twem. Nie układają -się one dobrze,
1 to od wielu lat. W okresie 1961—
70 r. średnioroczne tempo skupu
płodów rolnych w cenach stałych
wynosiło 4 proc. i było wyższe od
tempa wzrostu produkcji przemysłu
spożywczego, które wynosiło 3,7
proc. Relacje te zapewne poprawiły
sie w 1971'i 1972 r„ ale nie jest to

poprawa radykalna. Nie dysponuję
danymi o skupie w cenach stałych.
Podam więc, .że produkcja przemy-
słu spożywczego wzrosła w ciągu
dwóch lat o 18 proc., a towarowa

produkcja rolna (jako wielkość zbli-
żona do skupu) wzrosła o 15 proc.
Wskazuje tb, żę przemysł spożyw-
czy nie wyprzedził dostatecznie wy-
raźnie tempa dostaw surowców rol-
nych.

Działa tu "jeszcze pozostawione w

rystyczną cechą gospodarki żywnoś-
ciowej w przodujących krajach jest
stale rosnąca organizatorska rola
przemysłu spożywczego w stosunku
do rolnictwa, pracuje ono na zamó-
wienie przemysłu spożywczego, któ-
ry reprezentuje potrzeby rynku
i konsumenta. '*)

Obecnie stykamy się jeszcze z

ewidentnymi przykładami, które
świadczą o niewystarczającym roz-

woju przemysłu spożywczego. Nie
jesteśmy w stanie przekształcać na

wyśokówartościowe -produkty mle-
.ka, które już skupujemy. To samo

odnosi się do warzyw i owoców,
ryb' i innych surowców. Trzeba

. podkreślić, że chodzi tu o produk-
cje artykułów żywnościowych, któ-
rych bardzo brak w naszej diecie
żywieniowej. Opiera się ona jeszcze
w dużej mierze na tradycji -iest
mało zróżnicowana, fizjologicznie
nieracjonalna i dość kosztowna.
Bez podaży różnorodnych, smacz-

nych i pożywnych artykułów żyw-
nościowych trudno myśleć o zm'a-
nie struktury żywienia, znrpanie po-
żądanej tak ze względów fizjolo-
gicznych, jak i ekcrcouvczrivrh.
Tak rozumianą podaż może zapew-
nić tylko dobrze rozwinięty prze-
mysł spożywczy.

Wiadomo, jc.k wiele iest do zro-

bienia w zakresie zwiększenia pro-
dukcji rolnej. Jednocześnie forso-
wanie tempa wzrostu • produkcji
żywności tylko za pośrednictwem
rolnictwa, tylko przez zwiększenie
nakładów na jego rozwój podczas
gdy przemysł spożywczy pozostaje
w tyle'— nie byłoby postępowa-
niem racjonalnym. Wyścigu z popy-
tam na żywność — nawet tylko iloś-
ciowo pojmowanym — samo rol-
nictwo, nie wygra. A na nim do-
tychczas to zadanie sis opierało.
Przemyśl spożywczy musi więc roz-

wijać sie zdecydowanie szybciej niż
rolnictwo. .

Pojawia się w związku z tym
problem ustalenia właściwych pro-
porcji w nakładach na roswój po-
szczególnych ogniw gospodarki żyw-
nościowej. Nie jest to postawienie
alternatywy, zwiększać nakłady na

rolnictwo, czy przemysł spożywczy,
bo jest ona źle sformułowana. Cho-
dzi o

'

najbardziej efektywni* aloka-
cję środków z punktu widzenia
ostatecznego wyniku działalności
sektora żywnościowego. 5 ) Aktualny
stan rzeczy, który starałem się
przedstawić przemawia za tym, że-

by przemysł spożywczy rozwijał się
relatywnie szybciej niż rolnictwo.

Wpłynie to dodatnio tak na rolnlcr
two, jak i zaopatrzenie rynku.

Wzmocnienie przemysłu spożyw-
czego prowadzi do zmniejszenia ka-
pitalochłonności 1 materiałochłon-
ności produkcji żywności. Nakłady
inwestycyjne i materiałowe na jed-
nostkę produkcji w rolnictwie, juk
w każdej dziedzinie wytwórczości,
uzależnionej od warunków natural-
nych, są bowiem wyższe niż w prze-
myśle przetwórczym. Z tego punktu
widzenia przyspieszenie rozwoju
przemysłu spożywczego ina znacze-

nie dla całej gospodarki, w której,
jak wiadomo, realizujemy program
zmniejszenia materiałochłonności jak
i kapitałochłonności produkcji.

*

CZYTELNIK zapoznawszy się z

tymi wywodami, w których stara-
łem się określić miejsce gospodarki
żywnościowej w naszej gospodarce
narodowej oraz prześledzić .jej
wpływ tego umiejscowienia na prze-
bieg procesów w całej gospodarce,
może zadać pytanie: jak wynika-
jące z tego wnioski maja się do
unowocześnienia gospodarki? Nowo-
czesność nie kojarzy sie nam bo-
wiem z tradycyjnymi • dziedzinami
wytwarzania, do których ' należy
sektor żywnościowy. Wyjaśnijmy
najpierw, co rozumiemy przez no-

woczesną produkcje.
Jest to produkcja dóbr o standar-

dzie. na jaki pozwala osiągnięty po-
ziom nauki i techniki. Produkcją
jakościowa i ilościowa odpowiada-
jąca potrzebom obywateli społe-
czeństwa socjalistycznego. Produkcja
taka wynika z odpowiedniej struk-
tury gospodarki, technologii wytwa-
rzania, ^wydajności pracy; 'itd.* , do
których dochodzi się. na podstawie
określonych możliwości ekonomicz-
nych, konfrontowanych z układem
potrzeb społecznych.

Unowocześnienie gospodarki i pro-
dukcji jest procesem społecznym.
Stawianie zatem sprawy: produkcją
żywności albo nowoczesność jest
alternatywą wymyśloną, bo pomi-
ja społeczna treść zagadnienia i fakt,
że produkcja żywności jest rów-
nież terenem unowocześniania, i to
wcale niemałym.

Nie tylko zresztą u nas. Szacuje
się. że w USA pracownicy bezpo-
średnio i pośrednio powiązani z go-
spodarką żywnościowa stanowią 40
proc. ogółu zatrudnionych, w tym
8 proc. w rolnictwie. W Polsce
(1970 r.) odsetek ten jest jeszcze
wyższy, choć decyduje o tym wy-
soki odsetek zatrudnionych w sa-

mym rolnictwie, co jest właśnie
wyrazem nienowoczesności i obniża
ogólny poziom wydajności pracy w

sektorze żywnościowym (w samym
przemyśle spożywczym poziom ten

jest relatywnie wysoki). Zawodowo
czynni w rolnictwie, co można usta-
lić dokładnie, stanowią ponad 36
proc. ogółu zatrudnionych w Polsce.
Jeśli do tego dodać pracowników
przemysłu spożywczego oraz co naj-
mniej połowę pracowników handlu
i transportu,' to odsetek ten zbliży
się do 50.

Trudno realnie myśleć o unowo-

czesjnieniu,,. ,gospodarki, «XdgftX?)^
jj^to /- .pola widzenia około 5(1
proc. wytwórców,'ich jakość pracy,
kwalifikacje, a także aspiracje. Po-
tencjał ten musi być uwzględniony
w programie unowocześniania całej
gospodarki.

Wreszcie, sektor żywnościowy jest
potężnym rynkiem zbytu dla nie-
żywnościowych gałęzi produkcji,
wytwarzających środki produkcji:
dla chemii, dla przemysłu maszyno-
wego. Rozważyć również warto lep-
sze powiązania między tym krajo-
wym rynkiem i zdyskontowania.^ w

oparciu o rynek wewnętrzny, możli-
wości wykorzystania tu walorów
wielkich serii przez specjalizację
pewnych dziedzin produkcji pracu-
jących dla rolnictwa i przemysłu
spożywczego w ramach międzyna-
rodowego podziału pracy.

Prowadzimy gospodarkę otwartą,
ale rynek wewnętrzny, zasoby na-

turalne, którymi dysponujemy, po-
zostają główną dźwignią rozwoju;
dotyczy to zarówno zasobów geolo-
gicznych, jak i rolnych. Unowocze-
śnienie gospodarki żywnościowej
nie utrudnia, a sprzyja postępowi
w całej gospodarce. Z gospodarki
żywnościowej płynąć mogą silne
bodźce do unowocześnienia innych
dziedzin gospodarki.

Teza o zasadniczej zgodności mię-
dzy unowocześnieniem sektora żyw-
nościowego i całej gospodarki. nie
zwiększa automatycznie środków
potrzebnych dziś na całość proce-
sów unowocześniania. Problem spro-
wadza sie zatem do ekonomicznie
i społecznie racjonalnego podziału
tych środków. Podziału opierającego
sie na gruntownej analizie stanu

faktycznego i potrzeb, której wyni-
kiem powinien być program i ko-
lejność ich realizacji.

Z tych rozważań wynikałoby, że
dobór celów nie powinien się odby-
wać wedle kryteriów resortowych,
lecz według znaczenia poszczegól-
nych celów dla realizacji zadań w

zakresie tempa i nowoczesności roz-

woju, wzrostu stopy życiowej. Dla-
tego kompleksowy program rozwoju
gospodarki żywnościowej, skoordy-
nowany z potrzebami całej gosno-
darki, powinien jak najszybciej no-

wstać. Jest to zadanie sformuło-
wane w uchwale VI Zjazdu PZPR.

ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK

') Por. J . Rajtar — Poziom i dyna-
mika produkcji rolnej w Polsce na tle
rolnictwa światowego — „Wieś Współ-
czesna" nr 4/1973.

*) Por. K . Dembińska. — Wpływ prze-
mian strukturalnych na dynamikę gos-
podarki japońskiej w latach 1950—1969
„ Ekonomista" nr 3/1972.

a) J. Łoś — Gospodarka żywnościowa
w zmieniającym się świcie, Wśwzawa,
1972, PWE, s. 227—228.

*) W. Zydroń — Przemysł spożywczy
czynnikiem modernizacji rolnictwa —

„W ieś Współczesna" nr 1/1973.
5 ) Por. H . Chołaj - Rynek rolny i jego

ewolucja w Polsce Ludowej, „W ieś
Współczesna" nr 1/1972.
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MYŚLENICKI DYLEMAT • MYŚLENICKI DYLEMAT • MYŚLENICKI DYLEMAT • MYŚLENICKI DYLEMAT

Z końcem ubiegłego roku otrzymaliśmy list podpisany przez 15 mieszkańców miasta Myślenic, którzy
prosili redakcję o zainteresowanie się sprawą przeprowadzenia „obwodnicy" (drogi Kraków -- Za-
woi! m" T

e
.

C1 " ajq ^ ej
.,

miast0
Myślenice. Twierdzili autorzy listu, że decyzja podjęta została wbrew

won mieszkańców Myślenic i miejscowych władz i jest niezgodna z żywotnymi interesami miasta...

mnrUh Zei?'U Ud ° ,,ŻG " piszq: Przed P°dfcclem tak ważnej decyzji nie znalazł się nikt, kto
uznatoy za słuszne przedyskutować ten problem i przekonać społeczeństwo miasta o jej słuszności,
o co niejednokrotnie mieszkańcy Myślenic prosili".
Dwukrotnie red AMnt»7ci uticr? iiuic^i - -

o co niejednokrotnie mieszkańcy Myślenic prosili".
Dwukrotnie red. ANDRZEJ NAŁĘCZ-JAWECKI wyjeżdżał do Myślenic i Krakowa, by zapoznać się do-
Ktaanie ze sprawq na miejscu. Opublikowaliśmy następnie dwa artykuły: „MYŚLENICKI WĘZEŁ" - nr

6, z 11.11. 1973 r., „WIRAŻE ZIEMI MYŚLENICKIEJ" nr 8, z 25.11. 1973 r., w których przedstawiliśmy na-

sze stanowisko. Następnie przeprowadziliśmy rozmowę z delegacją Myślenic, opublikowaliśmy listy pt.

„MYŚLENICKA PRZELOTNICA" (nr 11 z 18.111.1973) oraz „MYŚLENICE: SZPITAL NA SZOSIE" (nr 13
z 1.IV. 1973 r.).
Z końcem lutego br. otrzymaliśmy kolejny list podpisany przez 146 mieszkańców Myślenic, który prze-
słaliśmy Przewodniczącemu Prezydium WRN w Krakowie z prośbą o ustosunkowanie się do problemów
w nim poruszonych. Zarówno list myśleniczan (po skrótach) jak i odpowiedź WRN drukujemy niżej.
Dołączamy również fragmenty listu mgr. inż. arch. ADAMA POLUSA — byłego architekta Myślenic.

Dalszych listów dotyczących sprawy „przelotu" szosy przez Myślenice nie publikowaliśmy, bowiem ar-

gumentacja, jak też i poruszane kwestie pokrywały się z poprzednimi, już opublikowanymi.
Zamykając na naszych łamach dyskusję nad „Myślenickim węzłem", raz jeszcze ubolewamy, że doszło
do tego rozdźwięku... REDAKCJA

FOT. A. JAROSIŃSKI

Artykuł pt. „M YŚLENICKI WĘ-
ZEŁ" umieszczony w nr 6 „Życia
Gospodarczego" z 11 lutego br. dość

jednostronnie naświetla problem i

eksponuje niemal wyłącznie (nieza-
leżnie od słuszności jednej czy dru-

giej strony) racje zwolenników wer-

sji wschodniej i jego autorów. Zda-
nia drugiej strony, a więc przeciw-
ników wariantu wschodniego są po-
traktowane z marginesową lakonicz-

nością.
W artykule autor niedwuznacznie

suponuje, jakoby istniał jakiś zwią-
zek przyczynowy pomiędzy sprawą
„przejścia" przez Myślenice „zako-
pianki" a zwolnieniem mnie z pra-
cy w Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Myślenicach. Jeżeii
nawet taki związek istniał, to miał
on jedynie znaczenie posiłkowe, nie

zasadnicze, a przyczyn zwolnienia
mnie należy chyba upatrywać w

tym. że w ocenie moich zwierzchni-
ków w Krakowie byłem po prostu
złym kierownikiem Wydziału. O to,

że zostałem zwolniony z pracy nie
mam do nikogo żalu. Jeżeli jednak
czasem myślę o tym fakcie ze

smutkiem, to tylko ze względu na

sposób, w jaki to uczyniono. Ile

wysiłku włożono, żeby mi życie o-

brzydzić. Dość powiedzieć, że byłem
bliski załamania się.

Dziś, z perspektywy blisko roku

łatwiej mi o tym pisać i mówić.

Wróćmy jednak do sprawy.
W artykule nie podano szerzej

faktu, że problem obejścia Myślenic,
na przykładzie wariantowych roz-

wiązań zaprojektowanych przez Wo-

jewódzką pracownię Urbanistyczną,
był tematem spotkania naukowców
z Politechniki Krakowskiej, człon-
ków krakowskiego Oddziału SARI3,
oraz przedstawicieli zainteresowa-

nych instytucji (Prez. WRN, WPU,
WZDP, Prez.' PRN i MRN w My-
ślenicach). Efektem przeprowadzo-
nej tam dyskusji jest opinia —

stanowisko Zarządu Oddziału SARP
w Krakowie z 27.VIII.1971 r., uzna-

jąca wariant zachodni za prawi d-

łowszy zarówno dla zadań, jakie
winna spełniać droga Kraków —

Zakopane, jak również dla miasta

Myślenice, jak i dla umożliwienia

sprawnego funkcjonowania tego or-

ganizmu miejskiego, nb. o szczegól-
nych walorach rekreacyjnych ze

względu na bliskość Krakowa.

Oczywiście, nie mam prawa twier-

dzić, że przytoczone przez autora

dane dotyczące długości obu tras o-

raz kosztów są nieprawdziwe, po-
dobnie — jak nic nie upoważnia
mnie do kwestionowania porówny-
walnych długość; trasy wschodniej
i zachodniej (tej bliższej). Ale o ile

koszty w drodze dokładniejszych u-

r.taleń, korekt założeń techniczno-

ekonomicznych itp. mogą się zmie-

niać, to długości tras powinny być
stałe dla lego samego przebiegu. Je-
żeli więc pamięć mnie nie myli. ja-
ko że wracam do lego po roku, tra-

sa wschodnia zawsze była dłuższa
od najkrótszej zachodniej o około

400 metrów. Natomiast z ustaleń

podanych w artykule wynika, że

różnica wynosi zaledwie... 7 me-

trów !
Ilość działek — podano 320 dla

wersji wschodniej i 660 dla zachod-

niej. Jaką drogą uzyskano tak „prze-
konywające dane" pozostanie za-

pewne tajemnicą informatorów. Lo-

gika tu już, niestety, nie wystarcza.
Potrzebna jest fantazja

Nawet przy uwzględnieniu ko-
nieczności zrealizowania wzdłuż pro-

jektowanej trasy wscho.lniej ulicy
miejskiej o odpowiedniej szerokości,
•"we 660 działek trzeba by okroić co

najmniej o 13.

Mosty. Dla trasy wschodniej pro- .

jektuje się budowę mostu na rzece

Bysince oraz wiadukt nad ulicą
Świerczewskiego, prowadzącą na re-

kreacyjne Zarabie. W dalszej kolej-
ności projekt przewiduje budowę
wiaduktu dla drogi Siepraw — Po-
lanka — Myślenice. A więc trzy
projekty inżynierskie. Poza tym

trzeba uwzględnić i inne koszty.
Mianowicie wariant wschodni prze-
cina sześć ulic (Sienkiewicza, Ka-

sprowicza, Kazimierza Wielkiego,
Słowackiego, Szpitalną i Świerczew-
skiego), zaś wariant zachodni tylko
dwie (Średniawskiego i 3-go Maja).
A to ma również poważny wpływ na

koszty przedsięwzięcia.
Propozycja trasy wschodniej i jej

wartość techniczno-komunikacyjna,
moim zdaniem, nie może być uzna-

na za przyszłościową. Jest to roz-

wiązanie doraźne, obliczone na

szybki, ale krótkotrwały efekt i my-

ślę, że skalę pomyłki można w tym
przypadku mierzyć opiniami na-

ukowców z Politechniki Krakow-

skiej, którzy zarówno w czasie dys-
kusji w SARP, jak i później niejed-
nokrotnie krytykowali zaprojekto-
wane przez WPU rozwiązanie.

Problem został rozwiązany nie

tylko wbrew oczywistym intere-
som miasta Myślenic, ale także
wbrew rzeczowym i racjonalnym

argumentom ludzi, których zawodo-
we i naukowe osiągnięcia w tej
dziedzinie powinny wystarczyć, aby
ich głos był wzięty pod uwagę przy
decydowaniu w sprawie o tak za-

sadniczym znaczeniu gospodarczym,
urbanistycznym i użytkowym.

Dla mnie osobiście, z punktu wi-
dzenia przynależności, cała sprawa
ma jeszcze aspekt architektoniczno-
krajobrazowy. Kto zna skalę miasta
i konfigurację otaczającego Myśleni-
ce terenu łatwo uzmysłowi sobie

fakt, że trasa wschodnia możliwa
była do przyjęcia tylko wówczas,
kiedy rozważano ją w gronie spe-
cjalistów od pozornie taniej reali-

zacji.
Z architektonicznego i urbanis-

tycznego — a przede wszystkim hu-

manitarnego i społecznego puni--'-
widzenia wersja wschodnia nigdy
nie powinna zrodzić się w WPU na-

wet jako alternatywa.
mgr inż. arch. ADAM POLUS

KRAKÓW

IfiSllf IIH 1HBE
wieiKim zainteresowaniem prze-

czytaliśmy artykuł ANDRZEJA NA-

ŁĘCZ-JAWECKIEGO pt. „ MYŚLE-
NICKI WĘZEŁ" , który ukazał się
w Życiu Gospodarczym z dnia
11.11 .73 r.

Na wstępie chcemy serdecznie po-

dziękować Redakcji „Życia Gospo-
darczego" i autorowi tegoż artykułu
za włożony trud i za właściwą re-

akcję na list mieszkańców Myślenic,
gdyż uważamy, że ten artykuł jest
najbardziej obiektywny z tych, które

dotychczas ukazały się w prasie.
Z treści artykułu wyraźnie wyni-

ka, że mieszkańcy miasta i jego wła-
dze oraz autorytety naukowe jedno-
znacznie oceniły negatywnie oba wa-

rianty projektu i zaznaczyć należy,
że w odpowiednim czasie przedło-
żyli autorom projektu swoje za-

strzeżenia i opinie.
Na usta cisną się pytania, a w

szczególności: kto i jakie materiały
przedłożył Prezydium WRN, że do-
prowadzono do podjęcia decyzji, bo
w artykule czytamy: „Zawsze" sta-

raliśmy się uhonorować zdanie
władz lokalnych..." — tę wypowiedź
porównajmy z cytowaną uchwałą
PPRN z dnia 20 lipca 71 r. Czytamy
dalej stwierdzenie: „Przyznałem
mieszkańcom Myślenic w tej sprawie
sporo racji..." — jeśli tak, to dlacze-
go dochodzi do podjęcia takiej de-

cyzji, która oburza mieszkańców
Myślenic? A należy też zaznaczyć,
że i przewodniczący Prezydium
WRN — WIT DRAPICH bardzo

przychylnie był ustosunkowany do
sprawy obwodnicy dla Myślenic w

czasie przyjęcia delegacji myśleni-
czan w m-cu marcu 1972 r. i po-
dzielał racje mieszkańców i stwier-
dził wówczas, że droga wschód-za-

chód również powinna omijać mias-
to.

Tym bardziej podjęta decyzja oka-

zuje się być co najmniej dyskusyjna
i niezrozumiała. Następnie czytamy
zdanie: „Jesteśmy skłonni jeszcze
raz pojechać do Myślenic na kolejną
dyskusję... ". A zatem jedno zdanie

przeczy drugiemu i z przykrością i
ubolewaniem należy stwierdzić, że

fakty przeczą słowom, bo wykonaw-
ca już wszedł na teren i na odcinku
1 km w kierunku wschodnim roboty
zostały rozpoczęte. Ten odcinek dro-

gi może i powinien być wykorzysta-
ny dla prawidłowego rozwiązania
drogi — obwodnicy wschód-zachód
w związku ze zbiornikiem wodnym
w Dubczycach.

Mamy poważne obawy, że miasto

Myślenice chce się postawić przed
faktem dokonanym, jak to zrobiono

np. w Krakowie, a przykładem tego
są fakty zestawione w artykule
KONRADA STRZELEWICZA (vide
„Gazeta Krakowska" nr 41 z dnia
17—18 luty 1973 r.) . W artykule tym
zatytułowanym „Z ROZMACHEM,
ALE I... Z GŁOWĄ" — czytamy
m. in.: „...gdyż mgr inż. Antoni
Kajda, dyrektor Krakowskiego Biu-
ra Dróg i Mostów otrzymał od dy-
rektorów Centralnego Zarządu Dróg
Publicznych... polecenie nieudziela-
nia prasie żadnych informacji na ten

temat".

Dalszy cytat: „... zajmijmy się tym-
czasem pewnymi okolicznościami,
które ukrywa się przed opinią pu-

bliczną, aby mieszkańców naszego •

miasta i regionu postawić przed fak-
tami. dokonanymi".

Otóż „tajemnica służbowa" zosta-

ła zdradzona — dobrze, że w porę
i zawczasu można bić na alarm. W

podobnej sprawie, jak dziś Kraków,
mieszkańcy i władze Myślenic alar-

mują już od dwóch lat, tj. również
od chwili wykradzenia „tajemnicy
służbowej", kiedy powstała zaledwie

koncepcja nieprzemyślanej obwod-

nicy dla miasta Myślenic.

Dalej czytamy: „Ponieważ są to

sprawy zasadniczej wagi dla Krako-
wa i jego mieszkańców, poruszamy

je publicznie, zwłaszcza, że niektóre
z dotychczasowych rozwiązań zapro-

ponowanych miastu przez specja-
listów, jak to było np. w wypad-
ku Matecznego — gdzie wypadki się
mnożą jak grzyby po deszczu — (vi-
de Dziennik Polski nr 45 oraz Dzien-
nik Polski nr 46, które przesyłamy
w załączeniu; vide artykuł pt. „Błęd-
ne koło na Matecznym" i listy w

sprawie Matecznego); Plant Dietla,
tramwaju i Mostu Grunwaldzkiego,
okazały się co najmniej dyskusyjne".

To „dyskusyjne", to określenie zbyt
delikatne, bo w „Życiu Warszawy"
nr 143 z 16 czerwca 1972 r. w arty-
kule pt. „Drugi Kraków" czytamy:

Krakounanie są niezadowoleni —

nim się kto spostrzegł, nim. zdążył
zaprotestować, zniszczono Dietlnw-
skie Planty... droga, która wiedzie
do nikąd... inwestycję uznano za naj-
mniej sensowną w ostatnim 10-le-
ciu... czy nie jest złą praktyką Ra-

dy Narodowej...? "

Trafne stwierdzenie zostało tu

przez autora użyte, bo oto został za-

rejestrowany i opublikowany nowy
przykład konfliktowy w Dzienniku
Polskim nr 20 w artykule pt. „KTÓ-
RĘDY DROGA?" i mimo takich
krytycznvch uwag, biurokracja pew-
nej garstki ludzi działa swoista już
wypróbowaną metodą. Czy nie nad-

szedł już czas, by z tego typu prak-
tyką wreszcie skończyć?!

Następnie w „G.K." czytamy „Dla-
czego obecnie, przed podjęciem tak
zasadniczych dla miasta decyzji —

punkt loidzenia specjalistóio od bu-
dowy dróg nie zostaje skonfronto-
wany z oceną mieszkańców i na-

ukoicców, reprezentujących również
inne wszechstronne i dalekowzrocz-
ne dnsrypliny".

Otóż stwierdzamy, że już na po-

czątku sporządzania projektów —

negatywnie ocenili zamysły i kon-

cepcje autorów obwodnicy Myśle-
nic:

9 Powiatowy Komitet PZPR,
© Wydział Zdrowia Prezydium PRN,
6 Państwowy Inspektor Sanitarny,
O Kierownik Wydziału Architektury i

Urbanistyki Prezydium WRN,
O Prezydium PRN w uchwale z dnia

20.VII.1971 r. zacytowanej w „Z.G.",
9 Stowarzyszenie Architektów Pol-

skich, Oddział w Krakowie,
9 Profesorowie Politechniki Krakow-

skiej: prof. Wzorek, prof. Datka,
prof. Pałka i inni,

9 Dyrekcja Szpitala w Myślenicach,
9 Niemal wszyscy mieszkańcy Myśle-

nic.

W „G.K ." czytamy: „...zapewne ze

strony projektantów natrafię na du-

ży opór. przedstawione zostaną ar-

gumenty dowodzące, iż projekt jest
najlepszy i jedyny w tej sytuacji do
zrealizowania".

Z przykrością stwierdzamy, że

bezkompromisowych mamy projek-
tantów i ostrzegamy mieszkańców
Krakowa, że czeka ich ciężka wal-
ka z projektantami, bo smutny ten
los spotkał już właśnie Myślenice.
Mimo tak szerokiej i jednoznacznej,
negatywnej opinii społecznej —

wąs-
ka grupa projektantów mając wy-

pracowane swoiste sposoby i meto-

dy działania w pewnych okolicznoś-
ciach pomija obowiązujące przepisy
oraz lekceważy opinię społeczną
przedstawicieli świata nauki i po-
trafi doprowadzić do podjęcia decy-
zji aż przez władze wojewódzkie.
W tym miejscu domagamy się, by
autorzy udzielili za pośrednictwem
Redakcji „Życia Gospodarczego"
odpowiedzi na podstawowe pytania:

1. Dlaczego autorzy planu miasta
nie dopełnili obowiązku wyłożenia
tegoż planu do wglądu mieszkańców

Myślenic, zgodnie z obowiązującą u-

stawą w tym zakresie (Dz.U. z dnia
13.XII.1961 r. nr 57, poz. 314).

2. Jaki przepis upoważnił autorów

projektu do naruszenia podstawo-
wych przepisów prawa budowlane-

go odnośnie do odległości budynków
przy drogach obwodowych (wg Roz-

porządzenia Radv Ministrów z dnia
27.X.1961 r. Dz.U. z dnia 16.XI .1961
r. nr 49. poz. 259 oraz zmiana Dz.U .

z1966r.nr2poz.9i7odległośćta
winnabyćdlaklasyIIiIII—40m
przy zabudowie rozproszonej i 30 m

przy zabudowie zwartej).
W całej tej sprawie stwierdzamy,

że wobec społeczeństwa Myślenic
autorzy projektu przeprowadzili grę

unieuczciwą. Pominięto milczeniem
fakt istnienia zdecydowanych prze-
ciwników tej trasy, i to przeciwni-
ków wysokiej rangi naukowej, tyle
że nie specjalistów inżynierii drogo-
wej, lecz architektów i urbanistów,
a przecież to nie miasto ma spełniać
funkcję służebną drogi, lecz dro-
ga ma służyć miastu, umożli-
wiając jego dalszy rozwój i aktywi-
zowanie miejscowego społeczeństwa.
Niestety, o tym zapomniano zupełnie
lub też wąsko pojęte ambicje mają

wziąć górę nad zasadami nauki i

logiką działania — w imię czego?
Żywimy głęboką nadzieję, że zarów-
no treść tego pisma, jak i fakt, że

sprawa interesuje wszystkich miesz-
kańców Myślenic — odpiera niezro-

zumiały zarzut, jakoby negacja prze-

biegu drogi przez miasto Myślenice
była czyjąś prywatną sprawą. Jest
to jedynie „prywatna" sprawa

tysięcy mieszkańców Myślenic — a

to już należy uważać za wyraz spo-

łeczny, a nie wąsko pojętego inte-
resu prywatnego.

Ze względu na to, że temat ogól-
nie biorąc jest dość znany, pozwala-
my sobie jeszcze raz za pośrednic-
twem Pana Redaktora — prosić
władze wojewódzkie, posłów na Sejm
i władze centralne — by nie doko-

nywały nielogicznego przecinania
miasta, by z Myślenic nie robić po-

ligonu doświadczalnego. Apelujemy
do rozsądku, by nie zniszczyć natu-

ralnego środowiska, by nie niszczyć
społecznych, ciężko zapracowanych
milionów, by pozwolić temu mia-
stu żyć i rozwijać się — dla dobra

jego mieszkańców i dla dobra tych,
którzy po ciężkiej pracy przyjeżdża-
ją tu nabrać nowych sił do pracy,

by budować nową, drugą Polskę.

Żywimy gorącą nadzieję, że Re-

dakcja „Życia Gospodarczego" weź-
mie pod uwagę przedstawione przez
nas fakty i w pełni przedrukuje je
na swoich łamach, co może przy-

czynić się do ponownego rozpatrze-
nia przez władze naszej prośby i

cofnięcie podjętych niesłusznie, a

krzywdzących nasze miasto decyzji.

146 podpisów
mieszkańców Myślenic

Luty 1973 r.

K UKME mmmm DFHIM
W związku z otrzymanym od To-

warzysza Redaktora odpisem listu
mieszkańców Myślenic w sprawie
budowy drogi państwowej Kraków
— Zakcpane na odcinku m. Myśle-
nice przesyłam niniejszym swoje
wyjaśnienia i uwagi.

Problem, którego dotyczy treść li-
stu mieszkańców Myślenic był
przedmiotem szeregu analiz, konfe-

rencji i opinii Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej, władz

terenowych oraz szerokiego grona
fachowców reprezentujących różne

specjalizacje. Konieczność wielo-

krotnego i bardzo szczególowego
rozpatrywania sprawy przejścia
przez Myślenice drogą państwową
Kraków — Zakopane wynikła z fak-
tu istnienia wielu aspektów tego
problemu występujących zarówno
w kategoriach uwarunkowań tech-

nicznych, funkcjonalno-użytkowych
jak i spoleczno-gospodarczych. Do-

konany ostatecznie wybór wariantu

optymalnego nie oznacza oczywiście
że osiągnięto rozwiązanie nie posia-
dające całkowicie cech ujemnych,
charakterystycznych zresztą dla

funkcji komunikacyjnych, ale nale-

ży rozumieć, że z rozwiązań możli-

wych do przyjęcia w konkretnym
przypadku wybrano to, które jest
najkorzystniejsze w świetle kom-

pleksowo pojętej oceny. Z punk-
tu widzenia społeczno-gospodarczego
istnieje np. tego typu problem, jak
zagadnienie własności prywatnej
gruntów przeznaczonych pod reali-

zację drogi, który występuje w każ-

dym wariancie prowadzenia drogi,
a który powstaje jako nieunikniona

konsekwencja realizacji drogi w

ogóle. Zawsze pewna część ludności

miasta, tj. ta grupa, która jest wła-
ścicielami gruntów przeznaczonych
w danym wariancie na trasę drogi,
będzie dotknięta koniecznością ich

utraty, co stwarza potencjalne oko-
liczności sprzeciwów.

Z treści przesłanego listu wynika
zupełnie jasno, że autorzy jego in-

terpretują zaistniałe zdarzenia w

oparciu o niepełną znajomość rze-

czywistych faktów lub też nieścisłe
ich określenie. Nie chcąc ponownie
i szczegółowo omawiać wszystkich
poruszonych w liście kwestii, jak
również zagadnień, które już wielo-
krotnie. nawet na lamach prasy, zo-

stały wyjaśnione, pragnę jednak
choć skrótowo zestawić stwierdzenia
autorów listu z faktami rzeczywisty-
mi, potwierdzonymi dokumentami:

9 autorzy listu stwierdzają, że sprawa
przebiegu drogi państwowej przez Myśle-
nice objęta była tajemnicą służbowa,
która rzekomo „została wykradziona" i
tylko dzięki temu społeczeństwo Myśle-
nic mogło dowiedzieć się o zamiarze bu-
dowy tej drogi, nie chcąc przyjąć do
wiadomości następujących faktów;

9 plan ogólny zagospodarowania prze-
strzennego m. Myślenic byl wywieszony

I dyskutowany w Myślenicach na różne-
go typu zebraniach w dniach 11.XI.70 r.,
30,xil.70 r., 22.1.71 r., 9.II.1971 r;

9 materiały projektu technicznego bu-
dowy drogi z analizą porównawczą wa-
riantów przebiegu trasy zostały wywie-
szone i poddane dyskusji w celu wyra-
żenia ustnych i pisemnych opinii miesz-
kańców Myślenic w okresie 14 dni
(16. VI—29.VI.1972 r.);

9 ponadto odbyły się Rady Technicz-
ne. konferencji uzgadniające, posiedzenia
KOPI, posiedzenia Prezydiów MRN, PRN,
WRN itp., wszystkie z udziałem przed-
stawicieli społeczeństwa Myślenic;

9 autorzy listu stwierdzają, że „pro-
jektanci miasta nic dopełnili obowiązku
wyłożenia planu do wglądu mieszkań-
ców Myślenic, zgodnie z obowiązującą
ustawą w tym zakresie". Wyżej przy-
kładowo wymienione czynności wykazu-
ją bezpodstawność zarzutu;

9 autorzy listu stwierdzają, że projek-
tanci naruszyli podstawowy przepis pra-
wa budowlanego odnośnie do odległości
budynków przy drogach obwodowych.
Wyjaśnić tu należy, że w tak zwanym
pasie drogowym omawionej trasy znala-
zło się kilkanaście budynków, z których

częSć ulega likwidacji w trakcie realllza-
cji drogi, zaś pozostałe ulegać będą stop-
niowej likwidacji, o ile przyszłe potrze-
by komunikacyjne będą tego wymagały;

9 autorzy listu wysuwają koncepcję
przebiegu drogi przez Myślenice, która
jak zastrzegają się „nie jest rozwiąza-
niem idealnym", lecz „jest najmniejszym
ziem w porównaniu z wariantami — Ja-
kie narzucają miastu — projektanci-spe-
cjaliści". Koncepcja ta polega na „przej-
ściu przez Myślenice nieomal istniejącą
trasą, tj. przelot przez Rynek", co ma
dać zmniejszenie kosztów budowy o oko-
ło 110 min — 150 min złotych. W propo-
nowanej koncepcji autorów listu domi-
nują najbardziej negatywne cechy ze

wszystkich dotąd opracowanych | rozwa-

żanych wariantów trasy.

Wymieniona alternatywa:
9 stanowi zasadniczy podział zwartego

organizmu miejskiego, jednostki funk-
cjonalnie jednorodnej (mieszkalno-uslu-
gowej),

9 utrzymuje dotychczasowy fatalny
stan powiązania miasta z otoczeniem
między innymi z Dobczycami,

9 uniemożliwia stworzenie prawidłowo
funkcjonującego podstawowego układu
komunikacyjnego miasta,

9 pogarsza sytuację uciążliwości przez
zwielokrotnienie ilości budynków, które
znajdą się po wywłaszczeniu pasa dro-
gowego w odległości mniejszej niż 30 m
od osi drogi. Stwierdzenie o zmniejsze-
niu kosztów budowy i zaoszczędzeniu
około 110 min do 150 min złotych jest
wyraźnym nieporozumieniem, gdyż koszt
realizacji trasy wg wariantu wschodnie-
go wyniesie poniżej 100 min złotych.

W świetle wymienionych okolicz-
ności dalsza dyskusja z autorami li-
stu jako bazująca na odmiennych
faktach wyjściowych i na skrajnie
różnych kryteriach oceny zjawisk
i rozwiązań projektowych wydaje
się nie rokować poprawnych efek-
tów. zwłaszcza z punktu widzenia
kosztów społecznych.

WIT DRAPICH

Przewodniczący Prezydium

WRN w Krakowie
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Nie ma chyba potrzeby przedstawiania tu argumentów za szczegól-
taq.pozycjq przemysłu lekkiego; jego ranga w ostatnich dwóch la-
tach umocniła się wyraźnie, stał się jednym z gwarantów równowa-
gi rynku. Nie podejmiemy także dyskusji na temat, czy chełhija stała
,*ię, czy jeszcze nie, polskim przemysłem narodowym. Jest faktem,
że po paru latach osłabionego tempa, obecnie przemysł chfemiczny
znów wkracza w, fazę dynamicznego rozwoju. Zatwierdzone przez

"Biwo Polityczne KC i Rzqd założenia tego rozwoju ujęte w Progra-
mie Chemizacji Gospodarki Narodowej świadczą o szerokich per-
spektywach tego przemysłu, który jest WIELKIM KOOPERANTEM
niemal wszystkich innych dziedzin wytwórczości krajowej, dostarcza-
jqc im nowych materiałów, tworzyw, półproduktów, warunkując sze-

roko rozumiany postęp całej gospodarki.

POSTANOWILIŚMY
dokonać

sondażu — na przykładzie wy-

branych czterech branż przemy-
słu lekkiego — jak aktualnie prze-

biega współpraca obu partnerów,
jak chemia realizuje swoje pośred-
nie „rynkowe" zadania.

WŁÓKNO DAJCIE MI RODACY

W ZJEDNOCZENIU PRZEMYŚLU
DZIEWIARSKIEGO I POŃCZOSZ-
NICZEGO w Dziale Zaopatrzenia,
rozmawiałem z p. FELIKSEM ŁĘC-
KIM. Chemia jest dla nich part-
nerem kluczowym. Styki dokonują

nogą. Poszukiwana jest przędza typu
KDK dwukrotnie przerabiana (dzia-
nie — prucie — dzianie) na ele-
ganckie damskie bluzeczki. Słowem,
potrzeba więcej nowości, żeby wy-

roby łatwiej się sprzedawało i na

rynku krajowym, i zagraniczny- .

— Przemysł dziewiarski barwi
sam dla siebie aż 85 proc. zużywa-
nych włókien. Potrzebny jest więc
bogaty asortyment barwników, do-
stosowanych do różnych gatunków
przędzy i szeroka gama kolorystycz-
na. W skali roku występyje ok. 400
pozycji, z tego pół na pół stanowi
import i produkcja krajowa. W za-

wych marek, w zakresie prac ba-
dawczych i wdrażania nowych tech-
nologu postęp jest zbyt powolny. A
przemysł lekki potrzebuje wielu
niezmiernie szlachetnych z punktu
widzenia technologii chemicznej
preparatów, lecz w ilościach drob-
nych, mierzonych tylko na dzie&ąt-
k. i setki ton.

ZĄMIAST IGŁY — KLEJ

W CENTRALNYM LABORATO-
RIUM ODZIEŻOWYM zastępca dy-
rektora d/s badawczo-rozwojowych,
mgr inż. JAN GAYCZAK poinfor-
mował mnie o tendencjach chemi-
zacji w przemyśle odzieżowym.
Przemysł odzieżowy styka się z che-

mią pośrednio i bezpośrednio. Po-
średnio —

przez tkaniny i dzianiny,
które zawierają w sobie coraz to

większy procent włókien sztucznych
i syntetycznych. Zaś bezpośrednio —

przez nowe technologie produkcji
odzieży.

— Parę przykładów: wprowadzo-
no już technologię ELPRESS —

chodzi tu o przeniesienie części pro-
cesu wykańczania tkanin z przemy-
słu włókienniczego do odzieżowego.
Szyje się, powiedzmy spodnie, z tka-
niny na pół wykończonej, i dopiero

mi emulsyjnymi. Najpierw w Pion-
kach, potem w Rokicie. Jest już na-

wet nazwa
' tych lakierów „RONI-

LAK", ale samych lakierów nie ma.

Potrzebujemy ich 1Ó00 ton. Wobec
braku dostaw. import kosztował nas

3 min złotych dewizowych.
Potrzebne są żywice wiążąca na

bazie akrylanów typu „ROKRYL".

Zakłady Rokita z Brzegu dostarcza-
ją jeden asortyment, a potrzebne są
różne odmiany tych żywic dla róż-

nych skór i połączeń (znani pro-
ducenci mają ich na swojej liście
ok. 20). • •

Inny znów chemiczny dostawca
nie wywiązuje się w terminach z

dostaw polistyrenu niskoudarowego
do wytwarzania spodów obuwni-
czych z tzw. styrogumu. Przyczyna
ma podobno charakter obiektywny,
leży poza sferą działania resortu

chemii, lecz fakt jest faktem — nie-
dostatek styrenu hamuje produkcję
obuwia.

Terminowa realizacja ustalonych
i uzgodnionych zadań jest funda-
mentalną zasadą wszelkiej koopera-
cji. Wydaje się, że zbyt łatwo udzie-
lane bywają rozgrzeszenia za łama-
nie tej zasady.

— Poważne zastrzeżenia ze strony
przemysłu skórzanego budzi jakość
dostarczanych barwników, a zwła-

MPCHEM, STANISŁAW ZEMKA.
— Program Chemizacji Gospodar-

ki Narodowej zawiera w swojej pi-
sanej wersji zagadnienia najważ-
niejsze, wymagające zwłaszcza wiel-
kich 'miliardowych nakładów inwe-
stycyjnych. Dlatego w programie
tym szczególnie zaakceptowana ject
problematyka włókien syntetycz-
nych — jesteśmy jeszcze w tej dzie-
dzinie importerem. Co nie oznacza,
abyśmy nie dostrzegali i nie praco-
wali nad wielu drobniejszymi za-

gadnieniami „nie zapisanymi" w

Programie Chemizacji, w trybie co-

dziennym.

— W zakresie włókien chemicz-
nych Program Chemizacji przewi-
duje w przedziale czasowym 1070—
1080 zwiększenie produkcji ze 176
tys. ton rocznie do 358 tys. ton

rocznie; a luięc niemal podwojenie
produkcji. W zakresie włókien syn-

tetycznych — zwiększenie dostaw z

56 tys. ton do 236 —

a więc cztero-

. krotnie.

— Naszym zdaniem, zdaniem che-
mików, zarzuty płynące ze strony
przemysłu lekkiego co do dostaw
barwnikćw nie zawsze są uzasad-
nione. Produkujemy około 800 ma-

rek barwników z 30 grup. W ubie-
głym roku produkcja ich wyniosła

chemikaliami równocześnie. ' Tym-'
czasem zdarza się tak, że przemysły
z nami kooperujące dopiero po. za

-

kupie nowych licencji, po zbudowa-
niu nowych fabryk, zgłaszają swoje
życ. - . enia. Chemia startuje więc do
rozwiązania nowych spraw techno-
logicznych z opóźnieniem roku lub
więcej.

BARIERY CZY BRAMY

Kooperacja produkcyjna może 1
powinna być czynnikiem przyśpie-
szenia gospodarczego — na specjali-
zacji i produkcyjnej kooperacji
można dobrze zarobić; są tego licz-
ne przykłady za granicą, lecz rów-
nież w kraju znalazłoby się ich nie-
mało. Jednak cgólna tonacja, kiedy
mowa o kooperacji jest raczej mino-
rowa. Stała się synonimem kłopo-
tów. barier, utrudnień... Znane są
liczne przypadki, kiedv zakłady
produkcyjne, chcąc się asekurować,
zamiast wchodzić w powiązania
kooperacyjne, same we własnym
zakresie próbują rozwiązywać zada-
nia nieraz z punktu widzenia tech-
nologii bardzo odległe od głównego
nurtu ich zainteresowań.

Aby kooperacja z „przekleństwa"
stała się „błogosławieństwem" , ko-

INWESTYCJE LEKKIE A WAŻĄCE

Chemia jest Wielkim Kooperantem niemal wszystkich dziedzin wytwór-
czości warunkując szeroko rozumiany postęp w całej gospodarce.

FOT. M. STANKIEWICZ LECH FROELICH

Przemyśl dziewiarski chciałby otrzymywać więcej nowych odmian włókien,
które umożliwią wyprodukowanie wyrobów bardzo poszukiwanych.

70T. A. WACH

się w czterech płaszczyznach: po

pierwsze — przemysł chemiczny do-
starcza podstawową masę surow-

ców: włókna poliamidowe, poliestro-
we, • jedwab wiskozowy. .30 proc.

jgółnej wartości zużywanych w

przemyśle dziewiarskim i pończosz-
niczym surowców stanowią właśnie
surówce chemiczne. Po wtóre —

chemia dostarcza barwników i środ-
ków . pomocniczych. Słowo „pomoc-

licżę" jest mylące. Osobom mniej
wprowadzonym w zagadnienie su-

geruje, że skoro pomocnicze, to

liniej ważne. Tymczasem bez tych
środków pomocniczych niemożliwa

jest ,pó prostu produkcja, uzyskanie
pożądanej jakości wyrobów. Trzeci

>tyk — to opakowania z folii poli-
etylenowej, z tomofanu. Czwarty —

:ó różnego typu wyroby z tworzyw
:hemicznych, które są stosowane w

iziewiarśtwie, np. cewki do nawi-
lania przędzy i jedwabiu, gładkie
wykładziny stołów, części maszyn.

— Moje uwagi na temat współ-
aracy ż chemią — mówi F. ŁĘCKI
— trzeba by rozpocząć od sprawy

fundamentalnej, tj. ilości i jakości
lośtarczanych włókien. Występuje
!«..' wyraźna dysproporcja. Inwesty-
cje w przemyśle dziewiarskim moz-

ia. realizować szybko. Często przez

istąwienie w starej hali ' nowych
naszyn uzyskuje się szybko nowe

idolności. produkcyjne — natomiast
ir^yrost żdolnośći produkcyjnych w

orzemyśle' chemicznym jest o wiele
uiólniejszy. Budowa nowych, ciągów
. ećhnólogicznych trwa nierrnz parę
lat;" i stało się tak, że wobec wiel-
kiej hossy ,na wyroby dziewiarskie,
której' staramy się sprostać,, po jawił
się. niedostatek •włókna. Z przędzy
jo.liamidowej około 35 proc. potrzeb
zaspokajamy z importu.

—• Mówiąc o jakości: przemysł
dziewiarski potrzebuje przędzy w

iługtch, nawojach, bez zrywów.
Każdy zryw to zatrzymanie maszy-
ny i defekt dzianiny. Proszę sobie
wyobrazić, że w maszynie dziewiar-
skiej osnowowej przerabia się jed-
noćześfiie 2 200 — 2 400 nitek —

lyleż razy zwiększa się więc szan-

sa błędu- wynikającego ze zrywu
którejkolwiek. Każdy zryw _

— to

zwiększenie pracochłonności i
zmniejszenie wydajności. Tymcza-
sem z toruńskiej „ELANY" otrzy-
mujemy nadal około 15-20 procent
włókien w drugim gatunku.

'— Przemysł dziewiarski chciałby
otrzymywać więcej nowych odmian
włókien;' które umożliwią wypro-
dukowanie wyrobów bardzo poszu-

kiwanych • na rynku znanych na

ogół z komisów. Można tu wymie-
nić przędze profilowe (monofil i
multifil), które pozwalają uzyskać
w. wyrobach • szczególny efekt opty-
cżny. Przewidziane dostawy z Go-
rzowa

—

w I półroczu br. 500 kg
— oczywiście nas nie satysfakcjo-
nują, są zbyt skromne. Poszukiwa-
ni jest przędza typu TINA, dwu-

składnikowa, na pończochy i cienkie
rajtuzy, która pozwala uzyskiwać
wyroby elastyczne, ładnie opinające

kresie barwników do włókien syn*
tetycznych 70 procent stanowi im-
port.

ŚWIAT CHCE BYC KOLOROWY

W ZJEDNOCZENIU PRZEMYSŁU
WEŁNIANEGO — PÓŁNOC w

Dziale Zaopatrzenia, w rozmowie z

panem ZYGMUNTEM BEDNAR-
KIEM powraca kwestia barwników
i środków pomocniczych. Wiadomo,
że surowce włókiennicze —

czy to

będzie wełna naturalna, elana, czy
anilana —

są drogie, ich udział w

strukturze kosztów w stosunku - do
środków pomocniczych jest jak 6:1.
A przecież ta mniejsza część decy-
duje o wyglądzie materiału. •

,

— Wobec długiego okresu realiza-
cji zamówień przez Przedsiębiorstwo
Obrotu Barwnikami i Chemikalia-
mi Organicznymi „ CHEMIKOLOR"
większość zapasów gromadzęnych
jest w przedsiębiorstwach. ' Stwarza
się więc pozorny głód barwników;
a z naszej strony —

przymusowe
chomikowanie. Jesteśmy zobowiąza-
ni — mówi Z. BEDNAREK — do
składania swoich: zapotrzebowań co

najmniej na 60 dni przed kqlejnym
kwartałem, natomiast realizacja na-

stępuje z reguły w ostatnich dniach
tego przyszłego kwartału, czyli w

praktyce na potrzebny barwnik
trzeba czekać około 150 dni, Jeśt 'to
termin za długi,, jak na potrzeby
naszych klientów. Uważamy, że za-

pasy powinny być' scentralizowane,
dystrybucję powinjia zastąpić sprze- .

daż z półki magazynu. Dla przemy-
słu wełnianego plany produkcyjne
konkretyzują się dopiero na gieł-
dach, po podpisaniu umóiĄz od-
biorcami. Nasi chemiczni kooperan-
ci powinni to brać pod uwagę
i aktywnie współdziałać w relizacji
naszych zadań. Dotychczasowy sy-
stem dystrybucji ma charakter
zbiurokratyzowany: jest — nie ma;

otrzymacie — nie otrzymacie; a w

praktyce zmusza, jak wspomniałem,
do gromadzenia zapasów. Jeśli weź-

miemy pod uwagę, że stale wystę-
puje u nas około 300 pozycji barw-
ników i co najmniej 150 pozycji
środków pomocniczych, to można

sobie wyobrazić, że przedsiębiorstwa
mają zamrożone znaczne środki.

— Oczywiście, przy niezmiernym
bogactwie asortymentów jest nie-
możliwe, żeby w kraju produkować
wszystkie potrzebne barwniki i
środki pomocnicze. Konieczna jest
specjalizacja, eksport,, oraz' uzupeł-
niający import. Rzecz w tym, by za-

chować odpowiednie proporcje mię-
dzy eksportem, a importem barwni-
ków. Obecnie, mierząc w kilogra-
mach, importujemy około 10—12
procent ogólnej ilości zużywanych
przez zagłady przemysłu wełnianego
barwników. Jednak pod względem
kosztów będzie to procent wyższy,
gdyż importujemy barwniki techno-
logicznie „trudniejsze". Przemysł
barwników w Polsce ma dobre tra-

dycje, odnosimy jednak wrażenie,
że w zakresie nowych grup i no-

gotowy wyrób poddaje się zabiegom
utrwalającym apreturę, niemnące
wykończenie.

Jak wiadomo, w granicach Łodzi,
w. Teofilowie, powstał wielki zakład
dziewiarski dostarczający syntetycz-
ne dzianiny tkaninopodobne (docelo-
wo 16 milionów m. b . na rok.). Pro-

dukcja odzieży z tych dzianin bi-
storowych przebiega odmiennie; na-

wet garnitury męskie można prać
domowym sposobem, suszyć i dalej
nosić; lecz konstrukcja tej odzieży
jest miękka, odchodzimy od mary-

narek-pancerzy, do których panowie
dawniej się przyzwyczaili.

. Coraz częściej wprowadza się do

produkcji technologię klejenia, zwła-
szcza łączenia wierzchniego płata
tkaniny z tzw. wkładem. Potrzebne
są więc .kleje termoplastyczne do-
starczane przez chemię. Jest rzeczą
ciekawą, że jeden z zakładów pro-
dukujących te wkłady, Zakłady Pro-

dukcji i Przetwórstwa Pianki Poliu-
retanowej „POLOPREN", będące
właściwie fabryką chemiczną, są w

gestii Zjednoczenia Przemysłu
Odzieżowego.

Jako producenci odzieży jesteśmy
zobowiązani wskazać nabywcy, jak
odzież należy konserwować. Ubranie
nie jeśt wyrobem jednorazowego
użycia. Musimy wskazać przepis
czyszczenia i prania, a chemia 'po-
winna dostarczyć niezbędnych pre-

paratów. Kontakty przemysłu odzie-
żowego z chemią są coraz częstsze,
co uwidocznia się nawet w planie
badawczym Centralnego Laborato-
rium Odzieżowego.

GRA O SKÓRĘ

Najwięcej postulatów pod adre-
sem przemysłu chemicznego usły-
szałem w ZJEDNOCZENIU PRZE-
MYSŁU SKÓRZANEGO. JERZY

BEDNAREK, zastępca dyrektora d/s
administracyjno-handlowych stwier-
dził po prostu:

— Bez chemii nie możemy żyć —

dobra współpraca z chemią ma zna-

czenie decydujące — produkcja nie-
których typów butów niemal w 100
procentach oparta jest na surowcach
i półproduktach chemicznych.

Jakie widziałbym główne proble-
my na gorącej linii naszej współ-
pracy?

Przede wszystkim kwestia realiza-
cji przyjętych zobowiązań. Dwa la-
ta temu, w maju 1971 r., przemysł
skórzany podpisał ze Zjednoczeniem
Przemysłu Organicznego 5-letnią
umowę precyzującą potrzeby naszej
produkcji i sposób ich zaspokojenia.
Niektóre punkty tej umowy, nieste-
ty, są niedotrzymywane.

Nie otrzymaliśmy w ubiegłym ro-

ku 700 toń klejów poliuretanowych
— uzupełniający import kosztował
nas 5 min złotych dewizowych. W
bieżącym roku potrzeby są oczywi-
ście większe, a jak będzie z dosta-
wami, jeszcze nie wiadomo.

— Od dłuższego czasu prowadzo-
ne są prace wdrożeniowe z lakiera-

szcza brak tch standaryzacji. Jedna

partia tego samego barwnika nie
jest podobna do drugiej; zawartość

jednej beczki do drugiej. Brak stan-

daryzacji uniemożliwia uzyskanie
jednolitych wybarwień skór, a w

konsekwencji stwarza wielkie trud-
ności w produkcji na krajalni. Ze
skór o różnych odcieniach trudno
zrobić parę butów w jednakowym
kolorze. Lekceważenie potrzeb prze-

mysłu skórzanego daje się za-

obserwować i w tym, że od-10 lat
(mimo obietnic) nie wydano katalo-
gu dostępnych barwników, a prze-
cież żądanie odbiorcy, który chce
wiedzieć, jaki efekt kolorystyczny
osiągnie, stosując określoną markę
barwnika nie jest chyba niezwykłe.
Zapewne brak urządzeń standary-
zacyjnych, suszarni, młynów, mie-
szalników .przeszkadza-, w uzyskiwa-
niu wyrobów o stałych parametrach.

— W zakresie barwników i środ-
ków pomocniczych za mało jeśt ze

strony przemysłu chemicznego ini-
cjatywy. Kiedy zjawiają się nowe

potrzeby, a narzuca je życie, należy
szybko podjąć decyzję, „robimy sa-

mi", czy „importujemy". Import ten,
nawet kiedy płacimy dewizami, sta-
nowi przecież drobną cząstkę war-

tości gotowego wyrobu. Obliczona
kiedyś, że w wartości futra, którego
cena wynosi około 14 tys. złotych,
koszt zakupu barwników stanowi
około 50 złotych. Z drugiej strony
wieloletnie badania, prowadzone nad
znalezieniem formuły i technologii
nowego barwnika lub innego środ-

ka, trwają nieraz zbyt długo — tąk,
że. przekreślają sam sens tych
badań.

1001 SZCZEGÓŁÓW

Cztery różne branże — cztery róż-
ne spojrzenia. Jeden wątek przewi-
jał się jednak stale w moich sonda-

żowych rozmowach: chemia nasta-

wiła się na rozwiązywanie wielkich
problemów technologicznych, pro-
dukcji masowych, wysoko tonażo-

wych. Produkcja chemiczna „galan-
teryjna", choć niezwykle z ekono-
micznego punktu widzenia korzyst-
na, bywa często spychana na margi-
nes; a przecież można mieć znako-
mite włókno — i kiepskie materia-
ły. Można mieć świetne skóry i ni-
skiej jakości buty. Jak powiada
przysłowie — diabeł ukryty jest w

szczegółach . Tutaj diabły noszą
imiona Boruty, Rokity i innych che-
micznych czortów. Wielkie proble-
my techniczne i technologiczne na-

uczyliśmy się rozwiązywać, małe
bagatelizujemy, uważając, że jakoś
to będzie, w konsekwencji wynik
finalny, wyrób finalny jest gorszy
od oczekiwanego.

Stosując zasadę „wysłuchać należy
i przeciwnej strony" przedstawię je-
szcze zwięźle parę wyjaśnień na te-

mat współpracy chemii z przemy-
łem lekkim , których udzielił
mi wicedyrektor DEPARTAMEN-
TU OBROTU TOWAROWEGO

23 600 ton —

z czego 12100 spożyt-
kował kraj (51,3 proc.), w tym
przedsiębiorstwa podległe ' resortowi
przemysłu lekkiego 7 200 ton (30,8
proc.) —

a 11500 ton (48,7 proc.)
wyeksportowano. Istnieje więc po-
ważny eksport barwników i zyski
osiągane z tego tytułu znacznie
przekraczają kwoty na barwnikarski
import. W dziedzinie środków po-
mocniczych rzeczywiście jesteśmy w

stosunku do potrzeb opóźnieni i
przeważa import.

A teraz pytanie: skąd się biorą
ewentualne tarcia i jak je usuwać?

— Przyczynę główną widzimy w

tym, że przez wiele lat przemysł
lekki ' słabo inwestowany pracował
Według starych i przestarzałych
technologii. A my

— chemia —

na
-

stawiliśmy się na dostarczanie tra-

dycyjnych chemikaliów do tych
właśnie starych metod wytwarza-

nia. W ostatnich latach dokonująca
się szybko modernizacja przemysłu
lekkiego wywołała gwałtowną po-
trzebę dostaw preparatów chemicz-
nych przedtem nie stosowanych i
nie produkowanych. Zostaliśmy w

pewnym sensie zasypani nowymi
żądaniami, a w chemii podjęcie no-

wej produkcji bywa trudniejsze
i wymaga więcej czasu niż w prze-
myśle lekkim. Wynika stąd kolejny
wniosek: jeśli u któregokolwiek • 3
naszych odbiorców przewidywana
jest modernizacja produkcji, zakup
nowej technologii, nowych urzą-
dzeń, wymagających również stoso-
wania odmiennych środków che-
micznych —

my, producenci tych
środków, a w każdym razie odpo-
wiedzialni za te dostawy powinni-
śmy podejmować prace nad tymi

nieczna jest jednak zmiana we wza-

jemnych stosunkach między strona^
mi. W naszym przemyśle obserwuje
się niejednokrotnie przejawy party-
kularyzmu, tworzenia międzyresor-
towych, bądź międzybranżowych
opłotków zamiast otwierania ku so-

bie bram.

Rozwiązanie problemu — tego,
który przejawia się również w po-

wiązaniach kooperacyjnych chemii
z przemysłem lekkim — polega ha

aktywnym stosunku wobec potrzeb
partnera, aktualnych i przyszłytih.
Istotą jest wyprzedzanie tych przy-

szłych potrzeb, wyprzedzanie zamó-
wień; a także takie rozeznanie sy-

tuacji, które pozwoliłoby podpowia-
dać i uczestniczyć we wdrażaniu

nowych technologii, uruchamianiu

nowych produkcji, w doskonaleniu

jakości wyrobów kooperanta. Plany
badań rozwojowych w instytutach
naukowych i centralnych laborato-
riach' powinny być skorelowane z

planami rozwojowymi przemysłów
współpracujących. W szczególności
Dowinfiy zawierać one tematy zwią-
zane nie tylko z produkcją towa-

rów masowych, lecz skierowane
również na rozwiązanie 1001 drob-

niejszych technologii, mniej może

efektownych, lecz z ogólnogospo-
darczego punktu widzenia istotnych.

Postęou technicznego i technolo-

gicznego nie rnożna wprowadzać na

drodze administracyjnej Rozwiąza-
nie zagadnienia leży w sferze orga-
nizacji i ekonomiki. Liczne'w prze-
myśle chemicznym jednostki inicju-
jące dają szansę sprawdzenia, czy
•nowy system zarządzania przemy-
słem w wystarczający sposób roz-

wiąże nasz kooperacyjny problem.

Powołane z dniem 1 kwietnia 1973 r.

Państwowe Przedsiębiorstwo
AGENCJA REKLAMY

A93
prowadzi działalność reklamową dla handlu, przemysłu i usług

na terenie całego kraju.

Adres przedsiębiorstwa: ul. Warecka 8, 00-040 Warszawa

telefon 26-21-33.
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CHCEMY KUPOWAĆ U WAS
ROZMOWA Z PIERWSZYM ZASTĘPCĄ MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO SFRJ VITESLAVEM VANBCKIEM

Jugosławia jest szóstym partnerem handlowym Polski z grona państw socjalistycznych. Jednak nie tylko
ta pozycja wyznacza zakree nnaiemnvrh inillłPrACnuinń ' 7nrAuinn Uinrłnrii uiumlnnu Iniunrnufai ink

i inne formy współpracy charakteryzują się w ostatnich latach bardzo dużą dynamiką. Zjawisko to wy-
stępuje takie w gospodarczych stosunkach Jugosławii z pozostałymi krajami RWPG. W obecnym okre-
sie, w którym Jugosławia realizuje program stabilizacji - będący w swych założeniach planem zdy-
namizowania społeczno-gospodarczego rozwoju — współpraca gospodarcza i międzynarodowy handel
są dla Jugosławii jednym z najistotniejszych odcinków. Zagadnienia te - zarówno w skali całego
handlu zagranicznego SFRJ, jak i dwustronnych stosunków między naszymi krajami - przedstawił
w wywiadzie Podsekretarz Związkowego Sekretariatu Handlu Zagranicznego, Wiceprzewodniczący Jugo-
słowiańsko-Polskiego Komitetu Współpracy Gospodarczej i Generalny Sekretarz Związku Ekonomistów
Jugosławii VITESLAV VANI&K.

PYTANIE: Jaki wpływ na rezul-
taty handlu zagranicznego i współ-
pracy gospodarczej SFRJ wywarła
polityka stabilizacji gospodarczej?

ODPOWIEDŹ: z całą pewnością
można stwierdzić, że stabilizacja
przyniosła określone wyniki: nasz

eksport w minionym roku, w po-
równaniu z rokiem 1971 wzrósł o

17 proc. przy jednoczesnym spadku
importu o ok. 5 proc. Z punktu wi-
dzenia sytuacji w kraju i obiektyw-
nych potrzeb stabilizacji było to

niezbędne. Celowi temu dłużyło sze-

reg posunięć w polityce wewnętrz-
nej naszego kraju. Jugosławia zano-

towała po raz pierwszy od kilku lait
nadwyżkę w bilansie płatniczym.
Równocześnie rezerwy dewizowe
Jugosławii osiągnęły poziom 900
min dolarów.

Proces stabilizacji w Jugosławii
rozciąga się także na rok 1973. Sta-
bilizację tę musimy zapewnić przy
pomocy wielu posunięć, mając także
na względzie wahania systemu mo-

netarnego na świecie, jak również
przezwyciężanie trudności, które po-
wodują przenikanie światowych
procesów inflacyjnych do naszej go-
spodarki.

Dlatego też sięgnęliśmy do szeregu
aktów prawnych — szczególnie w

dziedzinie wypłacalności przedsię-
biorstw. Weszły one w życie od
stycznia br. i wywołały określone
reperkusje, ziwłaszcza w zakresie
wzrostu odpowiedzialności za eko-
nomiczną i rentowną działalność
gospodarczą. Przepisy te, powodując
określoną potrzebę procesów inte-
gracyjnych, zgodnie z bardziej ra-

cjonalną i jednolitą koncepcją stra-

tegii rozwoju narodowego, wpłynęły
także dodatnio na zmianę struktu-
ry produkcji. Jest jednak jasne, że

procesów stabilizacyjnych nie da się
rozwiązać, .w., krętkim4 czasie, wy-

magają one nieco dłuższego okresu.
Niemniej jednak pewni- jesteśmy, że

pozytywne" wyniki roku 1972' oraz

osiągnięcia, jakich spodziewamy się
w r. 1973 — pozwolą nam na kon-
tynuację dalszego rozwoju. Chcemy
przy tym zachować zasadę otwarto-
ści naszej gospodarki wobec świato-
wych rynków i światowych tenden-
cji gospodarczych. Podejmujemy w

tym celu ogromne wysiłki, na prze-
kór trudnościom w dziedzinie kre-
dytowo-monetarnej, których źródło
tkwi w kolejnych dewaluacjach na

rynku światowym. Podkreślam to

dlatego, że w tym roku ponownie
zapoczątkowaliśmy proces liberali-
zacji importu i podejmujemy dalsze
starania, aby w warunkach kon-
frontacji z rynkami międzynarodo-
wymi umacniać naszą wydajność
pracy i konkurencyjność — ale za-

razem także i rentowność.

PYTANIE: W ostatnich latach
obserwujemy szybki wzrost współ-
pracy gospodarczej Jugosławii z

krajami RWPG. Wyraża się on m.

in. dynamicznym wzrostem wymia-
ny handlowej. Przykładowo w mi-
nionym pięcioleciu obroty SFRJ z

krajami RWPG wyniosły 5,7 mld
doi. W latach 1971-75 można się na-

tomiast spodziewać, że wzrosną one

do 8,5—9 mld doi. Co leży u pod-
staw tej dynamiki?

ODPOWIEDZ: Istotnie, nasze sto-
sunki z krajami RWPG stanowią ok.
35 proc. naszego eksportu i ok. 25
proc. importu. Takie rozmiary wy-

miany już dzisiaj zobowiązują nas

do zwrócenia dużej uwagi na roz-

szerzanie i pogłębianie tych stosun-
ków i rozwój zainteresowania za-

równo naszym eksportem, jak i im-
portem, Wynika to z naszych przy-

jaznych stosunków politycznych 1
innych kontaktów i z obiektywnej
rzeczywistości ekonomicznej. Nasze
towary są bowiem poszukiwane, cie-
szą się popytem w wielu krajach
Europy, a równocześnie zaczynamy
poważnie myśleć nad rozszerzeniem
naszej klasycznej orientacji na nie-
które rynki. Także i z tego punktu
widzenia wzrasta nasze zaintereso-
wanie sprzętem, który możemy ku-
pić w europejskich krajach RWPG.

Wszystkie te czynniki bierzemy
poważnie pod uwagę, starając się
odpowiednio wbudować je w przy-
szły plan pięcioletni. Wyrazem na-

szego wspólnego zainteresowania
bardziej trwałymi związkami są
zresztą długofalowe umowy zawar-

te przez nas czy to w dziedzinie
inwestycji, czy też kooperacji prze-
mysłowej.

PYTANIE: Czy dynamika rozwoju
współpracy z RWPG wpływa rów-
nież na zmianę struktury towarowej
w obrotach handlowych? Jeśli tak,
to w jakim kierunku?

ODPOWIEDŹ: Sądzimy, że już
wpływa i że musi w soosób istotny
wpływać w przyszłości na zmianę
struktury jakościowej. przede
wszystkim przez długofalowe związ-
ki. Według mnie właśnie ta forma
stanowi zasadniczy cel obu stron.
Zainteresowanie kooperacją bądź
specjalizacją produkcji na dłuższy
okres, może się nieraz nie uwidacz-
niać w samej strukturze, ale po-
siadać wielką wagę zarówno dla
wzrostu długofalowej współpracy,
jak też tempa dalszego rozwoju go-
spodarczego. Z natury bowiem rze-

czy w sposób dynamiczny oddziału-
je to na bezpośrednie interesy
przedsiębiorstw. Również w dziedzi-
nie wzajemnych dostaw surowoo-

',Tjvstiiółpracy
przemyś^Wej aloBjftł&jfjp'''

^

ostat-
nich' latach ba"rdzo ciekawy i jako-
ściowo l ''ńowy 'dorobek. - .'

PYTANIE: Rozwój polsko-jugo-
słowiańskiej współpracy jest przy.
kładem 1 —

w ogromnej mierze —

także wykładnikiem ogólnie pojętej
współpracy łączącej nasze kraje.
Umowa na lata 1971—75 zakładała
osiągnięcie obrotów rzędu 850 min
doi. Rezultaty dwóch minionych lat
umożliwiły podniesienie tych obro-
tów do 1,1 mld doi. w bieżącym
pięcioleciu. W stosunku do minione-
go pięciolecia będzie to wzrost o

ok. 90 proc. Dobrze rozwija się koo-
peracja. Można sądzić, że przyjęty
w pierwotnej wersji umowy pięcio-
letniej udział kooperacji w obrotach
ogółem na poziomie 20 proc. zosta-
nie również przekroczony. Co —

po-
za komplementarnością struktury i
gospodarczych celów — wpływa
obecnie na tak szybkie tempo roz-

woju gospodarczej współpracy?

ODPOWIEDŹ: Niewątpliwie po-
zytywny wpływ miały tu także ułat-
wienia w wymianie handlowej
wniesione przez obie strony. Mam
tu na myśli np. zmodyfikowany
układ płatniczy z roku 1970, jak
również stymulowanie i popieranie
dwustronnej wymiany, które dało
o sobie znać czy to w formie kredy-
tów bankowych, czy też innymi
drogami. Co prawda starania, aby
do omawianych procesów włączyć
także banki —

za pośrednictwem
stworzonego konsorcjum bankowego
— jak dotąd nie dały jeszcze ocze-

kiwanych rezultatów, niemniej jed-
nak widzimy, że wysiłki w tym kie-
runku są dość opłacalne. Sądzimy
więc, że już ,w 1975 r. powinniśmy
zgodnie z normalnym trendem wzro-

stu osiągnąć wymianę rzędu 350
min dolarów rocznie w obu kierun-
kach. Wymaga to jednaik stosunko-
wo dużej dynamiki obrotów w

okresie najbliższych dwóch lat. Inte-
resuje nas zresztą nie tylko per-
spektywa kilku kolejnych lat. Dla-
tego też staramy się dynamizować
stosunki na dłuższy okres, dajmy
na to, do roku 1980, a nawet dalej.

Uważamy, że przy tak szerokiej
globalnej wymianie znaleźć można
wiele jeszcze praktycznych dzie-
dzin, stanowiących przedmiot dłuż-
szego wzajemnego zainteresowania.
Trzeba działać na szeroką skalę,
stwarzać zainteresowanie działaczy
gospodarczych i poszczególnych
przedsiębiorstw obu krajów dal-
szym rozwojem nowych form współ-
pracy.

PYTANIE:. W jakich branżach
najszybciej w przyszłości może się
rozwijać specjalizacja i kooperacja?

ODPOWIEDŹ: Wróćmy do spra-
wy kooperacji, jej funkcji w naszej
wymianie. W praktyce nie stawiamy
żadnych limitów dla kooperacji,
która stanowi według nas jeden z

nowoczesnych instrumentów współ-
pracy i rozwoju stosunków między
naszymi dwoma krajami. Uważa-
my, że jako kraje znajdujące się w

fazie intensywnego uprzemysłowie-
nia, które przebiega w bardzo szyb-
kim tempie, musimy się związać
poprzez kooperację i znaleźć wszyst-

• kie konieczne po temu formy. W
przeciwnym przypadku grozi nam,
że pewnego dnia znajdziemy się na

jakimś rynku trzecim lub w ogóle
na rynkach światowych jako konku-
renci. Powinniśmy możliwość taką
wykluczyć. Natomiast wzrost rangi
tej kooperacji i w ogóle wzrost pro-
dukcji przemysłowej odbywać się
muśi'iW'tlrodze,orientacji na najno-
wocześniejszą technologię i najbar-
dziej " konkurencyjne rozwiązanie.
Dlatego też^afbżeWe, które' mówi o

20 proc. udziale kooperacji w na-

szych wzajemnych obrotach zasłu-
guje na uwagę, ale jednocześnie
wydaje mi się, że z końcem 1975 r.

udział kooperacji w globalnej wy-
mianie między naszymi krajami
przekroczy 25 proc. W dziedzinie zaś
przemysłu maszynowego i hutnicze-
go wskaźnik ten wyniesie ponad
30—35 proc. obrotów, których pod-
stawą będzie właśnie długofalowa
kooperacja.

Myślę, że obie strony mają duży
pozytywny wkład w przygotowanie
do kooperacji i że właśnie teraz za-

czynamy zbierać tego owoce.

Powstaje jednak pytanie, jak
przystąpić do takiej kooperacji?
Szczerze mówiąc, nie jestem w peł-
ni zadowolony z dotychczasowych
rezultatów. Patrząc realnie, trudno
jest z kooperacji wyciągnąć zawsze

jednostronnie pełne efekty, ponie-
waż nie Ulega wątpliwości, że żaden
z partnerów nie może na niej stra-

cić, lecz obaj muszą zyskać. W
związku z tym jest rzeczą istotną,
aby przy tak rozumianej kooperacji
przestrzegać zasad współczesnego
marketingu, dokonywać pełnej wa-

loryzacji wszystkich elementów ko-
niecznych dla zrealizowania danego
programu przy współpracy obu
stron. Oznacza to, że tak zwana kla-
syczna hierarchia wartości nie od-
grywa już w ekonomii takiej roli
jak dawniej. Pod uwagę bierze się
natomiast raczej umiejętności orga-
nizacyjne, wybór w porę właściwe-
go programu technologicznego i
produkcyjnego oraz wszystkie te

elementy, które muszą w programie
takim być uwzględnione, jak np.

wydajność pracy, stopień osiąganej
akumulacji, długofalowość intere-
sów, tempo wdrażania innowacji
technologicznych dziś i w przyszło-
ści. Wszystko to są przesłanki, które
muszą być brane pod uwagę.

Dlatego też my w Jugosławii nie
jesteśmy zwolennikami wyboru li-
cencji według jakiegoś uniwersalne-
go klucza lub zasad. Chodzi nam

bowiem o to, aby w drodze licencji,
lub innego rodzaju długofalowej
współpracy zdobyć sobie w przy-
szłości własne miejsce na rynkach
światowych. Partnerstwo oparte na

takich zasadach zyskuje sobie ran-

gę historycznej więzi. Dwóch part-
nerów, którzy decydują się na

wspólną drogę, musi zdawać sobie
sprawę, że w perspektywie dzielić
będą wspólnie takilos, jaki sobie
zgotowali poprzez program współ-
pracy. Przy tym wszystkim oprócz
długofalowej kooperacji możemy
przecież korzystać z szeregu innych
rozwiązań, jak np. wspólne przed-
siębiorstwa oraz inne formy wystę-
powania na rynkach trzecich.

Warto wspomnieć, że pod 1972 r.

mieliśmy zawartych ogółem 375
umów długofalowej kooperacji, z

czego na kraje wschodnioeuropej-
skie przypadają 62 porozumienia.
W tym z Czechosłowacją mamy 20
umów, z Węgrami 22, a z Polską
tylko 6. Liczba ich w odniesieniu
do Eolski jest może niewielka, jed-
nakże pod względem volumenu,
wartości globalnej, intensywności
wykazywanego zainteresowania, ja-
kości oraz wyników, przewyższa
ona znacznie to wszystko, czego
można by się spodziewać z takiej
liczby umów.

Jak dotychczas ani jednej umo-

wy nie zawarliśmy jednak w spra-
wie wspólnych inwestycji w naszej
gospodarce. Być może umowy ta-
kie zawrzemy w przyszłości — trze-
ba tu po prostu wyraźniej i trwa-

lej sprecyzować interesy obu stron.

Zadaliście pytanie, gdzie według
nas istnieją możliwości i bodźce dal-
szej współpracy? Po pierwsze tam,
gdzie już w ubiegłych latach
„otworzyliśmy się" dla siebie, a

więc np. w przemyśle samochodo-
wym. W tej gałęzi zamierzamy —

oprócz kooperacji i jednoczesnej
wąskiej specjalizacji, która już ist-
nieje — pójść w kierunku szer-

szych kontaktów, np. w dziedzinie
produkcji1 ' 1

'°a<itt>8usóW lub wozów
dostawczych, czy w ogóle komplek-

sowej motoryzacji.

Po drugie — poważne możliwo-
ści widzimy w przemyśle maszyno-
wym i hutniczym. Uważamy rów-
nież, że istnieją duże możliwości
rozwoju kooperacji i specjalizacji
w przemyśle wagonowym, elektro-
nicznym, jak również — ze wzglę-
du na pewne specyficzne powody
— mechanizacji rolnictwa. Sądzę,
że zainteresowanie wzrostem glo-
balnej produkcji rolnej w Polsce
i w Jugosławii popycha nas nie
tylko w kierunku większej wydaj-
ności i produkcji w sektorze uspo-

łecznionym, ale również w gospo-
darstwach indywidualnych, mają-
cych swą specyficzną strukturę a-

grarną.

PYTANIE: Nie wspomnieliście
o przemyśle okrętowym jako tere-
nie potencjalnej kooperacji. Tym-
czasem tak Jugosławia, jak i Polska
mają w tej dziedzinie poważne o-

siągnięcia. a jednocześnie produku-
ją wielokroć to samo wyposażenie,
mają tych samych odbiorców, a po-
trakowana wspólnie struktura pro-
dukcyjna statków pokrywa większą'
część potrzeb naszych armatorów...

ODPOWIEDŹ: Przemysł stocznio-
wy, który zamierzaliśmy uczynić
pierwszą dziedziną kooperacji sta-

nowi, niestety, sferę, w której nie
mogliśmy nawiązać bliższej współ-
pracy. Jedna i druga strona osiąg-
nęła bardzo poważne rezultaty w

produkcji i sprzedaży statków na

rynkach światowych. Brak więk-
szego zainteresowania współpracą
wynika z tego, że przemysły te roz-

wijały się pod wpływem bardzo in-

teresujących zamówień zagranicz-
nych. Po drugie, należałoby wpierw
uzgodnić dobór programów przy
specjalizacji w budowie statków o-

raz metody ich projektowania oraz

po trzecie — sposób podejścia do
problemu poddostawców.

Nie wykluczam jednak, że pers-
pektywy współpracy w przemyśle
stoczniowym mogłyby zarysować
się wyraźniej, chociaż nie jestem
tu zbyt optymistycznie nastrojony
i nie sądzę, byśmy zdecydowali się
na jakąś pełną synchronizację.

Chciałbym jednak podkreślić, że

generalnie jestem optymistą, a na-

wet entuzjastą rozwoju współpracy
między naszymi krajami.

PYTANIE: Czy istnieją w tej
dziedzinie — Waszym zdaniem
jakieś przeszkody?

ODPOWIEDŹ: Jedną z głównych
trudności jest, według mnie, pe-
wien schematyzm czy też forma-
lizm, wciąż jeszcze widoczny w na-

szych kontaktach. Brzmi to może

dość ostro, ale patrząc na metody
stosowane dziś w naszej wymianie
handlowej widzimy pewne elemen-
ty, które ją hamują.

Na pierwszym miejscu wymienił-
bym listy towarowe. Powiadamy
wprawdzie, że mają one charakter
tylko swego rodzaju wskaźników,
ale w gruncie rzeczy do pewnego
stopnia narzucają one zobowiązania
w jedną i drugą stronę.

Druga sprawa to roczne bilanso-
wanie wymiany. Taki co roku spo-
rządzany bilans finansowy i towa-

rowy przerywa niektóre procesy.
Dlatego też zakreślanie szerszych
ram w tej dziedzinie stanowi we-

dług mnie niezwykle ważny czyn-
nik poprawy naszej wymiany. W
wielu sprawach posunęliśmy się już
dość daleko — nie widzę więc
powodów, aby i tutaj nie poczynić
kroku naprzód.

Dalszy problem to — według
mnie — niedostateczna rola ban-
ków. Do tej pory banki nie wpły-
nęły w większym stopniu na naszą
współpracę. Dopiero przed paroma
tygodniami mieliśmy pierwsze soot-
kanie konsorcjum banków polsko-
jugosłowiańskich, na którym podję-
to konkretne decyzje w sprawie
ponierania długofalowej kooperacji
oraz innych czynników, które po-

iwirtny^pomagać w naszym"haridlu.
Ghćfaltfihm "również'" 'WymienfiT "pe-

wne .prżeśztecidy' pówbdo^ąńś"" w

praktyce'' pirzez - różnice' inśtrllWifen-
tów gospodarczych stosowanych
przez obydwa kraje. Dotychczas nie
było to może tak istotne i ważne,
ale teraz, kiedy posuwamy się da-
lej — ku nowym formom, ku bar-
dzo wysokiemu poziomowi wymia-
ny, te bariery sprawiać nam za-

czynają pewne trudności. Na przy-
kład my mamy cło, a wy go nie
macie. Ta i inne różnice powodują
zawieranie umów na krótki okres,
a nie wymianę obliczoną na długie
lata.

Dla Jugosławii ważny jest rów-
nież wzrost wzajemnej współpracy
z takich dziedzin jak turystyka, u

-

slugi budowlane itp. W dziedzinach
tych reprezentujemy dziś znaczny
potencjał, pozwalajacy na włączenie
się do tych tendencji, które wyni-
kają z modernizacji gospodarki w

Polsce i Jugosławii.

PYTANIE: Towarzysz Minister
jest wiceprzewodniczącym Jugoslo-
wiańsko-PoIskiego Komitetu Współ-
pracy Gospodarczej. Jak ukształtuje
się rola i miejsce tego Komitetu w

najbliższym okresie?

ODPOWIEDŹ: Udało nam się
wraz z towarzyszami polskimi na-

dać pracy naszego Komitetu poważ-
ną, roboczą treść. Gotowi jesteśmy
odbywać posiedzenia wtedy, gdy ist-
nieją po temu określone przyczyny,
a więc z uwagi na zakres umowy.
— dla przekonsultowania czegoś no-

wego lub konkretnych programów
współpracy. Równocześnie pragnie-
my ża pośrednictwem organów ro-

boczych, zwoływania szybkich, ópe- •

ratywnych narad przewodniczących

i ich zastępców oraz innych człon-
ków komitetu, zapewnić szybką
-wymianę poglądów, szybkie roz-

wiązywanie poważniejszych proble-
mów.

Może jeszcze kilka słów jeSeli
chodzi o sprecyzowanie naszych in-
teresów, co do długofalowej współ-
pracy, zwłaszcza kooperacji. Należy
jeszcze raz powrócić do przemysłu
stoczniowego, który na rynkach
trzecich może i powinien oferować
nowe wartości. Konkretnie jesteśmy
zainteresowani współpracą w zakre-
sie budowy statków. Na Bałtyku nie
można budować zbyt dużych stat-
ków ze względu na cieśniny duń-
skie. Tę część specjalizacji mogli-
byśmy przejąć na siebie. Myślę, że
ten element można by wziąć pod u-

wagę i w odniesieniu do rynków trze-
cich. Z drugiej strony Polska re-

prezentuje wysoki poziom, w pro-
dukcji statków rybackich czy nowo-

czesnych drobnicowców.

Dla mnie jednak otwarty pozosta-
je problem znacznie szerszego roz-

wijania wspólnych przedsięwzięć na

rynkach trzecich, także i poprzez
budowę wspólnych obiektów pro-
dukcyjnych. Mówiliśmy już o tym
na posiedzeniach naszego Komitetu,
podjęliśmy odpowiednie decyzje,
aby wytypować poszczególne przed-
siębiorstwa w celu współpracy ha
tym polu. Wierzę, że istnieją tu du-
że możliwości, które w następnych
latach przyniosą dobre rezultaty.

Pozostaje jeszcze sprawa małych
licencji — chodzi tu o licencje po-
wszechnych wyrobów konsumpcyj-
nych — i koordvnacji przeobrażeń
strukturalnych. Kwestia ta wystę-
puje z całą ostrością teraz, gdy na

rynku polskim zachodzi proces bar-
dzo szybkiego przyswojenia nowo-

czesnych i wysokiej jakości wyro-
bów powszechnego użytku. Nie ule-
ga wątpliwości, że i w tej dziedzi-
nie pewna koordynacja może oka-
zać się interesująca Pod tym wzglę-
dem zaczęliśmy podejmować pierw-
sze kroki, powołując specjalne ko-
misję. Doprowadzi to niewątpliwie
do wzrostu bardziej' konstruktyw-

_ nych. postulatów między naszymi
przedsiębiorstwami i wierzę, że i
my mamy coś do zyskania na mo-

dernizacji polskiego przemysłu. W
związku z tym możemy powiedzieć,
że większy napływ towarów kon-
sumpcyjnych na oba rynki będzie
odgrywać o w, -najbliższej przyszłości
poważną 'rolę. •

Jugosławia jest z powodu swojej
struktury nastawiona zawsze na

większy import niż eksport/ To
swoje ujemne saldo będziemy mu-

sieli pokrywać zawsze z turystyki,
tranzjrtu i innych wpływów. Nie-
mniej jednak jesteśmy bardzo zain-
teresowani, aby kupować jak naj-
więcej towarów — zwłaszcza od bli-
skich nam krajów, z którymi mo-

żemy zawierać długofalowe związki.
Jugosławia i tak kupuje za setki
milionów dolarów więcej, niż sprze-
daje. Takie proporcje trwać będą
jeszcze wiele lat.

Równocześnie muszę stwierdzić,
że określonym problemem w naszej
dotychczasowej współpracy były
maszyny, dobra inwestycyjne itp.
Polska znana jest w określonych
dziedzinach, ale przecież jej doro-
bek i rozwiązania technologiczne
itp. rosły stopniowo, podobnie zre-

eztą, jak i w naszym przemyśle .ma-

szynowym. Teraz napotykamy z obu
stron na problemy, które powoduje
tradycja. Często np. nasz inwestor
ma większe zaufanie do konkretnej
maszyny, jeśli pochodzi ona z ja-
kiegoś zachodniego kraju. Musimy
popracować więc i nad zmianą tych
tradycyjnych opinii. Za granicą ku-
pujemy bowiem co roku sprzętu ..za

około 500 min dolarów. Chcemy ku-
pować i u was. Dlaczego mamy ku-
pować u was tylko za 40 min .—

możemy za więcej, ale trzeba po-

pracować nad poznaniem wzajem-
nych możliwości, nad ich wzajem-
nym zademonstrowaniem, nad ser-

wisem naprawczym i nad nowo-

czesnymi koncepcjami.

Rozmawiał:
MACIEJ BIELECKI

Z KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

I KWARTAŁ
W PRZEMYŚLE RADZIECKIM

Pomyślnie przebiegała w ZSRR
realizacja planu produkcji przemy-
słowej w I kwartale 1973 roku. Po-
nadplanowa produkcja osiągnęła
wartość 2 miliardów rubli. W po-
równaniu z analogicznym okresem
1972 roku produkcja wzrosła o 6.4
proc. Największy przyrost zanoto-
wano w przemyśle maszynowym

—

12 proc., chemicznym — 9 proc., w

przemyśle materiałów budowlanych
— 8 proc. W przemyśle paliw pro-
dukcja wzrosła o 6 proc., w hut-
nictwie o 5 proc., w elektroenerge-
tyce o 4 proc., w przemyśle lekkim
o 3 proc., w przemyśle spożywczym
o 1 proc.

Najwyższą dynamiką odznaczała
się produkcja środków techniki ob-

liczeniowej (wzrost o 38 proc.), sa-

mochodów osobowych (33 proc.),
kombajnów buraczanych (29 proc.),
generatorów prądotwórczych (28
proc.), odkurzaczy (28 proc.).

Poprawie uległy techniczno-eko-
nomiczne mierniki pracy przedsię-
biorstw. I tak np. w elektrowniach
jednostkowe zużycie paliw zmniej-
szyło się o 1,2 proc., zaś w prze-
myśle węglowym średniodobowe wy-

dobycie wzrosło o 8 proc Nastąpił
4,8 proc. wzrost wydajności pracy.
Niemal 80 proc. przyrostu produkcji
przemysłowej osiągnięto dzięki po-
prawie wydajności. (L)

ZATRUDNIENIE W JUGOSŁAWII

4 miliony 174 tysiące Jugosłowian
pracowało w 1972 roku w gospodar-
ce uspołecznionej. Jak Informuje

jugosłowiański urząd statystyczny,
liczba ta oznacza przyrost o 4 proc.
w porównaniu z rokiem poprzed-
nim. Z ogółu zatrudnionych na sfe-
rę produkcyjną przypadało ponad
3,5 min osób.

Pod względem liczby pracowni-
ków przodują przemysł i górnictwo,
które zatrudniały łącznie 1,6 min

osób. W budownictwie pracowało
360 tys. osób, w transporcie i ko-

munikacji — 295 tys., w handlu,
gastronomii i turystyce — 515 tys. ,

w uspołecznionym rolnictwie — 245

lys., zaś rzemiosło zatrudniało 222

tys. osób. Szkolnictwo dawało pracę

246 tys. osób, służba zdrowia —

185 tys., zaś w innych instytucjach
państwowych pracowało dalsze 192

tys. osób. (L)

MASZYNY WŁÓKIENNICZE
Z NRD

Przemyśl maszyn włókienniczych
NRD jest jedną z przodujących ga-
łęzi przemysłu maszynowego tego
kraju. W ostatnim dziesięcioleciu
nastąpił ponad 200-procentowy
wzrost jego wytwórczości. Znaczna
część produkcji tej branży przezna-
czona jest na eksport. W ostatnich
latach sprzedanych zostało 1500 tys.
wrzecion przędzalniczych i skręcal-
niczych do ponad 100 zakładów w

25 krajach. Poza pojedynczymi u-

rządzeniami lub zespołami maszyn
włókienniczych NRD dostarcza za

granicę również kompletne zakłady
tekstylne, zajmuje się szkoleniem
personelu oraz zapewnia serwis
techniczny w okresie eksploatacji
zakładu. Dobre wyniki -na rynkach
zagranicznych zawdzięcza przemysł

maszyn włókienniczych NRD wyso-
kiemu poziomowi technicznemu i
dużej wydajności dostarczanych ma-

szyn. Np. zestaw maszyn „malimo",
wyprodukowany przez zakłady w

Karl-Marx-Stadt uzyskał 27 złotych
medali, i dyplomów na międzynaro-
dowych targach i wystawach bran-
żowych. (L)

BUŁGARSKIE URZĄDZENIA
RADIOLOKACYJNE

W Bułgarii uruchamiana jest pro-
dukcja nowoczesnych urządzeń ra-

diolokacyjnych. Pierwszy w kraju
zakład, produkujący aparaty rada-
rowe i radionawigacyjne, dostarczył
w ubiegłym roku próbną serię. O-
becnie przystąpiono do produkcji
seryjnej urządzeń radarowych i ra-

dionawigacyjnych przeznaczonych

dla szybkich statków i dużych jed-
nostek morskich, ą także instalacji
nabrzeżnych i portowych oraz wy-

posażenia stacji radiolokacyjnych.

Nowy zakład został wyposażony
w najnowocześniejsze urządzenia, z

ZSRR i NRD. Sprowadzony ze

Związku Radzieckiego specjalny
sprzęt elektroniczny zapewni robot-

nikom dogodne warunki pracy, m.in.

automatycznie regulowaną właściwą
wilgotność i temperaturę powietrza.

Urządzenia z nowego zakładu

znajdą zastosowanie przede wszyst-
kim w szybko rozwijającej się buł-

garskiej flocie morskiej i rzecznej.
Część nowej produkcji ma być tak-
że przeznaczona na eksport, głów-
nie do Związku Radzieckiego. (L)
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(Korespondencja własna z NRF) WIESŁAW SZYNDLER-GłOWACIO

Co przeszkadza w normalizacji i rozszerze-

niu stosunków gospodarczych między Polską
,a NRF?

Warto się nad tym zastanowić teraz
w sytuacji, w której — jak to w swym prze-
mówieniu z 22.III.br. w Poznaniu określił Ed-
ward Gierek — „między Polską i NRF nastę-
puje poważny wzrost wymiany gospodarczej.
Może ona i powinna ulegać dalszej rozbudowie

oraz obejmować nowe formy, zwłaszcza koope-
racji przemysłowej. Wymaga to jednak wspól-
nego rozważenia i rozstrzygnięcia szeregu pro-

blemów, które dotychczas poważnie ogranicza-
ją te stosunki i mogą jeszcze bardziej zaciążyć
na dalszym ich rozwoju".

GDY rozpoczął się proces normalizacji stosun-

ków między Polską a NRF — część zachodnio-
niemieckich kupców zdawała sie liczyć na gwał-

towne 0'twarcie nowych wielkich rynków, błyska-
wiczny wzrost obrotów do wiele ważących rozmia-
rów i na jakieś nadzwyczajnie duże zyski. Ton tego
typu niespełnionych nadziei dało się wyczuć z roz-

mów, jakie przeprowadzaliśmy podczas niedawnego
pobytu w Hamburgu z różnymi działaczami gospo-

darczymi. Wprawdzie niektórzy z nich zaznaczali, że

„nie należy się niecierpliwić, bo przecież nie wszyst-
ko da się szybko zmienić" — ale i takie zastrzeżenia

są przecież wyrazem niespełnionych oczekiwań.

Nieprzypadkowo temat ten budzi tak duże zain-
teresowanie właśnie wśród działaczy „Wolnego Han-
zeatyckiego Miasta Hamburga" (nazwa do dziś uży-
wana), które od stuleci żyje z handlu, szczyci się
swoim liberalizmem gospodarczym, a ostatnio rów-
nież szczególnie tu silnymi wpływami socjaldemo-
kracji oraz nieustannie podkreśla chęci ożywienia
stosunków gospodarczych z europejskimi krajami na-

szego obozu (dla których jest też. jednym z ważniej-
szych portów przeładunkowych). Wyrazem tych chę-
ci było m.in. właśnie zaproszenie nas na hamburskie

rozmowy. A źródeł tego zainteresowania można szu-

kać w fakcie, że Hamburg, choć stanowi tylko jedną
z dziesięciu republik związkowych NRF, obejmuje
dziś ponad jedną czwartą obrotów handlowych NRF
z Polską.

Czy jednak rzeczywiście można dziś uskarżać się
na niezadowalający wzrost obrotów Polska—NRF?

Fakty mówią przecież, że choć w minionym ćwierć-
wieczu obroty te faktycznie były znikome, to jednak
w ostatnim okresie notujemy stosunkowo szybki
wzrost eksportu do NRF, a jeszcze szybszy — impor-
tu z tego kraju. Rozmiary tego eksportu i importu
(w min zł dewizowych) zmieniły się bowiem nastę-
pująco:

1970 1971

EKSPORT
IMPORT

W rezultacie stosunkowo szybkiego wzrostu obro-
tów (w 1972 r. — o 61 proc.'.) NRF stała ,się;. ostatnio

fiksiżytń- najpoważmejśfe^rh^iikónfeaheńtem.' ,spośród.;
krajów kapitalistycznych .(poprzednio była nim.. .W.,
fj&ytania), gdyż jej^ -udział w- ogólnych.- ,obrotach, na -,
-

szego handlu' zagranicznego wzrósł do ponad 6 proc.
•Natomiast w bardzo dużych obrotach handlu zagra-

nicznego NRF udział obrotów z Polską wzrósł do

wciąż jeszcze niewiele ważącej • wielkości — poniżej
1 proc

— i trudno się dziwić, że nie jest to wiel-
kość wyraźnie odczuwalna przez taimtejszą gospo-

darkę.
Jest to gospodarka z wielu względów żywotnie dziś

zainteresowana w rozwoju wymiany z krajami socja-
listycznymi. NRF musi bowiem szybko rozwijać swój
handel zagraniczny, a właśnie w stosunkach Wschód
— Zachód można dziś uzyskiwać najwyższe tempo
wzrostu obrotów.

We współczesnym świecie, gdzie szybko rosnące
obroty międzynarodowe sa istotnym przejawem po-

głębiania podziału pracy, dającego wzrost jej wy-

dajności a także wzbogacanie zaopatrzenia rynko-
wego

—

zapewne i nam przydałoby się jeszcze szyb-
sze powiększanie obrotów również z NRF. Co więc w

tym przeszkadza?

DYSKRYMINACYJNE OGRANICZENI^

Nąsza wymiana towarowa z NRF miała znikome

roziriiary przede wszystkim dlatego, że władze tego
kraju stosowały ostrzejsze niż inne państwa kapita-
listyczne dyskryminacyjne ograniczenia dla handlu
z krajami socjalistycznymi. Ściślej mówiąc, przez

ładnych kilkanaście lat w zasadzie nie zezwalano na

jakiś* poważniejszy import z naszych krajów niemal
wszystkich, towarów, co oczywiście musiało paraliżo-
wać tozwój-.wzajatrinej wymiany. I choć ostatnie la-'
ta przyniosły pod t.ym wzgledem pewien postęp, a po
zawarciu miedzy Polska a NRF w roku 1970 umowy

handlowej zakres, niektórych takich zakazów jest
stonniowo ograniczanv — to jednak mimo tych
zmian wciąż jeszcze NRF w handlu z Polską stosuje
roglamentacyjne .ograniczenia, importu, nie mające
miejsca w obrotach z krajami niesocjalistycznymi,
a stosowane przez NRF w obrotach z Polską w

znacznie szerszym zakresie niż przez jakikolwiek
inny kraj.

Obecnie bowiem - takie ograniczenia (ilościowe lub
wartościowe) dotyczą przeszło jednej czwartej spo-
nad tysiąca statystycznych pozycji towarowych (pod-
czas gdy np. Francja czy kraje Beneluxu stosują
takie ograniczenia w handlu z Polska odnośnie ok.

jednej dziesiątej pozycji). Przy czym właśnie ta jed-
na czwarta obejmuje prawie połowę eksportu Polski

do NRF (w r. 1971 — 49 proc., a w r. 1972 — 46

proc.) i dotyczy takich ważnych dla nas. pozycji, jak
np. szereg typów maszyn, barki, rowery, różne wy-

roby przomysłu lekkiego itp.
Co prawda, nasi kontrahenci argumentują, że w

szeregu grup objętych ograniczeniami niekiedy nie
wykorzystujemy w pełni przyznanych nam limitów
i wtedy nasze starania o ich usunięcie wydają się
niecelowe. Ale przecież nieraz limity te w pełni
wykorzystujemy i mamy możliwości ich przekrocze-
nia (dotyczyło to np. dwa lata temu ważnego dla nas

eksportu barek), co w tej sytuacji nastręcza po-
ważne trudności. Podobnie szereg kłopotów nastręcza
kupcom z NRF konieczność uzyskiwania specjal-
nych licencji na zakup niektórych towarów z nasze-

go kraju.
Rzecz zresztą nie tylko w urzędowych trudnościach,

ale również w wywoływanych przez nie psychicznych
oporach. W sytuacji stosowania tego rodzaju choćby
tylko formalnych ograniczeń, szereg zarówno naszych
eksporterów, jak i zachodnioniemieckich kupców,
woli po prostu za bardzo „nie pchać się" w tak kło-

potliwym kierunku, co oczywiście musi utrudniać
rozwój wymiany.

A przecież — co najistotniejsze — stosowanie w

handlu z Polską utrudnień nie mających miejsca w

stosunkach z krajami kapitalistycznymi (bo nie cho-
dzi nam tu o powszechnie stosowane ograniczenia
celne itp., mające chronić własną gospodarkę), jest
przejawem dyskryminacji niezgodnej z zasadami
GATT. Uparte nierespektowanie przynależności na-

szego kraju do tej organizacji świadczy więc chyba
dobitnie o braku właściwego stosunku do kwestii
handlu z Polską ze strony odpowiednich władz NRF.

Nasi gospodarze z NRF wielokrotnie podkreślali,
że „Hamburg tradycyjnie jest za liberalizacją handlu,
przeciw wszelkim dyskryminacyjnym ograniczeniom".
Byłoby więc chyba pożądane, aby postarali się wpły-
nąć właśnie w tym kierunku na władze swego kraju.

Od działaczy głoszących zainteresowania rozwojem
wymiany z naszym krajem chyba można też oczeki-
wać rzetelnego rozpoznawania trudności tej wymia-
ny. A nie powtarzania jednostronnych argumentów,
częstokroć nie mających pokrycia w rzeczywistości.

KTO UPRAWIA BIL ATER ALIZM

W rozmowach z zachodnioniemieckimi działaczami

gospodarczymi niejednokrotnie spotykaliśmy się z za-

rzutami, że „Polacy chcieliby w NRF raczej sprze-
dawać niż kupować, a jeśli już kupować, to w każ-
dym razie wiązać to z jakąś sprzedażą". O pokuto-
waniu tego mitu w kręgach tamtejszych można się
przekonać również z opublikowanej niedawno (17.111)
w „POLITYCE" wypowiedzi redaktora hamburskiej
„DIE ZEIT", gdzie stwierdza się. że „w zachodnim
systemie handlowym każdy kupuje tam, gdzie może

dostać towar najkorzystniej, a sprzedaje tam, gdzie
otrzyma zań najwięcej", podczas gdy „wschodni sy-
stem", wobec braku wymienialnych walut „wychodzi
z założeń dwustronności", co „zacieśnia handlowi
krajów socjalistycznych z Zachodem stosunkowo
ciasne ramy".

Jedno i drugie — gruba przesada. Bo i w „za-

cho^ni^.,, systemie" kierunki działania kupców są

steęąwMfre npl .'mechanizmem ceł i preferencji, i u

nas tendencje do bilateralizmu w zasadzie nie wystę-
pują wK naszjreh stosunkach z poszczególnymi kra-

jaini kapitalistycznymi, z którymi rozliczamy się w

wymienialnych walutach. Zwłaszcza zaś nie można

0 nim mówić w przypadku NRF. w stosunku do

której najlepszym dowodem odejścia od sztywnych
reguł bilateralizmu są pokazane wyżej dane, doty-
czące roku ubiegłego, kiedy to ujemne dla nas saldo

wyniosło 563 min złotych "dewizowych (i przewiduje
się, że również w roku bieżącym, wobec nasilonego
importu sprzętu inwestycyjnego z NRF, nie będzie
ono mniejsze) — a więc jakże tu można mówić o na-

szym bilateralizmie?

Ale choć nie zamierzamy kierować się zasadą bi-
lansowania corocznych obrotów z każdym krajem
z osobna, to jednak skoro na dłuższą mete import
musi być pokryty eksportem, a właśnie NRF stała

się naszym najpoważniejszym kontrahentem wśród
krajów, z którymi rozliczamy się w wymienialnych
walutach — to wobec narastającego tu ujemnego
bilansu, chyba trudno się dziwić, żę musimy dziś ak-
tywizować nasz eksport do tego kraju. Właśnie po to,
abv wzaiemnp obroty mogły sie szybciej rozwijać.

Gdybyśmy bowiem nadal napotykali na utrudnie-
nia naszego eksportu do NRF — zmusiłoby nas to
w konsekwencji do ograniczenia tak poważnego ostat-

nio importu z tego kraju. Wszędzie przecież handel

zagraniczny koncentruje się na tych kierunkach, gdzie
napotyka stosunkowo najlepsze warunki wzajemnej
wymiany.

Podczas hamburskich dyskusji wiele mówiono jed-
nak o tym, że warunkiem takiego rozwoju jest zmia-
na struktury naszego eksportu. O co tu chodzi?

STRUKTURA WCZORAJ I DZIS

Kiedy nasi rozmówcy z NRF chcieli się życzliwie
wypowiedzieć na temat handlu z Polską — najczęś-
ciej wychwalali polski drób. Bo polski eksport z re-

guły kojarzy się tam ludzictn z gęsiami, kurami,
kaczkami... Tylko bardziej zorientowani działacze
wiedzieli również o węglu, a także o tkaninach

1 konfekcji „made in Poland". A o naszym eksporcie
maszyn i urządzeń mogli coś powiedzieć tylko ci,
którzy bezpośrednio zajmują się tym importem w

tej branży.
I wszyscy nieustannie podkreślali, że: „na rynku

NRF możliwości zbytu polskich artykułów spożyw-
czych sa ograniczone — zwłaszcza po wstąpieniu Da-
nii do EWG, jeszcze trudniej lokować tu dodatkowo
tkaniny czy konfekcję — na które popyt rośnie sto-

Grupa polskich dziennikarzy (J. Bielecki — Trybuna Ludu, M. Bytniewski — Rynki Zagraniczne, J. Kowalski
— Polskie Radio, T. Kuta — Glos Wybrzeża, R. Lange — Handel Zagraniczny, P. Nocoń — Budownictwo Okrę-
towe, D. Passent — Polityka, J. Redlich — Życie Warszawy, T. Sapociński — PAP, J. Stępowski — Przegląd
Techniczny, W. Szyndler-GIowacki — Życie Gospodarcze i A. Zalewski — Telewizja Polska) podczas hambur-

skiej dyskusji z senatorem- H . Kernem (w środku), znanym rzecznikiem współpracy Wschód-Zachód.

sunkowo powoli i nawet nasze zakłady tych branż
nie wykorzystują w pełni swych mocy, nie ma też

szans rozwoju eksport do NRF polskiego węgla —

wobec coraz silniejszej konkurencji ropy i gazu. Na-
tomiast stale i szybko rośnie zapotrzebowanie NRF
na wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, prze-

mysł krajowy nie dostarcza wszelkich• potrzebnych
asortymentów, więc przede wszystkim w tej dzie-
dzinie należy rozwijać ekspansję eksportową w NRF".
Krótko mówiąc, usiłowano nas przekonać o tym, że

tylko unowocześnienie struktury naszego eksportu da
nam szansę naprawdę szybkiego poszerzania rynków
zbytu — tak, jakbyśmy sami o tym najlepiej nie
wiedzieli i tej struktury nie zmieniali!

A przecież nawet w obrotach z tak wysoko uprze-

mysłowionym krajem, jakim jest NRF, pod tym
względem wiele się ostatnio zmienia. Choć surowce

i materiały nadal stanowią około połowy wartości
naszego eksportu do NRF. to jednak maleje tu udział

węgla, rośnie zaś waga półproduktów z żelaza i stali
oraz metali kolorowych. Podobne zmiany następują
w strukturze kilkuprocentowego udziału przemysłu
lekkiego (mniej tkanin, więcej odzieży). . Zaś udział

artykułów rolno-spOżywczych zmalał w tym ekspor-*'
cie z 'blisko 40 próć. przed czterema jeszcze'

l
laty

do około 25 proc. A udział maszyn i urządzeń zwięk-
szył się w tym rosnącyrrreksporcie z 3 do około "15
procent, i to już przecież coś znaczy.

Równocześnie w naszym imporcie z NRF surowce

i materiały stanowią ok. 40 procent (głównie różne

asortymenty wyrobów walcowanych, a także chemi-
kalia itp.) . kilka procent daja artykuły rynkowe, zaś

najwięcej, bo ponad połowę całego importu, stano-

wią maszyny i urządzenia. A właśnie ten szybko
rosnący ostatnio import ma stać się narzędziem roz-

budowy i modernizacji naszego przemysłu, właśnie ten

import dowodzi, jak bardzo zależy nam samym na

dalszym
;
zwiększeniu możliwości eksportowych nasze-

go przemysłu, do czego już naprawdę nie trzeba nas

przekonywać.

Natomiast za pożądany możemy uważać pewien
współudział zagranicznych partnerów w intensyfi-
kacji naszego przemysłu przez rozwój kooperacji, co

również i dla nich może być korzystne. Ale i to

okazuje się sprawą dyskusyjną.

SPOR O KOOPERACJĘ

Uważamy, że w unowocześnianiu struktury obro-
tów z krajami wysoko uprzemysłowionymi może

wydatnie pomóc kooperacja przemysłowa, tj. długo-
falowa współpraca przedsiębiorstw, obejmująca prze-

kazywanie technologii, wzajemne dostawy półfabry-
katów i koordynowanie zbytu produktów. Taka bo-
wiem współpraca nie tylko zwiększa ogólne korzyści
płynące ze specjalizacji, ale też prowadzi do wyrów-
nania i przyspieszenia postępu technicznego u part-
nerów oraz ułatwia wzajemny dostęp na rynki, poz-

walając szybko zwiększać wzajemne obroty — i to

na długą metę, w oparciu o stabilne podstawy. Wy-
daje nam się przy tym, że przejmowanie przez
nasze przedsiębiorstwa produkcji niektórych praco-

chłonnych elementów mogłoby ponadto pomagać
w rozwiązywaniu trudności związanych z dużym
deficytem własnej siły roboczej w takich krajach, jak
właśnie NRF.

Rozmaite argumenty za koniecznością rozwijania
kooperacji jakoś jednak nie bardzo docierały do na-

szych rozmówców. Wysuwali różne zastrzeżenia i np.
w Izbie Handlowej Hamburga powiedziano nam

wprost: „Zamiast wiązać się umowami na długo-
trwale dostawy, nasi przedsiębiorcy wolą kupować dziś
półprodukty tam, gdzie to jest akurat dogodniejsze,
a jutro, gdy zmienią się warunki, gdzie indziej. Dzia-
łamy przecież w warunkach rynku odbiorcy, który

może przebierać i wybierać wśród dostawców. Dla-
tego też zamiast szukać szans w kooperacji, powin-
niście dostrzegać je przede wszystkim w normalnym
handlu".

W bliższych rozmowach przyznawano jednak, że

chodzi nie tylko o to. Po prostu wielu zachodnio-
niemieckich przedsiębiorców wciąż jeszcze nie bardzo
wierzy w możliwości naszego przemysłu, więc „na
wszelki przypadek" wolą jeszcze nie wiązać się dłu-

gofalowymi umowami.

Dzieje się tak nawet w Hamburgu, którego działa-
cze przy dużym zainteresowaniu rozwojem wzajem-
nej wymiany chyba mogliby nie tylko sami lepiej się
orientować w aktualnych możliwościach naszej go-
spodarki, ale też przyczyniać się do pełniejszego in-
formowania na ten temat szerszych kręgów gospo-

darczych.
Bo jeśli chodzi o stosunek do konkretnych przed-

sięwzięć kooperacyjnych — to wiele naszych przed-
siębiorstw. szukających możliwości takiej właśnie

formy rozwijania produkcji napotyka na brak roze-

znania ze strony przedsiębiorstw zachodnionie-
mieckich. Mówili o tym polscy przedsiębiorcy, z któ-

Tymi""''dzieliłem' się refleksjami z hamburskich roz-

mów: • '•

—' Wielu przedsiębiorcom z NRF wciąż jeszcze wy-

•idaje"srię',"że'~in~ają u nas do czynienia z zacofaną go-

spodarką, zdolną tylko do bardzo prostych robót, jak
np. wykonywanie drewnianych uchwytów do łopat,
na co nie mogli u nas znaleźć wykonawców i teraz

tym przykładem najczęściej szermują. Albo też uwa-

żają, że ponieważ zależy nam na kooperacji, wobec
tego mogliby u nas kupować za pół ceny, na co my

oczywiście nie zgadzamy się. bo kooperacja i dla nas

musi być ekonomicznie korzystna.
Trudności są więc rozmaite, co jednak nie znaczy,

że niepokonywalne. Bowiem mimo wszystko notuje-
my już szereg konkretnych przedsięwzięć, rokujących
obustronne korzyści.

Np. hamburska stocznia kooperuje już z na-

szym przemysłem okrętowym, sprowadzając od nas

szereg różnych elementów statków. Ciekawie zapo-
wiada się kooperacja FUM w Porębie z zakładami
W. Siegen czy też Metalexportu z firmą Wewag w

zakresie orodukcji wybranych typów obrabiarek, albo

np. naszego Bumaru z firmą Stetter przy produkcji
koparek. Wiele rezultatów może też przynieść rozwi-
janie kooperacji w produkcji - sprzętu elektromaszy-
nowi" nnwwhnpen użvtku (maenetofonv. a^anfp-
ry, lodówki itp.) . W wyniku konsultacji i pertraktacji
zawarto w ostatnich latach kilkadziesiąt różnych po-

rozumień, których realizacja już teraz daje dostawy
wartości 60—70 min zł dew. rocznie. Jest to jednak
niewielka jeszcze część wzajemnych obrotów.

'• *
.

Jeśli chcemy, aby obustronnie korzystna wymiana
— i to nie tylko kooperacyjna — rozwijała się szyb-
ciej, to oprócz bardziej zdecydowanego pokonywania
pokazanych tu trudności, trzeba konsekwentniej usu-

wać i inne przeszkody, do których należą np. z na-

szej strony różne niedomagania marketingu, ó czym
też mówiono podczas hamburskich konfrontacji.

Ale choć rzeczywiście naszemu marketingowi moż-

na niejedno zarzucić — na razie w stosunkach
z NRF temat to nie najistotniejszy, skoro działal-
ność marketingowa dotyczv głównie tych towarów

rynkowych, których nasz eksport i tak jest w NRF

limitowany — więc w tej sytuacji nasi handlowcy
nie uważaia za celowe prowadzenie tam kosztow-

nych badań i kampanii.
Wstępnym warunkiem normalizacji działania jest

usunięcie do końca dyskryminacyjnych ograniczeń. Od

tego przede wszystkim trzeba zacząć, by można było
efektywnie rozwijać wzajemne stosunki gospodarczo.

ZE ŚWIATA

HANDEL ZSRR - USA

W 1972 roku Stany Zjednoczone
wyeksportowały do ZSRR towary
za 546,7 min dolarów w porówna-
niu z 161,7 min w 1971 r. Wzrost
ten jest w dużej mierze wynikiem
poważnych zakupów pszenicy przez
ZSRR (łącznie za 1,2 mld dolarów;

pozostała część zakupionej pszenicy
zostanie dostarczona w roku bieżą-
cym). Równocześnie radziecki eks-

port do USA wzrósł z 57,6 min
dolarów w 1971 r. do 95,4 min w

1972 r. W wyniku tego Stany Zjed-
noczone przesunęły się na liście za-

chodnich partnerów handlowych
ZSRR z siódmego' na piąto miejsce
(pierwsze miejsce zajmuje nadal

Japonia, dalsze NRF, Wielka Bry-
tania i Finlandia). (S)

ABSOLWENCI W SZWECJI

W Szwecji ponad 10 tys. osób z

wyższym wykształceniem albo da-
remnie poszukuje zatrudnienia, al-
bo zajmuje stanowiska wymagające
niższych kwalifikacji", stanowią oni
około 10 proc. ogółu osób do lat
35 z dyplomami akademickimi. Do
1980 roku mury szwedzkich wyż-
szych uczelni opuści 120 tys. nowych
absolwentów, ale w najlepszym
razie co trzeci z nich znajdz;e pra-

cę odpowiadającą nabytym kwalifi-

kacjom. Ponieważ bezrobociu absol-
wentów wyższych uczelni towarzy-
szy dotkliwy brak wysoko kwalifi-

kowanych robotników — wielu wy-

kształconych „ponad aktualne po-

trzeby gospodarki" zatrudnia się po

przeszkoleniu zawodowym na sta-
nowiskach robotniczych. (S)

ROZWÓJ BRAZYLII

Tempo wzrostu globalnego produ-
ktu społecznego w roku 1972 wy-
nosiło 9 proc. Eksport brazylijski
w tym roku szacuje się na 3,8 mld
dolarów w porównaniu z 2,9 mld
w roku ubiegłym. Rząd brazylijski
zamierza nadal prowadzić politykę
popierania eksportu, by zwiększyć
go do 4,5—4,6 mld dolarów. Jest to

niezbędne dla zmniejszenia zadłu-
żenia tego kraju, które wzrosło do

8,8 mld doi. Jednym z posunięć,
zmierzających do tego celu jest po-
wołanie do życia ogólnokrajowej
instytucji do tych spraw z filiami
w Europie zachodniej, Afryce i

Azji. (MP).

ŚWIATOWA PRODUKCJA DDT

W latach 1966—1972 nastąpił na

świecie - dwukrotny spadek produk-
cji DDT (z ok. 500 tys. ton dó 250
tys. ton),' co jest rezultatem pow-

szechnego odwrotu, zwłaszcza w

krajach Wysoko uprzemysłowionych,
od DDT jako - preparatu uznanego
za szkodliwy dla zdrowia ludzi i

zwierząt. Niektóre kraje zupełnie za-

kazały stosowania DDT w ochronie
roślin, inne stopniowo je ogranicza-

ją. Nadal jednak mamy jeszcze do

czynienia ze stale rosnącym zapo-
trzebowaniem na DDT ze strony kra-

jów Trzeciego Świata, które zuży-
wają jeszcze mało chemicznych
środków ochrony roślin a preparaty
z DDT są stosunkowo tanie. (S)

SPADEK IMIGRACJI
DO FRANCJI

Polityka rządu francuskiego, ma-

jąca ostatnio na celu m. iń. zmniej-
szenie dopływu sil roboczych z za-

granicy, dała już wyniki. W ciągu
ubiegłych dwóch lat imigracja za-

robkowa do Francji zmniejszyła się
prawie o połowę —

z 213 tys. osób
w 1970 roku do 119 tys. osób w

1972 roku. Największej redukcji u-

legło przychodźstwo z Portugalii, z

Algierii. (MP)

JAPOŃSKO-
CZECHOSŁOWACKIE

TRAKTORY

Około 1 tysiąca traktorów marki
„Zetor" wyprodukują w 1974 roku
dwie japońskie firmy przemysłowe
z części i podzespołów dostarczo-
nych przez stronę czechosłowacką.
Produkcja ta ruszy już w bieżącym
roku w trzech modelach, przydat-
nych do uprawy pól ryżowych.
Traktory'te Japonia sprzedawać bę-
dzie częściowo na własnym rynku,
a częściowo w Indonezji, na Fili-
pinach, w Syjamie i innych krajach
Azji Południowo-Wschodniej. (S)
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OŁECZNA

W poprzednich numerach (Ż.G. nr 13 i 16) zamieściliśmy fragmenty prac wybitnych ekonomjstów burżuazyjnych.
Prace te są wyrazem dostrzegania narastajqcego kryzysu systemu wartości społeczeństwa kapitalistycznego. Mówi się
nawet o drugim od czasów i. M . Keynes'a kryzysie ekonomii burżuazyjnej.
Ostatnio wzbudziły u nas zainteresowanie poglqdy J. K . Galbraittfa, wybitnego amerykańskiego polityka i ekono-
misty, którego wybór prac oddał do rąk polskiego czytelnika PIW (do problemów podnoszonych przez 1. K. Galbra-
ith'a nawiążemy oddzielnie).

Dostrzegając nowe tendencje, jakie rysują się w ekonomii burżuazyjnej, nie możemy jednak zapominać o tym, że
nie od dzisiaj na Zachodzie rozwijała się krytyka współczesnego kapitalizmu. Wychodziła ona z innych pozycji metodo-
logicznych, opierając się na innych siłach społecznych, niż krytyka t pozycji lewicowych, marksistowskich lub bliskich mark-
sizmowi. W odróżnieniu od procesów autokrytyki, rozwijającej się wewnątrz ekonomii burzuazyjnej mającej na celu
- mówiąc w wielkim skrócie - wykazywanie błędów systemu kapitalistycznego, a nie jego błędności, marksistowski, ewi-
cowy nurt krytyki dawno i znacznie głębiej zanalizował strukturalne, ustrojowe wady kapitalizmu. I zaproponował na

tej podstawie zastąpienie go nowym systemem organizacji życia społeczno-gospodarczego oraz nowym systemem
wartości.

Jednakże ze zrozumiałych względów ten nurt krytyczny przemijał na Zachodzie bez echa (a z mniej zrozumiałych
względów u nas). Natomiast szeroki rozgłos uzyskiwały kierunki „konstruktywnej" krytyki kapitalizmu, często z resztą
przejmujące wraz z „nicowaniem na swój obraz i podobieństwo" przeanalizowane już dawno przez marksistowski
i lewicowy ruch fragmenty „destruktywnej" krytyki kapilalizmu.
Chcielibyśmy przypomnieć Czytelnikom - zawarłą w pracy „SPÓR O SOCJALIZM" (KiW 1968) tłumaczonej na

język polski - upublicystycznioną przez samego autora, wersję poglądów teoretycznych M. Dobb a - członka Tnnity
College i profesora ekonomii Uniwersytetu w Cambridge. M . Dobb należy do rzędu najbardziej znanych współczes-
nych ekonomistów. Uważany jest za najwybitniejszego przedstawiciela kierunku marksistowskiego na Zachodzie.
W pracy tej, której fragmenty drukujemy poniżej, M. Dobb uzasadnia dlaczego kapitalizm, nawet w jego wersji

MAURICE DOBB „konsumpcyjnej", lub inaczej mówiąc tzw. społeczeństwa dobrobytu, powinien i musi być zastąpiony przez socjalizm.

Redakcja

OD
CZASU, kiedy słynny eko-

nomista LEON WALRAS przed-
stawił pod koniec ubiegłego

stulecia wyszukany obraz równowa-
gi ogólnej w postaci układów rów-
nań wzajemnie ze sobą powiąza-
nych, teoretycy ekonomii uznali za

udowodnione, że system tzw. „kon-
kurencji doskonałej" , panujący we

wszystkich dziedzinach gospodarki i
na wszystkich rynkach prowadzi do
optymalnego zaspokojenia potrzeb
konsumenta — optymalnego w tym
sensie, że osiągnięta zostaje taka
struktura produkcji, a więc i kon-
sumpcji, która z danych zasobów
produkcyjnych zapewnia najwyższą
sumę użyteczności (dobrobytu). W

najbardziej zwartym ujęciu kon-
cepcję tę można by przedstawić na-

stępująco:

PO PIERWSZE, zakłada się, że
konsumenci działają racjonalnie i

wykorzystując swobodę wyboru
między alternatywami oferowanymi
na rynku, rozdzielają wydatki na

różne dostępne dobra w taki spo-

sób, aby uzyskać maksimum ko-

rzyści za swe pieniądze.
PO DRUGIE, jeśli producenci

znajdują się stale i efektywnie w

sytuacji konkurencyjnej, każdy z

nich może sprzedać więcej tylko
pod warunkiem oferowania towaru

po cenie niższej niż konkurent, a

więc musi dbać zawsze o stosowa-

nie metod produkcji zapewniają-
cych możliwie najniższe koszty
(mówiąc inaczej — osiąga dany e-

fekt przy minimum nakładów);

PO TRZECIE, zakłada się, że jeśli
rentowność jednego towaru jest
wyższa niż drugiego (czyli konsu-
ment gotów jest zapłacić za jakiś
towar cenę względnie wyższą w

stosunku do kosztów), producenci
szybciej zaczną przestawiać się na

wytwarzanie danego towaru. Sytu-
acja odwrotna wystąpi w przypad-
ku niższej rentowności. Z zaiożeń
tych wynika, że trwa stale proces
przystosowawczy, który zapobiega
użyciu pracy (lub innego czynnika
produkcji) w sposób mniej efek-
tywny w jednym zastosowaniu w

porównaniu z innymi (przy tym
miarą mniejszej lub większej efek-

tywności jest cena, jaką konsument
gotów jest zapłacić za dobro).

PRZYTOCZONE tu w najwięk-
szym skrócie rozumowanie było
przedmiotem niezliczonej ilości

traktatów naukowych i dyskusji.
Bynajmniej nie wszyscy ekonomiści

teoretycy przyjęli je. Właściwie od
pierwszej chwili rozumowanie ta-

kie wzbudzało zastrzeżenia. W mia-

rę upływu czasu, przynajmniej jeśli
chodzi o Anglię, założenia doskona-

łej konkurencji zostały na ogół od-
rzucone jako abstrakcyjny dogmat
o minimalnym znaczeniu praktycz-
nym. Gwoli sprawiedliwości wypa-
da jednak zaznaczyć, że w ostatnich
czasach daje się zauważyć coś w

rodzaju renesansu tej koncepcji,
zwłaszcza w Ameryce, gdzie służy
za uzasadnienie tzw. „gospodarki
zoolnorynkowej" i uświęconego „a-

merykańskiego stylu .życia". Nie mo-

żemy tu, niestety, zająć się szcze-

gółowym rozbiorem tezy o opty-
malności systemu wolnokonkuren-
cyjnego. Sformułujmy jednak —

krótko i w miarę możności bez u-

życia języka fachowego — cztery
główne grupy czynników, które ka-

żą odrzucić ten typ argumentacji.

PO PIERWSZE, najbardziej oczy-
wiste zastrzeżenie sprowadza się do
tego, że teza o wolnej konkurencji
jest w ogóle nieprzydatna do obrony
współczesnego kapitalizmu, który —

jak już mówiliśmy — cechuje nie
konkurencja, lecz monopol oparty
na gigantycznych koncernach lub
kartelach. Nawet w tych gałęziach
gospodarki, gdzie występuje wiele
firm, mamy do czynienia z takimi
formami monopolizacji, jak porozu-
mienia w sprawie polityki cen oraz

praktyka dyktowania cen przez naj-
potężniejszych producentów lub
sprzedawców. Zjawisko to określa

się często w literaturze anglosaskiej
„price — leadership", który ozna-

cza system „cen wiodących", ustala-
nych przez potentatów danego ryn-
ku; do tych cen muszą dostosowy-
wać się wszyscy inni sprzedawcy.
Konkurencja w starym stylu jest
dziś zjawiskiem zupełnie margine-
sowym; jeśli występuje na szerszą
skalę, to nie przez obniżkę cen, lecz
w postaci rozwijania różnego typu
agresywnych kampanii sprzedaży.
Formy te ekonomiści teoretycy na-

zywają „konkurencją niedoskonałą''
a więc czymś pośrednim między
„prawdziwą" konkurencją a mono-

polem.

Gdyby pozostać tylko przy tym
zastrzeżeniu, można by sądzić, że

rozwiązanie powinno pójść w kie-
runku przywrócenia konkurencji
przez rozwiązanie wielkich zrzeszeń

monopolistycznych, zakaz wszelkich

praktyk restrykcyjnych (zmów) i
niedopuszczanie do wykupu jednych
przedsiębiorstw przez drugie. Byli
tacy teoretycy, którzy wyciągnęli
właśnie tego rodzaju wnioski -i pod
hasłem „nawrotu do błogosławieństw
konkurencji" żądali bądź też bronili
ustawodawstwa antytrustowego o-

raz innych środków utrzymania kon-
kurencji przy życiu. W tej mie-
rze, w jakiej mamy do czynie-
nia z przejawami niechęci do
mononoli i do rosnącej koncentracji
potęgi ekonomicznej w warunkach
współczesnego kapitalizmu — ten-

dencje te mogą budzić sympatie, a

nawet anlanz. Wobec tego jednak,
że na ogół łączą sie one z bałwo-
chwalczym stosunkiem do konku-

rencji jako do „raju utraconego",
do którego powinniśfny wrócić —

trzeba przeciwstawiać.się tego rodza-
ju iluzjom. Dlatego też trzy pozo-
stałe gruoy obiekcii w stosunku do

argumentacji „wolnorynkowej" bę-
dą miały duże znaczenie dla wyro-
bienia sobie całościowego sądu. Cho-
dzi o sprawv może mniej oczywiste,
ale bardzo istotne dla naszych dal-
szych rozważań.

PO DRUGIE, kontrargument sfor-

mułowany przez niektórych ekono-

mistów wiąże się z charakterystyką
owej optymalnej struktury kon-
sumpcji i produkcji, jaka ukształto-
wać się ma w wyniku działania
mechanizmu wolnorynkowego. O -

tóż okazuje się, że dla danych wa-

runków optimum to nie będzie by-
najmniej jednoznacznie określone.
Teoretycznie może ukształtować się
nieograniczenie wielka liczba struk-
tur produkcji i konsumpcji, odpo-
wiednio do tego, jakimi kwotami
pieniędzy dysponują poszczególne
kategorie ludności.

Struktura konsumpcji, do której
produkcja miałaby się dostosowy-
wać w sposób najbardziej efektywny,
zależy więc nie tylko od potrzeb i
gustów konsumenta, lecz od tego,
czyje gusty mają najsilniejsze zaple-
cze pieniężne, które pozwoli wy-
wrzeć odpowiedni wpływ na rynek.
Przy bardzo zróżnicowanym podzia-
le dochodów podaż dóbr luksuso-
wych będzie miała priorytet nad

podażą dóbr pierwszej potrzeby —

przysłowiowy szampan i brylanty
znajdą się na rynku prędzej niż
chleb dla głodnych. Również wybór
najbardziej ekonomicznej metody
produkcji zależy od struktury po-
działu dochodu; w pewnych warun-

kach metoda taka nie musi wcale
oznaczać wyboru racjonalnej tech-
nologii zapewniającej oszczędność
paliwa lub surowców, lecz może po-

legać po prnstu na stosowaniu ta-

nie.i niekwalifikowanej siły robo-
czej, zbyt słabe.i i nSezorganizowa-
nej, aby przeciwstawić się np. prze-
dłużaniu godzin pracy w złych wa-

runkach. Tak więc owo Dostulowane
ODtimum, które wynikać ma jako-
by z działania swobodnego mecha-
nizmu rynkowego, jćst pojęciem cał-
kowicie wzplednym i zależy w de-
cydującej mierze od sposobu podzia-
łu bogactw i dochodu. Wobec togo,
że —

z powodów, o których niżej —

dziąłan'ą^ .kr.pj;t,ąIisty.C|Zp.ego ,wolnego
rvnVu rodzi' wielkie, nierówności do-
chodowe,- struktura konsumpcji i oro-

dukćji,r,jaka., ,w.
-rezultacie powstaje,

jest rac-rei odwrotnością tego, co za-

sługiwałoby na tak chptnie używane
mifmo „optimum dobrobytu", maksy-
malizacji zadowolenia itp.

PO TRZECIE, przedstawione te-

oretyczne tezy na temat mechaniz-
mu rynkowego odnoszą się do sytu-
acji, która została już osiągnięta w

wyniku fluktuacji rynkowych i pro-
cesów dostosowawczych. Cóż sie jed-
nak dzieje w toku procesów dostoso-

wawczych? O tym nie ma mowy,
chociaż wiadomo, że świat rzeczy-

wisty cechuje ciągły ruch, proces
zmian, nie zaś ustalona raz na zaw-

sze równowaga. Jeśli zaś chcemy
dostosować te konceocie tporetycz-
na do warunków zmiennych, musi-

my przyjąć założenie, iż podmioty
gospodarujące maja zdolność dosko-
nałego przewidywania nadchodzą-
cych zmian (wtedy uzyskalibyśmy
szereg pozycji równowagi w różnych
punktach czasowych). W praktyce,
rzecz jasna, taka doskonałość nrze-

wid^wań nie wvstpt>uie. Business-

meni, nie mając żadnej pewności co

do kierunku wydarzeń, działają na

cgół na podstawie przypuszczeń,
które mogą bardzo odbiegać od rze-

czywistości, zarówno jeśli chodzi o

ich indywidualną sytuację, jak i o

całą gospodarkę narodową.

Przewidywania megą oKazać się
zbyt optymistyczne, jak i zbyt pe-

symistyczne w stosunku do realnego
przebiegu wydarzeń, a wobec tego,
że wiążą się w pewien sposób z o-

ogólnymi nastrojami na rynku (gdzie
przewidywania poszczególnych pod-
miotów gospodarujących oddziałują
wzajemnie na siebie) — następują
procesy, które są znacznie częstszym
zjawiskiem niż rozwój po łagodnie
wznoszącej się linii ciągłej. Doświad-
czenie dowodzi, że kapitalizm by-
najmniej nie rozwijał się w sposób
harmonijny, lecz przeciwnie — pod-
legał stale gwałtownym wstrząsom,
przechodząc od boomu — wysokiej
koniunktury — do okresów kryzysu
i depresji. W każdym razie do mo-

mentu wybuchu drugiej wojny świa-
towej większość krajów kapitalis-
tycznych znajdowała się na ogół w

sytuacji chronicznego bezrobocia i
niewykorzystania aparatu produk-
cyjnego. W ten sposób, jak widzi-

my, konkurencja może okazać się
mechanizmem kosztownym i źródłem
wielkie.eo marnotrawstwa. Nawet w

przypadku, jeśliby można było uznać
cele osipgane za pomocą tego mecha-
nizmu za oożądane — musiałby być
brany pod uwagę społeczny koszt

konkurencji.

PO CZWARTE, teoretyczne uza-

sadnienie celowości systemu wolnej
konkurencji uwzględnia jedynie te

dobra, które mogą stać się przed-
miotem kupna-sprzedaży indywidu-
alnych konsumentów (używając bar-
dziej abstrakcyjnego terminu — mo-

gą być indywidualnie zawłaszczane).

Oznacza to jednak wyłączenie z

rozumowania,, njnęstwą spraw

pierwszorzędnym znaczeniu dla do-
brobytu i szczęścia społecznego.
Wspomniany wyżej wybitny teore-

tyk wolnej konkurencji WALri.' S
zdawał sobie sprawę z tego ograni-
czenia płaszczyzny argumentacji,
podobnie zresztą, jak z roli struktu-
ry społecznej dochodów — (chociaż
tej ostatniej sprawy nie podkreślał
dostatecznie mocno). Mówił on, że

rozumowanie nie dotyczy tzw. dóbr
publicznych, rozumiejąc pod tym
wszelkie świadczenia, które nie mo-

gą być oferowane i sprzedawane
oddzielnie poszczególnym jednost-
kom, a więc muszą się stać domeną
działalności instytucji publicznych —

państwowych lub niepaństwowych.
Przykładowo można tu wymienić
drogi, społeczną służbę zdrowia,
parki i tereny rekreacyjne, muzea

i galerie sztuki, często transport
publiczny, a także wszystko to, co

obejmuje . się ostatnio terminem

planowanie przestrzenne: tworzenie
pasów zieleni wokół miast, dostęp
do plaż i zbiorników wodnych, za-

pobieganie zanieczyszczeniu rzek i

wybrzeży morskich itd. Wreszcie
jako odrębna pozycja — wchodzi tu

cała sfera szeroko pojętej oświaty.
Nie ma chyba potrzeby podkres^,
że właściwe zaspokojenie potrzeb w

wymienionych tu dziedzinach ma

często wielekroć ważniejsze znacze-

nie z punktu widzenia zdrowia i
szczęścia człowieka niż nabywanie
wielu z tych rzeczy, które natrętnie
usiłują nam narzucić inspiratorzy
szumnych kampanii reklamowych.

Niekiedy spotkać się można z po-

glądem, że omówione wyżej ograni-
czenia płaszczyzny stosowania argu-
mentu konkurencyjnego bynajmniej
nie są równoznaczne z osłabieniem
siły tej argumentacji, ponieważ w

założeniu swoim odnosić się ona

miała jedynie do dobr rynkowych,
towarów w ścisłym tego słowa zna-

czeniu. Byłaby to rzeczywiście traf-
na odpowiedź, gdyby nie fakt, że

obie te kategorie dóbr — tzw. do-
bra publiczne, z jednej strony i to-

wary, z drugiej — znajdują się
względem siebie w stanie swoistej
walki konkurencyjnej. System ka-
pitalizmu konkurencyjnego, dążąc
do zwiększenia zysku, który oczy-
wiście osiąga się tylko ze sprzedaży
towarów, ogranicza rozmaitymi
środkami podaż dóbr publicznych.
Propagowanie ideałów „wolnej
przedsiębiorczości" każe traktować
każdą postać rozszerzenia sfery
świadczeń publicznych jako prece-
dens niebezpieczny dla podwalin u-

stroju. Zwiększenie zakresu świad-
czeń z funduszów publicznych, zwią-
zane jest oczywiście z wydatkami.
Napotyka to opór kół gospodar-
czych, traktujących każdy wzrost

podatków jako hamulec rozwoju
prywatnej przedsiębiorczości. W
wielu przypadkach sfery produkcji
towarów i dóbr publicznych konku-
rują ze sobą bezpośrednio i do-
słownie: dobry system komunikacji
publicznej ma wpływ na zbyt samo-

chodów osobowych, zachowanie pa-
sów zieleni wokół miast jest sprzecz-

'"ne z ińtefeś'ami właścicieli''działek1 i

spekulantów budowlanych; środki
przeciwdziałające zanieczyszczahiu

1

wód i powietrza wchodzą w kolizję
z interesami fabrykantów. Ten typ
konfliktów między interesem pry-
watnym a publicznym, między za-

bezpieczeniem jednostki, a zabez-
pieczeniem społeczeństwa występuje
najbardziej chyba ostro w Stanach

Zjednoczonych — ojczyźnie „wolnej
przedsiębiorczości" pdr excellen ce.

Słusznie też jednym z głównych
wątków znanej książki amerykań-
skiego ekonomisty JOHNA GAŁ-
BRAITHA (The Affluent Soclety —

Społeczeństwo dobrobytu) stało się
wydobycie i podkreślenie rosnącej
przepaści między — używając jego
terminologii — „':prywatnym lUksu-
serri a społeczną nędzą".

Na tym jednak problem się nie

kończy. Chodzi także o to, że pro-

dukcja i sprzedaż wielu -towarów

rynkowych powodują szereg konse-

wencji społecznych, które nie są
brane pod uwagę ani przy charakte-

rystyce popytu indywidualnego na

nie, ani w rachunku kosztów wy-

twarzających je przedsiębiorstw.

Konsekwencje te — określane w

ekonomii terminem „efekty zew-

nętrzne" —

mogą występować za-

równo po stronie konsumpcji, jak i
po stronie produkcji. Innymi słowy,
w kontekście naszych rozważań ka-
tegoria dóbr publicznych nie ograni-
cza się jedynie do omówionego wy-

żej typu świadczeń. Mnóstwo — jeś-
li nie większość — przedmiotów
znajdujących się w sprzedaży wy-

wołuje skutki istotne również dla
tych, którzy ich nie nabywają: dą-
żenie do dorównania sąsiadom,
kształtowanie konwenansów składa-
jących się na swoiste standardy
konsumpcyjne, do których trzeba się
dostosowywać pod groźbą utraty
właściwej pozycji społecznej... Po
stronie produkcji w każdym pod-
ręczniku ekonomii można znaleźć
wiele przykładów „efektów ze-

wnętrznych". Wystarczy wspomnieć
preferowane przez wielkie firmy
samochodowe szybkości zsmiast bez-
pieczeństwa wozów osobowych, albo
też wyraźne nastawienie na blichtr
zewnętrzny, zamiast na wartość u-

żytkową w produkcji wielu_ dóbr
konsumpcyjnych — od odzieży do
różnego rodzaju urządzeń domo-

wych — tylko ze względu na szan-

se rozszerzenia rynku zbytu. (.. .)

(...) Pomijając już monopole i zwią-
zane z monopolizacją zniekształce-
nia, tzw. gospodarka rynkowa — na -

wet jeśli funkcjonuje tak idealnie,
jak w podręcznikach ekonomii —

nigdy nie ujmuje całości efektów
działalności gospodarczej, podobnie
jak nie jest też w stanie odzwiercie-
dlić wszystkich potrzeb ludzkich
wchodzących w zakres pojęcia „do-
brobyt społeczny". Była już mowa

0 licznych ubocznych skutkach dzia-
łalności produkcyjnej — pozytyw-
nych i negatywnych — które po-
winny był włączone do spółecznego
rachunku efektów i nakładów.
Standardowe przykłady to zanieczy-

szczenie powietrza i wód przez, dym,
pył i odpady chemiczne, niszczenie
piękna, przyrody, szkodliwy dla
zdrowia hałas, korki komunikacyjne
1 wzrost liczby wypadków drogo-
wych. Pewne produkty lub procesy

technologiczne wywołują zgubne
konsekwencje, inne mogą mieć zna-

czenie wychowawcze. Produkcja nie-
których dóbr i usług wpływa na

kształtowanie się norm obyczajo-
wych i konwenansów albo pobudza
powstawanie nowych potrzeb.
Wreszcie trzeba uwzględnić całą
wielką kategorię spraw o zupełnie
wyjątkowym znaczeniu dla dobro-

bytu społecznego, takich jak ochro-
na zdrowia, planowanie przestrzen-
ne, oświata, urządzenia kulturalne i

wypoczynkowe. To właśnie charak-
terystyczny dla kapitalizmu nieza-
dowalający stan w tych dziedzinach
dał powód profesorowi GALBRA-
ITHOWI do ukucia cytowanego już
wyżej aforyzmu o „prywatnym luk-
susie i społecznej nędzy". W gospo-
darce socjalistycznej plan musi o-

bejmować wszystkie te pośrednie e-

fekty i względy ogólnospołeczne ja-
ko czynniki współkształtujące poli-
tykę ekonomiczną.

RECENZJE • RECENZJE

ZAGADNIENIA
polityki społecznej zarówno jako

nauki, jak i działalności praktycznej zyskują w

obecnym etapie rozwojowym Polski szczególne
znaczenie. Nauka o polityce społecznej ma za zadanie
formułowanie ogólnych prawidłowości, związków
i najistotniejszych sprzężeń wewnątrz samej polityki
społecznej, jak i między tą polityką a polityką eko-
nomiczną i innymi politykami, zaliczanymi do grupy

szczegółowych, czy między polityką społeczną, a ogól-
ną teorią polityki. Ma ona na celu również służenie
praktyce, ułatwianie prowadzenia polityki społecznej
w sposób właściwy, rozwiązujący istotne problemy
zaspokojenia potrzeb ludności. Jest więc nauką sto-

sowaną, ułatwiającą kierowanie procesami rozwojo-
wymi w warunkach rozwiniętego państwa socjalistycz-
nego.

Rozwiązywanie problematyki polityki społecznej ja-
ko działalności praktycznej odgrywa i odgrywać będzie
coraz większą rolę dla całokształtu procesów rozwo-

ju społeczno-gospodarczego, dla przyśpieszenia wzro-

stu gospodarczego, realizowania zadań postępu spo-

łecznego i ekonomicznego, dla coraz lepszego zaspo-

kojenia potrzeb ludności.
W tych warunkach za szczególnie istotne uznać

należy przygotowanie przez zespól kilkunastu autorów

pod redakcją ANTONIEGO RAJKIEWICZA podręcz-
nika polityki społecznejstanowiącego pierwsze wy-
danie książkowe materiałów do studiowania nauki
o tej polityce. Autorzy założyli, że podręcznik ma za

zadanie przedstawienie genezy, zakresu przedmiotu,
celów i metod tej dyscypliny naukowej.

W kolejnych rozdziałach pracy przedstawiono pod-
stawowe zagadnienia wchodzące w zakres polityki
społecznej. Ujęto również w końcowym rozdziale pro-

blematykę polityki społecznej w prognozach rozwoju
Polski. Przedstawiono w nim najważniejsze zadania
do rozwiązania w przyszłym okresie.

W
YDANIE recenzowanego podręcznika trzeba
uznać za szczególnie pożyteczne. Słusznie stwier-
dza się, że może się on okazać pożyteczny nie

tylko dla studentów, dla których głównie jest przez-

naczony, ale także dla tych wszystkich, których wite-

UTYKA SPOŁECZNA
resuje problem polityki społecznej, tych, którzy biorą
czynny udział w jej praktycznym realizowaniu.

Do szczególnie godnych podkreślenia zalet wyda-
nego podręcznika trzeba przede wszystkim zaliczyć:

9 kompleksowe ujęcie problematyki polityki spo-
łecznej,

O znaczną aktualność prezentowanych rozwiązań
i ustaleń, wskazanie na nowe istotne decyzje podję-
te w dziedzinie polityki społecznej w Polsce po roku
1970 takie, jak: objęcie ludności rolniczej systemem
powszechnej bezpłatnej ochrony zdrowia, przedłuże-
nie urlopów macierzyńskich, reformy i podniesienie
wysokości zasiłków chorobowych dla pracowników
fizycznych, rozpoczęcie procesu stopniowego wpro-
wadzania dodatkowych dni wolnych od pracy, czy

przygotowywanie nowego kodeksu pracy (wprawdzie
autorzy zaznaczają, że ostatnia korekta pracy została
dokonana we wrześniu 1972 r. w związku z tym nie
mogą być podane decyzje, które zapadły później).
Słusznie akcentuje się wzrost płac realnych w niespo-
tykanym dotąd tempie, podwyżki wynagrodzeń wielu
grup pracowniczych. Zwraca się uwagę na rosnącą

funkcję socjalną państwa w Polsce.

0 wskazywanie na propozycje przyszłych rozwią-
zań w okresie realizowania planu perspektywicznego
w Polsce,

% pogłębione ujęcie teoretyczne wielu problemów,
Mimo występowania wielu autorów i poszanowania

ich indywidualnych poglądów i ujęć charakterys-
tycznych dla reprezentowanych przez nich specjal-
ności, zachowano w pracy jednolity układ i zwarte

konsekwentnie całościowe przedstawianie zagadnień,
pozwałające na stosunkowo jednolity sposób refero-
wania problemów; w tej sytuacji praca ma wewnętrz-
nie niesprzeczny charakter, trudny do utrzymania w

warunkach opracowania przygotowywanego przez
wielu autorów. Duża w tym zasługa redaktora pracy
i zarazem autora słowa wstępnego i opracowania „Po-
lityka społeczna w prognozach rozwoju Polski" Anto-
niego Rajkiewicza.

UZNAJĄC wysokie walory pracy i jej wielką po-

żyteczność warto pod rozwagę redaktora i po-

szczególnych autorów wskazać na niektóre pro-

pozycje dyskusyjne, które mogłyby być wzięte pod
uwagę w przypadku przygotowywania dalszych wy-
dań.

Należy do nich zaliczyć:
© ew. wprowadzenie rozdziału charakteryzującego

związki między polityką ekonomiczną i społeczną oraz

rolę polityki społecznej dla całokształtu procesów roz-

wojowych, a także jej umiejscowienie w teorii poli-
tyki, uwzględnienie podstawowych twierdzeń i uo-

gólnień polityki społecznej również i z tego punktu
widzenia,

9 szersze rozwinięcie złożonych problemów, ten-

dencji zmian w kształtowaniu się społecznych fundu-
szów spożycia,

konieczność znacznego poszerzenia rozważań na

temat infrastruktury społecznej, szczególnie istotnych
dla zaspokojenia potrzeb społecznych,

0 uwzględnienie zróżnicowań warunków bytu w

ujęciu przestrzennym i działowym,
£ konieczność rozdzielnego potraktowania polityki

zatrudnienia i polityki kształcenia, przy szerszym
uwzględnieniu zagadnień polityki kształcenia i skut-
ków społecznych zmian poziomu wykształcenia lud-
ności w Polsce jako elementu istotnego dla prowa-
dzonej polityki społecznej. Skrócić natomiast można

zagadnienie pośrednictwa pracy jako elementu poli-

tyki zatrudnienia. Poszerzenia z kolei wymagają
perspektywy zmian polityki kształcenia, reformy sy-

stemy kształcenia jako istotnego elementu przyszłego
rozwoju kraju.

Za szczególnie wartościowy uznać trzeba rozdział
dotyczący polityki społecznej w prognozach rozwoju
Polski. Jednakże i w tym przypadku charakterystyka
zagadnień przyszłościowych mogłaby być szersza.

TJODANE tu uwagi nie podważają wartości opra-

h^cofwania, mają natomiast na celu dyskusyjne
ustosunkowanie się do wywodów autorów i ogól-

nych proporcji ujmowania zagadnień. Zdaję sobie
sprawę z nieuchronności niejednolitych ilościowo i te-

matycznie . problemów przy pracy zbiorowej pisanej
przez wielu autorów. Podkreślałem już jako walor
pracy Stosunkowo jednolite ujęcie. Ponieważ praca
jest obszerna, wysuwanie postulatów co do poszerza-
nia wywodów łączy się zarazem z koniecznoScią do-
konania pewnych skrótów w niektórych innych par-
tiach. Sądzę, że byłyby one niekiedy możliwe. Jeśli
zresztą nawet byłyby trudne, to niewielkie zwiększe-
nie rozmiarów dzieła nie mogłoby być uznane za nie-
słuszne. ,

•

Rozważenia wymagałaby sprawa stopniowego posze-
rzania w dalszych wydaniach ujęć teoretycznych ko-
sztem niekiedy jeszcze występujących opisów, lub
szczegółowego klasyfikowania urządzeń (ma to np.

miejsce w charakterystyce ochrony zdrowia).
W sumie otrzymaliśmy pracę wartościową. Byłbym

za szybkim wydaniem pracy po raz wtóry. Niewielki
nakład niewątpliwie szybko się rozejdzie. Sądzę, że

przy przygotowywaniu przyszłych edycji niektóre
z podawanych w recenzji uwag mogą okazać się po-
żyteczne.

Prowadzone aktualnie studia nad polityką społecz-
ną będą niewątpliwie dawały możność systematyczne-
go pogłębiania ujęć w kolejnych wydaniach.

KAZIMIERZ PODOSKI

'> Polityka społeczna — Praca zbiorowa pod redakcją An-
toniego Rajkiewicza, Warszawa 1973; Państwowe Wydawnic-
two Ekonomiczne, str. S24.
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Złotówki
w śmiedach
Nie możemy jakoś zmobilizował!

naszego przemysłu do zużytkowania
całej makulatury papierowej. Dużo
bogatsze w drewno od nas kraje
•krupulatnie przerabiają każdy kilo-
gram makulatury. A my jakoś nie
możemy w • tej tak ważnej sprawie
podjąć odpowiednich decyzji. Ba, by-
łem nawet świadkiem, jak w lesie
palono wprost na porębie korę i ga-
łęzie drzew, gdyż rzekomo nie opła-
cało się tego wywozić z lasu. A co

dopiero mówić o makulaturze! Obec-
nie up. w województwie krakowskim
wstrzymano zakup makulatury, zre-

sztą i tak najczęściej ]ą palono.

Zsypy na śmiecie w każdym mie-
ćcie zawierają więc sporą ilość ma-

kulatury l rozmaitych trwałych opa-
kowali szklanych i plastikowych:
wszelkiego rodzaju tubki, pudełka, to-

rebki, buteleczki, kubełki w 80 proc.
nadające się do powtórnego wyko-
rzystania po wydezynfekowaniu. Jest
to chyba tańsze niż powtórne wy-
produkowanie. Zresztą nawet przemie-
lenie opakowań z plastiku na pewno
lepie] się opłaci niż spalenie — tym
bardziej, że odpadki te i tak nie uleg-
ną całkowitemu zniszczeniu. Wszel-
kie odpadki z tworzyw sztucznych
są zmorą wysypisk, nie rozkładają się
bowiem pod działaniem bakterii gnil-
nych tak jak i szkło.

Rzecz charakterystyczna tylko bu-
telki po wódkach i winie są u nas

skupowane i wielokrotnie wykorzy-

HANDEL ZAGRANICZNY
W I KWARTALE

Istotnym osiągnięciem handlu

zagranicznego w I kw. br. jest

osiągnięcie dynamiki eksportu

(ok. 20 proc.) , znacznie wyższej,

niż w założeniach planu roczne-

go (13 proc.).

Jeśli chodzi o ogólne tempo
wzrostu importu, to w I kw. br.

było ono zbliżone do tempa za-

łożonego w planie rocznym (w
granicach 20 proc.) . Złożył się na

to jednak znacznie szybszy od

zakładanego w planie rocznym

wzrost importu z krajów kapita-
listycznych.

Nadal więc podstawowym pro-

blemem handlu zagranicznego
pozostaje przyśpieszenie tempa
wzrostu opłacalnego eksportu do

krajów kapitalistycznych i inten-

sywne penetrowanie rynków nie-

których krajów socjalistycznych,
w celu zwiększenia importu. (Sb)

DOCHODY REALNE
LUDNOŚCI

Według ostatnich szacunków

w I kw. br. przeciętna płaca no-

9„m.KW.I.10. — 63/53 + 27/24
MARZEC 1973 R. 17 .3% — S3/53 + 302/
253" . Tego rodzaju tajemniczy napis
można znaleźć na jednej z kart ka-
lendarza terminowego „Merkury", wy-
danego przez państwowe Wydawni-
ctwo Ekonomiczne. A oto jego wy-
jaśnienie od wydawcy: „W celu łat-
wej orientacji w upływie czasu kwar-
tałów i roku, nad górną linią stroni-
cy każdego tygodnia podano liczby
określające procenty czasu (%) oraz

ilości dni kalendarzowych (roboczych),
jakie w ostatnim dniu poprzedniego
tygodnia upłynęły od początku bie-
żącego kwartału (kw.) i roku, zaś
za znakiem plus (+) ilości tych dni,
jakie jeszcze pozostały do końca kwar-
tału i roku łącznie z 1 dniem bie-
żącego tygodnia. Na dole stronicy
podano ilości dni kalendarzowych
(roboczych) w danym miesiącu, zaś

literą ,,T" kolejność bieżącego tygo-
dnia roku". „Żywocik Gospodarczy"
nie czuje się powołany do oceny za-

stywaue aż do całkowitego zniszcze-
nia. Jest to jedyny dobry przykład
wykorzystania opakowań, szklanych.
Szkoda, że związany wyłącznie z pro-
dukcją alkoholu. Natomiast wszyst-
kie inne butelki, butelecżkl I słoiki
są bezmyślnie niszczone lub wyrzu-
cane na śmietnik.

Jak dotąd z wyjątkiem' niektórych
aptek w kraju, które odbierają od
pacjentów zużyte butelki i słoiczki po
lekarstwach nikt tym się nie zainte-
resował. A szkoda.

Czytałem kiedyś ciekawą książkę
0 sprytnych śmieciarzach za granicą,
którzy dorobili się na eksploatacji
śmieci krociowych majątków.

Ktoś zaraz powie: żeby odzyskać
ze śmieci surowce wtórne trzeba bu-
dować sortownie odpadków. Tak . to
prawda, ale nawet przy odrobinie po-
mysłowości i dobrej woli ze strony
lokatorów I. administracji domów
mieszkalnych można by większość
odpadków przed wrzuceniem do ko-
sza odpowiednio posortować, choć
1 wydatek na założenie sortowni na

pewno szybko zamortyzowałby się cał-
kowicie.

Naturalnie trzeba byłoby pomyśleć
o prawidłowych rozwiązaniach tech-
nologicznych i typowych projektach
takich urządzeń komunalnych.

Niezależnie od tego postulowałbym
powołanie jakiegoś z prawdziwego
zdarzenia przedsiębiorstwa czy cen-

trali, która by się tym poważnie za-

jęła.
Należy podkreślić, że .z każdym ro-

kiem problem gromadzenia śmieci bę-
dzie narastał, a co roku w śmieciach
będzie więcej wartościowych surow-

ców i różnych odpadków, nadającyeK»
się do powtórnego lub wielokrotnego

mtaalna netto była o 8,3 proc.

wyższa niż przed rokiem, a

wskaźnik kosztów utrzymania

utrzymał się w zasadnie na po-

ziomie ubiegłego roku. W kon-

sekwencji przeciętna płaca real-

na w I kw. była nieco o ponad

8 proc. wyższa niż przed rokiem.

W porównaniu z I kw. 1970 r.

wzrost przeciętny płacy realnej

w I kw. br. szacowany jest na

22 proc. Oznacza to, że osiągnię-

ty na początku br. wzrost prze-

ciętnej płacy realnej przekroczył

już założenia na bieżące pięciole-

cie, które przewidywały, iż wzro-

śnie ona o ok. 18 proc. (Sb)

ZMIANY W STRUKTURZE !
SPRZEDAŻY

Wzrostowi sprzedaży przedsię-

biorstw handlu detalicznego w I

kw. br. o 6 proc. W porównaniu

z I kw. ub. r. towarzyszył szybki

wzrost sprzedaży towarów nie-

żywnościowych (7 proc.) niż żyw-

nościowych (4,5 proc.). Zadecydo-

wały o tym organizacje handlu

wiłej treści i stylu zacytowanego wy-
jaśnienia. Oddajmy więc głos jedne-
mu z czytelników kalendarza, panu
Januszowi Przybyszowi, który pod-
kreśla brak jednej dość istotnej licz-
by: ile dni pozostało do pierwszego?

0 W Hadykówce (Rzeszowskie)
zbudowano zakłady ceramiczne, ma-

jące produkować sączki drenarskie.
Sączków drenarskich mamy nadmiar:
zalegają one magazyny, fabryce gro-
ził brak zbytu: Wobec tego załoga
i dyrekcja w porozumieniu z wła-
dzami wyższymi zmieniły profil pro-
dukcyjny. Podjęto wytwarzanie pu-
staków „uni", przydatnych do budo-
wy domków jednorodzinnych, więc
mających — jak sądzono — zbyt. Pu-
staki nie mają jednak ujścia, gdyż
nikt nie opracował typowej, powta-
rzalnej dokumentacji domków jedno-
rodzinnych wystawianych z pustaków
„uni".

O Przejeżdżający na sąsiednim to-
rze parowóz spowodował przeciąg,

wykorzystania. Wydaje się, że gra Jest
warta świeczki zarówno z ekonomi-
cznego, jak 1 społecznego punktu wl-
d7nnia. Wiąże się to bowiem z ochro-
n,, środowiska naturalnego.

WALDEMAR SZALEWICZ

Dąbrowa Tarnowska

Z ujemnych
skutków zdajemy
sobie sprawę

W „Życiu Gospodarczym" nr 13
z 1 kwietnia br. ukazał się artykuł
ANDRZEJA NAŁĘCZ-JAWECKIEGO
„SAD ZA... STODOŁĄ". Artykuł poru-
sza rzeczywiście najważniejsze bolą-
czki sadownictwa, a właściwie całego
ogrodnictwa, do których zaliczam:
niedostateczne zaopatrzenie w środki
produkcji, „karanie" rolników za spe-
cjalizowanie się w produkcji ogrod-
niczej oraz brak gospodarza odpo-
wiedzialnego za całość branży ogrod-
niczej, wyposażonego w odpowiednie
prerogatywy.

Na tym tle należy się jednak czy-
telnikom „Życia Gospodarczego" kil-
ka wyjaśnień.

Centrala Spółdzielni Ogrodniczych
wielokrotnie zwracała uwagę na wiele
posunięć przeciwdziałających two-
rzeniu wyspecjalizowanych gospo-
darstw ogrodniczych. Zdając sobie
sprawę z konieczności koordynacji
produkcji i zbytu produktów ogrod-
niczych jesteśmy inicjatorami i wspól-

miejskiego, w których wzrostowi

sprzedaży o ok. 6 proc. towarzy-

szył wzrost sprzedaży towarów

nieżywnościowych o 7,6 proc. i

żywnościowych o 3,8 proc. Od -

wrotnie ukształtowały się te re-

lacje w handlu wiejskim, gdzie

wzrostowi sprzedaży o 6,2 proc.

towarzyszył wzrost sprzedaży to-

warów nieżywnościowych o 6

proc. i towarów żywnościowych

o 6,7 proc.

Dane te wskazują, że w handlu

miejskim w wyniku zwiększenia

atrakcyjności podaży towarów

nieżywnościowych nastąpiło po-

żądane przyśpieszenie dynamiki

ich sprzedaży. Możliwe jest jed-

nak, że w pewnym stopniu zwią-

zane jest to z faktem, że zwięk-

szone przedświąteczne zakupy

żywności zostały przesunięte z

marca w ub. r. na kwiecień w

br. Rzeczywistą skalę zmian w

strukturze sprzedaży handlu

miejskiego będzie więc można

ocenić dopiero na podstawie da-

nych za kwiecień br.

który wprawił w ruch trzy stojące
na torze obok (w Komańczy, powiat
bieszczadzki) wagony towarowe. Zjeż-
dżając po pochyłym torze, nabrały
one rozpędu i przelatując przez sta-

cję w Szczawnem osiągnęły już sto
kilometrów na godzinę. Po przeje-
chaniu 39 kilometrów same stanęły
w Załużu. Zdarzenie to dostarcza po-
mysłu zastosowania w naszym kolej-
nictwie takiego napędu pociągów,
który pozwoli im rozwijać przyzwoitą
szybkość.

0 Dyrektor Wojewódzkiego Przed-
siębiorstwa Handlu Artykułami Pa-
pierniczymi i Sportowymi, mgr inż.
Eugeniusz Dziubiński odpowiedział na

zarzut w „Wieczorze Wrocławia", że
papier toaletowy sprzedaje się razem

z bułkami. Dyrektor tłumaczy, że „pa-
pier toaletowy — cytujemy —

wpro-
wadzono do sprzedaży w sklepach
spożywczych zgodnie z dyrektywą

Prezydium WRN oraz ustaleniami
WKKTB". Nie wiemy dokładnie co

autorami projektu uchwały Rady Mi-
nistrów w sprawie Intensyfikacji pro-
dukcji ogrodniczej oraz usprawnienia
obrotu produktami ogrodniczymi. Sa-
ma uchwala to jednak nte wszystko.
Za nią będzie musiała pójść lepsza,
bardziej efektywna praca naszych
spółdzielni. Lepszy Instruktaż, odbiór
wszystkich nadwyżek wyprodukowa-
nych przez kontraktujących produ-
centów owoców i warzyw, pod wa-

runkiem ich dobrej Jakości i Wresz-
cie właściwe zaopatrzenie producen-
tów w środki produkcji.

Centrala Spółdzielni Ogrodniczych,
wbrew twierdzeniom artykułu, posia-
da rozeznanie potrzeb całej produk-
cji ogrodniczej. Potrzeby z zakresu
maszyn i urządzeń na lata 1971—1975
zostały opracowane i przesłane do
Komisji Planowania 20 czerwca 1969 r.

Cóż z tego, kiedy nie są. realizowa-
ne. Np. potrzeby ciągników i nośni-
ków narzędzi wynoszą około 3 400
sztuk, a otrzymaliśmy w 1972 r. za

-

ledwie 560.

Na potrzebne 1 600 mikrociągników
— zdołaliśmy zakupić około 300. Njp.
w roku ubiegłym Ministerstwo Rol-
nictwa przydzieliło Wojewódzkiej Ra-
dzie Narodowej w Krakowie 50 ciąg-
ników dla sadów zblokowanych,

^

Ciąg-
niki te gdzieś w Krakowie „zaginę-
ły" i do tej pory nie możemy ich
odszukać. Równie zła sytuacja jest
w aparaturze ochrony roślin 1 środ-
kach ochrony roślin. Poza tym Wiele
specjalistycznych środków ochtony
roślin rozprowadza się przez ogAlno-
rolniczą sieć gminnych spółdzielni
i nie docierają one do specjalistycz-
nych gospodarstw związanych z umo-

wami kontraktacyjnymi z CSO lub
ZPOW.

Centrala Spółdzielni Ogrodniczych
„nie oglądając się na pozostałych"
podpisała 7 października 1972 r. trój-
porozumienia z Bankiem Rolnym
i ZW. Spółdzielni Oszczędnośclowo-
Pożyczkowych 1 w ten sposób zakoń-
czyła etap sporów o zasady kredyto-
wania produkcji ogrodniczej.

Już od kilku lat spółdzielnie ogrod-
niczo-pszczelarskie rozpoczęły zorga-
nizowane prace w zakresie tworzenia
1 umacniania specjalistycznych gospo-
darstw i zespołów producentów w

woj. Krakowskim, a od roku ubie-
głego w całym kraju. Pierwszy etap
tych prac zostanie zakończony w ro-

ku bieżącym.
Proszę nic rozumieć, że uważamy,

lż zrobiliśmy wszystko, dla rozwoju
intensywnej, specjalistycznej produk-
cji. Uważamy jednak, że zainicjowa-
ny przez nas kierunek działania jest
właściwy i będziemy go konsekwent-
nie realizować.

EDWARD PIÓRKOWSKI
Dyrektor Biura Produkcji

Ogrodniczej Centrali
Spółdzielni Ogrodniczych

1 Usług — Warszawa

Będą pakować
przesyłki
na poczcie!

W związku z listem Czytelnika, za-

mieszczonym w Waszym piśmie (nr
12 Z 25.03 br.) pt. „DZIWNE USPRA-
WNIENIA POCZTY", Departament
Usług MHWiU przeprowadził rozmo-

wy zc związkiem Spółdzielni Inwali-
dów w sprawie dokonania rozezna-

nia potrzeb oraz rozważenia możli-
wości podjęcia świadczenia usług W
zakresie pakowania przesyłek pocz-
towych przez spółdzielnie inwalidów,
o których mówił autor listu.

W wyniku tego, od kwietnia br.
Spółdzielnia Inwalidów Ochrony Mie-
nia „Uniwersum" uruchomiła punkt
świadczeniu omawianych usług na

Poczcic Głównej w Warszawie przy
ul. Świętokrzyskiej 3133.

Po przeprowadzeniu analizy działal-
ności tego punktu zostaną podjęte
ustalenia co do dalszego rozwijania
tych usług — początkowo w miastach
wojewódzkich; w większych placów-
kach pocztowych.

mgr CZESŁAW OPOLSKI
Dyrektor Departamentu Usług

Ministerstwa Handlu Wewnętrznego
i Usług — Warszawa

Partner —

dla posiadaczy
i odbiorców

Uwagi i obawy autora listu pt.
„N IEPOROZUMIENIE" z nr 14 Z. G.
zmuszają do wnikliwego spojrzenia
na działalność Centrali Obrotu Ma-
szynami i Surowcami „BOMiS", któ-
rej przyznano wiodącą rolę wśród
przedsiębiorstw wyspecjalizowanych
w zagospodarowywaniu zapasów nie-
prawidłowych, powstających w pań-
stwowych jednostkach organizacyj-
nych. Dotycuczasowa działalność tego
przedsiębiorstwa ograniczała się do
zagospodarowywania nieprawidłowych
zapasów przez Ich sprzedaż na cele
zaopatrzenia, produkcji i usług. - Iw
tym zakresie — trzeba obiektywnie
stwierdzić — nie zdawało ono egza-
minu.

Zbiurokratyzowany styl pracy, ni-
kłe zainteresowanie mniej wartościo-
wymi materiałami, niedostateczna in-
formacja, ograniczona sfera odbior-
ców, skomplikowany system cen —

spowodowały negatywny stosunek do
tego przedsiębiorstwa zarówno posia-
daczy zapasów nieprawidłowych jak
i nabywców tych zapasów. W takim
układzie istnienie tego przedsiębior-
stwa mogło się wydawać nieporozu-
mieniem.

Już dawno na lamach pism postu-
lowano powołanie scentralizowanego,
na szczeblach województw, ośrodka
informacji o zapasach nieprawidło-
wych w rodzaju Banków Informacji
(patrz artykuł niżej podpisanego w

„Gospodarce Materiałowej" nr 5/72 r.

pt. „O Banku Informacji o zapasach
zbędnych i nadmiernych — krytycz-
nie").

Aktualna organizacja i zakres dzia-
łalności BOMiS-u ulegają przemia-
nom. Centrala „BOMiS-u" podporząd-
kowana Państwowej Radzie Gospo-
darki Materiałowej otrzymało statut
przedsiębiorstwa wielozakładowego i
jako taka działać będzie w zakresie:

0 dokonywania obrotu składnikami
majątkowymi stanowiącymi zapasy
nieprawidłowe,

0 dokonywanie obrotu odpadami i
odrzutami produkcyjnymi,

0 eksportu i importu artykułami
przydzielonymi odrębnymi przepisami.

Rozszerzony został również zakres
przedmiotowy po stronie nabywców,
który obejmuje: jednostki gospodar-
ki uspołecznionej i nieuspołecznionej
oraz osoby fizyczne. Wachlarz form
obrotu obejmuje sprzedaż w formie
tranzytu rozliczanego i organizowa-
nego z własnych magazynów i — wła-
snych oraz innych punktów sprzeda-
ży detalicznej.

! tt Z ty cli nowych form działania I w

now^ni- 'iiklaldzW organizacyjnym mo-

że wytworzyć się dopiero partner dla
posiadaczy i odbiorców, jakiego obu
stronom należy życzyć.

mgr ZENOBIUSZ ZBIKOWSKI
Gdańsk-Wrzeszcz

„Herbapol"
ma zamiar pomóc

W związku z listem do redakcji pt.
„HERBAPOL" POWINIEN POMOC",'
umieszczonym w nr 10 (marzec 1973
r.) „Życia Gospodarczego", Zjedno-
czenie Przemyślu Zielarskiego „HER-
BAPOL" podaje poniżej informacje,
naświetlające całokształt poruszonych
zagadnień.

Punkt skupu mięty (tymczasowy)
zlokalizowany w PGR Kokocko przyj-
muje dostawy od plantatorów z naj-
bliżej położonych miejscowości, po-
dobnie punkt stały w Chełmnie.

Dostawy surowca (ziela mięty) do
tych punktów odbioru odbywają się
na podstawie imiennych harmonogra-
mów dostaw opracowanych co roku
przez oddział w Chełmnie przy współ-
udziale Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Zrzeszenia Plantatorów i Zbiera-
czy Ziół w Chełmnie. Z tych pun-
któw odbioru Bydgoskie Zakłady Zie-
larskie własnym transportem przewo-
żą ziele mięty do olejkami w Byd-
goszczy. W przypadkach, gdy planta-
torom nie odpowiadają terminy do-
staw określone harmonogramem, Za-
kłady dopuszczają poza harmonogra-
mem tzw. dostawę bezpośrednią do
olejkami w Bydgoszczy.

Plany rozwoju bazy surowcowej
Bydgoskich Zakładów Zielarskich za-

kładają dalszy wzrost upraw i kon-
traktacji ziela mięty do około 2 000
ton w rejonie Chełmna oraz na te-
renie powiatu Świecie.

Te względy zadecydowały o pod-
jęciu starań o lokalizację nowej in-
westycji (Oddziału wraz z olejkar-
nią) w Chełmnie.

Postulaty zakładów zostały uwzględ-
dnione i Zjednoczenie Przemysłu Zie-
larskiego „HERBAPOL" wystąpiło do
Prezydium Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Bydgoszczy pismem z 12
III.1972 r. o ustalenie lokalizacji Od-
działu i Olejkami w Chełmnie.

Budowę Oddziału przewiduje się w

latach 1975—1976. Przewidziany koszt
budowy — około 18 min zl.

Bydgoskie Zakłady Zielarskie chcąc
maksymalnie usprawnić odbiór ziela
mięty od plantatorów ze wsi Bruki
i Błota (GRN Unisław) przedsięwzię-
ły starania w Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Chełmnie o uzy-
skanie lokalizacji w celu zbudowania
do 1975 r. z własnych środków ty-
powego punktu odbioru ziela mięty w

Kokocku, w miejsce dzierżawionego
budynku zastępczego.

Przewidywane zamierzenia przyczy-
nią się do całkowitego rozwiązania
zagadnień dotyczących odbioru ziela
mięty z rejonów jej uprawy.

inż. E. MIKULSKI
z-ca naczelnego dyrektora

d,s Plantacyjnych i Skupu
Zjednoczenia Przemysłu

Zielarskiego „HERBAPOL"
Warszawa

Jeśli chodzi natomiast o handel

wiejski, to widoczne jest nasi-

lenie procesu denaturalizacji spo-

życia ludności rolniczej. Skala

tego zjawiska byłaby prawdo-

podobnie jeszcze większa; gdyby

sklepy handlu wiejskiego lepiej

były zaopatrzone w artykuły

żywnościowe. (Sb)

POZIOM
CEN DETALICZNYCH

Ceny detaliczne towarów i

usług konsumpcyjnych nabywa-

nych przez ludność w I kw. br.

utrzymały się na poziomie z I

kw. ub. r. przy nieznacznej ten-

dencji zwyżkowej (w granicach

0,1 proc.). Niższe były ceny towa-

rów żywnościowych (o 0,6 proc.) ,

a wyższe ceny towarów nieżyw-

nościowych (o 0',1 proc.) i usług

(o 2,4 proc.).

Nieznaczna tendencja zniżko-

wa cen towarów żywnościowych

związana jest z niższymi niż

przed rokiem cenami jaj (o 13

proc.) . jak i niektórych warzyw

oznacza ten skrót, ale należy wyra-
zić zadowolenie, że' i ta instytucja
zadbała o kompleksową obsługę w

jednym sklepie całego przewodu po-
karmowego klienta.

0 W budżecie powiatu złotowskie-
go założono, że w tym roku kole-
gium karno-administracyjne z tytułu
nałożonych na obywateli kar, uzyska
pokaźną kwotę 750 tys. zł. Aby plan
ten wykonać, każdy z mieszkańców
włącznie z noworodkami musi za-

płacić z tytułu dokonanego wykro-
czenia — 20 zł. Dotychczas mieliśmy
plan w wielkiej estymie. Tymczasem
znalazł się głos wręcz przeciwny.
„Mieszkańcy powiatu złotowskiego —

apeluje „Głos Koszaliński" — nie
wykonajcie tego planu. Wasza dobra
praca na pewno przysporzy więcej
korzyści niż te 750 tys. zł."

0 Stocznia Remontowa w Szczeci-
nie odmówiła prośbie kapitana od-
świeżanego w jej dokach statku, że-

by mógł kupić w domu towarowym
„Posejdon" pewien żyrandol i za-

wiesić w swojej kajucie. Dyrektor
stoczni wyjaśnił, że dom towarowy
ma prawo sprzedawać tylko klien-
tom prywatnym. Zrobienie wyjątku
wymaea zgody Wydziału Handlu
Prezydium WRN. Rozpatrzenie prze-
zeń sprawy i wydanie zezwolenia
trwa dłużej, niż remont statku. Ka-
pitan nie ma więc żyrandola. Płynie
stąd wniosek, że nte należy pochop-
nie i nadmiernie decentralizować u-

prawnień. Gdyby zgody na kupno
żyrandola udzielał minister handlu na

wniosek ministra żeglugi, -

sprawa
mogłaby ' być niechybnie załatwiona
prawie od reki — na najbliższym
posiedzeniu rządu.

9 Na stacji kolejowej Żurawica
zbudowano za 18 milionów złotych
stacje paliw płynnych, która miała
zaooatrywać w paliwo lokomotywy
spalinowe. Odbioru • technicznego
stacji dokonano w październiku 1972
r. W polowie marca br. stacja była
jeszcze nieczynna i nie wiadomo,
czy i kiedy w ogóle będzie urucho-
miona. Nie odpowiada ona przepi-
sani przeciwpożarowym. Projektant
zapomniał o zaooatr^niu zbiorników
•w o\nrvmocY\rony (Vi. Co gorsza,
zblornfkf. wbrew obowiązującym za-

sadom. sa za blisko torów kolejo-
wych i ewentualny wybuch zagraża
nr7ei°7dżajpevm nociąsom. Komisje
obradtija. straty rosną, nikt nie ch^e
DOrtrvsac ripcv7.it o eksploatacji o-

binktu i iść siedzieć w ra-zie niesz-
częścia. Mówi się Już o budowie sta-
cji od pnrzntku. .Tak sie zrinjp. rtrze-
rlp wszvstkim nalo5:ałnhv szvbko o-

pubWnwnć w nrasl» nazwiska winn-
walców. ho notem okaże sie. że
oowi=rt-»ialnośe jn* sie rozm^cima

i noinforrpnwpć oninle oubliczna ja-
ki» nonipśl! konsekwen^le. Kara —

naszvm zdaniem — wychowawczą
bvłnbv sądowne zmuszenie prn1°k-
tantów do zrnVtienia od nowa Hnkn-
mpntacji — tym razem zupełnie za

darmo.

(o 12 proc.) w handlu uspołecz-

nionym i na targowiskach, przy

równoczesnym wzroście cen owo-

ców oraz targowiskowych cen

mięsa i drobiu. .

Nieznaczna tendencja zwyżko-

wa cen konsumpcyjnych towa-

rów nieżywnościowych związana

jest z podwyżką cen ziół farma-

ceutycznych oraz niektórych ga-

zet i czasopism.

O wzroście cen usług zadecy-

dowała podwyżka opłat na nie-

które usługi poczty oraz telefonu

i telegrafu, jak również opłat za

szkolenie kandydatów do egza-

minów na amatorskie prawo ja-

zdy. (Sb)

ZAPASY TOWARÓW
RYNKOWYCH

Wartość zapasów towarów w

handlu rynkowym na koniec

marca br. (149 mld zł) była o ok.

9,5 proc. wyższa niż na koniec

ub. r . Tempo wzrostu zapasów

jest' więc wyższe od tempa wzro-

stu sprzedaży przedsiębiorstw
handlu detalicznego (6 proc.).

W _ .o ce nijgrthSftefiiaW^BHSBWfcS
uwzględnienia wymaga jednak
fakt, że w ubiegłym roku natę-
żenie zakupów przedświątecz-
nych wypadło w marcu, a w. br.

uległo ono przesunięciu na kwie-

cień. Dla oceny tempa wzrostu

zapasów rynkowych właściwe

będzie więc dopiero porównanie
tych danych na koniec kwiet-

nia br. •

Już obecnie widoczne jest na-

tomiast, że handel wiejski nie

nadąża z dostawą towarów za

szybko rosnącymi dochodami

ludności wiejskiej. Na koniec

marca br. zapasy w handlu wiej-
skim były bowiem tylko o 5,3
proc. wyższe niż na koniec mar-

ca ub. r. (wobec 11,8 proc. wzro -

stu zapasów w handlu miejskim).
Słaby wzrost zapasów w handlu

wiejskim miał przy tym miejsce
przy relatywnie niewielkim wzro-

ście sprzedaży handlu wiejskie-
go (o 6,2 proc. w porównaniu z

I kw. ub. r.). (Sb)

SKUP WARZYW I OWOCÓW'
W BIEŻ ROKU

W spółdzielniach ogrodniczych
trwają już intensywne przygo-

towania do skupu warzyw i

owoców. Wszystkie jednostki
spółdzielcze mają osiągnąć stan

„pełnej gotowości" do 30 maja
br. Sprawny przebieg tych prac

zadecyduje o pomyślnym wyko-
naniu tegorocznych, znacznie

zwiększonych zadań • spółdziel-
czości. Zamierza ona skupić ogó-
łem 1,3 min ton produktów, a

więc o ok. 100 000 ton więcej
niż w poprzednim. Na ilość tę

złożyć się ma również realizacja
podjętych przez spółdzielnie zo-

bowiązań dodatkowego skupu
50 000 ton warzyw i owoców.

Wśród wielu spraw związa-
nych z rynkiem ogrodniczym
na czoło wysuwają się: dalsza

koncentracja i specjalizacja re-

jonów i gospodarstw w okreś-

lonych uprawach, rozwój zespo-

łowych form gospodarki oraz

obustronne podniesienie dyscy-
pliny w zakresie kontraktacji.
Zobowiązano też spółdzielnie do

odbioru z zakontraktowanych
plantacji całej ilości towaru pod
warunkiem, że będzie on odpo-
wiadał normom jakościowym.

W celu usprawnienia obsługi
producentów wprowadzi sie na

szerszą skale bezpośredni odbiór

produktów z gospodarstw, (msk)
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