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DZIAŁANIE STRATEGICZNE
„Ddskonalenie systemu funkcjonowania gospo-
darki i państwa w oparciu o wymienione kierun-
ki rozwiqzan, w odróżnieniu od dotychczasowych
zmiarł w tej dziedzinie, powinno mieć komplek-
sowy charakter Jest to niezbędny wymóg mark-
sistowsko-leninowskiej jedności polityki, ekono-
miki i nauki, konieczny warunek rzeczywistego
i skutecznego podniesienia efektywności gospo-
darowania oraz wykorzystywania współczesnej
nauki i techniki jako podstawowej dźwigni roz-

woju gospodarczego i postępu społecznego".

(z uchwały VI Zjazdu PZPR)

POLITYKA
i jej konkretyzacje w praktyce społecz-

no-gospodarczej ostatnich lat systematycznie prze-

cierają drogę nowemu podejściu do strategii roz-

woju. Że osiągnięcia cząstkowe — resortowe, branżo-
we, regionalne — składają się na ogólny postęp, jest
tak pewne, jak dwa razy dwa równa się cztery. Z tą
samą jednak pewnością, bo na podstawie wieloletniego
doświadczenia, stwierdzić można, iż to co tu i ówdzie
(w branży, w regionie) uchodzić może za bezdysku-
syjnie pożyteczne, bynajmniej nie zawsze musi być
korzystne, gdy rzecz oceniamy z ogólnego punktu wi-
dzenia.

Reprientacja sposobu myślenia na te tematy dała

0 sobie znać m.in. w toku wojewódzkich konferencji
PZPR. Dominowały tam kryteria ogólnogospodarcse,
społeczne. Mówiono przeważnie w takim tonie: co

my możemy zdziałać na rzecz państwa, na rzecz roz-

woju całej gospodarki, jakie szczególne cechy i właś-

ciwości regionu można zdyskontować dla dobra ogółu
1 co w związku z tym należy zrobić na miejscu, a w

jakiej mierze są potrzebne świadczenia ze strony ogó-
łu (czyli państwa, budżetu). Charakterystyczny dla

poprzednich okresów spis żądań pod adresem władz

centralnych ustąpił miejsca postawie współgospodarza,

rozumiejącego dobrze związki i sprzężenia zwrotne

między regionem a całością kraju.

W sprawach tych wypowiedział się VI Zjazd partii,
traktując kompleksowe podejście do strategii rozwo-

jowej jako istotny warunek pełnego i efektywnego
spełnienia jej celów. „Plan ten (przestrzennego za-

gospodarowania — dop. W.D.) — czytamy w prze-
mówieniu EDWARDA GIERKA— winien zapewnić
OPTYMALNE wykorzystanie sił, zasobów i warunków
regionalnych dla intensyfikacji i modernizacji proce-
su rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Chodzi
zwłaszcza o wykorzystanie efektów, które daje re-

gionom SPECJALIZACJA w społecznym podziale pra-

cy, koncentracja majątku trwałego oraz kwalifikacje
pracownicze. Planowe ukształtowanie układów prze-

strzennych wiąże się z potrzebą KOMPLEKSOWEGO
projektownia i realizacji nowych inwestycji, zwłasz-
cza zaś inwestycji przemysłowych — PONAD grani-
cami powiatów i województw", (podkreślenia moje —

W.D.) .

TO, co dotyczy układów na linii: region-państwo,
obejmuje także kształtowanie się stosunków mię-
dzy poszczególnymi branżami a resortem oraz mię-

dzy nimi a całością gospodarki. Przezwyciężenie naszej
starej słabości, nazywanej partykularyzmem, stanowi

jedno z ważniejszych zadań w toku usprawniania
i unowocześniania systemu planowania i zarządzania
gospodarką i . państwem. Skierowanie bowiem poten-
cjału vHteiektuainego i ibyitoórczego poszczególnych
organizacji i jednostek w całym łańcuchu techmló-
giczno-produkcyjnym rtit realizację okt&ślóneffó celu
śttafeglcznego może i poibiłiłió dać rezultat Większy
niżby to wynikało z arytmetycznej sumy pojedynczych
osiągnięć.

„Należy zwiększać — czytamy w Uchwale VI Zjaz-
du partii — rolę centralnych ośrodków planowania
i dyspozycji w odniesieniu do wszystkich problemów
i decyzji, które dotyczą kierunków rozwoju kraju,
zasadniczych proporcji gospodarczych, równowagi eko-
nomicznej". I dalej: .,Podstawą planowania centralne-

go stać się muszą wieloletnie programy dotyczące roz-

wiązywania potrzeb społecznych... Inwestycje objęte
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Okrętowej dość wiernie od-
zwierciedla meandry naszej po-

lityki naukowej w latach minio-

nych. Najpierw było to centralne
biiuro konstrukcyjne zajmujące się
projektowaniem i opracowywaniem
dokumentacji statków morskich.
Potem — od 1956 roku — rozdzielono
brnro konstrukcyjne pomiędzy po-

szczególne stocznie, by w roku 1962
znów scalić je w jeden centralny
ośrodek, mający przy tym zajmo-
wać się badaniami naukowymi po-
trzebnymi całej branży okrętowej.
W 1968 roku kolejna zimiana naz-

wy kładąca większy nacisk na „ba-
dawczość", lecz nie odmieniająca
treści. Aż wreszcie w styczniu 1971
roku znów powstały biura konstruk-

cyjne przy stoczniach, a centralny

ośrodek podległy Zjednoczeniu Prze-

mysłu Okrętowego zajmować się
ma głównie pracami badawczymi i

wdrożeniowymi, jak też projekto-
waniem statków szczególnie złożo-
nych i nowatorskich technicznie.

Nie była to, jak widać, polityka
ani konsekwentna, ani zibyt daleko-
wzroczna: królowała doraźność, a

reorganizacja miała być panaceum
na kłopoty. Jednakże właśnie lata

sześćdziesiąte przyniosły dość szyb-
kie i nagłe zmiany w konserwatyw-
nej dotąd światowej żegludze. Z po-
czątkiem tego okresu pojawiły się
w świecie pierwsze jednostki mor-

skie zasługujące na miano „wielkich
statków", a w końcu lat sześćdzie-

siątych statki zupełnie nowych i

niekonwencjonalnych typów zaczę-

ły odbywać swe pierwsze rejsy:

JERZY
SURDYKOWSKI

barkowce, duże d szybkie kontene-

rowce, statki Ro-Ro i inne. Dotych-
czasowe przemiany — powolne i

odbywające się pod ciśnieniem

wiekowych tradycji — przekształ-
ciły się dóść nagle w zmiany szyb-
kie. Rewolucja naukowo-technicz-
na wdarła się i na morza. Pomię-
dzy zaskoczonymi jej przebiegiem
była niestety i Polska.

Po roku 1970 postawiliśmy na

rozwój przemysłu okrętowego, rea-

lizujemy w stoczniach poważny pro-
gram inwestycyjny, o którym mó-
wił w wywiadzie dla „Ż.G." dyr.
generalny Zjednoczenia Przemysłu
Okręgowego Stanisław Skrobot (nr
9). Taki program winien również

DOKOŃCZENIE NA STR. 8

centralnymi, kompleksowymi programami rozwoju
muszą być przedmiotem decyzji szczebla centralnego".

Kierownictwo centralne skupia więc swą uwagę na

głównych problemach strategicznego rozwoju, podpo-
rządkowując im w sposób obligatoryjny kierunek i za-

kres działania poszczególnych resortów i organizacji.

TA metodologiczna dyrektywa legła u podstaw m.in.
programu perspektywicznego resortu chemii. Punk-
tem wyjścia dla opracowania Programu Chemizacji

Gospodarki Narodowej były perspektywiczne potrzeby
różnych dziedzin przemysłu, budownictwa, konsumpcji
materialnej, kultury itp. — wynikające z hipotetycz-
nych tymczasem celów, ponieważ generalny program

strategiczny jest dopiero w toku opracowywania. Ini-
cjatywa takiego podejścia jest jednak znamienna.

Ostatnia decyzja Biura Politycznego polecająca
opracowanie długofalowego programu produkcji ma-

szyn i urządzeń m.in. dla rolnictwa, przemysłu rolno-
-spożywczego oraz aparatu skupu i handlu — jest kom-

plementarna wobec dyrektywy VI Zjazdu na temat

skoordynowanego programowania i realizacji całego
KOMPLEKSU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ. W

ten sposób technologiczno-ekonomiczne właściwości

i związki bazy surowcowej (rolnictwo), ogniw pośred-
nich (skup) i przetwórstwa (przemysł rolno-spożywczy)
nabierają zdolności zwielokrotnienia efektu końcowe-

igo- w stosunku do produktu wyjściowego.

Od pewnego czasu mówi się już nie o budownictwie

mieszkaniowym i nawet nie o programie mieszkanio-
wym, lecz o PRZEMYŚLE MIESZKANIOWYM. Jest
to uznanie faktu, że na pojęcie mieszkanie — składa
się nie tylko rezultat działalności przemysłu materia-
łów budowlanych i przedsiębiorstw budowlano-mon-
tażowych, ale także dziedzin wytwarzających wyposa-
żenie służące wygodzie i upiększeniu miejsca, gdzie
człowiek spędza przecież większą część swego życia.
Ceł strategiczny: zbudowanie samodzielnego mieszka-
nia dla każdej rodziny — angażuje więc do współdzia-
łania, obok branż „ściśłe" budowlanych, również takie
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gałęzie, jak przemysł meblarski, metalowy i elektro*
niczno-elektrotechniczny (lodówki, elektrotechnika
użytkowa, sprzęt oświetleniowy), lekki (tkaniny deko-
racyjne), a przy tym rozmaite typy usług mieszkanio-
wych itd. itp. Realizacja w ten sposób pojętego progra-
mu mieszkaniowego będzie wywierała decydujący
wpływ na kształtowanie struktury konsumpcji. Proces
ten będzie wspierany przez odpowiednie ukształtowa-
nie struktury produkcji, co jest z kolei zależne od stop-
nia trafności kompleksowego ujęcia perspektywicznych
zadań wszystkich dziedzin współdziałających.

DYNAMIKA rozwoju gospodarczego i tempo wzro-

stu stopy życiowej są rezultatem zarówno postępu
wydajności, nowatorstwa, efektywności przedsię-

biorstw, branż, organizacji gospodarczych, jak i sku-
teczności kierowania ich działalnością w skali ogólnej.
Z biegiem czasu gospodarka staje się organizmem
i coraz większym, i coraz bardziej złożonym, i skom-
plikowanym, co potęguje oczywiście stopień trudności
kierowania i zarządzania

Wzmaganie skuteczności oddziaływania na organi-
zacje gospodarcze ma szczególne znaczenie wobec tej
okoliczności, że ich cele z natury rzeczy nie są zaw-

sze i w pełni tożsame z celami ogólnymi. Kryteria
działania są odcinkowe, a więc bądź inne, bądź nie

pokrywają się całkowicie z kryteriami centralnego
planisty, którego naczelną troską jest uczynić zadość

wymaganiom racjonalności ogólnospołecznej i wypeł-
nić społeczne' cela ustrojowe. Czynnikiem integrują-
cym „odgórnie" jest system kierowania i zarządzania
w skali ogólnej, skłaniający przedsiębiorstwa, organi-
zacje i instytucje do aktywnego i kierunkowo pożą-

danego współdziałania w realizacji programu general-
nego.

W przeszłości był to problem który próbowano z

miernym powodzeniem rozwiązać przy pomocy me-

tod bilansowo-koordynacyjnych. Mnogość celów bez
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Zakłada się dostosowanie działalności wydziałów zatrudnienia do potrzeb regionów gospodarczych
i wzmocnienia ich funkcji organizacyjno-koordynacyjnej — stwierdza minister WINCENTY KAWALEC
w artykule na temat biezqcych problemów rynku pracy (str. 7) Fot. A. JAŁOSINSKI
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PIERWSZY w bieżącym roku numer „Ekonomisty"
otwiera artykuł JÓZEFA PAJESTKI pt. Ogólne współ-
zależności rozwojowe i społeczne czynnik! postępu. Na

wstępie autor stwierdza, że w literaturze ekonomicz-

nej dominują formalne, ilościowe teorie wzrostu. Ten
nurt ma pewne słabości, nie obejmuje bowiem niektó-

rych istotnych czynników 1 współzależności, nie da-

jących się kwantyfilcować i ujmować w postaci for-
muł algebraicznych. Przy opracowaniu teoretycznych
uogólnień należy więcej czerpać z faktycznego doś-
wiadczenia w skali krajowej 1 światowej i nie dać się
krępować formalnymi koncepcjami teoretycznymi.

Pierwsza część artykułu poświęcona jest zaprezento-
waniu metody schematów współzależności rozwojo-
wych. Autor posługuje się metodą kolejnych przybli-
żeń, wychodząc najpierw od współzależności ilościo-
wych, następnie wprowadza czynniki jakościowe (efek-
tywność), a wreszcie włącza do analizy czynnik poli-
tyki. Cala ta metoda służy autorowi do podkreślenia
decydującego znaczenia dla postępu czynników spo-

łecznych.
W drugiej części publikacji J. Pajestka analizuje

społeczne czynniki postępu, odnoszące się zarówno do

doby obecnej, jak i do przyszłych warunków rozwojo-
wych Polski. Analizuje on, w Jaki sposób polityka

szybkiego wzrostu spożycia, realizowana w Polsce w

ostatnim czasie, przyczynia się do przyśpieszenia roz-

woju gospodarczego kraju. Na podstawie tej analizy
formułowana jest teza o charakterze ogólnym: reali-

zacja g?óxvnego celu. Jakim jest lepsze zaspokojenie
potrzeb ludzkich staje się czynnikiem dynamizującym
postęp, co można uznać za jeden z podstawowych me-

chanizmów rozwoju społeczeństwa socjalistycznego.
Istotna więź postępu z czynnikiem ludzkim uwidocz-

nia się w działalności i środkach skierowanych na roz-

wój Jakościowo-kwalifikacyjnych cech człowieka.

Kadry i kwalifikacje ludzi w poważnym stopniu są

autonomicznym czynnikiem postępu, mogącym wpły-
wać na strukturalne kierunki rozwoju, na postęp tech-
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nologlczny, na efektywność gospodarczą, a w rezulta-
cie — na ogólne tempo postępu. Z tego autor wyciąga
m.in. wnioski dotyczące polityki Inwestycyjnej.

Jednakże cech czynnika ludzkiego — stwierdza J.

Pajestka — nie należy rozpatrywać wyłącznie w kate-

goriach „Instrumentu", środka przyczyniającego się do

szybkiego postępu. Wszechstronny rozwój człowieka

żyjącego w społeczeństwie socjalistycznym, jego zalety
jakościowe i twórcze, są jednym z pierwszoplanowych
celów tego społeczeństwa. Prowadzi to autora do

stwierdzenia, że istnieje konieczność nieustannego, dia-
lektycznego pojmowania współzależności celów spo-

łecznych i społecznych czynników postępu.

J- Pajestka analizuje również czynniki kształtująca
przesłanki działalności ludzkiej. Wysuwa on postulat
,, motywowanej orientacji" niezbędnej dla podejmowa-
nia decyzji o charakterze systemowym. W związku z

tym rozpatruje poszczególne zespoły motywacji w ra-

mach głównych linii polityki w dziedzinie pełnego za-

trudnienia, systemu wynagrodzeń za pracę oraz sto-

sunku między indywidualnym i zespołowym spoży-
ciem'.

NA ŁAMACH naszego pisma -poświęcaliśmy sprawom

modernizacji istniejącego aparatu produkcyjnego ostat-

nio (patrz np. Ż.G. nr 4/73) stosunkowo dużo miejsca.
Kwestie te są też przedmiotem rozważań MARIANA
OSTROWSKIEGO. który w omawianym numerze

,,Ekonomisty" zamieszcza artykuł pt. Rachunek efek-
tywności modernizacji. Na wstępie tej publikacji autor

polemizuje z poglądami, według których intensywna
modernizacja istniejącego aparatu wytwórczego, a nie
zaś tworzenie nowych obiektów i jednostek wytwór-
czych leży u podstaw szybkiego postępu technicznego
i wysokiej efektywności polskiej gospodarki.

„W omawianych poglądach — pisze M. Ostrowski — chodzi
0 wydatniejszą lub może nawet zasadniczą zmianę proporcji
między nakładami inwestycyjnymi na stworzenie nowych
obiektów (układów) wytwórczych i zastapienla całości lub
części starego aparatu wytwórczego nowym, co jest niekie-
dy utożsamiane z modernizacją. Należy zauważyć, że Jest to
zawężone pojmowanie procesu modernizacji jednostki wy-
twórczej. Upowszechnienie takiej interpretacji dokonało sifl
w czasach forsownej industrializacji realizowanej przede
wszystkim na drodze inwestowania w środki trwałe, w cza-
sach dominacji materialnych elementów procesów wytwór-
czych, Modernizacja zaś układów wytwórczych mierzona po-
ziomem efektywności gospodarowania lub polepszeniem wa-
runków pracy może się dokonywać również na drodze dos-
konalenia niematerialnych", tj. „ludzkich" lub organizacyj-
nych elementów procesu wytwórczego.

M. Ostrowski pisze dalej: „Należy więc stwierdzić, te
przyczyny aktualności problematyki modernizacji są nastę-
pujące:

— istnienie ostrego odczucia społecznego dużej wagi pra-
widłowego ukształtowania polityki modernizacji, zwłaszcza
w zestawieniu z wynikami obserwacji rodzimych warunków
gospodarowana;

— poczucie zaniedbał! w odniesieniu do diagnozy stanu
procesów modernizacyjnych oraz do podstaw analitycznych
1 metodycznych formułowania polityki modernizacji".

Jednakże pomimo to zarówno konkretne rozeznanie
stanu faktycznego procesów modernizacji aparatu wy-

twórczego, jak i pojmowanie pojęcia „modernizacja"
nie są jeszcze zbadane 1 wyjaśnione w sposób pełny.

Ważnym elementem polityki modernizacji 1 wyboru
konkretnych rozwiązań powinien być rachunek efek-
tywności modernizacji (REM) — stwierdza M- Ostrow-
ski. Dla poprawności sformułowania tego rachunku

niezbędne jest przestrzeganie przynajmniej tych głów-
nych postulatów: rozpatrywanie wyczerpującego zbio-
ru możliwości Inwestycyjnych zachowania jednolitości
zasad ich oceny, uzyskanie nie gorszego efektu przez
obiekt modernizowany.

Z najogólniejszej charakterystyki modernizacji —

jako szczególnej postaci inwestowania (powstaje nowy

obiekt, ale i zanika dotychczasowy układ produkęyj-
ny) - wynika że efektywność modernizacji należy
traktować jako" algebraiczną sumę zdpkontowaujych
nadwyżek układu po modernizacji i starego układu

podlegającego modernizacji.
Możliwe są tu dwa przypadki: układ modernizowany

Jest deficytowy lub rentowny.
„W pierwszym przypadku (układ n103"11 '^ 3 WentvczS

towy» ocena efektywności modernizacji jest identyczna
i ocena efektywności nowych inwestycji. „A.n,„ a..

W drugim nrzypadku (układ modernizowany da-
wać w przyszłości nadwyżkę) elementy standardowego ra^
chunku efektywności inwestycji są "fS^nfkłSdSwm
przewidywanej nadwyżki, która Jest elementem nakładowym
(czyli ceteris parlbus) obniżającym poziom efektywności
•modernizowanego układu".

Aby więc przeprowadzić rachunek efektywności mo-

dernizacji...
„należy najpierw ustalić, czy układ -

^^

.""„ ^wP.
ńlzację, Jest deficytowy, czy rentowny. Jeśli jest deHcytowy,
Interesuje nas tylko charakterystyka »*>eS0.
xowanego układu, która wyrażona syntety^
ce ł zdyskontowania (w postaci różnicowej lub Horazowej,
tj. odniesiona do zdyskontowanych nakladów inwestycy^
nvch) daje od razu informację o poziomie jego efektywności.

Jeśli zaś Jest rentowny, należy wyliczyć przewidywana
nadwyżkę J po «dyskontowaniu odjąć Ja od zdyskontowanej
nadwyżki układu zmodernizowanego. I znowu postać formu-
ły różnicowa lub ilorazowa daje natychmiast informację o

efektywności przedsięwzięcia modernizacyjnego".

PRÓCZ tego w omawianym numerze piszą: ZBIG-
NIEW CZERWIŃSKI — O „klasycznych" modelach
ekonometrycznych, JERZY KLEER —Reformy gospo-
darcze w krajach socjalistycznych w latach 1960-tych,
ALEKSANDER ŁUKASZEWICZ — Ubóstwo 1 rozwój
(dramat: azjatycki. Trzeciego Świata I Gunnara Myr-
dala), ADAM RUNOWICZ — Rynek wewnętrzny a

tempo utowarowienla rolnictwa, ZOFIA DOBRSKA —

Najsłabiej rozwinięte snośród krajów rozwijających
się, EUGENIUSZ DRABOWSKI — Problem demokra-

tyzacji slota w międzynarodowym systemie waluto-
wym kapitalizmu. (K.S .)

PRASĄ O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

W ostatnim numerze „Kultury" ukazały się dwa

artykuły poświęcone problemom podziału. Redakcja
poprzedziła Je wstępem zachęcającym do dyskusji, ale
i góry niejako ustawiającym antagonistycznie zagad-
nienie w postaci twierdzenia, że wzrost spożycia zbio-

rowego musi następować kosztem lepiej zarabiają-
cych, co zdaniem „KULTURY" kłóci się z zasadą
„każdemu według Jego pracy". Redakcja sądzi, że

potrzebne jest zachowanie niezbędnego społecznie po-
ziomu spożycia zbiorowego, ale kłóci się to z zachętą
do lepszej pracy. Skłonna jest więc do otworzenia

dyskusji na platformie: „albo spożycie zbiorowe, albo
indywidualne".

Po tej również linii rozumowania poszedł Jeden *

dyskutantów — ZBIGNIEW LEWANDOWICZ. „ Broni"
on w swym artykule zasady podziału wg pracy

— roz-

szerzając ją jednak i przekształcając właściwie na za-

sadę podziału wg efektów. Z wieloma elementami tego
rozumowania można by się zgodzić, gdyby zasadę tę
odnieść tylko do tworzenia systemów płac. A więc
gdyby problem był odniesiony nie do pytania „jak
dzielić", lecz do pytania — „jak płacić". Autor jednak

zgłasza na koniec propozycję odnoszącą się do general-
nych zasad podziału dochodu narodowego na spożycie
Indywidualne i zbiorowe. Postuluje mianowicie, by
źródłem wzrostu tego ostatniego były podatki płacone
przez najwyżej zarabiających — dzięki czemu spożycie
zbiorowe rosłoby „nie kosztem funduszu spożycia, lecz
razem z nim i niejako w zależności od niego".

Inne stanowisko przedstawia ANDRZEJ J. LUBOW -

SKI. Wychodzi on bowiem z analizy rozpiętości pła-
cowych I dochodowych i „broni" funduszy spożycia
zbiorowego w Imię interesów licznych jeszcze grup
0 niskich dochodach, ale których dostęp do wielu
dóbr i usług z dochodów indywidualnych nie byłby
możliwy.

Wydaje się Jednak, że do problemu podziału na spo-

życie zbiorowe i indywidualne można i trzeba podejść
1 od innej strony. Jest bezspornym faktem, że wzrost

wydajności pracy, czy szerzej mówiąc efektywności
naszej gospodarki — Jest zadaniem obecnie najważ-
niejszym. Bez tego wzrostu cała dyskusja o podziale
byłaby bezprzedmiotowa, bo aby móc dzielić, trzeba

najpierw to, co ma być dzielone wyprodukować.

Czy Jednak szybkie powiększanie funduszy spożycia
zbiorowego sto] w sprzeczności z tworzeniem zachęt
do lepszej efektywniejszej pracy? Odpowiedź na to py-

tanie jest jednoznaczna — nie. Spożycie zbiorowe nie

tylko tworzy takie bodźce, ale jest w ogóle warun-

kiem, bez którego żadne zróżnicowanie placowe ani

najbardziej wymyślne systemy premiowe nie zapew-

nią nam pożądanego poziomu wydajności.

Spożycie zbiorowe to nie kasa dla ubogich, nie „spo-
łeczna konieczność", lecz przede wszystkim tworzenie

infrastruktury, warunkującej pracę nas wszystkich.
W tej formie bowiem dokonuje się tworzenie i roz-

wój większości sfery usług. Jak wiadomo, niedorozwój
sfery usług jest jednym z istotnych hamulców zwięk-
szenia produkcji w naszym kraju. Wydaje się. że udo-
wadniać tej tezy nie potrzeba — wystarczy popatrzyć
na warunki dojazdów do pracy milionów łudzi w

Polsce, na obsługę rolnictwa, na czas tracony w ko-

lejkach do sklepów, na tysiące młodzieży, dla której
otwieramy dostęp do wyższych uczelni ltd.

A to są przecież niezbędne warunki wzrostu wy-

dajności pracy, poprawy efektywności naszej gospo-

darki. Patrząc na nieco dłuższą metę — a nie tylko
na dziś — w rozwoju infrastruktury ekonomicznej
1 społecznej kryją się ogromne rezerwy i wzrostu

produkcji i wzrostu dobrobytu materialnego soołe-
czeństwa. Rozwój tej infrastruktury i jej utrzy-
manie finansowane zaś jest z funduszy spo-
życia zbiorowego. Oświata, służba zdrowia, kultura,
wczasy

— to przecież niezbędne elementy nie tylko
podnoszenia jakości życia, ale 1 poprawy efektywności
pracy naszych przedsiębiorstw, naszego rolnictwa !tp.
Czy na realizację wniosków wynikających z Raportu

0 oświacie czy z programu poprawy stanu zdrowotne-

go społeczeństwa mają starczać podatki od najwyżej
zarabiających? Obawiam się, że nawet gdybyśmy byli
fcrajem milionerów, byłoby to źródło niewystarczające.

Szybki wzrost płac I w tej I na pewno w przysrłej
pięciolatce jest niezbędnym elementem. Wzrost docho-
dów Indywidualnych jest jednym z głównych założeń
strategicznych naszego rozwoju. Ale obok tego —

musi również szybko rosnąć spożycie zbiorowe. Nie

jest ono bowiem konkurencją dla wzrostu płac. lecz
niezbędnym warunkiem wzrostu stony życiowej
1 wzrostu efektywności naszej gospodarki. S.C .

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

O jestem bardzo z przyjaz-
du do Jugosławii, z możliwości oso-

bistego zapoznania się z dorobkiem
jej narodów w socjalistycznym roz-

woju krajni..." — powiedział I Se-
kretarz KC EDWARD GIEREK po
przylocie do Jugosławii, gdzie prze-

bywał na osobiste zaproszenie pre-

zydenta JOZEFA BROZ-TITO.

O Kompleks zagadnień obejmując
ci ich ocenę stanu przygotowań do
zbioru zielonek i zbóż w bież. roku
oraz programy organizacji prze-

mysłu masznn rolniczych i zagospo-
darowania drewna no budoionictwie
zwłaszcza rolnym, rozpatrzyło Biuro
Polityczne.

# Prezydium Rządu omówiło za
J

padnienia związane z realizacją pro-

gramu modernizacji branż i zakła-
dów przemysłowych oraz przedsię-
wzięcia zmierzające do poprawy go-
spodarotuania funduszem płac i
funduszem premiowym.. Zobowiąza-
ło także resorty do dalszego zmniej-
szenia zużycia wyrobów hutniczych
przez stosoicanie bardziej oszczęd-
nych technologii, i racjonalizację go-

spodarki materiałowej.
# iVo naradzie I sekretarzu KW

ł kierowników wydziałów KC, pod
przewodnictwem I sekretarza KC
Edwarda Gierka oceniono sytuację
gospodarczą w I kwartali br. i
przygotowania do żniw oraz wnios-

ki wynikające z kampanii sprawoz-

datwczo-wyborczej partii. Na czoło
zadań wysuwa się obecnie utrzy-
manie wysokiej dynamiki produkcji
i realizacji z jednoczesną poprawą
podstawowych relacji ekonomicz-
nych, oraz należyte przygotowanie
i sprawne przeprouoadzenie prac

żniwnych.

9 W KC PZPR odbyła się nara-

da w sprawie dalszej aktywizacji
obrotów handloioych Polski z za-

granicą. Szczególną uwagę zwróco-
no na potrzebę lepszego dostosowy-
wania asortymentu i jakości wyro-
bów do potrzeb odbiorców zagra-

nicznych oraz na usprawnienie pra-

cy central handlu zagranicznego.

£ Pierwszomajowni numer „Życia
Warszawy" przyniósł rozstrzygniecie
kolejnego konkursu o miano „MIS-
TRZA TECHNIKI". Tytuł ten za

rok 1972 zdobuł zespól magistrów
inżynierów z Warszawskich Zakła-
dów Maszyn Budowlanych im. L.
Waryńskiego w układzie: E. Budmi,
W. Balas. A . Dudczak, E. Zwolnic,
W. Suńeshilski oraz J. Koński. Tch
dziełem jest opracoipanie konstruk-
cji kanarki hydraulicznej gąsienico-
wej K-606 oraz uruchomienie jej
produkcji dla potrzeb kraju i eks-
portu. Jest. to koparka o tak wyso-
kim standardzie, że śmiało może
konkurować z najnowszymi tego
tirpu osiągnięciami w świecie. Na-

grodę specjalną za ooracoivanie me-

tod i organizacji unikalnej przepra-

wy ogromnej koparki przez Wisłę
(w akcji przerzut II w rejonie Za-

głębia. Tarnobrzeskiego) otrzymał
zespół naukowców i inżynierów
Wojsk Komunikacyjnych.

O Za najlepsze wyniki produk-
cyjne w resorcie przemysłu che-
micznego w roku 1972 Szczecińskie
Zakłady Włókien Sztucznych „WIS-
KORD" otrzymały sztandar prezesa
Rady Ministrów i CRZZ.

4 Wstępne koncepcje budowy ka-
nału Odra—Dunaj rozpatrzyła Sej-
mowa Komisja Gospodarki Morskiej
t Żeglugi.

# Prezes Rady Ministrów miano-
wał WŁODZIMIERZA WIŚNIEW-
SKIEGO i WITOLDA GÓRSKIEGO
podsekretarzami stanu w Minister-
stwie Handlu Zagranicznego. Prezes

Rady Ministrów powołał mgra inż.
ADAMA SZCZURÓWSKIEGO na

stanowisko prezesa Wyższego Urzę-
du Górniczego oraz dra inż. ZDZIS-
ŁAWA DĘBÓWSKIEGO na stano-

wisko prezesa Centralnego Urzędu
Geologii

0 170 000 młodzieży przystąpi de

matury 10 maja. W tym roku w

szkołach zawodowych znacznie wię-
kszy odsetek absolioent&io niż w

latach ubiegłych zamierza składać
egzamin dojrzałości. W drugiej po-
łowie maja rozpoczną się egzaminy
ustne, które zakończą się w pierw-
szej połowie czerwca.

ZA GRANICĄ
• Przestrzeganie praworządności

w dziedzinie gospodarczej nie jest
rzekomo konieczne — pisze W.
BLINÓW na łamach IZWIESTII —

ponieważ decydują w tej dziedzinie
nie normy prawne, lecz „interesy
produkcji". W imię planu można

ponoć zrezygnować z „formalnych"
wymagań prawa; omijać okólniki,
działać wbrew instrukcji. Produk-
cja jest zdaniem niektórych działa-
czy gospodarczych, sprawą żywą i

twórczą, toteż dla „formalizmu" nie
powinno tu być miejsca. Z takich
pozycji „rzeczowość" dyrektorp. na

-

biera swoistego zabarwienia. Rze-

czowy jest ten, kto ..wykombinuje"
ponadnlanowe nakładu inwestycyj-
ne. zlikwiduje nienadążanie pro-

dukcji metodą „szturmową", „opy-
li" wyroby niskiej jakości ivykorzy-
sta na inne cele fundusze przezna-
czone na ściśle określone potrzeby.
W. BTANOW nie neguje potrzeby
nowelizacji aktów normatirwnych,
ale sprzeciwia sie naruszaniu usta-

wodawstwa. Potępia on wszelkie
próhy ignorowania przepisów praw-

nych pod pretekstem. , że nie u-

wzgledniają one ..specyfiki obiek-
tyirmich loarunków", że są „nie-
realne" lub ..nie odnowindaja celo-
wośri produkcyjnej". Wszelkie u-

chulanie sie od wnmaaań planu, od
wykonywania zobowiązań wynika-

jących z umów powinno być zda-
niem a/utora „traktowane jako bez-
ceremonialne naruszanie dyscypliny
państwowej, produkcyjnej" i powin-
no „pociągnąć za sobą odpowiedzial-
ność wobec prawa".

• 64 proc. nowych maszyn, które

miały być zainstalowane w 1973 r.

w okręgu Gabrowo w Bułgarii; nie

zostało wykorzystane w procesie
wytwarzania — stwierdza 1KONO-

MICZESKI ŻIWOT, pisząc o bez-

czynności nowych maszyn.

• W najbliższych dniach na Wę-
grzech nastąpi obniżka cen rozmai-
tych artykułów włókienniczych i
gotowej odzieży o 15—20 proc. Jed-
nocześnie podniesione zostaną ceny

produkcji i zakupu artykułów pro-

dukowanych z drewna — informuje
MTI.

• Poza granicami Rumunii —

informuje VIATA ECONOMICA —

działa już dwadzieścia towarzystw

mieszanych, z udziałami rumuń-

skimi. Specjalizują się one w sprze-

daży rumuńskich towarów na ryn-

kach kapitalistycznych (głównie
produkty przemysłu chemicznego i

maszynowego). W 1972 r. około 12.

proc. łącznego eksportu rumuńskie-

go w wolnych dewizach zrealizo-

wano właśnie za pośrednictwem
tych przedsiębiorstw.

• Bengalii grozi głód. Jeśli dzien-
na racja żywnościowa dla 75 milio-
nów mieszkańców tego kraju ma

wynieść 250 gramów ryżu lub psze-

nicy, to trzeba by sprowadzić w

tym roku z zagranicy 2,5 min ton
zbóż. Dotąd jednak zakupy i daro-
wizny do końca bieżącego roku wy-

noszą 1,8' min ton. Bengalia potrze-
buje więc dalszej pomocy żywnoś-
ciowej.

P Ceny zakupu artykułów rolnych
w krajach EWG podwyższone zo-

stały o 1 proc. Ustalili tak mini-
strowie rolnictwa tyci krajów w

Brukseli. , Podwyżka ta uderza w

interesy drobnych i średnich gospo-

darstw, gdyż stopa inflacji (a więc
koszty zaopatrzenia rolników) w

wb. r. wyniosła przeciętnie około
4—6 proc. i powinna utrzymać się
na tym samym poziomie w bieżą-
cym roku.

• Do 100 dolarów moie dojść ce-

na jednej uncji złota. Tak twierdzą
przedstawiciele banków brytyjskich.
W początkach czerwca podskoczyła
ona do 90 dolarów, obecnie zaś wy-

nosi 82 dolary. „Aktualna polityka
USA sprzyja jedynie ruchom spe-

kulacyjnym" — czytamy w sprawo-

zdaniu jednego z banków brytyj-
skich.

ZE ŚWIATA, NAUKI I TECHNIKI

Bezwonna papiernia __

Bezwonną papiernię uruchomiono na
zachodnim wybrzeżu Szwecji, w miej-
scowości VSro. Osobliwością tej wytwór-
ni Jest brak charakterystycznego, żrące-
go zapachu dwutlenku siarki. Usuniecie
go kosztowało ok. 7 proc. ogólnych na-
kładów inwestycyjnych (5 min doi. przy
kosztach całego obiektu — 87 min dola-
rów). Produkty gazowe przechodzą przez

I-Itomorowe elektrofiltry oczyszczają
Je — jak informują źródła szwedzkie —

prawie w ino procentach. Podobny sto-
pień czystości osiągają ścieki, przecho-
dzące przez złożony system basenów o-

sadowych, oczyszczalni itp. (PAP)

Regulator temperatury wody
Biorąc pod uwagę rosnącą ilość wy-

padków poparzeń gorącą wodą w hote-
lach i szpitalach, firma Triangle Pipę
Tu be Co. wypuściła na rynek nowy re-

gulator temperatury wody. Zasada dzia-
łania urządzenia jest okryta tajemnicą.
Nic działając ani w oparciu o elementy
elektroniczne, ani mechaniczne regula-
tor jest tańszy i pewniejszy w obsłudze
od podobnych znajdujących się na ryn-
ku. Można go zamontować w pojedyn-
czym kranie lub w sieci wodociągowej
całego budynku. Cena 15 dolarów.

(NEWSWEEK — W. D .) _

Technika w usługach
Wśród kieleckich rzemieślników Jest

wielu racjonalizatorów o „złotych rę-
kach". Ostatnio skonstruowali oni m. in.

rozdzielnik szybowy zboża usprawniający
prace w magazynach, oszczędny piecyk
centralnego ogrzewania do domku jed-

norodzinnego i betoniarkę wyposażoną w

urządzenie do samoczynnego dozowania

cementu 1 plasku. Z nowymi wyrobami,
z technologią ich produkcji oraz z me-
todami naprawy

— kieleckich rzemieślni-
ków zapoznaje działający przy Izbie
Rzemieślniczej Klub Postępu Technicz-
nego. Organizuje się tam konkursy, wy-
stawy, pokazy, Inspiruje rzemieślników
do unowocześniania usług i produkowa-
nych wyrobów. Klub zatrudnia rzeczni-
ka patentowego ł doradców technicz-
nych. którzy swoją wiedzą pomagają w

rozwoju racjonalizacji 1 wynalazczości.
(PAP)

Na zlecenie przemysłu
Wrocławski Instytut Metod Rachunku

Ekonomicznego WSE współpracuje z

przemysłem rozwiązując konkretne pilne
problemy poszczególnych branż i zakła-
dów produkcyjnych. I tak np. pracowni-
cy Instytutu przeprowadzili analizę sta-
nu organizacyjnego przedsiębiorstwa —

na zlecenie Jelczańskicli Zakładów Sa-
mochodowych. Dla potrzeb państwowych
gospodarstw rolnych opracowano kon-
cepcję systemu rachunku ekonomiczne-
go. Tu zleceniodawcą było Wojewódzkie
Zjednoczenie PGR we Wrocławiu. Dla
Zakładów Badawczych 1 • Projektowych
Miedzi „Cuprum" we Wrocławiu, dla
miejscowego „Gazoprolektu", dla Dolno-
śląskich Zakładów Elektrycznych, Jel-
czańsltich Zakładów Samochodowych
1 in. wykonano potrzebne obliczenia na

maszynie cyfrowej. (Interpress)

Smary antykorozyjne
Naukowcy * Zakładu Zabezpieczeń

Przeciwkorozyjnych Instytutu Inżynierii
Chemicznej i Technik Pomiarowych Po-
litechniki Gdańskiej opracowali receptu-
rę produkcji skutecznych smarów anty-
korozyjnych SMAG-1 1 SMAG-2 . Nowe

powłoki ochronne charakteryzują się
uniwersalnym zastosowaniem do zabez-
pieczania szczególnie narażonych na
rdzewienie lin wyciągów wind górni-
czych, stali okrętowych i zbrojeniowych.
Smary typu „Smag" zachowują dosko-
nale właściwości antykorozyjne w tem-
peraturze otoczenia do minus 30 stopni
Celsjusza, w atmosferze wilgotnej. Łatwe
są również do rozcieńczania w popular-
nych rozpuszczalnikach m. in. benzyni"
i nafcie. (PAP)

Dla mechanizatorów rolnictwa

100 polskich studentów poznaje tajniki
mechanizacji rolnictwa na wyższych
uczelniach rolniczych w Czechosłowacji
w stolicy kraju, Pradze i znanym ośrod-
ku przemyslowo-rolniczym Nitrze. Mery-
toryczną opiekę ze strony polskiej spra-
wuje Lubelska Akademia Rolnicza, któ-
ra zajmuje się też rekrutacją najzdol-
niejszych kandydatów na te studia ze

wszystkich ośrodków krajowych. Najwię-
cej studentów dostarczyły trzy ośrodki:
Lublin, Poznań 1 Wrocław. (NIT)

Nowy typ pługa
W Wielkiej BrytanU skonstruowano no-

wy typ pługa poprawiający strukturę
gleby. Jest on znacznie wydajniejszy od
tradycyjnych pługów lemieszowych a

specjalnie ukształtowane 1 oslonione zęby
wprowadzane są głęboko w glebę, dzięki
czemu osiąga się lepsze przewietrzenie,
drenaż i strukturę gleby. (NiT)

Wrocławska chirurgia
Duże sukcesy naukowe I kliniczne zdo-

była wrocławska medycyna. Szczególne
osiągnięcia, które niejednokrotnie miały
szeroki oddźwięk za granicą zapisała III

Klinika Chirurgiczna Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu (obecnie Klinika Chi-
rurgii Serca), kierowana od 27 lat przez
prof. dr Wiktora Brossa. Z chwilą połą-
czenia przy klinice ośrodka chirurgii ser-
ca i naczyć z pracownią diagnostyki kar-
diologicznej prof. dr Bross przystąpił do
najbardziej trudnych operacji na otwar-
tym sercu. Powstała wrocławska szkoła
chirurgiczna. Od 1955 r. do chwili obec-
nej prof. Bross wykonał ponad 2500 ope-
racji serca i wielkich naczyń uzyskując
wyniki na miarę światową. (PAP)

Elektroniczny recepcjonista
Już niedługo w hotelu Hiroshlma zain-

stalowany będzie komputerowy system
mający pieczę nad wszystkim, co się
dzieje w hotelu. Oprócz rezerwowania
miejsc I wystawiania rachunków, system
ten będzie śledził, co goście wyjmują
z pokojowych lodówek I jak często włą-
czają telewizory. Będzie również stero-
wał klimatyzacją 1 wykrywał źródła po-
żaru. W razie wykrycia niebezpieczeń-
stwa wszystkie drzwi otwierane będą
elektronicznie, co ułatwi szybką ewa-

kuację. Poza tym każdy gość otrzymy-
wać będzie dołączoną do kluczy kolo-
graficzna kartę kontrolną. Okazując ją
na terenie hotelu np. przy posiłkach spo-
woduje, iż zostaną one automatycznie
wliczone do ogólnego rachunku. Pro-
ducent urządzenia przewiduje, że uspra-
wni ono obsługę w hotelu 1 obniży kosz-
ty, o ile nie... odstraszy gości.

(NEWSWEEK - W. D.)

Przezroczyste ściany
Jedna z zachodnloniemlecklch firm lan-

suje nowy rodzaj przepuszczających
światło ścian działowych. Są one wyko-
nane z dwuwarstwowych przezroczystych
lub kolorowych elementów is tworzywa

sztucznego. Elementy te łączy ale w mon-
tażu listwami z tego samego tworzywa,
zaś lam montaż jest łatwy m. in. dla-
tego, że płyty są niesłychanie lekkie.
Ściany działowe z tworzyw sztucznych
są bardzo dekoracyjne i łatwe do utrzy-
mania w czystości. (NIT)

Podwodne spawania
W rejonie Baku, w głębi akwenu wód

otaczających wyspę Artem przeprowadzo-
no próby nowej technologii zmechanizo-
wanego spawania podwodnego. Aparat
spawalniczy „Neptun" posłusznie prze-
prowadzał wszystkie operacje na głębo-
kościach do 100 ni. Wykonane z jego po-
mocą spoiny nie różniły się właściwoś-
ciami mechanicznymi od JednoUtego me-
talu. Zastosowanie aparatu „Neptun"
będzie wszechstronne: będzie on stano-
wił wyposażenie zarówno morskich szy-
bów naftowych, jak wszelkich hydrobu-
dów oraz stoczni. Z Jego pomocą bez
trudu będzie można spawać uszkodzone
korozją konstrukcje podwodne, tamować
przecieki w burtach statków. (PAP)

Przyszłość tworzyw
Eksperci amerykańscy przewidują, te

do końca lat siedemdziesiątych nie po-
jawi się prawdopodobnie żadna nowa,
zaskakująca technologia produkcyjna ani
nowe, masowe tworzywo sztuczne. Prog-
noza ta dotyczy wprawdzie USA — ale
znając prężność amerykańskiego prze-
mysłu tworzyw sztucznych 1 jego zaple-
cza badawczego przewidywanie to może
mieć szerszy zasięg. Rozwój więc będzie
szedł raczej w kierunku otrzymywania
tworzyw mieszanych o specjalnych, z gó-
ry założonych własnościach. Istnieje du-
że prawdopodobieństwo, te zostanie wy-
produkowane tworzywo, w pełni prze-

wodzące prąd elektryczny oraz tworzy-
wa o wysokiej termoodporności. (Inter-
press)

Tlenek węgla we krwi

Badacze amerykańscy zajmujący się
sprawą zanieczyszczenia powietrza prze*
spaliny podali ostatnio, iż we krwi pe-
wnego odsetka mieszkańców stolicy,USA
stwierdzono znaczne stężenie tlenku wę-
gla. Wprawdzie wykrywane Ilości tlenku
nie mogłyby spowodować na razie cięż-
kiej choroby lub zgonu, jednakże zbli-
żają się one wyraźnie do granicy, przy
której można stwierdzić pierwsze symp-
tomy chorobowe. Przebadanie mieszkań-
ców kilkunastu dzielnic wykazało . pray
tym, że osoby palące papierosy posia-
dały poziom tlenku węgla przeciętnie 2,4
do < razy wyższy niż dopuszczalne stan-
dardy, a pewna ich ilość aż 7,5 raza

wyższy niż dopuszczalne standardy, co

pozwoliło na wykrycie wyraźnych obja-
wów chorobowych. (PAP)

Postęp w górnictwie
Około 130 nowych rozwiązań konstruk-

cyjnych i technologicznych — stanowią-
cych wynik kompleksowych prac ba-
dawczych i rozwojowych — znajdzie w

bieżącym roku zastosowanie praktyczne
w resorcie górnictwa i energetyki. Wśród
najważniejszych zadań bieżącego roku
warto tu wymienić trzy npwe rodzaje
wysoko wydajnych kombajnów górni-
czych, dwa rodzaje zmechanizowanej
obudowy ścianowej i nowy zautomatyzo-
wany kompleks ścianowy. Zastosowane
zostaną również nowe skuteczniejsze me-

tody i urządzenia, służące zwalczaniu tzw.
tąpań pokładów za pomocą wtłaczania
wody. (NiT)
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WOJNY LOKALNE

Tćrmln gotowości 'do tegorocznego sezonu letniego został wyznaczony dla

całego kraju na dzień 1 czerwca. Wstępne prognozy przewidują zwiększę,
ńie ruchu turystycznego i urlopowego o około 15 proc. w porównaniu
» poprzednim: rokiem, krótkopobytowego ruchu wycieczkowego związane-
go 2 obchodami stulecia turystyki i uroczystościami kopernikowskimi —

w granicach 30 proc., wyjazdów sobotnio-niedzielnych 1 świątecznych —

o ok. 20 proc., kolonii dziecięcych i obozów młodzieżowych w 10 proc.

Jak co roku, 75 proc. tego ruchu skupi się w województwach: krakowskim,
gdańskim, szczecińskim, wrocławskim i bydgoskim.
Zapowiada się również znaczne nasilenie przyjazdów i krajów kapitalis-
tycznych, zwłaszcza ze Skandynawii 1 NRF. Wpłynie nań uruchomienie

nowych linii promowych łączących Gdańsk z Helsinkami, Lubeką i Tra-

wemuende. Do Gdyni przybędzie 56 wycieczkowych statków pasażerskich
a około 22 tys. turystów (w ub. roku przybyło 21 statków z 6,3 tys. tu-

rystów zagranicznych). Natomiast w obustronnym ruchu granicznym z NRD

zarysowuje się pewien spadek. Ogółem Polskę odwiedzi 3—3,2 min tury-
stów zagranicznych.

DO SEZONU
JEDEN

KROK
MARIAN SIKORA

POJĘCIE
gotowości do sezonu tu-

rystycznego ma w naszych wa-

, runkach znaczenie umowne, jest
to bowiem gotowość nader ułonina.
Za wzrostem turystyki nie nadąża
ani wzrost bazy noclegowej, ani
handlowo-żywieniowej. Liczba

wzbogacających ją obiektów, które
w bieżącym sezonie zostaną otwar-

te w miejscowościach wypoczynko-
wych i rekreacyjnych znowu jest
przysłowiową „kroplą w morzu po-
trzeb". Zapotrzebowanie na noclegi
pokryte zostanie najwyżej w 70

• proc., a na usługi gastronomiczne
zaledwie w 60 proc.

Z CZYM DO TURYSTY

W ubiegłym roku do dyspozycji
turystów było 1,7 min miejsc noc-

legowych. W liczbie tej mieszczą się
łóżka ośrodków zakładowych, prak-
tycznie niedostępnych dla turystów
z zewnątrz. Dla odciążenia dotych-
czasowych renomowanych miejsco-
wości klimatycznych, zwiększona
została w tym roku liczba kwater
prywatnych, a ich rejestracja po-
zwoli uzyskać znaczną liczbę dodat-

kowych miejsc, głównie noclego-
wych. Prowadzi się również ener-

giczną propagandę tzW. wsi letnis-
kowych. Niepokojąca jest jednak
sprawa podkupywania przez zakła-
dy pracy kwater, szczególnie nad
morzem. W pasie nadmorskim za-

kłady oferują za nocleg nawet 50
złotych od osoby, podczas, gdy obo-
wiązująca cena wynosi 32 złote. W
rezultacie podczas gdy w latach

ubiegłych POSTiW gdański dyspo-
nował np. w Sobieszewie 1.200 kwa-
terami, obecnie ma ich niewiele
ponad 500.

Żeby kwatery prywatne mogły
przygarnąć jak najwięcej turystów
konieczna jest dokładna i łatwo

dostępna informacja o nich. Tym-
czasem brak tej informacji jest
pierwszą trudnością, z jaką spoty-
kają się turyści. Już sama ilość i
rozproszenie punktów informacyj-
nych budzi poważne zastrzeżenia,
nie mówiąc o poziomie pracy ośrod-
ków informacyjnych. Często są one

po prostu fikcją.

Sprawna obsługa ruchu turystycz-
nego, to również dostarczenie wy-
cieczkom i turystom indywidualnym
folderów i przewodników. Z ich
kupnem przeważnie bywają kłopo-
ty: albo są w opracowaniu, albo
jeszcze nie ukazały się. Trudno też

zrozumieć, dlaczego dotychczas nie
wytyczono i nie opisano wszystkich
szlaków turystycznych pieszych, ko-
łowych i wodnych. Natomiast war-

to odnotować znaczną poprawę zao-

patrzenia w artykuły pamiątkar-
skie.

Jeżeli chodzi o handel i gastro-
nomię w miejscowościach turystycz-
no-wypoczynkowych, to mają one

na swoich kontach wciąż jeszcze
duże minusy. Przede wszystkim
można by znacznie poprawić sytua-
cję przez tanią budowę ze środków

pozalimitowych szybko rentujących
się kafejek, barków i tzw. „gastro-
punktów", tym bardziej potrzeb-
nych, że rozwój jadłodajni prywat-
nych wciąż utrudniają przepisy
ograniczające liczbę stołowników
(które krytykowaliśmy w poprzed-
nim numerze „Ż.G."). W tej sytua-
cji gruny turystów i wycieczki zbio-
rowe borykają się z trudnościami
wyżywienia praktycznie nie do

przebrnięcia. Trudności pogłębia
fakt, że w porze letniej szereg skle-
pów, zwłaszcza spożywczych, zamy-
ka się z powodu urlopów persone-
lu czy braku sprzedawców. W tym
roku handel zapowiada zatrudnienie
dużej grupy sprzedawców i perso-
nelu w gastronomii na pół i ćwierć
etatu. Czy to się jednak powiedzie
—

czas pokaże.

Ważne jest też odpowiednie prze-
szkolenie tego personelu; zwłaszcza
w miejscowościach turystycznych
brakuje w ogóle wykwalifikowanych
kucharzy, kelnerów itp. Nawet lu-
dzie zatrudnieni bezpośrednio w

procesie przygotowywania posiłków
nie zawsze mogą legitymować się
odpowiednimi kwalifikacjami, co

nie pozostaje bez wpływu na to, co

się podaje na stół i w jakim stanie.

Trzeba natomiast podkreślić, że

lepiej niż w latach ubiegłych za-

powiada się działalność komunika-
cji i transportu. Powstały nowe li-
nie kolejowe i autobusowe, w

związku z czym w sezonie nastąpi
wzrost częstotliwości'kursów. Lepsze
będą połączenia dużych aglomeracji
miejskich z ośrodkami ~ wypoczynku
świątecznego f w relafcjaćli-wyciecz-
kowych. Doświadczenia ubiegłego
sezonu wskazują jednak na koniecz-
ność szybszego wprowadzenia przez
PKP piętrowych wagonów na tra-

sy wycieczkowe. Konieczne też jest
zwiększenie w przedsiębiorstwach
przewozowych ilości kursów spe-

cjalnych dla celów turystycznych.
Rozproszenie autokarów po wielu
placówkach obsługi turystycznej i
zakładach pracy, nie gwarantuje
pełnego i właściwego ich wykorzys-
tania. Spore kłopoty będą nadal z

obsługą techniczną pojazdów i od-
czuwać się będzie deficyt kierow-
-ców.

ŻYWICĄ NIE PACHNIE...

Szczególnie istotne jest zadbanie
w tym sezonie o sprawy sanitarne
i higienę. Chociaż można powie-
dzieć, że w ub. roku stan sanitarny
ośrodków rekreacyjnych i miejsco-
wości turystyczno-wypoczynkowych
znacznie się poprawił, to daleko im
jeszcze do doskonałości. Długa jest
szczególnie lista zakładów gastrono-
micznych, w których trudno mówić
o czystości. Protokoły stacji sani-

tarno-epidemiologicznych zawierają
również sporo uwag o złym stanie

sanitarnym sieci handlowej.

Wiadomo powszechnie, że gastro-
nomia w miejscowościach turystycz-
no-wypoczynkowych podnosi swoje
obroty nie atrakcyjnością usług,
zwiększaniem rotacji konsumentów,
lecz sezonową marżą, stawianiem
kiosków, organizowaniem gastro-
punktów, stoiskami obwoźnymi i
obnośnymi itp. W rezultacie już
dziś wiele miejscowości rekreacyj-
nych zatruwa zapach smażonych
tyb, mięsa, frytek i oleju. Rosną też

stosy śmieci — kubków, opakowań
do lodów i papierowych talerzyków.
Rozwój małych form gastronomii
jest konieczny i pożądany, musi on

jednak iść w parze ze szczególną
troską o czystość.

Niepokojącym sygnałem jest brak

wody w wielu miejscowościach
nadmorskich, głównie w Juracie i

Jastarni. Co roku w letniej porze

zagrożenie epidemiologiczne na sku-

tek zanieczyszczenia wód Zatoki

Gdańskiej i Puckiej wzrasta do te-

go stopnia, że istnieje groźba zam-

knięcia kąpielisk w Rewie i Pucku.

W Orłowie ludzie kąpią się w chlo-

rowanych ściekach. Wzrasta także

zagrożenie Bursztynowego - Wybrze-
ża.

Trzeba więc wreszcie w pełni
zdać sobie sprawę, że brak wody
i kanalizacji w warunkach wzrasta

jącego dynamicznie ruchu turys-
tycznego może doprowadzić do ta-
kich zmian w środowisku natural-
nym niektórych miejscowości turys-
tycznych, że o wypoczynku w nich
nie będzie nawet mowy.

Ogromnym problemem Jest niska
kultura korzystania z obiektów wy-

poczynkowych — kultura zachowa-
nia się i współżycia z ludźmi,
„nocne rodaków rozmowy", panoszą-

cy się wszędzie pijacy — to typo-
wy obraz naszych wczasowisk. Trze-
ba stanowczo bardziej energicznie
z^^ać o ład i porządek publiczny
w tych miejscowościach.

GOSC CZY INTRUZ?

Postęp w zagospodarowywaniu
miejscowości wypoczynkowych —

niezbędny wobec zwiększającego się
ciągle ruchu' turystycznego — byłby
na pewno bardziej widoczny, gdyby
miejscowa ludność i władze były
bardziej zainteresowane materialnie
podejmowaniem urlopowych gości.

Tymczasem w wielu budżetach
rad narodowych — nie uświadczysz
wpływów z tego tytułu. Rady Na-
rodowe, poza dochodami wypraco-

wanymi w sezonie przez ich włas-
ne przedsiębiorstwa, otrzymują tyl-
ko tzw. taksę klimatyczną.

Faktycznie na ruchu turystycz-

nym zarabiają przedsiębiorstwa tu-

rystyczne, spółdzielnie turystyczno-
- wypoczynkowe, PBP „Orbis" i

PTTK. Budżety terenowych orga-

nów administracji nie partycypują
w podziale osiąganych przez nie w

6ezonie nadwyżek. Jest to następ-
stwem anachronicznych przepisów
Ministerstwa Finansów zobowiązu-
jących do wpłaty nadwyżek w

miejscu zarejestrowania przedsię-
biorstwa, a zatem, w zasadzie, w

Warszawie.

Wskutek nie dość elastycznych
rozdzielników deficytowych artyku-
łów, turyści często nie są też mile

widziani przez miejscową ludność.

W okresie sezonu niedomagania w

zaopatrzeniu nierzadko poważnie
zakłócają ich normalny tryb życia.

Z dochodów z turystyki korzysta
natomiast tylko część tej ludności

mająca pokoje do wynajęcia, pro-

dukty rolne do sprzedaży, prowa-

dząca domowe jadłodajnie. Zarabia-

ją także pracownicy sezonowo za-

trudnieni w placówkach obsługi tu-

rystycznej.

Większość braków, na jakie na-

rzekali turyści i wczasowicze w

ubiegłym sezonie, wynikała z pow-

szechnie panującej żywiołowości w

zagospodarowaniu miejscowości let-

niskowych. Jeżeli tu i ówdzie istnie-

ją nawet jakieś plany, najczęściej
dotyczą one krótkiej perspektywy.
W rezultacie wiele podejmowanych
dziś! , dećyzji może się okazać nader

. kosztownych w . skutkach.

Tymczasem perspektywiczny plan
przestrzennego zagospodarowania
kraju przewiduje wielokierunkową
koordynację turystyki i wypoczynku
dopiero w latach 1990 i później.
Określając potencjał ośrodków i

terenów wypoczynku po pracy za-

kłada on, że w wymienionych la-

tach dysponować będziemy 3,8 min

miejsc noclegowych. Niestety, do

tego czasu ponad 1/3 turystów i 2/3
wczasowiczów nadal będzie szukać

dachu nad głową w sezonie. Płacąc
za zapewnienie określonych świad-

czeń niejednokrotnie będą musieli

spędzać urlop w koszarowych, za-

tłoczonych pomieszczeniach, często
nieudolnie zaadaptowanych do noc-

legowych i gastronomicznych po-

trzeb, pozbawionych niezbędnego

zaplecza gospodarczego.

*

REASUMUJĄC powyższe uwagi
trzeba stwierdzić, iż znacznej części
rozwiązań dotyczących obsługi tu-

rystyki szukać trzeba w regionie.
Rozwiązania te w większym niż do-

tychczas stopniu powinny uwzględ-
niać interesy gospodarzy ośrodków

rekreacyjnych. W regionalnym za-

kresie można turystyką zawiadywać
z materialną korzyścią dla miejsco-
wej ludności i dla wypoczywają-
cych. Dopiero gospodarność i ini-

cjatywa regionu powinny znaleźć

odbicie w postanowieniach odgór-
nych, a nie odwrotnie.

Naturalnie, wiele spraw czeka tu

na generalne decyzje. Do spraw

tych należą:

1) stworzenie możliwości przezna-

czania zysków pochodzących z eks-

ploatacji regionów turystyczno-
-

wc zasowych na szybszy ich rozwój
społeczno-gospodarczy,

2) rozbudowa ze środków budżetu

państwowego obiektów obsługi za-

granicznego ruchu turystycznego
o standardzie międzynarodowym,

3) międzyresortowa koordynacja
zagospodarowania turystycznego w

planach gospodarczych i przestrzen-

nych kraju (możliwie szybkie do-

prowadzenie centralnego planu in-

westycji turystyczno-wypoczynko-
wych ministerstw i instytucji cen-

tralnych do miejsca przeznaczenia
w terenie),

4) przyspieszenie reformy zarzą-

dzania turystyką zarówno krajową
jak i zagraniczną.

SAMO
ŻYCIE!

Małgorzata Szejnert w „Polityce"
wyraziła optymistyczne przekona-
nie, że Polska Ludowa nie pozwoli
wyginąć naszym byłym koronowa-

nym. KTT w „Życiu i Nowoczes-

ności" stwierdził natomiast, że kla-

sa robotnicza przejawia tendencje
tamolikwidatorskie, ponieważ wy-

walczyła otwarty dostęp dla swoich

synów do wyższych uczelni, co o-

znacza „otwartą możliwość opusz-

czenia swojej przodującej klasy".
Już zacząłem się martwić, czy aby
podaż koronowanych głów do pra-

cy będzie dostateczna, aby prze-

kwalifikować ich na robotników

budowlanych, ale zastanowił mnie

tytuł felietonu KTT: „Co robią cór-

ki stelmachów?".

Zacząłem pilnie szukać w tekście

i odetchnąłem — jest! KTT zapy-

tuje z przekąsem przedstawicieli
nauk społecznych, po co zajmują
się obliczeniami, ile córek stelma-

chów wydało się w ciągu ćwierć-

wiecza za niekwalifikowanych ro-

botników budowlanych, skoro z

tych bezcennych skądinąd obliczeń

dokładnie nic nie wynika?

Jak to nic nie wynika? Właśnie,
że wynika reprodukcja klasy robo-

tniczej. Synowie robotników opu-

szczają wprawdzie swoją klasę —

zasilając między innymi nauki spo-

łeczne — ale z mariażu córek stel-

machów i niewykwalifikowanych
robotników budowlanych rodzi się
średnio-statystycznie jeden wnuk i

jedna wnuczka. Wnuczkowie, jak
ich dziadkowie, opuszczają swoją
klasę przez otwarte drzwi uczelni,"
ale wnuczki stelmachów wychodzą
za mąż za niekwalifikowanych
pracowników budowlanych. W ten

sposób wszytko zaczyna się od no-

wa. A jednak się kręci! — chcia-

łoby się zawołać w Roku Nauki

Polskiej.

To jednak ja tylko jestem optymistą.
KTT natomiast sądzi, że lepiej od na-

uk społecznych drąży społeczną rzeczy-

wistość artykuł Małgorzaty Szejnert,
bliższy jest tego, co nauka czynić po-

winna. Dotyczy on „autentycznej sytu-
acji, autentycznej problematyki, z którą
każdy spoty • się na co dzień, auten-

tycznych dylematów", bo z artykułu
przynajmniej dowiadujemy się, że były
„arystokrata też się rozmnaża". Nato-

miast niczego nie można się dowiedzieć
od naszych nauk społecznych, nawet te-

go, ile w Polsce jest klas. Są więc te

nauki niemal całkowicie oderwane od

tycia.

KTT, będąc pesymistą w sprawie
perspektyw klasy robotniczej, wy-

raża jednak optymistyczne przeko-
nanie w sprawie losu naukowców.

Sądzi, że Polska Ludowa nie da

wyginąć naukowcom „również tym
od nauk społecznych". Jest to po-

dejście bardzo humanistyczne, u-

względniając, że naukowcy, w prze-

ciwieństwie do byłych arystokra-
tów, nie prowadzą produkcyjnej
działalności hodowania pieczarek
(informacje z artykułu M. Szejnert).

W ten sposób czytelnik uzyskuje
jasną odpowiedź na pytanie, zada-

wane przez KTT bezskutecznie so-

cjologom, a dotyczące ilości w Pol-

sce klas. Jest ich trzy, a więc: byli
arystokraci, którzy rozmnażają się
w sposób autentyczny, naukowcy,
żyjący na garnuszku Polski Ludo-

wej i — używając określenia Mark-

sa
— jedna „klasa sama w sobie",

która uzyskała już taki stopień sa-

mouświadomienia własnych intere-

sów, że jest równocześnie „klasą
dla siebie". Jest to oczywiście KTT.

Dojrzałość klasowa KTT pozwala
z całą ostrością dojrzeć ohvde kla-

sowego wyzysku. Podczas, gdy ży-
cie polskiego naukowca — pisze a

goryczą
— upływa pogodnie wśród

narad, zjazdów i konferencji, cię-
żar uświadamiania społeczeństwu

jego autentycznych problemów spo-

czywa na KTT i na innych amato-

rach nauki. Historią zajmują się li-

teraci, socjologią — dziennikarze-

amatorzy, zaś „ekonomią, rozumia-

ną jako nauka o stanie i perspek-
tywach życia materialnego społe-
czeństwa, zajmują się hobbyści, w

rodzaju tych, którzy pisują do .Ży-
cia i Nowoczesności".

Najbardziej zaś wyzyskiwany jest
KTT, który, jak poinformowała w

oddzielnym anonsie redakcja „ŻiN"
— zajmuje się całą „otaczającą go

rzeczywistością materialną". Nic

więc dziwnego, że jeżeli wpada na-

wet kiedyś dla chwilowego wytch-
nienia na konferencję 'naukową,
może — jak sam informuje — pod-
słuchiwać tylko jednym uchem.

Drugim uchem podsłuchuje bowiem

odgłosy „autentycznych dylematów,
przed którymi stoimy zarówno jako
naród i jako jednostki". Taka już
jest ta nasza kuchnia polska, któ-

rą tylko dzięki pracowitości byłych
arystokratów można od czasu do

czasu okrasić pieczarkami.

KTT, pokazując od kuchni puste

wnętrze polskiej nauki, nie pozo-

stawia nas bez wyjścia. Jako zwo-

lennik krytyki konstruktywnej kie-

ruje nas tam, gdzie nauka odsłania

społeczeństwu jego rzeczywiste pro-

blemy i nie ma wyzysku człowieka

piszącego felietony przez pasożytów
— naukowców. W społeczeństwach
zachodnich — powiada — nie zwa-

la się wszystkiego na barki dzien-

nikarzy. Tam naukowcy stanowią
klasę ochoczo pracującą, a nie, pró-
żnującą, szanującą dorobek nauki i

społeczne posłannictwo. Pracują
więc jak mrówki nad formułowa-

niem coraz to nowych odkrywczych
tez i w dodatku sami je populary-
zują. Natomiast braci dziennikar-

skiej upływa tam życie pogodnie
na naradach, zjazdach i konferen-

cjach. Z pieczarkami jest tylko na

razie trudno, bo arystokraci' nie

chcą się sami przekwalifikować na

hodowców.

Za to — informuje KTT — ku-

puje sobie człowiek pracę K. Lo-

renza „Tak zwane zło" i dowiaduje
' się wszystkiego o sobie; kupuje sobie

„The Affluent Society" J. K. Gal-

braitha i dowiaduje się wszystkie-
go o ekonomii i w ogóle o tym, co

to jest Ameryka, kraina USA.

Bo tak się to właSnie kiedyś Śpiewa-
ło— „Ach, powiedzcie mi Panowie,
niech się raz naręszcie dowiem, co to

jest kraina USA" — ate piosenka już
nieaktualna. Kupuje sobie człowiek

„Społeczeństwo dobrobytu" J. K. Gal-
braitha za 35 zł i dowiaduje się o USA

wszystkiego, co mu autor zechciał po-

wiedzieć.

Jeszcze więcej dowiaduje się nie-

uświadomiony człowiek z przedmo-
wy Z. Lewandowicza do książki
wybitnego amerykańskiego ekono-

misty, publicysty i polityka. Prze-

de wszystkim został pouczony

aby nie krytykować Galbraitha za

to, że chce poprawić amerykański
kapitalizm, bo niczym się wówczas

nie będzie różnił od amerykańskie-
go reakcjonisty. Zresztą, jak Gal-

braith co trzeba poprawi, [ to nie

będzie bezrobocia, a wtenczas ci,
co się z tego cieszą, nie będą się
już mieli z czego cieszyć, zaś bar-

dziej wrażliwym nie będzie już tak

smutno, że kapitalizm jest taki nie-

humanistyczny; i że w ogóle powin-
niśmy być bardziej sprawiedliwi, nie

szukać dziury w całym, bo jeśli na-

wet Galbraith się myli, no to co?

Nie takim się zdarzało! Ważna jest
miłość bliźniego i dobre chęci. A w

ogóle dzięki Galbraithowi „czynimy
krok w kierunku lepszego poznania
świata, a tym samym i samych sie-

bie". No bo jak mamy poznać sa-

mych siebie, skoro nasze kochane

polskie leniuszki tylko konferują,
obradują, a dobrodzieje nawet nie

dadzą im wyginąć z nudów?

Daleki jestem od bałwochwal-

stwa w stosunku do naszych nauk

społecznych a ekonomii w szczegól-
ności. Ich więź z praktyką to pro-

blem nadal otwarty, chociaż od

grudnia 1970 siła tej więzi jest wię-
ksza, zapracowana bowiem z obu

stron — i teorii, i praktyki. Nie jest
jednak obojętne, czy będziemy się
uczyć na Własnych doświadczeniach,
czy na socjoteóhnice uprawianej
przez zachodnie nauki społeczne w

stosunku do zachodnich społe-
czeństw.

Prof. Edward Lipiński, autor

książki „Karol Marks i zagadnie-
nia współczesności" napisał do

książki Galbraitha posłowie, w któ-

rym jednoznacznie i pozytywnie o-

cenił zamysł wydawniczy. Uzasad-

nia DLACZEGO Galbraitha napraw-

dę należy czytać, jak również dla-

czego tezy J.K.G. nie zawsze są

przekonywające. Przekonywające
jest natomiast to, co Edward Li-

piński mówi W ZWIĄZKU z. teza-

mi Galbraitha, o socjalistycznym i

kapitalistycznym systemie wartości,
czyli o sprawie, którą rozwijał w swo-

jej książce. W ten sposób szersze

grono czytelników dowie się przy

okazji, co można sądzić o współczes-
ności czytając od czasu do czasu

Marksa. Szersze grono czytelników
dlatego, że nakład książki naszego

polskiego ekonomisty (4 tys. egz.)
stanowi połowę nakładu książki
amerykańskiego ekonomisty (8 tys.

egz.). Dla solidności dodajmy, że Z.
Lewandowicz wysoko podnosi w

przedmowie zalety Marksa i• „Ka-

pitału", jako wnikliwego studium

dziewiętnastowiecznego kapitalizmu,
przypominając tylko, że dziś inna

jest struktura społeczeństwa kapi-
talistycznego, inne jego pragnienia
i nadzieje.

Dzięki KTT nasz ubożuchny obraz

społeczeństwa kapitalistycznego u-

lega pełnemu wzbogaceniu, przez

właściwe pojęcie roli nauk społecz-

nych, które u nas niestety nie za-

puściły korzeni w realnej glebie
życia i nadal sobie wegetują w epo-

ce króla Ćwieczka. W ten sposób
spóźniony o ćwi&fcwiecze KTT do-

piero dziś „dowiaduję się o eko-

nomii". Bo w Polsce nie znalazł do-

. tychezas^aąi^ie^ńego ekonomisty,
który by mi&Y cośl. ctó przekazania
naszemu Ąpę^ecźeń^tuiu, który by
mu p3łft&§t*lD- procesie samouświa-

domienia.-

Wprawdzie przemknęło ml przez myśl,
że zdaje się byli U nas jacyś ekono-

miści, chyba Oskar . Lange, Michał Ka-

lecki, Kazimierz Secomskl i na pew-

no jest wspomniany już Edward Lipiń-
ski. Chyba niektórzy z nich otrzymali
nawet nagrody państwowe, ale któż to

może wiedzieć, dlaczego? Jest też podo-
bno taki uczony, który napisał „Traktat
o dobrej robocie". Chyba nazywa się
Tadeusz Kotarbiński, ale pewnie nie jest
to ekonomista, tylko jakiś pragmatyk,
bo wszyscy ostatnio mówią „dobra ro-

bota", „dobra robota" i nawet zrobili

sobie z tego śmieszny skrót DO-RO.

Czy to jest jednak prawdziwa nauka,
nauka służąca społeczeństwu, zreflekto-

wałem się, pouczony przez naszego

doktora wszech nauk społecznych,
KTT?

Miejmy jednak nadzieję, że przy-

szłość polskich nauk społecznych
będzie świetlana, że weźmie• ją na

swoje barki nasz niezrównany KTT!

Ze po przeczytaniu Konrada Lo-

rentza i Galbraitha, wzbogacony
wstępem i 'nie skażony przeczyta-

niem posłouria, obciążonego dzie-

więtnastowiecznością Marksa, u-

świadomi nam wreszcie: najpierw
naszą ideologiczną ograniczoność, a

następnie • wyjaśni, co czynić należy
dla naprawy Rzeczypospolitej, pod
hasłem „felietoniści wszystkich kra-

jów łączcie się"!

Miejmy również nadzieję, że rze-

czywiste problemy ekonomiczne po-

dejmą w najbliższym czasie nasi

nieocenieni humoryści. i że dopiero
wówczas ekonomii polskiej w Roku

Nauki Polskiej nie będzie do śmie-

chu. Bo jak nas uczy Konrad Lo-

renz, agresja jest motorem postępu,
śmiech jej nowo nakierunkowaną
formą i dlatego „trzeba się nau-

czyć śmiech traktować poważnie".
Ile to człowiek może się nauczyć,
czytając KTT i książki z serii bi-

blioteki myśli współczesnej. Samo

życie!
ANATOL

P. S. Jeszcze mały cytacik z Galbrait-

ha, który dotyczy tzw. prawdy obiego-
wej. to znaczy takie} prawdy, którą na

pewno zaakceptują ci, którym ją ten

i ów dla salonów głost: „...podobnie jak
stara gwardia, mądrość obiegowa umie-

ra, ale się nie poddaje. Społeczeństwo
zaś z bezwzględnym okrucieństwem mo-

że zepchnąć jej głosicieli z kategorii lu-

dzi mądrych do kategorii starych pier-
ników lub nawet nadętych głupców".
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RZEMIEŚLNICZEGO
HENRYK GRASZEWICZ

Rzemiosłu nakazuje się niemal

podwojenie do 1975 r. świad-

czeń usługowych dla ludności

przy równoczesnym planowanym
wzroście liczby zakładów do 190

tys., zatrudnienia do 400 tys. o-

sób, w tym uczniów do 80 tys.
Wysiłki w tym kierunku podejmo-
wano zresztq już znacznie wcześ-

niej, jednakże efekty sq mierne,
realizacja bardzo oporna; obec-

ny stan spraw nie daje pewności
osiqgnięcia wytyczonego celu.

ISTNIEJE
wiele ekonomicznych

hamulców i barier w rozwoju
usług; wskazanie jednej z pod-

stawowych jest zamierzeniem

niniejszego artykułu. Chodzi o

zaopatrzenie, które było głównym
tematem uwag zgłaszanych na do-

piero co zakończonych zjazdacli
rzemiosła. Trudności w uzyskaniu
materiałów, maszyn i części za-

miennych oraz koszt ich nabycia i

dostawy wybitnie hamują, a często
wręcz uniemożliwiają pożądany
rozwój usług.

PRZEPISY PRAWNE
NIE WYSTARCZA

Dużą nadzieję na poprawę obec-

nego stanu rzeczy wiąże się z obo-

wiązującą od 1 stycznia 1973 r.

ustawą o wykonywaniu i organi-
zacji rzemiosła. Zmierza ona do

większej stabilizacji działalności
rzemiosła i jego ściślejszej integra-
cji z gospodarką uspołecznioną.
Jednakże postanowienia prawne nie

działają samoistnie. Duchowi prawa

muszą odpowiadać właściwe dla

nowej sytuacji przedsięwzięcia na-

tury społecznej i ekonomicznej.

W pierwszym przypadku pokona-
no już wiele przeszkód. Rzemiosło,
w wyniku postanowienia o włącze-
niu w ramy gospodarki narodowej,
uznane zostało tym samym za jej
integralną część, a więc organizm
społecznie celowy i gospodarczo u-

zasadniony. Ustawa o objęciu rze-

mieślników powszechnym ubezpie-
czeniem społecznym jest dodatko-

wym potwierdzeniem jego roli i

miejsca w społeczeństwie socjalis-
tycznym. Zmienia sie więc status

społeczny rzemiosła. Dotychczasowe
chwieir.Ł i zmienne losy, nie sprzy-

jające racjonalnej gospodarce, ma -

ją się ustabilizować.

Przydział zadań wymaga Jednak za-

pewnienia środków na ich realizacją.
Jest to już sfera działania ekonomicz-

nego, w której — mimo nnwet najdo-
skonalsze] regulacji prawnej i pełnego
społecznego uznania — załamią sic)
wszelkie założenia i programy, Jeżeli
nie będą honorowana prawa rządzące
tą dziedziną działalności ludzkiej. Alter-

natywą jest niezdrowe I niepożądane
ukształtowanie stosunków, co się dotąd
przejawiało w nieprawidłowych kierun-
kach działalności, w rozwarstwieniu
zbiorowości rzemieślniczej, łamaniu

przepisów, obniżaniu etylcl zawodowej
itp.

Uzdrowienie działalności rze-

mieślniczej i zapewnienie jej po-
wodzenia wymaga również recepty
ekonomicznej, zwłaszcza u progu
kształtowania nowej struktury or-

ganizacyjnej i nowych organów za-

rządzania. Układ stosunków spo-

łecznych, prawnych i ekonomicz-

nych powinien bowiem pozostawać
we wzajemnej harmonii. Wydaje
się, że integrację organizacyjną, no-

wo pojętego rzemiosła należy po-

wiązać z integracją gospodarczą ca-

łej drobnej wytwórczości. Działal-
ność terenowych zakładów spółdziel-
czych i państwowych ma bowiem
wiele punktów stycznych z rzemio-
słem i współdziałanie może popra-
wić efektywność ich wysiłków oraz

zmniejszyć koszty społeczne.

Swego czasu prasa codzienna in-
formowała o projekcie utworzenia

wspólnych, terenowych baz za-

opatrzeniowych dla wszystkich u-

społecznionych zakładów drobnej
wytwórczości, co nabiera szczegól-
nego znaczenia w związku z prze-

ięciem przez przemysł kluczowy
wielu zakładów podległych radorrt

narodowym. Projekt ten nie obej-
mował jednak rzemiosła, które naj-
dotkliwiej odczuwa skutki niedo- .

skonałej organizacji zaopatrzenia.
Problem jest niezmiernie pilny w

związku z przebudową struktury
organizacyjnej rzemiosła oraz zna-

cznym podwyższeniem nałożonych
nań zadań, przyjętych do planu
pięcioletniego.

WADLIWA ORGANIZACJA
DOSTAW

Istniejący tryb dostaw jest kosz-

townym rozwiązaniem doraźnym,
pozbawionym podstaw ekonomicz-

nych. Prawie połowę swoich po-
trzeb materiałowych rzemiosło za-

spokaja w powszechnym handlu

detalicznym, którego struktura to-

warowa dostosowana jest do po-
trzeb konsumpcyjnych, a nie pro-

dukcyjno-usługowych. Zakupy nie

mogą przy tym przekraczać ilości

zwyczajowo nabywanych w deta-
lu. Materiały rozdzielane, uzyski-
wane na podstawie decyzji admi-

nistracyjnych. pokrywają zaledwie
około czwartej części potrzeb i sta-

nowią mniej niż 5 proc. w ogólnym
zużyciu materiałowym rzemiosła.

Specjalistyczna organizacja powo-
łana przede wszystkim dla organi-
zowania zaopatrzenia, jaką jest
rzemieślnicza spółdzielczość za-

opatrzenia i zbytu, dostarcza rze-

miosłu mniej niż piątą część po-

trzebnych materiałów. Ponad 80

proc. zaopatrzenia musi zatem rze-

mieślnik wyszukać i dostarczyć we

własnym zakresie, podczas gdy po-
winien on zajmować się przede

wszystkim produkcją 1 świadcze-
niem usług.

Sytuacja powyższa obniża efekty
rzeczowe działalności rzemiosła,
niepomiernie podnosi koszty spo-
łeczne i wywołuje wiele zbędnych
zadr. ..aeń.

Dostawy na ogół nie uwzględniają bo-
wiem faktu, że materiały sprzedawana
rzemieślnikom w końcowym efekcie

przeznaczone są bezpośrednio lub po.
średnio na zaopatrzenie ludności. Wsku-
tek stosowania różnych, głównie pod-
miotowych priorytetów zaopatrzenio-
wych, rzemiosło uwzględniane Jest do-
piero na końcu, po zaspokojeniu wszy-
stkich innych potrzeb. W konsekwencji
zaopatrzenie rzemieślnicze ma charakter

fakultatywny i niepewny, zależny od
stanu nadwyżek towarowych.

Przy bezpośrednim styku rze-

mieślników z uspołecznionym apa-
ratem zbytu istnieje ponadto szereg
hamulców utrudniających przepływ
materiałów, a wynikających bądź
to z obawy o posądzenie popiera-
nia prywatnej inicjatywy, bądź też

z chęci uzyskania nienależnych ko-
rzyści materialnych. Ze względów
f-konomicznych, jak i społecznych,
w obrocie zaopatrzeniowym pomię-
dzy rzemiosłem a aparatem zbytu
środków produkcji konieczne jest
więc działanie ogniwa pośredniego,
które zapewniałoby poszczególnym
zakładom rzemieślniczym dostawy
materiałowo-techniczne we właści-

wej ilości, jakości i asortymencie
oraz we właściwym czasie i po

najniższym koszcie społecznym.

Rolę tę usiłuje spełniać rzemieśl-
nicza spółdzielczość zaopatrzenia i

zbytu. Jednakże w aktualnych wa-

runkach potencjału i lokalizacji
rzemiosła brakuje ekonomicznych
podstaw dla samodzielnej działal-
ności zaopatrzeniowej wyłącznie w

ramach rzemiosła. Znalazło to zresz-

tą pełne potwierdzenie w wielolet-

niej praktyce, gdyż mimo jedno-
znacznych postanowień statutowych
i różnych nacisków administracyj-
nych działalność ta trafiała na opo-

ry i trudności, choć wspomagana

była mniej uciążliwym a bardziej
popłatnym pośrednictwem w zby-
cie. W konsekwencji ograniczana
była do asortymentów bardziej o-1
płacalnych.

WARUNKI RACJONALIZACJI

Duże zróżnicowanie rodzajowe
potrzeb materiałowych, ich rozdrob-
nienie oraz rozrzut przestrzenny
rzemieślniczego popytu zaopatrze-
niowego nie pozwalają tworzyć sa-

modzielnej. opartej na rozrachunku

gospodarczym bazy na szczeblu po-
wiatu. województwa czy nawet

większego regionu. Opłacalność
działalności zaopatrzeniowej jest bo-
wiem zależna od takich czynników,
jak wielkość obrotu, liczba i rodzaj
asortymentów, odległość i stopień
koncentracji odbiorców, promień
obsługi itp.

W układzie racjonalnym istnieje pew-
ne minimum obrotu oraz określony
zakres branżowy, asortymentowy 1

przestrzenny zapewniający opłacalność
bazy zaopatrzeniowej. Osiągają ją spół-
dzielnie rzemieślnicze w NRD, których
głównym przedmiotem działalności gos-

podarczej jest — odwrotnie niż w Polsce
— zaopatrzenie, a nie pośrednictwo w

zbycie. Jednakże rzemiosło jest tam w

stosunku do liczby ludności silniejsze,
mniej rozproszone 1 prawie w całości
zaopatruje się w spółdzielniach. W
przypadku gdy nie ma warunków utrzy-
mania opłacalnej bazy w ramach rze-

miosła. spółdzielnie przejmują także za-

opatrzenie jednostek uspołecznionych,
aby zapewnić sprawność 1 rentowność
tej działalności.

Rzemiosło w Polsce, nie mając
warunków do racjonalnej działal-
ności zaopatrzeniowej wyłącznie w

ramach własnej organizacji, musi

ograniczać jej zakres przedmiotowy
i przestrzenny. W rezultacie zaopa-

truje tylko częściowo, j to nie

wszystkie zakłady. Nie można też

nadal obarczać tym trudem sa-

mych rzemieślników, zwłaszcza
wobec zdarzających się dowolności
w polityce sprzedaży. Zresztą no-

wa ustawa o wykonywaniu rze-

miosła wiąże nakładanie zadań z

przydziałem środków na ich reali-

zację. Zatem najlepszym rozwiąza-
niem byłoby przejęcie zaopatrzenia
rzemiosła przez proponowane wspól-
ne bazy zaopatrzeniowe wszystkich
zakładów drobnej wytwórczości.
Struktura potrzeb materiałowych
tych zakładów jest podobna. Nie

sposób więc w projektowanych ba-
zach pozbawić udziału rzemiosła,

skoro obecna polityka zmierza do
jego ściślejszej integracji z gospo-

darką ogólnospołeczną i skoro ta-
kie rozwiązanie poprawiłoby wa-

runki opłacalności baz.
Scalenie zaopatrzenia materiało-

wo-technicznego wszystkich drob-
nych zakładów jest chyba nie-
uniknione przy zacieśnianiu koor-
dynacji poziomej i zwiększaniu
odpowiedzialności władz tereno-

wych za racjonalną gospodarkę. Or-
ganizacyjne rozwiązania zależeć
będą z pewnością od istniejącej
bazy materialno-technicznej w po-
wiatach. Wydaje się, że rolę tę
mogłyby przejąć — podobnie jak
w NRD — rzemieślnicze spółdziel-
nie zaopatrzenia ii zbytu po odpo-
wiednim rozszerzeniu ich upraw-
nień.

Dla spółdzielni rzemieślniczych,
których obecna działalność jest
często kwestionowana, można by
znaleźć zresztą wiele społecznie
bardziej celowych funkcji niż do-
tychczasowe, nawet gdyby nie zle-
cono im całkowitego zaopatrzenia
terenowego. Wskazać tu wypada
przede wszystkim funkcje, ułatwia-
jące wykonanie zwiększonych za-

dań nałożonych na rzemiosło. Wy-
daje się, że spółdzielnia jako orga-
nizator usług dla ludności miałaby
duże pole do popisu.

Przykładowo można wymienić
organizację usług budowlanych, re-

alizowanych na zasadzie zlecenia,
a nie systemem gospodarczym,
usługi lokatorskie w mieście, roz-

szerzanie sieci handlowej wyrobów
rzemieślniczych i pawilonów usłu-
gowych oraz inme formy dostoso-
wywania warunków podaży do po-
pytu. Ważnym ogniwem mogłoby
tu być m.in. utworzenie w więk-
szych ośrodkach wiejskich punk-
tów odbioru przedmiotów do na-

prawy, wykorzystanie przy tej
okazji transportu dla dowozu za-

opatrzenia rzemieślniczego i podob-
na wyręka w realizacji zleceń u-

sługowych. Obecnie, bez takiego
pośrednictwa, rozwój usług jest
utrudniony wskutek odległości dzie-
lącej usługobiorcę od usługodawcy.

PROBLEM CENY

Powołując się na znacznie spraw-
niej funkcjonujące zaopatrzenie
rzemiosła w NRD należy wyjaśnić,
że dostawy realizowane są tam po
cenach hurtowych, a nie detalicz-

nych jak w Polsce. Cena ta różni

się u nas nie tylko marżą detalicz-

ną, lecz bardzo często obejmuje
narzuty w postaci podatku obroto-

wego, zwłaszcza w artykułach bę-
dących równocześnie przedmiotem
zużycia produkcyjnego i konsump-
cyjnego. W wielu surowcach różni-
ca ta jest istotna i powoduje, że

wytwory i usługi rzemiosła są u nas

na ogół droższe niż jednostek uspo-
łecznionych.

Problem cen zaopatrzeniowych
rzemiosła jest przedmiotem wielo-
letnich kontrowersji i wielostron-

nych zastrzeżeń oraz wywołuje
sporo nieporozumień i społecznie
szkodliwych skutków. Warto więc

•i te sprawę naświetlić, mając na

uwadze interesy społeczne i kry-
teria czysto ekonomiczne.

Wydaje się. że w dotychczasowej
organizacji obrotu środkami pro-

dukcji utrzymanie ceny detalicznej
w zaopatrzeniu rzemiosła było sto-

sunkowo najlepszym rozwiązaniem,
gdyż inaczej powstałyby trudności
w uzyskaniu materiałów w ogóle.
Wprowadzenie ceny hurtowej spo-

wodowałoby bowiem przeniesienie
źródeł dostaw do bardziej odleg-
łych jednostek aparatu zbytu, zlo-

kalizowanych naicześciej dopiero
na szczeblu wojewódzkim.

Formalności związane z nabyciem,
przewlekły tryl» realizacji zamówień,
priorytetowe zaopatrywanie Jednostek

uspołecznionych 1 wyższe koszty tran-

sportu z pewnością zniwelowałyby ko-
rzyści wynikające z różnicy ceny. O-

becnie na tzw. źródła „pozarynkowe",
czyli aparat zbyto przypada zaledwie
35 proc. wszelkich dostaw. Z pewnością
więc w poważnej części rzemiosło nadal
zaopatrywałoby się w detalu, choć w

kalkulacji ceny wyrobów i usług mu-

siałoby liczyć hurtową cenę surowców.

Tym samym znacznie obniżyłaby się
zyskowność.

Przy detalicznej cenie zaopatrze-
niowej rzemiosło w zasadzie nie

ponosi strat, gdyż cene nabj cia
przyjmuje się za podstawę kalku-
lacji wyrobów i usług. Wyższy ich
koszt, a więc różnicę między ceną

detaliczną i hurtowa pokrywa od-
biorca. czyli społeczeństwo. Straty
rzemiosła są tu pośrednie, miano-

Wiele usług wciąż jest jeszcze trudno dostępnych, nawet jeśli sprawnie
działa informacja o nich. Trudności w uzyskaniu materiałów, maszyn i czę-
ści hamują, a często uniemożliwiają pożądany rozwój usług.

FOT. M . STANKIEWICZ

wicie w zakresie artykułów i usług,
których wysoka cena powoduje
trudności zbytu, albo w zakresie
towarów konkurujących z produk-
cją jednostek uspołecznionych. Ko-

misje cen starają się bowiem zbli-

żyć ceny wytworów rzemieślniczych
i zakładów uspołecznionych, wsku-
tek czego produkcja rzemieślnicza

staje się często nieopłacalna.
Nieco inaczej sprawa przedsta-

wia się w usługach, zwłaszcza gdy
na ich wartość składa się nie tyle
praca żywa. co dostawa części za-

miennych. Rzemieślnik nabywa je
bowiem i sprzedaje po tej samej
cenie, ale płaci od tego obrotu po-
datek, co łącznie z kosztami naby-
cia stanowi jego efektywną stratę.
W takiej sytuacji rzemiosło wyka-
zuje uzasadnione opory do podej-
mowania działalności usługowej.
Znacznie chętniej kooperuje z prze-
mysłem, gdzie zleceniodawca bar-
dzo często powierza rzemiosłu su-

rowce do przerobu. Rzemieślnik
nie ma wtedy trudności z wyszu-
kaniem materiałów, a poza tym
— dzięki większemu z reguły zle-
ceniu — uzyskuje korzystniejsze
warunki opłacalności.

WARUNKI POTANIENIA USŁUG

Warunkiem wzrostu usług jest
usunięcie wszelkich hamulców i
uruchomienie bodźców stymulują-
cych ich rozwój. W zakresie usług
przemysłowych, a w szczególności
na wsi i w małych miastach, gdzie
ich deficyt jest najbardziej dokucz-

liwy, rzemiosło ma najkorzystniej-
sze warunki do ich realizacji. Rów-

noległe z regulacją prawną tej
działalności konieczne są zatem

zmiany organizacyjne, usprawniają-
ce wykonywanie rzemiosła.

Wspólna terenowa baza zaopatrze-
niowa wszystkich zakładów drobnej
wytwórczości łącznie z rzemiosłem

zapewniałaby warunki opłacalnoś-
ci, sprawność' techniczną? a więc 1

realną możliwość ; zaopatrzenia, rzę-

miosła.także^j^t,£gnia'tf hurtowej.
Umożliwiłoby to potanienie usług
rzemieślniczych, czym społeczeń-.
stwo jest szczególnie zainteresowa-
ne. Ponadto wspólna reprezentacja
potrzeb zakładów drobnej wytwór-
czości wobec dostawców ograni-
czyłaby dowolność w stosowaniu

polityki sprzedaży wobec rzemiosła.

Decyzje w tej sprawie przeniesione
zostałyby do bazy terenowej, w

której konieczny byłby, współ-
udział rady narodowej i samego
rzemiosła.

Za ujednoliceniem zaopatrzenia drob-
nej wytwórczości — obok przesłanek
ekonomicznych — przemawiają takie
ważne względy społeczne, zwłaszcza w

odniesieniu do cen, po których rze-

miosło otrzymuje towary. Zaopatrywanie
rzemiosła po wyższej cenie nli .Innych
jednostek gospodarczych nie Jest — Jak
wyżej wykazano — środkiem redystry-
bucji dochodu narodowego, gdyż wyż-
szy koszt towarów 1 usług opłaca spo-
łeczeństwo.

Wobec perspektyw pełnego za-

opatrzenia — dzięki bazom tereno-

wym obrotu środkami produkcji —

zróżnicowanie cen traci swój sens,
zwłaszcza że nie spełniałoby żadnej
funkcji społecznej. Może tylko bu-
dzić pokusę nadużyć i poczucie u-

pośledzenia, wynikającego z przy-

musowej klasyfikacji odbiorców. Po

włączeniu rzemiosła w ramy gos-

podarki planowej trudno taką sy-

tuację utrzymać i pogodzić z ten-

dencjami integracyjnymi oraz ze

zwiększeniem zadań gospodarczych.

ZIAŁANIE STRATEGICZNE
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

ich hierarchizacji, wzajemnych powiązań, podporząd-
kowania i rozłożenia w czasie wytwarzały autonomicz-
ne, często wzajemnie sprzeczne cele resortowe, bran-
żowe, regionalne i — naturalną koleją rzeczy

— ten-

dencje odśrodkowe. Stawiało to planistyczne cen-

trum w sytuacji, w której najbardziej cenna okazy-
wała się zręczność każdorazowego opędzania się przed
lawiną żądań inwestycyjnych, importowych, zatrud-

nieniowych. Rezultat takiego podmiotowo-funkcjonal-
nego trybu planowania nie mógł być inny: rozprosze-
nie środków, w tym na niekontrolowane zadania, wy-
dłużenie cyklu inwestycyjnego, utrwalanie przestarza-
łych struktur, spadek tempa i ogólnej efektywności
rozwoju.

Założeniem planowania kompleksowego, którego za-

sięg będzie się niewątpliwie rozszerzał, jest wzmoże-
nie sterowalności wobec całego układu gospodarcze-
go. Obok wcielanego już także do praktyki mechaniz-
mu finansowo-ekonomicznego połączonego z przedsię-
wzięciami organizacyjnymi (organizacje inicjujące oraz

tzw. WOG) — będzie to największa motoryczna siła
systemowa.

JAK
wynika z przytoczonych przykładów, plano-

wanie kompleksowe jest metodologiczną konse-
kwencją wyznaczania głównych celów strategicz-

nych. Podporządkowane im poszczególne programy

obejmować mają wszystkie współdziałające działy (lub
ich części), branże, organizacje i ich zadania „w cza-

sie i przestrzeni". Programowanie ma wówczas cha-
rakter przedmiotowy (analogiczny jak w planach węz-

łowych problemów naukowo-badawczych). To zna-

czy: program ujmuje dane zadanie strategicznie łącz-
nie z całym zespołem zadań posiłkowych — jakby nie-
zależnie od istniejącej struktury organizacyjnej, po-
działów resortowo-branżowych i regionalnych.

Następuje w ten sposób skupienie działalności róż-

nych branż, przedsiębiorstw przemysłowych, budowla-
no-montażowych, zaplecza naukoioo-badawczego, han-
dlu zagranicznego itd. na danym „kierunku strate-

gicznym". Kompleksowe ujęcie pozwala zawczasu i w

największym stopniu uwzględnić wszystkie skompliko-
wane i wielopłaszczyznowe powiązania technologicz-
ne, kooperacyjne i inne oraz ograniczenia z jednej
i czynniki przyspieszające z drugiej strony (w sfe-
rze zasobów surowcowych, zatrudnienia, inwestycji,
obrotów zagranicznych, zaawansowania techniki i prac

naukowo-badawczych Itp.) . Na tej podstawie —

opra-
cować najbardziej społecznie i ekonomicznie użytecz-
ną taktykę osiągnięcia celu. Powstała w ten sposób
siatka powiązań (przypominająca metodę PERT) stwa-

rza warunki modelowania matematycznego ł stosowa-

nia w mniejszym lub większym zakresie elektronicz-
nej techniki obliczeniowej.

Tym samym planowanie centralne zyskuje znacznlt
większą siłę oddziaływania na tempo i pożądany kie-
runek rozwoju społeczno-gospodarczego. Porządkuje
bowiem i dyscyplinuje w dużym stopniu działalność
organizacji i ogniw planistycznie sprzężonych z celami
strategicznymi. Nadaje społeczny kierunek ekspansji
techniczno-produkcyjnej tych jednostek, posługujących
się własnym rachunkiem ekonomicznym i działających
na podstawie obowiązującego systemu finansowo-eko-
nomicznego. Stwarza — mówiąc inaczej — społeczne
ramy działalności w skali ogólnej i zarazem ogranicza
tendencje odśrodkowe, mogące się wywodzić z me-

chanizmu funkcjonowania poszczególnych organizacji.
Koncentracja sił na głównych zadaniach społeczno-go-
spodarczych stanowi przesłankę przyspieszenia rozwoju
i wzmożenia globalnej efektywności.

PLANOWANIE kompleksowe stanowi precyzyjną
i dynamiczną „technologię" kierowania i zarzą-

dzania, jest czynnikiem konsolidującym gospodar-
kę socjalistyczną. Siły napędowe czerpie ona jednak
nie tytko ze światowej działalności kierownictwa pań-
stwa, wyrażonej planem centralnym. W równym stop-
niu —

-z aktywności wszystkich uczestników społecz-
nego procesu reprodukcji. Stawia to szczególnie wy-

sokie wymagania przed resortami, zjednoczeniami,
przedsiębiorstwami, gdyż trudno sobie wyobrazić bez

ich czynnego i rzetelnego udziału opracowanie opty-

malnej strategii i taktyki realizacji. Najbardziej ge-

nialny i dysponujący aparaturą informatyczną sztab

centralny nic jest to stanic wniJcnc^Ć xue wszystkie tbcl~

lia gospodarcze. Chodzi więc także o to, aby mar-

gines pozostający poza generalnymi zadaniami byt wy-

pełniany działaniem wspomagającym, a nie obojętnym
czy może nawet sprzecznym z celami ogólnospołecz-
nymi.

WŁADYSŁAW DUDZIŃSKI

4 STRONA ŻYCIE GOSPODARCZA NR 19 (1130) — 13.V.1973 R.



SPRAWY EKONOMISTÓW

Rozwój dyskusji nad; Raportem
0 Stanie Oświaty W Polsce Wy-
suwa jako jeden z tematów rów-
nież, sprawę kształcenia ekono-
mistów i edukacji ekonomicznej
społeczeństwa. Składa sję to na

szereg argumentów podnoszo-
nych nie tylko przez ekonomis-
tów. Rozwój kultury materiqlnej
1 kultura duchowa społeczeństwa,
jego wychowanie - to sq spra-
wy zasadniczo zbieżne. Sprzęże-
nie jest oczywiście w obie stro-

ny. Bez społeczeństwa o odpo-
wiednich właściwościach kultu-
ralnych i intelektualnych, nie do
pomyślenia byłoby osiqganie
na dalszq metę materialnych a-

trybutów rozwoju społeczno-go-
spodarczego.

GZY i w jakim stopniu nauki e-

. konomiczne są obecnie wyko-
rzystywane w tej ważnej misji?

W; j^kiiri stopniu pomagają one w

rozwiązywaniu „strategicznych'' pro-
blemów dalszego dynamicznegoroz-
woju:: społeczno-gospodarczego? - Czy

1

i w jakim stopniu pomagają w hie-
rąrchizowaniu celów społecznych
działalności gospodarczej, w rozwią-
zywaniu „strategicznych" problemów,
określania podstawowych proporcji
tworzenia i podziału dochodu naro-

dowego, kierunkach rozwoju prze-
mysłu i rolnictwa, „strategicznych"
przeobrażeń w organizacji i funkcjo-
nowaniu gospodarki? Uproszczona
synteza, która tutaj się nasuwa

—

sprowadza się do stwierdzenia: jest
lepiej niż było, ale wysuwane przez
życie wymagania są jeszcze większe.

Odpowiedź na to pytanie powin-
na stać się podstawowym wkładem
ze strony ekonomistów w dyskusję
nad przybliżeniem nauki i gospodar-
ki. Powinna ona wpłynąć z jednej
strony —

na większą podatność go-
spodarki na naukę, i z drugiej stro-

ny
— przyczynić się do zwiększenia

użyteczności nauki. Zwłas' cza do tej.
ostatniej >;• sjrra-wy? laęistó- sie uęnaś
ostathiO^nEh^ązujfe' zwracając' -uwagę; •

że teorkil
ttymafia&4r&b»**nie*'

tylka-prostoty'^logicżnaśhii aie na-'
de Wszystko tego, aby dawała pra-
widłową orientację dla praktycznej
działalności.: ." (cytat z artvkułu prof.
dr J. Pajestki: EKONOMISTA nr

1/1973 r.) .

Chodzi tutaj o coś więcej, niż tyl-
ko o usprawnienie metodologiczne.
Chodzi o efektywności, jak to się
obecnie nazywa

— „samoedukacji",
czy też „samowychowania" społecz-
nego, na co trafnie zwrócił uwagę
prof. dr Jan Szczepański w wywia-
dzie udzielonym tygodnikowi „LITE-
RATURA" (patrz „LITERATURA" z

15 marca 1973 r.). Chodzi o dopro-
wadzenie do większej zbieżności
między wzorami i kryteriami ocen

dawanymi w szkole i w zakładzie
pracy. Jest z pewnością niemała
możliwość uczynienia na tej drodze
nauk ekonomicznych ora: systemu
kształcenia ekonomistów i edukacji
e^ortbrriicznej społeczeństwa bardziej
e

f
eMywnvmi zarówno z punktu wi-

dzenia szkoleniowego, jak 1 wycho-
wawczego.

Aktualne problemy rozwoju nauk

ekonomicznych wykraczają więc po-

za tworzenie narzędzi służących
praktycznej działalności gospodar-
czej. Wraz z kulturą materialną i te-

chniczną społeczeństwa powiększa
się rola nauk ekonomicznych jako
ważnego czynnika składającego się
na wiedzę ogólną społeczeństwa, je-
go kulturę duchową i wychowanie.
Jest to również szerokie pole po-

trzebnej dyskusji i wniosków, mają-
cych znaczenie nie tylko dla ekono-

mistów.

PROBLEMY wzrostu efektywności
edukacji ekonomicznej społeczeń-
stwa podniesione zostały ostatnio w

toku planarnego posiedzenia Zarzą-
du Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego, które odbyło
się we Wrocławiu 28 kwietnia 1973
roku. Na uwagę w tym względzie
zasługuje zwłaszcza dyskusja nad
przygotowanym na plenum materia-
łem pt. „ Główne problemy kształ-
cenia i doskonalenia zawodo-
wego ekonomistów —

sprawą
skuteczniejszego i bardziej zdecydo-
wanego wprowadzania aktywnych
form uczenia zawodu ekonomiczne-
go". Chodzi o to, że we wszystkich
typach szkolnictwa ekonomicznego
zakorzeniła się i uparcie utrzymuje
się (bardziej niż w nauce innych
zawodów) tradycyjna i scholastyczna
metoda uczenia, polegająca na spro-
wadzaniu całego niemal procesu na-

uczania do stosowania zasady, że:

„jeden mówi a drugi słucha".

Zbyt duży udział w procesie nau-

czania mają długie referaty —

mo
-

nologi wykładowców, po których fa-
ktycznie jedynym sprawdzianem
wiedzy staje się egzamin semestral-
ny czy roczny, niekiedy bardzo tyl-
ko pobieżnie nawiązujący do mate-

riału wykładowego. Przyszły; ekono-
mista uczy się przede wszystkim
słuchać i powtarzać, zdecydowanie
brak przygotowania przyszłego de-
cydenta,, człowieka myśląceigo samo-

dzielnie i twórczo, skłonnego do
przyjmowania odpowiedzialności lub
podejmowania decyzji na własne ry-
zyko. Podejmowanie decyzji w zło-
żonych śytuacjaęh, jakić rodzi roz-

wój współczesnej gospodarki: nie jest
możliwe bez treningu, do którego w

dużo większym' stopniu musi przy-
gotowywać szkolnictwo ekonomiczne
zarówno . wyższe, jak i średnie oraz

wszęlkiegó rodzaju studia podyplo-
mowe. Podobnie jak- nie można so-

bie wyobrazić .absolwenta z dyplo-
mem. cheińika, 'który nie miał prak-
tyki w- laboratorium lub absolwen-
ta medycyny beż ćwiczeń prakty-
cznych'—, również' na szerszą- skalę
musimy organizować dla osób przy-
gotowywanych dó z$wodu ekonomi-
cznego niejako laboratoryjną naukę
twórczego myślenia, i • działania.
Przykładowo taką symulacją rzeczy-
wistości w przygotowaniu do zawo-

du ekonomisty są gry decyzyjne.
Konieczność szerszego 'wykorzystania
„laboratoryjnego" .. uczenia ekonomii
. wynika także z charakteru Współ-
czesnych technik wykonywania za-

wodu ekonomisty, których coraz

większy udział będzie zajmował no-

woczesny, sprzęt informatyczny.

Przedmiotem — wspomnianej wy-

żej plenarnej dyskusji ZG PTE —

były także tradycyjne problemy je-
dnej ekonomii ogólnej, czy wielu
ekonomii szczegółowych. Zgadzając
się na potrzebę rozwoju specjaliza-
cji i specjalności ekonomicznych o-

partych jednak na mocnej podstawie
ogólnego przygotowania do zawodu

ekonomicznego, w takich ogólnych
przekrojach, jak np. ekonomika prze-

mysłu, handlu, rolnictwa — wielu
członków plenum Zarządu Główne-

go PTE było przeciwnych, nadmier-

nej specjalizacji, wychodząc z zało-

żenia, że ta ostatnia powinna być
osiągana 1

po "stuc^a^h^meńtułlnie w

ostatnie nie. .wyklucza*«je^nalę. faktu,
że Obók ogólniejszych—przedmiotów
ekonomicznych, mógą i powinny być
rozwijane szczególnie w ostatnich
latach studiów, węższe specjalności
(np. w ramach wykładów monogra-

ficznych, czy prac dyplomowych 1

magisterskich), pozwalające na lep-
sze przygotowanie absolwenta do je-
go zawodowego wykorzystania zaraz

po skończeniu studiów.

PROBLEMY edukacji ekonomicz-

nej społeczeństwa już nie tylko zwią-
zane ze szkolnictwem zostały wysu-

nięte także w innym materiale przy-

gotowanym na to posiedzenie plenar-
ne ZG PTE pod tytułem: „Główne
kierunki działalności programowej
Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-

nego w 1973 r." . Materiał ten zwraca

uwagę na istniejące „dysproporcje
między ogromem zadań, kwalifika-

cjami ekonomistów a profilem ich

kształcenia i doskonalenia zawodo-

wego... na wzrost zapotrzebowania
na racjonalne gospodarowanie i my-

ślenie ekonomiczne..."

Najbardziej aktualnym zadaniem

ekonomistów, co zostało podkreślone
w materiale przygotowanym na ple-
num, jest wyzwalanie rezerw, po-

prawa gospodarności, pozwalająca
na zwiększenie społeczne/ wydajnoś-
ci pracy ponad zadania-ustalone w

planie na rok bieżący. W dziedzinie

wyzwalania rezerw wzrostu społe-
cznej wydajności pracy tak duże

znaczenie przywiązuje się do czyn-

nika społecznego. Niektóre koła Pol-

skiego Towarzystwa Ekonomiczne-

go w przedsiębiorstwach i innych
zakładach pracy mają już tutaj na

swoim koncie pewne osiągnięcia.
Rozwój tego ruchu innowacyjnego w

Polskim Towarzystwie Ekonomicz-

nym ma obecnie niewątpliwie pier-
wszoplanowe znaczenie. Zachodzi bo-

wiem potrzeba sięgnięcia do rezerw

głębiej osadzonych w działalności

przedsiębiorstw związanych z lep-
szym wykorzystaniem materiałów,
poprawą jakości i .nowoczesności

produkcji, gdzie wyzwolenie rezerw

związane jest często z poprawą or-

ganizacji pracy.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

aktywnie chce uczestniczyć w uspra-

wnianiu organizacyjnym gospodarki
nie tylko za pośrednictwem kół. Ró-

wnież centralnie podejmuje ono w

tej dziedzinie ambitne zadania, two-

rząc platformę dla dyskusji nad

zmianami w planowaniu i zarządza-
niu, wprowadzanymi w tzw. jednost-
kach inicjujących oraz w populary-
zacji założeń tych zmian. Odnoto-

wać tutaj należy niezły start klubu

dyskusyjnego jednostek Inicjujących
w Warszawie i w innych ośrodkach

wojewódzkich. Prace tych klubów

wskazują, że nowe metody planowa-
nia i zarządzania nie prowadzą au-

tomatycznie do lepszych efektów, ich
sens sprawdza się dopiero przez lu-

dzi, przez ludzkie działania, w któ-

rych sterowaniu olbrzymią rolę od-

grywa poziom kwalifikacji i umie-

jętności personelu wprowadzającego
nowe rozwiązania organizacyjne i sy-

stemowe. Stąd działalność w dzie-
dzinie doskonalenia organizacji 1

zarządzania gospodarki tak nieodłą-
cznie związana jest z podnoszeniem
kwalifikacji i umiejętności perso-

nelu zatrudnionego w gospodarce na-

rodowej.

I jeszcze jedna niezwykle ważna

sprawa. Rozwój i doskonalenie me-

tod planowania i zarządzania są
działalnością ściśle podporządkowa-
ną polityce dynamicznego rozwoju
gospodarki oraz zmianom struktu-
ralnym. Bardzo ważnym zadaniem
ekonomistów w realizowanej polity-
ce rozwoju społeczno-gospodarczego
jest uwzględnienie i wyjaśnianie te-

go związku i podporządkowania. Nie
można opracować dobrego statutu i
zasad funkcjonowania jednostki ini-
cjującej bez pełnego uwzględniania
jej problemów związanych z rozwo-

jem i zmianami strukturalnymi. Ró-
wnież w skali gospodarki narodowej
jest to temat o znaczeniu podstawo-
wym.

Niezależnie od udziału w różnych
komisjach powołanych przez rząd,
ekonomiści zajmują się obecnie ty-
mi problemami z dużą intensywnoś-
cią również w ramach niektórych
komisji powołanych przy Zarządzie
CJłójynym , Pęifskięgo ' xowarzystwa'
Ęltonómjęznego. Można tu. wymienić
komisje? Rd® spraw-'konsumpcji, ko-

misje do spraw polityki społecznej
oraz inne. Problemy wynikające w

tej dziedzinie przed naszą gospodar-
ką wymagają takiego wyjaśnienia
szerokim kręgom Społecznym, które

uwzględniałoby wszystkie podsta-
wowe związki tutaj zachodzące, da-
wało tym związkom obiektywną, na-

ukową interpretację, która nie by-
łaby jednak hermetyczna, a chara-

kteryzowała się pożądaną komuni-

katywnością i nośnością społeczną.

W SKALI gospodarki narodowej
podejmowane są różne przedsięwzię-
cia, które stwarzają coraz lepsze
warunki dla sięgania do głębiej osa-

dzonych rezerw. Z punktu widzenia
warsztatu pracy ekonomistów w

przedsiębiorstwach na uwagę zasłu-

guje tutaj np. nowa funkcja analiz

ekonomicznych, która czyni z nich
właściwe narzędzie w rękach ekono-
mistów przedsiębiorstw i zjednoczeń.
Poszczególne elementy rachunku eko-

nomicznego działalności gospodarczej
sprowadzane są do wymiarów coraz

bardziej odpowiadających ich treści

społecznej i ekonomicznej. Jako

przykład można tutaj wymienić
ostateczną reformę stawek amorty-
zacyjnych. Wdrażane w jednostkach
inicjujących nowe metody planowa-
nia i zarządzania, tworzą zręby no-

wych stosunków między przedsię-
biorstwami i branżowymi organiza-
cjami przemysłowymi i ich jednost-
kami nadrzędnymi oraz ogniwami
centralnego planowania i zarządza-
nia. Wszystkie te przedsięwzięcia ra-

cjonalizują kryteria, według których
ocenia się człowieka w zakładzie

pracy; prowadzą one do tego, że

zmniejsza się rozpiętość wzorów i

kryteriów ocen dawanych w szkole
1 w zakładzie pracy. Bezpośrednie
korzyści, wynikające z wprowadza-
nia wspomnianych wyżej uspraw-

nień, wyrażające się w poprawie
bieżących relacji ekonomicznych nie

wyczerpują więc racji, jakie prze-

mawiają za wprowadzaniem tych
usprawnień. Rachunek je uzasadnia-

jacy nie może więc brać pod uwagę

tylko krótkiego okresu, w którym
ewentualne kłopoty mogą być na-

wet większe od doraźnych efektów.
Nie wolno zapominać, że efekty
długofalowe, o jakie tutaj chodzi, to

również wypracowanie nowych
wzorców i kryteriów, oceny czło-

wieka.

DZIEŁA

W związku z ukazaniem się I to-
mu „DZIEL OSKARA LANGEGO"
w dniu 3.V.1973 r. odbyło się w

Polskim Towarzystwie Ekonomicz-
nym spotkanie naukowe, na któ-
rym referat wygłosił prof. dr JÓ-
ZEF ZAGORSKI. W dyskusji, W
której rozważano problemy kształ-
towania się warsztatu naukowego
i poglądów O. Langego zabierali
głos: H. HAGEMEJER, W . PRZE-
LASKOWSKI, K . STUDENTO-
WICZ, J. OSIATYŃSKI. Z .J . WY-

ROZEMBSKI, Wł . HAGEMEJER.

Spotkanie t/0, zorganizowane
przez sekcję teorii PTE zapocząt-
kowuje dyskusję nad realizowaną
obecnie edycją podstawowego do-
robku Oskara Langego. Tom I za-

wiera prace poświęcone gospodarce
kapitalistycznej. Tom II grupuje
prace poświęcone socjalizmowi i go-
spodarce socjalistycznej. Tom I (po-
dobnie jak pozostałe) ukazuje się
nakładem Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Myśl zgromadzenia,
opracowania jak najpełniejszej ree-

dycji prac O. Langego podjęto wkrót-
ce po śmierci uczonego oraz stwo-
rzono w PAN paruosobowy zespół ro-

boczy.

ROZWOI
LICZEBNY PTE

Jak wynika ze sprawozdania z

działalności PTE w roku ubiegłym,
liczba członków Towarzystwa
zwiększyła się o blisko 3 tys. z 58
tys. do 61 tys. Oznacza to pewne
zwolnienie dynamiki wzrostu liczeb-
nego Towarzystwa, które w roku
1971 zwiększyło się o ponad 6 tys.
członków. Poza oddziałem katowic-
kim, w którym obserwuje się ra-

czej równomierny wzrost liczebno-
ści członków —

po ok. 1 tys. człon-
ków rocznie —

w pozostałych wo-

jewództwach, poza może oddziałem
poznańskim 1 rzeszowskim —

wy-
stąpiło wydatne osłabienie dynami-
ki rozwoju liczebnego Towarzystwa.
W niektórych oddziałach wystąpiły

DECYZJE
ORGANIZACYJNE

W wyniku ostatniego plenum ZG
PTE (28.IV .br.) podjęto szereg de-
cyzji ustalających zasady kadencji 1

rotacji władz Polskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego oraz zasad
działania poszczególnych ogniw i
instancji . wojewódzkich i regional-
nych. Zgodnie ze , statutem wybory
do wszystkich władz PTE (z wyjąt-
kiem kół) zostaną przeprowadzone
w 1975 r. Odbędą się w tym roku
zjazdy oddziałów regionalnych, na-

stępnie wojewódzkich, a w końcu
zjazd krajowy towarzystwa.

Ustalono, że członkowie władz
centralnych, wojewódzkich i regio-
nalnych Towarzystwa mogą być
wybierani w skład swego prezydium
tylko przez dwie kolejne kadencje.

Podjęto wreszcie szereg decyzji
normujących zasadę współdziałania
między plenum i prezydium Zarzą-
du Głównego oraz plenum i pre-

zydium oddziałów wojewódzkich i
regionalnych, a aparatem dyrekcji

28 kwietnia br. odbyła się w auli
Wyższej Szkoły Ekonomicznej we

Wrocławiu uroczysta akademia w

związku z 25-leciem działalności
Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego na Dolnym Śląsku. Oddział
wrocławski jest jednym z najstar-
szych i mających rozległe tradycje
oddziałów wojewódzkich PTE.
Barwną historię rozwoju tego od-
działu przedstawia wydana okazjo-
nalnie broszura, opisująca etap po
etapie zadania i cele, jakie stawiali
i stawiają przed sobą ekonomiści
tego regionu. Obecnie Oddział ten

W skład Komitetu Wydania Dzieł
wchodzą: Mieczysław Jagielski —

przewodniczący, Kazimierz Secom-
ski — wiceprzewodniczący, Zbig-
niew Gajczyk, Janusz Groszkowski,
Romuald Jezierski, Jan Kaczmarek,
Tadeusz Kowalik, Felicja Lange,
Edward Lipiński, Władysław Mar-
kiewicz, Józef Pajestka, Zygmunt
Rybicki, Wiesław Sadowski, Wło-
dzimierz Trzebiatowski, Andrzej
Werblan.

Podstawowy dorobek O. Langego
zawarty zostanie w ośmiu tomach.
Każdy jednak tom może uchodzić
za odrębną całość. Układ posz-
czególnych tomów ma charakter
w zasadzie tematyczny, lecz w

obrębie tomów zachowano porzą-
dek chronologiczny, co pozwala
lepiej ukazać rozwój poglądów Au-
tora, jak i ewolucję Jego war-

sztatu badawczego. Redaktorami
pierwszego tomu, który się już u

kazał są KRYSTYNA CALA i HE-
LENA HAGEMEJER, która opraco-
wała również przypisy. Opracowa
nie graficzne — FRANCISZEK WI
NIARSKI.

Z.M.

nawet ubytld. Dotyczy to zwłaszcza
oddziału olsztyńskiego, gdzie zmniej-
szyła się liczba członków PTE z nie-
całego tysiąca do nieco ponad 900

Konstatując ten stan rzeczy. Za-
rząd Główny PTE nie stawia jed-
nak w związku z tym postulatu for-
sowania ilościowego wzrostu Towa-
rzystwa jako zadania pierwszopla-
nowego. Najważniejszym celem jest
bowiem obecnie rozwój jakościowy.
Wskaźniki wzrostu liczebnego To-
warzystwa mogą być traktowane je-
dynie jako jeden z elementów
świadczących o stanie ruchu spo-
łeczno-zawodowego ekonomistów.

M.M.

Zarządu Głównego oddziałów woje-
wódzkich i oddziałów regionalnych

Wszystkie te decyzje powinny
wpłynąć na zwiększenie sprawności
dźijfłśinia organizacyjnego towarzy
stwa. Poważne zadania stojące obec-
nie przed Polskim Towarzystwem
Ekonomicznym wymagają pełnego
wykorzystania całego aktywu sku-
pionego w jego instancjach i ogni
wach. Należy również coraz pełniej
wykorzystać aktywnych ekonomi-
stów z przedsiębiorstw j innych
ogniw gospodarki, by wzmocnić oraz

w sposób pożądany zaktywizować
działalność poszczególnych instancji
1 ogniw Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Jest to kierunek
działania, który powinien doprowa
dzić do ożywienia działalności wszy-
stkich rad koordynacyjnych, komi-
sji, problemowych i sekcji przy
poszczególnych oddziałach i w Za-
rządzie Głównym PTE.

M.M.

liczy 4000 członków i jest Jednym
z największych w kraju. Ze 144 kół
PTE w tym oddziale na zakładowe
przypada 128, międzyzakładowe —

12 i 4 na terenowe. Wraz z NOT
i ZOW w Zielonej Górze vyydaje
on własny miesięcznik „PRZEGLĄD
GOSPODARCZY" w nakładzie 5000
egz. Największym jubileuszowym
wydarzeniem dla tego oddziału stało
się uroczyste otwarcie nowego Do-
mu Ekonomisty we Wrocławiu przy
ul. Nożowniczej. Jest to najładniej-
szy i najbardziej nowoczesny Dom
Ekonomisty. M.M .

MŁODYCH EKONOMISTOM
W ostatnich kilku latach wyraź-

nie nasiliły się kontakty naukowe
studentów naszych uczelni ekono-
micznych ze studentami innych
krajów. Dużą aktywność na tym
polu przejawia największa polska
uczelnia ekonomiczna SGPiS, która
już dwukrotnie organizowała stu-
denckie seminaria poświęcone pro-
blemom handlu Wschód-Zachód.
W seminariach tych uczestniczyli
studenci niemal całej Europy.

Od kilku lat Polska bierze udział
w pracach AIESEC, Międzynaro-
dowego Zrzeszenia Studentów U-
czelni Ekonomicznych. Za pośred-
nictwem tej organizacji każdego ro-

ku kilkudziesięciu naszych przy-
szłych magistrów ekonomii odbywa
praktyki wakacyjne w dużych fir-
mach krajów Europy Zachodniej i
Jugosławii, natomiast studenci za-

graniczni odwiedzają Polskę i zapo-
znają się z działalnością niektórych
naszych przedsiębiorstw handlo-
wych.

Podobnym celom służą dwustron-
ne kontakty grup studenckich. Nie-

dawno np. na zaproszenie SGPIS
przebywała w Polsce grupa studen-
tów Wyższej Szkoły Administracji
Gospodarczej z Oslo. Studenci nor-

wescy wysłuchali wykładów poświę-
conych niektórym aspektom funkcjo-
nowania gospodarki socjalistycznej,
przede wszystkim dotyczących sto-
sunków z zagranicą, kształcenia kadr
kierowniczych dla potrzeb gospo-
darki, odbyli szereg dyskusji na te

tematy z naszymi studentami. Po
raz pierwszy w tego rodzaju kon-
taktach przeprowadzono symulację
rokowań handlowych. Studenci nor-

wescy wystąpili jako przedstawi-
ciele poważnej firmy norweskiej
KVAERNER, która pragnie sprze-
dać licencję na jeden ze swych
produktów naszemu przedsiębior-
stwu handlu zagranicznego POLI-
MEX-CEKOP, które reprezentowali
studenci Wydziału Handlu Zagra-
nicznego SGPiS. Obie strony oceniły
tę niekonwencjonalną formę spotkań
naukowych jako niezwykle ciekawa
lekcję i dobry sposób praktycznej
edukacji przyszłych handlowców.

A.L .

SYMPTOMY ożywienia w stosun-

kach pomiędzy ekonomistami oraz

przedstawicielami innych profesji
daje się zaobserwować nie tylko we

współpracy ekonomistów z inżynie-
rami. Podejmowane są obiecujące
przedsięwzięcia w tej dziedzinie
m.in. na odcinku współpracy j z,

prawnikami. Temat ten był już sy-

gnalizowany na kolumnie „Sprawy
ekonomistów" w Ż.G. nr 12 z 25
marca br. w informacji, pt. „Nowa
tematy w programie PTE". ,

Wydarzeniem podnoszącym rangę

problemów prawno-gospodarczych
w naszym kraju stało się w pierw-
szych dniach kwietnia powołania
Rady Legislacyjnej przy Preześie

Rady Ministrów, która zgodnie z

oficjalną informacją prasową
—

będzie dokonywała okresowych
ocen, bkreślała zasady i kleru nld

prac legislacyjnych organów admi-

nistracji państwowej. Będzie ona

również opiniowała resortowe pro-

gramy prac legislacyjnych i spra-

wozdawczych z ich wykonania, a

także oceniała kierunki rozwiązań
proponowanych w aktach prawnych.

W ostatnich dniach odbyło się
również spotkanie sekretarza gene-

ralnego PTE dr hab. A . ŁUKASZE-

WICZA z przewodniczącym Komisji
Prac Ustawodawczych Sejmu i Pre-

zesem Sądu Najwyższego prof. dr

J. BAFIĄ oraz grupą pracowników
nauki i praktyki z dziedziny pra-

wa gospodarczego. W opracowanym

przez grono specjalistów
'

prawni-
ków raporcie o stanie prawa

— jak
podkreślono w dyskusji — wiele

uwagi poświęcono problemom pra-

wa gospodarczego. Opowiedziano
się więc w sprawie ograniczenia
liczby obowiązujących aktów praw-

nych, ponieważ obecna ich nadmier-

na ilość ogromnie Utrudnia orien-

towanie się w przepisach i sprzyja
nieznajomości przepisów prawnycji.
Podkreślono konieczność zwiększe-
nia spójności między przepisami
różnej rangi i regulującymi te sam®

kompleksy problemów, aktualizacji
wielu przepisów, wprowadzenia do

nich bardziej komunikatywnego ję-
zyka itp. W rezultacie tego spotka-
nia uszeregowano wstępnie tematy,
które powinny się stać w roku bie-

żącym przedmiotem wsDÓlnego za-

interesowania prawników i ekono-

mistów — na forum Polskiego To-

warzystwa Ekonomicznego.
9 A więc problem prawa gospodar-

czego: czy I (akie powinny być przyję-
te założenia Integracji w dziedzinie norm

prawno-gospodarczych.

0 Zasady legislacji gospodarcze], w

tym sprawa ograniczania nadmiaru prze-

pisów w dziedzinie prawa gospodarczego,
a zarazem większej komunikatywności I

spójności między przepisami rółnef

rangi,

# Jakie powinny byt generalne kie-

runki zmian w dziedzinie norm prawno-

gospodarczych, w tym zwłaszcza zmia-

ny o charakterze ustawodawczym. „Da
lege ferenda", czyli ustawodawstwo. Ja- .

kie ew. powinno sit narodzić — tak.

nazwano ten temat...

9 Wreszcie sprawa wzajemnego wy-

jaśnienia sobie wielu pojęć na styka'
prawa I ekonomii.

Ukoronowaniem tych spotkań bę-
dzie sympozjum, które dokona syn-

tezy całości zebranych materiałów.

Sympozjum to wyłoni grupę robo-

czą dla opracowania końcowego do-

kumentu dla Komisji Prac Ustawo-

dawczych Sejmu. Wszystkimi wyżej
ustalanymi tematami powinny być
zainteresowane oddziały PTE, zwła-

szcza w większych ośrodkach.

Wstępne prace w tym kierunku

w niektórych oddziałach zostały ju£
zresztą podjęte.

Dla wielu prawników i ekonomis-

tów może być bardzo pożyteczne ta-

kie wyjaśnienie sobie różnych pro-

blemów związanych z ich profesjo-
nalnym podejściem do tematu pra-

wa gospodarczego. Poza kwestiami

interpretacyjnymi i pojęciowymi
szerokie pole do współpracy między
ekonomistami i prawnikami przed-
stawia także z pewnością problema-
tyka wdrażania nowych metod pla-
nowania i zarządzania zgodnie X

kierunkami nakreślanymi przez Ko-

misję Partyjno-Rządową dla Uno-

wocześnienia Funkcjonowania i Za-

rządzania Gospodarką. M.M .
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CZYNY

SPOŁECZNE
Dostępne już dane wskakują,

te w- 'roku ; 1972 miał miejsce
dość umiarkowany wzrost war-

tości czynów społecznych (w
granicach 3 proc.) . Najbardziej
wzrosła wartość czynów społecz-
nych związanych z zaspokoje-
niem potrzeb kultury (o 31 proc,),
ochrony przeciwpożarowej (o 8
proc.) i gospodarki komunalnej
(o 6 proc.) . Stosunkowo słaby byl
wzrost

1 wartości czynów społecz-
nych związanych z zaspokoje-
niem • potrzeb ochrony zdrowia
(o 3,4 proc.) i komunikacji (o 1,2
proc.

— budowa dróg publicz-
nych). Nadal jednait ponad 40
proc. (3|2 mld zl) ' wartości czy-
nów -społecznych stanowiły czy-
ny polegające na budowie i re-

montach dróg, a. 24 proc. (1,9 mld
zł) czyny związane z zaspokoje-
niem potrzeb gospodarki komu-
nalnej. Czyny związane z zaspo-
kojeniem potrzeb ochrony zdro-
wia stanowią tylko 1,5 proc.
(115 min zł) wartości ogólnej
czynów społecznych.

Wprowadzenie więc ubezpie-
czenia' leczniczego ludności rol-
niczej nie wpłynęło jeszcze na

odpowiednią zmianę struktury
czynów • społecznych.

•Szczególnie wydatnie wzrosła
wartość czynów społecznych w

•Woj. opolskim (o 68 proc.) ,

m.st. Warszawie (o 55 proc.) i
W' woj. koszalińskim (o 28 proc.)
oraz w warszawskim (o 18 proc.).

Równocześnie na niektórych
terenach nastąpił wydatny spa-
dek wartości czynów społecznych,
a zwłaszcza w Krakowie (o 40
proc.), woj. wrocławskim (o' 8
proc.) , olsztyńskim i szczeciń-
skim (o 6 proc.) .

W przeciwieństwie do roku
ubiegłego rok bieżący powinien
przynieść znaczne ożywienie
atocji czynów społecznych. Na
wspieranie ich realizacji przewi-
dziano bowiem znacznie większe
niż przed rokiem środki budżetu
państwa (o 60 proc.) oraz dodat-
kowe środki Narodowego Fun-
duszu Ochrony Zdrowia. A po-
nadto podjęto decvzję dopuszcza-
jącą w poszczególnych przynacl-
kach zwiększenie udziału środ-
ków państwowych do 70 proc.
ogólnej wartości czynów. (Sb)

ROLNICZA TRYBUNA

MIROSŁAWA OPAŁŁO,. — MIERNIKI
ROZWOJU REGIONÓW " str. 284,
Cena 'zł "25:— •• PWte;' •.Tfiarszawa'
HELMAR STRAUCH
NA POPRAWA JAKOŚCI 'W~PftZEO'-
SIĘBIORSTWIE — Metoda' obniżenia
kosztów T- z . niemieckiego tłuma-
czył Wilhelm Smoluchowski — str.
308, cena zl 38.— PWE, Warszawa
1972.

BOLESŁAW WARZECHA — ZARZĄ-
DZANIE ZAOPATRZENIEM PRZE-
MYSŁU — str. 356, cena zl 37.—

PWE, Warszawa 1972.

STANISŁAW M. ZAWADZKI —

PODSTAWY PLANOWANIA REGIO-
NALNEGO — wydanie n przejrzane
— str. 280, cena zl 25. — PWE, War-
szawa 1972.

JĘDRZEJ LEWANDOWSKI — ZA-
GADNIENIA ROZWOJU ROLNIC-
TWA W SOCJALIZMIE — str. 204,
cena zł 17.— PWE, Warszawa 1972. .

WŁADYSŁAW PIOTROWSKI —

EKONOMICZNE KONSEKWENCJE
PŁYNNOŚCI SIŁY ROBOCZEJ W
PRZEMYŚLE — str. 296, cena zł 33.—

PWE, Warszawa 1972.

STEFAN ABT — MATEMATYCZNO-
-STATYSTYCZNTE PODSTAWY ANA-
LIZY RYNKU — str. 300, cena zl
30.— PWE, Warszawa 1972,

WIESŁAW SADOWSKI — STATY-

STYKA- DLA EKONOMISTÓW —

Wnioskowanie statystyczne — str.
292, cena zł 30.— PWE, Warszawa
1972.

TADEUSZ JARZĄBEK, ANTONI
KONKOWSKI — MATERIAŁY BU-
DOWLANE MINERALNE I . CHEMICZ-
NE — Poradnik zaopatrzeniowca
branżysty — str. 576, cena zł 65.—

PWE, Warszawa 1972.

SPÓŁDZIELCZOŚĆ PRACY JAKO
SOCJALISTYCZNA FORMA GOSPO-
DAROWANIA — str. 339. Zakład Wy-
dawnictw CRS, Warszawa 1972.

JAN PTASZEK — POLSKA — ZSRR
— Gospodarka, współpraca — Z se-

rii „Polska — RWPG- — Świat" —

str. 308, cena zl 19.— PWE, Warsza-
wa 1972.

ALEKSANDER CZEPURKO — CŁO
W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM
— str. 232, cena zl 22,— PWE, War-
szawa 1972.

PRACA ZBIOROWA — PROGRAMO -

WANIE GOSPODARCZE W KRA-
JACH EUROPY ZACHODNIEJ — Z
rosyjskiego przełożyła Irena Nomań-
czulfowa — str. 376, cena zl 30,—
PWE, Warszawa 1972.

LUCJAN CIAMAGA — POLITYKA
PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODARO-
WANIA KRAJÓW EUROPY ZACHOD-
NIEJ — str. 272, cena zl 24,— PWE,
Warszawa. 1972.

JANUSZ PRZYBYŁA, MIECZYSŁAW
STRYJECKI — COMMERCIAL EN-
GLISH — str. 492, cena zł 60.—
PWE, Warszawa 1972.

ALOJZY MELICH — TECHNIKA
PŁAC I KIERUNKI JE.T USPRAW -

NIENIA — str. 312, ceina zł 34,—
PWE, Warszawa 1972.

KAZIMIERZ SOWA — USŁUGOWE
OŚRODKI OBRACHUNKOWE DLA
PRZEDSIĘBIORSTW — str. 192, cena

zl 22.— PWE, Warszawa 1972.

BOLESŁAW SIWOŃ — WSPÓŁCZES-
NE TENDENCJE ROZWOJU RA-
CHUNKU KOSZTÓW I WYNIKÓW
str. 280, cena zł 22.— PWE, Warsza-
wa 1972.

ZBIGNIEW MESSNER — RACHU-
NEK KOSZTÓW JAKO INSTUMENT
OPERATYWNEGO ZARZĄDZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZEMY-
SŁOWYM — Str. 156, cena zł 22.—
PWE, Warszawa 1972.

ZniesienieVobowiqzkowych dostaw żywca, zboża i ziemniaków spowodowało zmianę typu stosunków
między rolnikiem a państwem w dziedzinie zagospodarowania produkcji towarowej rolnictwa. Stosun-
ki typu administracyjnego (obowiązkowe dostawy) uzupełnione stosunkami typu ekonomicznego (kon-
traktacja, wolny rynek) ustąpiły miejsca jednolitym stosunkom ekonomicznym. W 1972 roku w miesią-
cach letnio-jesiennych wystąpiło zjawisko niepełnej realizacji planu dostaw zakontraktowanego uprze-
dnio bydła. Wystąpiło to w okresie, gdy wzrosło pogłowie bydła.
W celu bliższego rozpoznania przyczyn tego zjawiska oraz uzyskania oceny dalszych perspektyw roz-

woju hodowli, Zakład Polityki Rolnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR zwrócił się z an-

kietą do swych korespondentów terenowych. Na wysłanych 987 ankiet, otrzymano 612 odpowiedzi.
Jakie są jej wyniki?

HODOWLA
I KONTRAKTACJA

BYDŁA
(OPINIE PRODUCENTÓW)

TADEUSZ ROMANOWSKI

ZDECYDOWANA
większość ko-

respondentów (79,0 proc. odpo-
wiedzi) sygnalizuje wzrost po-

głowia bydła, co jest zgodne z

informacjami statystycznymi GUS.
Tylko 7,i proc. korespondentów su-

geruje zmniejszenie poziomu pogło-
wia, zaś 13,9 proc.

— nie Zauważa
zmian w poziomie pogłowia. Ten-
dencja wzrostu pogłowia sygnalizo-
wana jest zarówno z województw
o charakterze rolniczym, jak i z W0- .

jewództw uprzemysłowionych.
Odpowiedzi korespondentów" wy-

kazują znaczną zbieżność , z danymi
statystyki masowej. Zbieżność ta

zwiększa zaufanie do wyników
przeprowadzonej ankiety.

PRZYCZYNY
ZAINTERESOWANIA ROLNIKÓW

HODOWLĄ BYDŁA

Przy formułowaniu pytań ankie-
ty przyjęto hipotetyczne założenie,
że zmniejszenie dostaw bydła w ra-

mach kontraktacji posiadało cha-
rakter krótkookresowy, przejściowy
i związane było z czynnikami ko-
niunkturalnymi. Na wiosnę 1972 r.

podwyższone zostały ceny mleka.
Wzrost opłacalności towarowej pro-
dukcji' mleka mógł spowodować
osłabienie zainteresowania sprzeda-
żą bydła i nastawienie się produ-
centów na przetrzymanie krów w

gospodarstwie w okresie letnim w

celu zwiększenia dostaw mleka, do
punktów skupu.

Pośrednią odpowiedź na tę hipo-
tezę mogły przynieść wypowiedzi
na pytanie: co decyduje o zaintere-
sowaniu rolników hodowla bydła?
Zaproponowano następujące wa-

rianty odpowiedzi: a) korzystne
ceny skupu mleka, b) wzrost za-

opatrzenia na mleko w gospodar-
stwie • własnym rolnika, c) korzyst-
ne warunki kontraktacji bydła rzeź-
nego, d) wysokie ceny sprzedaży
cieląt e) inne (pytanie otwarte).
Korespondenci mogli podkreślać
więcej, niż jedną odpowiedź.

Na korzystne ceny skupu mleka
wskazało 45 proc. odpowiedzi, na ko-
rzystne warunki kontraktacji - .33.8
nroc. na wysokie ceny sprzedaży cieląt
— 154 proc. i na wzrost zapotrzebowa-
nia na mleko w gospodarstwie — 6,1
proc. odpowiedzi.

Czynnik korzystnych cen skupu
mleka występuje jako dominujący
w całej badanej zbiorowości, a tak-
że w odpowiedziach z 16 woje-
dództw (poza woj. wrocławskim). W
stosunku do ogółu nadesłanych an-

kiet czynnik ten wymieniono w 80
proc. odpowiedzi.

Drugim istotnym czynnikiem mo-

tywującym decyzje producentów
jest opłacalność kontraktacji bydła.
W strukturze odpowiedzi stanowi bn
ponad 1/3, a w stosunku do nade-
słanych ankiet czynnik ten wymie-
nia 60 proc. korespondentów.

W strukturze ogółu odpowiedzi
analizowanych w przekroju woje-
wódzkim większa częstotliwość oce-

ny warunków kontraktacji jako
sprzyjających hodowli występuje w

województwach wysokotowarowych
pod względem rolniczym, gdzie spe-

cjalizacja w produkcji rolniczej po-
czyniła większe postępy, a więc w

woj. poznańskim, wrocławskim i
bydgoskim.

W warunkach drobnotowarowej
gospodarki rolnej pogłowie cieląt
oceniane jest z punktu widzenia

ekonomicznych relacji panujących
na rynku (włączając warunki kon-
traktacji cieliczek, oferowane przez

organizacje skupu). Szczególnie
istotne są relacje między ceną sku-

pu mleka, a ceną osiąganą za cielę-
ta, nabywane do dalszej hodowli
lub na ubój.

Wzrost zainteresowania hodowlą
bydła powoduje obserwowany w

1972 r. wzrosfeiceny''0ieląt5fTC0 'z.'ko-
lei w .pewnym stopniu zwiększa
opłacalność hodflWll bydł.ą, . W wy-
niku której • korzystnie 1 sprzedaje się
cielęta. ' Zdaniem respondentów jest
to jednym z czynników oddziału-
jących na wzrost hodowli bydła,
jednak o znaczeniu wyraźnie drugo-
rzędnym w stosunku do cen mleka
lub warunków kontraktacji bydła.

Czynnik korzystnej ceny sprze-

dażnej cieląt wyróżniło 26 proc. ko-
respondentów, podając go najczęś-

• ciej jako drugi, obok pozytywnego
oddziaływania cen mleka lub wa-

runków kontraktacji.

iiammmmmm

na to pytanie niedwuznacznie wska-
zują na zbliżenie poziomu opłacal-
ności hodowli bydła i trzody chlew-
nej. Opinie preferujące trzodę
chlewną posiadają jedynie nieznacz-
ną przewagę. Również i tę sytuację
wiązać można z wyraźną podwyżką
cen skupu mleka.

Warto zasygnalizować, że w bada-
niach przeprowadzonych w maju
1972' r .*prżiez'lnstytut'Ilo®woju. Wsi
i Rolnictwa • PAN- przewaga .opinii
o 'Wyższej

'

opłacalności-' trzody
chlewnej *był&?" wyraźna."-"' (Ewolucję
opinii producentów (jeśli założymy
zbliżoną reprezentatywność obu ba-
dań) wiązałbym z odczuciem przez
rolników w drugim półroczu 1972
skutków podwyżki cen mleka.

ZAPASY PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH

Posiadane przez rolników zasoby pasz
ocenione jako wystarczające w 439 od-
powiedziach, co stanowi 71,7 proc. ogółu
odpowiedzi. Na uwagę zasługują sygna-
ły o niedostatku pasz objętościowych,
które zgłasza poważny odsetek kores-
pondentów (38,3 proc.) . Szczególnie licz-
ne są informacje na ten temat z woj.
łódzkiego (46 proc. odpowiedzi), bia!os-
tookiego (42 proc.), bydgoskiego i rze-

szowskiego (po 38 proc.) .

Ograniczone zasoby własne pasz
objętościowych, sygnalizowane w

okresie zimy, będą wymagać zwięk-
szenia pomocy paszowej ze strony
państwa, zwłaszcza w okresie wio-
sennym, przed rozpoczęciem past-
wiskowego wypasu. W przeciwnym
przypadku wystąpić może wzrost

dostaw bydła na skup, stanowiący
'zjawisko wymuszone niekorzystnym
bilansem pasz w gospodarce chłop-
skiej.

W odpowiedziach na pytania
otwarte, dotyczących rodzaju bra-
kujących najczęściej pasz wymienio-
no w odpowiedziach cały asorty-
ment pasz dla bydła. Najczęściej
jednak sygnalizowano brak siana i
mieszanek paszowych. Wskazano
również na brak suchych wysłod-
ków, kiszonek, koncentratów mleko-
zastępczych.

OCENA RELACJI OPŁACALNOŚCI
KONTRAKTACJI BYDŁA

I TRZODY CHLEWNEJ

Na pytanie, która kontraktacja Jest

korzystniejsza dla rolnika, otrzymano

612 odpowiedzi z których przypadało:
na kontraktacji; bydła 30,3 proc., kon-

traktację trzody chlewnej 38,2 proc. Po-

została część korespondentów odpowie-
działa, że nie widzi różnicy.

W uzasadnieniach załączonych do
niektórych odpowiedzi podawano:
rodzaj i rozmiary posiadanych zaso-

bów paszowych jako kryterium
opłacalności, mniejszą pracochłon-
ność hodowli bydła oraz mniejszą
zachorowalność. Natomiast jako uza-

sadnienie większej opłacalności
trzody chlewnej podawano szybszy
efekt końcowy hodowli. Odpowiedzi

KONTRAKTACJA BYDŁA
I REALIZACJA KONTRAKTOW

Pytanie powyższe miało cha-
rakter otwarty: zapytywano w nim
o ceny, terminy dostaw, klasyfika-
cję oraz warunki odbioru bydła.
Opinie dotyczące cen kontraktowa-
nego bydła ukształtowały się nastę-
pująco:

Q Ceny są opłacalne odpowiadające
producentom (231 odpowiedzi, tj. 48,9

proc.). 0 Ceny są ogólnie za niskie (94
odpowiedzi, tj. 19 ,9 proc.) . 0 Ceny na-

leży ujednolicić w ciągu roku (93 od-

powiedzi, tj. 19,2 proc.) . 0 Ceny należy
lepiej dostosować do klas zwierząt (44
odpowiedzi, tj. 13 proc.) .

Biorąc pod uwagę naturalną
skłonność producentów do osiągnię-
cia maksymalnych cen, fakt, iż blis-
ko połowa korespondentów, którzy
ustosunkowali się do tego pytania,
pozytywnie ocenia poziom cen,

świadczy o szerokim odczuciu o

opłacalności kontraktacji bydła. Li-
czba odpowiedzi oceniających ceny

jako niskie — jest wyraźnie mniej-
sza.

W sprawie terminu dostaw bydła
w stosunku do okresu zawarcia
umowy kontraktacyjnej stanowisko
respondentów było następujące:

Terminy nie nasuwają zastrzeżeń (213

odpowiedzi, tj. "0 proc.). Skrócić termin

dostawy w stosunku do okresu zawar-

cia kontraktu (47 odpowiedzi, tj. 15*5

proc.). Zmienić zasady ustalenia (44 od-

powiedzi, tj. 14,5 proc.).

Istotną cechą kontraktacji powin-
no być wyprzedzanie a tym samym
stymulowanie decyzji produkcyjnej
rolnika. Stąd terminy dostaw po
sześciu, lub 12 miesiącach od za-

warcia kontraktu. Zdecydowana
większość respondentów nie zgłasza
do tego obiekcji. Węższa grupa od-
powiadających sugeruje skrócenie
okresu między zawarciem kontraktu
z dostawą. Stanowisko to jest wyra-
zem dążenia do osiągnięcia korzyst-
niejszych warunków sprzedaży by-
dła bez odpowiednio wczesnego

angażowania się w podpisywaniu
kontraktu.

Krytyka działalności klasyfikato-
rów na punktawi skupu jest stałym
elementem oceny stosunków rynko-
wych przez rolników Odpowiedzi
respondentów w tej kwestii pogru-
powano następująco:

Fot. A . JAŁOSINSKI

0 klasyfikacja właściwa 152, tj. 30,3 proc.

0 klasyfikacja nieuczciwa 183, tj. 36,5 proc..

0 niewłaściwy układ klas 72, tj. 14,3 proc-

0 wprowadzić klasyfikację

poubojową 36, tj. 7,2 proc.

0 zaostrzyć kontrolę nad

klasyfikacją 58, tj. 11,5 proc.

Wyraźna mniejszość respondentów
ocenia klasyfikację jako właściwą.
Wszystkie pozostałe warianty odpo-
wiedzin^nlfeffą^z bdcźficia^nSfti^
szenia interesów pródućeihta. Jeśli"
nawet przyjąć^p^j^rąwkę na subiek-
tywizm oceny, ttf jednak skala za-

strzeżeń i krytyki pozostaje znacz-

na. Jest to sygnałem o koniecznoś-
ci ciągłego poszukiwania /skutecz-
nych środków ochrony interesów
producenta rolnego.

Najsurowiej oceniana jest klasyfikacja
w województwach: lubelskim (żadnej
oceny pozytywnej), łódzkim (15 proc.
ocen pozytywnych) i zielonogórskim (19,2
proc.) . W województwie opolskim i szcze-

cińskim około . 45 proc. korespondentów
klasyfikację ocenia pozytywnie.

Organizacja i technika odbioru
bydła przez aparat skupu są ocenia-
ne następująco:

0 Odbiór bydła nie nasuwa

zastrzeżeń: odpowiedzi 246, tj. 64,3 jiroę.

0 Zła organizacja pracy

na punktach skupu:

odpowiedzi 49, tj. 12,8 proc.

0 Niedostateczne wyposażenie

punktów skupu:

odpowiedzi 26, tj. 6,0 proc.

0 Wprowadzać odbiór bydła
w zagrodzie: odpowiedzi 61, tj. 15,9 proc.-

Przeprowadzone w latach 1971—72
porządkowanie sieci punktów skupu
przyniosło pozytywne Wyniki. Więk-
szość' rolników ustosunkowujących
się do tego zagadnienia dodatnio
ocenia warunki odbioru bydła. Uwa-

gi, dotyczące wyposażenia punktów
skupu i organizacji pracy, są stosun-

kowo nieliczne. Na uwagę zasługuje
postulat wprowadzenia odbioru by-
dła z zagrody. Odbiór bezpośredni
zorganizowała . do -.tej: pory tylko
część gminnych spółdzielni. Jako
motywację tego usprawnienia poda-
je się oszczędność czasu rolników.

PERSPEKTYWY WZROSTU
ZAINTERESOWANIA ROLNIKÓW

KONTRAKTACJĄ BYDŁA
W 1973 r.

Na pytanie zawarte w ankiecie,
czy respondent przewiduje wzrost
zainteresowania kontraktacją bydła
w jego wsi, pozytywnie odpowie-
działo 470 korespondentów, co stano-
wi 76,7 proc. ogółu odpowiedzi. W

uzupełnieniu tej kwestii postawiono
pytanie otwarte: co należy uczynić,
by zapewnić wzrost zainteresowania
rolników kontraktacją. W sumie
zgłoszono bardzo obszerny pakiet
najrozmaitszych propozycji na ogół
znanych i stosowanych w polityce
rozwoju rolnictwa.

Dla zapewnienia bazy paszowej
wnioskuje się meliorację łąk, wyko-
rzystywanie gruntów PFZ na upra-
wę zielonek, popularyzację kiszenia "

i suszenia pasz zielonych, racjonal-
ne zagospodarowanie wspólnot pas-

twiskowych, nawożenie użytków zie-
lonych, wprowadzenie sprzętu me-

chanicznego do zbioru zielonek, za-

pewnienie wykładziny z folii do si-
losów, upowszechnienie budowy si-
losów.

Często wysuwane wnioski zmie-
rzające dó osiągnięcia biologiczne-
go postępu w hodowli, jak: kontro-
la działania punktów inseminacyj-
nych. leczenie krów na niepłodność,
selekcjonowanie stada, obniżenie
opłait za usługi weterynaryjne.

ó ^selekcję

ograniczerne1 trtetegaftrćgt) uboju cie-
ląt, zapewnienia dostaw' materiału
zarodowego do hodowli; ogr&ńicże-
nie wydawania zezwoleń -

na "ubój
cieląt.

Respondenci widzą konieczność
specjalizacji gospodarstw w kierun-
ku hodowlanym; proponuje się,szer-
sze zapewnienie kredytów dla tych
gospodarstw.
- Powtarzają się sygnały o koniecz-
ności pracy „na co dzień" służby
rolnej z producentami, o potrzebie
lepszej informacji rolników na te-

•mat racjonalnego żywienia, warun-

ków kontraktacji.
Niektórzy respondenci — niezależ-

nie od "uwag ' zgłoszonych. w "innym
miejscu" ankiety — sugerują', pod-
wyższenie cen za bydło • rzeźne,
względnie obniżenie cen pasz treś-
ciwych, ą także wprowadzenie, \yolr-
norynkowego obrotu paszami treści-
wymi. Powtarzały się wypowiedzi
o konieczności .zabezpieczenia hodo-
wli dostawami pasz treściwych.

Ogólny obraz sytuacji i tendencji,' ,

wynikający z analizy nadesłanych
ankiet, jest optymistyczny. Responr
denci potwierdzają tendencję wzro-

stu pogłowia bydła. Wiążą . to po

pierwsze z korzystnymi ocenami
skupu mleka a następnie z korzyst-
nymi warunkami kontraktacji bydła
rzeźnego. Decyzje cenowe poprawiły
poziom opłacalności kontraktacji
bydła, która oceniona jest niemal
równorzędnie z opłacalnością trzody
chlewnej '(z lekką przewagą tej
ostatniej).

Można również sądzić, że rolnicy
preferują działalność, produkcyjną,
przynoszącą szybsze efekty pienięż-
ne. Znalazło to wyraz w skokowym
zwiększeniu dostaw mleka i w szyb-
kim wzroście poziomu pogłowia
trzody chlewnej w 1973 r. Czynnik
ten może mieć charakter konkuren-
cyjny w stosunku do zamierzeń ho-
dowli bydła rzeźnego w ramach
kontraktacji, mimo że nie wykazuje
się istotnych różnic jej opłacalności
w stosunku do trzody chlewnej.

Podkreślić należy wypowiedzi,
wskazujące na znaczenie specjaliza-
cji gospodarstw w hodowli bydła.
Jeśli hodowlę trzody chlewnej roz-

wijać można w prostych, nieskom-
plikowanych warunkach pomiesz-
czenia i żywienia — to hodowla
bydła związana jest z większą kapi-
tałochłonnością i wymaga wyższego
poziomu wiedzy fachowej.

Jak sygnalizują korespondenci,
pewna część rolników nie posiada
dostatecznych zasobów pasz objęto-
ściowych. Niezbędne byłoby bliższe
zbadanie bilansu pasz w gospodar-
ce chłopskiej w celu ewentualnego
podjęcia decyzji interwencyjnych,
pilnych zwłaszcza w miesiącach
wczesnowiosennych.
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Bieiqca działalność na rynku pracy jest nie mniej wainq diiedzinq

polityki zatrudnienia, niż długofalowa działalność na rzecz racjona-

lizacji zatrudnienia. Tej ostatniej słuiy zwiększenie samodzielności

zakładów pracy w zakresie ustalania poziomu I struktury zatrudnię-

nia i wzmacniany stale system zachęt materialnych. Sprzyja jej rów-

nież wzrost wydajności pracy, którego dynamika stale się zwiększa.

NIEKTÓRE PROBLEMY
RYNKU PRACY WINCENTY KAWALEC

NOTOWANE
W ostatnich mie-

siącach zmiany na rynku pracy

wykazują wyraźnie, że pesymi-
styczne przewidywania o braku
wolnych miejsc pracy, i groźbie bez-
robocia wobec intensywnego rozwo-

ju naszej gospodarki okazały się
zupełnie bezpodstawne. Sytuacja
kształtuje się wręcz odwrotnie. Już
obecnie gospodarka zaczyna odczu-
wać brak rąk do pracy. Jednakże
wiele elementów, np. wkraczający
coraz bardziej postęp techniczny, po-
zwala przewidywać, że zjawisko nie
będzie w przyszłości groźne.

Już w ub. r ., a jeszcze wyraźniej
we wszystkich miesiącach roku bie-
lącego, zwiększa się podaż wolnych
miejsc prawie we wszystkich po-
wiatach. Zmniejszyła się znacznie
liczba kobiet zarejestrowanych a po-

szukujących pracy. Bardziej efek-
tywnie i sprawnie zatrudniano ab-
solwentów różnych typów szkół.
Równocześnie pogłębiał się deficyt
męskiej siły roboczej. Wydziały za-

trudnienia musiały Drzyjść z pomo-

cą priorytetowym działom i bran-
żom, zwłaszcza przedsiębiorstwom
budowlanym i górniczym w łago-
dzeniu skutków tego deficytu.

Analiza poszczególnych rynków
pracy wykazuje, że w tym roku sku-
pić nalezv uwagę na:

A organizacji pełnego zatrudnienia
absolwentów, którzy ukończą naukę w

1973 r.,
• stosowaniu zróżnicowanych, elastycz-

nych form działania w dziedzinie poli-
tyki zatrudnienia kobiet,

A zapewnieniu pierwszeństwa w dopły-
wie pracowników — mężczvzn tym za-

kładom pracy, których działalność ma

priorytetowe znaczenie dla gospodarki
narodowej.

RYNEK ABSOLWENTOW

W tym roku kończy zasadnicze
1 średnie szkoły zawodowe oraz

średnie szkoły ogólnokształcące oko-
ło 380 tys. uczniów. Należy podkre-
ślić. że udział tych absolwentów w

C^Jlnvm przyroście zatrudnienia w

gosoodarce uspołecznionej wyniesie
około 92 proc. Tak wysoki wkaźnik
udziału młodzieży, posiadającej peł-
ne kwalifikacje zawodowe w grupie
pracowników nowo zatrudnionych,
należy uznać za czynnik wyjątkowo
pozytywny, mający szczególne zna-

czenie dla poprawy struktury kwali-
fikacyjnei zatrudnionych, warunku-
jącej racjonalne zatrudnienie w go-

spodarce narodowej.
Już obecnie można przewidzieć,

że od roku bieżącego nasz rynek
pracy bedzie właściwie rynkiem
absolwentów. I — co niezmiernie
ważne — ogólnie w kraju będzie
więcej oferowanych miejsc pracy
niż samych absolwentów. Doświad-
czenia lat ubiegłych dowodzą jed-
nak wysteoowsnia na niektórych te-
renach niezgodności profilu szkole-
nia zawodowego ze strukturą regio-
nalnych zapotrzebowań na wykwali-
fikowaną kadrę nracowników. Jed-
ną z oodstawowych czynności wy-
działów zatrudnienia prezydiów rad
narodowych będzie przygotowanie
prooozycji Drący dla absolwentów
tych soeciainości, których nie poszu-

kują 7=ikł5tdv pracy na danym tere-
nie. W takich orzypadkach w poro-
zumieniu miedzy wydziałami za-

trudnienia przygotowywane bedzie
przemieszczenie nadwyżek absol-
wentów na te tereny, gdzie notrze-

by i możliwości ich zatrudnienia ist-
nieią.

Wydziały zatrudnienia przygotują
pełną informację dla zakładów pra-

cy o liczbie absolwentów kończą-
cych szkoły, w przekroju zawodo-
wym i według płci. Szkoły otrzy-
mują wykaz zapotrzebowań zakła-
dów pracy na pracowników wykwa-
lifikowanych. Resort pracy, plac, i
spraw socjalnych dąży zwłaszcza d'0
rozszerzenia zakresu stosowania
umów przedwstępnych, jako najbar-
dziej racjonalnego sposobu kierowa-
nia absolwentów do pracy. Celowe
jest powoływanie —

za przykładem
niektórych miast — pełnomocników
ds. zatrudnienia absolwentów przy
zasadniczych 1 średnich szkołach za-

wodowych oraz przy średnich szko-
łach ogólnokształcących, na tere' :e

całego kraju. Ministerstwo ma już
takich pełnomocników we wszyst-
kich szkołach wyższych.

Wykonanie zadań związanych z

pełnym zatrudnieniem absolwentów
wymagać będzie aktywnej pomocy
zakładów pracy, przyjmujących
absolwentów. Chodzi o pomo- za-

równo przy samej organizacji za-

trudnienia, jak i w zakresie rozmia-
ru przyjmowanych do pracy absol-
wentów.

Z kierunków studiów, objętych
przepisami ustawy o zatrudnianiu
absolwentów szkół wyższych, rekru-
tuje się w tym roku około 31 tys.
absolwentów. Szacuje się, że dla
około 80 proc. są już zapewnione
miejsca pracy na podstawie zawie-
ranych w czasie studiów umów
przedwstępnych bądź umów o sty-
pendia fundowane. Dla pozostałej
części — która nie zawrze tych
umów do końca studiów — będzie
opracowany w resorcie pracy, płac
i spraw socjalnych obligatoryjny
dla zakładów oracy, plan skierowań
do pracy. Zagwarantuje on pełne
eatrudnienie tych absolwentów.

Liczba absolwentów szkól wyż-
szych nie objętych wsoomnianą
ustawa osiągnie stan około 8,5 tys.
osób. Dla nich wydany będzie in-
formator o wolnvch miejscach pra-
cy na terenie całego kraju, umożli-
wiający zatrudnienie absolwentów
według licznych 1 różnych specjal-
ności.

OBOWIĄZKOWE
DOKSZTAŁCANIE

doSorawy absolwentów należą
najważniejszych ooeratywnych za-

dań wydziałów zatrudnienia. Prob-
lemem do rozwiązania o nieco in-
nym charakterze jest fakt, że około
220—240 tys. osób przystępujących
do pracy w tym roku po raz pierw-
szy

— to młodzież nie uczęszczająca
do szkól ponadpodstawowych, lub
taka, która przerwała naukę. W
większości młodzież ta nie posiada
żadnego orzygotowania do zawodu
jeśli zakłada się, że około 50 proc.
tej grupy osób znajdzie zatrudnię-:
nie w indywidualnej gospodarce
rolnej, to pozostali muszą znaleźć
zatrudnienie w gospodarce uspołecz-
nionej.

Postulaty o Jak najszersze obej-
mowanie dokształcaniem tej gruray

młodzieży wynikają z uchwały Ple-
num KC PZPR w sprawach mło-

dzieży. Były też Dodniesione przez
VTI Kongres Związków Zawodo-
wych. Konieczne jest więc worowa-

dzenie powszechnego obowiązku do-
kształcania zawodowego młodzieży
w wieku do 18 lat — nie uczącej
się i nie pracującej.

Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw
Socjalnych ze swej strony będzie

oddziaływać na resorty gospodarcze,
aby stworzyły one w podległych lm
zakładach większe możliwości przy-
uczania młodzieży do określonej
pracy. Udzieli też pomocy w organi-
zowaniu nowych Ochotniczych Huf-
ców Pracy. Chodzi tu przede wszy-
stkim o organizowanie hufców z za-

kwaterowaniem, żeby umożliwić
planowe przemieszczenia młodzieży,
zwłaszcza dziewcząt.

Przystąpiliśmy też do pracy nad
prawnym uregulowaniem całokształ-
tu zagadnień związanych z nauką
zawodu i przyuczaniem do określo-
nej pracy. Rok bieżący zapoczątkuje
planowe, konkretne działanie zmie-
rzające do realizacji długofalowego
programu szkolenia i dokształcania
pracowników w zakładach pracy.

PRACA KOBIET

Dotychczasowe zasady nie stwa-

rzają możliwości szerokiego stoso-

wania szkolenia i wynagradzania
osób szkolonych, np. kobiet —

z

funduszu interwencyjnego. Usunię-
cie istniejących barier w tej dzie-
dzinie pozwoli na usprawnienie or-

ganizowania doraźnego, interwen-
cyjnego zatrudnienia i szkolenia ko-
biet zgodnie z potrzebami zakładów
pracy. W tym roku planuje się
wzrost środków na szkolenie zawo-

dowe, w związku z czym zachodzi
konieczność zacieśnienia w tej dzie-
dzinie współpracy między wydzia-
łami zatrudnienia a zakładami pra-

cy. Chodzi o sprawniejsze ustalanie
zawodów, w których należy szkolić,
sprawniejszą rektrutację i progra-
mowanie zatrudniania kobiet już
przeszkolonych.

Stosowanie różnorodnych elastycz-
nych form działania na rynku pra-
cy kobiet konieczne jest z tego
względu, że są w kraju tereny (np.
miasta wydzielone i kilka więk-
szych ośrodków miejskich), na któ-
rych wystęouie już duży niedobór
siły kobiecej. Musimy więc zapewnić
wydziałom zatrudnienia zlokalizowa-
nym na .terenach sąsiadujących,
gdzie występują nadwyżki kobiet
poszukujących pracy, pełną infor-
mację o-wolnych miejscach pracy, o

ewentualnych możliwościach zakwa-
terowania. Takie komunikaty o wol-
nych miejscach pracy resort opraco-
wywać i wydawać będzie co dwa
tygodnie.

Na terenach, gdzie występują
nadwyżki kobiet poszukujących pra-
cy, miejsca pracy rezerwowane są
w pierwszej kolejności dla osób za-

liczonych do grupy pilnie ich po-
szukujących i osób wyczekujących
na prace. W tym celu Ministerstwo
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych za-

leciło codzienny przegląd zgłoszo-
nych do wydziałów zatrudnienia
wolnych miejsc pracy, wysyłanie
skierowań i wezwań do osób zali-
czonych do gruoy pilnie poszukują-
cych pracy i osób wyczekujących na

pracę. Bardzo ważnym zadaniem
jest prowadzenie i pogłębianie ana-

lizy struktury poszukujących pracy
I stosowanie ustalonych zasad
pierwszeństwa w kierowaniu do
pracy.

Rozdysponowana jest na poszcze-
gólne województwa kwota 250 min
zł przeznaczona na organizowanie
nowych, tanich miejsc pracy.
Uwzględniono przy tym potrzeby
i stopień wykorzystania środków na

ten cel w 1972 r. W tym roku zwięk-
szymy kontrolę 1 koordynację inwe-

stycji finansowanych z tego fundu-
szu. Ich pełna efektywność jest 'vai-
na nie tylko dlatego, że wpływa
bezpośrednio na przyrost produkcji
i usług, ale głównie z tego powodu,
że przyczynia się do rozwiązywania
istotnych celów społecznych.

Innym sposobem likwidowania lo-
kalnych nadwyżek kobiet poszuku-
jących pracy jest wpływanie prżez
jednostki nadrzędne na zakłady
pracy, żeby wyłączały niektóre pra-
cochłonne operacje z produkcji
zwartej 1 organizowały pracę w sy-
stemie nakładczym. Ułatwia to za-

trudnianie kobiet i jednocześnie
przynosi obniżkę kosztów wytwarza-
nia.

Prowadzimy także działalność,
mającą na celu zwiększenie zatrud-
nienia kobiet w niepełrym wymia-
rze czasu pracy, przy zastosowaniu
różnorodnych form tego zatrudnie-
nia. Nasi specjaliści, przy współ-
udziale fachowców z innych resor-

tów, opracują kilka typowych wa-

riantów zasad organizacji pracy 1
rozkładu czasu oraz zasad wynagra-
dzania w tym systemie. Przewiduje-
my też zorganizowanie konkursu,
głównie dla dyrekcji zakładów pra-
cy, na efektywną organizację za-

trudnienia kobiet w niepełnym wy-
miarze czasu pracy i w systemie
nakładczym. W wybranych przsd-
siębiorstwach i zakładach zbadamy
stan prac i zamierzenia w dziedzi-
nie zwiększenia zatrudnienia kobiet
w tych systemach.

Chcemy wystąpić o scalenie obec-
nie istniejących pięciu różnych fun-
duszy interwencyjnych na zatrudnie-
nie kobiet w jeden fundusz aktywi-
zacji zawodowej.

PROBLEM PODSTAWOWY —

RACJONALIZACJA
ZATRUDNIENIA

Analiza sytuacji na rynku pracy
wskazuje jednak, iż w tym roku
podstawowym problemem będzie nie
tyle sprawa zapewnienia pracy oso-

bom jej poszukującym, lecz odwrotnie
— należy skierować całą uwagę na

maksymalnie racjonalne 1 osz-

czędne rozdysponowanie rezerw

roboczych. Założony w planie przy-
rost zatrudnienia w gospodarce
uspołecznionej, określony liczbą 470
tys. osób, jest wyższy niż przyrost
zasobów siły roboczej, wynikający
z szacunków. W tej sytuacji założe-
nia planistyczne powinny być trak-
towane jako nieprzekraczalne mak-
simum, a do głównych zadań nale-
ży zaliczyć poszukiwanie i wdraża-
nie mechanizmów ekonomicznych,
zachęcających do racjonalizacji za-

trudnienia. Wzrost produkcji i usług
powinien być wynikiem przede
wszystkim zwiększonej wydajności
pracy. Rezerwy jej tkwią m. in. w

wadliwej częstokroć organizacji pra-

cy.

Niezbędne Jest zahamowanie
wzrostu zapotrzebowań na nowych
pracowników, zgłaszanych przez za-

kłady pracy „na wyrost". Powodu-
ją one „wędrówkę" pracowników,
wzmożenie przypadków samowol-
nego porzucenia pracy, wzrost ab-
sencji, a w rezultacie pogarszanie
się stopnia wykorzystania czasu

pracy.

Mając to na uwadze, resort pracy,

płac i spraw socjalnych przygoto-
wał nroDozycje nowvch zasad przy-

jęć do pracy w uspołecznionych za-

kładach Drący. Chodzi o zgłaszanie
tylko umotywowanych zapotrzebo-

wań na nowych pracowników, u-

znawania za nieuzasadnione tych,
które wynikają z pogarszania się
relacji produkcja — zatrudnienie —

wydajność pracy.
Przewiduje się przyznawanie

najniższych wynagrodzeń na danym
stanowisku tym osobom, które sa-

mowolnie porzuciły pracę 1 zwol-
nionym dyscyplinarnie.

Nowe przepisy przewidują w

związku z tym obowiązek dokony-
wania odpowiednich adnotacji w

legitymacjach ubezpieczeniowych o

sposobie rozwiązania umowy o pra-

cę. Dla wzmocnienia dyscypliny
pracy przygotowano też przepisy,
które mają na celu przeciwdziała-
nie nieuzasadnionym zwolnieniom
do prac społecznych, na zajęcia
sportowe i sprawy osobiste, które
powinny być załatwiane w czasie
wolnym od pracy. Przygotowano
wobec tego inne zasady przyjmo-
wania interesantów przez urzędy
i instytucje.

Nowe przepisy regulują też w

sposób jednolity przyznawanie ulg
pracownikom kształcącym się w

różnego typu szkołach i uczelniach.
Przewiduje się również specjalne
przywileje dla osób dobrze pracu-
jących i osiągających dobre rezul-
taty w nauce. Generalnie mówiąc,
nowe przepisy są korzystniejsze dla
uczących się niż dotychczasowe.
Jeśli chodzi o dyscyplinę pracy,
Ministerstwo stara się przeciwdzia-
łać niepotrzebnie powoływanym w

zakładach pracy komisjom w spra-
wach prowadzenia systematycznych
badań i analiz przyczyn absencji.

Przemieszczanie rezefw siły ro-

boczej będzie następowało w tym
roku, jak się przewiduje, z 9 wo-

jewództw do 4 miast wydzielonych
i do województwa katowickiego.
Tylko w województwach zachod-
nich i północnych przewiduje się
w zasadzie przemieszczenia wew-

nątrzregionalne. Trzeba jednak
zwrócić uwagę na wyczerpywanie
się rezerw w regionach tradycyjnie
uważanych za baze rekrutacji ro-

botników (województwa: kieleckie,
białostockie, rzeszowskie).

• -
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PLANOWE PRZEMIESZCZENIE

REZERW

Plan werbunku na ten rok —

Jako wewnętrzne zadanie wydzia-
łów zatrudnienia — jest podsta-
wowym instrumentem zapewnienia
dopływu pracowników — mężczyzn
zakładom pracy, mającym dla go-

spodarki narodowej priorytetowe
znaczen:'e. Resort pracy, płac i
spraw socjalnych przewiduje po-
nadto uregulowanie zasad prowa-
dzenia werbunku zorganizowanego,
Jak i innych form organizacji prze-
mieszczeń. Należy zwrócić uwagę,
że niektóre rady narodowe wystę-
pują z wnioskami o ograniczenie
przepływów poszukujących pracy z

ich terenu w przewidywaniu trud-
ności w znalezieniu rak do pracy
w przyszłości, gdy wybudowane bę-
dą nowe zakłady. Wniosków tych
nie można uznać za uzasadnione, a

Interes ogólnokrajowy musi być
nadrzędny w stosunku do lokal-
nego.

Konieczne Jest też usprawnienie
gospodarki hotelami pracowniczymi,
przy jednoczesnym rozszerzeniu
możliwości korzystania przejściowo
z kwater prywatnych w tych re-

gionach, gdzie realizowane są wiel-
kie inwestycje priorytetowe. Dziś,

z ogólnej liczby 230 ty*, miejsc w

hotelach pracowniczych nie wyko-
rzystanych jest około 20 proc. Z
tych samych miejscowości, gdzie
notuje się w hotelach rezerwy,
przychodzą sygnały o braku miejsc
dla zakwaterowania robotników.
Resort przystąpił do regulowania
tych spraw.

SŁUŻBY ZATRUDNIENIA

Sytuacja na rynkach pracy i
zmiany w systemie planowania
i zarządzania czynnikiem ludzkim,
polegając pa zwiększaniu samodziel-
ności przedsiębiorstw w dziedzinie
ustalania poziomu i struktury za-

trudnienia, przy jednoczesnym
wzmacnianiu zachęt materialnych,
oddziaływających na racjonalizację
zatrudnienia, wskazują na koniecz-
ność usprawnienia pracy tereno-

wych i resortowych służb zatrud-
nienia. Wymaga to opracowahia
nowego modelu funkcjonowania
tych służb, które powinny podjąć
szereg nowych czynności, nie wy-

konywanych dotychczas przez za-

kładowe służby kadrowe.
Zmiany te wiążą się przede

wszystkim z koniecznością podwyż-
szenia poziomu kwalifikacyjnego
Dracowników zatrudnionych w służ-
bach zatrudnienia. Resort pracy,

płac i spraw socjalnych wystąpił
x inicjatywami zorganizowania od-
powiednich studiów podyplomowych
i utworzenia w niektórych szko-
łach wyższych specjalnych wydzia-
łów pracy l spraw socjalnych.
Utworzyliśmy również Resortowy
Ośrodek Dokształcania Kadr, prze-
szkoliliśmy już około 400 osób z

wydziałów zatrudnienia prezydiów
rad narodowych.

Jednym z warunków, lepszego,
niż dotychczas jakościowego dobo-
ru kadr pracowniczych, zgodnie z

przydatnością zawodową kandyda-
tów i wymogami stawianymi przez
różne zawody i stanowiska pracy,
jest zorganizowanie w wydziałach
«trudniepia systemu poradnictwa

zawodowego dla dorosłych i mło-
dzieży podejmującej pierwsza pra-

cę zawodową. CHodzi też o aktyw-
ne włączenie'tej służby w Drocesy
orientacji zawodowej młodzieży
szkolnej. Trzeba również unowo-

cześnić techniki pośrednictwa pra-

cy. W związku z tym przygotowano
projekt reorganizacji wydziałów za-

trudnienia. Zakłada sie dostosowa-
nie działalności tych wydziałów do
potrzeb regionów gosoodarczych
i wzmocnienie ich funkcji orga-
nizacyjno-koordynacyjnych.

Resort pracy, płac i spraw socjal-
nych dąży do tego. abv oolityka na

rynkach pracy była zgodna z zało-
żeniami ogólnej polityki społeczno-
gospodarczej. Równocześnie zwraca

sie uwagę na takie zagadnienia, lak
wykorzystanie czasu Dracv, rwdel-
muie działania i wykorzystuje róż-
ne środki, zmierzające do zwalcze-
nia nieuzasadnionej fluktuącji pra-
cowniczej. Działanie resortu powin-
no nrzvczvnić się do znacznego jej
umniejszenia i racjonalizacji za-

trudnienia, powinno w rezultacie
przynieść widoczna poprawę spo-
sobu rozwiazvwania problemów
swłecznych. a przez to wzrost pro-
dukcji i usług.

Nie poruszam celowo bardzo
ważnego dla rynku pracv proble-
mu, jakim jest. lokalizacja zakła-
dów przemysłowych. Problem ten

wymaga oddzielnego omówienia.

KOPIE, KOPIE, KOPIE
Kopiarki Nashua Copycat cieszq się uzna-

niem na całym świecie. Proste w obsłudze,

mieszczą się na zwykłym biurku. Zapewnia-

ją oszczędność, wysoką jakość reprodukcji,

są niezawodne. Kopiarka Nashua Copycat

Nashua Copycat Ltd., Greycoat Place, London SW1.

230 daje do 30 kopii na minutę, kopiu-

je wszystko, nawet książki w formacie

297 x 420 mm. Automatyczny regulator iloś-

ci kopii. Wykonuje matryce offsetowe.
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NOWOŚĆ! PENETROL
Grafitowany olej penetrujący - ułatwia odkręcanie zardzewiałych powierzchni gwintów,

nakrętek lub śrub.

Cenaza1szt-18zł
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przewidywać rozwój zaplecza nau-

kowego tego przemysłu, przezna-
czać na ten cel środki proporcjo-
nalne nie tylko do zamierzeń bran-

ży, ale i do istniejących zapóżnień.
Wszak właśnie zaplecze naukowo-
techniczne musi stać się podstawo-
wą siłą napędową dalszego rozwo-

ju, .decydującą o sensownym wy-

korzystaniu w. przyszłości podejmo-
wanych dziś inwestycji. Czy dzi-

siejsze Centrum Techniki Okręto-
wej jest już przygotowane do tej
roli?

A jednocześnie inna przyczyna
skłania do bliższego przedstawienia
tej właśnie placówki. Wśród powo-
dów słabości naszego zaplecza nau-

kowego w różnych dziedzinach,
wśród czynników sprawiających, że

ma ono zbyt mały wpływ na bie-

żącą produkcję i jej nowoczesność,
wymieniane bywa na pierwszym
miejscu zbytnie oddalenie organiza-
cyjne od. bieżących potrzeb, odda-
lenie placówki naukowej od zakła-

dowego czy branżowego biura pro-

jektowego. Szereg placówek bezpo-
średniego zaplecza naukowego gos-

podarki, właśnie dla likwidacji te-

go rozziewu, scalono w latach ostat-

nich W. jednolite organizmy z biu-
rami projektowymi pod nazwą in-

stytutów , btó&Wćźó-projektowych
lub ośrodków badawczo-rozwojo-
wych. Centrum''Techniki Okrętowej,
obecnie i w- poprzednich swych
wersjach

'

organizacyjnych, jest
właśnie przykładem takiego scalenia

funkcjonującego już od dawna. Mo-
że być pożyteczne — nie tylko dla

okrętownictwa — zastanowienie się
nad tytn, dlaczego ten uznawany
dziś za .wzorowy, układ organiza-
cyjny nię doprowadził do lepszych
Wyników badawczych i wdrożenio-

wych. 'Zbadanie przyczyn, dla któ-

rych ż opóźnieniem weszliśmy w

fazę rewolucji naukowo-technicznej
na morzu, powinno — jak sądzę —

dostarczyć wniosków pożytecznych
też dla innych branż.

PO PIERWSZE,
NIE MAMY ARMAT...

Jeszcze w 1959 roku powstał pro-

jekt organizacji i wyposażenia za-

plecza naukowo-badawczego okrę-
tównictwa',' który nie doczekał się
realizacji z braku środków. Podobny
projekt kompleksowego laboratorium

badawczego opracowany w 1968 ro-

ku i posiadający zatwierdzoną loka-

lizację, nie ' został zrealizowany z

tych samych przyczyn. Zaplecze ba-
dawcze okrętownictwa kosztuje, i to

niemało, jednakże cena sprzedanego
statku jest również bardzo wysoka,
a. okrętownictwo jest dziś dru-
gim po węglu dostarczycielem de-
wiz. Rozwijanie jakiejkolwiek bran-

ży przemysłowej bez odpowiedniego
wyposażenia badawczego, zemścić

się musi wcześniej czy później, nie-
zależnie od. przejściowych, choć wy-
soko i notowanych sukcesów. Tym-
czasem pierwszy mały komputer
otrzymał poprzednik dzisiejszego
CTO dopiero w 1963 roku. W roku
1983⁄4 .sytuacja była ta sama, podczas
gdy-ha potrzeby przemysłu okręto-
wego takiej na przykład Hiszpanii
pracowało wtedy . 6 komputerów.
Nie .darmo wspominam Hiszpanię,
nie mówiąc już o wielki-ch potęgach
okrętownictwa, takich jak Japonia
czy .Szwecja, bo właśnie Hiszpa-
nia jest' krajem, który przed ' kil-
kuhastu laty zdecydowanie wy-

przedzaliśmy, podczas gdy dziś
on^-właśnie — jeszcze bardziej
zdecydowanie — wyprzedza nas.

Dwa duże komputery odpowia-
dające aktualnym, nie zaś przy-

szłym potrzebom, otrzymało polskie
okrętownictwo dopiero w 1971 i
1972» roku. - Dopiero w końcu 1974
roku —

po licznych „poślizgach" —

gotóifr będzie zespół basenów do
prób modelowych kadłubów stat-

ków.'

Prototypownia o pełnych możli-
wościach wytwórczych gotowa bę-
dzie prawdopodobnie w 1975 roku.
^fakie absolutnie podstawowe urzą-
dzenia' i.' zespoły, jak kompleksowe
laboratorium wytrzymałości, drgań
1 akustyki oraz stacja prób maszyn
i urządzeń okręŁowy-ch, to dopiero
zamierzenia na odleglejsze lata. Je-
szcze odleglejszy jest postulowany
przez specjalistów tunel kawitacyj-

ny oraz basen do prób właściwości
morskich. Dopiero jednak te inwe-

stycje stworzyłyby swego rodzaju
„szkielet" wyposażenia współczes-
nego badacza-okrębowca. Podobny-
mi zespołami dysponują dziś wszy-
stkie czołowe potęgi okrętowe świa-
ta. A potrzeby przyszłości?

I tu wniosek pierwszy, prawdopo-
dobnie — bez względu na aktualne

formy organizacyjne — efekty dzia-
łalności badawczej w okrętownic-
twie byłyby dziś, a nawet wczoraj,
inne, gdybyśmy dysponowali urzą-
dzeniami na miarę naszych konku-
rentów. Reorganizacje i integracje
nic nie pomogą, gdy brak podsta-
wowego wyposażenia, czyli owych
przysłowiowych „armat".

Widać tu jednak — także — do-

strzegalną i w innych dziedzinach,

cią „latania dziur" na wczoraj. Dla-

tego między innymi działalność ba-

dawcza, choćby eksponowana w

•nazwie i planach, spychana była na

miejsce dalsze; dlatego potrzeba
wyposażenia pionu badawczego by-
ła ostatnią, a jego pozycja Wobec

pionu projektowego — najniższą.
Mimo że. od początku swego istnie-
nia ów „pion badawczy" CTO pełni
rolę branżowego instytutu nauko-

wego, jego pracownicy nigdy nie
mieli normalnych przywilejów, ja-
kimi cieszą się pracownicy instytu-
tów. Personel badawczy instytutów
łączonych — obecnie lub w ostat-

nich latach — z biurami projektów
w jednolite organizmy pod nazwą

„ instytutów badawczio-projekto-
wych" lub „ośrodków badawczo-

rozwojowych", zachowuje przecież
uprawnienia takie jak skrócony czas

pracy, dłuższe urlopy, tytuły „sa-

modzielnego pracownika naukowe-

go". Personel badawczy CTO — nie
miał ich nigdy, mimo że działa w

identycznych warunkach organiza-
cyjnych.

Długofalowy program produkcyj-
ny i rozwojowy na 10—15 lat pow-

staje dopiero obecnie ii dopiero w

ciągu ostatnich dwu lat działalność

rozwojowa znajduje rzeczywiste
..odgórne" poparcie. Taki program
nie jest jednak wystarczający dla

rozwijania działalności badawczej,
zWlas/.cza w sytuacji znacznych o-

późn'eń w wyposażeniu pracowni
naukowych. Mając w perspektywie
8—10 lat na odrabianie kosztow-

nych opóźnień w materialnym wy-

posażeniu zaplecza naukowego, mu-

sielibyśmy opierać się na progra-
mie lub przynamniej ogólniejszej
prognozie na lat 20—25 . Sformuło-
wanie jednak takiej prognozy w od-
niesieniu do statków i stoczni nie

jest możliwe. Pomińmy już fakt, że

przemysł stoczniowy za lat kilka-
naście będzie nie tylko przemysłem
okrętowym, ale w coraz większym
stopniu będzie zajmował się budo-

wą urządzeń do eksploatacji bogactw
dna morskiego i toni morskiej. Bę-
dzie to raczej „przemysł morski"
niż przemysł okrętowy. Cóż zresz-

tą sensownego możemy dziś powie-
dzieć o statkach roku 2000? Kształt

techniczny owego przyszłego prze-

mysłu morskiego i jego wytworów

sek zarazem. Nasz system organiza-
cyjny nauki nie jest ukierunkowa-

ny na tworzenie owej „waluty". W
przyszłości możemy zapłacić za to

wysoką cenę.

Niemożliwe jest wiarygodne prog-
nozowanie statków dalszej przysz-

łości, ale można przewidywać po-

trzeby transportowe, którym te
statki będą musiały sprostać. Dzi-

siejsze rewelacje techniczne ocea-

nów powstały tylko i wyłącznie ja-
ko odpowiedź na konkretne potrze-
by przewozowe i przemiany w sa-

mym transporcie i handlu między-
narodowym. Ich praprzyczyna jest
ekonomiczna, a nie techniczna. Tak

było z kontenerowcami, barkowca-

mi, statkami do przewozu gazu

płynnego. Potrzeby przewozowe,

przem^ny w handlu i ekonomice

światowej można w wielu przypad-
kach przewidzieć; ten kto tego do-
kona wcześniej lub przynajmniej
jednocześnie z innymi, zgarnia
„rentę nowości" za typ statku znaj-
dujący się aktualnie na swego ro-

dzaju szczycie koniunktury. Oczy-
wiście, pod warunkiem, że jest
przygotowany technicznie do pod-
jęcia nowej produkcji opartej na

takich przewidywaniach, że posiada
system skomputeryzowanego pro-

jektowania statków i kierownictwo
zdolne do podjęcia ryzyka.

A więc prognozowanie w okrę-
townictwie, jeśli ma prowadzić do

wyprzedzania owych potrzeb prze-

wozowych nie może być — tak

jak się to przyjęło —

prognozowa-
niem wąskobranżowym, musi mieć
o wiele szerszy zakres i swobodniej-
sze formy. Powinno objąć szeroki
wachlarz nauk ekonomicznych, a na-

wet politycznych; chodzi wszak o

badanie i prognozowanie rozwoju
ekonomicznego współpracujących z

nami regionów świata, badanie dłu-
gookresowych koniunktur, prognozo-
wanie rozwoju handlu, itp. Do tego
typu prognozowania nie jesteśmy
jednak przyzwyczajeni, ani dostoso-
wani organizacyjnie, i to nie tylko
w tej branży. Będziemy się jednak
musieli nauczyć nie tyle tworze-

nia formalnych zespołów interdyscy-
plinarnych (co również konieczne),
co raczej skupiania wokół wspól-
nych dalekosiężnych celów wybit-
nych przedstawicieli różnych placó-
wek naukowych i różnych dziedzin.

budżetu. Czasem natomiast po pro-
stu specjalistyczne potrzeby okrę-
townictwa okazują się kroplą w mo-

rzu potrzeb innych. Na przykład : cóż
dla takiego Instytutu Metalurgii Że-
laza znaczy pewna niewielka ilość
stali o specjalnych właściwościach
dla okrętownictwa, wobec innych
znacznie poważniejszych tonażowo

zapotrzebowań? Są to jednak sy-

tuacje niezależne od systemu, któ-
re zdarzać się będą zawsze. Cho-
dzi o to, jak system sprawdza się
w codziennej praktyce zespołów ba-
dawczych.

'ru lista zastrzeżeń i niedomagań
obowiązującego systemu jest dłuż-
sza i bardziej ważąca. A więc prze-
de wszystkim, zdaniem czołowych
pracowników pionu badawczego
ĆTO, system obecny jest zbyt sztyw-
ny w sensie finansowym i plani-
stycznym; trudno odejść od prac raz

zaplanowanych, nawet gdyby w

trakcie ich wykonywania pojawiły
się rozwiązania lepsze, lecz od-
mienne. Trudno więc o niezbędny
„manewr badawczy". Dalej, utrud-
nienie stanowi nadmierna sztywność
istniejących struktur organizacyj-
nych uniemożliwiająca tworzenie do-
raźnych zespołów dla rozwiązania
konkretnych zagadnień inaczej, niż
z pomocą funduszu bezosobowego.
Tu poprawę może przynieść rozpa-
trywany (w chwili pisania tego ar-

tykułu) projekt ustawy o zmianach
w organizacji instytutów; projekt
jest jednak wśród pracowników
CTO prawie nieznany i nie był tu

konsultowany. Nie wiadomo, czy o-

bejmie „klasyczne" tylko instytuty,
czy też placówki naukowo-projekto-
we w rodzaju CTO.

Odczuwalnym i wielekroć wspo-

minanym przez pracowników utrud-
nieniem jest biurokratyzacja obec-

nego systemu wyrażająca się w nad-
miernej sprawozdawczości, zbędnej
pisaninie i węrbalizmie planowania.
Bardzo istotną wadą jest brak moż-

. l iwości inwestowania, gdy wymaga

tego tok prac nad problemem węzło-
wym. Łatwiej znaleźć pieniądze (na-

"
wet dewizy) na aparaturę, niż środ-
ki na Zbudowanie niezbędnego la-
boratorium. Tym między innymi roż-
ni się nasz' system „problemów
węzłowych" od systemu organizacji
prac badawczo-wdrożeniowych w

USA, na którym jakoby częściowo
jest oparty. Tam rozlicza się ko-

Fot. A . JAŁOSlNSKl

wyrażającą się praktycznie w zwię-
kszeniu nakładów na naukę — zde-

cydowaną poprawę, jaka . nastąpiła
w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat.
Po bardzo długim okresie stagnacji
owa poprawa nie może jednak być
skuteczna w dziedzinach wymagają-
cych tak kosztownego zaplecza jak
okrętownictwo. Konsekwentne dzia-
łanie może tu doprowadzić do osiąg-
nięcia poziomu wyposażenia badaw-

czego porównywalnego z wypo-
sażeniem czołowych potęg okręto-
wych świata za lat najwcześniej
6—8, a może nawet 10. Tymczasem
zaś naprzód idziemy nie tylko my.

PO DRUGIE,
NIE MAMY WYOBRAŹNI...

Burzliwe koleje losu dzisiejszego
Centrum Techniiki Okrętowej moż-
na byłoby traktować jako efekt

różnych poglądów kolejnych kie-
rownictw branży, czy resortu, jako
wynik zmieniających się wraz z

ludźmi orientacji. Byłaby to jednak
tylko część prawdy. Dały tu o so-

bie zinać zjawiska głębsze, istniejące
nie tylko W tej branży i bynaj-
mniej niie 'wyplenione.

Stosunkowo szybko rozbudowaliś-

my potencjał produkcyjny stoczni,
wychodząc na wysoką pozycję w

świecie. Mieliśmy więc przemysł, ale
nie mieliśmy zaplecza nawet nie

tylko naukowego, ale i porządnego,
dobrze wyposażonego, zaplecza pro-

jektowego. Postępowanie ukierun-
kowane było bieżącymi potrzebami
zakładów, doraźnośdią, koniecznoś-

jest więc dziś niewiadomą, na te-

mat której można sobie co najwy-
żej pofantazjować.

Wiadomo jednak, że informacje,
któie julro posłużą do tworzenia

konkretnych realizacji, dziś pow-
stają w pracowniach uczonych, i to
niekoniecznie w tzw. „badaniach
wdrożeniowych". Wiadomo dziś, na

przykład, jakie tematy i jakie „po-
la badawcze" w takiej choćby hy-
drodynamice są słabo penetrowane
i słabo rozpoznane. Można dziś te

właśnie pola „obstawiać" licząc na

uzyskanie jutro wyników badaw-

czych na odpowiednim poziomie,
które mogą posłużyć jako swego ro-

dzaju naukowa waluta wymienial-
na. Nie musimy i nie możemy pro-
wadzić badań wszystkich, a w do-
datku nie wiemy, jakie właśnie ba-
dania będą nam najbardziej potrzeb-
ne, wiemy jednak że za wyniki jed-
nych badań (o ile będą one na naj-
wyższym światowym poziomie) bę-
dziemy mogli otrzymać inne, równie
wartościowe.

I tu właśnie widać — wobec sła-

bego rozpoznania jutrzejszych po-
trzeb — rolę i znaczenie owej „wa-

luty". Nie trzeba jednak dodawać,
że lej uzyskanie niemożliwe jest
przy słabym wyposażeniu badaw-

czym, a także niemożliwe jest w

systemie organizacyjnym nauki na-

stawionym wyłącznie na konkretne

wdrożenia, na prowadzenie badań
mogących zakończyć się tylko kon-
kretnie wyliczalnym (choć czasem

iluzorycznym) efektem ekonomicz-

nym. I tu istotna przestroga i wndo-

Aby doprowadzić do rozpoczęcia ta-

kich badań i skutecznie nimi ste-

rować, potrzebna jest ogromna wy-
obraźnia przede wszystkim u kie-
rownictwa. Miarą wyobraźni kie-
rownictwa branży jest jednak prze-
de wszystkim sytuacja jej pionu ba-

dawczego.

PO TRZECIE, MAMY PRZEPISY...

Centrum Techniki Okrętowej jest
jednostką wiodącą, koordynującą
„problem węzłowy" nazwany „nowe

typy statków drobnicowych" . Jak

wiadomo, na problemach węzło-
wych, w rozwiązywaniu których
bierze udział wiele placówek nauko-

wych koordynowanych przez jedno-
stkę wiodącą, opiera się obowiązują-
cy obecnie system prowadzenia ba-
dań naukowych w Polsce. Jak zda-

je on egzamin właśnie tu?

Potrzeba koordynacji badań nie

jest w polskim okrętownictwie rze-

czą nową, wracąno do niej wielo-

krotnie, z kiepskim na ogół skut-
kiem. Dopóki przeróżni „koordyna-
torzy" nie dysponowali pieniędzmi
na badania, każdy robił co chciał,
pozostawiając często na uboczu pro-

blemy rzeczywiście istotne. Dopiero
dysponowanie pieniędzmi na bada-
nia daje koordynatorowi rzeczywiste
możliwości wpływania na bieg ba-
dań i ukierunkowywania ich. Jest
to wielka i podstawowa zaleta no-

wego systemu.

Oczywiście, zdarza się, że niektó-

rzy „koordynowani" nie poddają się
ukierunkowaniu, a względy ambi-

cjonalne okazują się silniejsze od

szty badań całościowo, tu wedle

poszczególnych paragrafów.

Byłaby to jednocześnie swego ro-?

dzaju lista proponowanych kierun-
ków udoskonaleń systemu, zapisana
ku pamięci stosownych władz w

Roku Nauki Polskiej. Na niej jed-
nak nie^ kończą się dylematy i kło-

poty, ważne nie tylko dla branży
okrętowej. CTO stanowi model pew-

nej sytuacji organizacyjnej, do któ-

rej od pewnego czasu w naszej
nauce dążymy. Chodzi tu o ścisłe

sprzężenie orgąnizacyjne badacza z

projektantem, nauki z jej praktycz-
nym wykorzystaniem. I cóż się dzie-

je, gdy badacz i projektant w jed-
nym siedzą gmachu i jednego mają
dyrektora? Otóż w sytuacji obecnej,
przy obecnym systemie rozrachunku

gospodarczego takich placówek, o-

partym na sprzedaży prac przed-
siębiorstwom przemysłowym, badacz
zawsze będzie przegrywał wobec

projektanta. Wymóg uzyskiwania
konkretnych efektów finansowych
sprzyja prowadzeniu prac krótkoter-

minowych, ukierunkowanych na bie-

żące potrzeby zakładów. Tworzeniu

dokumentacji do szybkiego wykorzy-
stania, nie zaś podstaw dla jutrzej-
szych sukcesów. Kierownictwo CTO,
podobnie jak kierownictwa innych
podobnie zorganizowanych placó-
wek, trzyma się konkretów. To zro-

zumiałe, ale owe konkrety to prze-
de wszystkim kilogramy dokumenta-

cji, to realizacje bieżących umów,
to efekty doraźne. W tego rodzaju

. placówkach prowadzących, prócz o-

ezywistej" i; niezbędnej "działalności
b ad awczo-wdrożeniowej, taikże prace

badawcze o charakterze strategicz-
nym czy nawet podstawowym, pra-
ce prognostyczne, świadczących Ca-

łej branży szereg usług ogólnotech-
nicznych, jak choćby informacja
naukowa czy normalizacja, trzeba
znaleźć nieco inne zasady finanso-
wanip. Nie mogą one dyskrymino-
wać prac nie owocujących oczywi-
stymi i doraźnymi efektami. Być
może, w obecnym systemie „pro-
blemów węzłowych" i rozrachunku
gospodarczego, pomogłoby zdecydo-
wane zwiększenie roli zjednoczenia
jako jednostki zamawiającej i finan-

sującej prace o charakterze strate-

gicznym lub podstawowym, a takżą
prace mające charakter owej „nau -

kowej waluty wymienialnej". Są-
dzę, że wobec upowszechnienia się
modelu „instytutu badawcao-projek-
towego" te niekorzystne zjawiska
i wypływające z nich wnioski trze-

ba by rozpatrzyć i w innych bran-
żach.

PO CZWARTE,
COS SIĘ JEDNAK DZIEJE...

Według znanych w świecie okrę-
towców —

prognoz japońskich —

w

roku 1980, przy znacznym wzroście

produkcji statków, dla zaspokoje-
nia światowego na nie zapotrze-
bowania, wystarczy zaledwie 80

zmodernizowanych „stoczni przy-

szłości", podczas gdy dziś mamy w

świecie około 400 większych i śred-
nich tego typu zakładów. Nie są
to horoskopy pomyślne dla wszyst-
kich, a w każdym razie zapowiada-
jące ostrą walkę o byt. Jeśli nawet

prognoza sprawdzi się nieco póź-
niej, to będzie to właśnie okres,
w którym dopiero zaczną procen-
tować nasze obecnie przyspieszone
inwestycje tak w stoczniach, jak iw
ich zapleczu naukowym. Wobec za-

grożeń 1980—1985 roku nie możemy
liczyć na to zaplecze, które będzie,
musimy oprzeć się na tym, które

jest.

I trzeba przyznać, że mimo wszy-
stko coś się na tym zapleczu dzie-

je, że ma ono sukcesy, których
przedtem nie miało przez długie la-
ta. Trudno odsłaniać meritum prac

prowadzonych wokół problemów
węzłowych. Dzisiejsze poczynania
badawcze rozliczy przyszłość. Teraz
można tylko przyjrzeć się temu, ćo

już zrobiono i zastosowano.

Swego rodzaju „wizytówką" moż-

liwości zaplecza badawczego gospo-
darki morskiej, a w dużej mierze
właśnie CTO, jest statek badawczy
rybołówstwa „Profesor Siedlecki".
Zastosowano tam szereg rozwiązań,
nie całkowicie nowatorskich wpraw-
dzie, bo znanych w literaturze- tech-

nicznej. lecz wyprzedzających prze-
ciętną światową, wymagających dla-

tego przetworzenia na język prak-
tyki stoczniowej, dopracowania ba-

dawczego, konstrukcyjnego, techno-

logicznego^ Na--^Siedleckim" z po-
wodzeniem doprowadzono do bar-
dzo niskiego»poziomu drgań w po-
mieszczeniach statku, poziomu bę-
dącego dużym osiągnięciem wobec

Todobnych realizacji swiatowvch.
Zastosowano takie rozwiązania, któ-

rych nie da się po prostu skopio-
wać, które trzeba samemu zbadać i
zastosować. Należą do nich „pływa-
jące podłogi" eliminujące drgania,
elastyczne zamocowanie wału napę-
dowego. Dalej do własnych sukce-
sów należy spalinowo-elektryczny u-

'cład nqoedowv t-esn statku ze stero-

waniem tyrystorowym, szereg urzą-
dzeń połowowych.

Niektóre rozwiązania zastosowano

iuż przy budowie seryjnych jedno-
stek morskich, zwłaszcza rybackich.
Nowatorskie wciągarki jednofaębno-
we z ..Siedleckiego" wesz

ł
vdowy-

posażenia seryjnych trawlerów ty-
pu B-418; sterowanie tyrystorowe
do trawlerów przetwórni N z serii
B-422 oraz do statków myśliwskich
nrzeznaczonych dla oołowu fdk. Roz-
wiązania przeciwakustyczne

s
,czeka

wielka przyszłość w związku z

wprowadzeniem na statki bardzo ha-

łaśliwych, lecz ekonomicznych i .nie-
wielkich gabarytowo silników śred-

nioobrotowych. Takie silniki Cha-

rakterystyczne są właśnie dla no-

wych niekonwencjonalnych statków
dix>bnicowvch. jak promy, statki
„Ro-Ro". statki „otwarte", czyli stat-

ki dostosowane do bardzo szybkie-
go orzeładunku otwierające się w

porcie ze wszystkich stron. Już póŁ.
kontenerowce 16 tys. DWT budowa-
ne w tei oiofi^lqtce w Szczeknie
i statki „Ro-Ro" DO 12/17 tys. DWT
będą miały silniki średnioobroto-
we.

Jak widać, największy dotychczas
sukces badawczo-orojektowv CTO
(a właściwie jego poorzednika
COKB) już procentuje na innych
ętatkach. Jest to jednak oczywi-
ście sukces skromny, na miąre sta-
nu technicznych i organizacyjnych
możliwości, przv ujemnym działaniu
wszelkich ograniczeń, o których tu
wsoomniałem. Przyszłość nie będzie
jednak brać ood uwagę ani ograni-
czeń, ani usprawiedliwień.

Taki jest stan na dziś. Dużo to

czy mało? Jak na ogrom dotych-
czasowych zaniedbań, jak na nie-
podważalny dotąd Drymat produk-
cji nad nauką, doraźności nad per-
spektywą — sooro. Jak na oozycję
szósteso w świecie w 1972 roku
eksportera statków — bardzo mało..
Jak dotąd zapóźnienia badawcze i
niedorozwój zaolecza naukowego
stanowią naiwieksze zagrożenie dla,
przyszłości naszego okrętownictwa,'
tym bardiziei że w stoczniach rWie-
to już zdecydowana, śmiała polity-
kę inwestycyjną. Jak dotąd wciąż"
czas płvnie szybciej od naszych stat-

ków. Od tego czy w najbliższej
przyszłości uda się nam przełamać
tę passę, będzie zależała przyszłość
drugiego oo węglu dostarczyciela de-!

wiz, przyszłość dzisiejszych miliar-
dowych inwestycji w pochylnie i su-

chy dok.

JERZY SCRDYKOWSKI
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XXVIII ROCZNICA WYZWOLENIA CZECHOSŁOWACJI

W procesie produkcyjnym maszyny coraz częściej zastępują ludzi, których brak w gospodarce Czecho-
słowacji jest silnie odczuwany. Na zdjęciu wnętrze hali produkcyjnej fabryki stilonu w Flana.

Aktywne uczestnictwo w procesach integracji so-

cjalistycznej stanowi dla Czechosłowacji jeden z

podstawowych warunków dynamicznego rozwoju
gospodarki i dalszego wzrostu stopy życiowej spo-
łeczeństwa. Jest również warunkiem usunięcia
dwóch najistotniejszych barier postępu ekonomicz-
nego

— bariery surowcowej I siły roboczej.
Zgodnie z założeniami bieżącej pięciolatki we-

wnątrz poszczególnych gałęzi i branż nastąpią ta-
kie zmiany w strukturze produkcji, aby miejsce
asortymentów surowcochłonnych i pracochłonnych
zajęły takie, których wartość określać będzie prze-
de wszystkim wysoki stopień przetwórstwa, nowo-

czesne rozwiązania konstrukcyjne, wysokie kwalifi-
kacje zatrudnionych.
Na tym gruncie wyrasta specjalizacja i kooperacja
gospodarki Czechosłowacji w ramach RWPG.
Zgodnie z dyrektywami XIV Zjazdu KPCz, w bie-
żącej pięciolatce wzrostowi dochodu narodowego
o 28 proc. towarzyszyć ma wzrost obrotów han-
dlu zagranicznego o 38 proc., w tym z krajami
socjalistycznymi o 45 procent. Niebagatelne zna-

czenie odgrywa tu współpraca z Polską.
Najbardziej wymiernym wyrazem przyspieszenia
rytmu tej współpracy jest wzrost wzajemnych
obrotów towarowych. Wartość tych obrotów osiąg-
nęła w 1972 roku poziom 3 miliardów złotych dewi-
zowych, w 1973 roku przewidziane jest zwiększe-
nie ich wartości o ponad 15 proc.

Podobnie jak Czechosłowacja dla Polski, również
Polska dla Czechosłowacji jest od wiciu lat trzecim
pod względem rozmiarów obrotów towarowych
partnerem handlowym. Pięcioletnia umowa han-
dlowa między Polską i Czechosłowacją przewiduje,
że obroty wzajemne wzrosną w latach 1971—1975
o ok. 40 proc. w porównaniu z poprzednią umową
pięcioletnią. Wiele wskazuje na to, że założenia tej
umowy zostaną poważnie przekroczone.

Niemal 2/3 polsko-czechosłowackich obrotów przy-
pada na maszyny i urządzenia. Tak wysoki udział
stwarza szerokie pole dla rozwoju kooperacji i spe-
cjalizacji produkcji, wciąż nie dość wykorzystywa-
nych form współpracy między bratnimi krajami.
Jako pozytywne przykłady kooperacji wymienić
można dostarczane od dawna przez Czechosłowację
wały korbowe dla produkowanych przez Zakłady
HCP „Cegielski" w Poznaniu silników okrętowych.
Od szeregu lat Czechosłowacja dostarcza podwo-
zia dla produkowanych u nas autobusów „Jelcz-
Karosa". Wieloletni charakter ma już w stosun-
kach między naszymi krajami specjalizacja w pro-
dukcji źródeł światła oraz współpraca w hutnictwie
żelaza i metali nieżelaznych.

Perspektywy przyjacielskiej, korzystnej dla Cze-
chosłowacji i Polski współpracy istnieją w wielu
lnnycn dziedzinach. Podstawą dla jej rozwoju są
wspólne cele społeczne i polityczne obu krajów.

Z KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCHCSRS JOSEF YLĆEK

PRZEMIANY SPOŁECZNO - GOSPODARCZE
CSRS należy do krajów przemys-

łowo rozwiniętych o wysokim po-
ziomie życia, przewyższając pod
wieloma względami najbardziej roz-

winięte kraje kapitalistyczne. Pro-

dukcją przemysłowa jest 7-krocnie
Większa niż w 1937 roku.

PRZECIĘTNY ROCZNY PRZYROST
PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ

W LATACH 1950-1970 <%)

Czechosłowacja 8,3
USA «,1
NRF 7,4
Francja 5,9
Austria 6,5
Wielka Brytania 3,0

Pod względem produkcji stali ną
jednego mieszkańca Czechosłowacja
znajdowała się w 1937 roku na 9
miejscu w świecie —

w 1970 roku
w produkcji stali i surówki już ńa
4 miejscu. W . chwili obecnej

Czechosłowacja, produkuje więcej
energii elektrycznej. na jednego
mieszkańca niż Francja, Włochy I
Holandia, a tyle samo co Belgia 1
Japonia.

Niegdyś drobnotowarowa gospo-
darka rolna jest obecnie skoncen-
trowana i daje pokaźną produkcję.
W 1970 roku ogólny rozmiar
gruntów rolnych był o 10 proc.
mniejszy niż w roku 1936, ale pro-
dukcja rolna brutto była o 22 proc.
wyższa niż w 1936 roku.

Dochód narodowy wzrósł z 70,2
mid koron w 1948 roku do 295 mld
koron w 1971 roku, czyli więcej
niż 4-krotnie. Przy tym — trzy
czwarte dochodu narodowego prze-
znaczone jest na zaspokojenie ma-

terialnych i kulturalnych potrzeb
ludności. Można to przedstawić na

przykład na podstawie wzrostu

konsumpcji indywidualnej: z 4389
koron w 1948 roku na jednego
mieszkańca wzrosła ona w 1971 ro-

ku do 11 477 koron. Wzrost ten prze-
jawił się wyraźnie zarówno w spo-
życiu artykułów żywnościowych,
jąk i towarów przemysłowych. Pod
względem dziennego spożycia kalo-
rii na osobę CSRS, ze swym spo-
życiem 3.1fi0 do 3.200 kalorii, znaj-

duje się na poziomie USA I Kana-
dy, prześcignęła zaś NRF, Austrię,
Włochy, Szwecję i Holandię.

Wysoki stopień osiągnął także
poziom spożycia zbiorowego. Jego
rozmiar na jednego mieszkańca
wynosi rocznie 5 tys. koron. W
CSRS istnieje jednolity system
ubezpieczeń społecznych. Wszyscy
pracujący (a jest ich ponad 7 mi-
lionów) korzystają z ubezpieczenia
chorobowego i mają zagwaranto-
waną emeryturę.

W porównaniu z poziomem przed-
wojennym (1937) przeciętna płaca
nominalna pracownika (robotników
i urzędników) wzrosła w CSRS w

1968 roku dwa i pół raza; płace
realne wzrosły o 200 proc.

Wyjątkowo pomyślne rezultaty
osiągnięto w ciągu minionych 25
lat w zakresie ochrony zdrowia
i wykształcenia ludności. CSRS
prześcignęła wiele rozwiniętych
krajów pod względem zapewnienia
'bezpłatnej pomocy lekarskiej 1 le-

karstw. W CSRS jest dzisiaj 3,5 ra-

za więcej lekarzy niż w czasach
republiki burżuazyjnej; śmiertelność
niemowląt jest 7-krotnie niższa, a

liczba łóżek w szpitalach zwiększy-
ła się 4-krotnie.

Czechosłowacja jest krajem kul-
turalnym 1 o wysokim stopniu
oświaty. Na ogólną liczbę 15 min
mieszkańców przypada 365 tys. stu-

dentów szkół wyższych i 1,5 min
uczniów szkół średnich. Baza nau-

kowo-badawcza i rozwojowa —

na

którą rocznie Czechosłowacja wy-

daje znaczne środki i która za cza-

sów republiki burżuazyjnej prak-
tycznie nie istniała — skupia ponad
150 tys. pracowników.

W 1937 roku udział ludności cze-

chosłowackiej w ogólnej liczbie lud-
ności świata wynosił 0,6 proc., a w

światowej produkcji przemysłowej
1.3 proc.; dzisiaj udział jej ludnoś-
ci w ogólnej liczbie ludności świa-
ta wynosi 0,4 proc., a w ogólnej
światowej produkcji przemysłowej
.1,7 proc.

MODERNIZACJA
RUMUŃSKICH KOLEI

Prawie 80 proc. przewozów kole-
jowych odbywa się w Rumunii przy
zastosowaniu nowoczesnych środ-
ków transportu. Założenia bieżące-
go planu 5-letniego przewidują, że
w końcu tego okresu udział trakcji
spalinowej i elektrycznej w rumuń-
skim transporcie kolejowym osiąg-
nie 94 proc., a w 1980 roku koleje
rumuńskie całkowicie wyeliminują
parowozy.

Rumuński przemysł taboru kolejo-
wego wytwarza obecnie lokomoty-
wy elektryczne o mocy 7 tys. KM
oraz różne typy lokomotyw dieslow-
skich. Ostatnio rozpoczęto seryjną
produkcję nowego typu lokomotywy
«spalinowej o mocy 4 tys. KM, Roz-
szerza się także produkcję nowych
typów wagonów motorowych dla
zaspokojenia potrzeb rozwijającego
się pasażerskiego transportu pod-
miejskiego.

Osiągnięcie znacznego postępu
technicznego w produkcji taboru
kolejowego umożliwiło zwiększenie
dostaw rumuńskich lokomotyw spa-
linowych na rynki 8 krajów euro-

pejskich oraz do wielu krajów
Trzeciego Świata. (L)

BUŁGARSKA
ELEKTRONIKA

Bułgarski przemysł elektrotech-
niczny zajmuje jedną z czołowych
pozycji w szybko rozwijającej się
gospodarce kraju. Ponad połowa
produkcji tego przemysłu przezna-
czona jest na eksport. Znajduje ona

zbyt na rynkach 50 krajów.
Lista produkowanych i eksportom

wanych urządzeń obejmuje kom-
pletne podstacje i stacje elektrycz-
ne, różne typy maszyn i aparatury
wysokiego i niskiego napięcia, wiele
nowych typów akumulatorów i ba-
terii, a także wózki akumulatorowe,
których Bułgaria jest czołowym pro-
ducentem w skali światowej. W
najbliższym czasie rozpocznie się
produkcja nowych rodzajów suchych
transformatorów, przerywaczy dla
silników elektrycznych, nowych sil-
ników dla stacji pomp. hydrogenera-
torów i autotransformatorów o na-

pięciu 220 kV

Według prognoz rozwoju przemy-
słu elektrotechnicznego Bułgarii do
roku 1980, produkcja transformato-
rów w porównaniu z rokiem 1970
wzrośnie 12 razy, silników i genera-
torów 20 razy, a aparatury wysokie-
go napięcia 27 razy. (L)
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MAJ1973
referuje Pirzewodnl-

L.p. Temat odczytu Referuje Przedsiębiorstwo Centrala HZ Miasto Data

Ł Nowoczesna technika w dziedzinie pro-
dukcji ciągłej ciast 1 jej zastosowanie w

przemyśle piekarniczym
Slegfried Schneider, konstruktor Ferox — Dćiin

Technoexport
Praha

Warszawa 22.05.1973

2. Rozwiązania konstrukcyjne i wyniki ro-

bocze elektrolizerów czechosłowackich

Inż. Jirl Sochor, konstruktor-pro-
jektant

Chepos — Brno Technoexport
Praha

Warszawa 23.05.1973

S. Czechosłowackie środki bhp oraz urzą-
dzenia pomocnicze

Stanislav Rybnićek, kierownik
działu

Ergon
Praga

Merkuria Warszawa 25.05.1973

4. Przegląd nowości w dziedzinie produkcji
maszyn do dojenia

Zdenek Vavrich, technik-specjaiista PragostroJ
Pelhrimov

Motofcor Warszawa 22.05.1973

5. Rozwój oraz perspektywy mechanizacji
produkcji hodowlanej

Inż. M . Ćeśka, specjalista budowy
maszyn rolniczych

Zbrojovka
Brno

Motokov Warszawa 22.05.1973

6. Rozwój hodowli 1 tuczu Miroslav Michał, technolog-projek-
tant

TMS
Pardubice

Technocxport
Praba

Warszawa 22.05.1973

1. Prasy kuźnicze, mechaniczne i hydraulicz-
ne produkcji czechosłowackiej

Rudolf Hysek, kierownik Pracowni
Badawczej

Instytut Badania Ma-
szyn Formierskich
Brno

Strojimport
Warszawa
Katowice 24.05. J 973

8. Prasy hydrauliczne do materiałów budo-
wlanych

Inż. Kurka, konstruktor Skoda Plzeń Skoda Plzeń Warszawa 25.05.1973

0. Urządzenie do spalania odpadów Milan Doleżel, pracownik badawczy Prvni Brnćnskd
Strojirna

Skodaexport Warszawa 25.05.1973

10. Przegląd produkcji i rozwoju lokomotyw
elektrycznych Przedsiębiorstwa Państwo-
wego Skoda Plzeń

MiloS Oplal, pracownik Wydziału
Rozwoju Skoda PIzeft Skodaexport

Wrocław 23.05.1973

11. Nowoczesne napędy elektryczne i prze-
kazywanie energii elektrycznej w walcow-
niach i hutach

Inż. Joscf Zoubek, kierownik Wy-
działu Produkcji

Elektromont&żni Zavody
Praba

Skodaexport
1 ZSE

Warszawa
Katowice

23.05.1973
25.05.1973

12. Nowoczesne metody napędów maszyn pa-
pierniczych i urządzenia elektryczne uży-
wane w fabrykach papieru

Inż. Jan Kladrubsky, kierownik Wy-
działu Rozwoju Technicznego

Elektromont&źnl Zdvody
Praha

Skodaexport
1 ZSE

Warszawa
Łódź

23.05.1973
24.05.1973

13. Spawanie wielkiej częstotliwości w prze-

myśle
Zdenćk Rytir, pracownik badawczy Zavodv Elektrotepel.

Zafizeni
ZSE Warszawa

Katowice
24.05.1973
25.05.1973

14. Technika powietrzna Inż. R . Rudolf, kierownik Wydzia-
łu Rozwoju Technicznego

Ceskoslovenskś Vzdu-
chotcchnicke Zarody

Strojexport Warszawa
Katowice

23.05.1973
25.05.1973

15. Nowoczesna technika w gospodarce ma-

gazynowej
Inż. Julius Takats, przewodniczący
NK Ośr. Stow. techn. nauk dla
obrot. mater.

Strojsmalt Omnla Bratislava
Gdańsk
Warszawa

23.05.1973
25.05.1973

16. Aplikacja przekładni hydrostatycznych ńą
podstawie przekładni typu Sauer produk-
cji SMZ Dubnica

Inż. Jan Mauric, kier. bad. 1 rozwo-

ju hydrauliki
Strojirenske a Metalur-
giske Zavody Dubnica
nad V£hom

Martimex Martin
Gdańsk
Warszawa

23.05.1973
24.05.1973

17. Tendencje rozwojowe aplikacji napędów
hydrostatycznych maszyn roboczych

Inż. Jan Cernohorsk?, pracownik
Wydz. Rozwoju

"uranovy Z&vody Brno Martimex Martin Gdańsk
Warszawa

23.05.1973
24.05.1973

I
18

Sukcesy czechosłowackiego przemysłu bu-
dowy maszyn włókienniczych.

Inż. Vlad. Prasil CSc zast. dyrekto-
ra VUTS

VUTS
Libereo

Investa Łódź 24.05.1973
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" # EKONOMIA # POLITYKA

ENERGETYCZNE

TRZY informacje z tirzech głównych oSrodków świata kapitalis-
tycznego, wskazują, że kryzys energetyczny nabiera na sile.

18 kwietnia prezydent R. NIXON przedstawił Kongresowi no-

we posunięcia zmierzające do zapobieżenia nasilającemu się kryzy-
sowi energetycznemu w USA: wprowadzenie opłat importowych
w. miejsce dotychczasowego systemu przydzielania poszczególnym
krajom rocznych kwot na dostawy ropy, regulacja cen gazu ziem-

nego (wzrost cen dla konsumentów, a zarazem bodźce do zwiększe-
nia produkcji) i podjęcie wysiłków zmierzających do szerszego wy-

korzystania wszelkich inriych źródeł energetycznych, w tym również

węgla. To ostatnie zgodne jest z wnioskiem sympozjum poświęco-
nemu problematyce deficytu energetycznego w USA, które odbyło
się w poprzednim tygodniu na Bahamach z udziałem ekspertów rzą-

dowych, przedstawicieli przemysłu oraz świata nauki (przeszkodą
w szerszym wykorzystaniu bogatych zasobów węglowych USA są

jednak przepisy przeciwdziałające zanieczyszczeniu atmosfery).

Tuż przed świętami Wielkanocnymi ukazało się memorandum ko-

misji EWG dotyczące zaopatrzenia w energię krajów Wspólnego
Rynkp. Memorandum koncentruje się wyraźnie na problemie zao-

patrzenia w ropę naftową. Zaleca ono przedyskutowanie wspólnie
z USA i Japonią, problemów zaopatrzenia w ten tak bardzo ważny
suro.yviec energetyczny. Za sformułowaniem tym kryje się niewąt-
pliwie' dążenie do wspólnej akcji wobec coraz bardziej skonsolido-

wanego. frontu krajów eksportujących ropę.') Memorandum zaleca
utworzenie w EWG, USA i Japonii zapasów strategicznych ropy

naftowej. Memorandum proponuje także szereg posunięć, jakie po-

winny być podjęte samodzielnie przez kraje Wspólnego Rynku, m.in.
w celu zapewnienia krajom eksportującym ropę rynku zbytu na jej
przetwory w krajach EWG. Warto również odnotować, że zaleca ono

opracowanie wspólnej polityki w dziedzinie inwestycji naftowych,
importu ropy oraz kontroli cen.

Ropa naftowa wydaje się również newralgicznym punktem na-

rastającego kryzysu energetycznego w Japonii. Ważnym ogniwem
w polityce zmierzającej do zapewnienia zaopatrzenia Japonii w ropę
naftową jest ostatnia podróż ministra handlu zagranicznego i prze-

mysłu między innymi do Iranu, Arabii Saudyjskiej i paru innych
krajów produkujących ropę naftową, celem zawarcia porozumień
w sprawie dostaw tego surowca. O znaczeniu, jakie przywiązuje się
do tej podróży świadczy fakt, że minister Nakazome opuścił Japo-
nię w czasie trwania seisji parlamentu, co nie należy do zwyczajów
panujących w tym kraju.

Węzłowym aktualnie problemem deficytu energetycznego krajów
kapitalistycznych jest. więc zaopatrzenie w. ropę naftową. Wynika to

nie tylko z wzrastających kosztów importu, lecz również zmniejsze-
nia pewności dostaw wobec zwiększającej się samodzielności krajów
produkujących ropę. Problem skomplikował się przy tym wyraźnie
w, związku ze zmniejszeniem tempa wydobycia wobec wyczerpywa-
nia się zasobów w USA.. W. rezultacie Stany Zjednoczone, które do
niedawna jeszcze wyrównywały zaopatrzenie Europy Zachodniej
w rppę naftową, stały się obecnie jej rywalem jako nabywca ropy.

Szacuję się przy tym, że znane światowe zasoby ropy naftowej zo- .

staną do końca bieżącego stulecia wyczerpane w 97 proc.

Sytuacja w zakresie gazu ziemnego jest aktualnie mniej napięta,
co Wynika z większej samowystarczalności w tym zakresie zarówno

USA, jak i Europy Zachodniej. I na tym odcinku zaczyna rysować
się jednak niedobór, i to nawet w takim kraju jak Stany Zjedno-
czone, które wytwarzają około 60 proc. światowej produkcji gazu.

Szacuje się, że .znane obecnie- światowe zasoby gazu ziemnego zosta-

ną dp.. końca: hieżącęgOr stulecia _ wyczerpane w 73 proc.

,.' . JJaperg'. szerśź^o^^ykófzystąhia. energii,, atomowej,,. z którą , tak
^elV j^adziei' 'Mazano początku lat. sześćdziesiątych,. są wysokie
ńadal

:
"jej Mszty ^Mmo' to zarówno w Europie Zachodniej,. jaJę- rów^

nież w USA, śBslęĘ^^ .^^Bfldbwk4
energetyki jądrowej.

Najbardziej kontrowersyjnym źródłem energii jest węgiel kamien-

ny. W większości: krajów-zachodnioeuropejskich jego rola jako źród-
ła energetycznego wyraźnie spadła i mimo nasilającego się kryzysu
energetycznego nadal maleje. W grę wchodzą tu zarówno bardzo

wysokie w wielu krajach. Zachodniej Europy koszty wydobycia, jak
również wspomniane obawy przed dalszym zanieczyszczeniem atmo-

sfery. Warto w związku' z tym odnotować, że według oceny eksper-
"'

tów Węgiel, jako jedyny konwencjonalny surowiec energetyczny ma

szansę wejść w; następne'stulecie z poważnymi nie wykorzystanymi •

zasobami, a konwersja węgla na paliwa płynne czy gazowe-pozosta-
je otwartym problemem techniczno-ekonomiczno-ekologicznym.

-Nasilający się-kryzys energetyczny stawia przed nauką nie tylko
problem ekonomicznego wykorzystania, energii jądrowej i węgla. •

Stawia on również problem ekonomicznego wykorzystania
'

innych
znanych surowców energetycznych, że wspomnieć- tylko lupki bitu-;.'
miczne, których zasoby w skali światowej ocenia się jako większe,
niż ropy naftowej.'Warto przy tym dodać, że już obecnie cena ropy
uzyskiwanej z łupków bitumicznych poważnie zbliżyła się do ceny

ropy naftowej wydobywanej-w-stanie naturalnym. Wśród nowych
źródeł energii wymienia się też wodór, który Występuje w dużej
obfitości, może byc stosowany nie tylko w formie gazowej lecz rów-

nież--płynnej i-uważany jest za paliwo absolutnie czyste. Myśli się
o wykorzystaniu -energii geotermicznej (głównie do wytwarzariia'
energii elektrycznej), energii słonecznej, wiatru, odpływów i przy-
pływów mórz i oceanów.

Historia- uczy,- że impulsy wychodzące- z potrzeb praktyki prowa-

dziły do intensyfikacji i koncentracji badań naukowych oraz osiąga-
nia pożądanych efektów. Nasilający się kryzys energetyczny jest
niewątpliwie takim impulsem. Na efekty badań trzeba jednak po-
czekać. Nie stanowią więc one remedium na szybkie rozwiązanie
kryzysu energetycznego. Nadchodzące lata charakteryzować się będą
zatem, deficytem energetycznym, a poszukiwanie jego rozwiązań bę-
dzie przebiegać w płaszczyźnie ekonomiczno-politycznej.

Wspomniane na. wstępie informacje nie są jedynym tego dowo-
dem. Problem surowców energetycznych odgrywa ważną rolę w oży-
wieniu stosunków gospodarczych Wschód—Zachód. Chodzi tu oczy-
wiście o rosnącą rywalizację krajów kapitalistycznych w zapewnie-
niu sobie udziału w dostawach ropy i gazu ziemnego z ogromnych
zasobów obu tych surowców posiadanych przez Związek Radziecki.2)

Mimo bogatych i w stosunku do krajów Europy Zachodniej tań-

szych w eksploatacji zasobów węgla — zaopatrzenie w surowce

energetyczne jest również bardzo ważnym problemem dalszego roz- -

woju naszej gospodarki. Jest to część szerszego problemu, jakim jest
W ogóle zaopatrzenie w surowce, podobnie jak i w krajach kapi-,
taliśtycźnych narastający deficyt surowców energetycznych jest tyl-
ko newralgicznym punktem zapewnienia sobie dostaw surowców

w ogóle.

Potrzeba surowców energetycznych i innych zwraca oczywiście
uwagę na rozbudowę własnej bazy surowcowej. Wiadomo jednak, że

są. to-z reguły inwestycje bardzo kapitałochłonne i — co się z tym
'

wiąże. — zwiększające kapitałochłonność wzrostu dochodu narodowe-'
go.' Wiadomo również, że w rachunku ekonomicznym musimy
uwzględnić podobnie jak inne kraje — czynniki ekologiczne oraz

związane z tym straty i koszty wynikające z zapobiegania tym stra-

tom.

-Wynika stąd ogromne znaczenie poczynań, które zmierzając do

pokrycia rosnącego- zapotrzebowania na surowce przy możliwie naj-
niższymi wzroście kapitałochłonności. Wśród różnych możliwych tu

poczynań polityka w dziedzinie rozwoju stosunków gospodarczych
z zagranicą zajmuje niewątpliwie poczesne miejsce. Chodzi cu o wy-

korzystanie zagranicznych środków finansowych w rozwoju własnej
bazy surowcowej.

Chodzi tu również o zapewnienie sobie dostaw surowców, których
nie posiadamy, lub posiadamy w niedostatecznych ilościach, czy
wreszcie ićh wydobycie jest u nas z różnych względów' droższe' niż
w- -innych krajach

WIR.

») por. Świat — Ekonomia — Polityka, Z.G . nr 1B/7S.
i) por. komentarz Świat — Ekonomia — Polityka, Ż.G. nr

17/73.

ZNÓW
— jak przed rokiem*) —

wraz z grupą dziennikarzy od-
byłam ośmiodniową podróż po

Francji. W Lyonie trafiliśmy na

dzień polski na tamtejszych targach.
Wszystko co zobaczyliśmy przema-
wiało za tym, że w tym okręgu
przemysłowym Francji staliśmy się
już partnerem znanym i cenionym.

Przed głównym pawilonem targo-
wym autobus z plakietką Berliet-
Jelcz udekorowany biało-czerwony-
mi i trójkolorowymi chorągiewkami
był namacalnym dowodem szybko
rozwijającej się kooperacji obu za-

kładów. Na początku czerwca ub. r .,

kiedy zwiedzałam starą firmę Ber-

liet, losy jej współpracy z zakłada-
mi samochodowymi w Jelczu nie

były jeszcze przesądzone. Obecnie
nie tylko technicy z Jelczu, ale i fa-

chowcy z warszawskiego MZK o-

mawiają już w Lyonie problemy
produkcyjne i eksploatacyjne.

Inż. JAN STRZELBICKI, dyrek-
tor jelczańskich zakładów, którego
spotkałam w Lyonie uważa, że
francuska firma stara się w maksy-
malny sposób uwzględnić problemy
i potrzeby polskiego kontrahenta.
Jest — jak to określił p. PAUL
BERLIET „zwrócona w stronę Pol-
ski". I nie bez przyczyny. Z tej
strony bowiem otrzymała ogromne
zamówienie i rzetelnego, długolet-
niego partnera.

CZY UMOWA BERLIETA Z
POLMOTEM SPEŁNIA JUŻ ROLĘ
PROMOTORA ROZWOJU WSPÓŁ-
PRACY PRZEMYSŁOWEJ' Z 'NA-
SZYM KRAJEM? Czy tworzy nam

maskę- -dobrego, silnego- technicznie
kooperanta . jSrapeji?;

Na targach lyońskich zaintereso-
wanie przemysłem polskim było du-
że. Niedawno lyoński dziennik „LE
PROGRES" zamieścił cykl reportaży
o Polsce p. MARIO -REMI GONNAR-
DA. Wprawdzie nadtytuł bił w oczy
zestawieniem słów: „Wódka i coca

cola", a w reportażach znalazły się
uwagi na temat polskiego dowcipu,
pięknych legend i znakomitej żu-

brówki (jakiż dziennikarz się temu

oprze!) była tam jednak przede
wszystkim spora garść rzetelnych
informacji o naszym przemyśle, o

jego skali i . możliwościach,: dużo

danych o fabryce w Jelczu itp.

Tak jest w Lyonie. A gdzie in-
dziej? CZY ZNAJOMOŚĆ NASZE-
GO KRAJU ZATACZA' WRESZCIE
SZERSZE KRĘGI? Dociera do tych
kół przemysłowych, na których naj-
bardziej nam zależy?

Przed rokiem, wśród zakładów,
które zwiedzałam we Francji, znaj-
dowały się dwie firmy mające już
kontakt z Polską: Beriiet i Thom-

son, kooperujący od. dawna z pol-
skimi zakładami.

Obecnie też byliśmy w dwóch

firmach, mających doświadczenie
we współpracy z naszym krajem:
w firmie Ensa Schneider, która ja-
ko pierwsza budowała w Polsce du-

żą inwestycję — zakłady azotowe
we ^Włocławku, a obecnie współ-
pracuje. w dziedzinach przemysłu
chemicznego i hutniczego. W koope-
racji z tą firmą występujemy też

na rynkach trzecich. I w firmie

CIT-Alcatel, przy pomocy której —

na podstawie długoletniego kon-
traktu — unowocześniamy nasz

system, łączności (elektroniczny sy-
stem Citedis).

Przedstawiciele tych firm wyraża-
ją chęć rozszerzenia współpracy z

Polską, bo choć nie przebiega ona

bez zakłóceń — przynosi duże ko-

ZE ŚWIATA

PROBLEM ENERGETYCZNY
EWG

. Komisja. EWG stwierdziła, że za-

potrzebowanie Wspólnoty na energię
zostanie" podwojone do roku 1985 i
tu wyłania się poważny niedobór.
Jeśli budowa elektrowni atomowych
nie będzie przyśpieszona, a kopal-
nie węgla nie przeżyją „renesansu",
to EWG - grozi sytuacja, w której
zaledwie jedną trzecią zapotrzebo-
wania na energię będzie można po-

kryć z Własnych źródeł. Stąd też su-

geruje się lepsze ukształtowanie
stosunków EWG z krajami blisko-
wschodnimi.

Na długą metę — zdaniem Komi-

sji EWG — tylko rozbudowa elek-
trowni atomowych zdoła rozwiązać
ten nabrzmiały problem. Obecnie

rzyści obu stronom. Partnerzy po-
znali się nawzajem, mają już zau-

fanie do kwalifikacji i kompetencji
kontrahentów, poznali wymagania
kontroli przemysłowej w obu kra-

jach. Jeśli powstają obecnie poważ-
niejsze problemy, to głównie na tle
cen zakupu i sprzedaży, ale to spra-
wa w handlu normalna. Każdy
chciałby kupić najtaniej, sprzedać
najdrożej, choć dodajmy .

—

. u

francuskich kontrahentów ta natu-
ralna tendencja występuje niekiedy
w skali zbyt wygórowanej.

Poza umowami, o których wspom-

niałam, zawarliśmy w ostatnich

miesiącach duży kontrakt w branży
hutniczej na urządzenia walcowni
blach i — godną szczególnego pod-
kreślenia —

umowę z firmą SACM
w Miluzie na zakup krosien przę-

dzalniczych aż do roku 1980. Monto-
wać i produkować je będzie łódzka
Wifama. Wprawdzie umowa z SACM
nie przewiduje kooprodukcji w wąs-
kim tego słowa znaczeniu, ale ma

dla rozwoju przemysłu włókienni-

czego takie znaczenie, jak umowa

z Berlietem dla komunikacji ma-

sowej.

W jej wyniku w bieżącym dzie-

sięcioleciu staniemy się producen-
tem nowoczesnych krosien bezczó-

łenkowych o najwyższych parame-
trach światowych. Nada ona przemy-
słowi włókienniczemu przyspiesze-
nie kilkuletnie, tak to w każdym
razie ocenia przedstawiciel Vari-
mexu dyr. JANUSZ MIESZKOW-

SKI, spotkany •— notabene—• rów-
nież we Francji, ściślej w biurze

polsko-francuskiej spółki - handlowej
"

Metalexfrance, gdzie razem >z- przed-
stawicielem Metalexportu dyr.' inż.
ANDRZEJEM DYSZYM i dyrekto-
rem spółki ZBIGNIEWEM MAZU-
SIEM omawiali skutki wspólnego
działania. Firma SACM po zorgani-
zowanym niedawno sympozjum
obrabiarkowym kupiła właśnie na

próbę kilka polskich obrabiarek i —

jeśli okażą się dobre — zapowiada
dalszy ich zakup.

Zasługuje chyba na podkreślenie
to współdziałanie obu central z któ-

rym, niestety, rzadko można się u

nas spotkać. Każda branża, bo każ-
de nawet zjednoczenie wraz ze swy-
mi centralami działa na ogół w po-

jedynkę. Np. z francuską firmą
Thomson (jak pisałam przed rokiem)
każda . z central: Unitra, Uniwersał,
Mctronex rozmawiała oddzielnie. A
takie „oplotkowe"' poczynania nie

przynoszą na ogół imponujących re-

zultatów. Wspólne występowanie
central wobec dużych wielobranżo-

wych firm zachodnich stwarza . nie

tylko elastyczniejsze warunki współ-
pracy, zwiększa szanse z naszej .

strony, ale pozwala również trafniej,
bo z ogólnogospodarczego, społecz-
nego, a nie wąskobranżowego punk-
tu widzenia ocenić warunki zakupu
i sprzedaży oraz kooperacji. Roz-
szerzenie więc takich właśnie wspól-
nych działań jest bardzo ważne,
zwłaszcza teraz, kiedy aż „kłębi się"

w Paryżu od polskich wysłanników
przemysłu i handlu.

CZY TA OŻYWIONA. CHCIAŁO-
BY SIĘ NAWET OKREŚLIĆ, OFEN-
SYWNA DZIAŁALNOŚĆ PRZYNO-
SI ODPOWIEDNIE DO WKŁADU
REZULTATY?

Skromna liczba zawartych tran- ,

sakcji dużego kalibru nie może nas

przecież satysfakcjonować. Wiąza-
liśmy i nadal wiążemy z rynkiem
francuskim duże nadzieje na mo-

dernizację przemysłu spożywczego,

tak ważnego ogniwa naszej -gospo-
darki.- » Tu na razie- idzie-jak po .

grudzie. Złożyliśmy wiele, zapytań o- .

fertowych, prowadziliśmy m. in.

rozmowy z firmą SERET w spra-
wie prośzkowni mleka, ale do po-
rozumienia nie doszło. Oferta włos-

kiej firmy okazała się dużo korzyst-
niejsza — przede wszystkim znacz-

nie tańsza.

Rynek francuski jest dla nas

wciąż trudny i drogi. Łatwiej docie-
ramy do drobnych i średnich pro-

ducentów, na drodze do; wielkich
firm napotykamy natomiast bariery :

trudne do przełamania.
Przed rokiem główną ^barierą,

widoczną niemal na każdym krojku
była zupełna nieznajomość we

Francji Polski lat 7Ó-tych. Nawet '

we francuskim Ośrodku Handlu
Zagranicznego usłyszeliśmy .wtedy
opinię, że obroty między naszymi,
krajami są tak niskie, gdyż nie ma-

my komplementarnej struktury
gospodarki. I Francja, i Polska ;jest
bowiem producentem -

. i\ eksporte-
rem towarów rolnych. Przyznajmy
— niewiele czyniliśmy, żeby tę
przestarzałą opinię zmienić. I, my

długi czas uważaliśmy, że Francja
nie jest szczególnie predestynowa-
na do współpracy w unowocześnia-
niu przemysłu.

Obecnie w Ministerstwie Gospo-
darki i . Finansów szef sektora kra-
jów wschodnich p. PHAM VAN
PHi przygotował nam dokładny ze-

staw danych na tęmat obrotów han-

dlowych z naszym krajem, podkreś-
lając przede wszystkim wzrost im-
portu z Polski artykułów przemy-

słowych. Ogólna wartość importu,
zwiększyła się w latach 1970—1972
z 377,5 do 594,9 min franków. Po-
dwoiła się natomiast w tym czasie
wartość importu produktów che-

micznych, tekstylnych i przemysłu:
maszynowego, a wartość statków"
rybackich kupowanych przez Fran-

cję wzrosła z 5,5 min' franków w

1970 r. do 47 min franków, a - trak-
torów i środków transportu (w tym
polskiego Fiata) z 1,7 do 17,7 min
franków.

FRANCUZÓW SATYSFAKCJO-
NOWAĆ MUSI WZROST WARTO-
ŚCI EKSPORTU PRZEMYSŁU
FRANCUSKIEGO DO POLSKI.
Przez cztery lata 1968 — 1971
nie wykazywał on wysokiej dyna-
miki, wzrastał przeciętnie rocznie o

kilkanaście milionów franków. W
roku 1972 w porównaniu do 1971 r.

skoczył o 300 min franków, tj. o

80% i wynosi obecnie 766 min
franków. Wśród naszych dostawców
z krajów kapitalistycznych Francja
przesunęła sie z 4 na 3 miejsce
(wyprzedziła Włochy).-

Wzrost francuskiego eksportu do
Polski — o tyle wyższy niż wzrost

naszego eksportu do Francji, w ub.
roku jest wymowną ilustracją te-

zy ministra HENRYKA KISIELA
w wywiadzie udzielonym „ ŻYCIU
GOSPODARCZEMU" na początku
października ub. roku, że nasze ^odr
krycie"

1
"Fratjcji • ^emytłowejp^asfą^;

piło wcześniej niż ^odiftrycie'' PńlSkf
we Frlnc-ji;' *""

uwagę wyłąćźńlef
liczby-Tejestrujące-dynamikę nasze-'

'

go eksportu i ilość dużych umów

kooperacyjnych -— to rzeczywiście:
nie można dojść do wniosku,-że na-

stąpiła tam w stosunku do naszego
kraju zasadnicza zmiana. Kiedy jed-
nak weźmie się pod uwagę nie. tyl-
ko dane statystyczne, ale klimat
rozmów, sposób traktowania przed-
stawicieli naszego kraju, zaintereso-,
wanie, jakie się im udziela
SYMPTOMY ZMIAN SĄ ŁATWIEJ
DOSTRZEGALNE.

Swoje wrażenia z ostatniej podró-. .

ży mogłam porównać z tymi sprzed .

roku, Miałam wiec jakąś skalę; od-,
niesienia. Poprzednim razem byliś-.
mv zaoroszeni przez francuski" Ośro-
dek Handlu- Zagranicznego,- • obecnie ,

przez . francuskie Ministerstwo,
Spraw Zagranicznych, w. którymi,
zawsze obowiązuje pewien protokół
dyplomatyczny. - N ie mówię więc o

tej oficjalnej oprawie naszej podró—
'

ży, która przyznam się, aż mnie-za- ,

skoczvla, -

.

Wydaje mi sie jednak, że wiele

spraw wykraczało poza obowiązu-
jący protokół,- a refleksje, na -. ten:

temat mają chyba swoją wymowę.-. •

Celem naszej wizyty, określonym
zresztą przez gospodarzy teraz i po- ,

przednio jednakowo, było zapozna-
nie sie z francuskim przemysłem,
z problemami bilateralnej współ-
pracy gosDodarczej. Tym razem we

wszystkich miastach, w których- za-

trzymywaliśmy się — podejmowali
nas iednak prefekci regionu. Nie o-

graniczali się oni do oficjalner stro-

ny orzyjęcia — lecz poświęcali wie-
le czasu i „prywatnego?' zaintereso-
wania rozmowom na temat'naszvcir
wrażeń i — co ważniejsze — dal-
szym możliwościom -. zacieśniania?
kontaktów Dolsko-francuskich. prze-
de wszystkim kontaktom-gosoodar-
czvm. .Czasem nawet brzmiąło to

dość zaskakująco — jeden z merów

próbował przy naszej pomocy

być polski rynek dla -narzędzi' mew

. dyćznych, produkowanych,- w ^jeg&j
mieście. .

W Paryżu przyjął nas nowo mia-
nowany minister handlu wewnętrz-
nego i rzemiosła p. JEAN ROYEH
i tu również rozmowa nie miała ,byr
najmniej charakteru zdawkowego*
Minister, będący równocześnie me-

rem w Tour, opowiadał o tanim
budownictwie mieszkaniowym; re-,

alizowanym w tym mieście 1 żywo
interesował się rozwiązywaniem
kwestii mieszkaniowej w naszych'
miastach.

We wszystkich rozmowach wyczu-
wało się duże i konkretne zaintere-

r>sówańie naszym krajem. Nie|,znś-
czy to, że w czasie naszej podróż^
nie spotkaliśmy już ludzi; którzy
mieli dość mgliste pojęcie o Polsce.
Ale nie wyczuwało się nigdzie tej
nutki — nazwijmy to -r zdziwienia.:'
i cóż ta Polska może nam sprzedać,
w czym z nami kooperować?

!
A

przecież zaserwowano nam! .takie'
uwagi poDrzednio nawet w redak-
cji „LE FIGARO" .

ZUPEŁNIE INNY CHARAKTER
MIAŁY ROZMOWY z przedstawi-
cielami administracji państwowej.
Nikt już nie mówił „o braku kom-»

plementarności", co nie oznacza, że

nie ooruszaliśmy problemu barier,
utrudniających rozwój kontaktów

przemysłowych. Przeciwnie — Pod-

czas, gdy poprzednio nasi gospoda-
rze z administracji * gosootiSrćżej
mówili raczej o wielowiekowych
węzłach przyjaźni, o klimacie poli-
tycznym łączącym oba kraje, obec-
nie w dyrekcji spraw ekonomicz-
nych i finansowych francuskiego
MSZ usłyszeliśmy uwagi na temat

kwalifikacji polskiego świata tech-
niki. jego związków z niemietką 1

angielską szkołą myślenia, dominu-
jącą w programach politechnik, o

' barierach językowych.
Mówiono też o wielu specjali-

stycznych misjach handlowo-prze-
mysłowyćh, o sesjach,'• spotkaniach;
kolokwiach, których liczba. rośnie
i— -co .godne podkreślenia —

w

obu kierunkach z Polski do Francji
i odwrotnie.

Podejmuje sie :też —

po raz

pierwszy OBUSTRONNE AKCJE
PROMOCJI. Patronuje im powoła-
ny ostatnio przy Krajowej Radzie
Pracodawców Francuskich Komitet

Francja — Polska, któremu prze-

wodniczy Drezes firmy CIT — Alca-
tei p. BERNARD DE GfAtftLE,
bratanek generała, cieszący się
nie tylko, z racji wielkiego nazwiska
— dużym szacunkiem wśród prze-

mysłowców
'

francuskich, komitet

współdziałał przy organizowaniu
kolokwium polsko-francuskiego, na

którymi wiceminister handlu zagra-
nicznego STANISŁAW 'DŁUGOSZ
1 dyr. deDartamentu. obrotu maszy-
nami i kooneracji MHZ CEZARY
MYCZKOWSKI -poinformowali
francuskich oartnerów o możliwoś-
ciach współoracy obu krajów o

kono£®eji"tjd stałtf -dolski w między-
narodowym' pódziale - ptfacy,

Rzecz 'acharakterystyczna, - niemal
wszKspy.^nasiji frarocitócy

'
rozmówcy

podkreślali fakt żer na' to sootkanie

przyszło prawie 306 osób, choć

przeważnie, . frekwencja na takich

imprezach jest czterokrotnie mniej-
sza, a .i zainteresowanie wyrażające
się ilością pytań szczegółowych do

. prelegentów bywa na ogół dużo

skromniejsze niż wówczas.

A więc nie będzie chyba przesa-
dą ieśli nowiem. że we Francji
NASTĘPUJE „ODKRYCIE" POL -

SKI. Rozooczęło się ono właśnie W
październiku. 1972, podczas wizyty
EDWARDA GIERKA. Nasz kraj na-

brał oblicza liczącego się partnera.'

TO DOPIERO POCZĄTEK. Licz-'
•"by nie mogą jeszcze odzwierciedlać-

tego faktu, choć z danych, uzyska-
nych w 'polskim MHZ wynika»:
W I kwartale br. obroty nasze .,-13⁄4
Francją wykazują już ; większą dy-<
namikę wzrostu po stronie ekspor-
tu. Jego wartość w pierwszych
trzech miesiącach br. wyniosła 112*4'
min zł dew., w tym przemysł elek-

trotechniczny 20,1 mln zł, podczas gdy
w analogicznym okreśije ub, roktr

wynosiła 98,7 min zł. A; więc wzrost

o 13%. Import z .Francji natomiast
z 142,8 min.zł.wzrósł do 149.8 nriri
zł dew., a więc o niecałe 5%.

P. GEORGES VILL/IERS, honoro-

wy prezes Krajowej Rady Przedsię-
biorców Francuskich. Wielki przy-

jaciel Polski, jest pełen ootymizmu.;
Uważa, że wszystko wskazuje lią
to, iż zaczynamy już wnikać W*
świat wielkiph przemysłowców fran-'
cuskich. że skutki naszych poczy-
nań będą coraz pełnieisze bó — jak
to plastycznie określił — zasłona

. dzielącą nasze .'kraje, dotychczas
szczelna, staje się coraz bardzie]
przezroczysta.

*) Relacją z nodrdiy byjy artyftufy:
„Nieznani przyjaciele" (ŻG nr 27 z 1972
r.l . ..Nie sądtfi5 z pozoru" (ŻG nr 2B/TOY.
i.Kontaktv" (f.n n-r 3"W. „Autobus dla
wszystkich" (2G nr 33/72).

elektrownie atomowe na obszarze
EWG dysponują łączną mocą. 5,5 tys.
MW; Komisja EWG wysunęła po-

stulat, żeby do r. 1985 moc ta wy-
nosiła co najmniej 100 tys MW.
Ale w tej dziedzinie „dziewiątka"
uzależniona jest od amerykańskich
dostaw uranu. (S)

KOOPERACJA Z AUSTRIĄ

Szereg firm austriackich zawarło
z radzieckim Komitetem Państwo-

wym d/s Nauki i Techniki umowy
ramowe w sprawie współpracy na-

ukowo-technicznej i podpisano u-

klad dziesięcioletni, przewidujący
możność kooperacji przemysłowej
między przdsiębiorstwami obu

krajów, przede wszystkim w for-
mie wspólnej realizacji projektów

w trzecich krajach. Ok. 60 .umów

kooperacyjnych posiada Austria z

Węgrami, ok. 40 —

z Jugosławią a

ok. 20 z Polską. Czechosłowacja za-

warła dotąd umowy z-10 przedsię-
biorstwami austriackimi, ale austria-
cko-czechosłowacka grupa robbcza
d/s hutnictwa.! i produkcji ciężkich
maszyn . szuka nowych możliwości,
kooperacyjnych. :(S) .

PRZEOBRAŻENIA MEKSYKU

W ciągu poprzedniego 10-lecia. ro-

czny wzrost globalnego produktu na-

rodowego w Meksyku wyhosił prze-

ciętnie. 7,1 proc., a roczny przyrost
ludności w kraju dochodził do 3,4
proc. Dochód narodowy na g?owę
z 4300 pesów meksykańskich (3i±

doi.) w 1960 roku podniósł się dos

6150 pesów (492 doi.) w 1970 roku.

W bieżącym 10-leciu po wyborach
prezydenckich w 1970 roku zaczęto1
więcej uwagi poświęcać życiu wśl'

jako głównego siedliska nędzy. Wy-
dano zatem ustawę o reformie roi-'
nęj zapewniającą przydział ziemi'
gospodarstwom małorolnym. Pońadr.
to rząd Wziął na siebie obowiązek,
budowy irygacyjnych i nawadniają-'
cych urządzeń oraz okazywania wsi

pomocy finansowej i technicznej.
Zapoczątkowano także driigi etap*
industrializacji kraju. W drodze,
bądź nacjonalizacji, bądź stopniowe-
go wykupu akcji kompanii cudzo-
ziemskich objęto kontrolą, państw»
przemysł naftowy, elektroenergety-
kę, petrochemię. (MP)

- (MP>.
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

TAK
AU O DWÓCH
PARAMETRACH
HENRYK BŁASZAK

WPRZYJĘTYM przez przedsię-
biorstwa inicjujące systemie
zasadniczą rolę odgrywają

dwa elementy, a mianowicie wpro-
wadzenie jako podstawy odniesie-
nia funduszu płac wartości produk-
cji dodanej, a w niektórych przed-
siębiorstwach ilości produkcji lub
Innych mierników dostosowanych
do specyfiki procesu produkcyjnego
oraz ustalenie formuły pozwalającej
kształtować rozmiary funduszu płac
odpowiednio do zrealizowanych za-

dań gospodarczych.
Formule tej nadano kształt wzo-

ru:
F n-F0<1+p R»

W którym Pn _ dyspozycyjny fundusz
plac roku obliczenlo-
wego,

'o — fundusz plao roku po-
przedniego,

p
— -wskaźnik wzrostu war-

tości produkcji doda-
nej roku obliczeniowe-
go w porównaniu z ro-

kiem ubiegłym,
B — normatywna relacja

przyrostu funduszu
plac do przyrostu war-

tości produkcji doda-
nej.

Jako produkcję dodaną traktuje
Się w tej konstrukcji łączną war-

tość sprzedanej produkcji i usług
w cenach realizacji, pomniejszoną
o wartość zużycia materiałów oraz

energii l usług obcych, spłatę kre-
dytów bankowych na finansowanie

Inwestycji i podatek ohrotowy.
•

NALEŻY się zgodzić , że bardzo
istotnym walorem nowego syste-
mu kształtowania wielkości fun-
duszu płac jest umożliwienie
substytucji nakładów pracy żywej i
uprzedmiotowionej, co jest równo-
znaczne z uruchomieniem bodźców
sprzyjających podnoszeniuupfektyw-
ności gospodarki materiałowej. Ob -

niżenie kosztów zużycia materiało-
wego staje się mianowicie, > jednym.
ze źródeł wzrostu wartości produk-
cji dodanej, a tym samym zwięk-
szenia dyspozycyjnego funduszu
płac. „Dzięki temu — jak stwierdza
B. GLIŃSKI — zostanie częściowo
spełniony jeden z postulatów wy-
suwanych przez wiele lat przez ak-
tyw kierowniczy przedsiębiorstw i
Zjednoczeń..."').

Efekt ten jest jednak następ-
stwem wprowadzenia produkcji do-
danej jako nowego miernika, na

którym oparty jest system kształto-
wania funduszu plac, a nie przed-
stawionej wyżej formuły. Formuła
ta nie tylko nie może być uznana

za doskonałą, ale zawiera istotnej
natury mankamenty i wymaga od-
powiedniej modyfikacji. Zmiany
niezbędnej dla przedsiębiorstwa
wielkości funduszu płac w porów-
naniu z okresem ubiegłym kształ-
tują się pod wpływem szeregu róż-
norodnych czynników. Należą do
nich w szczególności:

a) założenia polityki placowej, określa-
jące dopuszczalny w danym okresie
stopień opłacenia wzrostu wydajności
pracy i produkcji,

b) rzutujący na płacochłonność produk-
cji postęp techniczny 1 organizacyjny,

c) określony stopień elastyczności fun-
duszu plac w stosunku do produkcji,
wynikający z przyjętego systemu wy-
nagradzana.

W dotychczasowym systemie re-

gulowania wielkości funduszu płac
czynniki wymienione w punkcie a

i b znajdowały, a przynajmniej po-
winny znajdować odpowiedni wy-
raz w ustalonym dla przedsiębior-
stwa limicie funduszu płac. W za-

kresie odnoszącym się do planowa-
nego wzrostu produkcji limit ten

powinien ponadto uwzględniać ist-
niejący stopień elastyczności fundu-
szu płac względem produkcji we-

dług obowiązującego w danym
przedsiębiorstwie miernika. Odpo-
wiednią redukcję tempa wzrostu
funduszu płac w porównaniu z po-
nadplanowym wzrostem produkcji
zapewniał natomiast system banko-
wej korekty planowanego funduszu
płac, a w szczególności stosowane w

tym systemie współczynniki korek-
ty.

Warto przy tym dodać, że współ-
czynniki bankowej korekty mają, a

przynajmniej w swoim założeniu
powinny mieć, charakter wielkości
obiektywnie uzasadnionej, wynika-
jącej ze stosowanego systemu wy-
nagradzania i dostosowanej do spe-
cyfiki każdego przedsiębiorstwa.
Wszystkie przesłanki i założenia
wyrażające politykę płacową oraz

wpływ postępu organizacyjno-tech-
nicznego na płacochłonność produk-
cji, powinny wiec być uwzględnio-
ne przy ustalaniu limitu funduszu
płac, natomiast nie wywierały
wpływu na wielkość współczynni-
ków bankowej jego korekty.

•

ZGOŁA odmienną rolę ma, we-

dług przyjeteeo założenia, od-
grywać współczynnik korekty
,.R" w formule kształtowania fun-
duszu płac przedsiębiorstw inicju-

jących. Współczynnikowi temu na-

dano mianowicie rangę jedynego
czynnika wpływającego na zmianę
wielkości funduszu płac w porów-
naniu z okresem wyjściowym. Ozna-
cza to, że w jednowspółczynniiko-
wej formule miałyby zmieścić się
wszystkie oddziaływające na wiel-
kość funduszu płac czynniki, po-
cząwszy od ogólnych założeń poli-
tyki płacowej i postępu organiza-
cyjno-technicznego aż do elastyczno-
ści funduszu płac, wyrażonej dotąd
przez współczynnik bankowej ko-
rekty.

B. GLIŃSKI stwierdza zresztą
wprost, że „następny element deter-
minujący formułę placową opiera
się na zasadzie, że fundusz płac po-
winien wzrastać wolniej, niż pro-
dukcja dodana. Wzrost tej ostatniej
jest bowiem powodowany, także
przez czynniki niezależne od wysił-
ku załóg fabrycznych, np. przez no-

we bardziej wydajne technologie,
nowe rozwiązania organizacyjne itp.
Dlatego też do formuły określenia
funduszu płac wprowadzony został

współczynnik „R", z reguły mniej-
szy od jedności, oznaczający nor-

matywną relację przyrostu fundu-
szu płac do przyrostu produkcji do-
danej".')

Równie wyraźnie został ten fakt
uwypuklony, na przykład, w pro-
jekcie zasad działalności gospodar-
czej Kombinatu Górniczo-Hutnicze-
go Miedzi, zawierającym stwierdze-
nie, że „współczynnik ten uwzględ-
nia: — skutki postępu techniczno-
organizacyjnego i wzrostu wydaj-
ności pracy,

—

możliwość opłacenia
wzrostu intensywności procy,

— re-

alizacją założeń ogólnopaństwowej
polityki płacowej".

Wydaje się, że wszystkie te sfor- .

mułowania i sama formułą kształ-
towania funduszu płac opierają się
na niezupełnie uzasadnionych prze-
słankach i wykazują, istotną lukę.

Jedyne novum, jakie wnosi wzór
Fn = F, (1 + p.R), polega
właściwie na zastąpieniu poprzed-
nio stosowanych mierników wartoś-
cią produkcji dodanej. Samą zaś
metodę obliczania dyspozycyjnego
funduszu płac ustalono przez pod-
niesienie dotychczasowego schematu
bankowej korekty funduszu płac,
spełniającego nader ograniczone
funkcje, do rangi zasadniczej kon-
strukcji mającej —

przy odpowied-
nio ustalonym poziomie współczyn-
nika „R" — decydować o wielkości
funduszu płac.

Prawidłowość pomyślanej w ten

sposób konstrukcji zależy od tego,
czy współczynnik „R" może jedno-
cześnie uwzględniać wszystkie wy-
mienione wyżej założenia i prze-
słanki i czy w związku z tym ca-

ła oparta na nim formuła może re-

alizować tak wielorakie funkcje.
Wydaje się, że odpowiedź na to py-
tanie musi być zdecydowanie nega-
tywna.

*

OGÓLNOPAŃSTWOWA polityka
płacowa, czy skutki postępu orga-
nizacyjno-technicznego odnoszą się
do łącznego funduszu płac stawia-
nego do dyspozycji przedsiębiorstwa
w celu zrealizowania całego progra-
mu produkcyjnego. Wszelkie para-
metryczne metody kształtowania
funduszu płac muszą się więc opie-
rać na normach i wskaźnikach re-

lacjonowanych do całej produkcji, a

nie tylko do jej przyrostu.
Formuła zastosowana przez przed-

siębiorstwa inicjujące odnosi nato-
miast współczynnik „R" Właśnie
tylko do przyrostu produkcji w sto-
sunku do okresu poprzedniego, wo-

bec czego nie jest w stanie zadość-
uczynić wszystkim stawianym je]
wymogom.

Formuła tego typu nie może w

Istocie rzeczy służyć do żadnych
innych celów, niż do ustalenia fun-
duszu płac niezbędnego z tytułu
wzrostu produkcji powyżej określo-
nego- poziomu, przy niezmienionych .

pozostałych warunkach działalności.
Stosowany zaś w takim układzie
współczynnik „R" nie może wyra-
żać założeń polityki płacowej ani
odzwierciedlać skutków postępu or-

ganizacyjno-technicznego, lecz mu-

si z natury rzeczy ograniczać się do
roli obiektywnej miary elastyczności
funduszu płac w stosunku do pro-
dukcji.

Mogłoby się wprawdzie wydawać,
że poprzez odpowiednio duże różni-
cowanie tego współczynnika, rela-
cjonowanego tylko do przyrostu
produkcji, możną realizować okre-
ślone cele związane z regulowaniem
płaoochłonności całej produkcji.

Zakładając, na przykład, że

F„ = 10 000, p = 2%, a postęp
techniczny pozwala ograniczyć pła-
cochłonność produkcji o 10%, moż-

na za pomocą przyjętego wzoru o-

kreślić dyspozycyjny fundusz płac
(o którym skądinąd wiadomo, że w

powyższych okolicznościach powi-

nien ulec ograniczeniu o ok. 9%, tj.
do kwoty ok. 0100 zł):

10000 (1+0,02-MO-ixoi

W tw^n ujęciu współczynnik
„R" został jednak pozbawiony cha-
rakteru wieloletniej normy, umożli-
wiającej pośrednie, parametryczne
kształtowanie wielkości funduszu
płac. Stał się on natomiast sztucz-

ną wielkością, umożliwiającą for-
malne przełożenie limitu funduszu
plac, określonego innymi metodami
1 dostosowanego do konkretnej sy-
tuacji, na język parametrycznej for-
muły.

Do absurdu prowadziłoby zastoso-
wanie powyższego wskaźnika „R"w
sytuacji, w której produkcja rośnie
nie o 3%, lecz —

na przykład —

o 10%. Ustalony przy jego pomocy
fundusz płac wynosiłby mianowicie:

10000(1+0,1I —4,46)-5540

Oznaczałoby to, że w następstwie
wzrostu produkcji o 10% i postępu
technicznego pozwalającego zredu-
kować jej płacochłonność o 10%,
fundusz płac powinien być obniżo-
ny w stosunku do okresu poprzed-
niego prawie o połowę.

Taki rezultat jest następstwem
faktu, że współczynnik R = —4,46
prawidłowo określał, w jakim stop-
niu należy zredukować fundusz płac
na jednostkę przyrostu produkcji
wynoszącego 3%, by w konsekwen-
cji uzyskać założony stopień zmiany
płacochłonności całej produkcji. Stał
się on jednak w tym kontekście
funkcją konkretnego wskaźnika
wzrostu produkcji i w żadnych in-
nych warunkach, niż określone
przez ten wskaźnik, nie powinien
być stosowany.

Powyższy przykład dobrano, o -

czywiście, w sposób ilustrujący o-

mawiane zagadnienie w szczególnie
jaskrawej formie. Sam problem ma

jednak charakter generalny i wy-

stępuje niezależnie od konkretnego
układu wskaźników.

Ilustruje to przykład oparty na

następujących założeniach:

0 fundusz plac za okres ubiegły — 10 ooo

0 wzrost produkcji w okresie
obliczeniowym — 5%

0 założona obniżka płacochłon-
ności produkcji z tytułu u-

sprawnlcń organizacyjno-tech-
nicznych — 2%

Proste obliczenie wykazuje, że w

powyższych warunkach niezbędny
fundusz płac —

przy jego elastycz-
ności w stosunku do wzrostu pro-
dukcji wyrażonej współczynnikiem
0,8 — wynosi 10193. Na takim
właśnie poziomie pozwala ustalić
dyspozycyjny fundusz plac propono-
wana formuła przy współczynniku
„R" równym 0,384:

10000 (1+0,05 •0,384) = 10192

Zastosowanie ... tego parametru w

przypadku wzrostu produkcji o 10%
postawiłoby jedrrak przedsiębiorstwo
w kłopotliwej sytuacji. Dyspozycyj-
ny fundusz płac wynosiłby miano-
wicie:

10000 (1+0,1 •0,384) - 10384

co oznacza jego wzrost o 3,8%. W
rzeczywistości natomiast przedsię-
biorstwo powinno dysponować fun-
duszem płac:

0 zwiększonym o 8"/» z tytułu wzrostu
produkcji,

• zmniejszonym o 2% w następstwie
usprawnień organizacyjno-technicz-
nych, czyli per saldo zwiększonym
o ok. 6 proc.

Istota tego problemu polega —

jak już wyżej wspomniano —

na

tym, że założeń, wynikających z o-

gólnopaństwowej czy branżowej po-
lityki płacowej oraz będących wy-
razem postępu organizacyjno-tech-
nicznego i innych zmian niezależ-
nych od gospodarki przedsiębior-
stwa, nie można realizować za po-
mocą wskaźników odnoszonych tyl-
ko do przyrostu produkcji. W takim
bowiem układzie współczynnik „R"
musi być dostosowany do konkret-
nego stopnia wzrostu produkcji l
traci charakter parametru o względ-
nie stałym zastosowaniu.

Inaczej mówiąc — zawsze można
dobrać taką wartość parametru „R

"

dla konkretnego stopnia wzrostu lub
spadku produkcji, przy której zasto-
sowana w przedsiębiorstwach ini-
cjujących formuła prowadzi do
prawidłowego określenia dyspozy-
cyjnego funduszu płac. Obliczenie
takie musi być jednak przeprowa-
dzone niejako „od końca", to zna-

czy najpierw trzeba odmiennymi
metodami określić rzeczywiście nie-
zbędną wielkość funduszu płac i na

tej podstawie obliczyć następnie po-
ziom współczynnika „R", co jest o-

czywiście czysto formaliną, jałową
operacją.

Przede wszystkim jednak obliczo-
nego w ten sposób współczynnika
nie można stosować przy innym od
założonego tempie wzrostu lub spad-
ku wielkości produkcji, ponieważ
prowadzi to do nieuzasadnionego
zwiększenia lub zmniejszenia dys-
pozycyjnego funduszu płac.

W szczególności:

•) Rdy polityka placowa lub lnn« wzglę-
dy dyktują ustalenie współczynnika
,,R" poniżej poziomu, który wyraża e-

lastyczność funduszu płac względem
produkcji przy niezmienionych pozo-
•talych warunkach (to znaczy

— gdy
przesłanki te sugerują obniżenie pła-
cochłonności produkcji):
0 korzystne jest dla przedsiębiorstwa

obniżanie tempa wzrostu produk-
cli,

0 niepożądane Jest natomiast zwięk-
szenie tempa wzrostu produkcji,

b) gdy polityka placowa lub Inne wzglę-
dy dyktują ustalenie współczynnika
„R" powyżej poziomu, który wyraża
elastyczność funduszu plac względem
produkcji przy niezmienionych pozo-
stałych warunkach (to znaczy

— gdy
przesłanki te sugerują zwiększenie
płacochłonności produkcji):
0 korzystne Jest dla przedsiębiorstwa

przyśpieszenie wzrostu produkcji,
0 niepożądane staje się natomiast o-

granlczenle tempa jej wzrostu.

Omawiane zagadnienie można tak-
ie zilustrować na przykładzie przed-
siębiorstwa, którego produkcja u-

trzymuje się na niezmienionym po-
ziomie. Zgodnie z przyjętą formuł^
dyspozycyjny fundusz płac musi w

takim układzie warunków równać
się funduszowi płac z okresu Wyj-
ściowego. Nie ulega natomiast wąt-
pliwości, że również w takiej sytua-
cji może zachodzić potrzeba zwięk-
szenia lub obniżenia wielkości fun-
duszu płac, uwarunkowanego skut-
kami postępu technicznego, wymo-
gami polityki płacowej w skali
branży itp.

•

PRZYJMOWANA obecnie formuła
1 zawarty w niej współczynnik „R"
nie pozwalają jednak na realiza-
cję takich założeń w warunkach
niezmienionej wielkości produkcji
dodanej, co świadczy o niedoskona-
łości tej metody obliczania dyspo-
zycyjnego funduszu płac. Sformuło-
wane wyżej uwagi nie podważają,
oczywiście, samej koncepcji para-
metrycznego regulowania wielkości
funduszu płac. Odnoszą się one tyl-
ko do konkretnej postaci zastoso-

wanej przez przedsiębiorstwa ini-
cjujące formuły l wskazują na ko-
nieczność odpowiedniego Jej uzu-

pełnienia. Wydaje się w szczególno-
ści. że konieczne Jest zastąpienie
jednowspólczynnikowej formuły
konstrukcją opartą na dwóch para-
metrach spełniających odrębne
funkcje.

Zadaniem pierwszego z nich po-
winno być regulownie płacochłon-
ności całej produkcji z punktu wi-
dzenia założeń ogólnopaństwowej i
branżowej polityki płacowej oraz

wymogów dyktowanych przez za-

leżne i niezależne od przedsiębior-
stwa efekty postępu organizacyjno-
-technicznego. Wielkość tego współ-
czynnika odnoszonego do funduszu
płac za okres wyjściowy, powinna
uwzględniać wszystkie przesłanki
decydujące o tym, czy i w jakim
stopniu powinny być opłacone uzy-
skane przez przedsiębiorstwo efekty
w postaci wzrostu wydajności pra-
cy i ogólnej wartości produkcji do-
danej.

Funkcja drugiego parametru po-
winna natomiast ograniczać się do
roli, jaką obecnie spełniają współ-
czynniki bankowej korekty fundu-
szu płac, to znaczy do ustalenia po-
trzeb wynikających ze wzrostu wiel-
kości produkcji przy niezmienionych
pozostałych warunkach. Formuła
parametrycznego kształtowania wiel-
kości funduszu płac powinna więc
składać się z dwóch następujących
członów:

F„ - Fo:R,+F0'R,.p•R,

Pierwszy z nich (Fo: Ri) wyra-
żałby szeroko potraktowaną polity-
kę płacową w stosunku do przed-
siębiorstwa, a drugi (Fo : Rt : p : Rj)

— stanowił odzwierciedlenie obiek-
tywnych skutków samego wzrostu

produkcji.
Po uproszczeniu ostateczny kształt

proponowanej formuły przedstawiał-
by się następująco:

Fn = F0:R,(1+P'Ri)

Podstawiając dane z przyjętych
wyżej przykładów i przyjmując od-
powiednie wartości parametrów Rt
i R2, otrzymujemy:

10000.0,9 (1+0,02 .0,S)-1101
10000.0,9 (1+04 •0,6)-9540
10000.0,98(1+0,1 .0,8)-1038*

Otrzymane wyniki są więc zbież-
nez rzeczywistymi potrzebami
przedsiębiorstw w przyjętych wy-

żej warunkach, co świadczy o adek-
watności skorygowanej dwuwspół-
czynnikowej formuły obliczenia i
możliwości jej stosowania przy róż-
nych wskaźnikach wzrostu produk-
cji.

Fundusz płac w wysokości 9 540
(a nie — jak wyżej obliczono —

5 540) jest na przykład następ-
stwem:

0 przyrostu funduszu płac > 10 000 do
10 600, to Jest w stopniu odpowiadają-
cym wskaźnikowi wzrostu produkcji
zredukowanemu przyjętym współczyn-
nikiem korekty (103⁄4 . o,6 ~ 6Vt),

0 obniżenia powyższej wielkości o 10%
z tytułu postępu technicznego (10 600 —

— 106(1 -9540)

co odpowiada w pełni przyjętym
założeniom.

Godzi się przy tym zauważyć ie:
współczynnik Rt na ogół nie mógł-
by mieć charakteru normy wielolet-
niej, ponieważ trudno jest zakładać,
by względy polityki płacowej lub
skutki postępu technicznego i orga-
nizacyjnego nakazywały zmniejsza-
nie lub zwiększanie płacochłonności
produkcji w jednakowym stopniu
na przestrzeni kilkuletniego okresu.
Można raczej oczekiwać, że byłby
on ustalony w odpowiednio zróżni-
cowanej wysokości na okres —

na

przykład — trzech lat, przy zastoso-
waniu metody tzw. planowania kro-
czącego. System taki zapewniałby
przedsiębiorstwom możliwość pro-
wadzenia gospodarki płacowej z od-
powiednim horyzontem czasowym.
W tym kierunku idą już zresztą
niektóre praktyczne ' rozwiązania.
Na przykład KGHM w Lubinie pro-
ponuje przyjęcie wskaźnika „R" na

lata 1973—1975 w wysokości 0,7453,
0,8107 i 0,6598.

Jako norma wieloletnia mógłby
natomiast funkcjonować współczyn-
nik Ri, charakteryzujący stopień e-

lastyczności funduszu płac wzglę-
dem produkcji.

Przy bardziej niż dotąd precyzyj-
nym ujęciu tego problemu należało-
by Jedynie rozważyć możliwość
zróżnicowania jego wielkości dla
różnych przedziałów wskaźnika
wzrostu produkcji. Jest bowiem o-

czywiste, że stonień elastyczności
funduszu płac może być różny przy
wyraźnie zróżnicowanym tempie
wzrostu nrodukcji, na przykład o

2%1o15%.

ALEKSANDER JĘDRASZCZYK

') B. Gliński — Od limitu do norma-

tywu, „Zycie Gospodarcze" Nr 0/1972 1.1.
•) B. Gliński —

op. dt. a. I.

» i /YSUNIĘCIB prze* Henryka
yy Fiszela') szeregu wątpliwości

pod adresem głównego ele-
mentu wdrażanego obecnie w sze-

regu organizacjach systemu ekono-
miczno-finansowego, jakim jest
związanie dopływu funduszu wyna-
grodzeń z wielkością produkcji do-
danej, skłoniło mnie do przedstawie-
nia niniejszych uwag, które — jak
mniemam —

mogą być przydatne w

wyjaśnieniu narastających nieporo-
zumień w dyskusji ekonomistów
nad nowym systemem.

Wyjdźmy od .kwestii oczywistej, a

mianowicie, iż że wszech miar wską-
zane jest wiązanie dopływu łączne-
go funduszu wynagrodzeń . z efek-
tami działania organizacji, ze

względu na olbrzymią siłę stymu-
lący jną takiego sposobu - zasilania,
jak i — z drugiej strony — obiek-
tywizację wielkości funduszu wyna-
grodzeń. Powstaje jednak od razu

do rozstrzygnięcia kwestia, czym
wyrazić najlepiej owe rzeczywiste
efekty działania organizacji.

We wdrażanych rozwiązaniach,
szczególnie w organizacjach działa-
jących w przemysłach przetwór-
czych, zdecydowanie przeważa wy-
bór rozwiązania pierwszego, to: jest
produkcji dodanej lub mierników
zbliżonych. Ma to swoje głębokie
uzasadnienie, tym bardziej, gdy u-
-

w zględni się sposób wkomponowa-
nia takiego, rozwiązania w całościo-
wy system ekonomiczny organizacji.

Przez tak zwaną produkcję do-
daną rozumie się wartość sprzedaży
dóbr i usług w cenach realizacji
pomniejszoną o wartość zakupu ma-

teriałów dla celów pozainwestycyj-
nych i materialnych usług obcych
oraz roczną kwotę spłacanych kre-
dytów inwestycyjnych i podatek Or
brotowy. Tak pomyślany miernik e-

fektów działania organizacji: wska-
zujet na rzeczywiste zapotrzebowa-
nie na fundusz wynagrodzeń, a jed-
nocześnie obiektywizuje jego do-
pływ. Wyznaraając zaś odpowiedni'
wskaźnik udziału funduszu wyna-
grodzeń w produkcji dodanej łatwo
jest uwzględnić specyfikę technicz-
no-ekonomiczną organizacji, przeja-
wiającą się m. in. różną strukturą
kosztów, rentownością itp.

Miernik ten zmusza do racjonal-
nego doboru czynników produkcji a;
w konsekwencji do optymalnych
decyzji o ich substytucji. Nie tylko
bowiem zmusza do oszczędności ma-

teriałów, półproduktów cz;y usług
obcych, ale także —

co kwestionu-
je H. Fiszel — do ekonomicznie u-

zasadnionej substytucji pracy żywej
przez pracę uprzedmiotowioną.

W przyjętej formule produkcji do-
danej nie eliminuje się ż niej war-

tości pracy uprzedmiotowionej wy-
rażonej amortyzacją, lecz wartość
spłacanych kredytów inwestycyj-
nych i odpowiadających im odsetek,
takie rozwiązanie skłania w pierw-
szym rzędzie jednostki gospodarcze
do efektywnego wykorzystania ist-
niejącego majątku produkcyjnego,
wykrywania rezerw tam istnieją-
cych, bez lekkomyślnego zwiększa-
nia go na drodze inwestycyjnej. Gdy
jednostka gospodarcza zechce zwięk-
szyć Istniejący majątek produkcyj-
ny, spłacać musi odpowiednie kre-
dyty i odsetki Wpłynie to ujemnie
na produkcję dodaną.

Tak więc w nowym systemie nie
ma sprzeczności między maksyma-
lizacją produkcji dodanej a możli-
wością substytucji pracy żywej
pracą uprzedmiotowioną. Wdrażane
rozwiązanie zmusza jedynie do po-
dejmowania efektywnych poczynań,
zmierzających do wzrostu majątku
produkcyjnego.

W podanym przez Autora przy-
kładzie liczbowym mającym świad-
czyć o czymś zupełnie innym, za-: ,

kłada się milcząco, ii zmiana struk-
tury kosztów —spadek udziału ko-
sztów pracy żywej okupiony mniej-
szym wzrostem udziału kosztów pra-
cy uprzedmiotowionej — może mieć
miejsce bez nakładów inwestycyj-
nych. Jest to przykład statyczny,
a przez to fikcyjny. Jeśli go rozpa-
trzyć dynamicznie rzecz się mi zgo-
ła inaczej.

Zauważmy przy tym szczególnie
korzystny sposób powiększania ma-

jątku produkcyjnego, jakimi są in-
westycje własne (restytućyjne, mo-

dernizacyjne czy nawet częściowo
rozwojowe), finansowane z włas-
nych funduszy rozwojowych. Nie
spłaca się wówczas kredytów i od-
setek, co mą Istotny wpływ na wiel-
kość produkcji dodanej. Szczególnie
duże możljwości dokonywania ta-
kich Inwestycji mają jednostki gos-
podarcze cechujące się ogólną wy-
soką l stale wzrastającą efektyw-
nością działania.

W ten sppsób przeszliśmy do ko-
lejnej podniesionej wątpliwości. *

mianowicie, te fundusz wynagro- .

dżeń winien być kształtowany 1
wo-

parciu o zysk l jego przyrost, ani-
żeli w oparciu o produkcję dodaną.
Ostatnia ta koncepcja jest określo-
na jako sztuczna i taką, która pro-
wadzi w konsekwencji do Jedno-
stronnego preferowania w jednost-
kach' gospodarczych wzrostu wyna-
grodzeń kosztem wzrostu akumula-
cji, co w makroskali może dopro-
wadzić do zachwiania pożądanych
proporcji gospodarowania.

Niechęć do miernika zysku jako
podstawy funduszu wynagrodzeń
wcale nie wynika w naszych wa-

runkach z pobudek Ideologicznych,
lecz z braku odpowiednich warun-

ków jego weryfikacji na naszym
rynku w porównaniu z warunkami
rynku kapitalistycznego oraz z bra-
ków naszego systemu ceń, na któ-
rych usunięcie trzeba jeszcze będzie
poczekać. Miernik produkcji doda-
nej jest w więikszóści przypadków
bardziej stabilny 1 lepiej niż zysk
pozwala określić zapotrzebowanie
organizacji na fundusz wynagro-
dzeń.

Zysk prawdopodobnie nigdy nie
będzie mógł być uważany za miaro-
dajny miernik w organizacjach
działających w przemysłach wydo-
bywczych. Również — przynajmniej
w najbliższej perspektywie — nie
jest możliwy do zastosowania w

większości organizacji w przemy-
słach przetwórczych. Wskazane jest
natomiast jego stosowanie w hie-
których organizacjach w przemy-
słach konsumpcyjnych, szczególnie
tam, gdzie są spełnione warunki
rynku konsumenta-odbiorcy..

Tak więc trzeba stwierdzić, ii w

obecnych warunkach możliwości
szerszego zastosowania zysku są
jeszcze silnie ograniczone. Bez
względu jak mocno

'

byśmy chcieli
zmiany tych faktów na bardziej
sprzyjające, nie .jesteśmy Ich w gta-
nie dokonać w" dyskusji ekono-
micznej. Zdając sobie i nich nar

tomiast sprawę; mamy o
' wiele

większą szansę wysuwania bardzie]
realistycznych propozycji

Produkcja dodana może działać

w niektórych organizacjach jako je-
dyny miernik. Niemniej jednak w

przeważającej Ilości przypadków w

nowym systemie ekonomicznym
działa w układzie dwumiernikowym
z zyskiem, a nie samodzielnie, jako
jedyny miernik. Od . wielkości osiąg-
niętego zysku uzależnione są pre-

mie głównego personelu. kierowni-

czego, bowiem tylko od jego decy-
zji zależy osiągnięty 1 przyszty po-

ziom efektywności działania organi-
zacji. Również trzeba tutaj pamię-
tać, iż od wielkości osiągniętego zy-

sku (część rozwojowa) zależy rć®-

wój organizacji.

Stwąrża to wystarczające bodźca
do poprawy efektywności 1 likwi-
duje — przynajmniej w dłuższym
okrśeie —ewentualny konflikt po-
między maksymalizacją produkcji
dodanej a maksymalizacją zysjcu.
Tylko bardzo krótkowzroczne kie-
rownictwo w tych warunkach mo-

że się dppuszczać lekceważenia e-

fektywnoścl, a w tym „konsumo-
wania" skumulowanej części pro-
duktu, ha rzecz krótkookresowych
korzyści materialnych.

Tym samym twierdzenie o me-

chanicznym przeniesieniu makro-

ekonomicznego punktu widzenia w

sferę działania organizacji Jest poz-

bawione podstaw. Ód właściwego
wdrożenia nowych rozwiązań Jedy-
nie zależy czy działania te będą się
mieściły w łożysku celów wspólnych,
l czy organizacje będą skuteczni*

służyły swemu otoczeniu ekonomicz-
nemu.

Obawa, iż zachowanie organizacji
nakierowane na maksymalizacją
produkcji dodanej może nie służyć
najlepiej maksymalizacji dochodu

narodowego, a szczególnie jego Sku-

mulowanej części, nie jest słuszna.
Jak to już wykazaliśmy, dbałość o

nadwyżkę w skali organizacji hiu»l

być nie mniejsza ńlż dbałość o część
płacową produkcji czystej. Ńikną
więc obawy związane ze skonsumo-
waniem skumulowanej części do-
chodu narodowego.

Wszystko to pozwala wierzyć, tft
właściwe wdrożenie nowych . ros—

wiązań stworzy nową jakość naszej
gospodarki.

"« Makro czy mikroekonomiczny ' punki
widzenia, ,,2.G. -t 'im, nr 17, m, U.
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W sprawie
„półprywatnej"

W numerze 18 „Życia Gospodar-
nego" z dnia 6 maja 1973 r. opu-
blikowany został artykuł red. Anny
Kusiko pt. „Sprawa półprywatna".

W Konkluzji krytycznej oceny sta-
nowisk resortów: handlu wewnętrz-
nego 1 usług, zdrowia 1 opieki spo-
łecznej, finansów, a także prezy-
diów.. rad narodowych w sprawach
dbtyczących tzw, „obiadów domo-
wych", red. A. Kuszko stwierdza,
te — wobec niewystarczającej licz-
by uspołecznionych zakładów ga-
•trohomlęznych — Ministerstwo
Handlu Wewnętrznego i Usług musi
WCI46 pełną odpowiedzialność za

•tworzenie właściwych warunków
rozwoju działalności prywatnej w

dziedzinie żywieniowej.
Tak postawiona teza jest całkowi-

cie zbieżna z zadaniami faktycznie
realizowanymi przez Ministerstwo
Handlu Wewnętrznego i Usług. Po-
dzielając w pełni pogląd Autorki co

do zasady, konieczne jest jednak
wyjaśnienie niektórych spraw doty-
czących formy rozwiązywania za-

gadnienia.

1. Autorka postuluje umożliwienie
osobom prowadzącym tzw. „ obiad"
domowe" wydawania więcej niż ,>u
posiłków dziennie, przy zatrudnieniu
sil najemnych i jednoczesnym wpro-
wadzeniu podatków oraz ustaleniu
określonych wymagań sanitarnych
dla tej działalności. Uwzględnienie
tego postulatu oznacza objęcie in-
stytucji tzw. „obiadów domowych"
obowiązującymi aktualnie przepisa-
mi, regulującymi prowadzenie ja-
dłodajni przez osoby prywatne.

2. Prezydia rad narodowych otrzy-
mały w pierwszej polowie 1972 r.

szczegółowe zalecenia w przedmio-
cie stworzenia właściwych warun-

ków sprzyjających rozwojowi pry-
watnej działalności gastronomicznej.
Ustalono, że osobom prywatnym, u-

bicgającym się o zezwolenie na pro-
wadzenie placówek gastronomicz-
nych zwłaszcza jadłodajni, należy u-

dzielać — w ramach obowiązują-
cych przepisów — wszelkich ulg, a

w szczególności zwolnień od wyma-
gań w zakresie kwalifikacji zawodo-
wych, zwolnień podatkowych, ulg
Inwestycyjnych, pomocy kredytowej
I materiałowej, przy budowie zakła-
dów itp. Przewidziane zostały rów-
nież ułatwienia w zaopatrywaniu się
przez osoby prowadzące prywatne
zakłady gastronomiczne w surowce

niezbędne do produkcji kulinarnej,

a takżo przy zakupie maszyn 1 urzą-
dzeń gastronomicznych.

W 'latach 1909—1971 przybywało
średniorocznie około 70 jednostek, a

w 1972 r. liczba prywatnych zakła-
dów gastronomicznych wzrosła o 187.
Według stanu na 31 grudnia 1973 r.

działało ogółem 1 728 prywatnych za-
kładów gastronomicznych.

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego
1 Usług — Departament Przemysłu
Gastronomicznego podziela pogląd
Autorki artykułu, że . istotniejsze
znaczenie dla przeciwdziałania za-

grożeniu zdrowia ludzkiego ma za-

chowanie przy przyrządzaniu posił-
ków bieżącej, wzorowej .czystości,
niż formalne wydzielanie odrębnych
pomieszczeń dla określonych czyn-
ności produkcyjnych. Ministerstwu
znane sa rozwiązania zapleczy pro-
dukcyjnych w nowoczesnych zakła-
dach gastronomicznych innych kra-
jów, w których zarówno obróbka
wstępna surowców, jak 1 pozostało
czynności związane z produkcją ku-
linarną wykonywane są w jednoha-
lowej kuchni. Kierując się tymi
przesłankami. Departament Przemy-
słu Gastronomicznego czyni starania
o uzyskanie zgody służby sanitarnej
na dopuszczenie analogicznych roz-

wiązań w zakładach gastronomicz-
nych w naszym kraju. Uwzględnie-
nie wniosków Departamentu Prze-

mysłu Gastronomicznego, choćby w

odniesieniu do małych zakładów ży-
wieniowych o ograniczonym asorty-
mencie produkcji, stworzyłoby po-
stulowane przez Autorkę artykułu
warunki skorzystania przez zainte-
resowaną część osób, wydających
tzw. „ obiady domowe" z możliwości
rozszerzenia tej działalności. Osoby
te mogłyby wystąpić o uzyskanie
zgody na prowadzenie jadłodajni.

4. Z informacji otrzymanych przez
Departament Przemysłu Gastronomi-
cznego z Rady Naczelnej Zrzeszeń
Prywatnego Handlu i Usług, a tak-
że z wydziałów handlu prezydiów
rad narodowych wynika jednocześ-
nie, że znaczna część osób wyda-
jących tzw. „obiady domowe" we

własnym zakresie bez angażowania
sil najemnych, nie jest zaintereso-
wana rozszerzeniem rozmiarów i
zmianą zasad prowadzonej działal-
ności.

Jednocześnie Ministerstwo Handlu
Wewnętrznego I Usług inrormujc, że
podejmowane są wszelkie możliwe
środki w celu przyśpieszenia rozwo-

ju sieci uspołecznionych zakładów
gastronomicznych. Poza budową no-

wych obiektów, dokonuje się re-

windykacji lokali byłych zakładów
gastronomicznych, przebranżawia się
lokale zajmowane dotychczas na

Inne cele, a zlokalizowane przy clą-

AKTU Al
AKTUALNOŚCI^^

W SEJMIE O HANDLU

Sejmowe komisje — Handlu

Wewnętrznego i Przemysłu Lek-

kiego dókonały na wspólnym po-

siedzeniu oceny zaopatrzenia
rynku W odzież, obuwie i wy-

roby dziewiarskie. Zdaniem po-

słów, postęp w tej dziedzinie jest
dostrzegalny, ale niedostateczny
zarówno w stosunku do wyma-

gań konsumentów, jak i nakła-
dów przeznaczonych ostatnio
na rozbój i modernizacje tej
gałęzi gospodarki. Podczas bo-
wiem gdy wielu poszukiwanych
artykułów stale na rynku bra-

kuje, magazyny zapchane są to-

warem nie znajdującym nabyw-
ców. Na podstawie analizy do-

konanej wcześniej przez kilka

zespołów poselskich stwierdzono,
iż przyczyn tej sytuacji należy

szukać w zbyt wolnym wprowa-

dzaniu nowych wzorów do pro-

dukcji, zbyt długim okresie reali.

zacji zamówień składanych przez

handel, ubóstwie sieci handlowej,
ograniczającym możność prezen-

towania całej gamy wyrobów
oraz sztywnym systemie cen

i przecen towarów. Przedstawi-
ciele zainteresowanych resortów

oraz Państwowej Komisji Cen
poinformowali posłów, iż we

wszystkich tych dziedzinach

przygotowuje się zmiany, które
stworzą warunki szybszego
reagowania przez przemysł i
handel na potrzeby rynku.

(zd)

CENY PROSIĄT
Ceny prosiąt uzyskiwane przez

rolników w transakcjach wolno-

ŻYWOCIK GOSPODARCZY -

0 W pewnym przedsiębiorstwie na

Wybrzezu wprowadzono nowy spo-
•ób walki z nieuzasadnioną absencją
pracowników, administracja zakładu
zawiadamia żonę o opuszczeniu bez
usprawiedliwienia dni pracy przez jej
męża. Kiedy pracownik nie przyby-
wał do pracy, żona otrzymywała
kartę pocztową z wiadomością o tym
fakcie. Kolejny opuszczony dzień
pracy, to 'nowa kolejna pocztówka
do małżonki. Ten wychowawczy eks-
peryment przyniósł nadspodziewane
pozytywne rezultaty.

0 Dziesięć miesięcy temu w Kiel-
cach powołano do życia Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Budowy Domków
Jednorodzinnych. Jego dorobek jest
kolosalny. Zgrupowało ono przedsię-
biorstwa, zatrudnia łącznie parę ty-
sięcy pracowników. Skompletowano 1
posadzono za biurkami czterdziesto-
osobowy personel dyrekcyjny. Nieba-
gatelna jego część otrzymała tytuły
dyrektorów. W największym zakładzie,
mianowicie budowlano-montażowym,
zmieniło się w tym czasie kilku dy-
rektorów, a obecny złożył rezygnację.
Przedsiębiorstwo dorobiło się imponu-
jącego wskaźnika fluktuacji kadr —

60 procent. O ożywionej działalności

świadczy zadłużenie przedsiębiorstwa
tytułem należności za materiały i u-

slugi — sięga ono 4 milionów zł. Zdą-
żyły już powstać niedobory magazy-
nowe na kwotę 800 tysięcy zł. Wszyst-
ko to jest świadectwem wielkiej eks-
pansywności w działaniu. Przedsię-
biorstwo nie wybudowało .tyllco .ani
jednego domku jednorodzinnego, a

nawet nie położyło fundamentów pod
budę dla psa.

® Wędkarz z Lublina kupił w NRD
szpulkę do wędki, otrzymując gwa-
rancję; i kiedy mu się zepsuła, za-

pragnął wysiać pocztą do reperacji.
Na poczcie polecono mu wypełnić de-
lclarcję o szesnastu rubrykach i to w

trzech egzemplarzach, do tego po
francusku. Kiedy to uczynił, kazano
mu zapłacić 30 zł porta. Taka sama

NRD-owska szpulka kosztuje w na-

szych sklepach 39 złotych; utrudnienia
są więc rozumne. Nie można dopuś-
cić, aby ludzie dla 9 zł zysku wpro-
wadzali zakłócenia w międzynarodowy
obrót handlowy i pocztowy.

@ Z dyrektorskiego przemówienia:
„Z zakresu deficytacji specjalizacji
dążyć będziemy do wyrównania bra-
ków w kadrze specjalistów".

rynkowych są istotnym sygnałem
wskazującym na tendencje roz-

woju hodowli trzody. W marcu

br. poziom cen prosiąt na chów

był nieco niższy niż w ub. r . (o
1,2 proc).

Sytuacja kształtowała się przy

tym w sposób bardzo zróżnico-

wany w poszczególnych woje-
wództwach. Najbardziej spadły
ceny prosiąt w woj. krakow-

skim, rzeszowskim i gdańskim
(w granicach 10 proc.) , wydat-
niej wzrosły one natomiast w

woj. białostockim (o ok. 24 proc.),
warszawskim (o ok. 7 proc.) i
zielonogórskim (o ok. 12 proc.) .

(sb)

SPRZEDAŻ NAWOZÓW

Sprzedaż nawozów sztucznych
pod zbiory 1973 r. w okresie od

lipca ub. r. do marca br. kształ-

tuje się różnorodnie w poszcze-

gólnych terenach kraju.

W skali kraju nieco wyższa
niż w analogicznym okresie
przed rokiem jest sprzedaż na-

wozów azotowych (o 7,5 proc.).
Zadecydował o tym jednak głów-
nie wzrost sprzedaży w woj. bia-
łostockim (o 22 proc.), warszaw-

skim (o ok. 16 proc.), rzeszow-

skim (o 17 proc.), lubelskim (o
14 proc.) i kieleckim (o 12 proc.)
oraz zielonogórskim (o 10 proc.) .

Spadła natomiast sprzedaż w

woj. opolskim, poznańskirrt i
szczecińskim.

Ogólnopolskiemu spadkowi
sprzedaży nawozów fosforowych
(o 3,3 proc.) towarzyszy szczegól-
nie głęboki spadek tej sorzeda-

ży w woj. katowickim (o 8 proc.),
krakowskim (o 12 proc.), łódz-
kim (o 7 proc.), olsztyńskim (o
10 proc.) , opolskim (o 14 Droc.)
i wrocławskim (o 9,5 proc.) .

Ogólnopolskiemu spadkowi
sprzedaży nawozów potasowych
(o 2,6 proc.) towarzyszy szczegól-

nie znaczny jej spadek w woj.
krakowskim (o 15,5 proc.), war-

szawskim (o ok. 7 proc.), wroc-

ławskim (o ok. 10 proc.) .

Ogólnopolskiemu spadkowi
sprzedaży wapna nawozowego

(o 4,6 proc.) towarzyszy znaczny

wzrost jego sprzedaży w woj.
gdańskim (13,4 proc.) , łódzkim

(14,5 proc.), opolskim i zielono-

górskim (o 22 proc.) przy głęb-
szych spadkach sprzedaży w woj.
katowickim, olsztyńskim i wro-

cławskim (w granicach 14—15

proc.) i warszawskim (o ok. 23

proc.). (Sb)

ZIELONE ZŁOTO -

BOGACTWEM ROLNIKA

Zainicjowany przed trzema la-

ty przez Ministerstwo Rolnictwa

wspólnie ze spółdzielczością wiej-
ską, ZG ZSMW i redakcje pism
wiejskich konkurs „Zielone złoto
— bogactwem rolnika" ma na

celu upowszechnianie nowoczes-

nego zagospodarowywania łąk
i pastwisk, pobudzanie współza-
wodnictwa 1 pokazywanie do-

brych wzorów.

W ub. roku konkurs przekształ-
cił się w masową akcję, w której
brało udział pół miliona rolni-
ków, zrzeszonych w 17 tys. ze

-

społów łąkarskich, • - - spółek -wod-

nych, hodowców bydła i trzody,
zespołów młodego rolnika,"' kółek

rolniczych . itd., Zagospodarowali
oni 25 proc. użytków zielonych,
uzyskując przeciętnie o ponad 20

q z ha siana i zielonek wiecej
niż w pozostałych gospodar-
stwach. W skali kraju oznacza

to zwiększenie produkcji plonów
łąkowych o 15 min toń. Jest to

ilość wystarczająca na dodatkowe

wyhodowanie około pół miliona

sztuk bydła.

Najaktywniej uczestniczyły w

konkursie województwa; opol-
skie, olsztyńskie, wrocławskie,
zielonogórskie i bydgoskie, (msk)

gach handlowych 1 spacerowych,
modernizuje się w każdym roku kil-
kaset zakładów, zwiększając ich
zdolności produkcyjne I handlowe, a

takżo zaimportowano pewną liczbę
gotowych pawilonów gastronomicz-
nych.

mgr BENON TABERNACKI
Dyrektor Departamentu

Przemysłu Gastronomicznego
Ministerstwa Handlu

Wewnętrznego

Czy autorowi

musi się podobać?
W związku z recenzją książM Ste-

fana Marciniaka („Struktura i efek-
tywność wzrostu gospodarki socjali-
stycznej") oraz listem autora recen-

zowonej pracy zamieszczonym w

Z. G. nr 16 z 22. IV. 1973 nasuwa się
kilka wniosków dotyczących metod
polemiki Autora pracy z uwagami
recenzenta.

Wśród publikowanych w czasopis-
mach naukowych recenzji S. Marci-
niak wyodrębnił dwie grupy: pane-
glryki pisane przez zwolenników
autora oraz złośliwe pamflety pisane
przez lub na zamówienie jego prze-
ciwników, dając przy tym niedwu-
znacznie do zrozumienia, że recenzja
jego pracy należała do tej drugiej
grupy.

Recenzja, w myśl swojej definicji,
Jest krytycznym ustosunkowa-
niem się recenzenta do zasadniczych
problemów postawionych w pracy
oraz przyjętych przez autora sposo-
bów ich rozwiązania.

Autor ma prawo nie zgadzać się z

recenzentem 1 podjąć polemikę, do-
tyczącą merytorycznych zarzutów w

stosunku do pracy. Na jakiej jed-
nak podstawie Stefan Marciniak za-

rzuca recenzentowi brak kompeten-
cji? Skąd czerpie informacje dotyczą-
ce znanych recenzentowi prac nau-

kowych, traktujących o przemianach
strukturalnych i ich roli we wzroś-
cie gospodarczym?

Ograniczenie badań nad strukturą
ekonomiczną do werbalnego opisu
kierunków zmian gałęziowych I dzia-
łowych proporcji w produkcji i za-

trudnieniu stanowi powtarzanie tzw-
„ łatwych prawd", i ekonomiści, zaj-
mujący się powyższymi zagadnienia-
mi, dawno już zdali sobie z tego
sprawę. Ocena dokonanej przez S.
Marciniaka analizy strukturalnej
opierała się na pogłębionych studiach
recenzenta nad omawianą problema-
tyką (m. in. w oparciu o prace auto-
rów radzieckich, które, trudno w to
wątpić, są znane również S. Marci-
niakowi).

Pojęcie eklektyzmu oznacza, w

odniesieniu do poglądów naukowych,
brak ich jednolitości oraz mechanicz-
ne łączenie różnych koncepcji, co
właśnie występuje w tym fragmen-
cie pracy S. Marciniaka, który doty-
czy koncepcji i roli cen w rachunku
efektywności gospodarowania. I by-
najmniej nie potrzeba wielkiej sofi-
styki, aby pojęcie to właściwie zro-

zumieć.

Trudniejsze wydaje się odparcie
zarzutu o rzekomym wypaczaniu
treści rozdziału I i U. Recenzent
ocenia treść poszczególnych rozdzia-
łów,rek-1 puWftU - Widzenia konstrukcji
pracy i realizacji postawionych przez
autoni celów analizy- ekonomicznej.
Do|>viadczcnie . uczy, że w sporach
między,.; .ąutorem. a czytelnikiem, do-*
tyczących" zrozumienia poszczegól-
nych fragmentów pracy, racja jest
z reguły po. stronie tego ostatniego.

Recenzent starał się w sposób rze-

telny podkreślić zalety pracy S. Mar-
ciniaka nie ukrywając jednak istot-
nych — w jego mniemaniu — wad.
S. Marciniak nic podejmuje jednak
polemiki z uwagami recenzenta, ale
ogranicza się do niewybrednych za-

rzutów pod jego adresem. Nic jest
to chyba najbardziej właściwa meto-
da dyskutowaniu, zwłaszcza gdy wy-

znaje się zasadę, że przy pomocy
epitetów dyskutować nie należy.

KRZYSZTOF LEOWSKI
Warszawa

Za karę pójdziesz
do warsztatu!

Jedną z barier ograniczających roz-

wój usług jest niewątpliwie narasta-
jący niedobór młodej kadry rze-

mieślnicze). Dzieje się tak z wielu
przyczyn. Przede wszystkim wpływa
na to — moim zdaniem — zakorze-
nione głęboko w różnych kręgach
społeczeństwa dyskryminowanie za-

wodów usługowych. Mówi się na

ogół młodym: jak się nie będziesz
uczył, oddam cię do waisztatu, albo
— będziesz ulice zamiatał!

Istota problemu tkwi chyba w tym,
j)B na ogół przyznajemy pierwszeń-
stwo randze stanowiska, a nie pra-
cy społecznie użytecznej. Inną przy-
czyną braku dopływu kadr jest zbyt
wolny i niedostateczny postęp tech-
niczny w różnego rodzaju uslugdch.
To również zniechęca młodzież do po-
dejmowania pracy w tej sferze gos-
podarki.

Nie jest zjawiskiem odosobnionym,
że w wiciu podstawowych rodzajach
usług głównymi narzędziami pracy
człowieka są nadal miotła brzozowa
I taczki. Być może, że usługi są mar-

ginesem w ogromie gospodarki na-

rodowej, ale faktem jest już dzisiaj,
że icli. brak odczuwamy dotkliwie w

każdej dziedzinie naszego życia.

Ukształtowanie usług obecnie 1
1 niechybnie w przyszłości, zależne bę-

dzie od: kadry rzemieślniczej, wy-
posażenia w sprzęt techniczny tejże,
organizacji pracy odpowiadającej
współczesnym stosunkom społeczno-
gospodarczym, a podwaliną musi byc
społeczne uznanie zawodów usługo-
wych Jako równie użytecznych jak
inne zawody, stojące obecnie wyżej
w hierarchii społecznej.

mgr KAZIMIERZ SOBIESr
Rzeszów

Po có tylu
szefów?

Nie od dziś wiadomo, ie na- . od-
cinku zatrudnienia istnieją w na-

szym kraju olbrzymie rezerwy. Dla-
tego też dobrze się stało, że kolej-
ne plenarne posiedzenie Komitetu
Centralnego PZPR zajmie się właś-
nie tymi problemami. Wydaje się,
że należałoby również na lamach
prasy, a w szczególności „ŻYCIA
GOSPODARCZEGO" podjąć szeroką
dyskusję pod hasłem „SZUKAMY
REZERW W ZATRUDNIENIU" .

Ukazało się ostatnio w Waszym
tygodniku dużo artykułów na ten
temat, ale sądzę, że można by tu
kUka uwag dorzucić.

Należałoby, moim zdaniem, uelas-
tycznić schematy organizacyjne
przedsiębiorstw. Niewłaściwe, oder-
wane od życia schematy z góry za-

kładają nieracjonalne zatrudnienie.
Stało się niemal dogmatem, że czy
przedsiębiorstwo małe, czy duże to
obowiązkowo musi być prócz dy-
rektora co najmniej dwóch jego za-

stępców, poza tym główny techno-
log, główny mechanik, główny ener-

getyk, szef KT, szef produkcji itd.
Co dobre i konieczne dla Huty Im.
Lenina lub Zakładów H. Ciesielski
nie musi obowiązywać w fabryce,
zatrudniającej np. dwie setki praco-
wników.

Należałoby zatem zSiniejszyć ilość
zastępców ~ dyrektora '

w zakładach
małych, przyjmując zasadę, że gdy
naczelny jest z wykształceniem tech-
nicznym, to zastępca (tylko jeden)
powinien mieć wykształcenie ekono-
miczne, lub odwrotnie. W zakładach
małych nierozwojowych o niezbyt
skomplikowanej technologii nie wi-
dzę potrzeby utrzymywania dwóch
zastępców dyrektora i jeszcze wy-
odrębniania stanowisk głównego tech-
nologa, głównego mechanika I głów-
nego energetyka. Aż prosi się, żeby
połączyć te działy. Przecież ci lu-
dzie z tytułami magistrów i inżynie-
rów zatrudniani w komórkach szta-
bowych tylko się marnują.

ALBIN KUŁAKOWSKI
Bolesławiec Śląski

MIMOCHODEM*

Niedawno prezentowana była w Warszawie wystawa
maszyn biurowych, wyposażenia biur projektowych
środków organizacyjno-technicznych wytwarzanych
przez zakłady podległe Zjednoczeniu Przemysłu Pre-

cyzyjnegoPREDOM. Wystawa, choć nie reklamowa-
na, wywołała zainteresowanie nie mniejsze — sądzę
to po tłumach odwiedzających — niż gdyby ten sam

PREDOM wystawił nowe modele lodówek, mikserów,
maszynek do mięsa, czy maszynek do drapania ple-
ców.

Aktualny etap rozwojowy w dziedzinie wyposażenia
technicznego naszych biur jest bowiem mniej więcej
taki, jaki był aktualny etap w dziedzinie technicznego
wyposażenia naszych mieszkań 15—20 lat temu. Dziś
każdy wie, że w mieszkaniu powinna być lodówka,
pralka, odkurzacz, jakiś tam mikser i kilka innych
jeszcze drobiazgów technicznych, na ogół wytwarza-
nych również przez ten sam PREDOM. Gdyby ktoś
stwierdził dziś, że do wyposażenia kuchni wystarczy
zlew, stół i tłuczek do kartofli, popukano by się w

czoło, choć kiedyś podobne wyposażenie uznawano za

dostateczne. Jeśli jednak twierdzi się, że za wypo-
sażenie dzisiejszego biura wystarczą biurka, krzesła,
szafy —

z dodatkiem fotela i palmy w gabinecie sze-

fa — to to czoło nikt się nie puka, a nawet tendencje
do ograniczania wyposażenia biur uważane są za zdro-
wy przejaw walki z biurokracją. Tymczasem ograni-
czanie wyposażenia technicznego kuchni ma ten tylko
skutek, że pani domu pracować będzie w niej o wiele

dłużej, a nawet. prawdopodobnie zapędzi do kuchennej
roboty męża, dzieci oraz leciwą babcię. Ograniczanie
wyposażenia technicznego biur ma skutek podobny,
a jest nim właśnie tendencja do rozdymania zatrud-
nienia, do powiększania liczby etatów, do stawiania
coraz nowych biurek i stołków.

Jest to zrozumiałe. Urzędnik wyposażony tylko w

papier i długopis, poszukujący akt każdej sprawy w

bałaganie przepastnych szaf, rachujący z pomocą li-

czydeł, upora się tylko z częścią zadań, które w tym
samym czasie wykona urzędnik wyposażony w elek-

troniczny kalkulator, szybką kopiarkę dokumentów;

natychmiast znajdujący w klaserze dowolne akta i

potrzebną informację. Nasze biura są przykładem go-

spodarki szczególnie ekstensywnej, przykładem szcze-

gólnego marnotrawstwa czasu, sił i etatów. Walka z

biurokracją powinna wyrażać się przede wszystkim
przez posunięcia zmierzające do usprawnienia pracy

biur, przez wyposażenie ich, w noiooczesne środki te-

chniczne. W krajach, które te środki stosują na skalę
masową, można było w wielu przypadkach skierować
do innych prac nawet do 50 proc. zatrudnionego w

biurach personelu przy jednoczesnym wzroście spraw-
ności i szybkości działania urzędu.

Tymczasem, choć środki techniczne służące uspraw-
nieniu pracy domowej są już u nas produkowane na

dość dużą skalę, dostępne po coraz niższych cenach
i w coraz szerszym wyborze, to środki techniczne słu-

żące usprawnieniu pracy biurowej są praktycznie nie-

dostępne nadal. Są niedostępne, mimo wręcz olśnie-
wającej wystawy PREDOMU. Jest ona olśniewającą
dlatego, że na pustyni technicznej w dziedzinie me-

chanizacji prac biurowych jaką stanowimy, pokazano
nagle wyposażenie biura przyszłości.

I to wyposażenie pełne: — od podręcznych urządzeń
elektromechanicznych i elektronicznych, przez wiele
zestawów maszyn do reprodukcji dokumentów, przez
różne systemy klaserów i kart dziurkowanych aż po
nowoczesne bardzo pomysłowe, meble biurowe, rów-
nież niesłychanie usprawniające pracę urzędnika.
Zwiedzający wystawę zadają jednak pytania, z któ-

rych najczęściej powtarzającymi się są indagacje o

termin uruchomienia masowej produkcji i możliwość
nabycia. I tu na rozpalone głowy naszych bywalców
lokali urzędowych, widzących się już w otoczeniu ma-

szyn i klaserów, spada dość pokaźna struga zimnej,
wody. Terminy te bowiem opiewają na ogół na lata
1975—76. Dziś lub w najbliższej przyszłości, do naby-
cia i to w niewielkich ilościach są urządzenia naj-
mniej technicznie złożone i nie zawsze najbardziej
potrzebne. Przyczyny kunktatorstwa bytoają czasem

żenujące. Na przykład nie rozwija się produkcji bar-
dzo potrzebnych fototermokopiarek czy kopiarek elek-
trostatycznych, bo brak do nich w kraju potrzebnych
papierów, a produkcja papieru to już inny resort. Ro-
bi. się więc fototermokopiarki ale tylko na eksport
Niezmiernie potrzebny elektroniczny kalkulator biu-

rowy owszem jest, ale w rozmiarach mniej więcej
czterokrotnie przewyższających podobne urządtenie
produkowane już w ELWRO. Kalkulator ELWRO
można nabyć jednak tylko za dewizy, zaś kulku-

latora PREDOM wcale, więc efekt jest jedna-
kowy. Niemniej jednak uruchamianie produkcji
tego elektronicznego mastodonta, gdy w kraju wyra-

biamy już urządzenie znacznie lepsze, byłoby delikat-
nie mówiąc nieporozumieniem. Ale ELWRO . należy
do innego zjednoczenia, choć do tego samego co PRE-

DOM resortu. Czyżby sławetne opłotki?
W 1968 roku przekazano do zjednoczenia PREDOM

produkcję i rozwój urządzeń techniki biurowej. Przed-
tem jeszcze były różne uchwały i postanowienia w

sprawie rozwoju tej niesłychanie zaniedbanej dziedzi-

ny, jak choćby nie zrealizowana nigdy uchwała KERM
z 1967 roku. Dziś mamy rok 1973, PREDOM przez pięć
lat zajmuje się już tą dziedziną, a masowej produk-
cji — która odmieniłaby oblicze naszych biur i urzę-
dów — jak nie ma, tak nie ma. Fakt, że mogliśmy
oglądać tę wystawę, jest już symptomem postępu, acz

jest to wciąż postęp na miarę prototypów. Jak na pięć
lat działalności i jak na rok 1973 stanowczo za mało.

Wszak owo „biuro przyszłości" zaprezentowane na wy-

stawie jest „ biurem teraźniejszości" we wszystkich
rozwiniętych krajach europejskich. Zapewne PREDOM
ma na swe usprawiedliwienie szereg trudności obiek-
tywnych, zbyt małe środki, kooperację, konieczność
rozwijania produkcji urządzeń z dziedziny technicznego
wyposażenia mieszkań itp. , itd.... Jest jednak jeszcze
resort przemysłu maszynowego, który powinien zda-
wać sobie sprawę z naszego dramatycznego zapóźnie-
nia w tym względzie. Nie jestem specjalistą i nie wiem
co resort może i powinien zrobić dla przyśpieszenia
'produkcji tych urządzeń. Natomiast wizja Polski roku

1980, której obywatele wprawdzie jeździć będą Fia-
tem 126p t Zastawą 101, ale cały zaoszczędzony czas

tracić w biurach, nie wydaje mi się zachęcająca.

Osobiście pokładam nadzieję w tych tłumach, które
odwiedziły warszawską wystawę i zadawały jedno
podstawowe pytanie „Kiedy?". Wiem—panowie kiero-
wnicy i dyrektorzy — że odpowiedź nie była zadowa-

lająca. Ale ponieważ potrzebujecie tych urządzeń, po-
nieważ macie dość zapyziałych metod biurowości, a-

wanturujcia się, róbcie raban, hałas, niech przynaj-
mniej PREDOM i jego nadrzędny resort wiedzą, że

pracują pod silną presją społeczną. Przynajmniej to

możemy zrobić.

J.S.
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