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Serdecznie żegnają LEONIDA BREŻNIEWA, członka honorowego załoga Huty „Warszawa", przedstawiciele zakładów. Wraz z kwiatami L. Breżniew

przyjmuje zaproszenia do ponownych odwiedzin. — Jak tylko mi czas pozwoli, dziękuję-wam za to... — mówi L. Breżniew hutnikom. ...

Wizyta w Pplsce Sekretarza Generalnego KC KPZR
— Tow. LEONIDĄ BREŻNIEWA odbyła się w okre-
sie. io 'którym*przyjaffi.

^

współpraca między naszymi
krajhmi wzbogacają się o nowe treści, płynące z reali-
zacji przez nasze kraje programu socjalistycznej inte-
gracji gospodarczej. W okresie, kiedy w sytuacji, mię-
dzynarodowej następuje doniosły zwrot na rzecz za-

sad pokojowego współdziałania państw o odmiennych
ustrojach, a więc na rzecz polityki prowadzonej przez

kraje socjalistyczne.
Niedawno odbyły się w Polsce uroczyste obchody

28 rocznicy podpisania polsko-radzieckiego Układu
0 Przyjaźni, Pomocy Wzajemnej i Współpracy.. Była
to okazja do spojrzenia w przeszłość i w przyszłość.
Historia dowiodła, że sojusz, przyjaźń, jedność z Kra-

jem Rad stały się fundamentem rozwoju społeczno-
gospodarczego naszego kraju. Na tym fundamencie
opieramy się budując Drugą Polskę.

W dziedzinie gospodarczej nowe zadania i możli-
wości wynikają z osiągniętego przez oba kraje, a tak-
że przez całą wspólnotę socjalistyczną poziomu roz-

woju społecznego i ekonomicznego. Dbałość o wszech-
stronny rozwój człowieka, o szybki wzrost stopy ży-
ciowej oraz związane z tym dążenie do dynamiczne-
go rozwoju gospodarczego i do podniesienia społecz-
nej efektywności produkcji — leżą u podstaiu wysił-
ków podejmowanych przez kierownictwo partyjne
1 państwowe PRL i ZSRR. Sprostanie ambitnemu

programowi socjalistycznego rozwoju Polski widzimy
jedynie w warunlpacji dalszego umacniania współpra-
cy z naszym najważniejszym partnerem gospodarczym,
zgodnie z duchem uchwął XXV Sesji RWPG, której
zalecenia realizowane są *-'.wekv:entrie w siosar.-
kach między naszymi krajami.

Zmiany na arenie międzynarodowej są związane
w decydującej mierze z pokojową polityką Kraju
Rad, polityką, wspieraną solidarnym wysiłkiem kra-
jów wspólnoty socjalistycznej. Realizowana konsek-
wentnie leninowska polityka współistnienia — która
znalazła swój wyraz w Programie Pokoju sformuło-
wanym przez tow. LEONIDA BREŻNIEWA na XXIV

Zjeździe KPZR, a potwierdzonym i rozwiniętym przez
kwietniowe Plenum KC KPZR — wywarła decydują-
cy wpływ na zmianę atmosfery politycznej, spycha-
jąc do defensywy siły wsteczne, wychodząc naprzeciw
siłom opowiadającym się za pokojowym współży-
ciem narodów w Europie i w świecie. Polska nie tyl-
ko jest w pełni solidarna z tą polityką, ale także
w całej rozciągłości wspiera ją swą aktywną działal-
nością na płaszczyźnie międzynarodowej.

Wysoko tę działalność ocenia ZSRR, którego przy-

wódcy w trakcie ostatniej wizyty stwierdzili, że:

Polska- Rzeczpospolita Ludowa swą konsekwentną
polityką pokojową wnosi istotny wkład w umacnia-
nie pokoju w Europie i na całym świecie. Aktywnie
realizując wraz z innymi krajami socjalistycznymi

linię utrwalania pokojowego- współistnienia w sto-

sunkach między państwami o. o^piiennych ustrojach
społecznych, Polska Ludowa zdobyła sobie wysoki
autorytet międzynarodowy".

•A/ OWIĄZUJĄC do wkładu polskiej polityki, do wkła-
du naszych przywódców w rozwój i umacnianie przy-

jaźni polsko-radzieckiej LEONID BREŻNIEW po-
wiedział podczas uroczystego wręczenia I- Sekretarzo-
wi KC PZPR Tow. EDWARDOWI GIERKOWI naj-
wyższego radzieckiego odznaczenia państwowego
Orderu Lenina:

„Wręczając Wam dziś najwyższe odznaczenie pań-
stwa radzieckiego chciałbym szczególnie podkreślić
Wasz wkład w rozwój niewzruszonej przyjaźni polsko-
radzieckiej i wszechstronnej współpracy (...)

Rzeczywistość współczesnego świata jest taka, że

narody Związku Radzieckiego, Polski i -wszystkich
innych krajów wspólnoty socjalistycznej zespoliły się
w jednej wielkiej rodzinie, której prawem życia stał

się internacjonalizm proletariacki (...) Chodzi nam

o zabezpieczenie wszystkim narodom. prawa do wol-

nego i godnego istnienia, o polityczne -rozwiązanie
problemów spornych, o rzeczową, równoprawną współ-
pracę. Właśnie dlatego polityka wspólnoty socjali-
stycznej zyskuje sobie coraz szersze poparcie mas lu-

dowych na całym świecie".

Wizyta LEONIDA BREŻNIEWA zapisała nową nie-
zmiernie ważną kartę• w braterskich stosunkach pol-:

sko-rudżiecfcicłi, D<rt« te mu -wyraz -Uchtpało Kpruite-
tu Centralnego PZPR, • Rady Państwa, Rady Ministrów
PRL, W tym dokumencie czytamV m. in.:

„Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, klasa
botnicza i cały naród polski przywiązują najwyższą
wagę do rozwoju i pogłębiania sojuszu, przyjaźni
i wszechstronnej współpracy z Krajem Rad. Wizyta
Sekretarza Generalnego KC. KPZR w Polsce podkre-
śliła ponownie obopólną niezłomną wolę zacieśniania

tych braterskich stosunków we wszystkich dziedzi-
nach życia. Szczególnie wielkie znaczenie mieć będzie
dalszy dynamiczny wzrost polsko-radzieckiej współ-
pracy gospodarczej,-podnoszenie jej na wyższy "poziom
zgodnie z kompleksowym programem socjalistycznej
integracji gospodarczej przyjętym w Radzie'Wzajem-
nej Pomocy Gospodarczej".

Pobyt; LEONIDA BREŻNIEWA w Polsce jeszcze
raz unaocznił wspólnotę celów klasowych i narodo-

wych oraz jedność działania naszych partii, narodów
i rządów. Związek Radziecki i Polska raz jeszcze'- po-

twierdziły obopólne dążenie do pogłębiania współpra-
cy politycznej i ekonomicznej, zarówno-w płaszczyź-
nie dwustronnej jak i wielostronnej —

w- ramach
Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej, dążenie do koordynowaniu. . wysiłków
obu krajów w. sprawach międzynąrpdówych, na płasz-
czyźnie leninowskiej polityki pokojowego współistąię-

ROZMOWA Z PROFESOREM DOKTOREM

KAZIMIERZEM SECOMSKIM

KOMITETU NAUK EKONOMICZNYCH PAN,

PRZEWODNICZĄCYM SEKCJI XVI

(NAUK EKONOMICZNYCH, DEMOGRAFICZNYCH,
STATYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZACJI

I

I!! KONGRESU) NAUKI POLSKIEJ

REDAKCJA: Panie Profesorze!

Rola nauki w procesie formowania

programu nowej polityki społeczno-

gospodarczej powinna być coraz

większa. Wynika to zarówno z po-

dejmowania przez politykę gospo-

darcza nowych zagadnień, jak i

stąd, że praktyka zgłasza zapotrze-
bowanie na bardziej nowoczesne

rozwiązania. Jak Pan Profesor oce-

nia, na tle przygotowań do II Kon-

gresu Nauki Polskiej, dotychczaso-
wą rolę nauk ekonomicznych?

K. SECOMSKI: Okres niemal

dwuletnich prac organizacyjnych i

przygotowawczych do II Kongresu
Nauki Polskiej poświęcony był we

wszystkich dziedzinach nauki ocenie

dotychczasowego dorobku, diagnozie

istniejącego stanu oraz sformułowa-

niu perspektyw, kierunków i zadań

rozwojowych. Oczywiście te niej ':o

trzy pola badań i prac wstępnych
odpowiednio się wiążą, gdyż nie

można prawidłowo ocenić dzisiejsze-

go stanu nauk ekonomicznych bez

NAUK EKONOMICZNYCH
pogięDione] analizy jego źródeł i

procesów rozwoju, ani też nie moż-

na kreślić programu na następny
okres bez analizy sił i środków.

Wiele wysiłku włożyło pięć pod-
sekcji (nauk ekonomicznych, podsta-
wowych ekonomik branżowych i ba-

dań stosowanych, demograficznych,
statystycznych oraz organizacji i za-

rządzania) w opracowanie próby
wszechstronnej oceny dotychczaso-
wej roli tej grupy nauk w kształto-

waniu rozwoju naszej gospodarki.

Próba ta nie przyniosła — moim

zdaniem — należycie zadowalają-

cych wyników. Stosunkowo lepiej
wypadła analiza rozwoju poszcze-

gólnych dyscyplin naukowych, cho-

ciaż nie wszędzie dokonano zesta-

wienia dorobku polskiego i mię-
dzynarodowego czy choćby ukaza-

nia zarysu pozycji naszych osiąg-
nięć na tle innych krajów.

Wkład grupy nauk objętych za-

kresem działania XVI Sekcji Kon-

gresu i jej pięciu podsekcji w prak-
tyczne kształtowanie programu no-

wej polityki spoleczno-ekonomicz-
nej i jej realizacji jest — mimo

wielu zastrzeżeń podniesionych w

sporządzonych opracowaniach —

znaczny, a w niektórych" dziedzi-

nach nawet zasadniczy. Szerzej
analizują ten problem 64 referaty
poszczególnych podsekcji, stanowią-
ce poważny dorobek w dziedzinie

rozliczania się z przeszłością i wy-

tyczenia dróg rozwojowych na o-

kres perspektywiczny.

Uwzględniając także różnorodne
przyczyny i warunki kształtujące
nauki ekonomiczne w przeszłości,
trzeba zgodzić się najpierw z ge-

neralnym wnioskiem, że stan i dy-
namika rozwoju poszczególnych dy-
scyplin i dziedzin badawczych są

nierównomierne.

Mamy — jeśli ograniczyć się je-
dynie do wyliczenia ważniejszych
przykładów — poważne osiągnię-
cia w takich dziedzinach, jak teoria

wzrostu gospodarczego, popytu i

konsumpcji, efektywności inwesty-
cji, handlu zagranicznego i współ-
pracy gospodarczej, teoria rozmie-

szczenia sil wytwórczych, teoria

planowania i funkcjonowania gos-

podarki narodowej, przedsiębior-
stwa socjalistycznego, płac i bodź-

ców, cen, teoria pieniądza, proble-

my współczesnego kapitalizmu i

krajów rozwijających się, podsta-
wowe problemy. współczesnego roz-

woju w dziedzinie ekonomii poli-
tycznej i polityki ekonomicznej,
historia myśli ekonomicznej. Od-

rębnie należy Wskazać 1
na ośiągnię-:

cia prognostyki, cybernetyki, eko-

nometrii, informatyki oraz w za-

kresie stosowania metod matema-

tycznych w pracach badawczych.
Podobnie kształtował się postęp w

licznych dziedzinach ekonomik

branżowych, statystyki, demografii
oraz nauk o zarządzaniu i orga-

nizacji.

0 wiele dłuższa jest lista słabiej
zaawansowanych czy dopiero po-

czątkujących dziedzin badań, co

między innymi posłużyło nam do

zaakcentowania potrzeby ich zdy-
namizowania.

1 drugi wniosek generalny: sto-

pień powiązania prowadzanych - ba-

dań z potrzebami praktyki jest wy-

bitnie zróżnicowany i wykazuje o-

gromne rozpiętości-zarówno w-ukla-'

dzie dyscyplinowym, jak i tereno-

wym. Chociaż i tutaj nie dysponu-

jemy
'

należycie - ugruntowanymi o-

ęenami, to jednak przeważają zja-
wiska niedostatecznego związania
badań z potrzebami gospodarki i

społeczeństwa.

REDAKCJA: A zatem nie może-

my być w pełni zadowoleni z wkła-

du ekonomistów w ukształtowanie

programu socjalistycznych przeobra-

żeń społeczeństwa?

K. SECOMSKI: Oczywiście —po-

mimo istotnej wartości tego wkładu.

Naczelne założenie' II Kongresu —

NAUKA W SŁUŻBIE NARODU —

dobitnie podkreśla naiiatotniejszy
sens programu- prac naukowych, a

zarazem ich niewystarczaiace' no-

tąd' osiągnięcia." Sprawa iest t.vm

ostrzejsza, że — jak to często; te-

raz akcentujemy — nowa polityka
społeczno-gospoaarcza w Polsce za-

inicjowała- od 1971 r. wejście w

okres wyższego rozwoju, przede
wszystkim na tle niezbędnych zmian

jakościowych i strukturalnych.

DOKOŃCZENIE NA STR. 4



PRASĄ O PROBLEMĄCH GOSPODARCZYCH

W ostatnim numerze „NOWYCH DRÓG" opubliko-
wany został artykuł JANA SZYDLAKA pt. „W IELKA
SIŁA IDEOLOGII SOCJALISTYCZNEJ". Artykuł ten

jest poświęcony zadaniom partii w tworzeniu takiego
modelu rozwoju sil wytwórczych, postępu naukowo-
technicznego i życia społecznego, „w którym wzrost

gospodarczy i coraz lepsze zaspokajanie potrzeb ma-

terialnych zespoli się' harmonijnie z rozwojem czło-

wieka — świadomego budowniczego socjalizmu".

Zasada jedności polityki i ekonomiki, ideologii i ży-
cia społecznego wymaga nicrozdżielnego działania w

wielu sferach socjalistycznego budownictwa. Mówiąc
w skrócie idzie o to, aby dynamiczny rozwój gospo-

darczy nie tylko zapewniał wszystkim ludziom pracy

rosnącą obfitość dóbr materialnych, ale również sze-

rokie możliwości twórczego rozwoju, dostęp do zdoby-
czy kultury, pełne zabezpieczenie socjalne. Nie idzie
nam bowiem o gromadzenie bogactw dla nich samych,
lecz o socjalistyczne stosunki międzyludzkie, o nową

obyczajowość i nową moralność. Socjalizm nie tylko
powinien być materialną rzeczywistością, ale także tre-

ścią myślenia i odczuwania naszego społeczeństwa.

Realizacja takiego programu ma zapewnić ludziom

pracy wysoki dobrobyt i humanistyczny styl życia,
ale równocześnie jest on uzależniony od wkładu pracy

1 postawy ideowej społeczeństwa. Stąd ogromne zada-

nia nie tylko w dziedzinie gospodarki, ale również
w dziedzinie działalności ideologicznej.

Druga publikacja z „NOWYCH DRÓG", na którą
chcehiy zwrócić uwagę czytelników, to artykuł JANA
MITItĘGI pt. „AKT UAL NE PROBLEMY POLITYKI
INWESTYCYJNEJ". Autor omawia na wstępie zna-

czenie inwestycji dla z, . .i izowania podstawowych
celów społecżno-gospodarczych postawionych przez

VI Zjazd- Następnie wiele uwagi poświęca rezulta-
tom osiągniętym w dziedzinie inwestycji w okresie
ostatnich dwóch lat, a zwłaszcza w roku 1972. Wyniki
tych dwóch lat należy uznać za korzystne, zarówno
w dziedzinie inwestycji produkcyjnych, jak i w bu-
downictwie mieszkaniowym. Pozwoliło to poważnie
zwiększyć plan Inwestycyjny na rok 1973 powyżej
rozmiarów określonych w planie 5-letnim. Wysokie
tempo inwestowania stwarza jednak równocześnie sze-

reg napięć, których bez dalszej poprawy w całym pro-

cesie inwestycyjnym nie da się przezwyciężyć.
Zasadniczym zadaniem w dziedzinie inwestycji pro-

dukcyjnych jest zwiększenie udziału przedsięwzięć
modernizacyjnych. Notujemy bardzo wysoki wzrost

zaangażowania nakładów inwestycyjnych na lata przy-

szłe. W związku z tym konieczne jest ograniczenie
podejmowania nowych inwestycji, ścisłe przestrzega-
nie zasady, sformułowanej na Naradzie Aktywu Par-
tyjno- Gospodarczego, że podjęcie nowych przedsięwzięć

jest możliwe tylko- w wypadku skrócenia cykli w In-
westycjach już realizowanych. Zasada ta dotyczy w

szczególnym stopniu tak zwanych Inwestycji kuba-
turowych, które poważnie obciążają potencjał przed-
siębiorstw budowlanych i są głównym źródłem napięć
w bilansie materiałów budowlanych.

Autor, szczególnie mocno podkrciślil konieczność
skracania pełnego cyklu inwestycyjnego, a nie tylko
samego okresu budowy nowych zakładów. Idzie tu

0 sprawne i efektywne projektowanie, a przede wszy-

stkim o zmniejszenie ilości czasu potrzebnego na

dojście do projektowanych zdolności produkcyjnych.
Straty z tytułu przedłużania się okresów rozruchu

1 niedochodzenia do pełnych zdolności produkcyjnych
w przewidzianym czasie wyniosły w ciągu ostatnich
dwóch lat 12 mld złotych. Przyczyny tego stanu rze-

czy tkwią w programowaniu inwestycji, w tolerancji
przy odbiorze technicznym nowych obiektów, w nie-
dostatecznym przygotowaniu kadr eksploatacyjnych.
Często zdarza się, że oddawanie nowych obiektów do
użytku nie jest zsynchronizowane z zaopatrzeniem ma-

teriałowym i kooperacyjnym, co powoduje znaczne

straty gospodarcze oraz zmusza do ponadplanowego
importu.

Następnym ważnym problemem jest potrzeba przy-

gotowywania lepszych projektów pod względem tech-
nicznym, co obok wyższego poziomu nowoczesności

nowych zakładów powinno prowadzić do zmniejszenia
sle udziału budownictwa kubaturowego w Inwesty-
cjach produkcyjnych. Ma to duże znaczcn c spolecz^
edyż nozwala na uwolnienie pewnej częśel materiałów
1 mocy przerobowych dla realizacji dodatkowych za-

dań w budownictwie mieszkaniowym I socjalnym.

Duże znaczenie powinna mieć róWnlcż poprawa w

gospodarce materiałowej. Braki materialowesąjbo-

wiem obecnie główną barierą w rozwoju^udownlc-
twa. Dotyczy to głównie takich materiałów jak ce-

ment, wyroby hutnicze, materiały instalacyjne drew-
no. Przewidziany jest szybki rozwój produkcji tych
wyrobów; ale bez zdecydowanej poprawy w gospo-

torce materiałowej postęp ten nie zapewni pokrycia
rosnących potrzeb.

Podejmuje się obecnie szereg środków organizacyj-
nych 1 ekonomicznych, które mają zapewnic zlikwl-
dowanie podstawowych niedomogów występujących
jeszcze w procesie Inwestycyjnym. Środki te jednak
niewiele pomogą bez wysiłku ze strony zalóg ze

strony wszystkich uczestników frontu inwestycyjnego.
Od nich bowiem w ostatecznym rachunku zalezy szyb-
kie osiąganie efektów z nowych inwestycji, a więc
pożytek, jaki przyniosą one gospodarce i społeczen-

st wu
- S.C.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

• Biuro Polityczne KC PZPR
i Prezydium Rządu w ramach prac

przygotowawczych do Krajowej
Konferencji Partyjnej dokonały
wstępnej oceny dotychczasowej
realizacji planu społeczno-gospodar-
czego rozwoju kraju na lata 1971—
1975 w świetle uchwały VI Zjazdu
PZPR i założeń planu 5-letniego.

Dla utrwalenia tych tendencji
Biuro Polityczne i Prezydium Rzą-
du zaleciły resortom oraz instan-

cjom i organizacjom partyjnym
kontynuowanie wysiłków zmierza-

jących do dalszego dynamizowania
produkcji, racjonalizacji działalnoś-

ci inwestycyjnej, ze szczególnym
uwzględnieniem skracania terminów
oddawania inwestycji do użytku i

osiągania projektowanych zdolnoś-

ci produkcyjnych, niedopuszczania
do nadmiernego rozszerzania frontu

inwestycyjnego, szerszego wprowa-
dzania inwestycji modernizacyj-
nych, zwiększania produkcji n»

eksport i zaopatrzenia rynku wew-

nętrznego oraz dalszego przyspie-
szania wzrostu wydajności pracy.

0 Wraz z rozpoczęciem sezonu

turystycznego wprowadzono szereg

UDOGODNIEŃ DLA POLAKOW

WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ:
ujednolicono opłaty paszportowe,
uproszczono taryfę cełńą itp. „ Orbis"

będzie załatwiał formalności wizowe

na zlecenia indywidualne.

Q „Jeżeli będziemy mieli w Polsce

wielką motoryzację, a jednocześnie
ten system usług i handlu i taką
organizację administracji państioo- '

wej, która tymi usługami i tym han-
dlem zarządza, jakie mamy dziś —

to będzie katastrofa""—"Powiedział
PROFESOR DR JAN SZCZEPAŃ-
SKI na łamach „ Głosu Wybrzeża".
Wcale nie musimy mieć wielkiej
motoryzacji, wystarczy pozostawić

obecny system usług, handlu i admi-

nistracji, też będzie katastrofa.

# Odbiornik telewizyjny „BE-
RYL-102 " produkcji Warszawskich
Zakładów Telewizyjnych oraz popu-
larne MASŁO ROŚLINNE Śląskich
Zakładów Przemysłu Tłuszczowego
w Katowicach — uznane zostały za

„ARTYKUŁ ROKU 1972" na ogólno-
polskim konkursie pod nazwą „Mer-
kury — 72".

0 O zadowalającym poziomie za-

opatrzenia decyduje w coraz więk-
szym stopniu większy wybór towa-

rów oraz dobra ich jakość. W 1972
r. skontrolowano dodatkowo w kra-

ju całe partie ok. 115 artykułów
metalowych i szklanych różnych
branż. W związku z tym wystoso-
wano do kierowników resortów

przemysłowych 32 ostrzeżenia. W

konsekwencji 12 WYROBÓW ZNA-
LAZŁO SIĘ NA HANDLOWYM
INDEKSIE. Coraz więcej pozycji za-

wierają sporządzone przez resort li-

sty dostawców zabiegających o po-

prawę jakości swej produkcji. Nie-

stety, jednak istnieje równocześnie

wykaz, zakładów, pod których adre-
sem wpływa najwięcej reklamacji.

• WALNY ZJAZD TOWARZY-
STWA URBANISTÓW POLSKICH

poddał krytycznej ocenie stosowane

obecnie metody wykonawstwa bu-
downictwa mieszkaniowego. Dążenie
do jego pełnego uprzemysłowienia
nie może oznaczać monotonii zabu-
dowy osiedli i stałego powielania
tych samych projektów budynków.
Zróżnicowanie systemów i technik
budownictwa jest pilne i potrzebne.

# ROLNICY DOMAGAJĄ SIĘ
OBUWIA I ODZIEŻY ROBOCZEJ.
Ustalono wprawdzie wzory obuwia

roboczego — zdaniem prędyyifiniów
i rolników — najbardżiffiytijikcjó- •

nalne. Niestety, w bieżącym ręku ,

•wieś- otrzyma jedynie ffi tw, .F^Pj^fg- .ii

go rodząju obuwia, ćó odpowiada
potrzebom zaledwie kilku powiatów.

• Wzrasta POMOC POŻYCZKO-
WA DLA ROLNICTWA. W bież. ro-

ku dla gospodarki chłopskiej prze-
znaczono ok. U mld złotych kredy-
tów inwestycyjnych i ponad 21 mld
złotych obrotowych przyznawanych
rolnikom na zakup środków do pro-

dukcji. Oznacza to, że prawie 40

proc. nakładów dokonywanych w

gospodarce indywidualnej na wsi
zostar ie wsparte odpowiednimi kre-
dytami.

% Dezorganizowanie pracy, obni-
żona wydajność, wypadki, zwiększo-
na i najczęściej nieusprawiedliwiona
absencja chorobowa — oto niepełna
LISTA SKUTKÓW ALKOHOLIZMU
w niektórych zakładach pracy. Mó-
wiono o nich na konferencji nauko-

wej, zorganizowanej przez Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych z udzia-
łem przedstawicieli administracji
państwowej i działaczy społecznych.
Zdaniem części uczestników konfe-

rencji nie należy przeceniać znacze-

nia wyłącznie prawnych środków

przeciwdziałania alkoholizmowi, nie

wspartych poczynaniami wychowa-
wczymi i ekonomicznymi.

£ Z mieleckiej WSK odleciał do
ZSRR„klucz" 6 SAMOLOTÓW WIE-
LOZADANIOWYCH TYPU „AN-2"
wykonanych w wersji rolniczej.
Dzięki temu liczba tych samolotów,
produkowanych na licencji radziec-

kiej, wyeksportowanych w bież. ro-

ku do Związku Radzieckiego, wzro-

sła do 175.

0 XVIII Międzynarodowe Targi
Książki zgromadziły 265 wystawców
z23krajów,wtym54zPolskii57
z państw socjalistycznych. Przeszło
1500 FIRM WYDAWNICZYCH

PREZENTUJE OGÓŁEM OK. 90
TYS. TYTUŁÓW KSIĄŻEK, z czego

••większość stanowią publikacje na-

ukowe i techniczne. W Targach
uczestniczy tąkże kilka wydawnictw,
muzycznych i' fonograficznych. Pó
raz pierwszy bierze udział 35 „no

-

wych" wydawców z krajów kapitali-
stycznych.

ZĄ GRANICĄ
^ LEONID BREŻNIEW —

po po-

bycie w Warszawie, o którym pisze-
mynastr.1 — przebywał z przyja-
cielską wizytą w NRD. ZSRR jest
największym partnerem handlowym
NRD. Przewiduje się, że w 1975 roku

poziom wzajemnych obrotów prze-

kroczy 5 mld rubli, czyli będzie o

około 60 proc. wyższy, aniżeli w

1970 r. W łatach 1971—1975 wzajem-
ne dostawy towarów wyniosą w su-

mie przeszło 22 mld rubli, a więc
o przeszło półtora raza więcej niż
w ubiegłej pięciolatce. W strukturze
obrotów na czoło wysuwają się wza-

jemne dostawy wyrobów przemysłu
maszynowego (ponad 45 proc. obro-

tów). NRD i ZSRR realizują obecnie
około 50 umów o współpracy gospo-

darczej i naukowo-technicznej.

• Pięćdziesiąt największych przed-
siębiorstw węgierskich, dostarczają-
cych około 60 proc. całej produkcji
przemysłowej, zgodnie z uchwałą
KC WSPR i Rady Ministrów WRL,
będzie ocenianych w sposób szcze-

gólny. W ocenie tej będzie się brać

pod uwagę wysokość zysków ib skali

rocznej, wartość środków trwałych,
stan zatrudnienia i działalność

eksportową. Tą drogą zamierza się
zrealizować dwa cele: wzmóc inter-

wencję organów centralnych w przy-

padkach koniecznych oraz skorzystać
z analizy przyszłych możliwości pro-

dukcyjnych tych przedsiębiorstw
przy opracowywaniu planu pięcio-
letniego na lata 1976—1980.

• O 7,3 proc. zwiększyła się w

ubiegłym roku w porównaniu do
1971 T^rodukc-ja, Tąięs.ą .41}, Bułgarii.
J&3iiaii& u'^$fefwsĄm kwartale br.
nie, ęsiągniętp planowanych wskaź-

riilfitfii^oĄyfcęji -mięsa. Nei lic.znvch
naradach podkreśla się, że w okre-
sie maj — październik niezbędne
jest przekroczenie planu hodowli co

najmniej o 5 proc., aby otrzymać

niezbędne w tym czasie o 13 tys. ton

mięsa więcej, aniżeli przewidywano.
Podejmuje się więc wysiłki w celu

wyrównania dotychczasowych niedo-
borów i przekroczenia zadań plano-
wych. Obok starań o przyśpieszenie
inwestycji hodowlanych i rozszerze-

nie zakresu bodźców materialnego
zainteresowania, dużą wagę przy-

wiązuje się do intensyfikacji hodow-
li w gospodarstwach przyzagrodo-
wych. ,Jesteśmy nie tylko zobowią-
zani, ale i zainteresowani tym —

stwierdził wiceminister rolnictwa i

przemysłu spożywczego IWAN DY-
MITROW — aby udostępnić środki
na rozwijanie hodowli w gospodar-
stwach przyzagrodowych. Wystarczy
niewielka pomoc, aby hodowla wzro-

sła o 20—30 proc.".

• Tegoroczna produkcja cukru na

Kubie będzie się kształtować na .po-
ziomie 5,5 min ton, a więc o około
20 proc. więcej niż w roku ubie-

głym. Przypomina się, że w przy-

szłym roku produkcja cukru na Ku-
bie powinna przekroczyć 6 min ton.

Minister Handlu Zagranicznego Ku-

by MARCELO FERNANDEZ zapro-

ponował na genewskiej konferencji
cukrowniczej, aby cena minimalna

wynosiła 6 centów za funt, a mak-

symalna — 10—U centów. Podkre-
ślił on, że według umów zawartych
z ZSRR i Bułgarią państwa te za-

gwarantowały Kubie cenę równą
mniej więcej 12 centom za funt.

• W Rumunii w pierwszym
kwartale br. przekazano do eksploa-
tacji 60 poważnych obiektów pro-

dukcyjnych. Nie oddano natomiast
28 innych, które ujęte były w planie.

• W 1972 r. Wspólny Rynek naj-
większy przyrost w obrotach han-
dlowych odnotował z krajami socja-
listycztijjmifWji/ższy niż wzrost Wy-
miany wewnątrz EWG. Eksport „we-

wnętrzziyti-międsy sześeiomaikrajami-
Wspólnego Rynku wzrósł o 12 proc.
w stosunku do roku 1971. O ten

sam procent wzrósł eksport z EWG
do wszystkich krajów kapitalistycz-

nych, natomiast do krajów socjali-
stycznych (bez eksportu z NRF do
NRD) — eksport wzrósł o 19 proc.
Sześć krajów Wspólnego Rynku wy-

eksportowało w 1972 r. do krajów
socjalistycznych towary o wartości
4,5 miliarda dolarów rozliczenio-
wych (wg kursu dolara z 1968 r.).

• W sporze o ceny ropy naftowej
wysoko rozwinięte kraje kapitali-
styczne rozmyślnie przedstawiają w

złym świetle rządy krajów Bliskiego
i Środkowego Wschodu — daje do
zrozumienia JAMANGIR AMUZE-

GAR, w artykule na łamach irań-

skiego tygodnika KAYHAN INTER-
NATIONAL. Do 1971 r. z każdego
dolara uzyskanego ze sprzedaży pro-
duktów naftowych w handlu deta-

licznym kraje Bliskiego i Dalekiego
Wschodu otrzymywały niecałe 8

centów. Około 50 proc. cen detalicz-

nych stanowią obecnie akcyzy otrzy-
mywane przez rządy krajów-odbior-
ców ropy, pokaźną część stanowią
także zyski spółek naftowych. Prze-

ciętna cena za baryłkę ropy wyno-

siła w 1970 r. 1,79 dolara, podczas
gdy w 1947 r. ptacono 2,18 dolara.
Co prawda w 1973 r. cena ta wyno-

si 3,60 dolara, ale i tak jest niższa
o 50 proc. od ceny krajowej ropy

produkowanej w USA. A jeśli wziąć
pod uwagę wzrost cen artykułów
importowanych przez kraje Bliskie-

go i Dalekiego Wschodu, to okaże

się, że w 1973 r. dochód tych państw
z każdej baryłki jest mniejszy niż
w 1947 r.

• Ponad 100 dolarów za uncję
złota płacono po raz pierwszy w hi-

storii notowań giełdowych. Taki
kurs zanotowano w Paryżu, a na-

stępnie w Londynie. Przedstawicie-
le banków londyńskich uważają, że
— niezależnie•' od ogólnej sytuacji
monetarnej i związaneT'2 "tyih spe-

kulacji— w najbliższym czasie, je-
szcze w bieżącym roku certa uncji
tego szlachetnego metalu wzrośnie
do ponad 100 dolarów w codzien-

nych notowaniach.

ZE ŚWIATĄ NAUKI I TECHNIKI

Wykrywacz dymu
Wynaleźli go Anglicy. Jest to działa-

jący na prostej zasadzie zespól złożony
z żarówki i fotokomórki. Montuje się
go w przewodach wentylacyjnych. Dym
przepływając między fotokomórką a źró-
dłem światła pochłania część promieni.
Kiedy stężenie osiągnie poziom, na któ-
ry urządzenie zostało uprzednio uczulo-
ne włączają się sygnały alarmowe.

(NEWSWEEK — W. D.)

Siewniki specjalistyczne
W ub. roku ukazały się na rynku

pierwsze konne siewniki specjalistyczne
do punktowego wysiewu jednokielkowych
nasion buraków cukrowych, na które od
dawna oczekiwali plantatorzy. Obecnie
Fabryka Maszyn Rolniczych „Kraj" w

Kutnie uruchomiła również produkcję
ciągnikowych maszyn tego typu o na-

zwie „Gamma I". Są to siewniki za-

wieszane, 6-rzędowe, pracujące z ciągni-
kami o mocy co najmniej 25 KM, Ich
aparaty wysiewające napędzane sa od kół
podporowych. Przystosowane są do pre-
cyzyjnego wysiewu kalibrowanych i szli-
fowanych nasion, otrzymywanych przez
mechaniczne preparowanie nasion wielo-
kielkowych. Siew tymi maszynami nie
tylko umożliwia uzyskiwanie większych
plonów buraków, ale też znacznie uła-
twia ich zbiory. (PAP)

Urodziny pod hipnozq
Ostatnie dni grudnia 1972 roku zapiszą

się z pewnością złotymi zgłoskami w

dzienniku szpitala w Sempeter kolo No-
vej Goricy (Słowenia). W tych bowiem
dniach przyszło na świat w miejscowym
szpitalu tysięczne dzieckd, urodzone pod
działaniem hipnozy. Matka, Zdenka Ri-
javcc, zapytana w chwilę po urodzeniu
chłopca o to, jak się czuje, odpowie-
działa tylko: „Jestem lekko zmoczona..." .

Lekarze wyrazili nadzieję, że bezbolesne
porody pod hipnozą już wkrótce przyj-

mą się we wszystkich szpitalach Jugo-
sławii. (Interpress)

Przechowalnictwo zbóż
1

Badania przeprowadzone w Stacji Do-
świadczalnej Winnipeg Ministerstwa Rol-
nictwa Kanady wskazały na dużą uży-
teczność dwutlenku węgla w przecho-
walnictwie zbóż. Jeden z pracowników
naukowych Stacji Ben Berek stwierdził,
że gaz ten zabija owadzie szkodniki zbóż
oraz zapobiega pleśnieniu ziarna. Jeżeli
zatem zboże o wilgotności od 12 do 22
proc. zamknąć w hermetycznym silosie,
to wytwarzający się wewnątrz dwutle-
nek węgla zarówno zapobiegać będzie
szkodliwej działalności larw owadów ta-
kich jak wołek zbożowy, jak i nie do-
puszczać do pleśnienia zawartości. (PAP)

W obronie Bajkału
Bajkał, najczystsze jezioro świata, bez

przesady nazywane rezerwuarem WQdy
pitnej dla ludności, stanęło w obliczu
zagrożenia. Na brzegi Bajkału wkroczył
przemysł. Zagrożenie w tym przypadku
związane było z budową kombinatu ce-

lulozowego nad Bajkałem i spławianiem
drewna rzekami wpadającymi do jezio-
ra. Wielka akcja w obronie Bajkału za-

kończyła się sukcesem: kombinat musiał
zastosować na swoim terenie dosłownie
wszystko, czym dysponuje nowoczesna

technika dla ochrony wód od zanieczysz-
czeń. Wprowadzono specjalne technolo-
gie,. zastosowano odprowadzanie ścieków
kombinatu w odwrotnym kierunku, na

kilkadziesiąt kilometrów od brzegów Baj-
kału. Urządzenia oczyszczające są tu tak
sprawne, że ścieki celulozowe stać się
mogą na powrót wodą pitną. (Interpress)

Nowe preparaty owadobójcze
Zagraniczna prasa fachowa sygnalizuje

ukazanie się na rynku dwóch nowych
środków owadobójczych produkowanych
przez firmę Shell. Jednym z nich jest
Rabond PM 50 przeznaczony specjalnie

do zwalczania owadów pasożytujących na

zwierzętach gospodarskich z drobiem
włącznie. Środek ten odznacza się dłu-
gotrwałym działaniem. Drugi z nowych
środków — Stablix S zawiera silnie tru-
jący związek chlorfenvinphos. Użyty w

formie oprysków we wnętrzu budynków
inwentarskich chroni przed muchami
i innymi owadami przez około 3 mie-
siące. Stablix S nie zawiera ani DDT ani
HcH. W jego skład nie wchodzi w ogóle
żaden związek chloru i dzięki temu nie
jest szkodliwy dla zwierząt i ludzi. W
licznych analizach nie stwierdzono śla-
dów omawianego preparatu w mleku.
Jeden jegó litr wystarcza do opryskania
300 m2 . (PAP)

Kto je torf?
1

Otóż okazuje się, że stare paliwo moż-
na także wykorzystać jako paszę dla
bydła. W opracowanym przez Japończy-
ków procesie technologicznym torf mie-
szany jest z wodą, by następnie odłą-
czyć od niego piasek. Pozostałe włókna
suszy się, miele i miesza z melasą bądź
łojem i tak spreparowaną paszę podaje
zwierzętom. (NEWSWEEK — W. D .)

Wynalazczość
W latach 1901—1915 uczeni i technicy

francuscy zdobyli U nagród Nobla, nie-
mieccy — 15, brytyjscy — 7, a amery-
kańscy —2. Tymczasem w latach 1945—
1970 Francji przypadły zaledwie 4 nagro-
dy, podczas gdy Stanom Zjednoczonym
— 57, Wielkiej Brytanii — 24, Niemieckiej
Republice Federalnej — 11 . Od 1935 roku
na 140 najważniejszych wynalazców tech-
nologicznych, rejestrowanych przez Orga-
nizację Kooperacji i Rozwoju Ekonomi-
cznego, tylko dwa wynalazki pochodziły
z Francji. Na początku tego wieku Fran-
cja była największą potęgą świata pod
względem nowatorstwa technicznego.
I tak Anglicy, którzy wylansowali tran-
sport kolejowy, kupowali lokomotywy
Creusota jako najlepsze. W 1916 roku
przemysł amerykański okazał się niezdol-
ny do produkowania dział 75 mm, po-

nieważ hutnictwo tego kraju nie potra-
fiło produkować stali o jakości stali fran-
cuskiej. Obecnie Francja pod względem
poziomu wynalazczości plasuje się na

siódmym miejscu w świecie, zajmuje
ósmą pozycję jeżeli chodzi o ilość opa-
tentowanych wynalazków, szóste —

w

eksporcie patentów i ósme —

w ekspor-
cie produktów o najwyższych walorach
technicznych. (NiT)

Ochrona środowiska
1

Przy Szczecińskim Urzędzie Morskim
powołana została do życia specjalna ko-
mórka służby ochrony środowiska. W
swych planach zamierza ona rozpocząć
szeroką współpracę z rybołówstwem za-

lewowym i przybrzeżnym, patrolami
WOP, dowódcami statków. Ich sygnały
i własna inspekcja pozwolą przeciwdzia-
łać zanieczyszczeniom wód zalewu i przy-
brzeżnego Bałtyku, reagować na każdy
przejaw dewastacji środowiska, chronić
piękne, naturalne warunki dla gospodar-
ki i rekreacji. (PAP)

Witaminy w żywieniu świń
W związku Radzieckim przeprowadzo-

no badania nad efektywnością stosowa-
nia witamin syntetycznych w żywieniu
tuczników. Największe przyrosty dzien-
ne wykazywały zwierzęta otrzymujące
witaminy A, D oraz Bt i B> W tej gru-
pie doświadczalnej koszt produkcji 1 g
wieprzowiny był o 8 proc. niższy od po-
zostałych grup, (Interpress)

Volkswagen i drzewka

Przedstawicielstwo firmy Volkswagen
rozpoczęło oryginalną kampanię rekla-
mową, informując w wielkich ogłosze-
niach, że każdy sprzedany w Szwajcarii
Volkswagen przysporzy temu krajowi
jedno młode drzewko, zasadzone na koszt
i zlecenie wytwórni. W czasie, kiedy
wszyscy interesują się ochroną środowi-?
ska naturalnego, kampania ta wydawała
się być niezłym chwytem reklamowym.
Pomysł jednak spalił na panewce, po-

nieważ odezwały się towarzystwa ochro-
ny przyrody, które zaprotestowały prze-
ciwko chaotycznemu zadrzewianiu i jed-
nocześnie przypomniały, że przy obec-
nych standardach czystości spalin jeden
samochód przynosi otoczeniu więcej
szkody, niż drzewko — pożytku. Volks-
wagen musiał zrezygnować z tak pieczo-
łowicie przygotowanej reklamy. (PAP)

Masljanit dla próżni
Naukowcy radzieccy uzyskali nową

grupę materiałów konstrukcyjnych o

wspólnej nazwie masljanity, które swy-
mi właściwościami zajmują pozycję po-
średnią między metalami i tworzywami
sztucznymi. Materiały te. charakteryzują
się bardzo niskim współczynnikiem tarcia
i nadają się szczególnie do zastosowań na

łożyska w przemyśle samochodowym,
okrętowym, w budowie maszyn i urzą-
dzeń chemicznych. Masljanity są najbar-
dziej przydatne dła urządzeń pracujących
w próżni, ponieważ w tych warunkach
nie można stosować smarów. (Interpress)

Komputery nad torami

Sztokholmski węzeł kolejowy zostanie
w całości zautomatyzowany. Ruch pocią-
gów na torach o długości 500 km i na

obszarze 100 stacji będzie sterowany przez
trzy komputery. (NiT)

Nauka na usługach medycyny
Współpracując z placówkami PAN oraz

Politechniką Śląską, lekarze n Kliniki
Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii
Medycznej — dr Andrzej Brodziak I dr
Lech Suchan opracowali, jako pierwsi w

Polsce, założenia programowe systemu
informatyki szpitalnej. Przy użyciu kom-
puterów pozwala on tworzyć „banki" in-
formacji, magazynujące w pamięci ma-

szyn matematycznych całą dziąlalność
placówki leczniczej, przebieg badania,
ważniejsze szczegóły historii choroby —

po prostu staje się skarbnicą lekarskiego
doświadczenia. (PAP)

Grzebień dla długowłosych
Moda długich włosów już podobno mi-

ja, ale nowy „gadget" firmy General
Electric może liczyć na powodzenie. Skła-
da się on z trzech równolegle umocowa-

nych grzebieni, z których tylko środko-
wy jest ruchomy i wibruje między dwo-
ma pozostałymi rozczesując włosy, nie
szarpiąc ich i nie wyrywając. Małe wy-
miary i waga oraz zasilanie przez baterie
pozwala na, użytkowanie grzebienia w

każdych okolicznościach. (NEWSWEEK —

W. D.)

Bez zamarzania

Zakład Technologii Nieorganicznej In-
stytutu Technologii Chemicznej Politech-
niki Szczecińskiej opracował skuteczną
metodę zabezpieczającą tzw. ładunki syp-
kie przez zamarzaniem. Kompozycja roz-

tworów emulsyjnych asfaltowo-latekso-
wych, rozpylana na ścianach wagonów
kolejowych, czyli tzw. powłoka antyadhe-
zyjna, powoduje nieprzymarzanie ładun-
ków sypkich. Wystarczy pokryć nią ścia-
ny i podłogi wagonów łub pojemników
tylko raz przęd sezonem zimowym. (NIT)

Zmiana receptury obniża koszt)
W ciągu jednego miesiąca Tomaszowskie

Zakłady Włókien Sztucznych „Wistom"
zaoszczędziły 1,8 min zł w wyniku częś-
ciowego zastąpienia surowców importo-
wanych krajowymi przy produkcji szla-
chetnych włókien bawelnopodobnych —

polinosic. Ta korzystna a nie przynoszą-
ca żadnych ujemnych skutków dla ja-
kości wyrobów zmiana w „recepturze"
jest wspólnym osiągnięciem specjalistów
z Instytutu Włókien Sztucznych i Syn-
tetycznych oraz z „Wistomu". Uprzednio
dó produkcji polinosicu używano wyłącz-
nie masy celulozowej importowanej z kra-
jów zachodnich, zaś obecnie stosuje się
mieszankę, w której 30 proc. stanowi po-
dobny produkt otrzymywany z zakładów
w Świeciu. (PAP)

ŻYWOĆIK GOSPODARCZY

(S> Wvtwnrvia odvadow strunobe-
tonowych w Suwałkach zwróciła się
do centrali handlu zagranicznego z

wnioskiem o dokonanie za granicą
zaKUija iJiiWitego roa^aju suustancji
niezbędnej do produkcji stali.
Wkrótce nadeszła odpowiedź. Była
to odpowiedź wymijająca zupełnie
nowego rodzaju. Pismo polskiej cen-

trali handlu zagranicznego sporzą-
dzone zostało w języku flamandzkim.
To musiało nastąpić, to wisiało w

powietrzu. Od dawna już się mówiło

przecież, że przemysł i handel za-

graniczny nie umieją znaleźć wspól-
nego języka. Więc nareszcie kon-

struktywna propozycja lingwistycz-
na.

% W kieleckich sklepach błyska-
wicznie rozprzedano tapety impor-
towane z Austrii. Było ich tylko trzy
kilometry. . Zawiedziona większość
amatorów zagranicznych tapet otrzy-
mała jednak od handlu satysfakcję.
Pieniądze wydane na tapety okazały
się wyrzucone za okno. Bo ani nie
ma ich czym przyklejać do ściany,
ani też nikt tego nie potrafi.

#W zakładzie petrochemicznym
„Z" obiecano wysoką nagrodę za

skrócenie remontu arcyważnej insta-

lacji. Wytężając wszystkie siły, re-

mont skrócono znacznie. Jednak uru-

chomienie instalacji opóźniło się o

trzy tygodnie z powodu konieczności

wymiany przewodów pomiarowych
zadeptanych w czasie remontu.

Nic nam nie było wiadomo, że w

niektórych okolicach buszują u nas

stada słoni.

0 W Szczecinie ustawicznie bra-

kuje miejsc w hotelach i turyści
błąkają się po mieście bardzo bez-
radni, Dla usprawnienia obsługi
przyjezdnych i dla wygody turystów
zorganizowano więc umyślnie Przed-

siębiorstwo Usług Turystycznych. Je-
go biura zajęły cały budynek hotelu
„Wielkopolanka".

% 1 marca br. „Głos Pracy" na-

pisał, że przetwórnia owocowo-wa-

rzywna „Hortex" w Lipsku nad Wi-
słą sfałszowała wyniki produkcyjne.
Pokaźne zyski, które wykazywały
księgi przedsiębiorstwa, okazały się
być wielkimi stratami. „ Głos" pisał,
że cała gospodarka firmy jest w

ruinie, że robi się tam same buble,
a to jakieś „wyroby słodzone" i kon-
centrat pomidorowy. Ze nagrody i
wyróżnienia, które ,JIortex" dostał

ostatnio, są wynikiem nie tylko
wspomnianego fałszerstwa, ale i po-
mylenia fabryk — miał je przypu-
szczalnie otrzymać „Horteaf w

Przysusze. W pięć dni później — 6
marca „Słowo Ludu" ocenia sytuacją
„Hortexu" w Lipsku już diametral-
nie inaczej. Zakład osiągnął sukces,

to wzorowa przetwórnia, 70 proc.

produkcji idzie na eksport do Anglii,
NRF, Belgii, Francji, Szwecji,
Szwajcarii, NRD % Czechosłowacji;
12 milionów zł stanowi wartość pro*
dukcji ponadplanowej, wielki wzrost

produkcji w obecnym roku, kolosal-
na energia dyrekcji. Wytwarza się
tu nadzwyczajne delikatesy, na ryn-

ku krajowym są one też rozchwyty-
wane. Porównanie tekstów pozwala
wysnuć następujące hipotezy na te-

mat źródła rozbieżności opinii: 1) W

ciągu pięciu dni w „Hortexie"
wszystko uległo radykalnej zmianie

na lepsze. 2) Dziennikarka „Słowa
Ludu" nie dociekła, tak jak red.

Wróbel z „Głosu", że owe wspaniałe
wyniki są sfałszowane. 3) Publikacja
„Słowa Ludu" jest repliką, nie
wprost na felieton w „Głosie Pracy",
sporządzoną dla pokrzepienia serc i

podniesienia nastroju ogólnego entu.

zjazmu.

# „Zycie Częstochowy" zapewnia,
że w Zakładach Przemysłu Lniar-

skiego „Stradom" „prym wiodą ko-

biety", więc „pod kątem ich potrzeb

kontynuuje się inwestycje". Kąt ten

jest prosty: „załoga (...) otrzymała

węzeł socjalno-sanitarny". Ciekawe

czy to się zawiązuje na szyi.
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Trzech wojowników'mamy na rynku — mówi mi. dyrektor

warszawskiego „ARGEDU", mgr ADOLF JAKUBOWSKI —

przemysł, konsumenta i handel. Pierwszy uzbrojony jest w prio-

rytety, wyposażony w środki: nowoczesny park maszynowyf za-

plecze naukowo-techniczne, dobrze wyszkoloną i dobrze płatną

kadrą. Konsument w miarą poprawy zaopatrzenia i pogrubiania

portfela ma coraz wiąksze wymagania. Stał sią teraz napastliwy,

przestał pokornie słuchać tłumaczeń, że z jakichś tam względów

coś jest złej jakości, że czegoś w ogóle nie ma. Ja między nimi

czują sią jak wojownik... z dzidą!

RONDL
DO KONSUMENTA

BAZA
materialna handlu jest mi-

zerna, ludzi do -pracy mamy za

mało, a nowych pozyskać nie-
łatwo wobec silnej konkurencji in-

nych działów gospodarki, oferują-
cych lepsze. warunki. Aby więc
sprostać wymaganiom, jakie. stawia
nam życie, musimy wydobyć jak
najwięcej z tego, czym dysponuje-
my, czyli — racjonalizować dzia-

łalność, pobudzać energię i inicja-
tywę pracowników. A w ogóie —

handel trzeba unowocześniać.

Taką właśnie rolę-; ifta .spełniać
nowy system ekonomiczno,!— finan-

sowy przedsiębiorstw., handlowych.
Koncepcję tego systemu przedsta-
wiliśmy 1) w listopadzie "lib. roku, a

w lutym.br. opublikowaliśmy 2) ko-

lejny artykuł na ten •- temat. Jego
autor bardziej szczegółowo zapre-
zentował zasady obowiązujące juz
od 1 stycznia 1973 r. w państwo-
wych przedsiębiorstwach handlo-

wych i gastronomicznych podleg-
łych, bądź nadzorowanych przez
MHWiU.' -

Jednocześnie dokonuje się w han-
dlu zmian organizacyjnych polega-
jących na łączeniu kilku przedsię-
biorstw w jedno duże oraz łączeniu
przedsiębiorstw hurtowych z deta-

licznymi. O tych ostatnich innowa-
cjach pisaliśmy3) szerzej w lutym
br.

Jak ten „natłok" zmian przyjmie
konkretne przedsiębiorstwo? Odpo-
wiedzi na to pytanie szukam w

warszawskim ARGEPZIE, który
powstał 1.1 .1973 r. z połączenia
trzech przedsiębiorstw i jednocześ-
nie zaczął stosować nowy . system
ekonomiczno —finansowy.

DRUGI PO BOGU

Artykuły gospodarstwa domowe-

go można uznać za najbardziej, po

żywności, nieodzowne- w
-na szym

codziennym żyeitf
sztućce-, • garnki, . gwoździej; nkrżę-
dzia podręczne, groszki jJ isi^ny''*^'

• prania, mycia okien, pasty do pod-
łóg, wiórki, zamki, klucze, itd

wszystkie 1001 drobiazgów. ARGED

handluje ok. 35 000 asortymentów.
Do 1 stycznia 1973 r. funkcjono-

wało Zjednoczenie Przedsiębiorstw
Handlu Artykułami Przemysłowy-
mi, któremu podlegały m. in. MHD
Art. Gospodarstwa Domowego, MHD
— Chemia itd. Istniało też odrębne
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hur-

. tu Artykułami Gospodarstwa Do-

mowego, zaopatrujące całą sieć de-

taliczną „Ąrgedu", HSI, „Domów
Towarowych", WCH, „Konsumów"
itd.

W tym układzie hurtownik nie
miał żadnego wpływu na sieć deta-

liczną, detaliści zaś' nie ponosili
praktycznie żadnej • odpowiedzial-
ności za trafność dokonywanych w

przemyśle zakupów. Hurtownik mu-

siał ustalać strukturę asortymento-
wą, musiał się „wczuwać' w po-

trzeby rynku i szacować je. Deta-
liści starali się wydostawać dla sie-
bie z magazynu te towary, na któ-

rych była sporą marża, bądź tych,
które gwarantowały szybki i łatwy
obrót; słowem- 4atóei na którycti
można było dobrze zarobić. Bro-
nili się przed innymi, które spra-

wiały kłopot w sklepach, a były to

często artykuły poszukiwane na

rynku.

Oszacowanie ilości potrzebnych
asortymentów, gdy jest ich 35 000,
nie jest sprawą łatwą. Mogłyby w

tym pomóc maszyny cyfrowe, kom-

putery. Ale „Arged' wyposażony
jest tylko w trzy kręciolki, na do-
datek jedna taka maszynka przy-
pada na 5 pracowników... Dodaj-
my, że szacunki opierały się ponad-

to na zgłaszanym przez, detal zapo-

trzebowaniu, które zbyt często było
nierealne, . wypaczone, nasta-

wione przede wszsytkim na jeden
cel: wykonanie za wszelką cenę

planu obrotowego (wartościowego).

Tak więc zintegrowanie hurtu z

detalem może (potencjalnie): skró-
cić drogę przebiegu zarówno infor-

macji, jak i samej masy towaro-

wej, obniżyć ilość zakupów nietra-

fnych, umożliwić szybsze sprawdze-
nie nowych wyrobów i ewentualną
reakcję w stosunku do przemysłu.
Połączenie to powinno się też przy-

czynić do usprawnienia organizacji:
wyeliminowania skomplikowanego
systemu zamówień, efektywniejsze-
go wykorzystania bazy magazyno-

wej itd.

Powstało więc w styczniu War-
szawskie Przedsiębiorstwo Handlu

Artykułami Gospodarstwa Domo-

wego „ARGED", które przejęło sieć

detaliczną dawnego MHD Art.
Gosp. Domowego oraz MHD-Che-
mia plus część wojewódzkiej hur-
towni. Podlega obecnie Centrali

(IlliSfiMmcfl
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Artykuły gospodarstwa domowego można uznać za najbardziej* po żywności, nieodzowne w naszym, codziennym życiu. Jest to rzeczywiście 10Ó1 drobiazgów.
Fot. A . JAŁOŚINŚKI

Handlowej „Ąrgęd" , dotychczasowe
zjednoczenie zlikwidowano. .Przed-

siębiorstwo zaopatrywać będzie 607

punktów detalicznych, w tym 124

punkty poza Warszawą. • Ponadto —

2430 odbiorców pozarynkowych.
Własna sieć „ARGEDU' .

'
— to 268

sklepów o ogólnej powierzchni
23 250 m kw. W sklepach tych pra-

cuje przeciętnie od 2 — 5 osób. W
30 placówkach detalicznych nie ma

w ogóle urządzeń sanitarnych. W 20

sklepach- nie - ma żadnego zaplecza.
W jednym ze sklepów zaplecze to...

4 m kw. (komórka), w kilku in-

nych mają one po kilkanaście me-

trów. Oczywiście część dużych skle-

pów dysponuje zapleczem nawet

powyżej 100 m kw. Pracuje w war-

szawskim „Argedzie", ok. 1400 osób.

ODBIERANIE SYSTEMU

Z . dyrektorem „Argedu" rozma-

wiam 30 kwietnia. Zarządzenie o

przejściu na -nowy system organi-
zacyjno-finansowy wydało' MHWiU
w dniu 18 grudnia 1972 r. Minęło
więc ponad, cztery miesiące, a do

przedsiębiorstwa nie wpłynęły je-
szcze wszystkie dokumenty związa-
ne z nowym systemem. Nie wszy-
stko jest jeszcze jasne i w ogóle
ustalone. Niemniej jednak...

Dotychczasowy system: wyznaczał
obrót za podstawowy miernik oce-

ny przedsiębiorstwa. Od obrotu u-

zależnione były płace pracowników,
fundusze na inwestycje itd. Wspo-
mniałem już, że pogoń za

maksymalnym obrotem często pro-
wadziła do unikania asortymentów
o wolniejszej rotacji, pracochłon-
nych itd. A czy przyjęcie zysku ja-
ko miernika podstawowego nie wy-
woła podobnych „wypaczeń"?

W dyskusjach nad użytecznością
obrotu i zysku — stwierdza . ED-

WARD BUDZICH 4) — jako podsta-
wowych mierników pracy pódnor
szona. jest szeroko . kwestia tzw.

sprzeczności, jakie mogą w

trakcie, realizacji zadań gospodar-
czych powstać przy podejmowaniu
bieżących decyzji. Sprzeczności te

mają polegać • na tym, że dążenie
do maksymalizacji obrotu — jeśli
go przyjąć za jedyny miernik —

może odbywać się kosztem . efek-
tywności (obrót za wszelką cenę),
jeśli natomiast przyjmuje się zysk
za jedyny, podstawowym • miernik
pracy, ucierpieć może na tym obrót
(tzn. jego rozmiary, struktura i
tym podobne jego cechy, pożądane
z punktu widzenia potrzeb społecz-
nych). Sprzeczności te stały się
przysłowiowym •

„papierowym ty
grysem" problemu mierników pra-

cy przedsiębiorstwa handlowego,
tym groźniejszym, że przy założe-

niu: „albo zysk — albo obrót", nie
ma właściwie na niego broni. A
tymczasem sposób na owego „ty-

grysa" jest pros ty: należy zmienić
założenie na: „i zysk, i obrót", co

oznaczać będzie, że należy osiągnąć
określony efekt (obrót) i pożąda-
ną. efektywność (zysk).

Tak więc nie należy rozumieć, że

nowy system nakazuje nagły prze-
skok z „obrotu" na „zysk"; Nastą-
piło tylko połączenie obu tych ka-

tegorii dla lepszego powiązania efe-
ktu z efektywnością.

.

— W naszym przedsiębiorstwie —

tłumaczy główna • księgowa „ARGE-
DU", RÓŻA WITOMSKA — obli-
czać będziemy obecnie ZYSK
BRUTTO jako różnicę między zre-

alizowaną marżą (i wpływami z

usług) a wszelkimi kosztami (poza
premią kierownictwa). ZYSK NET-
TO będzie to. zysk brutto pomniej-
szony o spłatę kredytów inwesty-
cyjnych. Najważniejszą kategorią
będzie DOCHOD CZYSTY oblicza-
ny jako: zysk netto dyspozycyj-
ny fundusz płac (bez premii kierow-
nictwa) + 15,5 proc. odsetek ubez-
pieczeniowych + 20 proc. nalicze-
nia odsetek od funduszu dyspozy-
cyjnego.

Oczywiście, największe zaintere-
sowanie wywołała sprawa usta-

wienia w nowym systemie plac oraz

premii dla kierownictwa i załogi.
Wprowadzono pojęcie . „dyspozycyj-
ny fundusz płac", który nie obej-
muje kierownictwa przedsiębiorst-
wa, Oblicza się go następująco: wy-

konany fundusz płac roku ubiegłe-
go razy przyrost dochodu czyste-
go razy współczynnik elastyczno-
ści R.

W stołecznym „Argedzie" ustalo-

no, że w 1973 r. przyrost dochodu
czystego w porównaniu z 1972 r.

wynosić będzie" 7,81 procenta. Cen-
trala Handlowa „Arged" ustaliła
dla przedsiębiorstwa współczynnik .

R=0 ,54. Zatem 7,81X0,54 =4 ,25 . A

więc dyspozycyjny fundusz płac
wynosić będzie: fundusz płac z 1972
roku śazy 1,0425== X min złotych.

Dyspozycyjny fundusz płac musi

pokryć: fundusz płac. dla admini-

stracji, pracowników .detalu, dzia-
łów pomocniczych, agencji, fundusz
płac działalności usługowej, bezoso-

bowy fundusz płac,-dodatki do płac
dla najniżej zarabiających,- premie
za' sku-j . opakowań oraz premie za

ogumienie.

Jeśli .okaże się, że . wyliczony w

ten sposób dyspozycyjny fundusz

płac okaże się wyższy od bieżących
(owych, wyliczonych w 9 punktach)
wydatków, to nadwyżka może być

wykorzystana na ekstra-premie dla

załogi, z tym jednak, że 1/4 nad-

wyżki powinna zostać przeznaczona,
na rezerwowy fundusz płac.

Tak więc, to co wpłynie poszcze-

gólnym pracownikom do kieszeni

zależy od dwóch czynników: docho-
du czystego

" i współczynnika R. Na

pierwszy element ma wpływ-załoga
— im większy- wypracuje dochód,
tym łatwiej jej członkowie będą
mogli uzyskać przeszeregowania, o-

trzymać wyższe premie.
Kierownictwo otrzymuje premię

liczoną w następujący sposób: je-
den procent od zysku brutto razy
wskaźnik procentowy udziału fun-
duszu premiowego kierownictwa.

Współczynnik ten ustalono' na

1,3151. Obliczona w ten sposób prte-
mia roczna (1065 tys. zł) wypła-
cana jest zaliczkowo co kwartał.

Jeśli płace Załogi zostaną prze-
kroczone. to najpierw potrącona zo-

staje premia kierownictwu, następ-'
nie czerpie się pieniądze z rezer-

wy przedsiębiorstwa, bądź jednostki
nadrzędnej.

Jak będą finansowane i rozlicza-
ne inwestycje —

przyznano mi
szczerze — jeszcze nie wiedzą w

„Argedzie".

USTAWIANIE CELOWNIKA

Mimo niedopracowania w szcze-

gółach nowego systemu, nakierowy-
wanie działalności na dwa wspom-
niane wyżej cele już się zaicżęło.
Wyraźnie. Przytoczmy kilka przy-
kładów.

Na zakup towaru w przemyśle
przedsiębiorstwo . zaciąga • - kredyt
bankowy, który oprocentowany był
dotychczas w wysokości 3 proc, o-

•becnie 6 proc., a więc dwukrotnie

wyżej. Oznacza to, że za towar, dłu-

go leżący w magazynach przedsię-
biorstwo wykładać będzie grube
pieniądze.

' Przeciwdziałać , można

tylko- w jeden sposób: kupować-to-
wary atrakcyjne, poszukiwane, któ-
re szybko będzie można sprzedać.
Czy. jest to w interesie klienta?'
JEST!

Nastąpiła-ogólna mobilizacja wo-

kół dokonywania . najtrafniejszych
zakupów. Myśli nad tym teraz zna-

cznie szersza grupa ludzi, bowiem,
tzw. kierownictwo to obecnie, poza

• ścisłą dyrekcją, również kierpwni- .

cy działów i ich zastępcy, a nawet

kierownicy sekcji. Ich premie. zale-

żą—Słowem trzon
:

kierowniczy zo-

stał .zdopingowany.
Ale nie zawsze zapasy magazy-

nowe (nadmierne) zależą li- tylko
od trafności zakupu. Często prze-

mysł dostarcza coś bardzo poszuki-
wanego, ale złej jakości. Co zrobić
z

- bublami? Nowy system 'znosi
fundusz przeceny i ryzyka handlo-

wego. Skutki, przecen, obciążają, ko- .

szty przedsiębiorstwa, a' 'więc bez-

pośrednio wpływają na zysk, ' ria

płace! W 1972 r. „Arged" wydał az

3,5 min zł na te przeceny. Teraz

będą się wszyscy, bronić przed prze-,

Ceną! .Z znów konsekwencje są .na-

stępujące: dbać b towary zakupio-
ne oraz nie przyjmować towarów

zlej jakości.
Rozpocznie się więc bezpardono-

wa walka z dostawcami, z'przemy-
słem. Już w I kwartale nie przyjął
„Arged" kilkuniaśtu samochodów to-
waru. Ściągnięto. 400 tys. złotych
kar. Fabryki. miały z tego . tytułu,
sporo kłopotów, ich załogi uderza
to również po kieszeni.' Ale innej
drogi nie * ma. Wzajemne wymaga-
nia wzrastają, temperatura kontak-
tów też. .•

Nikt nie będzie krył partnera w

imię utrzymania dobrych stosun-

ków. Odesłał „Arged" "wieśzaki i
ramki do: pił wadliwie 'Skonane
przez Spółdzielnię^ Metąlq#o-£)dle-:
wniczą w Częstochowie, i kazał-za-

płacić w dodatku tys. -żł kary.
Przedstawiciele' Spółdzielni Usług
Wielobranżowych w Gleśiiicy cłicieli

„wepchnąć" również wadliwie wy-
konane wieszaki' !

ubraniowe, • ba,
chcieli nawet obniżyć cenę o 40

proc! Ale „Arged"-był. konsekwent-

ny i odstąpił od urnowy .•— kara 346

tyś, zł.

Lubelska! ,3EN.OMA" .podjęła się
produkcji -

.. tac.' Służba jakościowa
„Argedu" ni.e dopuściła tęgo .wyro-
bu pa rynek — co więcej -r-^ spo-
wodowano . wydanie prróz MHWiU
zakązu .dalssej produkcji.,
• Takie konsekwentne ' stanowisko

jest konieczne, gdyż ,tylko w ten

sposób możną' podnieść ogólny stan-

dard towarów.' Handel wolałby- o-

czywiście, zamiast inkasowania kar,
mieć towar i nie tracić.marż, które

mógłby uzyskać'.zd Sprzedaży. Ale
konsekwentne zaostrzanie'wymagań
też przynosi efekt. '„Arged?" złożył
Myszkowskiej Fabryce Naczyń E-

maliówanych
1

reklamację" w wyso-
kości 1

1,7 min zł. ściągnął kary. Re-
żultat taki; że w I kwartale'jakość
zarówno towaru jak j opakowań po-

lepszyła się', i jest to naprawdę, w

interesie nie tylko; handlu, ^le też

i producenta. A przede wszystkim
kiieńta!

Oczywiście," poprawa , stosunków
handel —

. producent .niekoniecznie
musi przebiegać, konfliktowo: Wyka-
zują też obaj. partnerzy, Ihicjątyyry
niewymuszone. Choćby gwoździe —

przemysł' będzie ich' coraz .więcej
pakować w. torebeczki^ Albo 'sjńTyiT;
sy stołowe — dostawca .zobowiązał
się wyceniać każdą, sztukę

'

osobno,
by - klifent mógł ktipowąć"" tyM'' ser-

wisu, a nawet pojedynczy _talerz,.

gdy zbił mu się któryś- z serwisu

wcześniej zakupionego.
Zaostrzyła się też rywalizacja

między: poszczególnymi przedsię-
biorstwami handlowymi. W kwiet-
niu doszło do scysji między. „Argę-
dem" a DT „Centrum": To ostatnie

przedsiębiorstwo chciało wywalczyć
monopol ną szkło i porcelanę, W

dobrej intencji — stworzenia wcen-

trum stolicy olbrzymiego stoiska, z

tymi właśnie towarami, (poszukiwa-
nymi, limitowanymi). „Arged" spra-

wę wygrał w komisji jniędzybran-
żowej. Cóż, każdemu zaicżęło zale-
żeć na wynikach. Mechanizm za-

czął działać.

Osiągnięcie wyższych zysków, le-

pszych wyników gospodarowania o-

siągnąć można — rzecz • jasna —

niekoniecznie poprzez usprawnienie
kooperacji zewnętrznej, ale też i

wewnątrz samego przedsiębiorstwa.
Weźmy np. stłuczkę. Dó tej pory,

jeśli. c<pś się. .stłukło,. . znisziązyłp,, itp.
kierownik sklepu

!l
rtiUsial

r t^ stłucz-

kę trzymać w sklepie i wZywać z

dyrekcji komisję. W ub: roku spi-
sano z' tego powodu aż 7000 proto-
kołów w „Argedzie". Na jeden-pro-
tokół trafcono przeciętnie. ok.. 10 ro-

boczogodżin: wypełnienie sterty pa-

pierżysk," liczenie skorup", szacowa-

nie zniszczenia, dojazd do sklepu
itd. .

- -

Postanowiono w 1973 r. wprowa-
dzić uproszczony system — zryczał-
towanej bonifikaty na wszystkie ar-

tykuły. Zaufano personelowi skle-

pów. Efekt — zaoszczędzono
-

w dy-
rekcji 3 etaty, nie licząc odzyska-
nego czasu kierowników sklepów,
którzy musieli „obsługiwać" komi-

sję spisującą i szacującą owe straty.
Nowy system zmienia też zasady

oprocentowania . środków trwałych
— m. jń. podnosi, opłaty za -wynaj-
mowanie lokali sklepowych. Aby
więp.;r. ięiryp^cowąć' duży ^dochód^
praedsięłporst^o musi. zintensyfikór
wąć,..ispfzędaż,"we własnych; loka^
lach, podnieść ich rentowność.

Przykładów podobnych można

przytoczyć jeszcze sporo. Nowy sy-
stem zarządzania handlem wprowa-
dza' rzeczywiście sporo pozytywnych
zmian, które z kolei powinny po-

ciągnąć za sobą poprawę doli kon-
sumenta.

ALE...

Jednakże nasuwa też sporo wąt-
pliwości. Choćby w tymże „Arge-
dzie" zaostrza sprawę stosunku do
klientów pozarynkowych. Kupują
duże partie towarów, płacą sporo
— towar szybciej znika z magazy-
nów i sklepów. Ich utracenie, tó
obniżka i obrotu, i zysku. Z drugiej
strony indywidualny klient -nie mo-

że ucierpieć — czuwają nad tym
rady narodowe, wydające bądź
wstrzymujące zeizwoleńia na pro-
wadzenie przez dany sklep sprzeda-
ży pozarynkowej. Czy nie powięk-
szy się ta sprzeczność interesów?

Czy jest. gwarancja zachowania

właściwej proporcji?
" Inna sprawa

'

mąg&zyriy. War-
szawski jAlrged" dysponuje maga-

zynami (poza sklepami) o" łącznej
powierzchni 19 200 m kw. Jest to

za mało o przynajmniej 25 proc. Co

więcej, ok. 64 proc. tej powierzch-
ni (10 416 m kw.) to , stare garaże,
piwnice, młyny, rozsypujące się
szopy. Utrzymanie tych ruder ko-

sztuję grube- pieniądze. Na więk-
szość magazynów wydane są naka-

zy likwidacyjne .(stan bhp, bezp. p .

poż. , sanitarnego). Trzeba je więc
opuścić, wybudować nowe. Jak te-

raz- działające na nowych zasadach

(zysk) przedsiębiorstwoj wybrnie z

tego? Przez budowę magazynów nie

podniesie swoich- dochodów! A mo-

że zacznie fotso)wać • (zmuszone do
tego) koncepcję budowania dużych
pawilonów -handlowych wyposażo-
nych w duże magazyny? Bo prze-
cież jakoś musi tę sprawę rozwią-
zać.

Największe jednak" moje obawy
budzi ta zasada nowego systemu,
która głosi, że o inwestycjach w

handlu decydować będzie wysokość
nagromadzonych środków własnych.
A co będzie, jeśli przedsiębiorstwa
przez 'dłuższy okres nie będą mogły
ich nagromadzić? Gdzie będzie się
sprzedawać zwiększoną ilość towa-

rów? Taka sytuacja bez wątpienia
odbije się na interesie klienta.

:

WIĘCEJ TOWARÓW — ŚWIET-
NIE, ALE ĆŻY W DŁUŻSZYCH
KOLEJKACH?

1) Edward Wiszniewski —' „Projekt
zmian ekonomicznych w handlu" Za nr

48/1972 r;,
' 2) Stanisław Budzlśzewskl '.— „ Ekono-
mika ^

w praktyce handlu", ŻG'nr
8/1973 r., ...

3) Andrzej Nałęcz-Jaweckl. — „Staw^
ka na olbrzymy", 2G nr .5/1973 r.,'
• 4) Edward Budzlch — „Ó miernikach
działalności przedsiębiorstwa handlowe-
go", „Handel .Wewnętrzny" nr*l/197S r.
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OFENSYWA NAUK EKONOMICZNYCH

„Współdziałanie wielu dyscyplin naukowych w rozwiązywaniu trudnych
problemów nowoczesnego rozwoju stało się absolutną koniecznością".

Fot. A . JALOSlNSKI

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Trzeba więc wyrównywać niedo-
ciągnięcia lub braki, które wystę-
powały w tak znacznej skali w po-
przednim etapie rozwoju o charak-
terze przeważająco ilościowym, a

jednocześnie starać sie sprostać no-

wym, daleko bardziej złożonym za-

daniom nowoczesnego wzrostu spo-

łeczno-gospodarczego o dominancie
przeobrażeń typu jakościowego.

I tu — jeśli sie trzymać pewne-

go schematu wyliczeń — • nasuwa

się trzeci wniosek generalny: współ-
działanie —

a często nawet wspól-
nota — wielu dyscyplin naukowych
w rozwiązywaniu trudnych proble-
mów nowoczesnego rozwoju stało

się absolutną koniecznością. Tak
jak wysuwamy problem integracji
teorii i praktyki, podobnie musi
mieć miejsce organizowanie wspól-
nych programów badawczych wy-

magających ze strony wielu dys-
cyplin kompleksowego rozwiązywa-
nia węzłowych problemów nowego
okresu.

Dzisiaj jest już ogólnie przyjęte,
że zbyt ubogie, a nawet ułomne by-
łoby pojęcie wzrostu gospodarcze-
go, bez decydującego czy nawet

nadrzędnego traktowania przesła-
nek rozwoju społecznego. Powiąza-
nie ekonomicznych i społecznych
czynników rozwoju stało się obec-
nie oczywistym i fundamentalnym
założeniem teorii ekonomii i poli-
tyki gospodarczej.' A jest to tylko
jeden — wprawdzie o szczególnie
doniosłej wadze —

z elementów
nowego i szeroko zakrojonego fron-
tu współdziałania wielu dyscyplin
w kształtowaniu programu socjali-
stycznych przeobrażeń i jego rea-

lizacji w warunkach dynamicznego
rozwoju.

Te nowe zadania nauk ekono-

micznych wysuwają zarazem na-

stępny — czwarty już — wniosek

generalny: uznając — niekiedy
przecież wybitne — osiągnięcia po-

szczególnych pracowników nauko-

wych, musimy przeciwstawiać obec-

nym skomplikowanym problemom
rozwojowym wysiłek i lepiej zorga-

nizowaną pracę zespołów ludzkich

złożonych z licznych specjalistów z

różnych dziedzin, przy wydatnym
podniesieniu sprawności ich działa-

nia oraz poziomu i szybkości uzys-

kiwanych efektów.

Niejednokrotnie wykraczamy tu

daleko poza zakres nauk ekonomicz-

nych, co w nawiązaniu do obec-

nych faz rewolucji naukowo-tech-

nicznej, określa się naw§J j,ąko
rysowującą się tezę o jedności eko-

nomii i techniki. Będące w toku

i przyszłe przeobrażenia społeczno-
gospodarcze muszą być analizowane

i kształtowane umiejętnym wysił-
kiem całych kolektywów nauko-

wych, dobrze zorganizowanych pla-
cówek, oczywiście przy wykorzysta-
niu uzdolnień i inicjatywy wybit-
nych twórców oraz ich osobistych
nieraz przodujących osiągnięć.

REDAKCJA: Tak więc — pomimo
wyraźnego postępu — można chy-
ba sformułować postulat — odnosi

się on nic tylko do nauk ekono-

micznych, ale i do innych dziedzin

nauki 1— że niezbędne jest głębsze
przeanalizowanie licznych proble-
mów, zwłaszcza tych, które związa-
ne są z rozwojem perspektywicz-
nym. To jednak — jak się wydaje
—

wymaga bardziej planowego po-

dejścia do badań. Co należałoby
zrobić, aby podnieść na wyższy po-

ziom naukową, organizacyjną i kad-

rową gotowość środowiska ekono-

micznego do spełnienia tych zadań?

Jak doprowadzić do tego, aby ba-

DOBRE
poradnictwo fachowe

i stałe wdrażanie zdobyczy na-

ukowych wśród rolników indy-
widualnych jest ciągle nieodzowne.
Potrzebna jest dobrze opracowana
metoda działania w tym zakresie.
W latach ubiegłych nasze działania
w tej dziedzinie reprezentowały
programy cząstkowe, a więc akcja
uprawy kukurydzy, akcja silosowa,
akcja paszowa itp. Do takich pro-

gramów organizowano wówczas

aparat administracyjny, naukowy
i oświatowy. To cząstkowe działa-
nie nie mogło i nie zastąpiło dobre-
go poradnictwa fachowego i wdra-
żania zdobyczy naukowych do go-

spodarstw chłopskich.
W dziedzinie popierania właści-

wych sposobów gospodarowania
wśród indywidualnych rolników
niezmiernie poczesne miejsce zaj-
mować powinna organizacja gospo-
darstw. Wiadomo, że wprowadzenie
szeregu poczynań gospodarczych,
zmierzających do podniesienia wy-

dajności produkcji rolnej, jest mo-

żliwe tylko w dobrze zorganizowa-
nym gospodarstwie rolnym.

Przy organizowaniu gospodarstwa
rolnego uwzględniać należy przede
wszystkim warunki klimatyczne
i glebowe, wielkość gospodarstwa,
jego położenie względem rynków
zbytu, zasoby gotówkowe itp.

Ogromna większość naszych go-
spodarstw indywidualnych jest źle

dania ekonomiczne były bardziej
„technologiczne", w lepszy sposób
niż to miało miejscę dotąd były
przekładane na Język praktyki gos-

podarczej?

K. SECOMSKI: Zasada planowe-
go podejścia do badań wynika tak-

że z szerokiego zakresu potrzeb ba-

dawczych, ich różnego stopnia pil-
ności i rozłożenia w czasie przy

ograniczonych środkach i możliwo-

ściach wykonawczych. Spośród li-

cznych problemów objętych bada-

niami szczególnej opieki wymagają
te, których rozwiązywanie bezpo-
średnio służy praktyce i w aktu-

alnych warunkach przyczynia się
do przyspieszania rozwoju społecz-
no- gospod ar czego.

Na tym tle trzeba sformułować

kolejny — piąty — wniosek gene-

ralny: koncentracja wysiłku badaw-

czego na rzecz szybszego rozwią-
zywania zagadnień o dużej donio-

słości dla praktyki jest dziś nie-

zbędna. Musimy wydatnie przy-

spieszać rozwój społeczno-gospodar-
czy oraz utrzymywać jego wysoką
dynamikę. Jest to pierwszoplanowe
zadanie dla nauk ekonomicznych,
zwłaszcza ze względu na ich bez-

pośredni współudział w dalszym do-

skonaleniu systemu funkcjonowania
gospodarki. W referatach zostały za-

rysowane główne dziedziny kon-

centracji badań, a dyskutując je w

toku obrad II Kongresu powinniś-
my zarazem określić lepsze metody
i drogi ich realizacji. Jednocześnie

musimy tu bezpośrednio nawiązać
do rezultatów dwudniowej narady
w KC PZPR w końcu kwietnia br.

poświęconej problematyce rozwojo-
wej nauk społecznych i ich zada-

niom w obecnym okresie.

Obecnie ze szczególnym naciskiem

stawia się problem lepszego „wbu-
dowania" nauki w procesy rozwoju
gospodarki. Nauka ma się współ-
cześnie przeobrazić w bezpośrednią
siłę wytwórczą o decydującym
wpływie na nowoczesny wzrost go-

spodarki. Wszechstronne realizowa-

nie tej myśli Marksa wymaga grun-

townych zmian w organizacji ba-

dań, w ich poziomie i związkach z

praktyką, w umiejętnościach prze-

kładania osiągnięć pracowników
naukowych- na język, oraktyki.'

. Program działań musi wiec u-

względnić liczne kierunki, które

przecież są na ogół dobrze znane,

ale. jak dotąd nie przynoszą odpo-
wiednich rezultatów. Niewątpliwie

pomimo podkreślonej uprzednio
nierównomierności postępu w nau-

kach ekonomicznych — podnosi się
ogólny poziom badań, zwiększają
się kadry i polepsza sie jakość ich

Drący. Są to istotne elementy ro-

kujące lepsze wyniki na przysz-

łość.

Wzmacnianie potencjału badaw-

czego wiąże się ściśle z rozwojem
placówek naukowycn oraz z polep-
szeniem organizacji. W tej dziedzi-

nie wysuwa się konieczność „wmon-

towania" komórek badawczych w

poszczególne kluczowe, wielkie or-

ganizacje gospodarcze. Oddziaływa-
nie „od środka" na procesy roz-

wojowe daje — jak to wynika z

analizy wdrażania postępu i osiąg-
nięć technicznych — daleko szyb-
sze i większe efekty. Łatwiej wów-

czas o transmisję do praktyki wy-

ników badań, łatwiej także o wy-

zorganizowana. Poszczególne dzia-
ły produkcji tych gospodarstw z re-

guły nie są ze sobą zharmonizowa-
ne. Gospodarka polowa nie jest do-
stosowana do produkcji zwierzęcej.
W większej części gospodarstw, po-
mimo znacznej ilości zwierząt, ro-

śliny kłosowe mają dużą przewagę,

rośliny pastewne natomiast upra-
wiane są w niewielkich rozmia-
rach. W związku z czym obserwu-
jemy tam chroniczny brak paszy,
a co za tym idzie — niedostateczne
odżywianie zwierząt.

Przewaga roślin kłosowych w go-

spodarce polowej prowadzi do tego,
że zboża przychodzą przeważnie w

złych stanowiskach, a więc upra-
wiane są kłosowe po kłosowych
nieraz kilka lat z rzędu. Nie pozwa-
la to uzyskiwać wysokich plonów.
Prowadzi do trudności w obróbce
roli. Zachwaszczenie pól ogromne.
Mała w związku z tym produkcja
obornika, przy słabej równocześnie
jego wartości nawozowej. Następu-
je silne wyczerpanie gleb i w re-

zultacie niedostateczne plony roślin
uprawowych.

Obecnie należy położyć nacisk na

dostosowanie gospodarki polowej do
potrzeb drugiej gałęzi produkcji, a

więc produkcji zwierzęcej. Organi-
zacja gospodarstw ma za zadanie
powiązania tych działów w taki
sposób, aby się one wzajemnie uzu-

pełniały, Rolnicy indywidualni z tym

wołanie ze strony praktyki odpo-
wiednich zamówień i zleceń będą-
cych rezultatem wszechstronniejsze-
go i wzajemnego rozeznania po-

trzeb i możliwości.

Poruszony wyżej problem należy
zapewne do najtrudniejszych —

a

zarazem najpilniejszych zagadnień
ściślejszego wiązania całego obsza-

ru nauki z potrzebami życia gos-

podarczego.

REDAKCJA: Ekonomia politycz-
na jest nauką par exellence spo-

łeczną, zawiera w sobie elementy
ideologiczne, systemy wartości spo-

łecznej itd. Wykracza więc daleko

poza wąsko pojętą naukę o efek-

tywności gospodarowania. Jak zda-

niem Pana Profesora przedstawia
się dotychczasowa sytuacja na tym
odcinku i co należałoby czynić da-

lej?

K. SECOMSKI: Trudno tu formu-

łować prostą odpowiedź ze względu
na niezwykle szeroki wachlarz pro-

blematyki ekonomii politycznej, co

zresztą bardzo interesująco rozwi-

ja generalny referat Sekcji i jeden
z referatów podsekcyjnych. Wyda-
je się jednak celowe podkreślić, że

wybita przez nas na czoło referatu

idea ofensywy nauk ekonomicznych
właściwie ujmuje istotę problemu,
przy założeniu przewodniej roli

ekonomii politycznej oraz przy kon-

centrowaniu się obecnie na potrze-
bach praktyki, a więc przede wszy-

stkim na zwiększaniu efektywności
gospodarowania. Jednocześnie musi-

my zapewnić wszechstronność ba-

dań ekonomii politycznej, jej sze-

niezmiernie ważnym i trudnym za-

gadnieniem gospodarczym nie są
w stanie uporać się własnymi siła-
mi. W związku z tym fachowa po-
moc doradcza w tym zakresie po-
siada szczególnie duże znaczenie.

Poradnictwo w dziedzinie organi-
zacji gospodarstw, wymaga bezpo-
średniego zetknięcia się instruktora

organizatora z rolnikiem. Instruk-
tor doradca na podstawie informa-
cji rolnika oraz różnych szczegóło-
wych danych, badań i analizy go-

spodarstwa, przyjmując pod uwagę

umiejętności i zdolności rolnika
oraz całokształt warunków miejsco-
wych, w jakich gospodarstwo się

rokie horyzonty i tworzenie pod-
staw wyjściowych dla licznych eko-

nomik oraz dyscyplin szczegółowych
i specjalistycznych. Stale sie roz-

wija i wzbogaca teoria ekonomii,
rodzą się nowe zagadnienia w wa-

runkach przechodzenia do rozwinię-
tego społeczeństwa socjalistycznego,
zarysowują się nowe konsekwencje
ekonomiczne, techniczne i społeczne
kolejnych faz rewolucji naukowo-

technicznej, Niezwykle ważne są

ustawicznie spełniane przez ekono-

mię polityczną jej.. - podstawowe
funkcje ideologiczne. Stąd więc
liłynie ocżyWTśty Symtóeft, ze'

:
ekono-

mia polityczna jest nauką wiecznie

ż"wą, rozwijającą nowe kierunki

badawcze, przy czym jej teoretycz-
ny dorobek służy zarówno bezpo-
średnio praktyce i budowaniu szer-

szych podstaw dla całości nauk

ekonomicznych, jak też rozwijaniu
celów i przesłanek ideologicznych.

Co czynić dalej? Kadry teorety-
ków ekonomii wydatnie się zwięk-
szyły. Ich bliższy kontakt naukowy
z przedstawicielami szczegółowych
i specjalistycznych dyscyplin eko-

nomicznych będzie przynosić wiele

obustronnych korzyści. Ten kieru-

nek — wspólnych prac i swobod-

nych dyskusji — trzeba wzmacniać

w warunkach większej wzajemnej
gotowości do wymiany poglądów i

wspólnych studiów w oparciu o

programy instytutów badawczych.

REDAKCJA: Wiele z poruszonych
wyżej spraw jest przedmiotem ba-

dań innych dziedzin nauki. Chyba
więc potrzebne jest szeroko zakro-

jone działanie interdyscyplinarne...

znajduje, będzie w stanie oddziały-
wać na rolnika i jego gospodarstwo
w taki sposób, aby stało się ono

gospodarstwem dającym duże osią-
gnięcia, a równocześnie stało się
prawdziwym ośrodkiem kultury rol-
nej, mogącej służyć za podstawę
\ wzór społeczno-organizacyjny w

danej okolicy.

Należałoby także dążyć do upo-
wszechniania uzyskiwanych wyni-
ków. W tym celu w poszczególnych
wsiach należałoby wciągać do
współpracy z przodującym rolni-
kiem innych rolników w formie
pracy zespołowej. Zespół taki po-
winien się składać z S do 7 rolni-

K. SECOMSKI: Współcześnie jest
to główna droga najbardziej obie-

cującyęh postępów w badaniach

naukowych. Chodzi tu nie tylko o

pokrywanie planem bądań „pól czy

obszarów" pomijanych przez po-

szczególne dyscypliny, ale przede
wszystkim o efektywność badań,
wzajemne ich pobudzanie oraz ro-

dzenie się nowych idei, myśli i

kierunków rozwiązań, a także o

wspólny wysiłek dający " szybciej
efekty.

Wystarczy z naszych doświadczeń

przytoczyć liczne przykłady dosko-

nałych studiów, ekspertyz, a także

prac teoretycznych, które zrodziły
się na platformie działalności Ko-

mitetu Badań i Prognos „Polską
2000", Komitetu Przestrzennego Za-

gospodarowania Kraju czy Komi-

tetu Badań Rejonów Uprzemysła-
wianych. Odrębnie nalezv wskazać

na dorobek Komitetu Ekspertów
dla Opracowania Raportu o Sta-

nie Oświaty w PRL.

Badania- interdyscyplinarne sta-

nowią poważny wkład w kształto-

wanie koncepcji perspektywicznego
planu rozwoju społeczno-gospodar-
czego Polski i planu przestrzenne-

go zagospodarowania kraju, jego
makroregionów i regionów. Nauki

ekonomiczne wiele wniosły w pra-

ce Głównej Komisji Prognozowa-
nia i Rządowego Zespołu Eksper-
tów do opracowania planu prze-

strzennego,

Wreszcie na szczególne podkreś-
lenie zasługuje udział przedstawi-
cieli nauk ekonomicznych w pra-

cach Komisji Partyjno-Rządowej
dla Unowocześnienia Systemu Fun-

kcjonowania Gospodarki i Państwa.

Chociaż tu właśnie szczególnie do-

bitnie zaznaczyło się zjawisko wy-

przedzenia praktycznych rozwiązań
i opóźnienie badań naukowych, to

jednak widoczny jest także i udział

nauki i znaczne ożywienie prac ba-

dawczych dzięki o wiele szerszemu

kontaktowi z praktyką i podjęciu
wielu badań empirycznych, w tym
w powiązaniu z eksperymentami
gospodarczymi i wdrażaniem no-

wych rozwiązań systemowych.

REDAKCJA: Nauki ekonomiczne

spełniają {^ jtęż; (funkcję) i edukacyjną.
Wszystko co dotyczy unowocześnia-

nia gospodarki.w tyiri^łtójbardźfej
humanistycznym i socjalistycznym
sensie, wiąże się nie tylko z postę-

pem w nauce i w polityce gospo-

darczej, ale przede wszystkim z

człowiekiem. Postęp powinien być
przekładany zarówno na język wą-

sko pojętej praktyki, jak i upowsze-

chniany, a przez to i zrozumiały
dla całego społeczeństwa. Jakie obo-

wiązki spoczywają tu na ekonomi-

stach?

' K . SECOMSKI: Popularyzacja
osiągnięć w naukach ekonomicznych
jest wyraźnie niedostateczna. I to

nie tylko w społeczeństwie, ale nar

wet wśród licznej przecież armii

ekonomistów. Wiele się jednak
zmieniło i zmienia na korzyść, głów-
nie dzięki pracy PTE, jego masowe-

go już charakteru, działalności licz-

nych kół oraz współpracy z NOT i

innymi organizacjami.

Z drugiej strony — jest to zapew-

ne dopiero początek drogi szerokie-

go upowszechniania wiedzy o gos-

podarce, wyjaśniania kierunków i

ków. z jednym najlepszym gospo-
darstwem już uprzednio zorganizo-
wanym. Przodownikiem takiego ze-

społu powinien być rolnik posiada-
jący już gospodarstwo zorganizowa-
ne. W zespole takim powinna prze-

biegać praca organizacyjna w od-
niesieniu do wszystkich członków
zespołu. Wszystkie te prace powin-
ny być podejmowane w ścisłym po-
rozumieniu z rolnikami i przy ich
czynnym udziale.

Rolnicy korzystający z fachowej
pomocy instruktorów-doradców po-
winni prowadzić u siebie rolniczą
rachunkowość książkową. Rachun-
kowość rolna w tych gospodar-
stwach jest nieodzowna dla pozna-
nia organizacji, kierunków i osta-

tecznych wyników ekonomicznych
gospodarstw chłopskich.

Dla tej działalności w dziedzinie
rozwoju produkcji rolnej w indy-
widualnych gospodarstwach rolnych
trzeba posiadać odpowiednio przy-

gotowanych fachowców, którzy mo-

gliby podołać tej trudnej pracy do-
radczej i umieli przystosować naukę
rolnictwa do warunków indywi-
dualnego gospodarstwa. Wydaje mi
się, że dla tych celów należałoby
powołać specjalne punkty szkole-
niowe dla przeszkolenia instrukto-
rów doradców w dziedzinie orga-

nizacji gospodarstw. W szkoleniu
tym należałoby uwzględnić:

celów polityki społeczno-gospodar-
czej, wagi jej zadań. Dobre wyniki
społeczno-gospodarcze ostatnich lat

na pewno sprzyjają tej pracy i stwa-

rzają klimat zwiększający zaintere-

sowanie —

a także rozumienie pro-

blematyki ekonomicznej. Nadal jest
jednak trudno o dobre prace popu-

larnonaukowe przeznaczone dla

szerszych kręgów społeczeństwa.

W referacie Sekcji podnosimy
niewątpliwy postęp w dziedzinie

wydawnictw ekonomicznych i wy-

datne ożywienie w zakresie wszel-

kiego typu publikacji.
Mówiąc jednak o funkcji eduka-

cyjnej, trudno jest nie poświęcić
choćby jednego zdania pokaźnym
postępom w kształceniu kadr. eko-

nomistów dla gospodarki i dla nau-

ki. Jest to istotne osiągnięcie okresu

powojennego, przynoszące pokaźne
korzyści gospodarcze. O wiele więk-
sze zadania rysują się tu jednak w

okresie perspektywicznym.

REDAKCJĄ: Właśnie II Kongres
Nauki Polskiej ma zarysować pro-

gram wkładu nauki w realizację
koncepcji Drugiej Polski. Bazuje on

jednak na tradycji i dorobku pol-
skiej myśli naukowej, na tradycjach
i dorobku nauki światowej, w szcze?

gólności nauki krajów socjalistycz-
nych. Do jakich przede wszystkim
tradycji własnych nawiązujemy, su-

mując dorobek polskich ekonomis-

tów i jaki widzimy związek między
polską myślą ekonomiczną a świa-

tową teorią ekonomii?

K. SECOMSKI: Jest to temat do-

niosły, a zarazem rozległy. Mówiąc
w największym skrócie, nawiązuje-
my do własnego dorobku, którego
postępowe elementy zostały dosko-

nale ukazane przez naszych history-
ków myśli ekonomicznej. Nawiązu-
jemy w szczególności do powojen-
nego dorobku i wiążemy go z osią-
gnięciami innych krajów socjali-
stycznych, a przede wszystkim
ZSRR. Rozwijamy to szeroko w re-

feratach Sekcji i podsekcji. Doro-

bek ten konfrontujemy z osiągnię-
ciami krajów kapitalistycznych.
Trzeba ustawicznie dostrzegać
ostrość występujących tu różnic,, od-

mienność celów i dążeń oraz ko-
nieczność wąlki z obcą ideologią i

jej' konsekwencjami, w tym z wy-

naturzeniami konsumpcyjnego' mo-

delu cywilizacji technicznej i jed-
nostronności idei kapitalistycznego
społeczeństwa dobrobytu i obfitości.

Twórcze więc rozwijanie teorii nauk

ekonomicznych, tworzenie wizji soc-

jalistycznego modelu rozwiniętego
społeczeństwa i nowoczesnej gospo-

darki stanowi niezwykle istotne za-

danie stojące dzisiaj przed już do-

statecznie silnym potencjałem ka-

drowym nauk. ekonomicznych.

Na II Kongresie przedyskutujemy
ocenę dotychczasowego dorobku

oraz programy i zadania rozwojowe
na przyszłość, jak też niezbędne
zwiększenie środków. Zadecyduje
jednak —

w okresie pokongreso-
wym

— realizacja, sprawność dzia-

łania oraz ofiarność i gotowość wy-

siłku środowisk ekonomicznych. Na

pewno można na nią liczyć w kli-

macie polityczno-społecznym stwo-

rzonym wokół realizacji uchwały VI

Zjazdu PZPR.

REDAKCJA: Dziękujemy Panu

Profesorowi za rozmowę.

Rozmawiał:

KAROL SZWARC

t omówienie zakresu prac przygoto-
wawczych, a więc: opis gospodarstwa
plan sytuacyjny, kwalifikacje rolnika,

t omówienie właściwej organizacji go-

spodarstwa, a więc: projekt organiza-
cji gospodarstwa polowego, wraz z

innymi działami produkcji, plan orga-

nizacyjny lub reorganizacyjny, przejś-
cia siewne, itp.

• prowadzenie gospodarstwa: doradztwo
ogólne z zakresu produkcji: roślinnej,
produkcji zwierzęcej 1 działów spe-

cjalnych według Instrukcji sezonowej
przy równoczesnym uwzględnieniu
najnowszych zdobyczy naukowych.
Preliminarze obrotów gospodarskich
i pasz oraz preliminarze gospodar-

stwa domowego,
0 rachunkowość rolnq z uwzględnie-

niem gospodarstwa rolnego 1 gospo-

darstwa domowego.

Program należałoby uzupełnić
wykładami specjalnymi z zakresu
ogrodnictwa, łąkarstwa i uprawy

pastwisk, organizacji zbytu, mecha-
nizacji rolnictwa, ochrony roślin itp.
Należałoby włączyć do takiego pro-
gramu szkoleniowego omawianie
działania organizacji oświatowych
1 spoleczno-rolniczych, opracowy-
wać z nimi organizację konkretnego
gospodarstwa, zespołów organizacji
gospodarstw i całych wsi.

Wydaje się też, że do prowadze-
nia omówionych punktów szkole-
niowych powołane są Rolnicze Re-
jonowe Zakłady Doświadczalne

0 DORADZTWIE
FACHOWYM

ZYGMUNT BUCZYŃSKI

4 STRONA 2YCIE GOSPODARCZE NR 20 (1151) — 20. V.1973 R,



OGÓLNOKRAJOWY
- KONKURS

GOSPODARKI

Zużyte opony można wykorzystać również do tego celu.

CO ROBIĆ
Z ODPADAMI

PAWEC AMBROZIEWICZ

Troska o prawidłowe wykorzystanie wszelkich do-

stępnych zasobów surowcowych zajmuje ostatnio

poważne miejsce w gospodarce. Odnosi się to

również do sprawy zagospodarowywania surow-

ców wtórnych.

NAJWYŻSZY już czas, aby tematykę tę zacząć
traktować całościowo, niż to ma miejsce
dotychczas, oraz aby z analizy bieżącej sytUr

acji wyciągnąć daleko idące praktyczne wnioski.

W problemie zagospodarowywania szeroko rozumia-

nych odpadów nieodzowne jest wyróżnienie dwóch je-
go głównych aspektów: społecznego i gospodarczego.
Takie ujęcie sprawy pozwala rozpatrywać ją we właś-

ciwych wymiarach.

Raport Sekretarza Generalnego ONZ zwrócił uwagę
zarówno opinii publicznej, jak i kierownictw poszcze-

gólnych krajów na koniecznośc ochrony naturalnego
srodowiska człowieka. Uwaga ta skupiona została na

dwóch głównych problemach: zanieczyszczania wód
i zanieczyszczania atmosfery. W zestawie: powietrze-
woda wyraźnie odczuwa się brak trzeciego jeszcze
członu: ziemi. Inaczej rzecz formułując — niezbędne
jest zwrócenie uwagi również na odpady stałe, nie ob-

jęte tak szeroko, jak poprzednie, zakrojonym działa-
niem. Zatrzymajmy się właśnie przy tym problemie.

LISTA ODPADÓW

Potocznym określeniem „odpady" obejmuje się sze-

reg ich grup, nie zawsze jednakowo zdefiniowanych.
Nie wchodząc w sz^zegół^.^lasyfik^cyjneimM/jInteiić
tu można pod względem poćhoazęnia O&KMK

piftWulft^ne^odpafty poużytkowe boeksŁlaątaGyineL
odpady komufldltte (zwańie'j^pńYarnie VJnueciarni5)
itd.

Pod względem charakteru podział jest prostszy. W

dotychczasowej praktyce gospodarczej odpady dżieii
się na „metaliczne" (wliczając w to złom żelaza, stali
:i wszelkich metali kolorowych) oraz .niemetalicz-

ne", przykładowo: makulatura, stłuczka szklana, odpady
skórzane, drzewne, złom tworzyw sztucznych, złom

gumowy (bo nazwa „złom" uzyskała tu prawo oby-
watelstwa), odpady włókiennicze, odpady z przemy-
słu spożywczego, z zakładów żywienia zbiorowego itd.

Pokrewne grupy tworzą też np. żużle, popioły lotne,
kopaliny towarzyszące (różnego rodzaju iły), stano-

wiące bądź to produkt uboczny, bądź odpadowy okreś-

lonych procesów technologicznych.

Oczywiście i ten podział nie wyczerpuje listy surow-

ców wtórnych, ma jedynie zobrazować różnorodność

problematyki. Przy sposobności wyjaśnić warto, że do
omawianego zakresu nie wlicza się tzw. opakowań
zwrotnych — tak długo, jak długo one „rotują", tzn.

dopóki nie staną się odpadeim.

OSZCZĘDNOŚCI

Stosowanie makulatury jako surowca wtórnego po-
zwala ograniczyć zużycie drewna-papierówki, bądź też

celulozy, importowanych w znacznych ilościach. W

przybliżeniu ocenia się, że 1 tona' makulatury zastę-
puje 1/2—2/3 tony celulozy lub odpowiada ilości

drzew, pochodzącej z 0,02 ha lasu. A zatem stosowa-

nie makulatury daje skutek w postaci wydatnej osz-

czędności lasów orąż dewiz.

Dodatkowe efekty uzyskuje się dzięki odbarwianiu
makulatury — co pozwala używać ją do produkcji
szerszego asortymentu Wyrdłsów.

Ogólnie stwierdzić jednak trzeba, że poziom zu-

życia makulatury w naszym kraju wyraźnie odbiega
od poziomu uzyskiwanego w krajach znacznie zamoż-

niejszych.
Podobnie, choć nie identycznie, przedstawia się

sprawa zagospodarowania stłuczki szklanej. Stosowa-
nie stłuczki pozwala uzyskać — obok korzyści techno-

logicznych — oszczędność pokaźnych ilości cennej
sody. Zaoszczędzone jej ilości można przeinaczyć dla

innych odbiorców bądź na eksport.
I tutaj dodatkowe efekty osiągnąć można przez za-

stosowanie procesu odbarwiania, ponieważ wykorzys-
tywanie stłuczki różnokolorowej (tzw. „mozaiki)
wiąże się z pewnymi ograniczeniami.

Analogicznie, lub w sposób nawet pełniej zilustro-

wany liczbowo można udokumentować celowość eko-

nomiczną zagospodarowywania pozostałych grup od-

padów. I tak — przykładowo — stosunkowo mało
wiadomości dochodzi do szerokiego kręgu obywateli
na temat możliwości, dotyczących wykorzystywania
złomu gumowego (a zwłaszcza zużytych opon. stano-

wiących poważny kłopot dla wszystkich ich posiada-
czy) i uzyskiwania istotnych efektów gospodarczych
w przypadku wdrażania opracowanych już rozwiązań
technologicznych.

WYJSC POZA TRADYCJĘ

W stosunku nie do wszystkich asortymentów od-

padów czy wszelkich ich ilości sposoby (metody) ich

wykorzystywania śą znane względnie opanowane.
Stwierdzić natomiast należy, że wprowadzenie coraz

to nowych materiałów do użytku, a zwłaszcza — no-

wych rodzajów tworzyw, włókien itd. stwarza nowe

ograniczenia.
Umożliwiają one wykorzystywanie poszczególnych

asortymentów surowców wtórnych w sposób uświęco-
ny tradycją. I tak: obecność zwiększonych ilości włó-
kien chemicznych (syntetycznych) w szmatach ogra-

nicza możliwość ich wykorzystania w przemyśle pa-

pierniczym, nowych rodzajów kauczuku — utrudnia

proces ich regeneracji, przypadkowe zmieszanie nie-
których odmian tworzyw sztucznych może doprowa-
dzić w toku przetwórstwa odpadów do wybuchu.

Stąd powstaje konieczność. rozwinięcia niezbędr
nych prac badawczych nawet w tych dziedzinach,
gdzie „tradycyjne" metody wykorzystywania odpadów
są znane od dawna.

Generalnie rzecz ujmując istniejące w kraju sytuacje
w zakresie gospodarki niemetalicznymi surowcami

wtórnymi scharakteryzować można następująco:

Posiadamy niepełny pogląd na wielkości zasobów surow-
ców wtórnych, możliwych do gospodarczego wykorzystania.

• Niedostateczna jest sieć placówek, zajmujących się
przetwórstwem surowców wtórnych, w tym również — icb
uszlachetnieniem znanych i sprawdzonych technologii.

• Szereg Interesujących rozwiązań technologicznych, opra-
cowanych w ubiegłych latach w dziedzinie zagospodarowy-
wania odpadów oczekuje na przemysłowe wykorzystanie
(wdrożenie).

• Nie wszystkie ze stosowanych obecnie metod zagospo-
darowywania surowców wtórnych' (niemetalicznych) repre-
zentują najwyższy poziom światowy, czy chovby. są dosta-
tecznie efektywne.

• Wskutek braku dostatecznych zdolności przerobowych
w zakresie poszczególnych asortymentów niemetalicznych
surowców wtórnych — akcja zbiórki tych surowców świado-
mie nie jest rozwijana w maksymalnym stopniu.

• Posiadamy rozbudowaną, lecz niejednolitą oiganizacyjnie
sieć placówek zbiórki surowców wtórnych.

0 Dotychczas obowiązujące przepisy i cenniki na ogól nie
działają mobilizująco w kierunku zwiększania zaangażowa-
nia niemetalicznych surowców wtórnych, zarówno w ;<*ali
przedsiębiorstwa, jak i branży.

• W wielu dziedzinach brak metod technologicznych wy-
korzystywania poszczególnych asor.yme :tuw 'lub grup asor-

tymentowych) niemetalicznych surowców wtórny rh.

,'itŃl Znftiomość rozwiązań stosowanych za granicą ma na

ogól clrarakter wyłącznie fraśmSrirai^ezny:
; "

ii ; Istnie ją rBś1ri6"wldoki na wyraźną poprawę sytuacji <—
t^^odpowiednie dpcyzje jjodjętewf.okii 1971 na

SAME UCHWAŁY NIE WYSTARCZĄ

Jak przed chwilą wspomniano — optymistyczny
akcent wnoszą do sprawy dwie uchwały, podjęte w

1971 roku w styczniu (o bardzo szerokim zakresie),
poświęcona intensyfikacji gospodarki niemetalicznymi
surowcami wtórnymi w latach 1971—1975 i w lipcu
— poświęcona popiołom lotnym.

Podstawowe znaczenie dla omawianej sprawy ma

uchwała styczniowa, przypominająca, że odpowiedzial-
ni za zagospodarowanie wszelkich odpadow są kie-

rownicy tych resortów w których odpady te powstają,
a za koordynację gospodarki nimi — odpowiednie re-

sorty branżowe.

Warto też zauważyć, że podjęcie tej uchwały i ter-

miny jej realizacji świadomie wyprzedzały prace nad
przygotowaniem planów gospodarczych na lata 1971—
—1 975.

Sama uchwała — choćby najlepsza — nie stanowi

jeszcze istotnej zmiany w aktualnej sytuacji. Uzyska-
nie niewątpliwych, podświadomie odczuwanych, a

dających się obliczyć odpowiednimi rachunkami i w

sposób wymierny określonych efektów . (co znaleźć
można w materiałach szczegółowych) uwarunkowane

jest realizacją zadań, uznanych za słuszne.

Przykłady zebrane w ciągu ostatnich miesięcy
wskazują, że obok obserwowanego działania z pełnym
zaangażowaniem — realizacja niektórych postanowień
wymagać będzie sporego wysiłku, by przebiegało to

dostatecznie szybko oraz doprowadziło do zamierzo-

nych celów.

Aby osiągnięcie istotnego postępu w zagospodaro-
wywaniu ..niemetalicznych surowców wtórnych stało
sie faktem — niezbędna jest realizacja szeregu okreś-

lonych zadań. Duża ich część znalazła odbicie we

wspomnianych uchwałach. Wymieńmy wybrane, szcze-

gólnie tutaj narzucające się:

( Ponieważ za koordynację zagospodarowywania określo-
nych asortymentów surowców wtórnych odpowiadają właś-
ciwe ogniwa gospodarcze (praktycznie: - za makulaturę —

przemysł papierniczy, za stłuczkę szklaną — przemysł
szklarski Itd.) konieczne jest również opracowanie wielolet-
nich programów branżowych, mających za przedmiot wszyst-
kie, a zwłaszcza podstawowe asortymenty względnie grupy
asortymentowe surowców wtórnych, orae za cel —

wyzys-
kanie maksymalnych ich ilości. Programy takie, oparte na
ocenie zasobów tych surowców winny zawierać listę zamie-
rzeń inwestvcvjnycli. orzpwidywan.i tematykę prac badaw-
czych, niezbędne posunięcia organizacyjne, a także postula-
ty, dotyczące wielkości skupu surowców wtórnych, zmian
w systemie obrotu itd. oraz katkulację ekonomiczną po-
szczególnych przedsięwzięć.

• Opracowane w ten sposób programy należy poddać
wnikliwej weryfikacji, która pozwoli ustalić hierarchię waż-
noiici i kole.iioić reaiizrHi po<-7czi"*ó:nyrh -smutrz'''. V. "-i-v
bowiem można przewidzieć, że nie wszystkie zadania będą
mogły być równocześnie podjęte, że realizację części będzie
należało odłożyć.

• Nadal należy rozwijać szeroki front prac badawezych
— (kontynuując rozpoczęte, podejmując nowe) ma|:eyc,i na
celu rozwój technologii przetwórstwa poszczególnych asorty-
mentów odpadów, jak również. opracowanie najbardziej
efektywnych rozwiązań gospodarczych (np. w dziedzinie
obrotu). Zagwarantowanie na ten cel środków z funduszy
centralnych stanowić winno gwarancję wdrożeń wyników
wykonanych prac.

:

•» W istniejących przepisach należv niczw ocznie wprowa-
dzić takie korekty, które by przewidywały stosowanie inne-
go rachunku ekonomicznego przy wykorzystaniu odpadów.
Odnosi się to zwłaszcza do occiiy efektywności nowo podej-
mowanych inwestycji z omawianego zakresu oraz do
uwzględniania w efektach zagospodarowywania surowców
wtórnych — zaoszczędzonych nakładów na ich likwidację.

• Równolegle należy usuwać te. wszystkie bariery gospo-
darcze, które dotychczas odstręczaj! od stosowania surow-

ców wtórnych. Dotyczy to takich spraw. Jak: niewłaściwe
relacje między cenami różnych typów surowców, niedosta-
tek dotychczas obowiązujących mierników oceny działalnoś-
ci .przedsiębiorstw, które by zachęcały dostatecznie dobitnie
do obniżki kosztów własnych oraz do wykorzystywania su-

rowców, określanych niekiedy jako „miejscowe".
Należą tu również: szeroka I udoskonalona zbiórka su-

rowców wtórnych oraz tworzenie niezbędnych zdolności pro-
dukcyjnych dla ich przetwórstwa.

ŻYWIOŁOWOŚCI
STEROWANIA

MICHAŁ OLĘDZKI

Nawiqzujqc do głównego wqtku mojego artykułu pt. „RYNEK ZATOMIZOWANY" („Życie Gospodar-
cze" nr 15 z kwietnia 1973 r.) spróbuję teraz przedstawić praktyczne problemy ruchliwości przestrzen-
nej pracowników w obecnej dekadzie naszego rozwoju społeczno-gospodarczego.

KONCEPCJA
zagospodarowania

kraju do roku 2000 i jej reali-

zacja już w obecnym dziesięcio-
leciu zadecydują o koncentracji
miejsc pracy i miejsc zamieszka-
nia, o integracji funkcjonalnej i
przestrzennej istniejącego obecnie
układu węzłowo-pasmowego aglo-
meracji i ośrodków miejsko-prze-
mysłowych z obszarami rolnymi i
urbanizującymi się. Polityką prze-
strzenna w obecnej dekadzie prze-

sądzi w poważnym stopniu o moż-
liwościach racjonalnej modyfikacji
ukształtowanych historycznie raiu

przestrzennych przemieszczeń pra-
cowników w formie migracji wa-

hadłowych i definitywnych.
Można przewidywać na podsta-

wie tendencji występujących w

krajach rozwiniętych,
'

wysoko u-

przemysłowionych i zurbanizowa-
nych, że migracje wahadłowe roz-

winą się bardzo dynamicznie, bo
rozwój społeczno-gospodarczy bę-
dzie się odbywał w trybie wzmo-

żonego różnicowania przestrzennego
kraju, przy dekoncentracji miejsc
zamieszkania i koncentracji miejsc
pracy. W okresie do 19G0 r. prze-

widuje się u nas szybki, dalszy
wzrost tzw. ludności dwuzawodo-

wej na wsi, tj. mieszkańców wsi

przeważnie dojeżdżających do pra-

cy poza rolnictwem w miastach, z

2.6 min osób w 1970 r. do ponad
3.7 min osób w 1930 r.

Rzecz jasna, rozwój infrastruktu-

ry komunikacyjnej i motoryzacji,
budowa sieci dróg szybkiej komu-

nikacji samochodowej, tworzących
nowe pasma, zapewne sprzyjać bę-
dzie racjonalizacji ruchu pasażer-
skiego i skróceniu czasu traconego
na dojazdy pracownicze. Przy skra-
caniu czasu i wzroście komfortu
dojazdu niewykluczone jest roz-

szerzenie ram przestrzennych ryn-
ków pracy.

Przyspieszony rozwój wielkich

aglomeracji i ośrodków miejsko-
przemysłowych i usługowych wy-

magać będzie jednak również znacz-

nego zwiększenia przemieszczeń
pra.ępwjij&ów.w farmie migracji se-;

zonpwych. i .dsfinitywńyęh % obszar
rów oddalonych, względnie przelud-
nionych i nie rozwiniętych gospo-
darczo. Przemieszczenia niektórych
kategorii pracowników, zwłaszcza
kadr wykwalifikowanych, przebie-
gać będą w ramach przestrzennych
narodowego rynku pracy, i to tym
bardziej intensywnie, im bardziej
radykalnie likwidowane będą barie-

ry przenośności czynnika ludzkiego.

DALSZA AKTYWIZACJA
REZERW

Doświadczenia lat 1960—1970 wy-

kazały, że mimo różnych decyzji
administracyjno-ekonomicznych o-

graniczających przepływy między-
regionalne ludności, przemieszcze-
nia pracowników przebiegały z du-

żym natężeniem, tyle że miały cha-
rakter niezorganizowany i często
niep-żądany z punktu widzenia

gospodarstwa społecznego. Tak oce-

nić należy zbyt duży odpływ lud-
ności z województw zachodnich
oraz z rolnictwa w niektórych re-

gionach w formie migracji waha-

dłowej. W rezultacie niesterowa-

nych przemieszczeń pracowników
tak, aby „ominąć" nieżyciowe prze-
pisy meldunkowe, pogarszała się
struktura zatrudnienia w rolnictwie

rejonów uprzemysłowionych i nie

zmniejszało się przeludnienie agrar-
ne w regionach rolniczych i słabo
rozwiniętych gospodarczo.

Jeśli nie chcemy pogłębiać żywio-
łowości w gospodarowaniu czynni-
kiem ludzkim zarówno w działach

pozarolniczych, <ak i w rolnictwie
nie możemy więc już W bieżącej
dekadzie zrezygnować ze sterowa-

nia i choćby częściowego organizo-
wania przemieszczeń pracowników.
Przepływy międzywojewódzkie i ze

wsi do miast w latach 1971—1975

mają objąć 1.1 min osób. Przepły-
wy międzyregionalne oszacowano

na ok. 410 tysięcy osób. Większość
tych przepływów ma mieć formy
zorganizowane.

Mimo że w latach 1971—1972 we-

dług danych GUS, saida migracji
były niższe niż zakładano, przys-

pieszenie tempa rozwoju gospodarki
w nadchodzących latach przy nie-
słabnących tendencjach do maksy-
malizacji zatrudnienia każe oczeki-
wać wzmożonego nacisku na dal-
szą aktywizację rezerw pracowni-
ków zamiejscowych. Jednakże w

sytuacji występowania deficytu
męskich zasobów, również na ob-
szarach stanowiących dotychczas
źródło ich dopływu w formie zor-

ganizowanego werbunku, plany
przemieszczeń na lata 1973—
1975 mogą być ustalone w zasadzie
na poziomie dotychczasowym, tj.
niższym niż początkowo zakładano.
Liczba robotników werbowanych
przez zakłady pracy i terenowe służ-
by zatrudnienia oraz ochotnicze
hufce pracy w latach 1973—1975
powinna wynosić ok. 50 tys. osób
rocznie. Wobec napiętej sytuacji na

rynku pracy męskich zasobów co-

raz częściej, zwłaszcza w budow-

nictwie, stosowane są i będą okre-
sowe przemieszczenia pracowników
z jednych przedsiębiorstw do in-

nych, dla potrzeb budowy priory-
tetowych zakładów przemysłowych.

Lokalizacja nowych inwestycji
zatrudnieniochłonnych i wzrost

współczynnika zmianowości w ist-

niejących aglomeracjach w latach
1973—1980 wyznaczy ostateczne roz-

miary i kierunki przemieszczeń pra-
cowników w naszym kraju, nieza-
leżnie od pierwotnie przyjętych za-

łożeń planowych.

GODZENIE INTERESÓW

Przemieszczenia te w zorganizo-
wanych formach planowego wer-

bunku pracowników napotykają już
dziś i napotykać będą w następ-
nych latach słabnącego przyrostu
demograficznego zasobów ludzkich
na duży opór prezydiów rad naro-

dowych tych terenów, które trady-
cyjnie uczestniczyły w transferze

siły roboczej a więc województw:
białostockiego, bydgoskiego, kielec-

kiego, krakowskiego, lubelskiego,
łódzkiego, poznańskiego, rzeszow-

skiego i warszawskiego-

Deficyt mężczyzn, wyrażający się
w pewnej nadwyżce wolnych miejsc
pracy przeznaczonych dla nich na

terenie wymienionych województw,
był przyczyną oporu władz regio-
nalnych w ustaleniu planów wer-

bunku na rok bieżący. Deficyt ten

jest konsekwencją dużych przyros-
tów zatrudnienia z tytułu inwesty-
cji w latach 1971—1975 .

Stoimy więc wobec dylematu go-
dzenia interesu regionalnego z in-
teresem ogólnospołecznym w zakre-
sie gospodarowania czynnikim ludz-
kim. Wydaje się, że wobec deficytu
męskich zasobów, nawet w obecnej
5-latce, gdy występuje największy
przyrost potencjału pracy, który się
już nie powtórzy w tym stuleciu
w Polsce, należy uruchomić mecha-

nizmy wyzwalania rezerw spośród
już zatrudnionych wgospodarce us-

nić do minimalizowania przyrostu
zatrudnienia przez przemieszczenia
pracowników zamiejscowych w for-

mę migracji wahadłowej, okresowej
czy definitywnej.

Rozmieszczenie przyrostu zasobów
ludzkich w obecnej dekadzie wyka-
zuje, że rezerwy największe wystą-
pią m. in. na terenach woje-
wództw: opolskiego, wrocławskiego.
Jednakże należałoby zminimalizo-
wać rozmiary planowego werbun-
ku pracowników przemieszczanych
z tych terenów do ok. 1,0 — 1,5 tys.
z jednego województwa.'

Nie przesądza to, że tym samym

ograniczone zostaną procesy ruch-
liwości spontanicznej w kierunkach

preferowanych przez ludność tych
ziem, a nie zawsze pokrywającj'ch
się z priorytetowymi inwestycjami
ogólnokrajowymi.

W latach 1976—1980 należałoby
więc sięgać przede wszystkim do
rezerwuarów pracy żywej, którymi
będą województwa krakowskie,
warszawskie, poznańskie, bydgoskie,
kieleckie, lubelskie i rzeszowskie —

mimo że najwyższe przyrosty za-

sobów wystąpią w woj. katowickim,
wrocławskim i również opolskim.
Z dopływu zamiejscowych pracow-
ników mają korzystać przede wszy-
stkim miasta wydzielone i -woje-
wództwo katowickie oraz prioryte-
towe inwestycje na różnych tere-

nach. Przewiduje się, że w tym o-

lcresie rozmiar}' roczne przemiesz-
czeń pracowników wyniosą ok. 70

tys. osób. Jest to więc prognoza os-

trożna, zakładająca niewielki wzrost
w stosunku do obecnego 5-lecia.

Wydaje się, że bez wnikliwej a?

nalizy rezerw zatrudnienia w dzia-
łach pozarolniczych .1. w rolnictwie

indywidualnym, bez zahamowania

presji na maksymalizację zatrud-
nienia w zakładach produkcyjnych,
jak ł bez programu rozwijania defi-

nitywnej migracji ludności wiej-
skiej z terenów przeludnionych,
trudno sobie wyobrazić wykonanie
planu społeczno-gospodarczego roz-

woju w obecnej dekadzie.

ZWIĘKSZENIE OFERT
DLA KOBIET

Dla osłabienia deficytu męskich
zasobów i ograniczenia nadwyżek
zasobów kobiecych koniecznie
trzeba przejść do sterowania prze-
mieszczeniami kobiet, które dotych-
czas odbywały się zazwyczaj w for-
mie migracji towarzyszącej prze-
pływom mężczyzn i stwarzały Ido-
poty na rynku pracy w miejscu
docelowym, przede wszystkim z

powodu braku miejsc zakwatero-
wania i miejsc pracy. Sterowanie
to 'wymaga dysponowania odpo-
wiednimi środkami, dla uwolnienia
kobiet od konieczności poszukiwa-
nia dachu nad głową i pracy na

własną rękę. Powinna to być nie
ich sprawa prywatna, ,ale sprawa

społeczna władz lokalnych i zakła-
dów pracy zainteresowanych w za-

gospodarowaniu zasobów ludzkich.

Inicjatywa uruchomienia mini',
mum 3 hoteli międzyresortowych
dla przemieszczonych ; kobiet w

dyspozycji prezydiów rad narodo-

wych w m. st. Warszawie, Kato-
wicach i Wrocławiu może wydać
się niektórym rozwiązaniem palia-
tywnym, a może i dwuznacznym,
ale należy je powitać jako próbę
zapoczątkowania działań na rzecz

umożliwienia również kobietom ko-

rzystania z bardziej urozmaiconych
ofert pracy, jakie charakteryzują
środowiska wielkomiejskie.

Zachęcanie pracowników obojga
płci do zmiany miejsca pracy i za-

mieszkania, a następnie do stabili-

zacji- w nowym środowisku wyma-

ga zastosowania szeregu zachęt 'j i

gwarancji powodzenia w zmienio-

nych warunkach pracy i bytu. Po-
trzebne są przede wszystkim gwa-

rancje przyspieszonego rozwiązania
potrzeb mieszkaniowych, znaczne

zasiłki na zagospodarowanie, wy-

płacane nie po upływie roku pra-
cy, ale w momencie jej podejmo-'
wania choćby początkowo na zasa-

dzie pożyczki umarzanej po pew-
nym okresie pracy. Potrzebne są
ułatwienia w zdobywaniu kwalifi-
kacji i Domoc w możliwie harmo-!

nijnej adaptacji społecznej.

ROLA SŁU2BY ZATRUDNIENIA

W gospodarce socjalistycznej, roz-

wijającej się z założenia według
mniej lub bardziej naukowo spo-:

rządzonego płanu, sterowanie prze-

mieszczeniami pracowników zależy
przede wszystkim od świadomej
działalności społecznych służb za-

trudnienia, zorganizowanych na za-

sadzie centralizmu demokratyczne-
go.

Wydaje się, że należałoby się opo-

wiedzieć za celowością jednolitej
pionowej struktury organizacyjnej
służb zatrudnienia i służb socjal-
nych, podporządkowanej Minister-

stwu Pracy/ Płac i Spraw Socjal-
nych doświadczenia warszawskie-

go wojewódzkiego wydziału zatrud-

nienia
1 ), który służby zatrudnienia

zorganizował w zależności od rejo-
nizacji zatrudnienia, obejmującej
kilka jednostek powiatowych prze-

mawiają za celowością zaniechania

schematycznego, administracyjnego
podziału przestrzeni działania służb

zatrudnienia.

Skuteczne przyspieszenie procesu

scalenia rynków lokalnych w naro-

dowy rynek pracy i realizacji ogól-
nokrajowej polityki zatrudnienią,
m. in. priorytetowych potrzeb re-

jonów przyspieszonej industrializacji
zależy przede wszystkim od dosto-

sowania form i metod pośrednictwa
pracy do wymogów zmiennych sy-

tuacji na rynkach pracy. Koniecz-

ne jest zwłaszcza przejście od bier-

nego pośrednictwa pracy do pla-
nowania dopływu pracowników do

zakładów pracy w oparciu o rocz-

ne plany opracowane wspólnie przez

terenową i zakładową służbę za-

trudnienia. Plany takie, uwzględ-
niające rozmiary zapotrzebowania
i źródła pokrycia sporządzone dla

zakładów kluczowych na danym
rynku pracy umożliwiałyby anty-

cypacyjne działania zapewniające
względną równowagę rynku pracy.

Jeśli uznaliśmy czynnik ludzki za

decydujący o postępie społecznym
i rozwoju gospodarczym musimy
znaleźć środki na niezbędną dla jego
efektywniejszego wykorzystania re-

organizację służb zatrudnienia i

służb socjalnych, zajmujących się
kształtowaniem równowagi zarówno

na lokalnych rynkach pracy, jak 1

na narodowym rynku pracy.

Od pracy tych służb zależy opty-

malizacja struktur zatrudnienia w

zakładzie pracy na lokalnych, re-

gionalnych i ogólnokrajowym ryn-

ku pracy oraz tempo przechodze-
nia do nowoczesnych, informatycz-
nych metod zarządzania gospodarką
czynnikiem ludzkim, które są wa-

runkiem tej optymalizacji.

1) zob. w . Talejko: Zarys koncepcji
zmian w zakresie działania organów za-

trudnienia w pracy zbiorowej pt. Te-
renowa ełużba zatrudnienia. W poszu-

kiwaniu nowych rozwiązań „Studia 1
materiały", instytutu Pracy i Spraw So-

cjalnych, Zeszyt 0, 1912 r. a . 141.
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Zawsze wiosną wraca na łamy czasopism rolniczych sprawa racjo-

nalnej gospodarki na użytkach zielonych. Niezmiennie przewija się

wówczas ten sam wniosek: użytki zielone to ogromna, nie w pełni

wykorzystana rezerwa pasz o najwyższych wartościach odżywczych.

Lepsze ich zagospodarowanie, uzyskanie trzeciego pokosu siana

wzbogaciłoby naszą narodowq spiżarnię o miliony litrów mleka i ty-

siące ton mięsa. Tymczasem mimo wysiłków służby rolnej oraz in-

stytucji rolniczych, które rozpowszechniają zalecenia agrotechniczne,

organizują konkursy i usiłują namówić rolników do lepszej gospo-

darki na łąkach i pastwiskach, nie ma w tej dziedzinie żadnego

przełomu i takiego wzrostu wydajności, jaki nastąpił w pozostałych

działach rolnictwa.

MARCIN MAKOWIECKI

NOWOCZESNA
UŻYTKACH ZIELONYCH

ZANIM
odpowiemy na te pyta-

nia, przypomnijmy, dlaczego
warto troszczyć się o użytki

zielone.

Według danych statystycznych, li-

czą one 4 231 tys. hektarów. Sta-
nowi to około 20 proc. wszystkich
użytków rolnych. W tym powierzch-
nia pastwisk to 1 712 tys. ha, a za-

tem około 9 proc. Są to więc ob-
szary bardzo duże. I to jest jeden
powód, aby poświęcać im baczną
uwagę. Ale powodów tych jest
znacznie więcej. W sześciu woje-
wództwach zachodnich i północnych
użytki zielone zajmują aż 25-30

proc. ziemi uprawnej. Warto o tę
ziemię dbać, chociaż, niestety, w

wielu regionach użytki te usytuo-
wane są niekorzystnie —

z dala od'
ośrodków gospodarczych.

'

Łąki i pastwiska dostarczają po-
nad 60 proc. całorocznej racji ży-
wieniowej dla bydła (w tym z

pastwisk około 36 proc.) . Ponadto

korzystają z nich inne gatunki
zwierząt gospodarskich — konie,
owce. Widzimy więc, że wydajność
i stan użytków zielonych w dużym
stopniu decyduje i będzie decydo-
wać o możliwościach rozwoju pro-

dukcji zwierzęcej i o jej opłacalno-
ści, która szczególnie zależy od ży-
wienia pastwiskowego. Oczywiście,
uwzględnić trzeba w tych rozważa-

niach różnice regionalne. Centrum
Polski — województwa bydgoskie,
poznańskie, łódzkie — ma mniejsze
obszary łąk i pastwisk. Przeważa tu

Więc produkcja pasz z upraw po-

lowych. Ale w związku z tym o łą-
ki i pastwiska trzeba się troszczyć
w dwójnasób.

Poziom zagospodarowania użyt-
ków zielonycn jest jednak niski w

całym kraju. Ocenia się, że zaled-
wie na powierzchni około 150 tys.
ha pastwisk prowadzona jest racjo-
nalna gospodarka. Średnia wydaj-
ność pastwisk wynosi 2 — 2,5 tys.
jednostek owsianych z hektara. Na-
tomiast na pastwiskach dobrze za-

gospodarowanych i obficie nawożo-

nych wydajność jest czterokrotnie

wyższa. Bez wahania zatem można
mówić już nie o rezerwach, ale o

zacofaniu gospodarki pastwiskowej.

Lepiej, dzięki zwiększonemu na-

wożeniu przedstawia się wydajność
łąk. W latach 1950-71 plony siana
wzrosły z 26,7 q/ha do 47,6 q/ha.
Na wzrost ten wpłynęły również
melioracje i zagospodarowanie po-

melioracyjne. W latach 1950-69

przeprowadzono melioracje na o-

gólnym obszarze ponad 1 790 tys. ha

użytków zielonych oraz zagospoda-
rowano różnymi metodami ponad
2140 ha tych użytków.

ZLIKWIDOWAĆ TRADYCYJNY
PODZIAŁ

Zdaniem specjalistów, utrzymy-
wany w statystyce podział użytków
zielonych na łąki i pastwiska jest
anachronizmem, wywodzącym się z

czasów gospodarki prymitywnej, gdy
do łąk zaliczano tereny nadające się
do produkcji siana, a pozostałe do

pastwisk. Nowoczesna gospodarka
nie uznaje tego podziału. Na racjo-
nalnie zagospodarowanych użytkach
stosuje się system kośno-pastwisko-
wy z wyraźną dominacją pastwis-
kowania. Taki system pozwala na

lepsze wykorzystanie terenu w za-

leżności od potrzeb gospodarstwa —

na zbiór siana, zielonki lub wypa-
sanie zwierząt. Na razie jednak do

upowszechnienia .takiego najlepsze-
go systemu użytkowania jeszcze da-
leka droga. Łąki mamy bowiem na

ogół jakie takie, ale za to pastwis-
ka w stanie zupełnie opłakanym.

Znawca tematu Mikołaj Nazaruk
pisze, że aczkolwiek pewna popra-
wa następuje (zwłaszcza w PGR i

spółdzielniach produkcyjnych —

gdzie wzrasta powierzchnia past-
wisk kwaterowych), to jednak
„główną przyczyną niskiej wydajno-
ści pastwisk jest brak tradycji ra-

cjonalnego użytkowania. Na więk-
szości pastwisk stosuje się wypas

wolny, nie strzeżony. Uniemożliwia
to ich nawożenie oraz prowadze-
nie innych zabiegów pielęgnacyj-
nych, wpływających na zwiększenie
wydajności.

Wśród wielu rolników panuje
jeszcze niesłuszne przekonanie; żę

"najlepsze trwale użytki zielone na-
-

•leży przeznaczać na łąki -1ea&ń8". tyy>

Zgodnie z tym przekonaniem na

pastwiska wydziela się na ogół te-

reny mało wartościowe, czego natu-

ralnym następstwem jest obniżanie

wydajności i często nawet niedoży-
wienie zwierząt. W wielu, okolicach
letnie żywienie zwierząt opiera się
bowiem wyłącznie na pastwiskach.

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ —

NIŻSZE KOSZTY

Gdy przyjrzymy się przykładom
najlepszych gospodarstw oraz wy-
niKom doświadczeń, a także przykła-
dom zagranicznym — okazuje się,
że użytki zielone są najlepszym
źródłem wartościowych pasz. Oto
z porównania wydajności z 1 ha do-

brego pastwiska oraz innych roślin
uprawnych dowiadujemy się, że

może dać ono więcej jednostek po-

karmowych niż żyto, jęczmień, o-

wies, ziemniaki, a nawet lucerna,
a co najmniej tyle, co buraki .cukro-
we lub kukurydza. Podobnie przed-
stawia się porównanie plonu białka

strawnego (oczywiście, z wyłącze-
niem lucerny).

I jeszcze jeden problem. Obser-
wacje w rolniczych zakładach do-

świadczalnych wykazały, że koszty
produkcji 1 jednostki pokarmowej
na pastwiskach kwaterowych wy-

noszą od 0,50 do 1 zł. W porówna-
niu z tym koszty innych ziemiopło-
dów są znacznie wyższe. I tak na

przykład siana o półtora raza, zbóż
i ziemniaków blisko trzykrotnie,
buraków pastewnych i kiszonek z

upraw pastewnych polowych dwu-
krotnie.

Tak więc analizując punkt po

punkcie dane dotyczące wydajno-
ści, opłacalności wykorzystania past-
wisk — dobrych pastwisk — do-
wiadujemy się o ich zdecydowanej
wyższości nad innymi źródłami
pasz. Do tego należy jeszcze dodać
inne ważne argumenty natury orga-
nizacyjnej. Wypas zwierząt jest nie

tylko najtańszy, ale ułatwia orga-

nizację pracy. Paszy nie trzeba do-
starczać do gospodarstwa, nie trze-

ba jej magazynować. Unika się nie-

korzystnej dla przeżuwaczy zmien-
ności pasz. Pastwisko raz założone
i zagospodarowane może być użyt-
kowane nawet przez kilkadziesiąt
lat bez zmian. Podobnych przykła-
dów korzyści z dobrze zorganizowa-
nej gospodarki można przytoczyć
więcej.

Ale nie tylko aspekt techniczny i

ekonomiczny decyduje o tym, że

użytkom zielonym trzeba poświęcić
więcej niż dotychczas uwagi w sy-
stemie organizacyjnym rolnictwa.

Muszę tu przytoczyć jeszcze jedną
bardzo ważką opinię. Prof. J. Proń-
czuk pisze'), że „musimy rozważać

znaczenie łąk i pastwisk nie tylko
pod kątem paszowym i gospodar-
czym, ale tereny zadarnione, albo
ogólnie cenozy trawiaste musimy
widzieć w ogólnym układzie ekolo-
gicznym i krajobrazowym całego
biomu zawartego w granicach na-

szego kraju. W tym ujęciu nie jest
wszystko jedno —

czy dana tona

białka paszowego będzie pochodzi-
ła z użytku naturalnego, czy z po-
wierzchni obsianej mieszankami lub
monokulturą traw.

Obszary skażone w naszym kraju,
włączając w to intensywną gospo-

darkę polową, wynoszą około 50

proc. powierzchni geograficznej,
podczas gdy np. w ZSRR niewiele

ponad, 10,- proc., a'w Szwecji około

8 proc. Zatem każdy hektar natu-

ralnego ' lub pólnaturalnego użytku,
który będzie „rozcieńczał" powierz-
chnie skażone ma kolosalne znacze-

nie".

NA CZYM POLEGA

NOWOCZESNA GOSPODARKA

NA UŻYTKACH ZIELONYCH

Przede wszystkim jest to gospo-

darka intensywna. Prowadzi ona do

wysokiej produktywności, na którą
wpływ ma poziom nawożenia, kie-

runek użytkowania, zabiegi pielęg-
nacyjne i sposób wykorzystania
plonu. Każdy z wymienionych ele-

mentów intensywnej gospodarki na-

stręcza liczne problemy techniczne

i organizacyjne, a powodzenia pracy

roinika oczekiwać. można tylko przy

kompleksowym rozwiązaniu tych
zagadnień we wszystkich ogniwach
procesu produkcyjnego. Dostatecz-

nie dobrze znane są przecież wiel-

kie perturbacje z możliwością za-

gospodarowania obfitych zbiorów

na terenach zmeliorowanych.

Spójrzmy na niektóre z tych de-

cydujących elementów. Jednym z

nich jest nawożenie. Wprawdzie zo-

otechnicy nie uzgodnili jeszcze po-

glądów do jakiego poziomu może

sięgać nawożenie azotem, ale naj-
częściej podawane dawki nie prze-

kraczają na ogół ilości 300 kg na

hektar. W racjonalnej gospodarce
uwzględnia się także inne podsta-
wowe nawozy (potas i fosfor) i w

związku z tym zalecana dawka

NPK wynosi 400 — 500 kg na hek-

tar. Dawki takie pozwalają osiągać
wydajność rzędu 100 q siana lub 8

tys. jednostek owsianych z hekta-

ra.

Dawki nawozów uzależnia się o-

czywiście od rodzaju gleb i kierun-

ku wykorzystywania. Nie wchodząc
w szczegóły techniczne, pragnę pod-
kreślić, że kilkaset doświadczeń

przeprowadzonych w Polsce w os-

tatnim 15-leciu wykazało wysoką
efektywność nawożenia łąk i pa-

stwisk.

Jak już wspomnieliśmy, różnice

w sposobie użytkowania łąk i past-
wisk zacierają się. Intensywnie pro-

wadzone łąki o uregulowanych sto-

sunkach wodnych powinny być ko-

szone 3 — 4 razy rocznie, tak jak

racjonalnie prowadzone pastwisko,
i powinny'być wypasane kilkakrot-

nie. Przykłady takiej racjonalnej

gospodarki można odnaleźć w wielu

dużych gospodarstwach, przede
wszystkim RRZD lub PGR, z któ-

rych wymienić można jako przykład
kombinat Garbno lub zakład do-

świadczalny w Starym Polu. Różni-

ce między czołówką a przeciętnymi
gospodarstwami są jednak nadal

duże.

SIANO CZY KISZONKI

Do bardzo dużych strat gospodar-
czych prowadzi • złe^ ^wykorzystywa-
nie zebranej zielonej masy. Jak

wiadomo, można ją uźywaB jako
świeżą zielonkę (na pastwisku lub

dowożoną do obory), jako siano, ja-
ko susz, albo w postaci kiszonki

sporządzanej sposobami tradycyjny-
mi, czy też sianokiszonki w nowo-

czesnych gospodarstwach wyposażo-

nych w silosy typu Harvestore. We-

dług oceny fachowców, prawie cała

zielona masa jest w Polsce wyko-
rzystywana w postaci zielonki lub

siana. Obecnie prowadzi się inten-

sywną propagandę, aby upowszech-
nić różne metody. zakiszania traw.

Doc. Adam Brzozowski
3 ) podaje, że

w przeliczeniu na jednostki owsia-

ne sianem pokrywa' się zapotrzebo-
wanie pokarmowe bydła w Polsce

w 23,5 proc., w Danii —

w 7 proc.

i w Holandii —

w 15 proc.

W naszych warunkach klimatycz-
nych, a zbiór siana przypada naj-
częściej na okres nasilonych opa-

dów, powoduje to znaczne straty
wartości pokarmowych białka, ka-

rotenu i suchej masy. Zalecana me-

toda (zakiszanie traw) umożliwia

racjonalniejsze wykorzystanie zbio-

rów, a poza tym ułatwia organiza-
cję pracy, między innymi dzięki u-

niezależnieniu się od pogody.

Istotne znaczenie ma również wy-

sokość nakładów potrzebnych przy

różnych sposobach wykorzystania
zielonej masy. Na podstawie obser-

wacji pochodzących z ponad 100

gospodarstw i zakładów doświad-

czalnych A. Brzozowski
4 ) porównu-

je koszt wyprodukowania jednej
jednostki owsianej i 1 kg białka w

różnych rodzajach paszy pochodzą-
cej z użytków zielonych (w zło-

tych) :

Jednostki
owsiane

Białko
strawne

Siano

Kiszonka

Susz
z zielonek
i traw

Zielonka
pastwiskowa

1,22 — 2,56 12,20 — 25,60

0,80 — 1,50 7,51 — 14,16

2,59 — 3,24 21,39 — 26,76

0,20 — 0,60 1,50 — 4,50

Przytoczone zestawienie pokazuje,
że oprócz żywienia pastwiskowego
najniższe koszty (a także względnie
mniejsze straty białka i wartości

pokarmowych) ponosi się przy pro-

dukowaniu kiszonek z traw.

. . Na podstawie szczegółowych ba-

dań oraz licznych przykładów z

praktyki w dobrych gospodarstwach
można więc dziś wiele powiedzieć
na temat kierunków racjonalnego
wykorzystania użytków zielonych'.
Oczywiście, ogólne zalecenia muszą

uwzględniać różne lokalne. i specy-

ficzne warunki oraz przede wszyst-
kim aktualnie niską średnią wydaj-
ność tych użytków, co wpływa na

wybór najbardziej odpowiednich w

danych warunkach metod przygoto-
wania paszy. Ale pozostając . przy

zaleceniach ogólnych niożna za cy-

towanym autorem podać).,tże 'naspo-;
krycie całorocznych potrzeb' -pokar-
mowych bydła' z ogółńtej 'fóflSyi
(uwzględniając wszystkie paśże —

w tym okopowe), co .najmniej 2/5
należałoby przeznaczyć na skarmia-

nie w postaci świeżej • żieloiiki, 2/5
zakiszać. (w tym okopowe) i 1/5 su-

szyć na siano.

Dodajmy, że np. w Holąiidii zie-

lonki, to 48 proc. całej -daw^i, pa-

szowej w żywieniu, bydła, w Danii

36 proc., a w Polsce tylko 28,6 proc.

Okazuje się, że u, nas ża' dużo skar-

mia się siana i pasz treściwych, na-

tomiast za mało zielonek oraz pasz

objętościowych soczystych.

CO DECYDUJE O POSTĘPIE

Wymieniliśmy .kilka
:

czynników,
które decydują o poprawie gospo-

darki na użytkach zielonych'. Do

pierwszej grupy należy wszystko to,
co wpływa na uzyskanie wysokich
zbiorów, regulację stosunków wod-

nych i zagospodarowanie -pomeliora-
cyjne, odpowiednie wykorzystanie
użytków (przemienne kośno-past-
Wiskowe użytkowanie). oraz. wiążące
się z tym odpowiednio intensywne
nawożenie. Drugą- grupę problemów
stanowi organizacja (a. właściwie

mechanizacja) zbiorów zielonej ma-

sy. I wreszcie kolejny " kompleks
spraw, to omawiane już sposoby za-

gospodarowania i zebranego plonu
zielonki.

Rzeczywistą poprawę obecnego
stanu zagospodarowania użytków
zielonych będziemy mogli obserwo-

wać wtedy, gdy nastąpi równomier-

ny postęp we wszystkich'wymienio-
nych dziedzinach. Obecnie' potrafi-
my bardzo precyzyjnie określić kie-

runki tego postępu, nasze potrzeby
i możliwości, znamy liczne przykła-
dy bardzo dobrej . gospodarki na łą-
kach i pastwiskach, ale przeciętny
poziom — decydujący o wysokości
produkcji masowej — - jest nadaj
bardzo niski. •

Opinie na temat przyczyn tego
stanu nie są zgodne. W ocenach ak-

centuje się zarówno znaczenie czyn-

ników o charakterze subiektywnym,
jak i podstaw materialnych — na -

kładów, które są niezbędne dla in-

tensyfikacji gospodarki na łąkach i

pastwiskach. .
•

.

W związku z tym. pod. adresem

rolników kieruje się często wiele

zarzutów o brak umiejętności, mó-

wi się o przywiązaniu do złych tra-

dycji itp. Jest w tym wiele -racji.
Rzeczywiście, przywiązanie do daw-

nych przyzwyczajeń i tradycji to

poważna siła opóźniająca postęp, ale

równocześnie pamiętać trzeba, że

prawie wszędzie tam, gdzie dzięki
poważnym nakładom inwestycyjnym
stworzono warunki racjonalnej gos-

podarki, wprowadzanie nowych .me-

tod następuje bardzo szybko. A więc
przeważa czynnik materialnego* za-

interesowania, gdy rodzą się możli-

wości poprawy poziomu produkcji.

Przykładem' mogą być szeroko

0,?p.anęliV\yyniki melioracji w po w.

Wyszków, przeprowadzonych na du-

żych obszarach m. in. obiektu Bag-
na Pulwy, lub działalność spółki
wodnej i kółka rolniczego we wsi

Wesołówo w pow. Szczytno, albo

wzorowa wspólnota pastwiskowa w

Olendrach k/Sieradza. To są przy-

kłady nowoczesnej gospodarki na

gruntach gospodarstw indywidual-
nych.

Ale użytkownicy tych nowocześnie

zagospodarowanych obiektów nie

mogą być w pełni zadowoleni. Ich

kłopoty dopiero zaczynają się. Po-

jawia się bowiem problem następ-
ny

— co począć, gdy łąki pięknie
obrodzą. Nie chodzi tu wcale o u-

miejętności fachowe, ale o wypo-

sażenie gospodarstw w sprzęt do

zbioru i konserwowania zielonej
masy.

Wbrew pozorom, nie zbiór zbóż,
ale „zielone żniwa" należą do naj-
bardziej nerwowych okresów w

pracy rolnika. Rolnictwo nie jest
bowiem należycie . Wypbsażone w

wysoko wy'dajny sprzęt do zbioru

trawy i-pielęgnacji użytków. Przy-
kładem, który dowodzi, jak wielkie

znaczenie ma terminowe i szybkie
przeprowadzanie zbioru, są wyniki
doświadczeń, z których wynika, że

w okresie miesiąca — od 4 maja do

5 czerwca — zmniejsza się zawar-

tość białka z około 20 proc. do około

10 proc. w suchej masie podstawo-
wych gatunków traw łąkowych.
Powszechnie tymczasem wiadome»,
że zbiór siana łąkowego jest w

Polsce opóźniony przeciętnie o

10—15 dni. Powoduje to również, że

często stosowane są tylko dwa pokosy
— zamiast trzech, co odpowiednio
zmniejsza masę uzyskiwanych pasz.

Zatem obowiązkiem każdego rolni-

ka który chce uzyskać dobrą i du-

żo paszy, powinno być dostosowanie

swojego działania i dostępnej tech-

niki do rytmu wzrostu i rozwoju ro-

ślin — do zachodzących w nich pro-

cesów biologicznych.

1) M. Nazaruk. Gospodarka pastwisko-
wa, Warszawa 1972 r., str. 7.

2) Nowe Rolnictwo nr 7/72, str. 12.

3) Produkcja pasz 1 technologia żywie-
nia (praca zbiorowa pod red. J . Zarzyc-
kiego).

«) W pracy: Produkcja pasz i techno-
logia żywienia, str. 72.
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GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA

REGIONALNE
ZBLIŻENIE

WŁODZIMIERZ RADWAN

W ciqgu ostatnich dwóch lat teza o węzłowym
snaczeniu gospodarki żywnościowej, potrzebie
integralnego traktowania zagadnień rozwoju
produkcji rolnej, przemysłu spożywczego i polity-
ki w zakresie konsumpcji, stała się jedną z głów-
nych i konsekwentnie realizowanych zasad poli-
tyki gospodarczej.

Jefili było inaczej, to wynikało to m.in. z braku

Kompleksowego programu działania, obejmującego
wszystkie trzy wymienione dziedziny, które stanowią
wszakze jedną całość. Stan spraw w tym kompleksie
zagadnień wywierał i będzie długie lata wywierać
silny wpływ na sytuację gospodarczą kraju, na kształ-
towanie się dochodu narodowego, na maksymalne
zaspokojenie wciąż rosnącego popytu konsumpcyjnego.

AMBICJE I RZECZYWISTOŚĆ

Od ogólnych rozważań i uwarunkowań, przenieśmy
Bię do regionu, gdzie wciąż trwają poszukiwania traf-
nych rozwiązań, mających zapewnić:

• "sUnS'ra eZwFerra z^: 0WyCh pr0p0rcji P«*ukej,
• stworzenie optymalnych warunków dla szybkiego wzrostu

pogłowia zwierząt 1 poprawy leli produktywności;
• SŁ.?5

r2lne trak
towanie produkcji rolnej i przemysłu spo-

zywczego.

Regionem tym jest województwo gdańskie.
Dlaczego właśnie gdańskie? Trudno o jednoznaczną

odpowiedź... Może dlatego, że jest to region o zróżni-

cowanej strukturze rolnej, a przeto słabej koncentra-
cji w rolnictwie. Może dlatego, że w regionie tym
zbliżenie ukazuje nam złożony obraz relacji wza-

jemnych powstających w związku z burzliwym roz-

wojem przemysłu i rolnictwem, które nadal ma i bę-
dzie miało poważny udział w gospodarce regionalnej.
Jest to region — importer artykułów żywnościowych.
Postępujący proces urbanizacji przyspiesza odpływ
ludności ze wsi, a jednocześnie niekorzystnie kształtu-
je strukturę wieku producentów rolnych. W woje-
wództwie gdańskim systematycznie zmniejsza się po-
wierzchnia użytków rolnych na 1 mieszkańca. W 1965
roku wynosiła — 0,47 ha; w 1970 roku — 0,43 ha;
w 1975 roku wyniesie — 0,40.:',ha.

Jednocześnie zadania na-iata 1971—1975 zakładają
wydatny wzrost produkcji rolnej; zwiększenie obsady
inwentarza żywego; szersze zastosowanie nowoczes-

nych metod produkcji. I znów powstaje pytanie, czy
można uznać założenia za realne i czy stopień ambicji
rzeczywiście pokrywa się z możliwościami. ,

W rozmowie z reporterem kierownik Wydziału Rol-
nictwa i Leśnictwa WRN w Gdańsku — inż. BOG-
DAN BANASZEK stwierdził m.in,:

„idea integracji rolnictwa z przemysłem rolno-spo-
żywczym w regionie gdańskim nie jest nowa... Lecz
mnie głównie interesuje produkcja zbożowa, stan po-

głowia bydła i trzody oraz poprawa produktywności
w gospodarce hodowlanej. Natomiast integrację poj-
muję jako usprawnienie obrotu od surowca do goto-
wego wyrobu, co znajdzie swój wyraz w kosztach
produktu finalneqo noprzez wyeliminowanie zbędnych
ogniw pośrednich. Proponuje się nawet prżyjecie w

uzasadnionych przypadkach, na przykład na szlakach
turystycznych, pewnych funkcji handlu przez produ-
centów artykułów żywnościowych, powiedzmy przez
PGR. Zanim jednak cokolwiek vowstanie i nabierze
rozmachu MUSIMY DAC PRODUKCJE. POKONUJĄC
„PROGI" W POSTACI: BAZY PASZOWEJ I JF.J JA-
KOŚCI: ROZWIĄZUJĄC PROBLEM STANOWISK W
GOSPODARCE HODOWT.ANEJ; REALIZUJAC RA-
CJONAT.NA MECHANIZACJI? W R.OT.NICTWJE.
DOSTOSOWANĄ DO WARUNKÓW PANUJĄCYCH
W REGIONIE.

Za sprawę bardzo, ważną uważamy działanie, które-
go treścią jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak
zmieścić sie w aprótechnicznym cyklu produkcji w wa-

runkach mechanizacji,
Z kolei modernizacja warsztatu i specjalizacja pro-

dukcji wymaqa kooperacji miedzy sektorami. Jest to

szeroko poi"te zagadnienie usłua w rolnictwie, m.in.
świadczeń PGR-ów na rzęc£, indywidualnej rolnika:

Wiedza rqlnicza*i tentiniica rozsadzaja dotychczasowe
ramy oraanizacyjnę. Równolegle postępufe. PTP$gs
pływu siły roboczej ze wsi. W tym przypadku przemysł

. obiektywnie wpływa na przyśpieszenie przedsięwzięć
zmierzających do unowocześnienia technologii produk-
cji w gospodarce prywatnej, co jest. praktycznie możli-
we w warunkach ścisłeno współdziałania sektorów
uspołecznionego i indywidualnego".

Przypominam w tym miejscu, że nie są to bynaj-
mniej nowe postulaty gospodarzy regionu pod adresem
przemysłu i handlu zagranicznego. Realizacja ich, jak
utrzymuje się w Gdańskiem, wydatnie wpłynęłaby na

intensyfikację produkcji zbożowej oraz poprawę stanu

zaopatrzenia gospodarki hodowlanej w paszy.

Region potrzebuje ciężkich traktorów nie produko-
wanych w kraju, 100 traktorów o mocy 150—200 KM

wydatnie przyśpieszy prace polowe.
Również istnieje zapotrzebowanie na kombajny, ale

dostosowane do struktury rolnictwa.

Problem pasz treściwych... problem racjonalizacji
żywienia bydła... Pisaliśmy nie tak dawno o tym na

naszych łamach. Zbliżenie regionalne uzmysławia wa-

gę zagadnienia. Właśnie w regionie gdańskim istnieją
pokaźne rezerwy i możliwości intensyfikacji użytków
rolnych, ściślej użytków zielonych, gdzie zazwyczaj ma

miejsce 1,5 pokosu, a gdzie może być 3 pokosy.

„Można przecież w ogóle obejść się bez pasz treści-

wych" — przypominam słowa, które padły w jednej
z rozmów z gospodarzami regionu.

Sięgam do planowanych zadań dotyczących produk-
cji rolnej regionu w przeliczeniu na 100 ha użytków
rolnych. Do 1975 roku przedstawia się następująco:

region kraj

produkcja zbożowa (ton) 106,7 107 —112
produkcja mleka (tys. 1 .) 91,2 83,1— 84,1
żywca (ton) 21,5 18,9— 19,2

Zaczynam nieco lepiej, nazwijmy to, plastycznie,
dostrzegać kompleks zagadnień powstających w kon-
tekście wysokich zadań i warunków mających zapew-
nić powodzenie ich realizacji.

INWESTYCJE LEKKIE A WAŻĄCE

Jesteśmy zgodni, a na naszych łamach dawaliśmy
temu wyraz, że potencjał przemysłu spożywczego po-
winien wyprzedzać wzrost produkcji rolnej.

W województwie gdańskim sytuacja na odcinku in-
westycji w przemyśle rolno-spożywczym jest dość pa-
radoksalna. Z jednej strony uruchomiono szereg no-

wych inwestycji, planuje się dalsze przedsięwzięcia,
z drugiej zaś istnieją w tym przemyśle określone
rezerwy. Próba wyjaśnienia nie jest zadaniem łatwym.
Niemniej można pokusić się na stwierdzenie, że para-
doks jest jedynie pozorny i sedno spraw tkwi w

strukturze bazy przetwórczej, nie dostosowanej do
struktury produkcji, dodajmy, bazy bardzo przesta-
rzałej, nawet jak na wąęyp^j-vpajgytijąqę!,, 0ęt$chęzą.s .

w-przemyśle rolno-sp.ożywczym. Stąd .m .in, p"róby po-
konania przeszkód metodą zbliżenia dwóch dziąjów,.
'czyli infegraicji,

Pierwsze konkretne próby integracji rolnictwa i

przemysłu przetwórczego poczyniono mniej więcej 2
lata temu, a realizowano jej założenia w rejonach du-

żej koncentracji potencjału produkcyjnego, czyli w

PGR-ach — Sztum, Starogard, Kartuzy. Obecnie z ko-
lei podjęto kroki organizacyjne, a mianowicie: Wy-
dział Skupu WRN objął również sprawy przemysłu
rolno-spożywczego, koncentrując w ten sposób w jed-
nym ośrodku dyspozycyjnym całokształt zagadnień,
które określa się nowym skrótem — od surowca do

produktu. Kompetencje Wydziału Skupu i Przemysłu

wszystkiemu winno Ministerstwo Fi-
nansów.

Widząc w moich oczach dezorien-
tację, Zyzio wyjął notes i zaczął
szybko zestawiać kolumny zer i in-

nych drobnych cyferek.
— Mam nadzieję, że teraz to zro-

zumiesz — mruknął po skończeniu
rachunków i posiliwszy się resztą
koniaku przystąpił do objaśniania:

— Najpierw rozważmy wariant
pierwszy, tj. koszt domku, circa 300
tys. Co robisz, żeby zdobyć taką su-

mę? Ano, idziesz przede wszystkim
do banku i zaciągasz kredyt. Bank
może dać ci 180 tys. zł do spłacenia
w ciągu 40 lat, tzn. 60 proc. kosztów
budowy domku licząc 1 m kw. po 3
tys. zł i powierzchnię domku 100 m

kw. Następnie idziesz do swojej in-
stytucji i prosisz o pożyczkę na bu-
downictwo jednorodzinne. Twoja fir-
ma ma prawo ci wypożyczyć z fun-
duszu mieszkaniowego 45 tys. zł.
Masz już więc 225 tys. zł. Pozostaje
zaoszczędzić 75 tys. zł; powiedzmy,
że rezygnujesz z planowanej „Syren-
ki" i masz bracie szanse stać się
panem własnych 100 m kw. z ła-

weczką i kwiatkami pod oknem.
Przy cenie 450 tys. za domek cała

kalkulacja pozostaje bez zmian. 1 to
nas właśnie najwięcej boli —

westchnął Zyzio. t
— Banku nie

obchodzi wzrost liosztów rzeczywi-
stych, możesz więc nadal dostać tyl-
ko 180 tys. zł i 45 tys. ze swojej in-
stytucji. Cały więc przyrost kosztów
rzeczywistych musisz sfinansować z

własnej kieszeni. Rozumiesz teraz?
— zakończył Zyzio.

— Twój wywód jest jasny i nie
budzący wątpliwości — pochwaliłem
Zyzia. — Powiedz mi jednak stary,
jak wy ta robicie, że w ciągu roku
„koszty rzeczywiste", jak ty to na-

zywasz, wzrosły wam o 150 tys, zt?

Zyzio zabujał się gwałtownie w

fotelu na biegunach:
— Po pierwsze — wykrzyknął —

nikomu nie obiecywaliśmy, że będzie
miał domek akurat za 300 tys. zt.

Uprzedzaliśmy od razu, że należy li-
czyć się z wahnięciami kosztów. A
po drugie, jeśli myślisz, że my się
nie troszczymy o kieszeń klienta, to

jesteś w grubym błędzie. Zrobiliśmy
wielką robotę przeliczeniową, spra-
wdzaliśmy wszędzie i wszystko: da-

Rolno-Spożywczego sięgają — rzecz zrozumiała —

problematyki inwestycji przetwórczych.
Rozmawiam z kierownikiem Wydziału — ZDZI-

SŁAWEM WOŻNIAKIEM,
— Realizacja planowanych na 1972 rok inwestycji

w przemyśle rolno-spożywczym przebiegała na ogół
pomyślnie Plan w wysokości ponad 600 min zł został
przekroczony. Łączne nakłady inwestycyjne i moderni-
zacyjne sięgnęły kwoty 622 min zł. Poważne prze-
kroczenie zadań miało miejsce na odcinku prac re-

montowo-budowlanych.
Nadrabiamy znaczne zaniedbania w. przemyślę rol-

no-spożywczym, które zaważyły w przeszłości na ca-

łym kompleksie żywnościowym'naszego regionu.
Czy wszystko idzie po naszej myśli? Nie, a w każ-

dym bądź razie nie zawsze. Nie wykonaliśmy zadań
w zakresie zakupu maszyn i urządzeń oraz środków
transportu niezbędnych do uruchomienia nowych mo-

cy produkcyjnych, względnie wymiany zużytych ma-

szyn na nowe...

Czy koncentrujemy się na odnowie parku maszy-

nowego, . nie rozpraszając się na nowe inwestycje,
zwłaszcza budowlane? Tam, gdzie tylko to rzeczywiś-
cie możliwe. Zresztą region, który stał się prawdzi-
wym ,.zagłębiem budowlanym", gdzie powstają
ogromne inwestycje, „konkurujące" z inwestycjami w

przemyśle rolno-spożywczym, nie dysponuje wolny ni
mocami w budownictwie...

Chce pan koniecznie wiedzieć, dlaczego nie wyko-
naliśmy zadań w zakresie zakupu maszyn i urządzeń..,
Nie, nie widzę drastycznych zaniedbań, przynajmniej
ze strony inwestorów. Natomiast zasadniczym powo-
dem opóźnień były nieterminowe dostawy maszyn
i urządzeń, głównie pochodzących z importu, jak rów-
nież trudności w zakupach niezbędnych urządzeń
w kraju.

Czy to są jedyne problemy, z którymi spotykamy się
realizując nasz program inwestycji lekkich a ważą-
cych. Czytając z uwagą publikowany na łamach ,ży-
cia Gospodarczego" cykl poświęcony tym problemom,
dostrzegam wiele wspólnych mankamentów, mających
zastęg ponadregionalny.

Najczęściej występującymi niedociągnięciami są:
opóźnienia w. opracowaniu dokumentacji i zbyt częite
poprawianie oraz uzupełnianie dokumentazji w cza-

sie realizacji inwestycji; niedostateczny nadzór ze stro*

ny inwestora bezpośredniego i dokonywanie zmian w

dokumentacji przez wykonawcę; nietermh}ąi%ę,jkła^
dąnie zamówień na dostawę .maszyn i ,urządzeń'oraz

innych środków wyposażeniowych, jafc; $QtyTtiezAi.nien,
'zapewnienie fachowej obsługi monterskiej; przezna-'
czanie rezerwowych środków finansowych na inwesty-
cje nie ujmowane w planie i zbyt częste zmiany po-

szczególnych tytułów inwestycyjnych zwłaszcza jeśli
chodzi o zakupy.

Tak. mogę powiedzieć, że wyeliminowanie, a przy-

najmniej poważne ograniczenie ujemnego wpływu na

przebieg inwestycji ze strony wymienionych czyn-

ników, jest sprawa niezwykle pilna, gdyż PLAN NA-
KŁADÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEMYŚLE ROL-
NO-SPOŻYWCZYM NA ROK 1973 WYNOSI PONAD
723 MLN ZŁ.

chy, stropy, Ściany, wybudowaliśmy
prototypowe domki stosując cerbet,
pustaki, materiały drewnopochodne,
wielką płytę, technologie zagraniczne
i wybraliśmy rozwiązania najtańsze
— łupkoryty i gazobetony.

— Nie chciałem cię urazić —

po-
wiedziałem pojednawczo. — Zrobili-
ście na pewno masę dobrej roboty.
Ale wiesz sam jak to jest, ludzie
różne rzeczy wygadują, człowiek mi-
mo woli słucha i potem mu się wy-
daje, że 450 tys. zł za domek to cho-
lernie drogo. A to, jak się okazuje,
wcale tak nie jest?
— Do nas stale przychodzi cała ma-

sa różnych takich maniaków —

po-
wiedział Zyzio, którego fotel wy-
raźnie się uspokoił — którzy uważa-

ją, że mogliby wybudować domki
znacznie taniej niż my. Ostatnio je-
den taki zaproponował nam budo->
wanie ścian z cementu wymieszane-
go z plewami jęczmiennymi. — Bro-
warów — mówi — nie brakuje,
przerabiamy dużo jęczmienia, pro-
dukcja jest rozwojowa, plewów nie
zabraknie... Taki jeden z drugim nie
pomyśli nawet, że my też siedzimy
i główkujemy, żeby to było taniej...

— Rzeczywiście, nie macie łatwe*

go chleba — wpadłem w słowo Zy-
ziowi. — Materiały nie są tanie, lu-
dzie często sami nie wiedzą czego
chcą...

— Trafiłeś w dziesiątkę —

rozpro-
mienił się Zyzio, poddając się całym
ciałem łagodnemu kołysaniu fotela.
— Weźmy takie płyty wiórowe;
droższe niż lite drewno. BardzJ.j
opłacałoby się postawić dom z bali,
Ale co drugi fachowiec od siedmiu
boleści będzie ci radził, żebyś budo-
wał z drewnopochodnych. Nawet

jednak na domy z bali nie ma ama-

torów. Ludzie chcą czegoś solidnego,
co dałoby się otynkować.

Mój znajomy wyraźnie się udo-
bruchał. Rozumieliśmy się . coraz le-
piej. Postanowiłem więc skorzystać
z okazji i zapytać wprost, jak im
się udało dojść do tak dobrych wy-
ników.

Zyzio milczał chwilę zbierając
myśli.

— Widzisz — zaczął — przyjęło się
u nas mówić, że domek jednorodzin-
ny jest drogi, bo kosztuje 400 czy
ponad 400 tys. zł. Ale zastanów się
chwilę, co dostajesz za te czterysta

Mówi Pm, że zbyt wysoką kwotę przeznacza «1«
na roboty budowlano-montażowe, co siłą rzeczy u-

tzczupla pulę przeznaczoną rui zakup maszyn i urzą-
dzeń... Myślę, że jest to ostatni rok podobnego roz-

kładu proporcji nakładów. Niektóre obiekty po pros-
tu ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak
również w trosce o jakość produkowanych tam arty-
kułów spożywczych, zupełnie nam się rozpadające,
trzeba było likwidować.

Niepokój budzi natomiast realizacja (zbyt powolna)
zadań przez niektórych inwestorów w ciągu pierw-
szych dwóch miesięcy bieżącego roku... Tak, może
nie wszyscy dostatecznie pilnie czytają cykl „Inwes-
tycje lekkie a ważące",,.

IMPERATYWY

Pisaliśmy 1 będziemy pisać niczym nie zrażeni, w

absolutnym przeświadczeniu co do słuszności stawia-

nych tez, że warunkiem racjonalnego wykorzystania
surowców rolnych, wyeliminowanie ich marnotraw-

stwa, warunkiem wzbogacania asortymentów artyku-
łów rynkowych oraz podniesienia jakości produkcji,
jest stworzenie sprawnego, o elastycznej strukturze,
potencjału przetwórczego w przemyśle rolno-spożyw-
czym, innymi słowy stworzenie kompleksu żywnoś-
ciowego. tak w skali kraju, jak i regionu.

Poszukiwania w dziedzinie integracji współdziała-
jących, komponentąlnycn — z natury rzeczy

— sekto-
rów gospodarczych, nie stanowią bynajmniej „odkry-
cia" ani w skali regionu, ani też kraju. Są to wzorce

znane na świecie, z powodzeniem wytrzymujące próby
czasu w wielu krajach o intensywnej gospodarce rol-

nej, o efektywnych strukturach wytwórczych.
Nie chodzi zresztą li tylko o dążenia do znalezienia

optymalnych rozwiązań na styku rolnictwo —

prze-

mysł —i zbyt, co jest dążeniem w pełni zrozumiałym,
istota problemu tkwi znacznie głębiej: tak, jak i świat
nie rozwiązał dotychczas całkowicie dylematów wy-

żywienia dla rosnącej ludności, tak i nasz kraj stoi
w obliczu kompleksu spraw powstawania i kształto-
wania się gospodarki żywnościowej.

Określony postęp w rolnictwie światowym, zwłasz-
cza w Uznawanych do niedawna za strefy głodu, a

mianowicie w Azji i niektóryęh krajach Ameryki Ła-

cińskiej, wpłynął — mimo rosnącego spożycia —

pa

pewną poprawę bilansu żywnościowego na świecie.
Tak było przynajmniej jeszcze na początku obecnej
dekady. Tak było.

Obecnie ząś w licznych krajach — producentach
ryżu — notuje się niepomyślne zbiory. Zakupy psze-

nicy większe niż zwykle w Australii, Kana-

Itlzie, USA i innych ltrajaoh nie mogły pozostać
bez wpływu na bilans zbożowy na świecie.

Według autorytatywnych informacji w 1972 reku

produkcja mięsa wołowego i cielęcego wzrosła jedy-
nie w krajach zamorskich, natomiast w krajach euro-

pejskich uległa dalszej redukcji. Również jeśli cho-
dzi o mięso wieprzowe, które znajdowało się do-

tychczas na rynku w relatywnie dużych ilościach, na-

stąpiło zahamowanie pomyślnego cyklu koniunktural-

nego. Rozwój produkcji drobiu cechowały i ceohują
nadal tendencje zmienne.

Należy liczyć się z tym, że popyt na zboże i paszę,

popyt na żywiec, będzie wyprzedzał podaż, że. utrzyma
się stosunkowo wysoki poziom ccn na artykuły żyw-
nościowe.

Przewidywanie podobnego rozwoju koniunktury na

świecie nakłada na krajową gospodarkę żywnościową
określone ciężary, stawia tę gospodarkę w obliczu

konkretnych imperatywów. Sytuację komplikuje fakt,
że stan produkcji rolnej, sytuacja na styku rolnictwo
— przetwórstwo — racjonalny zbyt, wywierają i na

obecnym etapie rozwoju kraju będą wywierać nadal

wyjątkowo silny wpływ na stan całej gospodarki, a

więc i na stan zaopatrzenia rynku w artykuły żyw-
nościowe.

Zbliżenie regionalne uzmysławia nam wagę prob-
lemu, ukazuje sens podejmowanych i realizowanych
przedsięwzięć w dziedzinie tworzenia kompleksów
żywnościowych.
-

. Inicjatywy jregionalnę, zpługują na wnikliwe. po-
traktowanie -i "pomoc ze strony tych czynników, które

dysponują odpowiednimi środkami. Problemy gospo-
darki żywnościowej, załamujące się w regionalnym
zwierciadle zaostrzają, jak się wydaje, istniejące dy-
lematy. Mimo oczywistych osiągnięć w dziedzinie roz-

wiązywania tych problemów, m.in. poprzez integrację
sektorów, powstaje wrażenie, iż stopień ambicji dzia-

łaczy regionalnych nie jest wystarczający, przynaj-
mniej w świetle imperatywów tak lokalnych, jak i o-

gólnokrajowyeh. Inicjatywa zrodzona na ooczątku o-

beęnej dekady kiełkuje zbyt wolno, brak komplekso-
wych ocen i analiz, umożliwiających jej rozpowszech-
nianie zarówno w interesie całej gospodarki, jak i re-r

gionu. ,

dostatkiem budulca na domki. Żaden
przeciętny, młody człowiek na Za-
chodzie nie mógłby nawet ząmarzyę
0 własnym mieszkaniu, gdyby nię
długoletni, wysoki kredyt. Poza

wszystkim, jest to przecież znakami«•
ty business dla tych, którzy udziela-
ją kredytu.

To powiedziawszy, Zyzio bujnął się
raz i drugi mocno w fotelu, po czym
zgrabnym wyrzutem nóg oswobodził
z jego wnętrza-

— Czas na mnie — powiedział
stojąc, Uniosłem się również, wzią-
łem mojego przyjaciela pod ramię
1 odprowadzając go do drzwi szep-

nąłem:
— A tęraz, powiedz mi, stary, tak

zupełnie prywatnie, czy naprawdę
obniżyliście już koszty do minimum
i taniej nie da się już domku zbu-
dować?

Ku mojemu zaskoczeniu Zyzio nie
wyglądał na oburzonego pytaniem.

— Bynajmniej, stary, to zupełnie
możliwe — powiedział. — I znam

takich, którzy to robią. Gdyby to

ode mnie zależało, zorganizowałbym
przedsiębiorstwo domków jednoro-
dzinnych przy każdym Zjednoczeniu
Budownictwa. Takie Zjednoczenie
ma po pierwsze, możliwość zdobycia
różnych materiałów, które nie nada-

ją się z powodu obtłuczeń czy in-
nych drobnych wad do wykorzysta-
nia w budownictwie wysokościo-
wym, a po drugie trzon takiego
przedsiębiorstwa mogliby tworzyć
cieśle, hydraulicy, elektrycy, czyli
ludzie, którzy własną pracą spłacą
domek. Wtedy kosztowałby on o po-

łowę taniej. Ale nas to nie dotyczy.
My do 1975 roku możemy wybudo-
wać circa 2,5 tys. domków. To co

to jest wobec liczby tych chętnycll,
którzy już się zgłosili? Po urealnie-
niu kosztów wycofało się raptem
kilkadziesiąt osób. W samej Warsza-
wie jest kilka tysięcy obywateli z

grubszą forsą. Jak mają — niech
bulą!

— Dziękuję ci, stary — powie-
działem otwierając drzwi do windy

— i życzę nie mniejszych sukcesów
w dalszej działalności.

Po czym wymieniliśmy serdeczny
uścisk dłoni, jak dwaj dorośli ludzie,
którzy wzajemnie się rozumieją,

JERZY DZIĘCIOLOWSKI

Kilka dni temu odwiedził mnie
mój znajomy Zyzio. Usadowiłem Zy-
zia w fotelu na biegunach, napełni-
łem kieliszki koniakiam i wyczeku-
jąco spojrzałem mu w gezy.

— Wiesz, stary — powiedział Zy-
2io — „kręcę" teraz w domkach
jednorodzinnych...

— Wielce zbożny cel — napomk-
nąłem ogólnie, podtrzymując temat.

• „.przed rokiem i trzema miesią-
cami ciągnął nie zwracając uwagi
na moją wypowiedź Zyzio — było
nas tylko trzech, rozumiesz, stary,
tylko trzech i te gołe ręce! W tej
chwili mamy w firmie 150 ludzi, 13
dźwigów samojezdnych, trzydzieści
parę samochodów, spycharki, łado-
xvaczki... Całkiem przyjemne przed-
siębiorstwo. .

Chciałem pogratulować Zyziowi
stabilizacji i życzyć dalszych przyro-
stów mocy, ale nie dopuścił mnie do

głosu.
. . . Teraz weszliśmy w rozdzielni-

ki — kontynuował —

w drugim
kwartale przerabiamy 60 min zł,
sprawy zaczynają się porządkować...

— Wybacz — przerwałem Zyziowi
ale nie nadążam za twoimi my-

ślami. Co to znaczy: sprawy zaczy-

nają się porządkować?

— Z wami dziennikarzami zawszę
jest ta sama historia — rozeźlił się
Zyzio — najpierw narozrabiacie, a

potem pytacie o co chodzi. Przed

rokiem, jak my tymi gołymi rękami
organizowaliśmy podstawy budow-
nictwa jednorodzinnego, różne szcze-

niaki — nie mówię, że ty —

z prasy,
radia i telewizji wpadły w euforię
i wypisywały bzdury o willach z

ogródkiem za sto tysięcy złotych.
Obecnie sprawy zaczynają się nor-

mować. Oferujemy domki po ok.
450 tys. zł i mówię ci, że to jest
zupełnie przyzwoita cena.

— Nie ulega wątpliwości —

zgo-
dziłem się z Zyziem. — A klientów
dużo macie? — spytałem, nadając
głosowi beztroskie brzmienie. Zyzio
spojrzał na mnie pogodnie, po czym

wypalił:
— 19 tysięcy, to znaczy tylu chęt-

nych zgłosiło się przed rokiem —

poprawił się. — Ustaliliśmy wówczas

orientacyjną cenę domku na circa
300 tys. zł.

— To jest pewna różnica —

za
-

uważyłem nieśmiało, starając się
nie drażnić więcej Zyzia.

— A jest — przytaknął — t to

większa niż ci się wydaje, ale

kilkadziesiąt tysięcy złotych? Prze-
cież to są dwa mieszkania M-4. A
wiesz ile kosztuje m kw. w budow-
nictwie wysokościowym na takich
np. Stegnach, piąte piętro bez win-
dy? Wolę nie mówić, bo będziesz
myślał, że cię naciągam. Tyle, że w

spółdzielczym płacisz tylko 30 proc.

kosztów, a resztę kredytuje ci pań-
sfwo, to tego nię widzisz... Fachow-
cy z resortu gospodarki komunalnej
mówią nam wręcz, żę budujemy
bardzo tanio. Ich zdaniem, m kw. w

budownictwie jednorodzinnym nie
może kosztować taniej niż w wyso-

kościowym. Pytałeś, co leży u pod-
staw naszych sukcesów? Masę pie-
niędzy oszczędzamy na zagospodaro-
wanie placów budów. Nie robimy
wszystkich tych bud kierownictwa
robót, prowizorycznych ogrodzeń,
baraków na sprzęt itp. Przyjeżdża
barakowóz, stawiamy pierwsze kilka
domków, umieszczamy w nich kie-
rownictwo robót, w garażach organU
żujemy warsztaty, teren od razu na

stałe ogradzamy... Stąd koszty ogól-
ne nie przekraczają 7 proc. całkowi-
tych, a w normalnym budownictwie
wynoszą 17 proc... Poza tym oszczę-

dzamy gdzie się da, sami sobie np.

organizujemy gruz z Trasy Łazien-
kowskiej, wychodzi nam metr po
180 zł...

— Zyziu — przerwałem przyjacie-
lowi — robicie naprawdę dobrą ro-

botę, społeczeństwo wam tego nigdy
nie zapomni, gdyby tak jeszcze
można było pogodzić potrzeby mie-
szkaniowe z maż...

— Wiem, co chcęsz powiedzieć —

Uciął krótko. — Spodziewałem się
tego argumentu. To prawda, na Za-
chodzie jak się młode szczeniaki po-

bierają, mogą się od razu wprowa•
dzić do własnego mieszkania czy
domku. Ale potem bulą całe życie!
Domek, stary, to nie para rękawi-
czek, wierz mi, niepotrzebnie stwo-

rzyliśmy sobie taką iluzję. Nie jestę-
Smy jeszcze aż tak zamożni, żeby
sobie fundować domek po cenie sa-

mochodu. Na Zachodzie domek ko-
sztuje minimum 15 tys. dolarów,
czyli wart jest 10 średniej klasy sa-

mochodów. A u nas ktoś sobie wy-

myślił, że będzie miał domek za ta-

ką. cenę, jak samochód. Mówię ci,
clou sprawy

— to jest kredyt, oczy?
wiście, jak będzie jednocześnie pod
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CZY GROZI IM NIERACJONALNOŚĆ?
MIECZYSŁAW KAMIŃSKI

Zasadnicze i najogólniejsze

skutki, dokonywanych obecnie
zmian w systemie zarządzania

i planowania jednostkami gospodar-
czymi można bez wątpienia już dziś
przewidywać. Przewidywania takie
są jednak wielce przybliżonym
obrazem przyszłości, który prak-
tyką gospodarcza wzbogaci o nowe

barwy i odcienie, istotne związki
1 tendencje rozwoju. Wystąpią trud-

ne do dokładnego przewidzenia
-zmiany motywacji pracy, nowe wię-
'zi wśród załogi, między załogą a

kierownictwem, jednostkami gospo-
darczymi a centralnym organem go-
spodarczym itp. Z tego punktu wi-
dzenia, akcentowane przez H. Fisz-
la słabóści wdrażanego systemu kie-
rówania jednostkami gospodarczymi

c'6ą co najmniej dyskusyjne. *)
'Niezależnie od wspomnianego ty-

ipu wątpliwości, pragnę wykazać, że

produkcja dodana może z powodze-
niem spełniać funkcję kryterium
•

'

wyboru mikroekonomicznego oraz

być podstawą tworzenia skutecz-
nych zachęt materialnych.

PODPORZĄDKOWANIE działa-
nia jednostek inicjujących pla-

v • nowi centralnemu, w warun-

kach zwiększonego zakresu samo-

dzielności i odpowiedzialności, nastę-
puje przy pomocy nowego miernika
efektów pracy tych jednostek, tzw.

produkcji dodanej Produkcja doda-
na to wartość sprzedaży pomniejszo-
ną o wartość zakupu materiałów i
usług obcych oraz roczną ratę spła-
canych kredytów inwestycyjnych 1
podatek obrotowy. Jest to więc w

przybliżeniu produkcja czysta brutto
bez podatku obrotowego.
- Jednostki gospodarcze potrzebu-
ją kryteriów wyboru ekonomiczne-
go•w zakresie asortymentowej
Struktury produkcji oraz technicz-
no-organizacyjnych metod wytwa-
rzania. Czy produkcja dodana może

zapewnić te kryteria w tym samym
Stooniu co zysk?

Zwiększanie produkcji dodanej
zależy przede wszystkim od obniżki
kosztów materiałowych. W wyniku
ich obniżki rośnie produkcja doda-
na uzyskiwana z jednostki wyrobu.
Spowodowane to może być zastoso-
waniem tańszych surowców i mate-
riałów lub oszczędniejszym ich wy-

korzystaniem. Poważniejsze oszczęd-
ności wymagają zmian konstrukcyj-
nych nowych wyrobów i moderni-
zacji technologii wytwarzania.

••Oszczędności materiałów pozwa-
lają, przy tym samym ich przero-
bie, znacznie zwiększyć rozmiary
produkcji. W wyniku tego produk-
cja i dodana rośnie jeszcze bardziej.
Oczywiście rozmiary produkcji są
wyznaczone w krótkim okresie
przez stan aparatu wytwórczego.
Powiększanie produkcji dodanej
skłania, jednak do pełnego jego wy-

korzystania.
"^Racjonalny wybór metod produk-

cji ma miejsce wtedy, gdy przy

tjfćh samych nakładach rosną roz-

ńtiary produkcji, co zapewnia mi-
nimalizację łącznych kosztów jed-
nostkowych. '

'

Czy kryterium produkcji dodanej
zachęca do obniżki pracochłonności
wyrobów i wzrostu wydajności pra-

cy? Związek ten nie jest jedno-
znaczny, ponieważ płaca występuje
W roli kosztów i "dochodów. Wyda-
wać by się mogło, że kryterium
produkcji dodanej preferuje praco-
chłonną produkcję,

'

stwarzając ko-
rzystniejszą sytuację gałęziom zaco-

fanym technicznie, o dużym udziale
pracy żywej. Argument ten często
wysuwano w przeszłości i pokutuje
on do'dnia dzisiejszego.

Punktem wyjścia w określaniu
produkcji dodanej nie są jednak
pożądane' płace, lecz zewnętrzne, w

stosunku do producenta, ceny
i wartość sprzedaży oraz zależne od
piroducenta koszty materiałowe.
Maksymalizacja produkcji dodanej
może następować nie w wyniku
zwiększania wydatków na płace,
lecz przez oszczędniejsze zużywanie
czynników produkcji na daną jej
Wielkość. Nie oznacza to jeszcze, że

kryterium produkcji dodanej skła-
nia producentów do zmniejszenia
pracochłonności wyrobów.

Tym samym rozmiarom produkcji
dodanej towarzyszyć może odmien-
na pracochłonność wyrobów. Kryte-
rium wyboru mikroekonomicznego,
przy założeniu jednakowego wyoo-
sażenia w rzeczowe środki oroduk-
cji., stanowi produkcja dodana do
zatrudnienia.

Określić ją można następująco:

d'=d:Z,

gdzie:

d — wartość ' produkcji dodane],
Z- —zatrudnienie zaangażowane do wy

twarzania tej produkcji,
fl« — stosunek produkcji dodanej do za

trudnienia.

Stosunek ten jest zwykle wyższy
w przedsiębiorstwach, które dyspo-
nują wyższymi, w stosunku do za-

trudnienia, zasobami środków pro-
dukcji. Np. automatyzacja procesów
technicznych i. technologicznych za-

pewnia wyższy poziom stosunku
d :Z od tradycyjnych procesów pro-
dukcyjnych. Wyrównanie szans za-

pewnia jednostkom, gospodarczym
następująca modyfikacja zależności
sformułowanej powyżej:

dw=d'-Km:F0 X e.

gdzie:

d w— względna produkcja dodana,

Km — koszty materiałowe jednostki go-

spodarczej

F 0
- fundusz plac jednostki gospodar-

czej według płacy jednostkowe]

w okresie wyjściowym,

e — odchylenie indywidualnej (ej) od

normatywnej (e n ) efektywności

środków rzeczowych. Jeśli np.

en = 1,2,ej=d:Km - 0,57 , to

e = 0,63, ponieważ (1,2 — 0,57 =

= 0 ,63).

Kryterium to wyraża produkcję
dodaną względem pracochłonności
i kosztów materiałowych, dlatego
nazwać go można względną pro-
dukcją dodaną.

Stopień racjonalności dokonanego
przez przedsiębiorstwo wyboru eko-
nomicznego zależy, zgodnie z kry-
terium względnej produkcji doda-
nej, od stosunku produkcji dodanej
do zatrudnienia, proporcji kosztów
oraz efektywności wykorzystania
rzeczowych środków produkcji.

tura asortymentowa ma miejsce
wtedy, gdy każdy z wytwarzanych
przez jednostkę gospodarczą asor-

tymentów cechuje zbliżony i naj-
wyższy z możliwych poziom względ-
nej produkcji dodanej. Dochodzenie

do tak rozumianego optimum za-

pewnia jednostce gospodarczej naj-
większe, z dostępnych w danych
warunkach technicznych, rozmiary
produkcji dodanej, ponieważ zbliża

się ona wtedy do najkorzystniejsze-
go stosunku cen do kosztów mate-

riałowych i pracochłonności.

Osiągnięcie optymalnej struktury
asortymentowej zależy od zdolności

jednostki gospodarczej do trafnego
przewidywania potrzeb odbiorców.

Błędne przewidywanie znajduje
wyraz we wzroście zapasów niezby-
walnych wyrobów gotowych oraz

wzroście kosztów materiałowych
i pracochłonności, w stosunku do

wartości sprzedaży. Tak więc kry-
terium względnej produkcji dodanej
jest „wrażliwe" na stopień dostoso-
wania struktury podaży do struktu-

ry popytu.

Elastyczność dostosowywania struk-

tury podaży do popytu zależy od

systemu cen. Przewidywane kierun-

ki zmian zasad tworzenia cen roku-

ją nadzieję, że będą one odzwiercie-

dlały zmiany warunków produkcji
i popytu. Więź między produkcją
a rynkiem zostanie zapewniona

pada rola ugruntowania tych mo-

tywów.

Wieloletnia praktyka gospodarcza
Polski dowodzi, że z zyskiem udaje
się powiązać jedynie nieznaczną
część wynagrodzeń załogi. Z uwagi
na niewielki udział tej części w ca-

łości wynagrodzeń i małe znacze-

nie dla sytuacji materialnej kolek-

tywów wytwórczych — jest ona nie-

skutecznym bodźcem. Próby zaś

wzmocnienia bodźcowego oddziały-
wania części wynagrodzenia zwią-
zanej z zyskiem stają się przedsię-
wzięciami jałowymi, ponieważ głów-
nym i najsilniejszym bodźcem są

płace.

Zgodnie z przewidywanymi zmia-
nami' wynagrodzenia pracowników
kształtowane będą w zależności od

osiągniętej produkcji dodanej. Pro-

dukcja dodana stwarza możliwości

uruchomienia skutecznie działają-
cych bodźców ekonomicznych, głów-
nie dlatego, że można -z nią po-

wiązać płace, które są najsilniej-
szym bodźcem dla jednostek gospo-

darczych i mogą dzięki temu mobi-

lizować do wykorzystywania rezerw

wewnętrznych.

Teoretyczne możliwości konstruk-

cji systemu wynagrodzeń opartego
na produkcji dodanej są szerokie.

Można całość dochodów załogi
i kierownictwa powiązać z pozio-
mem i wzrostem względnej pro-

SUBSTYTUCJA CZYNNIKÓW A WZGLĘDNA PRODUKCJA
DODANA I ZYSK

Metody
prod.

Sprze-
daż

K
m

F
0 Zysk

Zatru-
dnie-
nie

d
e

i
e

K
m

F
0

d«
d

w

I 110 88 10 10 1 20 0,22 0,9 9 20 12

II 110 70 30 10 2 40 0,6 0,6 2,3 ł? }2

ni 110 50 80 10 3 60 1,2 0 1 is U

IV 110 30 70 10 i 80 2,8 — 1,7 0,42 u 12

V 110 1° 90 10 5 100 10,0 — 8,8 0,11 u 12

Wzrost względnej produkcji do-

danej nie może następować na dro-

dze wzrostu pracochłonności i fun-

duszu płac, przy tych samych kosz-

tach jednostkowych. Świadczy o tym

poniższe zestawienie liczbowe.

Z zestawienia wynikają dwa

wnioski:

• względna produkcja dodana nie za-

leży od zastępowania pracy uprzedmio-
towionej pracą żywą. Zmniejszenie zu-

życia rzeczowych czynników produkcji
przy proporcjonalnym zwiększeniu pra-

cochłonności nie wpływa na poziom
względnej produkcji dodanej. Wzrasta

on dopiero wtedy, gdy maleje zużycie
jednego czynnika, przy niezmienionym
zużyciu — drugiego lub gdy maleje zu-

życie obu czynników,
9 kryterium względnej produkcji do-

danej jest „obojętne", podobnie jak
zysk na czystą substytucję, co znajduje
wyraz w niezmienionym poziomie zysku
(10) i względnej produkcji dodanej (12),

we wszystkich rozpatrywanych meto-

dach wytwórczych.

W jednostkach inicjujących przy-

jęto inne rozwiązanie. Maksymali-
zację produkcji dodanej podporząd-
kowano kryterium zysku. Zysk ja-
ko niezbędny element rozrachunku

gospodarczego informuje czy jed-
nostka gospodarcza nie bierze od

społeczeństwa więcej niż mu daje.
Zysk wskazuje producentom, że do

skutecznych dróg jego poprawy na-

leży obniżka kosztów własnych, a

więc zmniejszenie materiałochłon-

ności i pracochłonności
'

wyrobów
oraz efektywniejsze wykorzystanie
zasobów produkcyjnych.

Można zatem stwierdzić, że za-

równo kryterium względnej pro-

dukcji dodanej, jak i kryterium zy-

sku wskazują jednostkom gospodar-
czym społecznie racjonalne metody
zwiększania rozmiarów produkcji
dodanej.

WZROST
produkcji dodanej za- ,

leży nie tylko od tęchnicz-
nych metod produkcji, lecz

także od przestawień asortymento-

wych, poprawy jakości i unowocze-.

śnienia wyrobów. Optymalna struk-

przez nowe zasady kształtowania

podatku obrotowego i odchodzenie

od systemu różnicowego podatku
obrotowego (różnicy między ceną

zbytu a ceną fabryczną). Stopniowo
wprowadzane będą procentowe
stawki podatku obrotowego, jedna-
kowe dla dużych grup towarowych.
Dzięki temu podatek obrotowy nie

będzie skłaniał producentów do

unikania produkcji obciążanej wy-

sokim . podatkiem obrotowym.

Zasady tworzenia cen określają
również stosunek przedsiębiorstw
do postępu nowości. Ceny zbytu no-

wych wyrobów będą ustalane, zgod-
nie z nowym systemem, na pozio-
mie ekonomicznie uzasadnionych
kosztów własnych i odpowiedniej
stawki akumulacji finansowej. Opła-
calne ceny nowych wyrobów zain-

teresują jednostki gospodarcze pro-

dukcją nowych wyrobów. Ponadto,
doskonalenie produkcji pod wzglę-
dem jakościowym i jej unowocze-

śnianie zapewni jednostkom gospo-

darczym rozszerzenie kręgu odbior-

ców i zwiększanie tą drogą produk-
cji dodanej.

RACJONALNOŚĆ gospodarowa-
nia pozostaje postulatem, nawet

wówczas, kiedy jednostki go-

spodarcze mają prawidłowe kryte-
ria wyboru technicznych metod

i struktury produkcji. Kryterium
racjonalności staje się mobilizującą
wytyczną działania i ekonomiczną
koniecznością dopiero wtedy, gdy
współgrają z nim bezpośrednie inte-

resy kolektywów produkcyjnych.

W celu wzmocnienia zaintereso-
wania załóg i personelu kierowni-

czego racjonalnością gospodarowa-
nia, w jednostkach inicjujących po-

'

wiązano' wynagrodzenie z odpo-
wiednio liczonymi efektami pracy.

W warunkach rosnącej aktyw-
ności załóg produkcyjnych i rosną-;

cego.znaczenia moralnych motywów
pracy, zachętom materialnym przy-

dukcji dodanej, można też przyrost
funduszu płac załogi uzależnić od

przyrostu produkcji dodanej a pre-

mie kierownictwa powiązać z zy-

skiem. To ostatnie rozwiązanie za-

stosowano w jednostkach inicjują-
cych.

Rozpatrzmy jednak możli-

wości i konsekwencje uzależnia-

nia całego funduszu wynagro-

dzeń jednostki gospodarczej od pro-

dukcji dodanej.
Uzasadniony produkcyjnymi wzglę-

dami wzrost funduszu wynagrodzeń
jednostki gospodarczej pózostaje w

ścisłym związku z wypracowaną

przez te jednostki produkcją doda-

ną. Można go określić jako pewien
udział regulowany odgórnie ustalo-

nym normatywem, we względnej
produkcji dodanej.

Przeciętne wynagrodzenie jedne-
go pracownika pozostaje w ścisłym
związku z osiągniętą przez jednost-
kę gospodarczą względną produkcją
dodaną. Związek ten przedstawić
można następująco:

rw=nXdw

czyli
rw=n(d«-Km:zXr„X'e)

gdzie:
d w

— względna produkcja ' dodana,
r w

— przeciętne wynagrodzenie jedne-
go zatrudnionego,

n
— normatywny udział wynagrodzeń

we względnej produkcji dodanej,
d' — stosunek produkcji dodane] do

zatrudnienia,

Km — koszty materiałowe produkcji,

r 0
— przeciętne płace w okresie wyjś-

ciowym,.
z

— zatrudnienie w Jednostce gospo-

darczej, ~

e — odchylenie Indywidualnej od nor-

matywnej efektywności środków

produkcji.
. Wyznaczone wynagrodzenie prze-

ciętne pozwala określić całkowity;
fundusz wynagrodzeń jednostki go-

spodarczej :

Fw-n(d-Km:r0Xe),

gdzie:

Fw — całkowity fundusz wynagrodzeń
Jednostki gospodarczej, .

d — wartość produkcji dodanej,
km. r0.

e Jalc w ,ormllIe poprzedniej.

Stosunek kosżtów materiałowych
do przeciętnego wynagrodzenia w

okresie wyjściowym wyraża propor-

cję zużywanych czynników produk-
cji. Zamiast przeciętnego wynagro-

dzenia okresu wyjściowego można

też przyjąć płacę gwarantowaną,
która pełni tu funkcję pieniężnej
wagi pracy żywej.

Fundusz wynagrodzeń sprzęgnię-
ty ze względną produkcją dodaną
jest obojętny na proporcjonalne za-

stępowanie pracy żywej ptacą

uprzedmiotowioną. W przypadku
przechodzenia do pracochłonnych
metod produkcji rośnie łączny fun-

dusz wynagrodzeń, lecz jednocze-
śnie wzrasta liczba zatrudnionych.
Także wynagrodzenie przeciętne po-

zostaje na takim samym poziomie,
jak w przypadku bardziej mate-

riałochłonnych metod produkcji.
Z punktu widzenia przeciętnego
wynagrodzenia przedsiębiorstwo nie

ma podstaw do preferowania mąte-

riałochłonnych bądź pracochłonnych
metod produkcji.

Dostępną drogę wzrostu przecięt-
nego wygnarodzenia stanowi postęp

techniczny, wyrażający się obniżką
pracochłonności przy tej. samej ma-

teriałochłonności, bądź obniżką ma-

teriałochłonności przy tej samej
pracochłonności; bądź jednoczesną
obniżką pracochłonności i materia-

łochłonności produkcji. Zależność
wzrostu wynagrodzenia od skali po-

stępu technicznego zilustrować

można hipotetycznym przykładem
, liczbowym. Załóżmy, że przedsię-
biorstwu dostępy„gą ,

niczne osiągnięcia 110 jednostek
produkcji sprzedanej, - -pieniężna
waga zatrudnienia wynosi .10, nor-

matywna efektywność środków pro-

dukcji — 1,2, a normatywny udział

wynagrodzenia we względnej pro-

dukcji dodanej •—r 0,7.. Przy ,założo- .

nej relacji kosztów .materiałowych
i pracochłonności, wielkościami wy->
nikowymi są: . produkcja dodana,
odchylenie indywidualnej od . nor-

matywnej efektywności , środków

produkcji oraz fundusz wynagro-

dzeń i przeciętne wynagrpdzenie.

ną silą napędową rozwoju gospo-

darczego. Odczuwalny byt material-

ny pracowników . czyni z lepszego
gospodarowania ekonomiczną ko-

nieczność, nie tylko kwestię dobrej
woli aktywu gospodarczego.

W
JEDNOSTKACH inicjujących
wprowadzono inny, od przed-

. stawionego, system wiązania
samofinansowania wzrostu wyna-

grodzeń z produkcją dodaną. System
bodźców ekonomicznych składa się
z dwóch części zasad kształtowania

funduszu płac i uzupełniających je
zasad tworzenia funduszu premio-
wego personelu kierowniczego.

Wzrost funduszu płac, w stosun-

ku do funduszu roku poprzedniego
jest wyznaczany w jednostkach ini-

cjujących na podstawie wzrostu

produkcji dodanej i normatywnego

współczynnika udziału plac w przy-

roście produkcji dodanej. Fundusz

płac przedsiębiorstwa będzie wzra-

stał w wyniku sprawniejszego gos-

podarowania: obniżki pracochłon-
ności produkcji i wzrostu wydaj-
ności pracy, oszczędności, w gospo-

darce materiałowej i zwiększenia
efektywności wykorzystania zaso-

bów produkcyjnych. Oszczędności
materiałowe, na równi z •, innymi
przejawami sprawniejszego •. gospo-

darowania powiększają dyspozy-
cyjny fundusz płac.

Jednostki inicjujące mają znacz-

ną samodzielność w kształtowaniu

wynagrodzeń, w ramach uzyskanego
• funduszu płac. Mogą one konstruo-

wać własne regulaminy premiowa-
nia i nagradzania za poszczególne
przejawy racjonalnego gospodaro-
wania. Pozwoli to załogom wybrać
sposób wynagradzania odpowiadają-
cy ich poczuciu sprawiedliwości 1

ekonomicznej efektywności.

Fundusz płac, kształtowany., na

podstąwie parametrów ekonomicz-

nych staje się bodźcem dla całej
załogi. Pracownicy dążąc do lepsze-
go zaspokojenia swych potrzeb
stają się jednocześnie zainteresowa-

ni w- przyśpieszaniu wzrostu pro-
:

dukcji dodanej. .

Dodatkowym bodźcem dla perso-

nelu kierowniczego w jednostkach
inicjujących jest fundusz premiowy,

Metody
technicz-
ne prod.

w K
m *0

r O z d K
m e n r W

I uo 5050105;. 60 5 0 0,8 50 10

n 110 '40.• 50 .10 5 70 4 0,55 0,8 60 12

III
p

50 40 10 "4' 60 5 0 0,8 50 12

IV 110"4d:40 10 4 70 4 0,55 0,8 60 15

F n
— fundusz 'wynagrodzeń, W — produkcją sprzedana, reszta odznaczeń jak w for-

mułach poprzednich..

Pierwsza metoda produkcji za-

pewnia przeciętne wynagrodzenie
na poziomie wyjściowym (10 jednó-

. stek). Materiałoósżczędny (metoda
II) i praecośzczędny (metodą III) po-

stęp techniczny zapewniają wzrost

przeciętnego wynagrodzenia ; do 12.

jednostek. Największy Wzrost (do
15) zapewnia jednoczesna obniżka

pracochłonności i materiałochłon-

ności produkcji (metoda IV)—

Śprzężony ze względną produkcją
dodaną system samofinansowania
wzrostu piąć 'stawia zatem w cen-

trum, uwagi załogi I kierownictwa

czynniki wzrostu produkcji dodaT
nej: obniżkę pracochłonności i ma-

teriałochłonności, efektywność wy-

korzystania środków produkcji oraz

dostosowania' struktury asortymen-

towej.
• Fundusz wynagrodzeń

'

związany
z względną produkcją dodaną inte-

gruje interesy załogi i kierownictwa.

Obie te.grupy pracowników są jed-
nakowo zainteresowane w zwiększa-
niu: efektów produkcyjnych.'

Nacisk załóg na kierownictwo 1

aktywne działania kolektywów wy-

twórczych zmierzające dó poprawy

mikroracjónalności stają się oddol-

tworzony z zysku. Podstawą kształ-

towania funduszu premiowego bę-
dzie normatywny odpis ż zysku u-

stalony na okresy wieloletnie.

Zadaniem funduszu premiowego
tworzonego z zysku jest przeciw-
działanie jednostronnemu dążeniu
przedsiębiorstw do wzrostu płac.
Niebezpieczeństwo takie rodzi po-

wiązanie wzrostu funduszu plac z,

wzrostem produkcji dodanej. Wa-

runek w postaci zysku ogranicza
dostępne • przedsiębiorstwu sposoby
powiększania produkcji dodanej do

metod społecznie korzystnych.
Można łatwo zauważyć, że para-

metryczna metoda wyznaczania fun-

duszu płac uzupełniona funduszem

premiowym tworzonym z zysku po-

dobnie ukierunkowuje wybór jed-
nostki gospodarczej, jak system wy-

znaczania wynagrodzeń na podsta-
wie względnej produkcji dodanej.
€>ba systemy skłaniają do oszczęd-
nego gospodarowania, podstawowy-
mi czynnikami produkcji i wzrostu

ich efektywności. Odmienne są jedy-
nie parametry i metody kalkulacji.

•) H. Fiszel, Makro czy mikroekono-
miczny punkt widzenia, „Zycie Gospo-
darcze", nr 17 z 1973 r.
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KTY
Jakie sq założenia zmian w systemie planowania
i zarządzania gospodarką radziecką? Jak me-

chanizm ekonomiczny kojarzy interesy społeczne,
grupowe i indywidualne? W czym wyrażają się
rezultaty doskonalenia planowania i zarządzania
w ZSRR? Dlaczego problem polega nie na jed-
norazowej reformie, lecz na stałym procesie do-
skonalenia planowania i zarządzania? Z jakich
powodów nie zadowala wskaźnik produkcji zrea-

lizowanej? Co dalej, czyli eksperyment stu sześ-
ciu na bazie produkcji czystej?

POCZYNAJĄC od uchwały wrześniowego plenum
KC KPZR w 1965 r., wprowadzany był do praktyki
gospodarowania w Związku Radzieckim nowy sy-

stem planowania i ekonomicznej zachęty. Zasady sy-
stemu opracowane zostały kompleksowo, natomiast

wprowadzanie systemu w 'życie następowało stopnio-
wo, poczynając od najlepiej przygotowanych przedsię-
biorstw i gałęzi produkcji. Tak więc w przemyśle
w 1966 r. na nówe zasady przeszły przedsiębiorstwa
dające 8 proc. ogółu produkcji przemysłowej, w 1967
r. — 37 Droc. produkcji w 1968 r. — 72 proc., a w 1969

r. — już 83 proc. Obecnie nowy system planowania ogar-

nia, praktycznie biorąc, całość produkcji przemysło-
wej, wszystkie rodzaje transportu, liczne przedsiębior-
stwa pozostałych gałęzi gospodarki narodowej.

Ogólnym założeniem przeprowadzanych zmian było
umocnienie i udoskonalenie centralnego, państwowego
kierownictwa gospodarką, przy równoczesnym tworze-

niu przesłanek dla- szerokiego rozwoju demokratycz-
nych zasad zarządzania. Konkretyzacja tego założenia

w dziedzinie planowania oznaczała:

1) doskonalenie roli planu centralnego przy równo-

czesnym rozwoju samodzielności przedsiębiorstw
i organizacji gospodarczych na podstawie zwiększe-
nia roli planów pięcioletnich w systemie planów go-

spodarczych ;

2) ulepszenie, a zarazem ograniczenie kręgu wskaź-

ników, określających podstawowe zadania i proporcje
gospodarki jako całości — a zarazem rozszerzenie ini-
cjatywy i samodzielności gospodarczej przedsiębiorstw
w ramach, wyznaczonych przez te wskaźniki;

3) zapewnienie ścisłego związku między systemem
planowania i ekonomicznym zainteresowaniem przy
pomocy wskaźników i normatywów ekonomicznych;

4) zwiększenie naukowego poziomu planowania przy

pomocy współczesnej techniki obliczeniowej, metod

bilansowych i optymalizacyjnych;
5) udoskonalenie systemu badania potrzeb ludności

1 gospodarki w odniesieniu do konkretnych rodzajów
produkcji1),

W założeniach systemu szczególną wagę przywiązuj
je-. się do •wzmocnienia motywacji'wszystkich pracują-
cych, zwiększenia,, bezpośredniego "zainiteiresowiańia npós
prawą efektywności własnej pracy i całego przedsię-
biorstwa. "Wielkie znaczenie nadaje się motywacji, wy-

wodzącej się z czynników moralno-politycznych,
w szerzeniu kultu solidnej, sumiennej pracy. Ta zasa-

da, jest w sposób stały wiązana z całym procesem
zmian w. systemie planowania i zarządzania. W prze-
mówieniu wygłoszonym w związku z 50-leciem ZSRR
sekretarz generalny KC KPZR Leonid Breżniew pod-
kreśla:

„Nie budujemy, towarzysze, królestwa nierobów,
kraju rzek mlekiem i miodem płynących — budujemy
najlepiej zorganizowane, najbardziej pracowite społe-
czeństwo w dziejach ludzkości. I w społeczeństwie
tym będą żyli ludzie najpracowitsi, najsumienniejsi,
najlepiej zorganizowani i najbardziej świadomi" '•).
Z wysokiej świadomości wyrasta społeczna ranga jaką
nadawało się i nadaje socjalistycznemu współzawod-
nictwu, u którego podstaw tkwi leninowska idea ko-

munistycznych subbotników. Współzawodnictwo — ja-
ko twórcza działalność pracujących, umotywowana
ideą budownictwa komunizmu — traktowane jest nie

tylko jako poparcie własną pracą tego budownictwa,
ale i jako krytyka złej pracy.

„Współzawodnictwo socjalistyczne — stwierdził we

wspomnianym przemówieniu tow. LEONID BREŻ-
NIEW — jest żywą twórczą działalnością mas i wy-

maga nie tylko aktywnego poparcia i zachęty ze stro-

ny przodowników, lecz także wskazywania na tych,
którzy się opóźniają lub pracują niedostatecznie su-

miennie. Trzeba to robić publicznie, jawnie, aby lu-
dzie znali nie tylko• tych, którzy pracują poświęcając
na to wszystkie Swe siły, lecz także tych, którzy pra-

cują obojętnie, bez zaangażowania".

Motywacje polityczno-moralne nie są przeciwstawia-
ne motywacjom ekonomicznym, materialnemu zainte-
resowaniu. Odwrotnie — oba» te rodzaje motywacji są
traktowane w dialektycznej jedności, jako wzajemnie
wzmacniające się i uzupełniające w obecnym okresie
budownictwa komunizmu. Dlatego też przez ekonomi-
stów radzieckich rozwinięta została problematyka
ekonomicznych interesów społeczeństwa, kolektywu
i jednostki. Interesy te, we wzajemnym skojarzeniu,
traktowane są jako ważny impuls społecznego roz-

woj#).
KOJARZENIE INTERESÓW

Ekonomiczne interesy wyrażają obiektywne potrze-
by rozwoju ludzi i w ostatniej instancji występują
w charakterze „rozrusznika"' produkcji. W warunkach

prywatnej własności środków produkcji ekonomiczne

interesy ludzi są ze sobą sprzeczne w sposób antago-
nistyczny. W warunkach własności społecznej interesy
te są zasadniczo zgodne i najogólniej rzecz biorąc ko-
jarzone przez wspólny cel socjalistycznego społeczeń-
stwa," jakim jest coraz lepsze zaspokajanie potrzeb
wszystkich pracujących. Ta ogólna zgodność nie wy-
klucza oczywiście sprzeczności innego charakteru, nie

antagonistycznych. Dlatego też ważną rolą mechani-
zmu ekonomicznego jest kojarzenie interesów indy-
widualnych, kolektywnych i społeczeństwa jako cało-
ści. W opracowaniach ekonomistów radzieckich pod-
kreśla się przy tym, że „kolektywne interesy ekono-
miczne są w znacznej mierze ogniwem wiążącym inte-
resy osobiste ze społecznymi" '•).

Przejście na nowe zasady planowania i materialnej
zachęty, jakie dokonało się w minionych latach
w Związku Radzieckim, miało m. in. na celu lepsze
powiązanie ze sobą interesów społecznych, traktowa-

nych jako priorytetowe, z grupowymi i indywidual-
nymi. .

Zastosowane w toku przeprowadzonych zmian nor-

matywy ekonomiczne kojarzą następująco interesy
ekonomiczne:

1, Społeczne —

przez akumulację, realizowaną za

pośrednictwem opłaty za fundusze produkcyjne, za

W Związku Radzieckim na szeroką skalę, wykraczającą daleko poza nasze dotychczasowe doświadczenia,
stosuje się elektroniczną technikę obliczeniową w zarządzaniu gospodarką. Na zdjęciu programistka obsłu-

gująca elektroniczną maszynę sterującą UM-1 zainstalowaną w ośrodku dyspozycyjnym rafinerii petrochemicz-
nej w Baku,

pośrednictwem' przekazywania innych środków do
budżetu (których wysokość uzależniona jest m. in. od

obiektywnych warunków pracy przedsiębiorstw, jak
np. opłaty typu rentowego) oraz przez oprocentowanie
kredytów i opłacanie podstku obrotowego;

2. Kolektywne —

przez pozostawienie w rękach
przedsiębiorstwa części zysku dla tworzenia funduszy
zainteresowania materialnego i funduszy rozwoju
przedsiębiorstwa;

3. Indywidualne —

przez dodatkowe opłacenie pra-
cy, wykraczające poza płacę podstawową, ze wspom-

nianych już funduszy zainteresowania materialnego
przedsiębiorstwa i przez rozszerzenie kręgu świadczeń

otrzymywanych za pośrednictwem funduszy spożycia
społecznego.

Z tego jasno wynika gradacja priorytetów poszcze-
gólnych interesów, idąca od społecznych przez kolek-
tywne do indywidualnych. Nie oznacza ona oczywiście,
że którakolwiek z tych grup interesów jest mniej
ważna. Wyjaśnia tylko sposób, w jaki mogą być one

zaspokojone. Tak więc interesy indywidualne • nie mo-

gą być zaspokojone wcześniej, niż przedsiębiorstwo
uzyska prawo utworzenia funduszy materialnego za-

interesowania, z których finansowana jest dodatkowa
opłata pracy, ponad płacę podstawowa. Równocześnie
utworzenie funduszy zainteresowania materialnego ia
szczeblu przedsiębiorstwa nie jest możliwe bez reali-

zacji podstawowych wskaźników planu centralnego
oraz poprawy efektywności wykorzystania funduszy
Społecznych,- które są oddane w zarządzanie przed-
siębiorstwu.

EFEKTY

Przeprowadzone zmiany umożliwiły usunięcie licz-
nych ńiedomagań w zarządzaniu gospodarką, sprzyja-
ły zwiększeniu tempa wzrostu dochodu narodowego
i wydajności pracy, obniżeniu kosztów materialnych,
a w szczególności lepszemu wykorzystaniu środków
trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa. Umożliwiło
to szybszy wzrost płac realnych i dochodów ludności.
Wyraziło się to w osiągnięciu w większości dziedz!i
w 5-leciu 1966—1970 wyników lepszych lub bliskich
maksymalnym w stosunku do dyrektyw na to 5-lecie
zawartych w uchwałach XXIII Zjazdu KPZR. Ilu-
struje to poniższe zestawienie (wskaźniki wzrostu w

proc. do okresu wyjściowego) 5
:

WR dyrektyw
. XXIII Zjazdu

KPZR

faktyczne
wykonanie

Dochód narodowy
Produkcja przemysł, ogółem

w tym:
środki produkcji
przedmioty konsumpcji

Średnia płaca,
średniomiesięczne dochody

kołchoźników
Realne dochody w przeliczeniu

na głowę ludności

138—141
147—150

149—1S2
143—146

nie mniej niż 120 126

142

około 130

Zrealizowanie zapoczątkowanych przed 8 laty zmian
w metodach planowania i zarządzania nie oznacza

jednakże dążenia do zadowolenia się już osiągniętymi
rezultatami. Z jednej strony bowiem życie wyłania
wciąż nowe problemy, wymagające dalszych innowacji
w dotychczas stosowanych mechanizmach ekonomicz-
nych, z drugiej zaś —

w ścisłym związku z dokona-
nymi zmianami — nastąpiły-jakościowe zmiany w eko-
nomicznych kwalifikacjach kadr. Zwiększył się niepo-

miernie stopień umiejętności posługiwania • się instru-
mentami ekonomicznymi. Nagromadzone zostały nowe

doświadczenia. Równocześnie na XXIV Zjeździe KPZR
określone zostały na podstawie dotychczasowych osiąg-
nięć jeszcze bardziej ambitne zadania w zakresie tem-

pa rozwoju produkcji i stopy życiowej, oo wymaga

poważnego podniesienia stopy efektywności gospoda-
rowania.

Sekretarz generalny KC KPZR LEONID BREŻNIEW
podkreślał w referacie Komitetu Centralnego na XXIV
Zjeździe, a więc w okresie początkującym bieżący plan
pięcioletni, że „doskonalenie systemu zarządzania to

nie jednorazowe przedsięwzięcie, lecz długi proces roz-

wiązywania problemów, jakie stwarza życie". Dosko-
nalenie planowania i zarządzania nie jest więc
w Związku Radzieckim sprowadzane do jednorazowej
reformy, lecz traktowane jest jako stały proces uogól-
niania nowych potrzeb i zdobytego doświadczenia,
formułowania nowych rozwiązań, sprawdzania ich

w życiu w postaci eksperymentalnej i następnie upo-
wszechniania tych rozwiązań, które zdały egzamin
w praktyce.

Nie trzeba uzasadniać, jak ogromne znaczenie dla

naszej praktyki gospodarowania mają zarówno spra-
wdzone w praktyce rozwiązania ekonomiczne, jak
i sama metoda przeprowadzania zmian w mechanizmie

gospodarowania. W referacie programowym, wygło-
szonym na VI Zjeździe I Sekretarz KC PZPR
EDWARD GIEREK, podkreślając wielką wagę stałego
procesu doskonalenia systemu planowania i zarządza-
nia wskazywał na potrzebę korzystania z dorobku
bratnich krajów socjalistycznych: „Jest to sprawa

wielkiej wagi. Wymaga ona dojrzałego namysłu i wni-
kliwej analizy doświadczeń naszego kraju i innych
bratnich krajów".

Doświadczenia te są szeroko uwzględniane i stano-

wią jedną z istotnych przesłanek przeprowadzanych
u nas zmian w mechanizmie funkcjonowania gospo-
darki. Są one wyrazem przejawiania się w naszym

kraju ogólnych prawidłowości rozwoju społeczeństwa
socjalistycznego.

REFORMA JAKO PROCES

Opierając się na tezie, iż doskonalenie planowania
1 zarządzania jest stałym procesem towarzyszącym
rozwojowi społeczeństwa socjalistycznego "co
stanowi również podstawę zmian u nas dokonywanych
— ekonomiści radzieccy podkreślając' , iż stosowany
poprzednio dość powszechnie termin „reforma gospo-
darcza" ma zbyt statyczny charakter. Nie wyraża on

w pełni charakterystycznej dla dialektyki rozwoju sił
wytwórczych i stosunków produkcji w socjalizmie, po-
trzeby nieprzerwanego dokonywania innowacji; inno-
wacji nie tylko' w technice, ale i w sposobach zarzą-
dzania gospodarką.

Wspomina o tym m. in. N. DROGICZYNSKIJ
w artykule pt. „Reforma gospodarcza i dalszy rozwój
rozrachunku gospodarczego" u ). Jak jasno to wynika
z tytułu publikacji, chodzi oczywiście nie o słowa, lecz
0 właściwe pojmowanie ich treści, o traktowanie tego
co nazywamy reformami gospodarczymi nie w posta-
ci jednorazowego aktu, lecz rozwijającego się procesu

wymagającego stawiania bardziej śmiałych zadań
1 nowych sposobów ich rozwiązywania również od

strony mechanizmu ekonomicznego.
W Kraju Rad, zgodnie z uchwałami XXIV .Zjazdu

KPZR bardzo silnie akcentuje się niezbędność zdecy-
dowanego przejścia na tory gospodarki intensywnej

-1- podniesienia (efektywności gospodarowania. Jest -to
traktowane jakp najważniejszy w obecnym okresie
rozwoju warunek zarówno wygospodarowania środ-
ków dla znacznego wzrostu dobrobytu ludzi pracy, jak
i szybkiego rozwoju gospodarki.

„Głównym zadaniem — mówił LEONID BREŻNIEW
w przemówieniu wygłoszonym na 50-lecie Związku Ra-
dzieckiego — jest obecnie zdecydowana zmiana orien-
tacji, położenia nacisku na intensywne metody go-
spodarowania i - zapewnienie tym samym poważnego
podniesienia efektywności gospodarki. Chodzi o to, aby
wzrost gospodarczy w coraz większym stopniu odby-
wał się drogą podnoszenia wydajności pracy i przy-

śpieszenia ; postępu naukowo-technicznego, drogą peł-
niejszego wykorzystania istniejących mocy wytwór-
czych, drogą zwiększenia dochodu z każdego zainwe-
stowanego w gospodarkę rubla, z każdej tony wyko-
rzystanego metalu, paliwa, cementu i nawozów.

W tym tkwi. istota zwrotu w polityce gospodarczej,
którego domagał się XXIV Zjazd partii",

REZERWY JAKOŚCIOWE

Zgodnie z tymi uchwałami w Związku Radzieckim
— równolegle z upowszechnianiem zasad komplekso-
wych zmian przyjętych przez wrześniowe Plenum KC
KPZR w 1965 r. — od dłuższego już czasu rozwija się
dyskusja nad kierunkami dalszego postępu w planowa-
niu i zarządzaniu. Koncentruje się ona wokół pytania,
jak lepiej niż dotychczas wykorzystywać bogate rezer-

wy wewnętrzne, zwłaszcza rezerwy jakościowe.
Działania zmierzają do tworzenia warunków przyj-

mowania przez przedsiębiorstwa bardziej napiętych,
mobilizujących do wykorzystania rezerw planów, za-

pewniających- szybszy zwrot nakładów społecznych- na

rozwój produkcji. Dużą wagę przywiązuje się równo-

legle do lepszego powiązania kryteriów oceny działal-
ności przedsiębiorstw — kryteriów stanowiących za-

razem podstawę tworzenia funduszy, materialnego za-

interesowania —

z ogólnym kryterium społecznej e-

Jektywnóści gospodarowania, jakim jest dochód na-

rodowy. Ma to właśnie na celu ściślejsze łączenie in-
teresów społecznych, kolektywnych i indywidualnych,
uczynienie dalszego kroku w kierunku optymalnego
ich kojarzenia.

Na czym polega problem? W dotychczasowych roz-

wiązaniach jednym z istotnych elementów nowego me-

chanizmu ekonomicznego zastosowanego w Związku
Radzieckim było zastąpienie wskaźnika produkcji glo-.
balnej wskaźnikiem produkcji towarowej lub zrealizo-

wanej.
Był to istotny postęp — ponieważ zarówno wskaźnik

produkcji towarowej, jak i zrealizowanej w większym
stopniu niż produkcja globalna uwzględnia interesy
odbiorców (konsumentów i kooperantów). Krótko mó-

wiąc — przejście na jeden z tych wskaźników ogra-
nicza negatywne tendencje do produkowania „na

skład", do powiększania produkcji, która nie ma za-

pewnionego zbytu.
Jednak zarówno wskaźnik produkcji towarowej, jak

i zrealizowanej nie usuwa w pełni mankamentów
produkcji globalnej, której wadą jest m. in. to, iż za-

wiera ona nakłady materialne, a zwłaszcza uzależnio-
na jest od wielkości zużycia surowców i materiałów.
Jeżeli wskaźnik produkcji towarowej lub zrealizowa-

nej zajmuje czołową rolę w systemie wskaźników słu-

żących dla oceny działalności przedsiębiorstwa, może

to wywierać negatywny wpływ na prawidłową ocenę
efektywności działania i wpływać na nie w pełni pra-

widłowy obraz kształtowania się takich wskaźników,
jak wydajność pracy, czy produktywność środków

trwałych.
Dlatego też poszukiwania ekonomistów radzieckich

idą w kierunku zastąpienia czołowych dotychczas,
w hierarchii wskaźników produkcji towarowej lub
zrealizowanej wskaźnikiem lepiej wyrażającym fak-
tyczną efektywność gospodarowania.. Ma to bowiem
ogromne znaczenie nie tylko dla analitycznej oceny
działalności przedsiębiorstw, ale i dla stworzenia od-
powiadających obecnym potrzebom kryteriów tworze-
nia funduszy materialnego zainteresowania, a więc dla
nakierunkowania zainteresowania materialnego Ko-
lektywów i jednostek na tory najbardziej odpowiada-
jące pogrzebom. społecznym,

EEPŚŻY * NIE ZNACZY UNIWERSALNY

laktlUŻu wspomniąłem,> irozwinęłą[ się już na ten te-

mat ożywiona dyskusja, w której głos zabierają za-

równo przedstawiciele teorii, jak i praktyki. (Porów-
naj na przykład artykuły opublikowane w EKONO-
MICZESKOJ GAZIETIE pt. „Realne kryterium" nr

2/1973 i „Zasady porównywalności" nr 6/1973). Warto

tutaj podkreślić, iż większość dyskutantów nie dąży
do wynalezienia ,(kamienia filozoficznego", niś obie-

cuje. wymyślenia jakiegoś nowego, uniwersalnego
wskaźnika, który miałby za zadanie wyeliminować raz

na zawsze wszystkie wady wskaźników dotychczas
stosowanych i. nie był opatrzony żadnym. marginesem
błędu. Podkreśla się więc potrzebę dokonywania ana-

liz kompleksowych uwzględniających różne. strony
i różne potrzeby działalności przedsiębiorstw, których
nie jest w stanie ująć żaden pojedynczy wskaźnik. Po-

szukuje się więc nie wskaźnika uniwersalnego, lecz
wskaźnika lepszego.

Dyskusja teoretyczna nie jest prowadzona w abstrak-
cji. Jak informuje „ EKONOMICZESKAJA QAZIE-
TA" 7 ) w latach 1969—1971 w 106 przedsiębiorstwach
przeprowadzono eksperyment. Miał on za zadanie

ocenę walorów i negatywów zastosowania wskaźnika

produkcji czystej wprowadzonego w miejsce wskaźni-
ków zbliżonych do produkcji globalnej. Mimo licznych
zastfzeżeń, związanych być może nie tyle z samym
charakterem wskaźnika produkcji czystej, ile ze spo-
sobem jego wykorzystania w przedsiębiorstwach
eksperymentujących. Komisja Planowania ZSRR pod-
jęła decyzję o przeprowadzeniu na szeroką skalę w la-
tach 1973—1974 eksperymentu gospodarczego opartego
na zastosowaniu produkcji czystej jako syntetycznego
wskaźnika działalności przedsiębiorstw. Jest to więc
eksperyment przeprowadzany, jak pisze „EKONOMI-
CZESKAJA GAZIETA" „n a bazie produkcji czystej".

W pełni zrozumiałe, że zasady tego eksperymentu są

szczególnie interesujące dla nas, ponieważ jednym
z istotnych założeń kompleksowych zmian w mechani-
zmie funkcjonowania gospodarki, wprowadzanych
obecnie przez tzw. jednostki inicjujące, jest tzw. pro-
dukcja dodana, która przecież stanowi jeden z wa-

riantów produkcji czystej.
Nasze rozwiązania, które wprowadzamy do praktyki

gospodarowania w bieżącym roku — i od których
oczekujemy wiele, przede wszystkim z punktu widze-
nia efektywności gospodarowania środkami trwałymi
oraz surowcami i materiałami —

są więc bardzo zbli-
żone do koncepcji eksperymentowanych obecnie
w Związku Radzieckim.

Podobnie jak i my, ekonomiści radzieccy natrafiają
przy formułowaniu zasad eksperymentu na problemy
złożone, których w dyskusji nie unikają. Ale mimo tó
konsekwentnie dążą do wprowadzenia do praktyki go-

spodarowania nowej koncepcji, wychodząc z założe-
nia, że nic co nie zostało sprawdzone nie może być
jednoznacznie rozstrzygnięte. Jakie są założenia zasto-

sowania produkcji czystej w radzieckim eksperymen-
cie, na czym polega podstawowa zbieżność i na czym

marginalne różnice w stosunku do naszych rozwiązań,
przedstawimy w następnym artykule.

Na zakończenie warto podkreślić istotną myśl prze-
wijającą się we wszystkich wypowiedziach ekonomi-
stów radzieckich na temat procesu doskonalenia syste-
mu planowania i zarządzania. Można ją sprowadzić
do krótkiej sentencji: nie należy wątpić, dokąd się nie

sprawdziło. Skąd zaś wzięła się ta sentencja — rów-
nież w następnym artykule.

1) Porównaj „Osnowy 1 praktika hożjajstwtennoj reformy
SSSB" Izdiatlelstwo „Ekonomika", Moskwa 1971, s . 55 .

2) „Trybuna Ludu" 22.xn .l972 r.

3) Porównaj „Osnowy 1 praktika hozjajstwiennoj reformy
SSSR". s. 9—20.

4) Jak wyżej, str. 13 .

5) a. Tolkaczew, „Woprosy Ekonomiki" ńr 12/1972' s lii '

6) N. Drogiczyńskij — „Hozjajstwiennaja reforma ldalnlejsz-
jele razwitje- hozjajstwiennogo rasczeta", „Woprosy Ekono.
miki" 3/1973, str. 68. ^ y KOn °

1) „Ekonomlczeskaja Gazieta" nr 7/1973, str. 13 1 14.
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Ogólne osłabienie rozwoju gospodarczego uprzemysłowionych kra-
jów kapitalistycznych w latach 1971—72 szczególnie ujemnie odbiło
się na dynamice wzrostu zamówień, produkcji i sprzedaży statków
pełnomorskich. Zwolniony wzrost zapotrzebowania na importowane
materiały, rzutował ujemnie na wielkość przewozów morskich i po-
ziom stawek frachtowych, choć koszty samych statków i ich eksplo-
atacji nieustannie rosły. Ta kiikunastomiesięczna depresja na mię-
dzynarodowym rynku frachtowym spowodowała znaczne osłabienie
zainteresowania armatorów inwestycjami i zakupami nowych stat-

ków (a nawet dość masowo próbowano pozbywać się części stat-

ków, zarówno starszych jak i całkiem nowych).
W rezultacie przez cały niemal ubiegły rok panował zastój w za-

mówieniach nowych statków. W połowie ub. r . portfel zamówień
światowych stoczni (dane nie obejmują ZSRR i ChRL oraz statków
poniżej 100 BRT) stanowiły kontrakty na budowę nowych jednostek
0 łącznym tonażu 81 min BRT, czyli o 3 min mniejszym niż przed
rokiem. Do listopada ten stan posiadania kontraktów ulegał dalszemu
uszczupleniu. Szczególnie silnie odczuli to producenci brytyjscy i za-

chodnioniemieccy, ale nawet przemysł japoński (wytwórca blisko
połowy światowej produkcji statków), szczycący się świetnymi rezul-
tatami akwizycyjnymi, w tym okresie notował wyraźny spadek za-

mówień.
Ten stan rzeczy bardzo ujemnie odbił się na finansowej sytuacji

przemysłów stoczniowych, których rentowność już przedtem była
stosunkowo niska, a w roku ubiegłym koszty produkcji nadal rosły

, (wskutek ogólnego wzrostu kosztów robocizny, perturbacji waluto-
wych, ruchów strajkowych itp.), podczas gdy wzrost cen statków
był hamowany silnym osłabieniem popytu. W rezultacie wiele mniej-
szych stoczni znalazło się na krawędzi bankructwa, stosunkowo lepiej
radziły sobie duże zakłady, nastawione na produkcję największych
jednostek, ale i ich wyniki finansowe były niezadowalające.

Ta depresja na międzynarodowym rynku statków dość gwałtownie
1 całkiem nieoczekiwanie (bo spodziewano się dalszego pogorszenia
sytuacji) ustąpiła w ostatnim miesiącu ub. roku, kiedy to doszło
do wielkiego runu armatorów na nowy tonaż. Polepszenie warunków
na międzynarodowym rynku frachtowym, wynikające z podepresyj-
nego ożywienia koniunktury w gospodarce krajów kapitalistycznych,
zapoczątkowało nowy boom w przemysłach stoczniowych. Ale nie
we wszystkich jednakowy.

Najszybciej bowiem wzrosły zamówienia w japońskim przemyśle
stoczniowym, na który przypadło ponad 80 proc. (!) nowo zawar-

tych kontraktów. Zadecydowały o tym nie tylko stosunkowo niskie

00 DEPRESJI DO BOOMU
W STOCZNIACH
ceny japońskich statków, ale również najszybsze dostosowywanie
struktury produkcji stoczni do nowych potrzeb (wielkie zbiorniko-
wce), oraz spekulacja inwestujących armatorów na spodziewaną re-

waluację jena. W rezultacie w końcu ub. r . japońskie stocznie
dysponowały zamówieniami na budowę 922 dużych statków o łącz-
nym tonażu 39 min BRT (tj. o ponad 5 min więcej niż przed rokiem),
co zwiększyło udział japońskiego budownictwa okrętowego w świa-
towym portfelu zamówień do ponad 45 proc. Dość znacznie wzrosły
też portfele zamówień stoczni szwedzkich (do 7,4 min BRT) i zacho-
dnioniemieckich oraz angielskich, tak więc wzrost ten notowano

przede wszystkim u czołowych światowych producentów. Natomiast
w stoczniach innych krajów notowano wzrost minimalny, stabiliza-
cję lub nawet spadek zamówień na nowe statki.

Całoroczny niemal zastój w napływie nowych zamówień spowo-

dował, iż w końcu ub. roku łączny światowy tonaż zamówionych
statków znajdujących się akutalnie w budowie był jeszcze stosun-

kowo niewielki (24,4 min BRT). Natomiast tonaż statków zamówio-
nych, których budowy nie rozpoczęto, wskutek grudniowych zamó-
wień wzrósł dość znacznie (do 62,2 min BRT, podczas gdy w połowie
ub.' r. wynosił on 56,4

:
-min'»BET).

• Temu wzrostowi, ilościowemu towarzyszyły bardzo charakterysty-
czna zmiana struktury zamówień. W .ciągu^ .ubiegłego .roku. w

towym portfelu żatńówień zwiększył się bowiem. znacznie udział
zbiornikowców o dużej nośności (z 54 do 69 proc.), natomiast zma-

lał udział masowców (z 30 do 21 proc.) i drobnicowców (z 11 do 7
proc.) . Zmalał też udział kontenerowców, na które dotychczasowe
zapotrzebowanie zostało już w znacznym stopniu zaspokojone.

Również dane dotyczące produkcji ukończonej mówią o zmianach
struktury na rzecz zwiększenia roli statków największych. Światowe
budownictwo okrętowe zwodowało bowiem łącznie w 1971 r. 2,6 tys.
statków o tonażu 24,9 min BRT, a w 1972 r. 2,5 tys. statków o to-

nażu 26,5 min BRT.
Ten przyrost koncentrował się głównie w stoczniach Japonii (wzrost

z 12,0 do 12,8 min BRT), dalsi czołowi producenci zwodowali statki
o tonażu podobnym jak w poprzednim roku (Szwecja — 1,8
min, NRF — 1,6 min, W. Brytania — 1,2 min, Francja — 1,1 min
BRT) lub nieco tylko większym (Hiszpania — wzrost od 0,9 do 1,1 min,
Norwegia — od 0,8 do 1,0 min BRT).

Dla porównania dodajmy, że liczba i tonaż statków zwodowanych
w stoczniach Polski (która w światowej produkcji zajmowała 12 miej-
sce po krajach w.w . oraz Holandii. Włochach, Danii i Jugosławii)
wzrosła w ub. r. stosunkowo dość szybko, bo od 56 statków o tona-
żu 0,5 min BRT w 1971 r, do 74 statków o tonażu 0,6 min BRT w

1972 r. (liczby te mówią jednak, iż w przeciwieństwie do tendencji
światowych „przeciętny" tonaż statku w tym roku nie wzrósł).

Temu wzrostowi światowej produkcji towarzyszył w ubiegłym
roku wzrost cen, który choć hamowany osłabieniem popytu był jed-
nak dość wyraźny. Szacuje się, iż w ciągu tego roku światowe ceny
statków wzrosły przeciętnie o ok. 10 proc., co wynikało zarówno ze

wspomnianych już rosnących kosztów produkcji, jak i z tendencji do
polepszenia stosunkowo niskiej rentowności przemysłów stoczniowych.

Nawiasem mówiąc, w tej sytuacji coraz bardziej bezkonkurencyj-
ne stają się stocznie japońskie, które dzięki niższym kosztom robo-
cizny mogą oferować swe statki po cenach o kilka czy nawet kilka-
naście proęęnt niższych niż np. stocznie państw zachodnioeuropej-

skich. Dojipwadżiłó to już'do'początków swoistej „wojny handlo-
wej" między przemysłami stócżttibwymi EWG a Japonii.

Ostatnio jednak sytuacja o tyle się zmieniła, iż zapoczątkowany w

grudniu boom doprowadził w pierwszych miesiącach bieżącego roku
do nadspodziewanie dużego napływu zamówień na statki u wnyst-
kich większych producentów. W ciągu I kwartału portfel zamó-
mień w światowych stoczniach wzrósł z 86 do 99 min BRT, a więc
do wielkości rekordowej, gwarantującej wszystkim czołowym pro-
ducentom pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych.

Mimo to — dalsze perspektywy przedstawiane są dość mgliście.
Istnieją obawy, że ostatni boom może się okazać zjawiskiem bardzo
krótkotrwałym, gdyż mimo polepszenia koniunktury na rynku frach-
towym zbyt duży wzrost produkcji statków może doprowadzić do
nadmiaru potencjału przewozowego. W związku z tym część eksper-
tów przewiduje możliwość kilkuprocentowego spadku cen statków
już w bieżącym roku, inni natomiast zakładają dalsze utrzymywa-
nie się ich na stosunkowo wysokim poziomie.

Zresztą dla różnych rodzajów statków może to wyglądać różnie.
Bo ewentualny nadmiar wystąpiłby zwłaszcza w dwóch kategoriach
statków, tj. zbiornikowcach i masowcach, których produkcja wy-

daje się zbyt duża w stosunku do spodziewanych potrzeb. Natomiast
lepiej przedstawiają się perspektywy dla drobnicowców i kontenero-
wców, których niedawno jeszcze odczuwano względny „nadmiar"
1 na które zamówienia w ostatnim roku zbyt poważnie zmalały.

Ta swoista „huśtawka" podąży i popytu zdaje się wskazywać na

to, iż w przypadku rynku statków trudno mówić o koniunkturze w

ogóle, natomiast występują tu raczej cykliczne koniunktury i deko-
niunktury lia określone typy statków. A w tej sytuacji najlepsze wy-
niki ekonomiczne osiągają te przemysły stoczniowe, które potrafią
szybko i elastycznie unowocześniać produkcję i dostosowywać jej pro-
fil do zmian aktualnych potrzeb.

Wydaje się, że taka Właśnie elastyczność, leżąca u źródeł ogrom-

nych sukcesów japońskiego przemysłu stoczniowego, powinna w wię-
kszym niż dotychczas stopniu, cechować i nasz przemysł okrętowy
— o czym zresztą niedawno*) pisaliśmy, a co w świetle pokazanej
tu światowej sytuacji wydaje się sprawą szczególnie istotną.

•) Jerzy SurdykowsUl — „Czas płynie szybciej niż nasze statki" — 2. O.

z 13.V. br.

WBourlllot,.
słynnej restauracji

w Lyonie, gdzie podejmował
grupę polskich dziennikarzy

prefekt tego miasta, przy stole sie-
działo kilku Francuzów, którzy byli
już w Polsce. Mówili oni o ogrom-
nej sympatii, jaką odczuwali niemal
na każdym kroku w naszym kraju
o znajomości francuskiej • kultury i
historii...

— Dlaczego wy nas wciąż lubicie?
— spytał mnie szeptem mój sąsiad,
lyoński dziennikarz. Chodziło mu

zapewne o to, że nie raz w historii...

Tak, nie raz w historii doznaliśmy
zawodu.,Ale uczucia narodu, podob-
nie jak uczucia indywidualne nie
podlegają weryfikacji według zasa-

dy: za'co i dlaczego? Czy ktoś pyta
dlaczego George Sand kochała Cho-
pina?

FAWORYZOWAĆ ZNACZY
POPIERAĆ

Ze stosunkami politycznymi 1 go-
spodarczymi jest zupełnie inaczej.
Tu wszystko musi . być wymierne,
odwzajemnione, oparte na - zasadzie
obopólnych korzyści.

— Odnoszę wrażenie —stwierdził
w nieoficjalnej rozmowie p. LOUIS
ROUDIfi — że jesteśmy w Polsce fa-
woryzowani...

To zaskakujące, usłyszeć takie
słowa we francuskim. Ministerstwie
Spraw Zagranicznych i to w dyrek-
cji do spraw ekonomicznych i finan-
sowych. P. ROUDIE ma rację. Warto
tylko uściślić • co w tym przypadku
zhaczy słowo „faworyzowani"? Jeśli
np. otrzymujemy kilka ofert handlo-
wych z różnych krajów zachodnich,
które zawierają mniej więcej jed-
nakowe warunki, wybieramy zwykle
francuską. Dlaczego? Gdyż łączą nas

z tym krajem od lat dobre stosunki
polityczne. To Francja pierwsza za-

stosowała w handlu z nami zasady
obowiązuje w GATT. To Francja
od lat zawiera z nami wieloletnie
umowy, a ostatnio podpisany został
między naszymi krajami 10-letni
układ o rozwoju współpracy gospo-
darczej, przemysłowej, naukowej i
technicznej. Jeśli więc we francu-
skim MSZ odnosi się wrażenie, że

Francja jest w Polsce „faworyzowa-
na" to znaczy, że po prostu stwarza

się w naszym kraju warunki reali-
zacji podpisanego niedawno układu,
napełnia się jego paragrafy konkret-
ną treścią.

Faworyzować znaczy w tym przy-
padku popierać. Rząd popiera
kontakty branż przemysłowych, cen-

tral i zakładów z firmami francu-
skimi. Nie znaczy to jednak, że ten

dobry klimat i poparcie można wy-

korzystać jednostronnie, jakoś „spie-
niężyć" .

Niektóre firmy francuskie składa-
ły nam oferty wygórowane. Zdały
już sobie sprawę, że jest to stano-
wisko krótkowzroczne. Miejsce ich
bowiem szybko zajęli inni kontra-
henci, których warunki okazały się
dla • naszego przemysłu korzystniej-
sze. W handlu, Jjowje.rn

^

sentymenty
nie mogą

' Szali. gSóntąkty
handlowe i. przemysłowe rnogą roz-

wijać się tylko na zasadzie part-
nerstwa.

Eksport francuski do Polski rośnie
ostatnio bardzo szybko (w 1972 r.

o -80 proc. w porównaniu do 1971 r.),
eksport Polski do Francji dużo wol-
niej. Bilans obrotów, który w 1971
r. zamykał się dla nas- saldem do-
datnim, wykazuje obecnie saldo
ujemne. Nie ma oczywiście powodów
do niepokojów. Dokonaliśmy wiele
korzystnych zakupów licencji i urzą-
dzeń inwestycyjnych we Francji.
Warto jednak zastanowić się nad
przyczynami, które utrudniają nam

zarówno sprzedaż naszych produk-
tów jak i rozwój współpracy koope-
racyjnej.

NIE WSZYSTKO OD NAS ZALEŻY

Francuscy przemysłowcy — wyja-
śniają nam w Paryżu — nie lubią
ryzykować, dla nich wiele znaczy
znana w świecie firma dostawcy.
Polski przemysł tylko w niewielu
dziedzinach zdołał sobie wyrobić na

francuskim rynku markę kontra-
henta.

Problem więc tkwi — jak to okre-
ślił p. ROUDIE — nie w tym żeby
Francja dokonywała zakupu w Pol-
sce, lecz żeby Polacy sprzedawali
Francuzom. To znaczy potrafili prze-
konać o walorach swoich wyrobów
przemysłowych, dotrzeć przez prasę
fachową, firmy przedstawicielskie,
umiejętnie prowadzony marketing.

Jest w tym powiedzeniu nuta

krytyki, że nie umiemy skutecznie
działać na rynku kapitalistycznym,
krytyki znajdującej zresztą uzasad-
nienie w faktach. Nasze mieszane
spółki handlowe, „ METALEX-
FRANCE" , „ASIPAG" mimo osią-
ganych już sukcesów w ostatnich
latach, jeszcze nie . znalazły drogi do
wielkich firm przemysłowych. Re-
klama prasowa, na którą wydaje-
my niemało dewiz — mija się czę-
sto z celem, jest anonimowa, nie-
adresowana. Nie wykorzystujemy
zupełnie istniejących możliwości
obiektywnego informowania przez
fachową, specjalistyczną prasę fran-
cuską czytaną przez przemysłowców
o osiągnięciach polskiej myśli tech-
nicznej, o poziomie i skali prze-
mysłu.

;
Wiele zależy więc tu niewątpliwie

od nas samych. Ale nie wszystko.
Markę rzeczywiście dopiero sobie
wyrabiamy i dlatego tak ważne jest
tu poparcie administracji francu-
skiej.

Mówią nam — państwo socjali-
styczne może wpływać na przemysł
bezpośrednio, jest to bowiem prze-
mysł państwowy, ale we Francji
firmy są prywatne. Nie znaczy to

jednak, że państwo nie może zna-

leźć wielu różnych form, w tym
również ekonomicznych, żeby skło-
nić prywatne firmy do kontaktów

Korespondencja własna z Francji
ANNAKUSZKO

towanla". W ogromnych pąwilonaćh
nadal, jak na'paryskiej ulicy, kazfly
sklep,,każda witryna ma swoj wła-
sny styl.

Zwiedzaliśmy pod Marsylią FOS-ur
MER-port i kompleks petrochemicz-
ny, największy — jak się tu określa
— plac budowy w Europie (7 tys.
ha). Twórcy tego projektu usiłują
przełamać panującą przemysłową
jednostronność. Stawiają kompleksy
przemysłowe wraz z zapleczem.
Wprawdzie infrastruktura, w której
budowie uczestniczy głównie pań-
stwo, wyraźnie nie nadąża, ale w

surowy krajobraz piachów porośnię-
tych karłowatą roślinnością wpisu-
ją się nie tylko srebrzyste zbiorniki
ropy i mozaiki petrochemicznych
konstrukcji, lecz dzielnice' mieszka-
niowe i tanie estetyczne osiedla ho-
teli robotniczych. FOS ma stać się
przykładem supernowoczesnej tech-
niki, rozwiązań komunikacyjnych
oraz architektury i symbiozy prze-
mysłu z przyrodą, ma być nowocze-

snym oknem przemysłowej Francji,
wychodzącym —

w ambitnych za-

mierzeniach jego twórców —

na

wiek XXI.

ż określonym rynkiem. Zresztą,
właśnie we Francji w niedawnej
przeszłości stosowano takie formy
wobec niektórych krajów.

Poparcie rządu francuskiego i
Krajowej Rady Pracodawców Fran-
cuskich dla kontaktów gospodar-
czych z Polską wyraża się w orga-
nizowaniu specjalistycznych misji
handlowo-przemysłowych (we fran-
cuskiej misji uczestniczyło ostatnio
kilkadziesiąt osób), w licznych kon-
taktach naukowych (Szkoła Główna
Planowania i Statystyki w Warszawie
wspólnie z Uniwersytetem Paryż I
zorganizowała np. w p,ołowie maja

kolokwium na temat: Integracja go-
spodarcza w Europie a handel
Wschód — Zachód). Dużą nadzieję
na ożywienie tego typu działalności
wiązać można z powołanym ostatnio
przy Krajowej Radzie Pracodawców
Komitetem Francja — Polska. P.
BERNARD DE GAULLE, prezes te-

go Komitetu, uważa, że za jego po-
średnictwem toczyć się będzie mię-
dzy przedstawicielami przemysłu i
sfer bankowych obu krajów otwarty
nieustanny dialog.

1

— Rządy zawarły porozumienie —

stwierdza p. BERNARD DE GAUL-

LE —

a do nas, przemysłowców, na-

leży przekonanie firm francuskich,
że gospodarka polska spisuje się do-

brze, reprezentuje zdrowy system
ekonomiczny, jest partnerem silnym
finansowo. Ma też ogromne możli-

wości zarówno nabywcze, jak i ko-

operacyjne. .

Taka opinia jest dla nas cenna

Może się ona bowiem przez działa-
nie Komitetu Francja — Polska,
ó^bić r-ś^erókim ,££6em ! .w&ó£L prze-
mysłowców francuskich. W ten.spo-
sób'^ właśnie (zys'kvjjęjqpyr(swoistych
/.żyrantów" naszych ' kwalifikacji i
możliwości — żyrantów tak bardzo
potrzebnych na nieufnym z natury
ostrożnym rynku francuskim.

PROGI W ROZWOJU

— A czy poparcie centralnej admi-

nistracji w Polsce dla współpracy
gospodarczej z Francją znajduje peł-
ny odżwięk w kołach przemysło-
wych? — pyta nas p. ROUDlE.

Jego zdaniem bowiem napotyka
ono również na opór . specjaliśtów-
techników. Wydaje mu się, że inży-
nierowie, wychowywani od lat na

innych — niż francuskie — wzorach,
obeznani z inną terminologią, wła-

dający na ogół językami niemieckim

i angielskim, grawitują raczej w

tamtą stronę. Technologie tych kra-

jów są im bliższe.

— A do przemysłu — stwierdza

p. ROUDIfi — dojść można nie

przez nakazy władz centralnych, lecz

właśnie przez wzajemny kontakt

inżynierów i techników.

I tu wyczuwa nasz. francuski roz-

mówca próg w. rozwoju stosunków.
Nie można odmówić temu stano.wi-
śku słuszności, straciło już ono jed-
nak pełną aktualność. Kiedy w bila-
teralnych kontaktach przemysłowych
z Francją stawialiśmy pierwsze kro-
ki, często potykały się one właśnie
o opinie techników, którzy żakłada-
li niekiedy a piori, że to co pre-
zentują nam Francuzi, dalekie jest
od najwyższych osiągnięć świato-
wych. Tak było np. w elektronice.
Dziś zasięg współpracy w tej dzie-
dzinie świadczy wymownie, że fran-
cuska myśl techniczna, rozwijająca
się skokami, zdobyła sobie pełne
uznanie naszych inżynierów i to nie
tylko w tej efektownej, rzucającej
się w oczy dziedzinie jaką jest infor-
matyka, telewizja kolorowa czy
„Concorde", lecz również w tych sta-

rych tradycyjnych dla Francji i dla
Polski dziedzinach, jakimi są prze-
mysł włókienniczy, przemysł rolno-
spożywczy itp.

Nie w oporze techników tkwi więc
obecnie główny problem. Tkwi —

jak się wydaje —

w skali spojrzenia
na kontakty między naszymi kraja-
mi, skali —

po obu stronach —

wciąż ograniczonej do pojedynczych
transakcji.

— Jesteśmy w handlu trochę do

siebie podobni — mówi HENRYK

RÓŻAŃSKI, dyrektor do spraw ko-

operacji-i zaopatrzenia Zakładów im.

Kasprzaka, które od dawna współ-
pracują z francuskimi firmami. Ma

na myśli bałaganiarstwo i swego .ro-

dzaju „kramikarstwo"., — przedsta-
wiciele niektórych firm' francuskich,
toczą długie rozmowy ną temat każ-

dego niemal szczegółu umowy. Chcą,
żeby każda najmniejsza transakcja
przynosiła zysk, obwarowują ją ty-
siącem zastrzeżeń.

Np. we Włocławku o każde ' do-
datkowe urządzenie,', o. każdy dro-
biazg, który wynikł w "toku realiza-
cji inwestycji trzeba było toczyć
długie spory, po prostu się, targować.
Inni nasi kontrahenci śą mmiej dro-
biazgowi, co nie znaczy' wcale, że
rezygnują z korzyści. Liczą je tylko

. w dużej skali i na tym wygrywają.
Te wstępne targi i' kłopoty robią

niewątpliwie francuskim firmom
„nie najlepszą sławę". I przesłania-
ją niekiedy ludziom przemysłu i
handlu w Polsce wiele'istotnych , ko-
rzyści, które z- rozszerzenia tej
współpracy mogliby dla całej na-

szej gospodarki osiągnąć.

Wydaje się, że; widzimy wciąż je-
szcze Francję przez, pryzmat takich
właśnie wyrwanych, pojedynczych
transakcji. Wszystko, odbija się jak
w tysiącu drobnych luster, z koniecz-
ności w zachwianych proporcjach.
Nie wyczuwa się natomiast u przed-

• stawicieli poszczególnych branż syn-
tetycznego spojrzenia na całość tej
współpracy.

Z DUŻEJ PERSPEKTYWY

A właśnie z takiej perspektywy
Francja wydaje się dlą Polski wśród
krajów zachodnich partnerem nie-
zwykle cennym. Możliwości i ko-
rzyści tej •

wiem'ttie tylko"
r
z sS'y'"eK6nomiikr i

"techniki francuskiej, - Która Jeśt bez-
spoBnaviNi-e' fr&d^ ialĄttj'

^

.Rfch-
cja pod względem -udziału ' wydat-
ków na badania naukowo-technicz-
ne w dochodzie narodowym ;zajmuje
od połowy lat sześćdziesiątych- dru-
gie miejsce po Stanach Zjednoczo-
nych wśród krajów kapitalistycz-
nych, że ma znakomitych; utalento-
wanych twórców i dysponuje-nowo-
czesnymi technologiami w kazdiej
niemal dziedzinie.

Korzyści wynikają.również z pew-
nych słabości ekonomiki francuskiej.
Technologie mu$zą tli uwzględniać
poziom rozproszonego i niezbyt no-

wocześnie wyposażonego -przemysłu
francuskiego, pracującego niekiedy
w warunkach przypomijiająćych
wiek- ubiegły. Cechy, charakteru' za-

łóg francuskich są bardziej,, zbliżone
do naszego charakteru, rniż w innych
Wysolio rozwiniętych .. .krajach .za-

chodnich. Tego typu zależności i po-
dobieństw można by znaleźć. więcej.

"Wystarczy nawet kilkudniowy po-

byt we Francji, żeby. się' przekonać
jak . szybkie- przechodzi ona teraz

przemiany i ile budzą one różnorod-
' nych problemów społecznych., To

dziwne, że w kraju, któremu nowo-

jorski, Hudson- Institiite wróży,
'

że

stanie się w ciągu lat.dziesięciu, naj-.
potężniejszy . i najbogatszy w Euro-

pie Zajcfoodniej,' w kraju, którego do-
chód narodowy brutto ,od lat pięć-

. dziesiątych wykazuje najwyższe —

po Japonii — tempo' wrostu — nikt
nie mówi-o . „prosperity". Pomyślne
horoskopy nie znajdują wielkiego
oddźwięku w prasie,' nie'budzą żad-

nej euforii.. Nasi rozmówcy, przed-
stawiciele. administracji. 'kwitu ją. py-

tania na ten temat • Zdawkowymi
uwagami, zatrzymują- się' natomiast
nad problemami —

. ich zdaniem —

najbardziej dla Francji istotnymi.

P. RAOUL DĘL A YE,; dyrektor słu.
żby informapyjnej i prasowej w MSZ
mówi przede wszystkim,. o

1 trudnej
sytuacji agrarnej Francji.; Drugą re-

wolucją, jak to określa,. która 'musi
się dokonać'w tym kraju,; jest przy-
stosowanie społeczeństwa' do zacho-

• dzącjrch przeobrażeń w technice,
stworzenie nowego •' modelu. życia.
Wszystkie klasy francuskiego społe-

• czeństwa ńie akceptują . bowiem
amerykańskich wzorów. Francja sta-
wia sóbie ambitne Jiadanie nadania
bardziej ludzkiej twarzy.społeczeń-
stwu-postindustrialnemu.

To staranie odczuwa się wszędzie.
I w nowoczesnej dzielnicy Deferise
w .Paryżu i w rozsianych,na przed-
mieściach miasteczkach handlowych
jak Velezy, Parły, których idea za-

czerpnięta jest przecież ze Stanów
Zjednoczonych, ale które rzeczywi-
ście' zachowują organizację "i styl
fraiipuski. Nie widać tu „zglajszach-

. SPOŁECZEŃSTWO DOMAGA SIĘ
REFORM

Warto przyjrzeć się tej próbie.
Nie dlatego, żeby kapitalizm francu-

ski różnił się w swej naturze od ka-

pitalizmu w innych krajach zachod-

nich — ale dlatego, że jest zmuszony

do szukania towych rozwiązań wie-

lu kwestii społecznych przez swoje
społeczeństwo, zwłaszcza przez kla-

sę robotniczą. Ona bowiem z nieod-

partą konsekwencją domaga się głę-
bokich reform gospodarczych i spo-

łecznych,

Znalazło to pełny wyraz we

wspólnym programie komunistów i

socjalistów uchwalonym 26 kwietnia

1972 r., nazwanym planem demo-

kratyzacji gospodarki. Zakłada on

bowiem partycypowanie robotników

w kierowaniu produkcją, które '—

zdaniem twórców, uzasadnionym w

pełni w programie — jest obecnie

w ekonomice francuskiej pilną po-

trzebą życiową. Program zakłada

również nową politykę płac, popra-

wę warunków pracy, zabezpieczenia
społecznego, ochrony zdrowia, roz-

budowę miast, a zwłaszcza zasobów

mieszkaniowych, szkolnictwa i dróg
publicznych, wypoczynku, ochrony
praw kobiety, a także rozwoju ba-

dań naukowo-technicznych "
oraz

ochrony biosfery zagrożonej ~ jedno-
stronnym uprzemysłowieniem.

Są to bowiem dla społeczeństwa
francuskiego kwestie naprawdę1 pa-

i'ące";f|C^ncją boiaci. ąię, ale nożyce
. dochodów są-. tu,bardzo -sze* ękeri-oz-

-nwairte// (różnice • wyrażają się- stosun-

kiem 60 :1). Francuski przemysł kon-

centruje się i rozwija imponująco,
ale niektóre sektory gospodarki, ta-

kie jak budownictwo mieszkaniowe,
inwestycje socjalne, szkoły i szpita-
le pozostają daleko w tyle. Warunki

życia wykazują coraz bardziej rażące

dysproporcje. Konflikty społeczne
narastają więc, a ogromna siła Fran-

cuskiej Partii Komunistycznej zmu-

sza rząd —

czy mu to odpowiada
czy nie — do podejmowania tych
wszystkich kwestii.

Dlatego nowy minister handlu we-

wnętrznego i rzemiosła mówił z na-

mi tak wiele o realizowanym w

Tour programie taniego budownic-

twa domków jednorodzinnych, w któ-

rych wkładem podstawowym ma być
ponoć tylko własna praca zaintereso-

wanych. Dlatego w Beaune, które

słynie z najstarszego czynnego je-
szcze szpitala w Europie —• istnieją-
cego od 1443 r., zobaczyliśmy nowo-

czesny eksperymentalny szpital na

300 łóżek z oddziałami: położniczym,
•dzteci^jtl^» . i chirurgicznym i|'We-
nętrz^pśVybudowańy metodą' prze-

mysłową i w pełni wyposażony w 18

miesięcy.

Francja musi w tych dziedzinach

infrastruktury społecznej szukać ta-

nich i szybkich rozwiązań. Trudno

przewidzieć jak zdołają się rozwi-

nąć, jakie dadzą rezultaty te próby
i poszukiwania w samej Francji, ale

na pewno będzie można wiele z tych
rozwiązań — szczególnie w dziedzi-

nie technicznej i organizacyjnej '
—

wykorzystać w warunkach gospodar-
ki planowej. Z tych to m. in. wzglę-
dów powinniśmy dążyć do rozszerze-

nia współpracy gospodarczej z Fran-

cją, współpracy szerokiej, nie ogra-

niczającej się tylko do transakcji
przemysłowych.

W tej sytuacji mniej aktualna jest
odpowiedź na pytanie: dlaczego od

lat lubimy Francuzów. Ważny jest
fakt, że i dziś i w przyszłości ma-

my w nich cennych partnerów w

szeroko pojętej współpracy gospo-

darczej. Oba kraje są w niej bowiem

bezpośrednio zainteresowane. A my

w nowej sferze kontaktów z- tym

utalentowanym, o wielkiej kulturze

cywilizacyjnej narodem — możemy
wiele skorzystać.
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TEORIA CZY TECHNIKA
DECYZJI

GOSPODARCZYCH?
SEWERYN 2URAWICKI

Podejmowanie decyzji w każdej' sferze działalności ludzkiej' stanowi akt ważny i brzemienny w skutki.
Na każdy akt decyzji w mikro- czy makroskali, składa się szereg elementów. Informacja, logiczne wnio-
skowanie i momenty wolicjonalne zespalajq się w skomplikowany węzeł czynnościowy. Decyzja powin-
no być, ale nie zawsze bywa racjonalna. Racjonalność postępowania jest późnym dorobkiem gatun-
ku ludzkiego. Wyrosła ona z doświadczeń na różnych odcinkach ludzkiej działalności, w wyniku róż-
nych prób i błędpw. To, co racjonalne, nie ma jakiegoś uniwersalnego kryterium, postępowanie za-

równo jednostki, jak i zbiorowości, można uznać za racjonalne tylko z punktu widzenia celu, stawia-

nego jednak nie w sposób woluntarystyczny, lecz jako wyraz zrozumienia poznanych prawidłowości roz-

woju charakterystycznego dla danego horyzontu czasowego.

STRATEGIA
działania wyraża-

jąca się w podejmowanych
świadomie decyzjach zmierzają-

cych do realizacji określonych za-

dań stanowi zawsze jakąś antycy-
pację skutków, które dane'decyzje
powinny za sobą pociągnąć. Warun-
kiem racjonalnych decyzji jest prze-
de wszystkim prawidłowa sieć in-

formacyjna umożliwiająca właściwą
diagnozę i prognozę. Ale już tu za-

rysowują się trudności, jak słusz-
nie podkreślił to w pracy pt. „Lc
Ocsordinateur — la peril infornia-

tique (1972) GEORGES ELGOZY
(zarówno ekonomista jak i inżynier,
długoletni praktyk gospodarczy w

skali państwowej), informatyka i

komputeryzacja mogą być nader po-
mocne przy podejmowaniu decyzji,
ale nie zastąpią tej decyzji. Wybór
między celami niejednorodnymi nie

poddaje się żadnej komputeryzacji,
nie wszystko bowiem da się wy-

mierzyć. zwłaszcza szkodliwe jast
ignorowanie czy niedocenianie spo-

łecznych i psychologicznych skut-
ków decyzji. Elgozy twierdzi, że ta-

kie pojęcia jak „optymalizacja" czy

„rentowność" stanowią niebezpie-
czne „opium ekonomistów", pod-
kreśla, że polityka rządzi się ra-

cjami, których informatyka nie jest
w ogóle w stanie zrozumieć. Proce-

sy społeczne będą — jego Zdaniem
— zawsze stawiać opór technologi-
czno-cybernetycznej utopii.

Analiza i selekcja informacji w

oparciu o uprzednio już ex post
zweryfikowane doświadczenia po-
winna doprowadzić' do' uchwycśriia

' fifóg"'WiotJąćyfH- do realizacji posta-
wionego celu. tudzież do wyważe-
nia, które z tych możliwych dróg
w danych warunkach okażą się naj-
efektywniejsze. Decyzja jest więc
wyborem jednej z możliwych stra-

tegii działania. W skali mikroeko-

nomicznej metody programowania
liniowego, metody simplex czy mul-
tiplex jako techniki wyliczeń oka-

zują się niewątpliwie przydatne, ale

pod warunkiem, że diane są bez-

spornie parametry, w ramach któ-

rych wyliczenia będą dokonywane.
Decyzję musi zawsze poprzedzać

dokładne ustalenie celu, wyodręb-
nienie czynników wpływających
bezpośrednio i pośrednio na reali-

zację danego celu, decyzję musi po-

przedzać ustalenie zachodzących
związków pomiędzy zmiennymi,
granic dopuszczalnych wartości tych
zmiennych w danym przerlziale cza-

sowym i przestrzennym itp. Bez

rozeznania, jaki jest stopień moż-

liwości osiągnięcia danego celu, któ-
re zmienne noszą sterowalny, a któ-
re niesterowalny charakter, bez

prawidłowego rozgraniczenia tychże
zmiennych żadna decyzja nie mo-

że być poczytywana za racjonalną.
Podejmowanie decyzji związane

jest często, ale nie zawsze, z roz-

ważaniami natury pomiarowej. Po-

miar staje się szczególnie trudny,
jeśli cele stojące przed decydentem
nie są natury homogenicznej, co w

makroskali jest typowe, trudności

pojawiają się też, gdy cele nie da-

dzą się sprowadzić do jakiejś jed-
nej skali. Kryteria, jakimi posługu-
ją się decydenci w warunkach ka-

pitalistycznych są różne.
Problem pogłębia się, gdy decy-

zje trzeba podejmować w warun-

kach niepewności. Dla takich decy-
zji A. WALD proponuje przyjąć
kryterium „maksimin" zakładające,
że warunki, w jakich przyjdzie
działać, dążąc do określonego celu,
będą niesprzyjające, decydent bę-
dzie więc pobierał decyzję, która

zapewniłaby uzyskać możliwie naj-
lepszy rezultat w ramach najgor-
szych możliwości. Podobne postępo-
wanie zaleca L. SAVAGE w posta-
ci „minimax", a więc też kryterium
asekuracyjne. Odwrotnie radzi po-

stępować L. HURWICZ zakładając
szanse optymistyczne „maksimaks".

Jak więc widzimy, podjęcie de-

cyzji nie może mieć jakiejś uniwer-

salnej recepty. Struktura decyzji
zależy bowiem od rozlicznych kon-

kretnych możliwości sytuacyjnych,
nadto w odniesieniu do decyzji gos-
podarczych trudności pomnaża oko-

liczność, że zarówno skala preferen-
cji, jak i brak inertnych jednostek
pomiaru utrudniają, jeśli wręcz nie

uniemożliwiają zabiegi kwantyfika-
cyjne. Badania operacyjne tudzież
teoria gier strategicznych podjęły
prdlpę . zalgoryfen^zowania.. sposobów
podejmowania decyzji, podejmuje
się też próby symulacji za chowa-

•niarsię lud2i.3 Zabiegi- te/(teoria ko-
lejek, metoda Monte Carlo, PERT,
simplex, multiplex) dają w niektó-

rych przypadkach możność dość

precyzyjnych wyliczeń, ale bynaj-
mniej nie zawsze.

Najistotniejszą stroną podejmo-
wania decyzji pozostaje sama oce-

na powstających problemów. Po-
stawienie problemu wynika z syg-
nałów ostrzegawczych czy wręcz z

jakiegoś katastroficznego zdarzenia.

Gdy idzie o zjawiska powtarzalne
można pokusić się o zastosowanie

jakiegoś postępowania zalgorytmizo-
wanego, nie sposób jednakże tej
techniki stosować tam, gdzie ko-
nieczne staje się wyspecyfikowanie
elementów, konkretnych czynności
czy zadań, kolejności czynności,
konkretnych ograniczeń itp. W za-

leżności od stopnia szczegółowości
decyzji staje się bardziej lub mniej
konieczne podejście kazuistyczne.
Najważniejszą sprawą dla decyden-
ta jest przede wszystkim wyelimi-
nowanie decyzji jawnie nieracjo-
nalnych, w tym etapie postępowa-
nia „teoria gier" nie na wiele się
przyda, bo teoria gier, jak słusznie
stwierdza J. S . COLEMAN we

„ Wstępie do socjologii matematycz-
nej" (1968), nosi charakter norma-

tywny, a więc rozważa jak powin-
ny przebiegać gry o określonych
regułach a nie bada jak to się
dzieje w rzeczywistości.

DECYZJE ekonomiczne uwarun-

kowane są skalami indywidu-
alnych i zbiorowych preferen-

cji, określenie tych preferencji decy-
dent pozostawia z reguły ekspertom
i przyjmuje je za dane, i tylko w

tych ramach decydent próbuje roz-

strzygnąć o proporcjach między
niezbędnymi nakładami a użytecz-
nymi efektami, ale i wówczas ko-
nieczne jest, by przestrzeń, dla któ-

rej podejmowana jest decyzja nosi-
ła homogeniczny charakter. Aryt-
metyka decyzji nie jest już dziś ta-

kim pewnym narzędziem, jak się
zdawało jeszcze do niedawna nie-

którym (Por. D. BRAYBROOKE, C .

E. LINDBLOM „A Strategy of De-

cision", NY 1967). Decyzja sprzęga
ze sobą problemy dopływu i jakoś-
ci informacji, selekcji informacji i

redundancji, problemy motywacji,
konfliktów, niepewności, preferen-
cji, adaptacji, agregacji, kwantyfi-
kacji i jeszcze setkę innych ważkich

problemów.
Czy w tych warunkach można

więc naprawdę mówić o teorii de-

cyzji?
Starsze „teorie" decyzji zakłada-

ły, że uzyskiwane informacje doty-
czące działania, które ma być pod-
jęte nosi zawsze całkowity charak-

ter, że uzyskane dane są prawdziwe
lub przynajmniej prawdopodobne,
założćMS :' ,rte'' jWdmak?

1
Są' a"J

i>riori "fał-
szywe. W zakresie dociekań^ ekono-

micznych '•^Ązących się z pobiera-
niem decyzji ogromną rolę odgry-
wa rachunek ekonomiczny. Powsta-

je jednakże pytanie, jakim powi-
nien być ten rachunek ekonomicz-

ny? Czy rachunek ekonomiczny
można sprowadzić wyłącznie do ra-

chunku pieniężnego? Zagrożenie
ekologiczne jest wymownym dowo-

dem, że tzw. kalkulacja czyisto eko-
nomiczna bije bumerangiem w ca-

łokształt ludzkiego bytowania. F .

ENGELS już w „Anti-Duhringu"
wskazywał, że w warunkach gospo-
darki planowej wyliczanie powin-
no mieć na względzie właściwe wy-
ważanie użytecznych efektów, któ-
re należałoby osiągnąć przy okreś-

lonych nakładach, ale nie efektów

tylko w jakiejś jednej sferze lecz
w całokształcie procesów społecz-
nych.

Mając przed sobą cel, wytyczony
kierunkiem obiektywnego rozwoju
w makroskali lub wynikające stąd
parametry w mikroskali, znając po-
siadane zasoby i możliwości, jak
również warunki ograniczające mu-

simy dokonywać wyliczeń, im bar-

dziej jednak złożone są procesy e-

konomiczne, a ma to mitjsce prze-
de wszystkim w zagadnieniach na-

tury makroekonomicznej, tym trud-

niejsze stają się konkretne wylicze-
nia. Toteż tylko tam, gdzie stopień
komplikacji nie wynika ze splotu
niewiadomych o zasadniczym cha-
rakterze, lecz tylko z uwikłań zna-

nych nam skądinąd współzależności
wyliczenia dają pożądane wyniki.

Oznacza ta, że nasze wyliczenia
będą przydatne przede wszystkim
tam, gdzie powiązania strukturalno-
-funkcjonalne i kausalne nie budzą
wątpliwości. Będą więc one pew-

niejsze dla krótszego niż dla dłuż-
szego horyzontu czasowego, będą
skuteczniejsze przy rozwiązywaniu
zagadnień natury prakseologicznej
niż socjologicznej, a więc tam, gdzie
w grę wchodzą decyzje odnośnie
spraw natury techniczno-organiza-
cyjnej w znanych typowych warun-

kach.

Mówiąc o rachunku ekonomicz-
nym, mamy właściwie na uwadze

podejmowanie decyzji w oparciu
o wyliczenia i to nie tylko czysto
rachunkowe, a tym bardziej czysto
pieniężne. Optimum nie pokrywa się
bowiem z pojęciami maksimum czy
minimum. Pnzy wyliczeniach nie
sposób pominąć okoliczności, że in-
formacje ekonomiczne są z reguły
obarczone mniejszym czy większym
błędem, badając bowiem procesy

gospodarcze, a nawet w. przypadku
bardzo dokładnej ewidencji zaszłoś-

ci, jesteśmy zdani na dużą wielo-
znaczność interpretacyjną tych za-

szłości. Dla podejmowania decyzji
rachunek będzie więc sprawą waż-

ną lecz nie najważniejszą, wylicze-
nia są bowiem zabiegami natury te-

chnicznej a nie poznawczej. Wybór
ekonomiczny to pojęcie szersze od
rachunku ekonomicznego, wybór e-

konomiczny jest bowiem nie tylko
decyzją podejmowaną w oparciu o

rachunki kalkulacyjne, ale decyzją
kompleksowego charakteru.

Tak więc nie sposób decyzji gos-

podarczej sprowadzać — jak to

chcieliby niektórzy do czystej
techniki rachunkowej; Istoty ludz-
kie nie są wszechwiedzące, a sto-

pień niepewności, w naszych obli-
czeniach będzie zawsze nieuchron-
ny, nie precyzja więc rachunku de-
cyduje o skuteczności gospodarcze-
go działania ile określone luzy dla
manewrowania w warunkach na-

głych zmian (co w życiu gospodar-
czym jest zjawiskiem nader często-
tliwym). Obliczenia są i powinny-
być jednym z elementów oceny, ale
nie jedynym. Nie wszystko co wy-

stępuje w życiu gospodarczym mu-

simy koniecznie kwantyfikować,
tylko tam gdzie rozważamy ile, za

ile, rachunek ma swe uzasadnienie,
ale przecież te pytania stanowią
zaledwie ułamek ogromu pytań, któ-
re wysuwa życie gospodarcze. Już
chociażby na pytanie, jaką zasto-
sować technikę czy technologię
trzeba wpierw odpowiedzieć na ta-

kie pytania ozy technika ta będzie
pracooszczędna czy kapitałooszczęd-
na, jakie pociągnie konsekwencje w

zatrudnianiu, jakie skutki ekologi-
czne itd., a to już nie są pytania
o charakterze ilościowym.

Decyzja ekonomiczna to umiejęt-
ność decydowania w najbardziej
skomplikowanych warunkach, tego
uczy życie, a nie gotowe recepty

'dla" frńtiścytóto," "rotiz"'iiie ma i nie
może być jakiejś „teorii decyzji"
może natomiast istnieć technika po-
bierania decyzji w typowych, pow-

tarzających się sytuacjach. Techni-
ka taka może ułatwiać zadania po-
bierania decyzji, ale równie łacno
może prowadzić do zrutynizowania,
musi więc również być stale wery-
fikowana.

POBIERANIE decyzji w skali

makroekonomicznej jest i pozo-
stanie jeszcze długo problemem

zawiłym, w skali mikroekonomicz-

nej pobieranie racjonalnych decy-
zji w ramach zakreślonych odgór-
nie parametrów jest sprawą prost-
szą, w tym sensie, że za prawidło-
wo ustalone parametry odpowiada
instytucja hierarchicznie nadrzędna.
W preparacji szeregu decyzji w skali

przedsiębiorstwa przydatną okazuje
się m. in. tak zwana analiza war-

tości. Nie jest to termin wybrany
najbardziej udatnie. Analiza wartoś-
ci próbuje ustalić zależności mię-
dzy wartością użytkową wyrobów
a kosztami ich wytwarzania pod
kątem widzenia zarówno obniżenia
kosztów produkcji, jak i podniesie-
nia jakości wyrobów. Analiza war-

tości jako procedura przygotowują-
ca podjęcie decyzji produkcyjnej
musi rzecz prosta rozpocząć się od

jasnego sformułowania konkretnego
problemu, następnie pod kątem po-

stawionego zadania dokonuje się
analizy, i selekcji posiadanych in-

formacji, kolejny etap to konfronto-
wanie dotychczasowych rozwiązań z

możliwymi ewentualnościami w o-

parciu o posiadane informacje, dal-
sze rozważania dotyczyć będą zagad-

' nienia optymalizacji .wyboru, by
wreszcie w ostatnim etapie stworzyć
definitywną ugruntowaną decyzję.

Jest to w istocie rzeczy procedura,
. która cechuje (czy raczej cechować
powinna) każdą racjonalną działal-
ność, cechą pozytywną „analizy
wartości" jest jej kompleksowy cha-
rakter i pobudzanie inicjatywy
twórczej. Efekty takiej analizy przy-
noszą z reguły znaczne oszczędnoś-
ci, nadto ten typ analizy z samej swej
natury ogarniający wiele aspektów
pobudza do kolektywnych rozstrzą-
sań, pobudza do myślenia koncep-
cyjnego i tworzy klimat zaangażo-
wania.

Jak wynika z naprowadzonego
decyzja zarówno w makroskali, jak
i mikroskali nie może nosić szablo-
nowego charakteru, decyzja nie
sprowadza się też do jakiegoś pra-

kseologicznego „traktatu o dobrej
robocie", decyzja jest aktem twór-

czym, koncepcyjnie przemyślanym,
wyważonym w oparciu o wiedzę i
doświadczenie. Jeśli decyzja ma da-
wać pożądane efekty musi się ona

zawsze liczyć z określonym ryzy-
kiem, każda decyzja musi więc po-
zostawiać określone pole manewru

— musi uwzględniać rezerwy na

wypadek nie dających się aktual-
nie przewidzieć lecz dopuszczalnych
zaszłości. Decyzja jest nierozłącz-
nie związana z diagnozą i prognozą,

jest ona czynnikiem kreacyjnym w

odniesieniu do jutra, sama zaś jest
wynikową wczorajszych doświad-
czeń i nagromadzonej wiedzy, im
większy bagaż wielostronnej wiedzy
i doświadczeń tym skuteczniejszy
wpływ decyzji na pozytywne (w,
odniesieniu do stawianych celów)
kształtowanie jutra.

Tak więc daramnie byłoby dążyć
do stworzenia jakiejś uniwersalnej
„teorii" decyzji, istniejące techniki

decyzyjne są tylko wyróżnionymi,
niejako skodyfikowanymi sposoba-
mi, postępowania przy pobieraniu
decyzji w najbardziej typowych sy-

tuacjach. Mówiąc o decyzjach gos-

podarczych można posłużyć się pe-

wną analogią — chociaż należy pa-

miętać, że każda analogia chroma
—

np. kodeks karny wyróżnia w

poszczególnych paragrafach stany
określane jako naruszenie zasad

prawnych, procedura postępowania
karnego przewiduje odpowiednią
„ars procedendi" w powstałych sy-

tuacjach ścigania, prowadzenia po-

stępowania dowodowego i wyroko-
wania. Nie znaczy to jednak, aby
ktoś mógł poważnie mniemać, że

wobec tego wyrokującego sędziego
mógłby zastąpić odpowiednio zapro-

gramowany komputer. Motywacja
zbrodniczego postępowania, okolicz-
ności łagodzące czy obciążające,
skutki społeczne itd. muszą być
zawsze wyważane konkretnie, a

tego właśnie komputer zrobić nie

potrafi. Toteż analogicznie podej-
mowanie decyzji gospodarczej nie
może

ń
być zabiegiem szablonowym, •

leoz musi stanowić wielopłaszczyz-
nowe i twórcze ujmowanie konkret-

nych problemów.
Praktyka podejmowania decyzji

na skalę ogólnogospodarczą stanowi

integralną część polityki gospodar-
czej, z decyzjami podejmowanymi
w mikroskali spotykamy się prze-
de wszystkim w zarządzaniu na od-
cinkach przedsiębiorstw, zjednoczeń
czy resortów. Technika decydowa-
nia w tej skali stanowi integralną
cząstkę zarządzania: Podejmowane
w tej skali decyzje nie są w pełni
samodzielne, decydent posiada tu

mniejszy czy większy margines swo-

body działania, pozostaje jednakże
ograniczony określonymi przepisa-
mi tudzież decyzjami nadrzędnymi.
Problemami podejmowania decyzji
zajmują się m. in. „badania opera-

cyjne". Podstawą tych badań stały
się obserwacje i pomiary dokony-
wane w ramach różnych odcinko-

wych działań gospodarczych. Prak-

tyka tych badań podpowiedziała
różne korelacje, w oparciu o takie

korelacje w badaniach operacyjnych
podjęto próbę symulowania wyni-
ków ex antę, szczególnie przydatną
okazała się tu ,,metoda generowania
wyników sposobem Monte Carlo" 1).

W różnych zakładach przemysło-
wych zawsze występuje problem
przydzielania określonych zadań

zespołowi urządzeń i ludzi. Jeśli ce-

lem będzie minimalizacja kosztów
to decyzja będzie polegać na takim
przydzieleniu poszczególnym zespo-
łom zadań, by łączny koszt produk-
cji był jak najmniejszy. Często przy

pomocy rachunku macierzowego u-

daje się w takich wypadkach uzys-
kać wyniki znacznie lepsze niż „na

wyczucie". Zwłaszcza przydatny mo-

że się tu okazać tzw. algorytm tran-

sportowy, algorytm kolejności, al-

gorytm krytycznej ścieżki i wszela-
kiego rodzaju programowanie li-
niowe.

Już w roku 1939 radziecki mate-

matyk L. W. KANTOROWICZ wy-

sunął koncepcje mogące być po-
mocne w organizowaniu i plano-
waniu produkcji. W roku 1957
przedstawił on rozwiniętą metodę
„rozreszajuszczych mnożtielej".
Wszystko to może okazać się więc
nader pomocne przy podejmowaniu
takich czy innych decyzji nie sta-

nowi jednakże jakiegoś zaklęcia
typu „Sezamie otwórz się", podsta-
wowym bowiem warunkiem będzie
zawsze rozeznanie w aktualnej sy-

tuacji i konsekwencjach jakie ta

sytuacja może za sobą pociągnąć.

W KONKLUZJI więc należałoby
stwierdzić, iż słuszniej byłoby
mówić o wykorzystywaniu

przy podejmowaniu ekonomicznych
decyzji takich czy innych metod

matematycznych i cybernetycznych,
i to w określonym tylko zakresie,
niż o jakiejś „teorii decyzji". Utarło

się w naszym słownictwie, że zbyt
pochopnie nadajemy aureolę teorii
dość banalnym sprawom, wszystko
co nam było dotąd nieznane wyda-
je się nam „teoretycznym" objawie-
niem, przy takim podejściu łacno

dojdziemy do „teorii" pływania, jaz-
dy na rolkach czy „teorii" giry na

gitarze.

Nie jest bynajmniej jakąś ty lico

czczą semantyką upieranie się przy

rozgraniczaniu pojęć „teorii" i „te-
chniki" Teoria stanowi uogólnienie
wyrażające się w uchwyceniu ge-

neralnych związków i prawidłowoś-
ci. Wyrastając z praktyki teoria

wyrasta ponad nią i staje się dla

tej praktyki drogowskazem, zawie-
ra bowiem w swej treści powiąza-
nia uchwytne tylko na drodze abs-

trakcyjnej. Natomiast technika no-

si czysto praktycystyczny charakter,
nie pretenduje ona odkrywania
trwałych prawd, nosi utylitarny,
czasowo ograniczony charakter i
może być każdorazowo zastąpiona
przez inną.

W literaturze zachodniej występu-
je z reguły pomieszanie teorii i
techniki co wyraża się m. in. w

koncepcji „box of tools" (skrzynki
z narzędziami), którą można dowol-
nie „przemeblowywać". W odnie-
sieniu do interesującego nas pro-
blemu decyzji uprzytomnienie so-

bie zależności technik decyzyjnych
od tegorocznych uogólnień społecz-
no-gospodarczych, które wyznacza-

ją zasadność stosowania w danym
wypadli,u, takich czy innych technik,
może zaoszczędzić wiele nieporozu-

; mień,i,^zawodów, rozczarowań, - że

„teoria" decyzji nie daje tego cze-

go się po niej niektórzy spodzie-
wają.

Działanie gospodarcze a więc i

decyzje gospodarcze podporządko-
wane są określonym prawidłowoś-
ciom i „wynalazczość" decyzyjna w

postaci stanowienia gotowych recept
może być symptomem wręcz groź-
nym, jeśli będzie sobie uzurpować
prawo do kreowania samodzielnej
dyscypliny w postaci rzekomej „te-
orii" decyzji.

1) Znając prawdopodobieństwo poszcze-
gólnych czynników mogących miei
wpływ na wynik próbujemy ten wynih
niejako „generować" w symulacyjnym
modelu, D. W. Miller i M. K. Starr w

„Praktyce i teorii decyzji" (Warszawj
1971, s . 136—168) podają następuj^oj
przykład: W Rafinerii instaluje się czte-
ry nowe jednostki produkcyjne, jakich
nigdy uprzednio jeszcze nie produko-
wano. Jednostki te jednakże składają
się z części analogicznych do tych, któ-
re są już znane. Jednym z problemów
może stać cię sprawa sprav.nego funk-
cjonowania tych nowych jednostek pro-
dukcyjnych, np. zagadnienia remontu,
uszkodzeń czy,., itp. Wnioskowanie
odnośnie prawdopodobieństw awarii
czasu remontu zostaje oparte na pro*
cedurze losowej przy pomooy określo-
nej próbki. Podobnie próbuje się tej
analizować hezrystycznie zachowanie sił
załogi itd.
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ROZWÓJ
i funkcjonowanie współczesnej gospodar-

ki kapitalistycznej mogą być przedmiotem analiz
przeprowadzonych z różnych punktów widzenia.

Wydana przez PWN książka A. M. ZAWIŚLAKA
SZKICE O ZARZĄDZANIU — Z PROBLEMATYKI

DZIAŁANIA KORPORACJI PRZEMYSŁOWYCH",

pokazuje korporacje z innej, na ogól mniej znanej
strony. Jeśli większość autorów zachodnich skupia
swą uwagę wokół efektownych sukcesów wielkich
przedsiębiorstw prywatnych, to tutaj zobaczymy je
w sytuacjach trudnych, czasami wręcz kryzysowych.

W ROZDZIALE I wiele uwagi poświęcono kwestiom

terminologicznym. Zdefiniowanie podstawowych pojęć
nadaje pracy większej precyzji i ścisłości. Należy pod-

kreślić, że jest to dobry zwyczaj godny szerszego roz-

powszechnienia. Okazuje się bowiem, że w wielu pu-
blikacjach z dziedziny nauk społecznych ich autorzy
wręcz pastwią się nad swymi ożywionymi najlepszy-
mi chęciami — czytelnikami. Są oni często zmuszani
do przełamywania ogromnych trudności zrozumień'-
tekstu wynikających z wieloznaczności używanych
terminów.

ROZDZIAŁ II zawiera prezentację poglądów doty-
czących niespraiwności działania wielkich organizacji
gospodarczych. Stanowisko w tej sprawie zajmowały
takie kierunki teorii zarządzania jak: tzw. klasyczna
teoria zarządzania, human relations, behavioryzm
i teoria systemów. Przeprowadzone rozważania skła-
niają autora do konkluzji. „Okazuje się, że większość
praw i reguł, jakie wypracowują specjaliści z zakre-
su teorii organizacji zarządzania ma charakter względ-
ny. Dlatego też nie można liczyć na odkrycie przez

teoretyków zarządzania ponadczasowych prawd osta-

tecznych, które umożliwiłyby stworzenie absolutnie
bezdysfunikcyjnyeh struktur organizacyjnych. Jed-
nakże na konkretnym etapie rozwoju przemysłu ist-
nieją właściwe dla tego etapu techniki organizator-
skie i metody zarządzania." (103)

ROZDZIAŁ III czyta się wręcz jak sensacyjną po-
wieść. Przedstawiono w nim sześć wielkich korpo-
racji amerykańskich w najdramatyczniejszych chwi-
lach ich istnienia. Całemu rozdziałowi pikanterii do-
daje jeszcze fakt, że wśród sześciu przykładowych
przedsiębiorstw znalazły się ogólnie znane giganty ka-
pitalistycznego przemysłu, jak: GENERAL MOTORr
GENERAL ELECTRIC i FORD MOTOR COMPANY.
Szczególnie drastyczny jest przypadek wielkiego pro-
ducenta tapet ściennych UNITED WALLPAPER
COMPANY. Błąd kierownictwa w ocenie przyszłego
kształtowania się cen podstawowego półfabrykatu (pa-
pieru) doprowadził do konsekwencji ostatecznych. W
roku 1954 korporacja ta została zlikwidowana.

Zdaniem autora o wystąpieniu omawianych kryzy-
sowych sytuacji zadecydowały trzy grupy czynników.
Są to kolejna czynniki: kompetencyjne, poznawcze
i motywacyjne. W miarę upływu czasu małeje jednak
i będzie nadal maleć znaczenie czynnika motywacji.
W związku z tym warto zauważyć, że jest to teza

występująca dość często także u innych autorów
(szczególnie zachodnich). Pomimo tego budzi ona

pewne wątpliwości. W wysoko rozwiniętych krajach
kapitalistycznych daje się bowiem zauważyć pewien
kryzys starego systemu wartości. Oznacza to osłabienie
siły przyciągania takich tradycyjnych celów życio-
wych jak kariera zau>odowa i szybkie zdobywanie
dużych ilości pieniędzy. Ewentualne dalsze pogłębie-
nie tego procesu będzie prowadzić do spadku zainte-
resowania pracą zawodową i wysokością osiąganego
zarobku. Na skutek tego czynnik motywacji może stać

się nawet główną przyczyną niesprawności w funkcjo-
nowaniu korporacji.

W ROZDZIALE IV podjęto próbę sformułowania
teoretycznych uogólnień dotyczących poprzednio oma-

wianych trudności działania korporacji. Autor stara

się tu udzielić odpowiedzi na postawione przez siebie
pytanie: w jakich warunkach czynniki kompetencyj-
ne, poznawcze i motywacyjne zaczynają przeszkadzać
w sprawnym funkcjonowaniu wielkich przedsię-
biorstw?

Recenzowaną książkę zamyka ROZDZIAŁ V, W po-
równaniu do wszytkięh poprzednich rozdziałów cha-
rakteryzuje go znaczne rozszerzenie zakresu rozwa-

żań. Przedstawiono w nim główne, nadal oczekujące
na rozwiązanie, problemy teorii zarządzania. Zostały
one omówione na szerokim i barwnym tle rozwoju
współczesnej gospodarki, którego najbardziej istotną
cechą jest ogromne przyspieszenie rytmu przemian.

Pierwszym z tych problemów jest nienadążanie sa-

mej produkcji za oszałamiającym postępem nauki
i techniki. Prowadzi to w konsekwencji do ogromne-

go marnotrawstwa ludzkiego potencjału intelektual-
nego.

Drugi problem to opór wielkich jednostek gospo-

darczych wobec innowacji. Odnośnie tej kwestii au-

tor sformułował interesującą tezę. „Powszechnie
przyjmuje się też, że opór organizacji wobec zmian

jest wprost proporcjonalny do rozmiaru tej organi-
zacji. Opór ten stanowi najgroźniejszą barierę opóź-
niającą adaptację systemu do efektywnego działania
w warunkach nieustannie zmieniającego się otocze-

nia." (227) Dla potwierdzenia powołano się na wyni-
ki badań E. MANSFIELDA, W. H. GRUBERA i D.
HAMBURGA. Są one wiele mówiące. W. H. GRUBER
wykazał, że spośród 19 wielkich wynalazków zastoso-

wanych w przemyśle stalowniczym USA, cztery po-

chodziły z Europy, a cała reszta była rezultatem pra-

cy ludzi nie związanych z tym przemysłem. D. Ham-

burg Udowodnił, że spośród 27 największych powo-

jennych wynalazków jedynie 7 jest dziełem laborato-
riów wielkich korporacji.

Przytoczone wywody A. M. ZAWIŚLAKA potwier-
dzają w sugestywny sposób znaną tezę teorii ekono-
mii, iż każda jednostka gospodarcza posiada swe op-

tymalne rozmiary. Nie wolno o tym zapominać przy
tworzeniu wielkich organizacji gospodarczych w

praktyce msze} gospodarki. Najwyższą ekonomiczną
efektywność działania osiąga się nie poprzez maksy-
malizację lecz optymalizację ich wielkości!

Kolejnym, trzecim problemem jęst wypracowanie
nowych metod planowania. Powinny być one lepiej
dostosowane do wydłużonego horyzontu czasowego

współczesnych jednostek gospodarczych i nieodłącznie
związanego z tym rosnącego ryzyka i niepewności.

Dokonując ogólnej oceny można uznać, że książka
A. M. ZAWIŚLAKA jest godna polecenia jej czytel-
nikom.

PIOTR PYSZ
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Kontrola sanitarna
— konieczna
Z wielkim zainteresowaniem prze-

czytałem artykuł red. ANNY KUSZKO
pt. „SPRAWA POLPRYWATNA" (Zy-
cie Gospodarcze" z dnia 6.V.1973 r.).
W pełni zgadzam się z autorką, że In-
stytucja obiadów domowych powinna
podlegać kontroli sanitarno-epidemlo-
logicznej. Szczególnego znaczenia kon-
trola taka nabiera latem w miejsco-
wościach wypoczynkowych, kiedy to
łatwo może dojść do groźnych zatruć
pokarmowych. W niektórych miejsco-
wościach frekwencja urlopowiczów na

„domowys'1 obiadach" jest bardzo du-
ża I mniej schludne gospodynie nie
zachowują należytej czystości przy
przygotowywaniu posiłków lub z chę-
ci większego zysku serwują niezbyt
świeże potrawy. Sądzę, że byłoby rze-

czą słuszną, aby prowadzenie obiadów
domowych było uzależnione od posia-
dania aktualizowanych książeczek
zdrowia przez gospodynie i osoby po-
magające przy przygotowywaniu i roz-

noszeniu potraw. Ustanowienie kon-
troli tzw. „obiadów domowych" nie-
wątpliwie zwiększy obowiązki stacji
sanitarno-epldemiologicznych, ale jest
konieczne i powinno być wykonywa-
ne skrupulatnie 1 z określoną często-
tliwością. Nie sądzę, aby podleganie
kontroli sanltarno-epidemiologicznej
zniechęcało gospodynie do wydawania
obiadów domowych. W nowoczesnym
państwie potrzeba tego rodzaju kon-
troli wydaje się być czymś zupełnie
oczywistym.

LUCJAN POWAJBO
Warszawa

I

Traktory
zamiast koni,
kombajny
ale jakie?

W „Życiu Gospodarczym" nr 11 •

18 marca 73 roku przeczytałem ar-

tykuł pt. WCIĄ2 JESZCZE RZECZ-

POSPOLITA KONSKA, ZBIGNIEWA
KUJAWSKIEGO. Autor artyttUlu pi-
sze, ile kosztuje koń żywy, W duże)
mierze podzielani zdanie Autora, lecz
chcę dodać do tego pogląd, zaczer-

pnięty z praktyki mojego, - rejonu.
Traktor w pewnym stopniu zastę-
puje Już konie. Są przecież postępo-
wi rolnicy, którzy starają się ogra-
niczać żywą siłę pociągową do mi-
nimum, lecz nie zawsze Jeśt to moż-
liwe. Wydaje ml się nieraz, Ż6 twór-
cy traktorów 1 kombajnów nigdy
na wsi nie byli.

Przecież przy naszej strukturze
rolnictwa — a taka utrzyma się Je-
szcze i w przyszłości — potrzebne
są na wsi traktory małe, przydatne
w indywidualnych gospodarstwach
chłopskich. I produkcja takich właś-
nie małych traktorów jest — moim
zdaniem —

o wiele pilniejsza, niż
produkcja samochodów dostawczych
dla wsi.

Jeśli traktor ma wyprzeć konia to
musi być „pod ręką", a nie w kół-
ku rolniczym. Mówi się o tworze-
niu spółek użytkowników. Nfc. trzech
rolników kupuje i użytkuje wspól-
nie maszynę. To dobre posunięcie,
ale w odniesieniu do takich maszyn
jak kopaczki do ziemniaków, mło-
carnie, slewnlki, słowem maszyny
do robót w sezonie Jednorazowych,
ale siła pociągowa jest w gospo-
darce potrzebna stale ł Jeśli nie ma

żywej to musi być mechaniczna, od-
powiadającą wielkością 1 ceną in-
dywidualnemu rolnikowi.

Jeśli chodzi o kombajn, to uwa-

żam, że powinien być samobieżny.
Nie ma dotychczas lepszej maszyny
i nie warto — moim zdaniem —

za
-

stanawiać się, czy silnik jego bę-
dzie w pełni wykorzystany, czy nie.
Kombajny zaczepne to po prostu
nienowoczesne, przestarzałe maszyny.
Wydajność ich jest niewielka, wy-
magają więcej ludzi do obsługi, a

narożniki "trzeba kosić ręcznie.
W kombajnie samobieżnym, kieru-

jący ma bezpośrednią obserwację
aparatu tnącego co jest bardzo waż-
ne. Pomimo swej wielkości taki kom-
bajn wykosi każdy zakamarek ze

względu na czołową pracę. Na pros-
pekcie japońskim widziałem kom-
bajn bardzo mały lecz samobieżny.

Jak wynika z całokształtu zagad-
nienia, to wszystko nie jest takie
proste. Wydaje mi się, że przez
skrajność tzw. poglądu ekonomicz-
nego na sprawę możemy wyrządzić
dużą. szkodę gospodarce. Nasza pra-
ca nad doskonaleniem gospodarki

muil ile opieraj na optymalizacji
produkcji rolnej. I to trzeba rozu-

mieć 1 zawsze mieć na względzie.

STANISŁAW KOMISAREK
Garzyn

pow. Leszno Wlfcp.

Gra o skórę
W związku z artykułem „DIABEŁ

UKRYTY W SZCZEGÓŁACH" (ZG
nr 18 z dnia 6.V.73) Zjednoczenie
przemysłu Skórzanego nadesłało do-
datkowe informacje dotyczące. koo-
peracyjnych powiązań:

W celu zabezpieczenia dla prze-
mysłu skórzanego pilnie potrzebnych
środków pomocniczych do wykań-
czania skór na wierzchy do obuwia
oraz nowoczesnych klejów do pro-
dukcji obuwia Zjednoczenie Przemy-
słu Skórzanego zawarło 8 maja 1971
roku ze Zjednoczeniem Przemyślu
Organicznego „Organika" —

umowę
kooperacyjną, która zawierała nasze

najważniejsze potrzeby w tym zakre-
sie — wymienione zostały m. In. la-
kiery emulsyjne nltrocelulozowo-po-
liuretanowe oraz kleje. Zjednoczenie
„ Organika" podjęło zobowiązanie do-
stawy :

— lakierów emulsyjnych w

roku 73 — 100 ton
— klejów poliuretanowych

w roku 72 — 700
w roku 73 — 800 „

Pomimo szeregu prób (w niektó-
rych przypadkach pozytywnych) —

dotychczas żaden z wymienionych
wyżej artykułów nie został wdrożo-
ny do produkcji na skalę techniczną.

Podkreślamy specjalne znaczenie
dostaw klejów poliuretanowych i la-
kierów emulsyjnych ze względu na

znaczną wysokość wydatków dewi-
zowych związanych z Importem tych
materiałów wobec braku produkcji
krajowej — i tak w roku 1973 prze-
widuje się import:

— ponad 900 ton klejów o wartości
. ca 5,0 min zl dew.

— około 900 ton lakierów emulsyj-
nych o wartości ca 2,7 min zl

dew.

Przemysł skórzany zużywa w sto-
sunku do Innych bratał przńmyslti
lekkiego niewielkie Ilości barwników.
Wartość barwników w produkcie .fi-
nalnym nie przekracza 2 proc.
toścl tego produktu, jednak w więk-
szości przypadków właśnie barwni-
ki są tym czynnikiem, który decy-
duje o Jakości 1 atrakcyjności na-

szych wyrobów. Jedną z zasadni-
czych przeszkód w uzyskaniu takich
efektów w wyrobach gotowych Jest
nieodpowiednia jakość znacznej częś-
ci otrzymywanych barwników kra-
jowych, a w szczególności:

• poważne różnice w odcieniach
w poszczególnych dostawach,

• występujące różne koncentracja
tych samych barwników,

0 mała żywość kolorów,

| brak dostatecznej odporności na

światło, na tarcie (suche 1 mo-

kre),

0 od przeszło dziesięciu lat prze-

mysł nie otrzymuje nowych ka-
talogów barwników,

0 normy, stosowane przez produ-
centów wyznaczane są W taki
sposób, że badania jakościowe
barwników są trudne do prze-

prowadzenia, a ich wyniki. ule
posiadają wartości dla garbarń
produkujących skóry świńskie.

Należy podkreślić, że zagadnienie
jakości barwników jest, stawiane
przez Zjednoczenie Przemysłu Skó-
rzanego wobec resortu chemii sys-
tematycznie od szeregu lat z rów-
noczesnym żądaniem odpowiedniej
obsługi w zakresie dostarczania prze-
mysłowi aktualnych katologów za-

wierających niezbędne dane odnośnie
oferowanych barwników.

Sprawa barwników naszym zda-
niem wymaga szybkiego i radykal-
nego rozwiązania ze względu na ich
znaczenie w uzyskiwaniu odpowied-
nich efektów jakościowych i estety-
cznych wyrobów gotowych — zarów-
no w obuwiu jak i w odzieży skó-
rzanej, a w szczególności w futrzar-
stwie — gdzie niewielki bardzo war-

tościowo udział barwnika ma bardzo

tattdniczy wpływ na efekt Jakościo-
wy i estetyczny wyrobu gotowego o

wartości niejednokrotnie kilkunastu
tysięcy zl, .

JERZY BEDNAREK

Z-ca Naczelnego Dyrektora d/s
Adm.-Handlowych

Zjednoczenia Przemyślu Skórzanego
Łódź •

Znów „transakcje
wiązane"?

25 kwietnia br. kupiłem dla syna w

„Pńmu Towarowym" w Katowicach
przy ul. 3 Maja, spodnie młodzieżowe
(popularne teksasy) z szerokim skó-
rzanym paskiem z klamrą metalową i
napisem - „Odra" - za 280 zl. -Ponieważ
syn ma Już tąki pasek, który wystar-
cza na kilka lat, podczas gdy spodnie
najwyżej na rok, chciałem kupić sa-

me spodnie, lecz — niestety! Sprze-
dawczyni uprzejmie .oświadczyła, że
muszę' kupić spodnie łącznie z pas-
kiem. Wiadomo, ml, że. takie same

-

spodnie przed kilku miesiącami można
było nabyć bez paska w cenie 180 zl,
wnoszę więc, że ów pasek kosztuje
złotych 100.

Ciekaw Jestem dlaczego na załączo-
nej metce, wystawionej przez Zakłady
Przemysłu Odzieżowego „Odra" w

Szczecinie Al. Niepodległości 38, nie
Jest zaznaczone przy nazwie wyrobu
„spodnie młodzieżowe z paskiem skó-
rzanym". Uważam, że choćby ze.

względów profilaktycznych powinna
być taka wzmianka, gdyż bez tego
łatwo, męgą powstać, nadużycia ze.

strony poniektórych 'nieuczciwych
sprzedawców. A w ogóle taka dowcip-
na symbioza- handlowa nie powstała
chyba w trosce o konsumentów?

Obawiam się, że Jeżeli tym wzorem

pójdą inne przedsiębiorstwa handlowe
i zakłady usługowe, to wcale się nie.
zdziwię, że chcąc nabyć np. kapelusz,
będę . zmuszony kupić równocześnie
parasol. Albo chcąc się ostrzyc u fry-
zjera, będę-musiał dać się ogolić bez
względu na to, czy mam zarost, czy
nie. Takie wzory są bardzo zaraźliwe i

Równocześnie uprzejmie informuję,
że ów pasek skórzany jest do dyspo-
zycji projektanta „wiązanej sprzeda-
ży"!

MARIAN SZYMAŃSKI
Katowice

Wprawdzie
nie ze złomu,
ale do upłynnienia

W „ZYWOCIKU GOSPODARCZYM"
zamieszczonym w 2.G. nr U z
8 kwietnia 1973 pisaliśmy że Przed-
siębiorstwo Przerobu Złomu Metali
w Herbach zgłasza do upłynnienia
zupełnie nową zgrzewarkę kleszczo-
wą, która kosztuje 65 tys. zl. Zasta-
nawialiśmy się, kto to kosztowne
urządzenie kupił I wyrzucił na złom.

Otóż przedsiębiorstwo wyjaśnia, że
zgrzewarka pochodziła z zakupu a

nie z wysortu ze złomu. A zakupio-
na została przez przedsiębiorstwo dla
celów remontowych samochodów za-

kładowych, na podstawie danych ka-
talogowych. Po nadejściu urządze-
nia — czytamy w liście — okazało
się, że zgrzewarka tą nie można wy-
konać wszystkich niezbędnych czyn-
ności w ramach remontów średnich
Nadwozi samochodowych.

W tym stanie rzeczy zgrzewarka
została zakonserwowana 1 zabezpie-
czona oraz zgłoszona do upłynnienia
do bratnich i współpracujących
przedsiębiorstw jak i do „BOMIS -u".

Ponieważ przez dłuższy czas nie
znaleźliśmy nabywcy na zbędny nam

sprzęt, zgłosiliśmy go do upłynnie-
nia za . pośrednictwem „Dziennika
Zachodniego".

Informujemy, że po wydrukowaniu
omawianego ogłoszenia znalazł się
chętny do zagospodarowania nieprzy-
datnego nam urządzenia, które zo-
stało sprzedane 1 .w chwili obecnej
na pewno dobrze służy swemu na-

bywcy.

Mgr JERZY KRAWCZYK
Z-ca Dyrektora d. s. Ekonomicznych

Przedsiębiorstwa Przerobu Złomu
Metali Herby

Od red.: Miejmy nadzieje, że wresz-

cie służy.

AKTUALNOŚCI

PRODUKCJA I RYNEK

Dane za cztery miesiące br.

wskazują, że nadal ma miejsce
dobra dynamika produkcji prze-

mysłu (11,7 proc.) . W dość róż-

nym jednak stopniu decydują o

tym poszczególne dziedziny prze-
mysłu. Najbardziej wzrosła bo-
wiem produkcja przemysłowa w

zakładach Ministerstwa Budow-
nictwa i Przemysłu Materiałów

Budowlanych (16,9 proc.), oraz

Ministerstwa Przemysłu Che-

micznego (16,8 proc.) i Maszy-
nowego (15,4 proc.) . Stosunkowo

słabszy jest natomiast wzrost

produkcji w zakładach Minister-
stwa Przemysłu Lekkiego (8,6
proc.), Spożywczego i Skupu (10,1
proc.) oraz Leśnictwa i Przemy-
słu Drzewnego (8,9 procOi" '

Tempo wzrostu sprzedaży: na

cele rynkowe w* I k#artalfe br."
(10,5 proc.) jest nieco niższe od

ogólnego tempa wzrostu sprze-

daży (11,7 proc.) . Szczególnie
wysoki wzrost sprzedaży na ce-

le rynkowe wykazują przy tym
zakłady Ministerstwa Przemysłu
Chemicznego (24 proc.) , Ciężkie-
go (17 proc.), oraz Leśnictwa i

Przemysłu Drzewnego (18,7
proc.) . Relatywnie słabsze jest
natomiast tempo wzrostu sprze-
daży rynkowej w zakładach Mi-
nisterstwa Przemysłu Maszyno-
wego (7,3 proc.), Lekkiego (11,2
proc.), Spożywczego i Skupu
(10,1 proc.) oraz Budownictwa i

Przemysłu Materiałów Budowla-

nych (10,7 proc.) .

W porównaniu do potrzeb ryn-
ku zwraca więc zwłaszcza uwagę

relatywnie słabe tempo zaopa-
trzenia w materiały budowlane.

(Sb)

REALIZACJA ZADAŃ
DODATKOWYCH

Zadania dodatkowe przemysłu
na 1973 r. dotychczas zadeklaro-
wane przez przedsiębiorstwa w

kwietniu br. wzrosły do ok. 28
mld zł. Z kwoty tej' w okresie
czterech pierwszych miesięcy br.

wykonano ok. 10 mld zł. Jećzcze
raz potwierdzają się więc oceny
wskazujące na możliwość wyko-
nania w br. zadań dodatkowych
w granicach 30 mld zł.

Najwyższe zaawansowanie re-

alizacji zadań dodatkowych za-

notowano w przedsiębiorstwach
Ministerstwa Przemysłu Ciężkie-
go (ok. 48 proc.), Górnictwa i

Energetyki (40 proc.), Przemysłu
Maszynowego (ok. 40 proc.) oraz

Przemysłu Spożywczego i Skupu
(39 proc.) . Stosunkow0r -głafotej.
realizują "zidaniA ddd&raroP^Sp!
kłady przemysłowe Ministerstwa

Przemysłu Lekkiego (28 proc.) .

(Sb)

PRODUKCJA
PRZEMYSŁOWA A EKSPORT

Wzrostowi wartości sprzedaży
wyrobów własnej produkcji i u-

sług w I kw. br. w granicach
11,7 proc. (w porównaniu z ana-

logicznym okresem ub. r.) towa-

rzyszy wzrost sprzedaży na eks-

port o 18,1 proc.

Najwyższe tempo wzrostu

sprzedaży na potrzeby eksportu
osiągnęły Zakłady Min. Leśnic-
twa i Przemysłu Drzewnego (ok.
26 proc.), Przemysłu Ciężkiego
(ok. 20 proc.) i Przemysłu Maszy-
nowego (18 proc.) oraz Górnic-
twa i Energetyki (18 próć.).

Słabszy wzrost dostaw ekspor-
towych wykazały zakłady Mini-
sterstwa Przemysłu Chemicznego
(6 proc.) oraz Przemysłu Spożyw-
czego i Skupu (ok. 2 proc.) .

Jeśli chodzi natomiast o za-

awansowanie realizacji rocznych
zadań eksportowych, to najwyż-
sze jest ono w zakładach prze-

mysłowych Ministerstwa Górnic-
twa i Energetyki (28 proc.) oraz

Ministerstwa Leśnictwa i Prze-

mysłu Drzewnego (o 25 proc.) .

Najsłabszy natomiast w zakła-
dach Ministerstwa Budownictwa
i Przemysłu Materiałów Budo-

wlanych (o. 18 proc.) oraz Prze-
mysłu Spożywczego i Skupu (22
proc.), Przemysłu Lekkiego (ok.
23 proc.) i Przemysłu Chemicz-

nego (23,5 proc.), Przemysłu
Ciężkiego (23,6 proc.) .

Wymagają także przyśpieszenia
dostawy eksportowe z przemysłu
maszynowego, ciężkiego i che-

micznego oraz lekkiego. (Sb)

ZA MAŁO MASZYN
DO MELIORACJI

Zadania w budownictwie wod-

nym i melioracjach są w tym
roku znacznie większe niż w

ubiegłych. Przewidziane są m. in.
nowe melioracje oraz odbudowa

istniejących urządzeń melioracyj-
nych na obszarze 150 tys. ha

gruntów ornych i 60 tys. ha trwa-

łych użytków zielonych, jak rów-
nież zagospodarowanie pomelio-
racyjne 65 tys. ha łąk i pastwisk.
W melioracjach gruntów ornych
głównym kierunkiem jest dreno-

wanie, którym w bież. roku ob-

jętych będzie 120 tys. ha. W szer-

szym niż dotychczas zakresie bu-

dowane będą urządzenia przeciw-
powodziowe, zwłaszcza na tere-

nie województw południowych
najbardziej zagrożonych klęska-
mi powodzi. Poważną pozycję w

tegorocznych inwestycjach melio-
racyjnych stanowią nakłady na

budowę sztucznych deszczowni.

Dla przyspieszenia prac melio-
racyjnych poza mobilizacją załóg
przedsiębiorstw wykonujących te

inwestycje niezbędne będzie lep-
sze wyposażenie ich w odpowied-
ni sprzęt, z czym niestety nie jest
najlepiej.. Zamiast co najmniej
180 koparek przedsiębiorstwa me-

lioracyjne otrzymały w bież. ro -

ku tylko 95, a z zamówionych
120 ciągników gąsienicowych —

zaledwie 27. Brakuje również sa-

mochodów ciężarowych i innego
sprzętu, (msk)

SPRZEDAŻ PASZ

Sprzedaż pasz treściwych w

pierwszych miesiącach br. wy-

kazuje wysoką dynamikę wzros-

tu (20 proc.), stosownie do ogól-
nokrajowych tendencji rozwoju
hodowli, w coraz większym
stopniu opieranej na zakupach
paszy treściwej. Równocześnie

obserwuje się jednak znaczne

różnice w tempie wzrostu sprze-

daży występujące na różnych te-

renach.

Zwraca zwłaszcza uwagę stag-
nacja sprzedaży pasz w woj. bia-
łostockim oraz nieznaczny wzrost

sprzedaży w woj. szczecińskim,
olsztyńskim i wrocławskim (w
granicach 10 proc.) przy znacz-

nym jej wzroście zwłaszcza w

woj. gdańskim (o 32 proc.) kie-
leckim (o 36 proc.), krakowskim

(o 40 proc.), lubelskim (o 35,7
proc.) i rzeszowskim (o 33 proc.) .

W przedstawionej' • sytuacji
trudno się oprzeć wrażeniu, że

zróżnicowane tempo wzrosty
sprzedaży pasz treściwych w I
kw. br. w poszczególnych woje-
wództwach związane jest nie tyl-
ko z różnicami w zbiorach pasz
oraz w stanie hodowli. Dużą ro-

lę . może tu również odgrywać
poziom zaopatrzenia w pasze
treściwe. Okazuje się bowiem,
że w województwach o relatyw-
nie niskim wzroście sprzedaży
pasz relatywnie niskie były- na

koniec marca br. ich zapasy. (Sb)

MŁODZIEŻ W HANDLU

kadrowymi. Brakuje zwłaszcza

chętnych do pracy w sklepach.
Prawdziwą zmorą przedsię-
biorstw; handlowych jest fluktu-

acja kadr. Szacuje się, że prze-

ciętnie w ciągu roku odchodzi ż

placówek handlowych 25 proc.

pracowników. Najbardziej niepo-
kojące jest to, że ponad połowę
zmieniających pracę stanowią
młodzi ludzie.

Specjalne badania tego proble-
mu dowodzą, że w okresie pierw-
szych 3 lat Drący zawodowej po-
rzuca zawód handlowca aż 60

proc. absolwentów soiecjalistycz-
nych szkół zawodowych. .

Z tych względów zachodzi po-
trzeba rychłych zmian w obo-

wiązującym nrogramie szkolenia

narybku handlowego; większe za-

interesowanie ze strony. admini-

stracji przedsiębiorstw handlo-

wych sprawami adaptacji zawo-

dowo-społecznej młodych pra-

cowników, wzmocnienie oddziały-
wania wychowawczego zakładu

pracy na zatrudnioną młodzież
oraz zwiększenie troski o warun-

ki materialno-bytowe tej grupy

pracowników, (msk)

PÓŁETATY NA POCZCIE

Od chwili gdy w maju 1971 r.

ukazała się uchwała RM regu-
lująca zasady pracy w niepeł-
nym wymiarze godzin, stwarza-

jąca pracodawcom i kandyda-
tom do pracy półetatowej —

szereg istotnych dogodności, nie

powinny już hamować rozwoju
tej_ ijopmy zatrudnienia dawne
biurokratyczne przeszkody. - Tym-
czasem proces wzrostu zatrud-

nienia, kobiet w niepełnym wy-
miarze! ~ godzin jest na poczcie
bardzo powolny. W pierwszym
półroczu ub.r. zatrudnionych
tym trybem było 8145 kobiet.
Są okręgi, w których ten postęp
jest. szybszy. W krakowskim, lu-
belskim i gdańskim zatrudniono

już w ub.r. w placówkach pocz-

towych po 1000 i więcej kobiet
na półetatach. Ale w Warsza-
wie, Wrocławiu i Łodzi — ich
liczba nie sięgała 500. Przy tym
wśród pracujących na półetatach
ogromna przewagę liczebną
mają byłe pracownice pocztowe-
emerytki.

W łączności wiele jest jeszcze
do zrobienia, by rozwojowi za-

trudnienia w niepełnym wymia-
rze godzin została utorowana

droga. Także przez przełamywa-
nie oporów, które — jak widać
— nie znikają wraz z Uchyle-
niem sztywnych, biurokratycz-
nych przepisów, (msk)

WOJNY LOKALNE

W 9 numerze Z. G . z 4 marca opublikowaliśmy artykuł w formie

listu otiuartego do resortu łączności, producentów radioodbiorników

i handlu, postulując wspólną akcję stopniowej likwidacji
sieci radiofonii przewodoioej. Autor „MILIONA GŁOSNI-

KOW" — RYSZARD NOWAK pisał w konkluzji: „Sieć radiofonii

przewodowej powinna być zlikwidowana etapami (na przestrzeni kil-

ku lat), przy ścisłej współpracy producentów odbiorników radiofo-

nicznych, aparatu handlu i Ministerstwa Łączności. Im szybciej to

nastąpi, tym mniejsze będą straty".

A tu warto przypomnieć, że utrzymanie sieci 900 tysięcy głośników
kosztuje ok. 100 min złotych rocznie. Polemikę „W OBRONIE GŁO-
ŚNIKÓW" podjął (ab) w 49 numerze „GROMADY-ROLNIK POLSKI "

z 24 kwietnia bieżącego roku, pisząc m. in.: „ Głośnik jest doskonałym
urządzeniem. Nie tylko abonament jest tańszy (10 zł), ale przede
wszystkim nie psuje si ę!" Podobnie można napisać o świecy,
która jest urządzeniem absolutnie niezawodnym — trudno jednafc
dzisiaj przekonać kogoś o zbędności światła elektrycznego.

Natomiast uwagę (ab), że odbiór z głośników jest nie gorszy od od-
bioru z radioaparatu, jako że (ab) ma „FAGOTA", który gra fatalnie,
odnotowujemy z satysfakcją jako potwierdzenie sensu naszego cyklu
„BARIERY DŹWIĘKU".

Bardziej ważki jest argument, który wysunął na naszych łamach
inż. A . KURCZEWSKI. Odpowiadał on w imieniu producenta — Zjed-
noczenia „UNITRA" i zauważył, że sieć pr2eu)ódoiua przekazuje od-
biorcom bardzo ważne dla nich informacje lokalne, i że informacje te

nTenńlnc riln rnlnintu'.

KULTURA
MUSI KOSZTOWAĆ

„Jak duże znaczenie — uzupełnia (ab) —

mogą powiedzieć przede
wszystkim sadownicy np. w powiecie grójeckim, gdzie godzina rozpo-

częcia walki ze szKodnikami jabłoni decydować może o całej akcji".

Ten obraz jest chyba nieco przejaskrawiony, gdyż trudno sobie
wyobrazić rolników siedzących pod głośnikami na sikawkach do opry-
sku drzew i czekających na hasło do ataku. Natomiast warto ustalić
autorytatywnie, czy wszystkie te niewątpliwie cenne informacje nie
mogą być przekazane przez rozgłośnie wojewódzkie i na ten temat

mogliby się wypowiedzieć koledzy z redakcji rolnej „POLSKIEGO
RADIA".

„Oczywiście są to założenia bardzo uproszczone i czysto teoretycz-
ne" — pisał RYSZARD NOWAK. Dotyczy to również i tej dyskusji.
Głos pisma, które reprezentuje interesy rolników, jest w tej sprawie
bardzo istotny i dlatego nie chcemy go pominąć. Tym bardziej, że

(ab) ma niewątpliwie rację, przypominając, że abonament głośnika
jest tańszy o 5 złotych od abonamentu radiowego. Jednak wysokie
koszty utrzymania sieci głośników upoważniają do zastanowienia Się
nad jej przyszłością — a (ab) nie pisze, jak ją sobie wyobraża. Bo
jeśli założymy, że sieć ta jest naprawdę tak bardzo potrzebna, to po-
winno się postawić tezę, że należy ją intensywnie rozwijać, a nie

utrzymywać w postaci szczątkowej, jak to jest obecnie. Jeśli coś prze-
mawia ża tą tezą, chętnie przedstawimy te argumenty. Wydaje się
jednak, że większość argumentów przemawia za likwidacją głośników.

I tu zasadnicze nieporozumienie: (ab) twierdzi, że żądamy admini-
stracyjnej likwidacji głośników, że oczekujemy zarządzenia Minister-
stwa • Łączności w, sprawie natychmiastowej likwidacji sieci.
Nie to mieliśmy na myśli. Dlatego zwróciliśmy się
do wszystkich, którym, jak mniemamy, sprawa przyszłości sieci radio-
węzłów leży na sercu, sądząc, że dopiero wspólnymi siłami problem
ten może być sensownie rozwiązany.

Na naszą propozycję dyskusji odpowiedział skwapliwie — jak pisze
w nieuzasadnieńie ironicznym tonie (ab) — dyrektor Centrali „ZXJRT"
— MIECZYSŁAW WITKOWSKI, proponując przeprowadzenie akcji
zaopatrzenia abonentów w radioodbiorniki na dogodnych warunkach
ratalnych. Miesięczna rata wynosiłaby 40—50 zł. Pozytywnie odpowie-
dział również przemysł, oświadczając, że może dostarczyć taką liczbę
odbiorników popularnych, by zastąpiły głośniki.

Niestety, nie doczekaliśmy się odpowiedzi Ministerstwa Łączności —

instytucji.jak sądzimy najbardziej zainteresowanej w przyszłości ra-

diofonii przewodowej. Wydaje nam się, że sprawa głośników jest war-

ta przedyskutowania właśnie w gronie trzech już wymienionych
partnerów: odpowiedni departament Ministerstwa Łączności, Centralę
„ZURT" i Zjednoczenie „UNITRA". O wynikach takiej dyskusji poin-
formujemy chętnie na naszych łamach, wierząc, że nie pożałuje tej
sprawie miejsca „GROMADA-ROLNIK POLSKI".

Bo jeśli kultura musi kosztować — jak pisze w ostatnim zdaniu
(ab) — to te same pieniądze mpżna wydać łepiej lub gorzej! (as)
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