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OKREŚLENIU „kultura, praży" zwykło się ak-
centować człon' 'pieHtxssy; nadając całości za-

barwienie niemal elegancji. Ten obiegowy po-

gląd jest tylko częściowo prawdziwy, a nieraz wręcz

złudny, Kulturę pracy odnajdujemy nie jedynie w ob-
fitości zewnętrznych oznak, nie zawsze tam, gdzie są
białe fartuchy, chrom i , nikiel, automatyczne szafy
sterownicze Ud. Jej siedliskiem mogą być i są wszy-
stkie stanowiska, bez względu na stopień komfortu
czy uciążliwości, gdzie pracują ludzie, którym obca
jeśt ł/ylejakość, niedbalstwo, którzy mają szacunek
dla -piwcy swojej, a w równej mierze i-dla wysiłku
najbliższych towarzyszy, i całego społeczeństwa.

Na tegorocznych konferencjach partyjnych sprawom

tym poświęcano wiele uwagi. Oto krótki fragment
przemówienia Edwarda Gierka na wojewódzkiej fcon-
ferencji w Katowicach:

„Troską o kulturę miejsca "pracy to w pierwszym
rzędzie dbałość', aby praca produkcyjna dawała sa-

tysfakcję i pobudzała do rzetelnego wypełniania obo-

wiązków- Zależy to zarówno od organizacji pracy i od
poziomu jej technicznego uzbrojenia, jak i od warun-

ków socjalnych i- międzyludzkich, a rtawet od estety-
ki" .

Kultura pracy jest problemem złożonym, wielowąt-
kowym; wielokrotnie już o nim pisaliśmy (m.in.
„CZŁOWIEK I PRACA" —

w nr 18/73). Chcemy obec-
nie położyć nacisk na te czynniki, które z całą jas-
krawością stawiają na porządku dnia: aktualna sy-

tuacja gospodarcza i zadania lal tpajbliższych. Czyli na

te czynniki, które wpływają bezpośrednio i bezzwłocz-
nie na połepszenie wyników pracy i zarobków pra-

cowniczych.

Z tego punktu widzenia, na miano wysokiej kultury
pracy zasługuje praca rzetelna, rozumna, wysoko
kwalifikowana, wydajna, dająca największe ko-

rzyści ekonomiczne przy najmniejszych nakładach
pracy społecznej. W tymt-okreilleiiiu mieści się — jako
część integralna — pojęcie gospodarności. Wartościu-
jąc w ten sposób pracę, "podkreślamy w niej tym sa-

mym rolę czynnika subiektywnego — kicalifikacji,
świadomości, woli pracownika, który wydajną i sta-

ranną praicę traktuje nie tylko jako sposób zarobko-
wania, lecz także jako sposób uczestnictwa 10 życiu
społecznym, którego socjalistyczne zasady akceptuje.
Praca w naszym ustroju jest wartością samoistną,
cenną samą w sobie, ale właśnie dlatego i przede
wszystkim — naczelną miarą postawy obywatelskiej
i ideowości. W tym. sensie. kultura pracy ma znacze-

nie bezpośrednio ekonomiczne. Powiedzmy wprosi:
praca rzetelna, wydajna, rozumna jest tą wartością,
bez której upowszechnieniaf trudno sobie wyobrazić
szybkie postępy w naszej gospodarce i życiu społecz-
nym. Stąd przed każdym pracownikiem wyłaniają
się pytania niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie
pracuje i jakie zajmuje stanowisko: po co i dla kogo
pracuje? Nie trzeba dowodzić, że ideologiczna moty-
wacja pracy powinna mieć decydujące znaczenie dla
kształtowania postaio i aktywności zawodowej przędz
wszystkim członków partii oraz kadry kierowniczej
wszystkich szczebli.

Rozwój społeczno-gospodarczy czyni procer.y zarzą-
dzania coraz bardziej złożonymi i trudnymi. Zmiany
zasad ekonomiczno-finansowych (organizacje inicju-
jące) stwarzają bardziej prawidłowe ramy i impulsy
gospodarczej działalności. Wić determinują jednak po-

żądanego kierunku wszystkich konkretnych przed-
sięwzięć (np. w kwestii cen. asortymentu, jakości,
terminowości dostaw itp.). Nowe zasady ekonomiczno-
finansowe rozszerzają samodzielność zjednoczeń
i przedsiębiorstw, '

a także zakładów i wydziałów wew-

nątrz przedsiębiorstw; istotne jest więc, jaki z tych
zasad użytek zrobią poszctegclna ogniwa i zatrudnieni
tam ludzie. Czy kierować się będą wyłącznie wąsko
pojętym rachunkiem ekonomicznym i doraźnym in-
teresem organizacji, przedńębiorstwa łub stanowiska
pracy, czy też uwzględniać będą w należytym stopniu
interes ogólnospołeczny wyrażony w planie central-
nym, w celach strategicznych całej gospodarki? Inte-
gracja obu punktów widzenia —

w skali mikro
i makro — nie może się odbywać wyłącznie przy po-

mocy- ekonomicznych parametrów, • normatywów itp.
Pozostaje tu szeroki margines dla subiektywnej dzia-.
łalności i decyzji.

Jednocześnie gospodarka uzyskuje coraz nowocześ-
niejsze uzbrojenie techniczne, postępuje mechanizacja
i automatyzacja procesów produkcji. Bardziej skom-
plikowane i precyzyjne urządzenia wymagają wyż-
szych umiejętności zawodowych, wyższej sprawności
intelektualnej (nie tylko na kierowniczych stanowis-
kach), większej staranności obsługi. Nie tylko w tym
celu, aby racjonalnie przedłużyć sprawność maszyny

czy aparatury, ale by również wykorzystać w pełni
zdolność produkcyjną urządzeń, wzmagać ich produk-
tywność. Jest to szczególnie istotne w fazie obecnego
•przyśpieszenia inwestycyjnego i modernizacyjnego.
Tolerowanie nierzadkich przecież zjawisk „wypłuki-
wania" ogromnych nakładów przez opieszałe docho-
dzenie do projektoiuych zdolności produkcyjnych,
przez niewykorzystanie mniejszej lub większej części
zbudowanego aparatu wytwórczego, byłoby marno-

trawstwem społecznym nie do darowania.

Najważniejsze zadanie roku bieżącego i lat najbliż-
szych polega na wzmaganiu —

wraz z tempem wzro-

stu produkcji — efektywności gospodarowania. Ma to
na celu z jednej strony uzyskanie odpowiedniego
tempa przyrostu dochodu narodowego, z drugiej —

zmniejszenie kosztów tego przyrostu. Minimalizacja
tych kosztów należy do głównych bieżących i długo-

falowych zadań ekonomicznych, rozstrzyga bowiem
0 ekonomicznej i społecznej efektywności naszej gos-

podarki. Ten ogólny postulat, warunkujący realizację
polityki systematycznego i wyraźnie odczuwalnego
wzrostu poziomu życiowego ludności, dotyczy wszy-
stkich szczebli zarządzania, wszystkich organizacji
1 jednostek wytwórczych. Obejmuje wszystkie sfery
działania. A więc zarówno wzrost wydajności pracy,

jak i racjonalną politykę zatrudnienia; zarówno
sprawne i -'nowocześńć pmjektowame -nowych obiek-
tów, jak i szybkie ich wznoszenie; zarówno postęp
technologiczny, konstrukcyjny. organizacyjny, jak
i racjonalne, oszczędne gospodarowanie materiałami,
energią, paliwem; zarówno starania o możliwie naj-
większą ilość produkcji, jak i o jej najwyższą jakość
i zgodność asortymentową z popytem.

POWYŻSZA „recepta" na dynamikę i efektywność
nie jest niczym nowym. W wielu jednak przed-
siębiorstwach dotychczasowa praktyka stanowi

jej zaprzeczenie.' Do najczęstszych i najbardziej jas-
krawych przypadków w naszym przemyśle i budow-
nictwie należy nieład na stanowiskach roboczych, lek-
ceważenie elementarnych zasad organizacji pracy. Brak
narzędzi, sprzętu pomocniczego, materiałów, złe usta-

wienie maszyn
— powodują straty czasu roboczego,

pośrednio zaś oddziałują paraliżujoco na inicjatywę,
stwarzają atmosferę, w której „kult dobrej roboty"
kultura pracy może być zjawiskiem tylko wyjątko-
wym. Nagminne są fakty ospałego rytmu w pierw-
szych dekadach miesiąca, pod koniec którego nastę-
pują „zrywy", godziny nadliczbowe, mordęga ponad
miarę, w konsekwencji opóźnienia dostaw dla in-
nych przedsiębiorstw; pozostaje w ten sposób łańcuch
nierytmiczności — plaga trapiąca nas od lat.

Obciąża to przede wszystkim dozór i kierownictioo
przedsiębiorstw oraz jednostki nadrzędne, które z tych
faktów nie wyciągają odpowiednich wniosków. Warto
zaś. uświadomić 'sobie, że lekceważenie zasad organi-
zacji pracy jest jednym z głównych czynników wy-

twarzających nieład, konfłikty i zatargi miedzy ludź-
mi, że dezintegruje załogę-, nie pozwala na wykształ-
cenie poczucia tożsamości z zakładem, a nawet szerzej
—

ze społeczeństwem, a więc i „pozaekonomicznych"
motywacji pracy. W takich warunkach kultura pracy
nie ma żadnych szans. Tolerancja byłaby tn działa-
niem na szkodę ogólnego interesu gospodarczego i spo-

łecznego.

N
AWYKI wysokiej kultury pracy dopiero się
u nas kształtują, tradycje wielkoprzemysłowe są
stosunkowo świeżej daty. Jednakże wiele danych

wskazuje na to, że istnieją możliwości przyśpieszenia
tych procesów. Stosunkoiao wysoki poziom społeczno-
gospodarczy wyraża się m.in. także wzrostem wysoko
kwalifikowanych kadr kierowniczych, technicznych,
robotniczych. Zasięg oświaty wszystkich stopni i 'ro-
dzajów oraz znacznie szerszy niż kiedykolwiek dostęp
do dóbr 4

kultury wpłynęły na podniesienie ogólnego
poziomu zawodowego i intełektuałnego społeczeństwa
Można więc i należy oczekiwać, że postulaty doty-

-

czące .kultury pracy'trafiają na podatną glebę.
r W, przemyśle, budownictwie i innych działach

mamy Wielką liczbę inżynierów, porównywalną z kra-
jami najwyżej rozwiniętymi. Niemałe jest też zaplecze
naukówo-badawcze. Często wytyka, się, że zbyt wiele
jednak inżynierów zatrudnionych jest w ,.ruchu", ale
— zapytajmy — ja/ca jest z tego korzyść dla „ruchu",
skoro spostrzegamy ur nim tyle zwykłych zaniedbań
Sądzić można, iż oiva byle jakość, rażący nieład or-

ganizacyjny, czyli zaniedbania elementarne, wypły-
wają częściowo z werbalnego, czy powierzchownego
traktowania spraw zasadniczych. Przede wszystkim od
kadry kierowniczej społeczeństwo ma prawo wyma
gać, aby profesjonalna fachowość szła w parze z rze-

telnością, wysokim poczuciem odpowiedzialności za

powierzony dział pracy.

Charakterystyczna dla naszego ustroju jedność eko-
nomiki, polityki i ideologii ma praktyczne odniesienia
do wszystkich sfer działania. Przejawia się z równą
siłą i w procesach zarządzania w skali, państwa, czy

przedsiębiorstwa, i na pojedynczych, kierowniczych
i szeregowych stanowiskach pracy. Przedsiębiorstwo
jest własnością społeczną. Praca jest więc działalnoś-
cią także społeczną, w której obowiązują rygory na-

tury nie tylko bezpośrednio ekonomicznej, ale i mo-

ralno-politycznej. Chodzi o to, aby w świadomości
społecznej zakorzenił się jak najszybciej sposób my-
ślenia — uzewnętrzniający się iv postawach i działa-
niu — który fest i gospodarczą koniecznością, i świa-
dectwem politycznej dojrzałości. W.D.
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REDAKCJA:.: Towarzysza Premie-
rze, w Uchwaie VI Zjazdu PZPR
stwierdza się, że realizacja, celów
społeczno - gospodarczych rozwoju
kraju uzależniona jest w znacznej

- mierze . od głębszego wykorzystania
zalet międzynarodowego podziału
pracy, w szczególności między kra-

jami RWPG.

Dlaczego te' problemy nabrały tak
wielkiej wagi w obecnym : okresie

rozwoju Polski i innych krajów so-

cjalistycznych?
M. JAGIELSKI: Problemy te od

wielu już lat znajdowały się w cen-

trum uwagi państw wspólnoty so-

cjalistycznej. Ich waga wynika z

uniwersalnych prawidłowości, rozwo.

ju ekonomicznego krajów socjali-
stycznych.

Rzeczywiście jednak przykładamy
do współpracy z krajami. Socjali-
stycznymi szczególne znaczenie.' Wy-
nika to z programu przyśpieszenia
rozwoju społeczno-ekonomicznegO
przyjętego na VI Zjeździe, programu

lepszego zaspokojenia potrzeb ludzi
pracy i szybkiej rozbudowy nasze-

go potencjału gospodarczego. Jest
to kierunek analogiczny do progra-

. mu uchwalonego przez XXIV Zjazd
KPZR, do programów bratnich par-
tii krajów członkowskich RWPG.
Stawia to przed nami nowe zada-

nia, których rozwiązanie będzie mo-

żliwe w szybkim czasie tylko przy

pogłębieniu procesów integracji so-

cjalistycznej.

Szybszy wzrost spożycia i szybszy
ogólny rozwój społeczńo-ekonomicz-
ny jest możliwy tylko przy poprawie
efektywności gospodarowania. Czy-

. telnicy „Życia Gospodarczego" w peł-
ni zdają sobie sprawę, jak wielki

wpływ na tę efektywność wywiera'
współpraca w skali > między naród Or
wej,'w skali' RWPG. To założenie by-"
ło istotną przesłanką Komplekso-
wego Programu, Integracji Socjalis-
tycznej. Bez' takiej .współpracy ńie
bylibyśmy również w stanie lepiej
wykorzystać rewolucji naukowo-

technicznej dla naszych celów spo-

łeczno-gospodarczych.
W moim przekonaniu' życie Po-

twierdza w całej rozciągłości, że
źródłem znacznego przyśpieszenia w

okresie ostatnich lat tempa rozwoju
naszych krajów było przyśpieszenie
procesów integracji socjalistycznej.
Mówiąc ogólnie, każdy kraj mały,
średni ezy duży, jeśli chce zapew-
nić warunki dla dynamicznego roz-

woju społeczno-gospodarczego, musi
zwiększyć swój udział w międzyna-
rodowym .podziale pracy, kontakty
z rozwojem światowej nauki i techr
nifei.

Taka jest prawidłowość ogólna, z

tym, że czym gospodarka jest mniej-
sza, tym bardziej wzrasta znaczenie
tego czynnika. Wielkość potencjału
gospodarczego, rozmiary rynku są

tym kolejnym czynnikiem, który
warunkuje, w jakim stopniu i jak
szeroko należy włączać się do mię;,
dzynarodowego podziału pracy.

Gospodarka krajów socjalistycz-
nych podlega w tym Względzie okre-
ślonym . ogólnym prawidłowościom.
Stwarza ona jednak nieporównanie
większe ustrojowe możliwości wy-

korzystania zalet międzynarodowego
podziału pracy. Nic dziwnego więc,
'że problemy te nabrały tak wielkiej
wagi w obecnym okresie rozwoju
Polski i innych krajów socjalistycz-

' nyćh/.

•Jednocześnie istnieje jeszcze inny
czynnik, który sprzyjał podjęciu
przez kraje RWPG programu inte-
gracji gospodarczej. A mianowicie
wszystkie kraje Rady, w różnym co

prawda stopniu, przechodziły w la-
tach' sześćdziesiątych do intensyw-
nego etapu rozwoju ekonomicznego;
wszystkie w mniej więcej jednako-
wym czasie zaczęły myśleć o zinten-
syfikowaniu stosunków gospodar-
czych z zagranicą. Dlatego też idea
opracowania programu integracji
znalazła .tak powszechne zrozumie-
nie. "

Zorganizowany wysiłek okre-
ślenia kierunków i zadań integracji
możpą było podjąć tylko w ramach
RWPG. Pierwszym zadaniem było
więc' doskonalenie dotychczasowego
socjalistycznego podziału pracy.' W
naszych kontaktach z gospodarką
światową'je^t on wszak dominujący.

Nie oznacza to oczywiście wyłącz-

nego preferowania tego kierunku,
tworzenia zamkniętego rynku RWPG.

• Tezę o niezamykaniu się w grani-
cach krajów RWPG zapisalisńiy wy-
raźnie w Kompleksowym •Programie
Integracji. W Europie Zachodniej
natomiast niektóre kraje 'postawiły
na tej drodze bariery, które omr-

nąć jest bardzo trudno. Myślę jed-
nak, że w nowej sytuacji politycz-
nej odprężenia, jaka 'rysuje sii*
coraz realniej w Europie,- można

będzie stopniowo przezwyciężać
dyskryminacyjne przeszkody.

Jest rzeczą oczywistą, że w naszej
współpracy gospodarczej z zagrani»
cą, w polskim handlu' zagranicz-
nym, najważniejszym kierunkiem,
były i są kraje socjalistyczne. Udział
krajów socjalistycznych , w aktual-
nych -obrotach towarowych Polski
wynosi' przeszło 60 proc.

" Natomiast

obroty towarowe ze Związkiem,Ra-
dzieckim stanowią 1/3 całej rikszej
wymiany towarowej ż zagranicą. Ta
skala, wewnętrzna struktiira naszych
stosunków gospodarczych z ZSRR,
jak również pomyślne perspektywy,"
określają w decydującym stopniu
•wysoką dynamikę rozwojową, pol-
skiej gospodarki, wpływają na

dokończenie na str; 10



PRASĄ ^O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Rolnictwo Jest drugą po przemyśle gałęzią gospo-
• Jarki, pod względem wielkości produkcji, wielkości
zatrudnienia i udziału w tworzeniu dochodu narodo-

wego. Jfeżełi jednak statystycznie określamy rolnictwo
jako drugie, to nie zuaczy, że jest mniej ważne. Jest
ońo bowiem podstawowym, wyjściowym rzec można

ogniwem w całym kompleksie żywnościowym. Kom-
pleks ten zaś dostarcza ponad 40 proc. zakupywanych
przez nas produktów i usług. Rozwój rolnictwa ma więc
zasadniczy wpływ na realizację celów społecznych, na

wzrost płac i spożycia.
W ostatnim numerze „POLITYKI" ukazał się wy-

wiad z Ministrem Rolnictwa, prof. JOZEFEM OKU-
NIEWSKIM pt. „W POLU I NA STOLE" . Wywiad
ten poświęcony jest polityce rolnej oraz skutkom pro-

dukcyjnym, jakie ta polityka przynosi. Minister Oku-
niewski przypomniał w skrócie zmiany w mechaniz-
mach ekonomiczno-prawnych, jakich dokonano w cią-
gu ostatnich dwóch lat, stwierdzając, żfe wzrost opła-
calności, spowodowany tymi zmianami, był źródłem

„wielkiego pchnięcia" w produkcji rolnej. To pchnię-
cie było niezbędne dla realizacji celów społecznych.
W skrócie zadania stojące przed rolnictwem można

przedstawić w następujący sposób: przed wojną 1 za-

trudniony w tym dziale gospodarki wytwarzał żyw-
ność dla około 3 osób, obecnie —

przy wyższym pozio-

mie spożycia — dla około 0 osób, ca 7—8 lat —

przy

jeszcze wyższym poziomie spożycia będzie musiał za-

pewnić pożywienie dla 9—10 osób.
Dotychczasowe zmiany w mechanizmie ekonomicz-

nym spowodowały wykorzystanie w rolnictwie naj-
prostszych, elementarnych rezerw produkcyjnych.
Obecnie trzeba sięęać po rezerwy trudniejsze, wyma-

eające poważnych nakładów inwestycyjnych.
Istotną częścią wywiadu jest polemika z pogląda-

mi, że odejście od obowiązkowych dostaw oraz danie

większej swobody produkcyjnej rolnikom stwarzały
zagrożenia dla równowagi rynkowej. Gospodarstwa
chłopskie są obecnie nie słabiej, a mocniej powiązane
z socjalistyczną gospodarką, tylko powiązania te opie-
rają się nie o nakazy administracyjne, a o mechanizm
ekonomiczny, głównie kontraktację I mechanizm cen.

W ten sposób można sterować rozmiarami 1 strukturą
produkcji rolnej. Na marginesie można dodać, że

praktyka wykazała skuteczność tego sterowania, często
nie mniejszą niź przy metodach nakazowych, stosowa-

nych w innych działach gospodarki.
Istotna trudność polega na tym, że elastyczność cen

na produkty rolne musi działać w warunkach, kiedy
ceny artykułów żywnościowych sprzedawanych konsu-
mentom są zamrożone. Mimo to jednak ten dualny
system cen zdaje egzamin, choć — dodajmy od siebie

— być może pewne dodatkowe korekty W cenach pła-
conych producentom byłyby pożądane przede wszyst-
kim w celu stymulowania poprawy jakości produkcji.

Mechanizmy ekonomiczne nie są jednak w stanie.
zastąpić potrzeby dokonania technicznej rekonstrukcji
rolnictwa. Techniczne wyposażenie rolnictwa przypa-

dające na 1 ha jest u nas trzykrotnie mniejsze niż
w NRD. Problem ten jest pogłębiany przez (akt, że

inne działy gospodarki zabierają coraz więcej młodzie-
ży ze wsi, a proces starzenia się ludności zatrudnionej
w rolnictwie ulega pogłębieniu.

Minister Okuniewski podkreślił, ie rozwiązanie tego
problemu wymaga z. jednej strony odpowiedniej' pro-

dukcji środków technicznych przez przemysł, z drugie]
zaś strony takiego wzrostu dochodów ludności rolni-

czej, aby mogła ona te środki zakupić i wykorzystać.
Inaczej mówiąc odpowiednia podaż maszyn i narzędzi
rolniczych oraz środków chemicznych powinna speł-
niać podwójną rolę. Po pierwsze bezpośrednio wpły-
wać na wzrost produkcji rolnej, po drugie być bodź-
cem dla zwiększania ' wysiłków przez rolników. Gospo-
darz powinien mieć świadomość, że jeżeli chce zasto-

sować lepszą maszynę, lepsze nawozy to musi zwięk-
szać produkcję, aby na te maszyny i nawozy zarobić.
Warunkiem jednak w tym wypadku jest dostępność
nowych środków technicznych.

Tak wiec nie tylko rolnictwo musi nadążać^za po-
^ ale również przemysł musi njidą-

^frVoMchS' ffiST przemysłu maszynowego

^Kujące traktory, maszyny i "narzędz a rolnicze
— wbrew dość utartym opmiom — ani

na wysokim poziomie techniczny m, ant nie dysponują
dosta^cznym potencjałem. Już obecnie to ««Jn-
nie przemysłu maszynowego za potrzebami rolnictwa

d Min?ster° Okuniewski był uprzejmy i nie mal

ostrzejszych uwag krytycznych, można tu jednak do-
dać że w ostatnim na przykład, okresie nastąpił spa-

& sprzedaży maszyn 1 narzędzi rolniczych wywoia-
nv nie brakiem popytu, * brakiem podaży. Magazyny
CRS-u Salizują wyćzcrpywanie się «pasów ma-

szyn I narzędzi oraz s/erep niedoborów w stosunku
do zapofrze^owanla zgłaszanego przez indywidualnych

*°Problem teS był rozpatrywany przez najwyższe wła-

dzeI Jest nadzieja, że zostanie w stosunkowo nledlu-
okresie czasu rozwiązany. Przemysł maszynowy

&le musiał jednak branże l zakłady
maszyny rolnicze potraktpwać priorytetowo, z co naj-
mniej (ąjką samą uwagąi jaką przykład» do rozwoju
motoryzacji czy elektroniki. Rc

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

0 Biuro Polityczne KC rozpatrzy-
ło materiały przygotowywane na IX
Plenum KC PZPR, które poświęcone
będzie sprawie GOSPODAROWA-
NIA ZASOBAMI LUDZKIMI i za-

daniom partii w kształtowaniu
TWÓRCZEJ I AKTYWNEJ POSTA-
WY LUDZI PRACY.

® Pod przewodnictwem premiera
Piotra Jaroszewicza z udziałem mi-
nistrów i kierowników urzędów cen-

tralnych odbyła się narada poświę-
cona DOTYCHCZASOWEJ REALI-
ZACJI PLANU 5-LETNIEGO oraz

WSTĘPNYM PROPOZYCJOM PLA-
NU NA LATA 1974—1975. Pomyślne
wyniki gospodarcze pierwszych lat
obecnego planu 5-letniego stanowią
dobrą podstawę wyjściową do pod-
wyższenia zadań gospodarczych na

lata 1974—75. Na naradzie główną
uwagę skoncentrowano na tych dzie-

dzinach, które w związku z wzrasta-

jącym tempem rozwoju kraju mogą
stwarzać pewne napięcia i trudności.
Rozładowanie tych napięć i elimi-
nowanie czynników hamujących
nasz rozwój wymagać będzie wyso-

kiej dyscypliny oraz wykorzystania
wszvstkirh istniejących rezerw i
INTENSYWNYCH CZYNNIKÓW
ROZWOJU. Chodzi przede wszyst-
kim o wydatny wzrost wydajności
pracy, poprawę efektywności inwes-
tycji oraz loykorzystania majątku,
trwałego w całej gospodarce, o ob-
niżenie zużycia surowców i materia-
łów oraz usprawnienie obrotu su-

rowcami a także o szersze i szybsze
wdrażanie do praktyki osiągnięć na-

uki i techniki.

@ Prezydium. Rządu rozpatrzyło
projekt uchwały Rady Ministrów w

sprawie trybu i zaś ad opracowania

projektu Narodowego Planu, Spo-
łeczno-Gospodarczego i Budżetu
Państwa na 1974 rok. Omówiono

wstępne problemy związane z~ do-
skonaleniem kierunków i form. me-

chanizacji rolnictwa oraz uspraw-
nieniem pracy rolniczego zaplecza
technicznego. Prezydium Rządu za-

poznało się ?, propozycjami stosowa-

nia typowych projektów w budowni-
ctwie przemysłowym, rolniczym i
mieszkaniowym. Rozpatrzono także

projekt uchwały Rady Ministrów w

sprawie zaopatrzenia rynku w ma-

teriały budowlane.

O Komisja partyjno-rządowa do

spraw inwestycji opracowuje KRY-
TERIA INWESTYCJI MODERNIZA-
CYJNYCH oraz warunki wzrostu

ich udziału w ogólnych rozmiarach

inwestycji produkcyjnych. Analizuje
się też rezultaty weryfikacji zadań
inwestycyjnych zawartych w planie
na lata 1974—1975, właśnie z punk-
tu widzenia ograniczenia nowego
budownictwa i zwiększenia rozmia-
rów modernizacji. Sprecyzowane
będą również kierunki i zasady roz-

woju potencjału projektowego, wy-

konawczego w zakresie maszyn i

urządzeń dla rozszerzenia inwestycji
modernizacji. Eksperci komisji grun-
townie ocenią zasady organizacji i

funkcjonowania biur projektowych.
Komisja koncentruje się także na

opracowaniu zasad, zapewniających
rozwój i usprawnienie działania ge-

neralnych dostawców. W pracach
komisji dużo miejsca zajmuje pro-
blematyka szybkiego osiągania pro-

jektowanych zdolności produkcyj-
nych. Niezmiernie istotną sprawą

będzie także ustalenie niezbędnych
środków zapewniających zmniejsze-
nie naporu ną . rozpoczynanie nąd- •.

miernej liczby nowych budów.

9 Na zaproszenie premiera Repu- ,

bliki Tureckiej Nahima Talu ąrezes ;

Rady Ministrów PRL — PIOTR JA-

ROSZEWICZ złożył wizytę oficjalną
w Turcji.

# Wicepremierzy JAN MITRĘGA
i KURT FICHTNER dokonali otwar-

cia drugiego odgałęzienia rurociągu
naftowego „Przyjaźń", będącego
dziełem ścisłej współpracy przedsię-
biorstw i specjalistów Polski i NRD.
Cykl budowy skrócono o 12 miesię-
cy.

0 Na sejmowej komisji komuni-

kacji i łączności posłowie skoncen-
trowali się przede loszystkim na

problematyce dotyczącej TEMPA
TELEFONIZACJI KRAJU. Skróce-
nie oczekiwania na zainstalowanie
telefonu przeciętnie z 6 do 3 lat —

jak obiecuje resort łączności — nie
można zdaniem posłów uznać za za-

dowalające. Natomiast sejmowa ko-

misja pracy i spraw socjalnych
krytycznie OCENIŁA PRACĘ WY-
DZIAŁÓW ZATRUDNIENIA prezy-
diów rad narodowych, które nadal

pełnią tylko rolę pośredników, za
-

miast kształtować i realizować po-

litykę zatrudnienia.

9 27 maja obchodziła swe święto
— DZIEŃ DRUKARZA — tysięczna
rzesza pracowników przemysłu po-

ligraficznego. Zasłużeni pracownicy
otrzymali odznaczenia państwowe i

związkowe, a najlepszy zakład poli-
graficzny — Zakłady Wklęsłodruko-
we RSW ,Prasa-Książka-Rućh" w

Warszawie przy ul. Okopowej,
sztandar przechodni Prezesa Rady
Ministrów i CRZZ. Towarzyszom
sztuki drukarskiej składamy najser-
deczniejsze życzenia.

0 Imię i nazwisko autora arty-
kułu „Co robić z odpadami" (Z.G.
20173) brzmi ' PAWEŁ -. AMBROŻY
WICZ, a nie PAWEŁ' AMBROZIE-

WICZ, jak mylnie wydrukowaliśmy.
Przepraszamy.

ZA GRANICĄ

B Podczas gdy inflacja stała się
groźbą dla świata zachodniego, ceny

w ZSRR i w europejskich krajach
socjalistycznych pozostały na nie-
zmienionym poziomie, a nawet spa-

dły — stwierdza raport Rady Ekono-
micznej i Socjalnej ONZ. W 1972 r.

przeciętny wzrost cen w krajach
Europy zachodniej wyniósł 6,9 proc.
Na rok bieżący przewiduje się to sa-

mo tempo wzrostu, ale już w 1974 r.

może nastapić poważniejszy ruch cen

w górę, gdyż wiele krajów osiągnęło
granice swych zdolności produkcyj-
nych

B Wskaźnik urodzeń na Węgrzech
w ostatnich trzech latach spadł i

wyniósł w ub. r. 14,7 urodzeń na ty-
siąc mieszkańców. W 1960 r. eme-

ryci stanowili 6,4 proc. ludności, a

w 1972 już 14,8 proc.
• Wreszcie skończą się już możli-

wości wydawania na reprezentację
ze społecznych pieniędzy tyle, ile się
komuś podobało — stwierdza NEP-

SZABADSAG, komentując mające
się ukazać na Węgrzech zarządzenie
w sprawie ograniczenia kosztów re-

prezentacyjnych.
• Na Kubie dyskutuje się na te-

mat nowej ustawy o urlopach ma-

cierzyńskich. W myśl projektu obo-
wiązkowy płatny urlop macierzyński
zaczynałby się od 34 tygodnia ciąży,
a po porodzie ma trwać 12 tygodni.
W uzasadnionych przypadkach mat-

ki miałyby też prawo do dodatkowe-

go dziesięciomiesięcznego urlopu bez-

płatnego.

H ZSRR i NRF utworzyły pierw
szą' spółkęhandlową. W spółce tej 75

proc: udziałów ma centrala handlowa

„Techmaszeksport" (Moskwa) a 25

proc.* firma Anton Ohleri (Kolo-

nia). Kapitał zakładowy wynosić bę-
dzie 3,2 min marek.

• Okres budowy wielu obiektów
przemysłowych w ZSRR przekracza
o 50 do 100 proc. normatywne ter-

miny — stwierdza W. CZERNIAW-
SKI w artykule pt. „Budować szyb-
ciej i taniej" zamieszczonym na ła-

mach dziennika TRUD. Podstawową
przyczyną tego stanu rzeczy jest, że

„obecny wolumen budownictwa in-

westycyjnego (...) kilkakrotnie prze-
kracza możliwości gospodarki naro-

dowej w zakresie inwestycji, zaso-

bów materiałowych i stanu siły ro-

boczej, oraz że dokończenie budowy
wszystkich zaplanowanych obiektów
wymagałoby przy obecnym poziomie
finansowania co najmniej dziesięciu
lat. Tymczasem rokrocznie rozpo-
czyna się budowę nowych obiektów,
a już obecnie wstrzymano lub za-

mrożono setki budowli i tysiące o-

biektów produkcyjnych. Równocześ-
nie biura ministerstwa, kierując się
ciasno pojętym interesem swego re-

sortu, dążą do podejmowania no-

wych inwestycji i żądają na to odpo-
wiednich funduszy od państwa, co

z kolei musi prowadzić do wzrostu

liczby rozpoczętych obiektów i do

dalszego zamrażania wielu z nich".

Wśród innych przyczyn W. CZER-
NIAWSKI wymienia finansowanie

większości inwestycji z budżetu oraz

rozliczanie się z przedsiębiorstwami
wykonawczymi metodą robót w to-

ku. Postuluje on rozbudowę systemu
kredytowania inwestycji i rozlicza-
nia się z przedsiębiorstwami budo-
wlano-montażowymi dopiero po
zakończeniu budowy obiektu.

• Państwa naftowe zrzeszone w

OPEC żądają od koncernów zachod-
nich 11proc. podwyżki cen. Podwyż-
ka ta zre kompensowałaby•' straty ,wy-

nikłe z niedawnej dewaluacji dola-
ra. Dodajmy, że z. każdego dolara

uzyskanego przez zachodnie koncer-

ny naftowe, kraje OPEC uzyskują od
7 do U centów. Prasa zachodnia pi-
sze w tonie alarmistycznym, że moż-

na się liczyć z tym, iż jeśli spółki
naftowe nie podwyższ, «jrtat o tę

. wielkość, to kraje OPEC, na które

przypada około 85 proc. światowego
wydobycia ropy naftowej, utrzymają
wydobycie na obecnym poziomie, nie

bacząc na rosnące zapotrzebowanie,
i w ten sposób zaostrzą kryzys ener-

getyczny.
H Wprowadzony przed trzema la-

ty system preferencji ogólnych, któ-
ry miał zapewnić krajom rozwijają-
cym się ułatwienia celne w uprze-

mysłowionych krajach zachodnich,
okazał się nieskuteczny — pisze
TIMES. Nie otworzył on rynków
tych krajów dla wyrobów z trzecie-

go świata, albowiem państwa uprze-
mysłowione otaczają właśnie spe-

cjalną ochroną te dziedziny wytwór-
czości, w których zaangażowany jest
potencjał krajów rozwijających się
(np. przemysł włókienniczy, obuw-

niczy itd.).
• W Waszyngtonie zakończył o-

brady tzw. Komitet Dwudziestu. Jest
to robocza grupa ekspertów, którzy
za cel postawili sobie wypracowanie

koncepcji reformy zacliodniego syste-
mu walutowego. Pięciodniowe spot-
kanie nie dało żadnych konkretnych
rezultatów. Najważniejsze kwestie

sporne to sposoby zapobiegania nad-
miernym — nadwyżkom lub deficy-
tom w bilansach płatniczych oraz

wymienialność walut. Większość eks-

pertów wypowiedziała się natomiast
za wyeliminowaniem złota jako pod-
stawy systemu walutowego. Przed-

miotem ożywionej dyskusji było
również zagadnienie specjalnych
praw ciągniep.ia,pa^tyIFW.

H Madagaskar', "nie mogąc dojść,
do porozumienia z rządem francus-
kim w kwestiach polityki walutowej,
wycofał się ze streffj franka.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI
id

Kto wchłania najwięcej' CO

Grupa ekspertów kliniki medycznej
Politechniki Monachijskiej stwierdziła, że
trujący gaz nagromadza się głównie w

organizmie nałogowych palaczy papiero-
sów w miastach o dużym ruchu samo-

chodowym. Podczas gdy we krwi niepa-
lących w środowisku wiejskim o malej
zawartości CO, normalnie 1 do 2 proc.
hemoglobiny wykazuje zawartość tlen-
ku węgla, to wśród niepalących miesz-
kańców Monachium stosunek ten wyno-
si średnio 2,36 proc. Te stosunkowo du-
że wartości, przekraczające odpowiednie
dane uzyskane w innych krajach, sa

związane niewątpliwie z duża iloicią sa-

mochodów 1 zawartością CO w spali-
nach. (DAD).

Teksas się zapada
Geofizycy amerykańcy opublikowali

wyniki wieloletnich badan ruchów sko-
rupy ziemskiej na obszarze Stanów
Zjednoczonych. Ruchy te są dość znacz-
ne: dochodzą do 15 mm rocznie, przy
czym rosną obszary górskie, a zapada
się Teksas, wybrzeże Kalifornii i część
wybrzeża atlantyckiego. Eksperci przy-
puszczają, że oprócz naturalnych ruchów
tektonicznych działają tu również skutki
eksploatacji ropy naftowej, gazu ziem-
nego oraz głębinowego zasobów wody.

(INTERPRESS).

Ciche mioty
Szwedzka firma Atlas Copco udoskona-

liła miot pneumatyczny, narzędzie pow-
szechnie stosowane przy robotach ulicz-
nych do rozbijania betonu i niezwykle
hałaśliwe. Nowy młot ma energię więk-
szą o 10 proc., przy zmniejszeniu o 66
proc. siły odrzutu. Hałas nie zniknął
wprawdzie całkiem, ale zmniejszył się
o 16 decybeli. (WiT).

Ostrożnie z kawą
Picie kilku filiżanek kawy dziennie

podwaja niebezpieczeństwo zachorowa-
nia na choroby naczyń wieńcowych. Jak
wynika z badań przeprowadzonych przez
grupę naukowców uniwersytetu w Bos-
tonie, grupa pacjentów skierowanych do
szpitala z rozpoznaniem poważnych scho-
rzeń serca, wypijała bardzo dużo kawy.
Badacze amerykańscy nie ustalili bez-
pośredniego związku przyczynowego
między używaniem kawy i chorobami

serca, jednakże sugerują, by osoby po-
datne na przypadłości sercowe unikały
nadmiernego spożywania tego napoju.

(PAP).

W walce k pleśnią
Angielski preparat Cellartex zwalcza

pleśń 1 grzyb na wilgotnych betonowych
ścianach. Główne składniki to żywica
syntetyczna oraz chcmikalia grzybo- i
bakteriobójcze. Może być kładziony na

powierzchnię o zawilgoceniu dochodzą-
cym do 25 proc. (NEWSWEEK).

Sztuczna ręka
Stworzono pierwszą funkcjonalną rękę

na świecie. Jest to sztuczna ręka, kie-
rowana myślami pacjenta. Chory zaczy-
na myśleć o ruchach mięśni, które już
nie istnieją. Powstaje prąd mięśniowy,
który po wzmocnieniu przekazuje dys-
pozycję do silniczka elektrycznego, ten
zaś kolejno „pobudza" różne części pro-
tezy — dłoń, paice, ruchy stawu, przed-
ramienia — całego ramienia. Zasługa
skonstruowania tej protezy przypada ba-
daczom z Centrum Protetycznego w Vi-
gorso di Budrio (Włochy), a przede
wszystkim jego dyrektorowi. Hannesowi
Schmidlowi. (PAP).

Jak wyciszyć miasta?

Podobno najhałaśllwszym miastem Jest
Poznań. Pomiary wykazały, że w Poz-
naniu średni poziom hałasu wynosi 76
decybeli (wąskie ulice, tramwaje stare-
go typu. gęsta zabudowa; w Warszawie
ta średnia wynosi 75 OB), głównie z po-
wodu przepuszczania przez miasto ru-
chu tranzytowego. Szerokie arterie ko-
munikacyjne i duża ilość placów powo-
dują, że w Gdańsku średni poziom ha-
łasu wynosi tylko ok. TO dB.

(INTERPRESS).

„Belfer"
Międzywydziałowy Zakład Nowych

Technik Nauczania WSN w Szczecinie
zademonstrował niedawno skonstruowa-
ną przez miejscowych fachowców maszy-
nę dydaktyczną „Belfer", przeznaczoną
do egzaminów i repetycji. Pozwala ona
na przeegzaminowanie równocześnie 18
studentów w ie dowolnych tematach.
Rejestruje 1 ocenia w skali od 0 do 10
prawidłowość odpowiedzi. Ich czas. a,
sprzężona z magnetofonem i projekto-

rem filmowym pozwala na przeprowa-
dzenie przez jednego wykładowcę repe-
tycji i sprawdzianu opanowania materia-
łu z różnych dziedzin przy testowych
pytaniach. (PAP).

Mały elektryczny samochód

Wciąż powstają nowe pojazdy elek-
tryczne. Firma z Augusty zbudowała
dwuosobowego elektrycznego mikrusa,
który jest. zasilany z sześciu baterii, ta-
kich samych jak w wózkach golfowych.
Konstrukcja z włókna s/.klanego opiera
się na aluminiowej ramie. Szybkość ma-

ksymalna 45 km/gortz.. a zasięg 83 km.
baterie ładuje się z każdego kontaktu.
Jcd«n ich zestaw wystarcza na prze-
bieg 32 tys. km. (NEWSWEEK).

Mocne faszyny
Zbigniew Szling 7. Politechniki Wroc-

ławskiej opatentował sposob wzmacnia-
nia faszyny używanej do regulowania
naszych rzek. Pomysł polega na oto-
czeniu poszczególnych pędów faszyny,
lub gotowych już elementów regulacyj-
nych- — asfaltem drogowym. Zabezpie-
cza to faszynę przed gniciem i znacznie
wzmacnia faszynowc budowlfc nie ogra-
niczając przy tym ich elastyczności.

(NiT).

Tanie jachty
Koszt Jachtu' równa się kosztowi dom-

ku Jednorodzinnego, a poszukiwania ma-
teriałów: sklejki, drewna, btachy —

trwają wiele miesięcy. Zapaleńcy szuka-
ją Innych rozwiązań, sięgają do ma-
teriałów zastępczych. Rewelacją okazał
się tzw. slatlcobeton szczelny, sprężysty,
nie wymagający konserwacji. W Pol-
sce pierwszy jacht z tego materiału zbu-
dował szczecinianin. Jan Łojko. Jest to
transoceanlcznv trimaran. ą slatkobnton
na jego kadłub kosztował 6 tys. zl. Tri-
maran zbudowany został za pomocą ło-
paty t Ićlelnl oraz ogólnie dostępnego
materiału — cementu. (NiT).

Dla polskiej energetyki
jqdrowej

Po 1980 r. ruszyć ma pierwsza polska
siłownia atomowa. Szczególnie ważna
rola w zakresie opracowania 1 produk-
cii typów aparatury dozymetrycznej do
pomiarów promieniowania jonizującego,

jak również elementów automatyki 1
sygnalizacji w dziedzinie obsługi reak-
torów jądrowych — przypadła zakładowi
urządzeń dozymetrycznych „Polon" w

Bydgoszczy. W bydgoskim zakładzie pro-
dukuje się już szereg wysokosprawnych
urządzeń, które wejdą do systemu za-

bezpieczeń w energetyce jądrowej. Nie-
które z nich — służące jako przyrządy
ochrony osobistej „atomowcow" — ma-

ją charakter nowatorski. Należy do nich
np. kieszonkowy sygnalizator przekro-
czenia dawki promieniowania „Aldo" —

opatentowany przez bydgoskich kon-
stri'i5tO'rów w kilku krajach. (PAP).

Huta i reaktor

W ciągu tego roku rozpocznie w Ja-
ponii pracę huta żelaza, w którel wy-
tapianie metalu z rudy odbywać się bę-
dzie nie jak dotychczas, przez spalanie
koksu lub gazu, lecz przez zastosowanie
gorących gazów, otrzymywanych z reak-
tora atomowego pozwalającego na uzys-
kiwanie wyższych temperatur. Projek-
tuje się produkowanie tym sposobem
początkowo 20 ton surówki dziennie.

(INTERPRESS).

Telefon z pamięciq
Firma Bell Telephone wyprodukowała

telefon znacznie ułatwiający prace biu-
rową. Obok konwencjonalnej tarczy (łub
przycisków) posiada on 31 guzików z

„zapamiętanymi" numerami. Jeżeli użyt-
kownik chce się połączyć z jednym z

tych numerów przyciska guzik 1 połą-
czenie następuje automatycznie. Można
także przez wybranie numeru 1 prry-
ciśnlęcie odpowiednich guzików w po-
wadzić do pamięci nowy numer. Przy-
cisk ..ostatni wybierany numer" służy
do połączenia z numerami chwilowo za-

jętymi. Jego włączenie powoduje, Iż te-
lefon automatycznie wvbiera abonenta
aż do uzyskania z nim połączenia.

(NEWSWEEK).

Pfywajqce rusztowanie

W Szczecińskiej Stoczni Remontowej
„Gryfia" skonstruowano specjalne urzą-
dzenie pozwalające na wykonywanie
wszelkich prac konserwacyjnych kadłu-
ba statku powyżej lustra wodv. Jest
to stalowe rusztowanie, umieszczone na

pontonie plywajncvm. Dwa ruchome po-
mosty robocze, jeden na części noihviej
rusztowania, a drugi na jego części pio-

nowej, pozwalają na przeprowadzenie
prac konserwacyjnych kadłuba na żąda-
nej wysokości od poziomu wody. Cała
konstrukcja posiada odpowiednie za-

plecze techniczne w postaci własnego
agregatu prądotwórczego I sprężarki po-
wietrza oraz innych urządzeń. Wprowa-
dzenie do eksploatacji pływajacego ru-

sztowania przyniesie rocznic ok. 1,5 min
zl oszczędności. (PAP)

Super-auto
Szybki Jak samolot I lżejszy od

„Garbusa" Volkswagena jest nowy mo-
del Turbo-Porsche 917/10, który niedaw-
no w czterech wariantach miał premie-
rę światową na torze w Norymbcrd^'.
Jeszcze nigdy nie startował na tej tra-
sie długości 22.8 km silniejszy, szybszy
i droższy samochód. Rozwija on moc
1050 KM, przyspiesza w ciągu 2.3 sekun-
dy od 0 do 100 km/godz.. jego dwimasto-
cylindrowy silnik zużywa 100 litrów
benzyny super (wysokooktanowej) na
100 lem; ma dwa zabezpieczone zbiorni-
ki paliwa z tworzywa sztucznego łącz-
nej pojemności .150 litrów I osiąga mak-
symalną szybkość 390 km/godz. (DAD)

Nowy kolorowy TV

Czechosłowackie zakłady TESLA —

Orava wyprodukowały nowy model od-
biornika telewizji kolorowej na radziec-
kim kineskopie kolorowym, 10 lampach
elektronowych, 51 tranzystorach oraz 89
diodach. Odbiornik Jest przystosowany
do wielu systemów TV kolorowej, a

przełączenie odbywa się za pośrednic-
twem układów diodowych. Przełącznik
jmałowy drukowany umożliwia odbiór

sześciu programów telewizyjnych. (WiT).

Niepoprawni truciciele

Od lipca ab. roku zielonogórskie orga-
na ochrony środowiska ukaraiv za za-

nieczyszczanie wód 12 zakładów prze-
mysłowych. a wobec 12 innych prowa-
dzą postępowanie o nałożenie kar admi-
nistracyjnych. Tak np. Huta Miedzi
. . Głogów" zapłaciła ostatnio za odprowa-
dzanie silnie toksycznych ścieków prze-
mysłowych bezpośrednio do akwenów
wodnych nad Odrą siunę 182 tys. zl.
Kwotą przeszło pół miliona złotych ob-
ciążone zostały Lubuskie Zakłady Ro-
szarnlcze „Gorzów", których roszarnla
Radwanice zatruwała przez 5 miesięcy
w snosób ciągły wody Potoku Ra (Iwa-
nickiego. Dotyczy to także nowosolsklej

fabryki kleju, szeregu gorzelni PGR-
owskich 1 innych fabryk. Jak się oka-
zuje, wszystkie te zakłady posiadają
urządzenia do należytego oczyszczania
ścieków przemysłowych, jednak na sku-
tek notorycznych zaniedbań w procesie
leli bieżącej eksploatacji, powodują w
akwenach nieobliczalne szkody w przy-
rodzie. (PAP).

Automatyczny projektant
W Jednym z charkowskich Instytutów

uczeni opracowali automat rysunkowy
ułatwiający projektowanie. Urządzenie
do przetwarzania danych przeprowadza
obliczenia konstrukcyjne, których ry-
sunki są podawane w formie zaszyfro-
wanej.. Przekształcenie rozwiązań licz-
bowych w formie graficznej wymagało
dawniej wiele czasu. Obecnie automat
charkowski przejmuje tę pracę. Rysuje
on — lub dostarcza teksty — na ekra-
nie. Automat rysuje linie o trzech gru-
bościach, punkty, proste, kola. elipsy 1
krzywe. Obsługuje go jeden operator, a

jeśli któryś z rysunków ma być utrwa-
lony, to dokonnie tego automatyczna
kamera fotograficzna. (INTERPRESS).

Sztuczny hormon
Dwaj chemicy z Uniwersytetu w To-

ronto. Otto Meresz I Cecilla Pozsgal
wynaleźli sztuczny hormon, który wy-
wołuje seksualne podniecenie u samca

muchy domowej, utrzymujące się aż do
kompletnego wyczerpania w okresie
bardzo krótkiego cząsu, co w rezultacie
może doprowadzić do stopniowego zani-
ku rasy. Kolonia składająca się z 200
samie muchy wymarła w ten sposób
przy końcu trzeciej generacji. Wynalaz-
cy widzą zastosowanie tego środka
przede wszystkim w klimacie podzwrot-
nikowym w walce z nlagą much tropi-
kalnych, a tym samym z szerzącymi się
epidemiami, których nosicielami są róż-
nego rodzatu owady, a zwłaszcza mu-

chy. (PAP).

Fotograficzne barwienie
Laboratorium firmy Mlharn opubllko-

• wato niektóre dane ó odkrytej niedaw-
no fotograficznej metodzie nakładania
wzorów na tkaniny. Materiał po kąpieli
w światłoczułym roztworze naświetla się
Ijoprzez negatyw pożądanego wzoru.
Światło zmienia substancję światłoczułą

nierozpuszczalny barwnik. Technologia
pozwala na barwienie na dowolny ko-
lor wszystkich materiałów.

(NEWSWEEK).

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

®W przeddzień jakiegoś ważnego
meczu w Starachowicach „Słowo
Ludu'' zamieściło reportaż Z. Nosala.

opisujący atmosferę w wigilię spot-
kania, a zawierający wspomnienie o

jakimś meczu już odbytym, w trak-
cie którego miejscowy klub „Siar"
stracił szansę wejścia do U ligi.
Czytamy tam: „. ..nad starachowic-

kim, boiskiem wywieszono czarną

flagę, na boisku spalono trumnp,
w mieście pojawiły się klepsydry
zawiadamiające o śmierci drużyny
„Stara", a pewnemu sportowemu
bossowi podrzucono pod drzwi fe-
kalia. Nazajutrz w Fabryce Samo-
chodów Ciężarowych od rana noto-

wano niski stan pobierania macy e-

lektrycznej —

maszyny chodziły bez

obciążenia. Kibic słabo pracował",
(podkreślenia nasze

— ZG). Otóż o-

kazuje się, że to jest reguła. Kato-
wicki „Dziennik Zachodni" donosi, że

w Zakładach Energetycznych Okrę-
gu Południowego, które obsjmują
teren województw: katowickiego,
krakowskiego i opolskiego, zanoto-

wano gwałtowny spadek pobierania
mocy w trakcie meczu Polska-Walia,
rozgrywanego 10 Cardiff. .A po jego
zakończeniu pobór mocy wrócił do
normy. Dowódzi to — utrzymują
fachowcy — że w czasie meczu wy-

poczywały maszyny i urządzenia

przemysłowe, a fakt, iż czynne były
wszystkie istniejące telewizory nie

kompensował tego spadku. Opisane
zdarzenia sugerują, że sport ma

wielkie i ważne znaczenie gospo-
darcze.

O Dla spopularyzowania zwrotów

krasomówczych, które można z po-
wodzeniem wszędzie zastosować i
zwrócić na siebie przychylną uwagę

przełożonych, podajemy fragment
przemówienia, wygłoszonego w Zie-
lonej Górze na naradzie w sprawie
rozwoju rolnictwa: Jeśli my tego
problemu nie połkniemy, to prob-
lem nas połknie".

0 Inspektorzy gdańskiego zjedno-
czenia budowlanego wydali bezpre-
cedensową decyzję. Zarządzili mia-
nowicie wstrzymanie w ogóle budo-
wy osiedla Tczew-Śródmieście do
czasu uporządkowania placu budowy
oraz dojść do wystawionych już
domów. Dotychczas nie pomagała
zwykła perswazja, że płic budowy
•nie powinien wyglądać jak rumo-

wisko, że trzeba usunąć poprzewra-

cane wszędzie beczki z lepikiem, że

elementy gazobetonowe nie powinny
leżeć na stercie przemieszane z ma-

teriałami zbrojeniowymi, stropami,
jakimiś starymi płytami itp. Cieka-

we czy decyzja ta uderzy tylko io

oczekujących na mieszkania, czy

także w kierownictwo budowy.

0 Klient złożył skargę, że kiedy
oglądał wystawę sklepową, porząd-
kująca ją ekspedientka pokazała mu

język. Na swą skargę klient dostał
od MHD w Białymstoku pismo tej
treści: „Ob... znana jest jako dobra

pracownica, ciesząca się uznaniem
u szerokich rzesz klientów. Trudno
zatem przypuszezać, aby mogta ona

pokazywać język". Przychylamy się
do tigo poglądu. Dobry pracownik
to U nas taki, kt&ry nie ma języka
w gębie.

0 Czytelnikom zainteresowanym
tym, dlaczego sprzedawane wszędzie
szyszki do kąpieli są tak robione, że

nie nadają się do użytku, gdyż osła-

niająca pachnący proszek żelatyna
— wbrew przeznaczeniu — nie roz-

puszcza się w wodzie i trzeba ją
kruszyć, używając narzędzi ślusars-
kich — wyjaśniamy uprzejmie, że:

nieprawdą jest, jakoby nasz prze-

mysł kosmetyczny nie umiał robić że-

latyny rozmięlcającej w gorącej wo-

dzie. Szyszki nie rozpuszczają się dla
dobra nabywców. Zawierają bowiem

proszek, który dodany do kąpieli
powoduje paskudne nikomu niepo-
trzebne swędzenie skóry.
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Co dwutysięczny zastrzyk zakaźna żółtaczka» FOT. M . KŁOS

_
takie - jept przybliżone prawdopo- -

dobieristwo wszczepienia przy injek-
cji wirusa ostrego zapalenia wątro-
by, wywołującego żółtaczką zakaźną.
0,0005 to pozornie. bardzo mało, ale
to oznacza, że w 1971 roku zarejes-
trowano w Polsce 80 - tys. przypad-
ków tej choroby. Liczba zabhorowaii

jest przypuszczalnie znacznie wyż-
sza, bo nie wszystkie , przypadki za-

chorowań są rejestrowane.

Żółtaczka zakaźna jest ciężką cho-
robą i z reguły powoduje trwałe u-

szkodzenie wątroby. Jej leczenie
szpitalne trwa zawsze dłużej niż
miesiąc, a znacznie dłuższy jest o-

kres rekonwalescencji. 0,5 proc.
przypadków, kończy się śmiercią.
Jej likwidacja jest więc ważnym
problemem społecznym.

Żółtaczka zakaźna jest także pro-
blemem gospodarczym — 80 tys. cho-
rych rocznie oznacza kilkumiesięcz-
ne wyłączenie z procesu produkcji
ludności średniego polskiego miasta.

Prof. dr med. STEFAN KUBICKI,
autor medycznej książki o żółtacz-
kach pisze: „żółtaczka zakaźna sta-

nowi ważny problem m.in. dla woj-
ska. Podczas drugiej wojny świato-
wej w armii amerykańskiej zanoto-

wano ok. 200 tys. przypadków wiru-
sowego zapalenia wątroby, w szere-

gach niemieckich wielokroć więcej".

Do zakażenia żółtaczką zakaźną
dochodzi najczęściej po przetocze-
niach krwi, osocza i płynów infizyj-
nych, szczepieniach ochronnych, po-
bieraniu krwi, ; innych injekcjach,
zabiegach chirurgicznych, ginekolo-
gicznych i stomatologicznych. Wed-
ług różnych źródeł, tą drogą docho-
dzi od 65 do 85 proc. zakażeń. Dzie-

je się tak dlatego, że wirus żółtaczki

zostaje zniszczony dopiero po pół-
godzinnej sterylizacji narzędzi i
strzykawek w temperaturze przy-
najmniej 120 st. C., co jest rzadko

możliwe, a jeszcze rzadziej realizo-
wane.

Najbardziej drażliwe jest to, źe na

zakażenie żółtaczką naraża pacjen-
tów sama medycyna, łamiąc starą
hipokratesowską zasadę „primum
non nocere".

„WIELOMILIONOWE STRATY"

Jedynym rozwiązaniem zapobiega-
nia tej chorobie, stosowanym w ca-

łym świecie, jest wprowadzenie do

powszechnego użytku sprzętu jed-
norazowego użytku: przede wszyst-
kim strzykawek jednorazowego u-

żytku. W tej dziedzinie jesteśmy o-

późnieni o kilkanaście lat, choć
pierwsze badania nad strzykawkami
jednorazowego użytku zaczęto w

Polsce przeszło 8 lat temu w Cen-

tralnym Ośrodku Techniki Medycz-
nej; grono zapaleńców zaczęło wal-
czyć o uruchomienie tej produkcji.

Jednym ze śladów-tej batalii jest
jzes^. p^pdyicij^jTjwcfrzywą Sztucz- ,

.ne w 'j^Mjr cynfę7^Tnr 4.z 68 roku)",
zawierający opracowanie komisji*
powołanej na konferencji na temat,
zastosowania wyrobów z tworzyw
sztucznych w podstawowej działal-
ności lekarskiej. Ustalono tain, zresz-

tą wstępnie i jak twierdzą autorzy,
jeszcze niedoskonale, zapotrzebowa-
nie na wyroby medyczne z tworzyw
sztucznych (ponad 12Ó pozycji), do-
konano wstępnych ocen kosztów,
zaproponowano listę potencjalnych
producentów, zasugerowano pewien
podział zadań i wysunięto bardzo
konkretne propozycje organizacyjne.

W dołączonych do opracowania
listownych wypowiedziach można

przeczytać m.in.- taką opinię prof.
tir med. TADEUSZA ORŁOWSKIE-
GO: „...nieuruchomienie produkcji
strzykawek jednorazowego użytku
naraża państwo na wielomilionowe
straty, ponieważ co roku tysiące lu-
dzi w wieku produkcyjnym zapada
na żółtaczkę zakaźną przenoszoną
za pomocą tradycyjnego sprzętu do
wstrzyknięć".

Niestety, niewiele wyrobów z lis-
ty potrzebnych trafiło od 1968 roku
do produkcji. Pewien wpływ na to

zaniedbanie ma stanowisko Zjedno-
czenia OMEL, odpowiedzialnego za

produkcję sprzętu medycznego, któ-
re dość dawno zgłosiło desinteress-

ment wobec produkcji, wyrobów z •

tworzyw sztucznych. Praktycznie nie
miał kto' zająć się tą sprawą.

Trzeba też powiedzieć, że resort

zdrowia nie wykazał dostatecznej
energii by przyspieszyć rozwiązanie
tej drażliwej i ważnej kwestii. Dy-
rektor Departamentu Profilaktyki i
Lecznictwa zaindagowany telefo-
nicznie oświadczył, że sprawa ta

leży poza jego zainteresowaniami.
Natomiast wskazany przez niego
dyrektor Departamentu Techniki i
Rozwoju oświadczył, że odpowiedni
program, w którym uwzględniona
jest sprawa strzykawek został prze-

kazany z początkiem roku do Mi-
nisterstwa Przemysłu Maszynowego.
Nie jest to chyba wszystko co resort

powinien w tej sprawie zrobić. Bo
MPM przekazał, bądź przekaże spra-

wę do Zjednoczenia OMEL. To zaś
ma sprawę z głowy, bo scedowało

ją spółdzielni INLEK. I tak wraca-

my do punktu wyjścia.

ZACZĄŁ „INLEK"

Pierwsze próby produkcji sprzę-
tu medycznego z tworzyw sztucznych
wyszły ze strony spółdzielczości. I
tak produkcję najbardziej w tej
chwili nas interesujących strzyka-
wek rozpoczęła Spółdzielnia INLEK
w Lublinie, zajmująca się zresztą
od p-zeszło 8 lat produkcją m.in.
zestawu do przetaczania krwi, apa-

ratury do pomiaru ciśnienia ośrod-
kowego w sercu, zestawów do krop-
lówek i pojemników medycznych.

Korzystając z cłośw'adczeń Cen-
tralnego Ośrodka Techniki Medycz-
nej, uruchomiono w ubiegłym roku
w INLEK-u prototypową produk-
cję strzykawki jednorazowego u-

żytku. 400 tys. sztuk poddano bada-
niom klinicznym i w bieżącym roku,
po wprowadzeniu poprawek; spół-
dzielnia ma dostarczyć 3,5 min strzy-
kawek. Jest to jednak ilość, używając
określenia chemików, śladowa wo-

bec 150-milionowych potrzeb (pokry-
tych jednakże w kilkunastu milio-
nach przez import).

„KONKURENT
"

Do akcji wszedł nagle nowy part-
ner — Zakład Tworzyw Sztucznych
NITRON-ERG w Krupskim Młynie.
23 lutego 1973 roku w Zjednoczeniu
ERG odbyło się posiedzenie Rady
Technicznej, na którym ustalono
celowość i potrzebę uruchomienia
produkcji strzykawek w oddziale
Zakładów NITRON w Kłobucku,
przyjmując następujące założenia:

# określono produkcję docelową
na 150 min sztuk rocznie w 1980
roku,

# przyjęto program realizacji za-

dania, zapewniający osiągnięcie
zdolności produkcyjnej welkości 100
min sztuk rocznie już w IV kwarta-
le 1975, roku,

# postanowiono uzgodnić' ze

Spółdzielnią INLEK -podział asorty-
>ffientówy;<
' 9 nakreślono bardzo napięty plan
realizacji poszczególnych posunięć
przedinwestycyjnych: wyboru ofe-

renta, analiz ekonomicznych, uzgod-
nienia norm, opracowania programu
aplikacyjnego itp.

Do realizacji zadań przystąpiono
z dużą energią, o czym świadczy
widoczne w dokumentacji dotrzy-
mywanie terminów poszczególnych
etapów realizacji programu.

Przyjęto, że ostateczna struktura

produkcji powinna przedstawiać się
następująco: 15 min strzykawek o

pojemności 2 mililitry, 52 min o po-
jemności 5 mililitrów, 52 ,5 min o po-

jemności 10 mililitrów i 30 min o

pojemności 30 mililitrów, co odpo-
wiada w przybliżeniu zapotrzebo-
waniu. Średni koszt produkcji strzy-
kawki wynosiłby około 2 zł.

Koszt inwestycji oszacowano na

280 min złotych, w tym 9.5 min zło-
tych dewizowych. Do tej pory utwo-
rzono komórkę badawczą i złożono
w VARIMEX-ie zamówienie na 60
tys. strzykawek celem przeprowadze-
nia prób klinicznych.

Inicjatywa ERG-u niesłychanie
zdynamizowała sprawę produkcji

strżykawek jednorazowego użytku.?
Ale powstaje pytanie: czy trzeba*

zaczynać wszystko od początku i

przekreślać wieloletnie polskie do-
świadczenia?

TAK POWSTAŁ KONFLIKT

Ale dotychczasowy produ.cent.
strzykawek — INLEK nie zamierza-
rezygnować z produkcj: strzykawek,
w której uruchomienie włożył dużo

pracy.

Program INLEK-u ma dwa wa-

rianty. W pierwszym, przy aktual-r
nych możliwościach produkcyjnych
i inwestycyjnych w'1976 roku pro-!
dukcja strzykawek wynosiłaby 50—
—70 min sztuk. W drugim warian-
cie —

przy założonej rozbudow
:
e

zakładu 'w tymże rokii Osiągnięto by
poziom 150 min sztuk. Spółdzielnia
potrzebuje na inwestycje 150 min
złotych, w tym 2,5 min złotych de-

wizowych.
Wobec istnienia konkurencyjnych

propozycji, Zespół Produkcji Che-

micznej Komisji Planowania zapro-
sił w początkach kwietnia na naradę
zainteresowanych produkcją strzy-
kawek jednorazowego użytku. O -

prócz przedstawicieli ERG-u i IN-
LEK-u brali w niej udział m. in.
I sekretarz KM PZPR w Lublinie,
dyrektor COTM, dyrektor Departa-
mentu Rozwoju i Planowania Mini-
sterstwa Przemysłu Chemicznego,
przedstawiciele POLF-y , Centralnego
Związku Spółdzielczości Pracy, Po-

wiatowego Związku. ' Spółdzielni
Chemicznych i Farmaceutycznych
oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki
Społecznej.

KIEDY BĘDĄ STRZYKAWKI?

Zebranie nie przyniosło defini-

tywnego rozstrzygnięcia, zresztą nie
w tym celu było zwołane. Chodziło
o zebranie wszechstronnych opinii.
Wnioski z narady Wskazywały raczej
na pozostawienie produkcji w IN-
LEK-u i tu warto przedstawić tok
rozumowania większości zebranych.

Produkcja strzykawek jednorazo-
wego użytku, jak zresztą i innych
tego typu wyrobów, nie jest równo-
znaczna ż przetwórstwem tworzyw
sztucznych. Przetwórstwo to stanowi
nie więcej niż 20—25 proc. całości
procesu technologicznego. Problem
polega na zagwarantowaniu steryl-
ności i na zapewnieniu .odpowied-
nich własności chemicznych i bio-
logicznych, co jest niezwykle trud-
ne. Chodzi m.in. o obojętność strzy-
kawki wobec krwi i leków i nie-
zmienność tych własności przez cały
okres przechowywania. - Jakiekolwiek
odchylenia od wymagań podważają
oczywiście cały sens produkcji.

Za rozwin!ęciem produkcji w IN-
LEK-u przemawia zgromadzone tji
doświadczenie i odpowiednio wy-

szkolony personel laboratoryjny.
Spółdzielni^'. , zatrudnią jjsr labora-
torium 30 osób, w tym 15 z $vyż-
szym wykształceniem, głównie ffar-
maceutycznym i biochemicznym.
.

Tednocześriie z produkcją strzyka-
wek INLEK rozwijałby produkcję
innych wyrobów jednorazowego u-

żytku, czego nie planuje NITRON.
Dodatkowym argumentem są długo-
letnie kontakty INLEK-u z produ-
centami tego typu wyrobów na

świecie, które to kontanty ERG do-
piero nawiązuje. ,

Nie oznacza to wszystko, że ini-

cjatywa ERG-u została odrzucona.

Zjednoczenie jest dużą jednostką,
dysponuje silnym laboratorium che-

micznym, które mogłoby po jakimś
czasie opanować problemy produk-
cji strzykawek, ńia niewątpliwie
lepsze możliwości znalezienia mate-

riału i łatwiej przeprowadzić mu

inwestycje.

Kto więc powinien produkować w

Polsce strzykawki jednorazowego u-

żytku? Niewątpliwie, obie strony
mogłyby przedstawić wielokroć
więcej argumentów, niż zawartych
jest w tej publikacji. Ale pilną
sprawą społeczną jest jak najszyb-
sze uruchomienie masowej proddkcji
strzykawek i każdy dzień odwleka-
nia decyzji to zarażenie żółtaczką
kilkuset osób.

NOWY ROZKŁAD JAZDY

OM PRO MIS
Jakkolwiek transport pasażerski coraz powszechniej

traktowany jest jako niezbędny element współczesne-
go standardu życia, najnowszy rozkład jazdy pociągów
pasażerskich (wchodzący w życie 3 czerwca br.) jest
wciąż jeszcze kompromisem między rzeczywistymi
potrzebami społecznymi a możliwościami PKP. Nie-
ustannie trwa modernizacja kolei, w szybkim tempie
postępuje elektryfikacja linii, wymiana torów i prze-

starzałych urządzeń kolejowych, z każdym rokiem

przybywa sporo nowych wagonów pasażerskich —

niemniej jednak na sieci PKP kursuje jeszcze wiele

starych wagonów drewnianych, a ogólny udział trakcji
parowej w ruchu pasażerskim wyniósł w I kwartale
br. 44,8 proc. Aktualnie możliwości kolei ograniczone
są więc ilością taboru, nie najlepszym -stanem tech-

nicznym torów, a także ogromnym natężeniem prze-
wozów pasażerskich.

W tej sytuacji możliwa była w bieżącym roku tylko
częściowa poprawa komunikacji pasażerskiej: Stosun-
kowo największe zmiany następują w komunikacji
międzynarodowej. Dotyczy to przede wszystkim po-

łączeń Warszawy z Moskwą i Pragą. Dotychczas przez

Warszawę przechodziły pociągi z Moskwy na zachód
i południe Europy („Ost-West Express", „Chopin"),
a nasza stolica była punktem, tranzytowym na całej
trasie tych pociągów. Nowe połączenie Warszawy
z Moskwą jest nie tylko szybsze (o ok. 2,5 godz.) od

dotychczasowych, ale równocześnie jest dogodniejsze,
bardziej dostosowane do istotnych potrzeb podróżnych,
którzy jeżdżą między Warszawą a Moskwą. Nowy
pociąg „Polonez" będzie pokonywał 1300 km trasę
nocą (odjazd z Warszawy Gd. godz. 15.00, przyjazd do
Moskwy — godz. 9 .45). Równie dogodne jest połącze-
nie Moskwy z Warszawą (odjazd z Dworca Biało-
ruskiego godz. 19 .47, orzyjazd do Warszawy Gd. —

. 10.30).

Od 3 czerwca kursować będzie nowy pociąg ,.Sile-
sia" w relacji Warszawa—Praga—Warszawa (odjazd
z Warszawy Centralnej godz. 21 .00, przyjazd do Pragi
— 8.16, w relacji powrotnej: odjazd z Pragi — 21.34,
przyjazd do Warszawy C. — 8.36).

Te dwa nowe szybkie połączenia kolejowe naszej
stolicy z Moskwą i Pragą'uruchomione zostały zgod-
nie z „Kompleksowym programem dalszego pogłębia-

nia i doskonalenia współpracy i rozwoju socjalistycz-
nej integracji gospodarczej krajów członkowskich
RWPG" w części dotyczącej polepszenia przewozów.
Są to pierwsze pociągi systemu „Interexpress". W na-

stępnym etapie przewiduje się utworzenie szybkich
połączeń kolejowych w relacjach Warszawa—Buda-
peszt, Warszawa—Bukareszt, oraz Berlin—Warszawa-
Moskwa. Pociągi „Interexpress" charakteryzują się
dużą szybkością handlową, możliwie największym
komfortem podróży oraz wysokim poziomem infor-
macji i obsługi podróżnych. Na przykład pociąg „Po-
lonez" będzie rozwijał na niektórych odcinkach szyb-
kość do 140 km/godz., a skład pociągu jest zestawiony
z najnowocześniejszego taboru, jakim aktualnie dys-
ponują PKP.

W nowym rozkładzie jazdy czas przejazdu pociągu
;,Berolina" skrócony został o 23 min. Pociąg ten bę-
dzie również prowadził bezpośrednie wagony z War-
szawy do Akwizgranu, co stwarza komunikację bez-

pośrednią polskimi wagonami z NRF.

Polskie Koleje Państwowe wyszły poza tradycyjne
połączenia z Węgrami. Latem uruchamia się pociąg
z Krakowa przez Budapeszt nad Balaton, zimą ten
sam pociąg kursować będzie na trasie Budapeszt—
Kraków—Zakopane.

Niestety, mniej korzystnych zmian notujemy-w ru-

chu wewnętrznym. Wprowadzono jedynie jeden no-

wy pociąg pospieszny „Ślęza'' w relacji Wroclaw-War-
szawa-Wrocław, skrócono nieco czas przejazdu (ale
także i wydłużono podróż z Warszawy do Krakowa
i Poznania) kilku pociągów. Nowe, lepsze połączenie
ze stolicą otrzymał Rzeszów.

Coroczny, wielki, exodus urlopowo-wakacyjny jest
najtrudniejszym egzaminem naszych kolei. W stosun-

ku do poprzedniego rozkładu jazdy zwiększono liczbę
pociągów. sezonowych, rozszerozono sieć połączeń pod
nazwą „Wczasy zakładowe" oraz podjęto próbę złago-

dzenia szczytu przewozowego poprzez ograniczenie
przewozów na ^kolonie letnie -w • okresie 29.VI. —3 .VII,
14—17 , 29 .VII —3 .VIII , 14—17} 29.VIII —3 .IX .

Problemem już nie sezonowym, ale całorocznym
są masowe dojazdy do pracy i szkół, codzienna-ob-
sługa komunikacyjna wielkich aglomeracji ; zakładów

przemysłowych. Tłok w pociągach podmiejskich, nie-
punktualne ich kursowanie, niedostosowany często
rozkład jazdy do rzeczywistych potrzeb — to źródła
strat społecznych i gospodarczych. Czy i. w jakim
(stopniu nowy rozkład jazdy zlikwiduje te kłopoty
trudno jeszcze dziś odpowiedzieć. Ograniczone środki
przewozowe i możliwości techniczno-eksploatacyjne
kolei rokują raczej małą poprawę, jakkolwiek wpro-
wadzono ż dniem 3 czerwca br. 115 nowych pociągów
podmiejskich oraz wydłużono relacje dla 76 pociągów
tego typu. Przemysł dopiero pracuje nad nowym' ty-
pem jednostki elektrycznej, o szybkim rozruchu i' o

krótszej drodze hamowania. Prototyp tej jednostki
będzie gotowy w roku przyszłym, seryjna produkcja
— na przełomie 1975/76.

W stosunku do lat ubiegłych zmieniło' się jednak
wiele. Nie ma potrzeby nawoływania do szybszego
tempa zaspokajania potrzeb społecznych na przewozy
pasażerskie. Limituje nas w tej dziedzinie jedynie
czas. Nigdy dotąd nie notowaliśmy tak pełnego wy-

konywania .zadań przemysłu w stosunku do kolei.
Nowy tabor pasażerski zasila PKP z lekkim nawet
nadmiarem w stosunku do planu i jeżeli przemysł
w dalszym ciągu będzie w tym tempie realizował do-
stawy, jest szansa, że w końcu 1975 r. na sieci PKP
pozostanie już tylko kilkaset drewnianych wagonów,
które —'

po koniecznej modernizacji — będą mogły
jeszcze przez pewien czas kursować na trzeciorzęd-
nych liniach, gdzie urządzenia kolejowe (mosty i prze-

pusty) nie pozwalają na użycie cięższego taboru. Wy-
razić można nadzieję, że i te wagony przejdą do
historii wraz z ostatnim parowozem

— co . ma nastąr
pić tużr po roku 1980. (wycz) .
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KONIUNKTURA

POP RAWA
RELACJI

Omawiajqc wyniki I kwartału zwracaliśmy uwa-

gę na stosunkowo niekorzystny układ relacji eko-

nomicznych, co świadczyło, ie wysoka dynamika
rozwoju gospodarczego jest osiągana przy braku
wyraźniejszej poprawy w efektywności gospoda-
rowania.
Pewien niepokój musiała bowiem budzić tenden-
cja do szybkiego wzrostu zatrudnienia w przemy-
śle i, idqcy za tym, stosunkowo niski udział wy-
dajności pracy w przyroście produkcji.

W KWIETNIU BR. nastąpiła — jak wynika z bie-
żącej informacji statystycznej, przygotoU-anej
przez Departament Statystyki Przemysłu GUS

—

pewna niewielka poprawa relacji ekonomicznych.
Wynika ona przede wszystkim z utrzymywania się wy-

sokiej dynamiki sprzedaży wyrobów produkcji własnej,
usług i produkcji globalnej przy nieco mniejszej dy-
namice wzrostu zatrudnienia i funduszu plac. Wzrost
zatrudnienia i wzrost funduszu plac nadal jednak jest
wyższy, niż to zakładano w NPG na rok bieżący.

Ilościowe wyniki osiągnięte przez przemysł w okre-
sie styczeń — kwiecień przedstawiają się w porówna-
niu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastę-
pująco:

sprzedaż wyrobów własnej produkcji i usług — wzrost o 12,1
produkcja globalna — wzrost o 11,7
zatrudnienie — wzrost o 4.3
osobowy fundusz plac brutto — wzrost o s|3
osobowy fundusz netto — wzrost o 9,8

Dynamika produkcji w kwietniu była nieco wyższa
niż w r kwartale. (Produkcja sprzedana — 12.7 proc.
wobec 11,3 proc. w I kwartale; produkcja globalna
11.8 proc. wobec 11.2 proc. w I kwartale.) Natomiast

niższe nieco było tempo wzrostu funduszu płac netto

(o 8,8 proc. wobec 10,8 proc. w I kwartale).
Dzięki takiemu układowi w ciągu czterech pierw-

szych miesięcy bieżącego roku wykonano 33,1 proc. ca-

łorocznego planu sprzedaży produkcji własnej i usług
(przy uwzględnieniu w planie zadań dodatkowych,

podjętych na apel Sekretariatu KC PZPR 1 Prezydium
Rządu — 32,5 proc. zadań rocznych) oraz 32,7 proc.
osobowego funduszu płac. Dla porównania można do-
dać, że w latach ubiegłych zaawansowanie rocznego
planu sprzedaży produkcji własnej i usług wynosiło
na koniec kwietnia 31,9 proc.

— 32,1 proc., a osobo-
wego funduszu płac 32,1 — 32,2 proc.

Porównanie dynamiki podstawowych wskaźników
osiągniętych przez przemysł w ciągu 4 miesięcy bieżą-
cego roku z tym samym okresem w latach ubiegłych
wypada następująco:

STYCZESf — KWIECIE!» (rok poprzedni 100)

1971 1972 1973

Produkcja globalna
Zatrudnienie
Osobowy fundusz plac brutto

netto
Przeciętna płacą miesięczna brutto

netto

Produkcja globalna przypadająca
na 1 zatrudnionego

106,5
102,1
107,9
107.5
105.7
105.6

112,5
104,8
110.7
110,0
105,5
104.8

111.7
101,3
109.3
109.8
104,8
105.4

104,2 107,3 107 ,1

Dla pełniejszego obrazu porównajmy również pod-
stawowe relacje ekonomiczne, osiągnięte przez prze-

mysł.

STYCZEŃ — KWIECIEŃ

1971 1972 1973

Udział (w %) w przyroście produkcji
globalnej:
wzrostu zatrudnienia 33,3 38,« 36,8
wzrostu wydajności pracy

Udział (w %) w przyroście funduszu
66,7 61,6 63,2wzrostu wydajności pracy

Udział (w %) w przyroście funduszu
plac brutto:
wzrostu zatrudnienia 26,6 44.9 46.2
wzrostu płac 73,4 55 ,1 53,8

Przyrost funduszu plac na 1% wzrostu

produkcji globalnej:
1,25 0 ,86 0,79brutto 1,25 0 ,86 0,79

netto 1,1» 0 ,80 0,84
Przyrost przeciętnej płacy na 1% wzrostu

wydajności pracy
1,36 0,75 0,68brutto 1,36 0,75 0,68

netto 1,33 0,66 0,76

W podanych wyżej relacjach chcemy zwrócić uwa-

gę na fakt, że po raz pierwszy w tym roku • udział
przyrostu zaitrudnienia we wzroście produkcji global-
nej był nieco niższy niż w roku ubiegłym. Ta zmialia

świadczy o złagodzeniu tendencji do wykonywania za-

dań produkcyjnych przez przedsiębiorstwa przemysło-
we głównie przy pomocy zwiększania zaitrudnienia.

Jakie czynniki złożyły się na tę poprawę? Posia-
dany przez nas materiał statystyczny nie daje jeszcze
podstaw do pełnej odpowiedzi. Można jednak zwrócić
uwagę na dwa elementy. Po pierwsze — rozpoczęto
realizowanie zarządzeń władz centralnych, dotyczą-
cych ograniczeń przyjęć do pracy. Po drugie — nastą-
pił dalszy postęp w realizowaniu zadań dodatkowych.

Wartość zadeklarowanej przez przemysł produkcji
dodatkowej, według zobowiązań na koniec kwietnia
wynosiła 27,9 mld złotych (na koniec marca — 27,3
mld zł). W ciągu 4 miesięcy wykonano zadania dodat-
kowe wyrażające się wartością sprzedanej produkcji
własnej i usług w wysokości 9,7 mld złotych (34,6 proc.

zadeklarowanych zadań). Szczególnie wysokie wyko-
nanie zobowiązań nastąpiło w przedsiębiorstwach pod-
ległych Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego, Minister-
stwu Górnictwa i Energetyki, Ministerstwu Przemysłu
Maszynowego i Ministerstwu Przemysłu Spożywczego
i Skupu.

Na koniec omawiania danych dotyczących przemy-
słu jeszcze kilka liczb obrazujących wykorzystanie,
czasu pracy (liczby te dotyczą I kwartału, a nie 4 mie-
sięcy — brak jeszcze danych na kwiecień).

Udział godzin nieprzepracowanych (wszystkie po-
niższe wskaźniki dotyczą robotników grupy przemysło-
wej i rozwojowej) bez urlopów wypoczynkowych
wzrósł z 7,8 proc. nominalnego czasu pracy w I kwar-
tale roku ubiegłego do 8,6 proc. w I kwartale 1973 r.t
w tym z tytułu absencji chorobowej z 5,4 proc. do 5,8
proc. Na 100 robotników wyżej wymienionej grupy
w I kwartale br. przypadało 178 godzin nadliczbowych,
a godzin nieprzepracowanych: z tytułu zwolnień cho-

robowych — 344 godziny, z tytułu urlopów macierzyń-
skich oraz zwolnień dla matek karmiących — 44 go-
dziny, z tytułu przestojów płatnych — 19 godzin, zwol-
nień do prac społecznych — 12 godzin, absencji nie-

usprawiedliwionej — 14 godzin, urlopów wypoczynko-
wych — 239 godzin.

*

Wysoka dynamika dochodów pieniężnych ludności,
zarówno z tytułu wzrostu zatrudnienia, wzrostu płac,
jak i wzrostu wypłat za skup produktów rolnych po-

woduje, że ciągle zadaniem pierwszoplanowym jest
śledzenie równowagi rynkowej.

Jak podaje w bieżącej informacji statystycznej De-
partament Statystyki Handlu Wewnętrznego i Cen
GUS wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł w ciągu
4 pierwszych miesięcy br. 11,6 proc., w tym w kwiet-
niu 23,7 proc. (w tym przypadku wpływ na to miały
święta wielkanocne, które w ubiegłym roku przypada-

ły w marcu). Obroty przedsiębiorstw handlu detalicz-

nego wzrosły o' 11,5 proc., przedsiębiorstw gastrono-
micznych— o 12,4 proc.

- -

Dynamika sprzedaży artykułów żywnościowych
(11,1 proć.) była nieco niższa od dynamiki sprzedazy
artykułów' nifeżyyirńościowych (11,8 proc.) . _

Wyraźne osłabienie tempa wzrostu sprzedaży na-

stąpiło w handlu-wiejskim. Jest to zjawisko-o tyle
niepokojące* że dotyczy głównie towatów niezywflo-
ściowych, w .tym przede wszystkim artykułów do pro-
dukcji rolnej. W kwietniu ,np. sprzedaż nawozow

sztucznych była niższa o około 8 proc. niż przed ro-

kiem. maszyn i narzędzi rolniczych o około 6,4-proc.,
węgła o ok. 8 piw. •

Dynamika obrotów handlu detalicznego mogłaby być
jeszcze wyższa, gdyby nie pewne braki w zaopatrze-
niu. Dotyczyły one (obok mięsa — co jest odrębnym
problemem) w grupie artykułów żywnościowych —

ryb, przetworów rybnych i wyrobów czekoladowych,
w grupie artykułów nieżywnościowych — niektórych
asortymentów tkanin, obuwia, mebli, lodówek, sprzę-
tu radiowego, szkła domowego, proszków! do prania,
samochodów i maszyn rolniczych.

*

Najogólniejsze wnioski, wynikające z powyższych
danych, sprowadzają się do dwóch stwierdzeń.

Po pierwsze — nadal niedostateczna uwaga przy-
wiązywana jest do poprawy efektywności produkcji.
Wniosek ten powtarzamy wielokrotnie, toteż nie bę-
dziemy go tym razem szerzej uzasadniać. Zwraca jed-
nak uwagę fakt, że w ciągu I kwartału wzrósł udział
kosztów własnych w wartości sprzedaży wyrobów
własnej produkcji i usług z 82,0 proc. w roku ubie-
głym do 82,12 proc. w roku bieżącym. Wzrost ten

częściowo został wywołany zmianami w systemie fi-
nansowym (wliczeniem odsetek bankowych w ciężar
kosztów, zmianami niektórych cen zaopatrzeniowych),
częściowo jednak faktycznym wzrostem kosztów oso-

bowych i materiałowych. Dotyczy to np. takich zja-
wisk jak przedłużanie się okresów dochodzenia do
zdolności produkcyjnych przez nowe zakłady, szybszy
wzrost płac w niektórych przedsiębiorstwach niż wy-

dajność pracy, zmniejszenie udziału w produkcji wy-

aokorentownych asortymentów itp.
Po drugie — konieczne jest przywiązywanie szcze-

gólnej uwagi do wzrostu produkcji rynkowej, poszu-

kiwanej przez konsumentów. Jeśli w I kwartale wy-
konano NPG w zakresie sprzedaży wyrobów własnych
i usług w 25,1 proc., to w zakresie dostaw na cele
rynkowe w 24,6 proc. Nie może tu być uspokojeniem
fakt wykonywania planów, gdyż dochody ludności ro-

sną ponadplanowo.
Na koniec chcemy zapowiedzieć nową formę analizy

bieżącej sytuacji gospodarczej — krótkookresowe prog-
nozy na przyszłość. Pierwszą taką prognozę, obejmu-
jącą 3 miesiące, opublikujemy w następnym numerze.

S. C.

«) „Wysoka dynamika, ale 1 kłopoty", nr 18/1973 „Życia Go-
spodarczego" .

Sprzedaż produkcji własnej 1 usług przez przemysł w okresie

styczeń — bwiecicń (mld zl).
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SPRAWY EKONOMISTÓW

I EKONOMIA
W listopadzie ubiegłego roku Ko-

misja Prac Ustawodawczych Sejmu
PRL zwróciła się do Polskiego To-

warzystwa Ekonomicznego z proś-
bą o przygotowanie materiałów za-

wierających ocenę współzależności
prawa i ekonomii. Komisja nie skon-
kretyzowała bliżej- kierunków ani

ram, w jakich powinny pójść te o-

praoowania. Zarząd Główny PTE
uznał, że najlepszą drogą wyłonie-
nia najistotniejszych problemów i
ustalenia programu ich opracowania
będzie swobodna dyskusja osób za-

interesowanych tymi zagadnieniami
i pragnących pomóc w ich właści-

wym naświetleniu. Taka była gene-
za serii spotkań pn. „PRAWO I E-
KONOM1A" , w których udział bio-
rą zarówno prawnicy, jak i ekono-

miści, teoretycy i praktycy, nau-

kowcy i przedstawiciele różnych
dziedzin gospodarki, przemysłu,
handlu wewnętrznego i handlu za-

granicznego.

Na pierwszym spotkaniu, 21.II.br.

podkreślono, że głównym zadaniem
na tle doskonalenia ogólnego syste-
mu funkcjonowania gospodarki na-

rodowej powińno być opracowanie

jasno określonych, możliwych do
praktycznego stosowania założeń de-
cydujących o stosunku prawa do e-

konomii; utworzenie stałej płasz-
czyzny współpracy prawników z

ekonomistami. I wreszcie należałoby
uruchomić stale funkcjonujący me-

chanizm dostosowujący przepisy
prawa gospodarczego do wymogów
życia.

Na drugim spotkaniu 21.III.br. o -

mawiano m. in. fragment raportu o

stanie prawa, opracowanego przez
Instytut Nauk Prawnych PAN. Z
inicjatywy Ministerstwa Sprawied-
liwości. w ramach przygotowań do
VI Zjazdu Partii podjęto badania do-
tyczące stanu ustawodawstwa we

wszystkich dziedzinach — przedmio-
tem analizy było również prawo go-

spodarcze.
Raport ten potwierdził wygłaszane

już wcześniej opinie: że istnienie
nadmiernej liczby aktów prawnych
utrudnia ogromnie orientowanie się
w przepisach i sprzyja nieznajomoś-
ci prawa; że występuje nieraz brak
spójności między przepisami różnej
rangi, regulującymi ten sam. kom-
pleks problemów; że język przepi-

sów bywa mało komunikatywny; że
z jednej strony występuje w aktach
prawnych nadmierna szczegółowość,
zaś z drugiej poważne luki w róż-

nych dziedzinach i wreszcie, że
wśród przepisów wiele jest norm

przestarzałych, pochodzących z okre-
su przedwojennego i nie mających
obecnie zastosowania w praktyce.
Zrozumiałe jest więc dążenie do u-

porządkowania prawa gospodarczego
i uzyskania syntetycznej wiedzy na

temat współzależności prawa i eko-
nomii.

Przykładowo wymienia się nastę-
pujące kwestie, które powinny być
rozpatrzone:

0 w jaki sposób mnogość przepisów,
nadmierna ich szczegółowość i brak kom-
pleksowego regulowania całości zagad-
nienia wpływa na względną Inflację norm

prawnych?
Q jakie obszary działalności gospodar-

czej powinny podlegać regulacjom usta-
wowym, a jakie mogą być pozostawione
do regulacji aktom niższego rzędu?

0 jak powinien prawidłowo funkcjono-
wać. mechanizm kontroli stosowania pra-
wa gospodarrzego?

9 jaki wpływ na kształtowanie się pra-
wa gospodarczego mają ustawowe sfor-
mułowania strategicznych celów politycz-
no-gospodarczych?

• należy dążyć do wypracowania Jed-
nolitej Interpretacji sformułowań używa-
nych w treści przepisów prawnych, a

różnorako rozumianych przez prawników
i ekonomistów.

0 wyłania się także potrzeba kodyfi-
kacji prawa gospodarczego.

Trzecie spotkanie z cyklu „PRA-
WO i EKONOMIA" odbyło się 24
maja br. Referat wprowadzający na

temat „Problem integracji w dzie-
dzinie norm prawa gospodarczego"

wygłosił prof. dr STANISŁAW WŁO-
DYKA z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go.

— Normy gospod arczo-prawne. tj.
dotyczące gospodarki socjalistycznej
należą do różnych tradycyjnych ga-

łęzi prawa, przede wszystkim cywil-
nego, administracyjnego i finanso-

wego
— cytujemy fragment tez Pro-

fesora — zmiany w strukturze go-

spodarki socjalistycznej oraz w sy-
stemie jej sterowania stwarzają jed-
nak konieczność poszukiwania moż-
liwości integracyjnego ujęcia tych
norm.

Postawiony przed gospodarką soc-

jalistyczną postulat maksymalnego
zaspokajania potrzeb społeczeństwa,
a z drugiej strony rewolucja tech-
niczna wymagają maksymalnej in-
tensyfikacji i optymalizacji działal-
ności gospodarczej. Droga do tego
wiedzie przez koncentrację tej dzia-
łalności w formie wielkich organi-
zacji gospodarczych oraz przez zmia-
nę systemu sterowania gospodarką.

Zmiana ta polega po pierwsze na za-

stosowaniu kompleksowej metody
sterowania gospodarką, na sprzęże-
niu wzajemnym wszystkich elemen-
tów, również prawnych, mających
wpływ na to sterowanie. Po drugie
— zwiększanie się samodzielności

organizacja gospodarczych (przede
wszystkim WOG-ów) pociąga za so-

bą zmianę w stosowanych środkach,
sterowania: zamiast środków przy-
musu administracyjnego coraz częś-
ciej występują środki oddziaływania
pośredniego. Naszkicowane zmiany
stwarzają konieczność integracyjne-
go podejścia do problematyki gospo-
darczo-prawnej.' Rozczłonkowanie
tej problematyki między tradycyjne
gałęzie prawa zaczyna być odczuwa-
ne jako przeszkoda uniemożliwiają-
ca kompleksową analizę wszystkich
rozwiązań prawnych, które stanowią
całość funkcjonalną — gdyż służą
realizacji jednego celu gospodarcze-
go.

Tylko na płaszczyźnie integracyj-
nej możliwe jest ustalenie takich
podstawowych, obecnie różnie przez •

różne dyscypliny prawnicze rozumia-

nych pojęć, jak pojęcie koordynacji,
kooperacji gospodarczej, pojęcie
przedsiębiorstwa i zakładu. Ujęcie
integracyjne, na płaszczyźnie nauki
i dydaktyki, musi także polegać na

całościowej analizie różnego rodza-
ju działalności gospodarczej, a więc
prawnej problematyki obrotu towa-

rowego. działalności inwestycyjnej,
transportu, ubezpieczeń gospodar-
czych itd.

W dyskusji podkreślano, że prawo
będąc elementem nadbudowy od-
zwierciedlać powinno zmiany doko-
nujące się w bazie. „Takie prawo

—

jaka ekonomika". Przebudowa mo-

delu naszej gospodarki, doskonaleni*

systemu zarządzania gospodarką
i państwem zmusza do krytycznego
spojrzenia na obowiązujący dotych-
czas system prawny Współdziałanie
w tej mierze ekonomistów i prawni-

ków jest w pełni uzasadnione i nie-

zbędne.

Kontynuując rozpoczętą akcję
spotkań dyskusyjnych Zarząd Głów-

ny PTE zamierza w bieżącym roku
przeprowadzić jeszcze trzy zebrania
poświęcone następującym zagadnie-
niom:

• „Ogólne zasady legislacji gospodar-
czej",

• „Przedstawienie konkretnych propo-
zycji de lege ferenda"

• „Opracowanie sugestii eo do Jedno-
litej interpretacji pojęć ze styku prawa
i ekonomii".

Seria tych spotkań — mających
charakter wolnej trybuny — zakoń-
czona będzie sympozjum, które do-
kona syntezy zebranych materiałów
i poglądów. Opracowanie końcowe

przekazane będzie jako głos eksper-
tów do Koriiisji Praw Ustawodaw-
czych Sejmu PRL.

Ł. F.
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Każda ważna decyzja gospodarcza pociqga za sobq łańcuch przyczyn i skutków; realizacja każdego
wielkiego zadania gospodarczego wymaga współdziałania wielu partnerów z różnych dziedzin, nieraz

odległych. Brak owych powiązań, niedostrzeganie ich lub bagatelizowanie, pogląd, że „jakoś całość

się złoży", rwanie się kooperacyjnego łańcucha było jednq ze słabości naszej praktyki gospodarczej.
Musimy więc opanować takq metodologię planowania i uruchomię takie mechanizmy siterowania go-
|S * P

c7c kq ~ by P"mte cele strategiczne naszego społeczno - gospodarczego rozwoju obowiązywały
WSZYSTKICH uczestników *). Z chowujqc tradycyjny pionowy układ organizacyjny przemysłu, coraz

większą uwagę musimy zwracać na powiązania poziome, na więzy funkcjonalne, służące osiągnię-
ciu uznanego i przyjętego celu.

JEŚLI
obecnie przemyśl chemicz-

ny forsownie rozbudowuje swo-

je moce w zakresie włókien

sztucznych —to, aby uzyskać spo-
łeczno-gospodarczy efekt w postaci
zwiększonej podaży odzieży na ry-

nek, niezbędne jest współdziałanie
partnerów innych branż." Sama che-
mia — zdając sobie sprawę, że

włókno to nie wszystko — musi
równocześnie z włóknem oferować
niezbędne w dalszym jego przerobie
środki pomocnicze, barwniki itd...
Takie m.in. kompleksowe podejście
prezentuje w opracowanym przez
siebie Programie Chemizacji Gospo-
darki Narodowej i przyjętym do

realizacji jako minimalny resort

przemysłu chemicznego2).
Warto przypomnieć, że przy za-

łożeniu 7-procentowego średniorocz-

nego tempa wzrostu produktu glo-
balnego (całego przemysłu) powinien
on osiągnąć w roku 1980-tym po-
ziom 3.950 mld złotych. W tej war-

tości 332 mld powinien stanowić
wkład chemii. Aby osiągnąć ten

wysoki pułap, produkcja przemysłu
chemicznego powinna wzrastać? śre-
dnio 13 proc. rocznie. I skoro Pro-
gram Chemiżacjiyj^^^my/za Waru-
nek sine-ąua-póri

'

gospodarczego
awansu kraju — tó odpowiedzial-
ność za jego realizację spoczywa
riie wyłącznie na resorcie chemii.

APARATUROWY GŁÓD
Jeśli zapauia decyzja strategiczna,

Jeśii powiedziane zubuuo a, to row-

noczeame wylania się szereg zwią-
zany cn spraw pocnoonycn, iuorym
Uaaycyjme dajemy aixaoeLyczne
syiflooie ±J, C, iJ i tak uaięj. Koz-
Wiązanie tycn spraw pocuounycn

—

jest warumaem 'powodzeń ja, wa-

runkiem osiągnięcia celu strategicz-
nego. Wyliczono, ze aoy osiągnąć w

raiaach realizacji J^i ograniu onemi-
zacji Gospodarki iNarodowej . do
lSbO r. przyrost wątłości prouukcji
235 mld luo mm ZiOtycn Konieczne

będą inwestycje rzęuu '379 mld
400 min zi; — zapotrzebowanie na

aparaturę, urządzenia i maszyny
Qia nowych wytworni i instalacji
produkcyjnych wyniesie 782 min
ton.

Powstaje pytanie — kto ma za-

pewnić ts dostawy'.' Uotycnczas
brak wyraźnej odpowiedni na to

pytanie. Czy krajowy przemysł ma-

szynowy i ciężki? Czy i w jakiej
mierze korzystać będziemy z im-
portu? Wreszcie, w jakim zakresie

przemysł chenrczny, dia zaspokoje-
nia własnych potrzeb, sam będzie
musiał stworzyć i rozwijać moce

produkcyjne w dziedzinie produkcji
specjalistycznych urządzeń, maszyn
i aparatury?

Jest faktem, że już w latach u-

b>egłych, przy skromniejszej nawet

dynamice rozwoju przemysłu che-

micznego, występowały jaskrawe
niedobory w zaspokojeniu maszyno-

wo-aparaturowych potrzeb chemii.
W coraz większym zakresie korzy-
stano z dostaw importowych. Noży-
ce rozwierały się. Siedząc realizację
3 kolejnych pięciolatek można

stwierdzić, że jeżeli w latach
1960-65 udział przemysłu krajowego
w realizacji dostaw wyposażania
technicznego dla chemii wynosił
53 proc., to w latach 1906—70 około
47 proc.; a w bieżącej pięciolatce
1971—75 już tylko 27 proc. Ten stan

rzeczy budzi niepokój i wydaje się
nie do utrzymania na dłuższą metę.
Dlaczego?

Racja pierwsza — wiąże się z bi-
lansem płatniczym. Można sobie o-

czywiście wyobrazić, że w jakiejś
dziedzinie gospodarczej stale orien-
tujemy się na import. Lecz wów-
czas należy wskazać drogę, na któ-
rej uzyska się niezbędną kwotę de-
wiz na opłacenie tego importu. Jeśli
len import miałby charakter struk-

turalny, to i w naszej strukturze
gospodarki powinny występować ta-

kie grupy specjalizowanych towa-
rów stale eksportowanych, które

równoważyłyby omawiany import.
Racja druga — wiąże się ze sko-

kiem technologicznym i produkcyj-
nym, jakiego zamierzamy dokonać.
Doświadczenia innych krajów, które
na określonym etapie swego rozwo-

ju dokonały takiego skoku, awansu-

jąc do „ligi krajów wysoko rozwi-
niętych" wykazują, że po okresie

forsownego inwestowania, w opar-
ciu o obcą myśl techniczną, obce
licencje, obce importowane maszy-

ny i urządzenia —

z reguły dalsze
kroki dokonywane już były przy

decydującym udziale własnego Za-
plecza naukowego, teciinicznego i
produkcyjnego. A więc — w dzie-
dzinach uznanych za ważne strate-

gicznie (w rozumieniu ekonomicz-
nym) — jak najszybciej starano się
rozwijać samodzielne badania, two-

rzyć oryginalne konstrukcje i tech-

nologie; uruchamiać nowe produkcje
— doskonalsze od tych importowa-
nych.

Racja trzecia — wiąże się z pro-
blemami zaplecza technicznego: je-
śli przemysł chemiczny ma stać się
przemysłem narodowym — to musi

dysponować solidną, wyspecjalizo-
waną bazą produkcyjną aparatury, i
maszyn. Konieczne jest podjęcie
zdecydowanych kroków dla szyb-
kiego uzyskania wyższego stopnia
zaspokojenia potrzeb tego przemyś-
lu wyrobami produkcji krajowej'.

Godny odnotowania''pogląd Wy-
głosił w omawianej"-' -'' kwestii miń.
Przemysłu Chemicznego, < prof. ' dr
J. Olszewski3).

„Jeżeli chemia ma służyć całej
gospodarce — to całą gospodarkę
trzeba obciążyć odpowiedzialnością
za wykonanie programu jej rozwoju.
Trzeba wyraźnie powiedzieć, kto za

co odpowiada i egzekwować wyko-
nanie zadań". I dalej: „Zapotrzebo-
wanie na aparaturę pokryjemy' w

znacznej części importem. Jest to

import niezbędny i wysoce opłacal-
ny. Jeżeli w trakcie realizacji Pro-

gramu NIE wydamy na zakup jed-
norazowo 100 dolarów, to pod ko-
niec przyszłej 5-latki będziemy mu-

sieli z tej racji zaimportować wy-
roby chemiczne wartości 200 dola-
rów rocznie. Z bilansu wynika, że

około 400 tysięcy ton aparatury bę-
dzie musiał dostarczyć przemysł
krajowy. W naszym resorcie zamie-
rzamy tak rozbudować zdolności
produkcyjne, by dojść do 100 tys.
ton aparatury rocznie. Ale pozioih
ten osiągniemy dopiero pod koniec
realizacji programu. W sumie prze-

widujemy, że w jego trakcie sdmi
wyprodukujemy 100—120 tys. ton

aparatury. Resztę muszą dostarczyć
inne resorty"

W omawianej kwestii dokonałem
sondażu wśród trzech głównych po-

tencjalnych dostawców aparatury' i

urządzeń dla* chemii. Są
1

nimi:
„C HEMAK" — Zjednoczenie Prze-
mysłu Budowy Urządzeń Chemicz-
nych (resort przemysłu ciężkiego),
„ METALCHEM" — Zjednoczenie
Budowy Aparatury Chemicznej (re-
sort przemysłu chemicznego), „P0-
LIMEX-CEKOP" główny importer
kompletnych obiektów oraz specja-
listycznej aparatury. Zebrałem tak-
że opinie w Departamencie Inwes-
tycji MPChem, gdzie najlepiej
orientują się co do zakresu przy-

szłych zadań i trudności.

KONFLIKT NTE TYLKO
NOMENKLATUROWY

W Departamencie Inwestycji
MPChem zwrócono moją uwagę Tia
pozornie błahą kwestię nomenkla-
turową; okazuje się. że kiedy dwóch
mówi o tym samym, to nie zawsfce
to samo rozumie.

Dla chemicznego inwestora ważne

są dostawy konstrukcji, zbiorników,
rurociągów, aparatury, armatury
itd. niezbędne dla zbudowania i

szybkiego uruchomienia nowych .Wy-
twórni. Tymczasem — producenci
tzw. typowei aparatury procesowej,
armatury itd., choć zaliczają ją
7godnie z nomenklaturą do grupy
SWW-0751 „maszyny i aparatura
dla procesów chemicznych" — i^ś-
alizuią faktycznie zlecenia innych
branż. Autoklaw jest aparatem che-

micznym — ale stosuie te urządze-
nia również przemysł materiałów
budowlanych przv produkcji gazo-

betonów, cegły silikatowej; wymien-
niki cienia — aparatura chemiczna
— instalowane sa na okrętach itd.
Bywa więc tak, że „nomenklaturo-

wy" producent, aparatury chemicz-
nej w niewielkim tylko stopniu u-

czestniczy w realizacji chemicznych
inwestycji.

Praktyka wskazuje, że z ogólnej
kwoty inwestycji około 50—60 proc.
stanowią obecnie zakupy wyposaże-
nia technicznego, a w tej części —

jeśli ją wziąć za 100 proc.
— do-

stawy typowej aparatury chemicz-

nej: wymienników ciepła, wymien-
ników kolumn, reaktorów, mieszal-
ników, autoklawów, krystalizatorów
— zaledwie 15—17 proc. Ale są to

urządzenia newralgiczne, dla proce-
su technologicznego . zasadnicze.
Przymierzając to co powiedzieliśmy
do naszych realiów, możemy stwier-
dzić: Jeśli realizacja Programu Che-
mizacji ma kosztować okrągło 397
mld złotych — to zakup wyposaże-
nia technicznego W ramach tej kwo-

tyokoło200mldzł—awtym
udział specjalistycznej aparatury
chemicznej wyniesie około 30—34
mld zł.

Druga uwaga dotyczy zużycia
środków trwałych. W chemii proce-
sy koBozji, niszczenia aparatury,
wreszcie- technologicznego starzenia,
następują szybko. Mózna przyjąć,
że w okresie 7 do 10 lat nowe in-

stalacje ulegają tak wielkiemu zu-

życiu, że domagają się pełnej re-

konstrukcji. Wniosek stąd płynący
jest taki, że wielkie zakłady, che-
miczne powinny być wyposażone w

warsztaty remontowe, które swoim
potencjałem mogłyby zapewnić co

najmniej prace rekonstrukcyjne.
„Garb potrzeb" remontowych i od-
tworzeniowych jest coraz większy —

w miarę rozbudowy przemysłu —

. i
wydaje się celowe, aby odpowie-
dzialność za utrzymanie ruchu, od-
tworzenie i modernizację istnieją-
cych wytwórni ponosiła sama' che-
mia.

Wobec -występującego stale defi-
cytu aparaturowego, wydaje się
również celowe — aby budując no-

we zakłady chemiczne, pierwszym
wznoszonym obiektem były nie u-

rządzenia technologiczne, lecz właś-
nie owe warsztaty, w przyszłości
służące głównie utrzymaniu ruchu,
ą nai pierw będące po prostu Fabry-
ką Aparatury. Warto zaznaczyć, że

już dziś wytwórnie aparatury pod-
ległe resortowi chemii produkują
Około 20 tys. ton aparatury, czyli
dwa i pół raza więcej niż wynoszą
dostawy tej aparatury ze strony
Zjednoczenia „CHEMAK" .

Celem uporządkowania 1 zdynami-
zowania całej dziedziny produkcji
aparatury, urządzeń i maszyn che-
micznych, która obecnie jest roz-

członkowana wśród paru resortów
i kilku zjednoczeń — z inicjatywy
Ministerstwa Przemysłu Chemiczne-
go podjęto prace nad utworzeniem
Zrzeszenia Producentów Aparatury
Chemicznej. Założenia działalności
tego zrzeszenia oraz projekt statutu

został już opracowany. Wśród po-
tencjalnych (dobrowolnych) udzia-
łowców widzimv 17 zakładów pro-

dultcyinvch podległych MP Ciężkie-
go i MP Chemicznego; 22 placówki
naukowo-badawcze, instytuty, biura
projektów, biura konstrukcyjne; 11

innych zakładów produkcyjnych i
13 innych placówek zaplecza, które
trudno wszystkie wymieniać.

„Celem Zrzeszenia jest — cytuje-
my tu artykuł wstępny projektu
statutu — współdziałanie z produ-
centami • avara-tów, maszyn i urzą-
dzeń chemicznych, ze zjednoczenia-
mi pracującymi na rzecz produkcji
tego typu, odbiorcami tei aparatury
óraz pozostałymi jednostkami ukła-
du zpwnetrzneęio dla zaspokojenia
potrzeb odbiorców krajowych i za-

granicznych na wyroby braniy apa-

ratów, mosznn i urządzeń do pro-
cesów chemicznych".

Oczywiście, udziałowcem Zrzesze-
nia byłby także „POLIMEX-CE-
KOP" — główny importer i ekspor-
ter w tej branży.

APARATURA — DOBRY TOWAR

Z kolei parę poglądów zanotowa-

nych właśnie w „POLIMEXIE".
Aktualnie, wobec głębokiego defi-

cytu, import wielokrotnie przewyż-

sza eksport. Źefcy kupować — trze-

bi sprzedawać;
"

&owinniśrńy więc
przez zwiększenie produkcji krajo-

- wej- i • specjalizację-, - udział w mię-
dzynarodowym podziale pracy.*

—

dopracować się własnej oferty eks-
portowej. J$k wiadomo, naszą wi-

zytówką w tym względzie są fabry-
ki kwasu siarkowegó, "-; w których
rzeczywiście reprezentujemy świato-

wy poziom. Ale tó właśnie tylko
wizytówka, czyli grubo za mało. A
koniunktura na aparaturę chemicz-

ną utrzymuje się na świecie, ogólnie
biorąc, wysoka; łatwo się ją sprze-

daje. Nawet na 'takich prostyph,
może nawet prymitywnych elemen-
tach wyposażenia' fabryk, jak zbior-

niki, można uzyskać wysoką efek-
tywność. eksportu; jeśli cena blach
waha się na rynkach . zagranicznych
w granicach 150—100 dolarów za

tonę — to po przetworzeniu jej na

zbiorniki, stacle paliwowe itp. moż-
na uzyskać 700 dolarów za jedną
tonę.

'

Jest faktem, że z wielu krajów,
w tym również _z ..Zachodu, otrzy-
mujemy sporo zapytań i oifert na

dostawy różnego, typu aparatury. A

niy odmawiamy — ,nie dysponujemy
mocami produkcyjnymi, tracimy in

sp'e klienta. Można by postulować,
aby istniejące i projektowane zakła-

dy budowy aparatury z reguły dys-
ponowały w zakresje 30—40 proc.
rezerwą mocy produkcyjnej, którą
w razie potrzeby szybko można by
uruchomić na realizację zamówień
eksportowych. Tu bowiem czas do-
stawy rzutuje bezpośrednio na u-

zyskiwaną cenę.

„POLIMEX" —; jako przedsiębior-
stwo handlu zagranicznego w za-

kresie importu nie podejmuje de-
cyzji CO należy zakupić, jaka licen-
cję, technologię, aparaturę... stara

się jedynie zawrzeć najkorzystniej-
szą transakcję. I na tym tle budzi
Się ogólniejsza refleksja: nasza de-
wizowa pula na zakupy inwestycyj-
ne jest wciąż, w -stosunku . do po-

trzeb, za mała. Trzeba dokonywać
selekcji — część żądań niestety za-

łatwiana jest odmownie. I tu właś-
nie wyłania się kwestia badania
efektywności importu. Mamy sto-

sunkowo dobrze opanowaną meto-

dologię badania efektywności eks-

portu, wiemy có opłaca się ekspor-
tować, w jakich kierunkach, jakie
uzyskamy przeliczniki... Z importem
inwestycyjnym trudniejsza sprawa.
Chodzi o uzyskanie porównywalnoś-
ci różnych inwestycji, porównywal-
ności dewizowych, nakładów inwes-

tycyjnych na różne przedsięwzięcia;
chodzi o to, by symboliczny milion,
czy sto milionów dolarów wydanych
na zakupy inwestycyjne przynosiło
optymalny efekt gospodarczy.

CHEMAK — TO BRZMI DUMNIE...

W Zjednoczeniu Przemysłu Budo-
wy Urządzeń Chemicznych ^.CHE-
MAK" prezentują mi zakres jego
działalności — obejmuje oh w za-

sadzie dwie dziedziny: budowę apa-

ratury chemicznej • oraz aparatury
Cukrowniczej. „CHEMAK" specjali-
zuje się w budowie kompletnych
obiektów przemysłowych chemicz-

nych, cukrowni, chlodiji*;przemysło-
wych— i w tym zakresie stosunek

eksportu do importu stanowi 4:1..

W planach na lata 1971—75 za-

mierza się wyeksportować komplet-
ne obiekty o łącznej, wartości 1100
min zł dewizowych —

w tym o-

biekty dla chemii za ok, 770 min zł
dewizowych i cukrownie za 330 min
zł dewizowych. Wyznaje się tu na-

stępujące credo: Przemyśl produ-
kujący aparaturę chemiczną może

służyć za przykład ilustrujący zna-

czenie międzynarodowego podziału
pracy w noicoczesnej gospodarce
państwowej. Chemia... zaliczana do
najmłodszych, a jednocześnie naj-
nowocześniejszych przemysłów w

świecie, jest dziedziną bardzo złożo-
nąinie ma praktycznie... takiego
kraju, który byłby w stanie własną
produkcją aparatury zaspokoić po-

trzeby wszystkich technologii che-
micznych. Z tego. też powodu pro-
ducenci aparatury chemicznej (tzn.
„CHEMAK" — dop. mój) uznali, że

należy określić specjalizację pro-

dukcyjną i korzystnie eksportować
po to, aby zyskiwać fundusze na

kupno potrzebnej krajowi aparatury
ód tych producentów, którzy wy-
brali inny rodzaj specjalizacji".

Brzmi to oczywiście zachęcająco

— gdyby nie fakt, że realnie bio-

rąc, udział „CHEMAKU" W realiza-
cji bieżących inwestycji krajowego
przemysłu -chemicznego jest nie-
wielki, a kierunki eksportu i uzy-

'

skiwane kwoty dwizowe nie zawsze

pozwalają na prawidłowe bilanso-
wanie eksportu z importem. Sły-
szałem nawet pogląd, że bywają ta-

kie grupy asortymentowe, w któ- .

rych przy eksporcie uzyskujemy .

3-krotnie niższe ,ceny za kilogram
urządzenia, niż w wypadku impor-
tu podobnego typu aparatury na .

potrzeby kraju. • .< • •

Drugim zakresem produkcji —

-

poza kompletnytni obiektami —

są

typowe urządzenia przemysłowe,
takie jak pompy, sprężarki; apara-
tura przemysłowa... itd. Tu stosunek
eksportu do importu kształtuje się
odwrotnie 1:4 na korzyść dostaw

krajowych. Ale znów to samo za-

strzeżenie — urządzenia te jako ty-
powe produkowane są przez zakła-
dy „CHEMAKU" nie tyl ko-dla po-
trzeb krajowego przemysłu che-
micznego. Wobec oczywistej ko-
nieczności zwiększenia produkcji
aparatury chemicznej. „CHEMAK"
zamierza zwiększyć swój potencjał.

Nie negując celowości wszystkich
przedsięwzięć „CHEMAKU" i jego
aktualnego profilu produkcyjnego,
trzeba jednak stwierdzić, że jego
udział w rozwiązywaniu aktualnych
problemów inwestycyjnych prze-

mysłu chemicznego i tvch wynika-
jących z Programu Chemizacji Go-
spodarki Narodowej, jest skromny,
powiedziałbym, zbyt skromny.

NA SCEVE WKH ACZA

„ METALCHEM"

W Zjednoczeniu Budowy Apara-
tury Chemicznej „METALCHEM"

piwjęto mnie z optymizmem,
wskazując na decyzję Min. Prze-
mysłu, Chemicznego, z- dnia 22.11 73,
Mt5V.;er0l'zającą program rozwoju. re-

sortowej -bazy przemysłu aparatury
chemicznej.

j Jesteśmy stosunkowa . niewielkim
«jednoczeniem — 'mówią w^-^ME-
TAiil^iEMIE" —

w roku bieżącym
Wyprodukować aparaturę o

•fijśpi 1 mld 335 niln złotycli —

co wobec planu całego resortu che-
mli„stanowi około 1 proc. Jednak
jest rzeczą ogólnie uznana, że właś-
nie ten proc., aparatura przez nas

dostarczana, umożliwia i gwarantu-
. je .realizację zadań planowych przez

większość zakładów chemicznych.
•U podstaw naszego programu roz-

wojowego. legły dwie tezy:
1) • realizacja programu rozbudo-

wy sprzemysłu aparaturowego po-
winna wyprzedzać Program Chemi-
zacji dla stworzenia bazy material-
nej; jego wykonania; 2) przemysł
aparaturowy, jako usługowy w sto-
sunku do chemii, powinien być or-

ganizacyjnie blisko swego
- moco-

dawcy; powinien bieżąco śledzić, co

się dzieje w chemicznych techno-
logiach; szybko reagować na postęp
techniczny, podejmować się realiza-
cji nawet poszczególnych, jednostko-
wych, aparatów i urządzeń,, jeśli one

(nieopłacalne być może z czysto
produkcyjnego punktu widzenia) —

pozwolą źdyslcontować poniesione
wydatki w postaci lepszych i tań-

szych bądź dotychczas nie wytwa-
rzanych., wyrobów chemicznych.

Zatwierdzony plan przewiduje o-

siągrrięcie w roku 1980 poziomu pro-

dukcji rzędu 9 mld 200 min złotych
iwroku1985—16mld480min,
co będzie .stanowiło ponad 12-krotny
wzrost produkcji w stosunku do
roku 1973.

Nawet przy tym tempie i tak
osiągnięty poziom produkcji i do-
staw zaspokoi zaledwie 21,9 proc.

przewidywanych na rok 1985 po-
trzeb przemysłu chemicznego, zamy-

kających się kwotą 75 mld złotych.
Ząkłada się, że około 28 proc. po-
trzeh tego krańcowego roku będzie
zaspokojone przez inne przemysły
(MPG, MPM i pozostałe), zaś 50

proc. uzupełnione będzie na drodze
importu.

Dla uzyskania wspomnianych, u-

znanych za minimalne, rezultatów
trzeba będzie zaangażować w roz-

budowę* zdolności produkcyjnych
„ METALCHEM" kwotę rzędu 14,5
mld zł.

PROGRAM INTEGRUJĄCY

Przedstawione poglądy świadczą,
że. między producentami aparatury
i Urządzeń chemicznych „CHEMA-
KIEM" i „METALCHEMEM" , mię-
dzy jej importerem „POLIMEX-CE-
KOPEM" i inwestorem, którym jest
MP Chem. , występują różnice inte-
resów, a także różnice zdań na te-

mąt, jak problem" aparaturowy po-
winien być rozwiązany i rozłado-
wany. Piany rozwojowe pnszczegól-
nycl^ zjednoczeń 1 zakładów, choć
ambitne, budowane są „osobno", nie
są- spójne, nie są funkcją ^ćeltu stra-

tegicznego, w konsekwencji.. . każdy
zakład ,ęó|^2„;branży pródukuj^Mcpś
ikspdrtuje; cos importuje — ; lecz
brakuje programu integrującego te

poczynania. Jaskrawym przykładem
może być, że maszyny do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych produkują
oba zjednoczenia —

.. C HEMAK" w

Żywcu i „METALCHEM" w Gliwi-
cach.

Czy dublowanie zbliżonej swoim
charakterem produkcji jest potrzeb-
ne?

•Wobec stwierdzonego deficytu
aparatli.ry i innego wyposażenia
technicznego chemii, wobec nieza-

mykania się bilansu potrzeb w tym
względzie przed producentami o-

twiefa się szerokie pole działania.
Elementy niby konkurencyjności
należałoby zastąpić elementami

współdziałania, doskonalić specjali-
zację. organizować wymianę do-
świadczeń technicznych i wymianę
informacji ekonomicznych, wspólnie
prowadzić badania koniunktur,
wspólnie wychodzić na rynki za-

graniczne.

Jaka instancja powinna sprawo-
wać funkcje koordynacyjne — tru-

dno to rozstrzygnąć: czy większą
rolę. powinna spełniać w tym - za-

kresie. Komisja Planowania zobo-
wiązana do międzyresortowych ana-

liz, czy. proponowane tu Zrzeszenie
Producentów Aparatury Chemicz-
nej* ćzy wiodącą funkcję objęłoby
jedno ze. zjednbezeń. W każdym ra-

zie,, jeżeli cel strategiczny działania

gospodarczego jest obligatoryjny, to

wszystkie wynikające zeń zadania
pochodne powinny być tym samym
dla wszystkich ogniw gospodarki
narodowej obowiązkowe

Tak, jak na wielkiej inwestycji,
siatka PERT wyznacza ścieżkę kry-
tyczną budowy, ustala kto i kie-

dy -powinien się włączyć do reali-

zacji całości — podobnie tutaj: za-

dania szczegółowe dla poszczegól-
nych zakładów produkcyjnych, dla
ich poddostawców,. dla poddostaw-
ców tych poddostawców powinny
składać się na logiczny łańcuch po-
wiązań gwarantujących wykonanie

- zadania głównego.

WSzystKo. co napisałem, wskazuje,
na wybranym przykładzie, z jakimi
trudami zdobywa prawo obywa-
telstwa „działanie strategiczne". Je-

śli nie uda nam się w ciągu nąj-
. bl iższych miesięcy organizacyjnie
uporządkować i zwielokrotnić w

kraju produkcję aparatury chemicz-
nej. — osiągnięcie celów strategicz-
nych nakreślonych Programem Che-
mizacji gospodarki narodowej może

być zagrożone.

1) Ż.G . nr 19 z dnia 13.V.73 „Działanie
strategiczne"

2) Ż.G. dr 14 z dnia 8.IV.73 „Program
nadziei. —

program konieczności" "

,,Przegląd Techniczny" nr 18 r dnia
6.V.73 r.

4) „Przegląd Mechaniczny" nr 1/2 sty-
czeń ' 1973 r. „Aparatura chemiczna 1
cukrownicza —

program działalności 1
rożwoju".

CZY MOŻNA
UMOWNIE OGRANICZYĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
DOSTAWCY

Przed komisjami arbitrażowy*
mi toczył się ciekawy sąór. w

kwestii - możliwości ograniczenia,
odpowiedzialności dostawcy -ża'
niewykonanie lub nienależyto
wykonanie umowy.

Spór ten toczył się 'między
Wytwórnia Sprzętu Kom lirtik ak-

cyjnego oraz Hutą N. Mianowi-
cie, Wytwórnia dokonała 'Ząfnó*
wienia na dostawę stali palco-
wanej. Huta potwierdziła, {^.za-
mówienie ale z różnymi zastrze-

żeniami. dotyczącymi ewentual-
nych kar umownych.

Wytwórnia nie zgadzając się
z zastrzeżeniami protokółujóz-
bieżności, wystąpiła ze sporerti
przedumownym.

Okręgowa Komisja Arbitrażo-
wa stanęła na stanowisku, iż
strony wiąże umowa na dosta-
wę stali walcowanej bez zastrze-

żeń protokołu rozbieżności. t

Od orzeczenia Okręgowęi I^®-'
misji Arbitrażowej odwołała,
się pozwana Huta podtrzymując
zastrzeżenie protokołu rozbież-
ności z tym, że uściśliła zastrze-

lenia protokołu rozbieżności 'od-
nośni zwoln'enia z obowiązku
ponoszenia kar w przypadku
wad nieznacznych uSiiniętych
n:ezwłocznie wnosząc, iż' ogra-
niczenie to bedzie dotyczyło wad

iawnych, wykrytych przed nrzy-
stap

! eniem oowoda do dalszej
obróbki, polegających ha, nie-
właściwym wymiarze, kształcie,
nie oczvszczonei czv nie wypo-
lerowanej powierzchni.

Główna Komisja Arbitrażowa

rozpoznawszy sprawę, orzecze-

niem z dnia 20 czerwca 1972 r.

nr 1-5718^72 podtrzymała stano-

wisko OKA, wypowiadając na-

stepuiacv pogląd prawny:-
1. Jeżeli sprawa ograniczenia

odpowiedziałności dostawcy z ty-
tułu rękojmi za wady fizyczne
wyrobów hutniczych Została
unormowana w branżowych wa-

runkach sprzedaży tych wyro-

bów, wówczas nie mogą mieć w

tej sprawie zastosowania prze-
pisy w sprawie ogólnych warun-

ków sprzedaży tych wyrobów
lub przepisy o ogólnych warun-

kach umów sprzedaży i Umów

dostawy w obrocie krajowym
pomiędzy jednostkami gospodar-
ki uspołecznionej.

Poza tym, odbiorca nie może

zrzec się z góry swego prawa
do dochodzenia kar.

2. Wady, polegające na nie-

właściwych wymiarach, kształ-

cie, zanieczyszczonej powierzchni
lub niewłaściwym polerowaniu
nie mogą być zaliczane do „wad;
nieznacznych", możliwych- do

usunięcia, co ,ewentualnie mogło-
by uzasadniać wprowadzenie do

umowy dostawy postanowienia
o zwolnieniu dostawcy od . obo-
wiązku zapłaty kary za tego ro-

dzaju wady, jako nieznaczne.

W uzasadnieniu GKA zazna-

czyła m. in.:

„Przewidziane w § 8 b.w.s . wy-
robów hutniczych (Monitor Pol-
ski 1971 r. nr 14, poz. 119) ogra-
niczenie umowne odpowiedzial-
ności z tytułu rękojmi za Wady
fizyczne towaru dotyczy przy-

padków, gdy towar pochodzi z

produkcji nie opanowanej w peł-
ni technologicznie lub jeżeli wy-

magane wskaźniki właściwości

tego towaru mają charakter wy-

przedzający w stosunku* do ist-

niejącego poziomu krajowej tech-
niki hutniczej.

Do zgłoszonego zastrzeżenia

dotyczącego ograniczenia odpo-
wiedzialności z tytułu rękojmi
producent obowiązany iest prze-
dłożyć zgodnie z postanowienia-
mi § 8 ust. 2 b.w.s . wyrobów
hutniczych oświadczenie jednost-
ki zwierzchniej, potwierdzające
fakt nieopanowania produkcji
wyrobów objętych zamówieniem.
Pozwana huta nie legitymuje się
takim oświadczeniem. . Ponadto

należy stwierdzić, iż trak 1eąt
podstaw merytorycznych . Ho
uznania zamówionei prżeZ' po-
woda stali walcowanej za ma-

iącą charakter produkcji nieopa-
nowanej.

Stal , zamówiona została,
oparciu o Polskie , Itforrofy
(PN-65/H-93013, PN 55/^-93 21»,
PN 57/H-94500). Dodatkowe wy-

magania żądane w zamówieniii,
jak ograniczenie węgla, "przeprd-
wadzenie próby spęcznienia na

gorąco, toczenia schodkoWegó,
badania wielkości ziarna austeni-
tu, przewidziane są obowiązu-
jącymi normami, a wynagrodze-
nie w formie dopłat do cen zbi|-
tu ustalone obowiązującymi cen-

n'kami. Ponieważ sprawa- ogra-
niczenia odpowiedzialności, z ty-
tułu rękojmi za wady' fizyczne
wyrobów hutniczych pochodzą-
cych z produkcji nieoDanowanej
uregulowana została § 8 b.w .f.

wyrobów hutniczych, powołany
przez stronę pozwaną § 54a
ust. 1 pkt 1 a) i b) o.w,s„ regu-
lujący kwestie ograniczeni od-

powiedzialności za wady fizycz-
ne towarów wprowadzonych po
raz nierwszy do obrotu, nip mo-

że mieć w snrawie zastosowania

zgodnie z § 3 zarzadzenia Mini-
stra Przemysłu Ciężkiego z 2J.IV.
1970 r. w sprawie ogólnych Wa-
runków umów sprzedaży wyro-
bów hutniczych w obrocie kra-
jowym pomiedzv j.e.ii . (Monitor
Polski nr 14, poz. 119), .

dokończenie na str. 6
1
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 5

Ni« można rówriteż, do-umo-

Xvy prowadzić Ograniczenia żą-
danego: przez stronę pozwaną
wynikającego z-§ 2 ust. 2 zarzą-
dzenia Przewodtiicżącegą • Korni
s.il Planowania przy -Radzie Mi
niśtrów z 7.X.1D66 r. w sprawie
ogólnych warunkó;\v" utnów sprze-
daży. oraz umów , postawy w

obrocie krajowym pomiędzy jfedr
nostkami gospodarki uspołecznio-
nej (Monitor , Polski nr 57, ,pbz.
276), że nie będzie dopuszczalne
żądanie przez Odbiorcę odszko-
dowania przenoszącego wysokość
kacy umownej.' -

Ząfngwiona stal podlega dal-

szej.- ^ ''obróbce- - technologicznej
u powodowego odbiorcy i wyko-
nywani*, z niej'są odkuwki do-

stąęćz&ne z kolei odbiorcom po-
woda przeznaczońfe w. ramach ko-

operacji' do pródtikcji finalnej.
Najczęstszymi - wadami dostar-

. czonę.j; stali walcowanej czy prę-
tów «a, wady ukryte ujawnione
w -torfu obróbki u powodowego
odbiorcy. W takich przypadkach
wartość, szkody rżeczywi-stei wy-
raź&jąęej się kosztami robocizny-
pr^ekraęża znacijftie Wartość ce-

nytmateriału. Wprowadzenie za-

tetfr'-©graniczeni&. żądanego przez
poźwatią Hutę, w sposób ujem-
ny,: odbiłoby się na , równowa-

dze;. fifiahsówej strony powodo-
wej; Ittóra pozbawiona by została
możności wyrównania' faktycznej
szkody -spowodowanej wadami- w

dostawie.

Ponadto w przypadku zgłoszo-
nyfchi w toku; dalszego procesu
produkcyjnego przez kontrahen-
tów strony powodowe.] reklama-

cjr ;stłówodowan.veh wadami ma- •

teriałówymi stali powód pozba-
wibftjrJ-bylby.

'

praw do dochodze-

ni&-'-'\v brodze regresu należnej
mu szkody wypłaconej swoim

kćśitrąhehtom; co' dodatkowo

obciążyłoby rachunek finanso-

wy strony powodowej.
. Odrtpśhife do zastrzeżeń proto-

kołu-- ^rozbieżności strony pozwa-
nej,. dotj7ćząćych wprowadzenia
doj urńiiłwy postanowień przewi-
dzianych § 54b ust. 2 pkt. 1) i 2)
o.w.s. .-żądanie takie należy uznać
za*. -nieuzasadnione.

Żgódnie bowiem z'brzmieniem

§ 54b. kupujący może zaniechać
dobfiódżdhia kar w przypadkach
ojsieślbńych w, ust. 1,- 2 i 3.

Intencji powołanego przepisu —

"w części dotyczącej postanowień
§ .,5^b;,ust. 1, i-,.2.pkt. 2'— jest po-
przęż;;przy.2;nąnie, .stronie upraw- -

nt^ńia^doi zaniechania kar — da-

nię; ... jgf możności. jip uzyskania
re$pę$o świadczenia bądź przez
ot^jirjjiąpie-.dostawy,. , w- terxriinie -

(JpaatkoWp», -'-badź, .poprzez usu-

iy|cie wad - czyja^^^ag-^o^aT.,
ru' 'wadSw^Q1.,.,a^ątei^}i;,a,. góry.,
strona w' umowie, ^ie może zrzec

itójatoby i

t&Śi&jS- '

ćelęm iw\Vbłane;go prze-
jiiśft;

jnnowy po-
st.ś^ówien dótyęz£ćy;ęh. zwolnie-
ni®': z' pbówią^ku" .zapłaty kar za

'

nieznaczne, co znalazło

VfjfV&i. również'W'§ 2 ust. 2 pkt 3

cytowanego ną wstętiie zarządze-
nia Przewodniczącego' Komisji
Planowania przy Radzie Mini-

aUt&W^ż 7.X .196S >'., strona tno-

gfafejr się domagać po uprzed-
nim sprecyzowaniu rodzaju wad

zaliczanych do nieznacznych i

terminu, , w' którym: zobowiązana
ti^łkby'w usunięcia tj^chf wad.

^StDreej-zbwane '.przez1 .pozwaną
Hnte yad'y j^wlie, póifegającś .na

niewłaściwych wymiarach, kształ-

cie, źapfećżyszczońej powierzch-
ni ..czy ń.iewłąści-|iyy^n wypólero-
w;Iniu, nie riibMą - być Zaliczane

4p" \vad nieznącżnycłt możliwych
doi.'^sunięcia, skoro w istocie

pp^eskajaby wymiańie, cała par-
tia. zkreklamówąnejiso. . towaru.

Stąd. pKA nie" uwzględniła za-

ś^Eżeżeń pozwahej również1 w

tym zakresie."

gjg^ im JkVi

UTWORZENIE URZĘDU
ENERGII ATOMOWEJ

Z •"• -dfrlem 1 ćzfefwca 1973 r.

^chodzi 'w życife ustawa z dnia
«&'"Jr^tetnia- 1973 r. o' utworze-

niu*- Urzędu
'

Energii • Atomowej-
tD&U; Nr 12, poz.,88)
'Jjrząd.. podlega Prezesowi Ra-

dy MiiSist-rów i. powołany zós tał
do -życ^a jako centralny organ
ąd^ii-istracji

'

państwowej
'

w

sprawach wykorzystania energii
$to&o,wej.

PODAWANIE D0 VtyVDOMOSCI
KURSÓW DEWIZ I PIENIĘDZY

ZAGRANICZNYCH

W myM obwieszczenia Preze-
sa Narodowego Bartku Polskiego
zidriii HO kwietnia.; 1973 r. (Mo-
nitor. polski' Nr 20,' poz. 121), ze

Względu na częste zmiany kur-
sów 'Walut na rynkach zagra-
nicznych, obwieszczenia w spra-
wię obowiązujących kursów de-

i- pieniędzy zagranicznych
gpdawane. bęjją '.-odtąd do wiado-
mości ha ' -tablicach' ogłoszeń w

oddziałach operacyjnych NBP za-

miast dotychczasowego pgłasza-
riii ich w Monitorze Pólskim.

Ópracciwalii: S. ZIELIŃSKA

>ERSPEKTYWA

ZYWDY
Żaden z gospodarzy gminy KRZYWDA nie gościł nigdy na swoim

polu kombajnu zbożowego. Tylkó trzech spośród 23 sołtysów wi-
działo na własne oczy Vistulę .bqdź Bizona. Podobno w całym po-
wiecie łukowskim nie ma ani jednego kombajnu....

BYŁO parno, 22 maja. Z dosko-
nale prezentującej Się willi wy-"
szła ładnie uczesana dziewczy-

na.

—

.. .Dalefco do urzędu gminnego?
— Będzie ze dwa kilometry. Idę

W tamtą stronę...
Kilkanaście minut razem wznie-

camy kurz na kiepskiej drodze bieg-
nącej przez wieś. Wąska jezdnia
utwardzona kamieniami. . Po obu
stronach domy z cegły kryte eterni-

tem, kilka willi jakby przeniesio-
nych z warszawskich Bielan, sporo
drewnianych ruder krytych słomą i
mchem porośniętych. Przed dwoma

chałupami stoją nowiutkie Syrenki
-— Śliczną ma pani fryzurę.
— Jadę na zabawę. Czesałam się

w samym Lublinie.
— Tak daleko?
— U nas w gminie nie ma fryzje-

ra. Byt kiedyś zakład, ale prowa-
dząca go kobieta rzuciła interes. Są
w gminie dwa komplety urządzeń.
do zakładu fryzjerskiego, aie nikt ••

nie chce, nawet bez podatku, zająć
się takimi usługami. Moje koleżanki

jeżdżą najczęściej do Łukowa... 25
kilometrów, by się uczesać.

— Zakupy robią też w Łukowie?
— Z tym' jest lepiej. Ale też wielu

artykułów nie można u
'

nas dostać
na miejscu. W sklepiku koło mojego
domu czekolady nie mieli chyba od
dwóch lat. A bananów, to iligdy nie

było, jak moja pamięć sięga...

DUET W PAŁACU

Drugi kilometr przeczłapałem
obok staruszki. Szła do gminy zapła-
ćić osobiście drugą ratg podatku;

Sołtys nie chciał prżyjąć.
T ^'tjtjuafo, Panie>4M?fih ^Boi-T^śl

krądła; Ta nowa gminą to m%ęsbi fą
w -pałacu. "Tale my ją riaiywąłny, ,'bó
mieszkał tu hrabia Szulćę0iedzięów
pełno było w tej SkWUcyl Ten"""ż

Krzywdy ódprzedaical chłopom ta-

kie ' małe skrawki . ziemi, same pia-
chy... Krzywdził chłopów... stąd pew-
nie nazwa tej wioski. -

'

Urząd Gminny rzeczywiście mieści
się w dworku. Podniszczonym. We-

spół z apteką i Komitetem- Gmin-

nym PZPR. W gabinecie naczelnika
czekam na kogokolwiek — biurka
i stoliki na wysoki połysk, super,
wygodne foteliki, plik czasopism.. W

Lublinie widziałem gorzej urządzo-
ne wnętrza, nie mówiąc już o moim

prywatnym mieszkaniu, czy o naszej
redakcji, przecież w stolicy...,

Sekretarz KG, WŁADYSŁAW
BIAŁUCHA przyjechał na rowefże
Jest dyrektorem szkoły w pobliskim
Rądoryżu, a zarazem dyrektorem
Szkół Gminnych w Krzywdzie. Nie

byle co, jest w gminie dwanaście
szkół podstawowych, jest Technikum

Rolnićzo-Łąkarskie w Radoryżu,
środowiskowa szkoła rolnicza, Za-
sadnicza Szkoła Rolnicza--w Okrzei.

Sekretarz osiedlił się tu przed 10

laty, mieszka w szkole. Jest inży-
nierem, we wrześniu .1972 roku

skończył WSR. Zadomowił się. j,uż
i wspomaga naczelnika ; gminy mgr
inż. Mariana NICZYPORUKA infor-

macjami i 'znajomością terenu.

. Naczelnika ściągnięto z drugiego
krańca . powiatu, był agronomem.
Dojeżdża do Krzywdy z Ulany, wie-
le dziesiątków kilometrów. . Jakie

pasje ma ten inżynierski duet?...

— Do szkół w naszej • gminie —

mówi mi WŁADYSŁAW' BIAŁU-
CHA — uczęszcza blisko 20Ó0 dzieci.
Ale 12 szkół to za dużo. Kadra jest
zbyt rozprószona. Chcemy' ją skon-
centrować przy szkołach zbiorczych.
Takich dużych, ośmioklasowych. W

końcu roku zakończymy budować
Dam Nauczyciela na 7 rodzin. Ale
nie rozwiąże ten dom kwestii miesz-

kaniowej. Będziemy starali się o bu-

dowę domu mieszkalnego na 28 ro-

dzin, w tym 12 mieszkań dla nau-

czycieli. .,

Inżynier • NICZYPORUK ' dwie

sprawy wysuwa na pierwszy plan:
zdobycie dla gminy bodaj najmniej-
szej fabryczki i zapewnienie powie-
rzonym jego pieczy chłopom dostaw
materiałów budowlanych.

Jednakże obaj rozumieją, że

Krzywda, jak .większość gmin na

Lubelszczyinie, ma charakter typo-
wo rolniczy i rozwinięcie produkcji
rolnej i zwierzęcej jest celem pierw-
szoplanowym.

23 SOŁTYSÓW

Krzywda jest jednśi z dziesięciu
gmin w powiecie Łuków. Powstała

z dwóch gromad: Krzywdy, Okrzei
óraż z czterech wiosek z gromady
Podosie. Zamieszkuje ją ponad 9100
osób.. W 24 wsiach gospodarstw rol-

nych jest 2011, gospodarstw domo-

wych 2428. Kółek rolniczych jest 22,
ale tylko pięć ma sprzęt traktorowo-

maszynowy. Dysponują one 27 ciąg-
nikami. Policzmy: jeden ciągnik na

100 gospodarstw. Jeśli uwzględnimy,
że część tych ciągników jest popsuta,
lub brakuje części zamiennych...

Atrakcji wielkich w gminie nie
ma — poza Muzeum Henryka Sien-
kiewicza w Woli Okrzejskiej.
Letnicy tu nie zaglądają, mimo iż
lasów jest dużo, płynie rzeczka i

sporo jest stawów. Czasem ktoś z

rodziny przyjedzie odwiedzić stare

śmieci.

W osadzie Huta Dąbrowa jest huta
szkła, w której znalazło zatrudnie-
nie około 450 osób z okolicznych
wiosek. Część chlopo-robotników za-

trudnia Łukowskie Przedsiębiorstwo
Budowlaho-Montażowe. Sporo ludzi
znalazło zatrudnienie „na kolei".

Okolica obfituje w żwir.

Wspominano ładnych parę lat te-

mu — mówi mi pewien gospodarz
z Fiukówki — że wybudują w samej
Krzywdzie zakład silników. Sprawa
ucichła. A przydałby się jakiś zakład

przemysłowy. Mamy tu dobrą wo-

dę, czystą i z powodzeniem można

byłoby ją wykorzystać do przetwór-
stwa rolno-spożywczego. na przy-
kład syropialnię postawić, albo...

mleczarnię. Można byłoby też wró-
cić do sprawy zakładu materiałów

budowlanych...

Niezbyt dobra jest sytuacja ze

służbą zdrowia. Jest w Hucie Dą-
browa. Ośrodek, ale pracuje tam tyl-
ko jeden lekarz na pól etatu. Są na

terenie gminy' (ęl)%e„spółdzielnie,le-
karskie, ,w jŚrzywdżie 4 Okrzei, ale
w obu'jest tylko po jednym lekarzu.
W Zakładzfe'W%teryitórii-jeśt łekarz
i technik/ftoboty mają tak dużo, że

naprawdę nie dają rady.

Z dwóch młynów korzysta Krzyw-
da. Nie są to młyny nowe i nie pra-
cują najlepiej. Przydałaby się grun-
towna modernizacja. 1 Należałoby
też* zmodernizować; a właściwie wy-
budować nowe kino, bowiem stare

mieści się w remizie strażackiej i

może, pomieścić zaledwie kilkadzie-

siąt osób.

Naczelnik pokazuje mi listę 34 po-
trzebnych inwestycji, które chcieliby
w Krzywdzie zrealizować w ciągu
kilkunastu lat. Trzeba wybudować
budynek dla SOP-u, remizę strażac-

ką, aptekę, kawiarnię i plac zabaw
dla dzieci (w gminie są już trzy
przedszkola), zleWnię mleka. Chcą
wybudować nowy gmach Urzędu
Gminnego, w którym mieściłby się
również posterunek milicji i poczta.
Obecny „pałac" natomiast przezna-
czyć na Gminny Ośrodek Kultury.

- Jedną z pozycji „inwestycyjnej li-

sty marzeń" jest zgrupowany komp-
leks pawilonów usługowych, koło

• którego stanąć powinien mini-hotel
•na kilkanaście miejsc. Pragną mieć
również w gminie kąpielisko z pra-
wdziwego zdarzenia...

Jak widać, rozmach i chęci spore.
Wspomnijmy, że fundusz gminy to

880 tysięcy złotych. Na wszystko! A

tu jeszcze trzeba budować drogi,
zakładać telefony w sołectwach (z
tym uporać się chcą do 1974 roku),
kończyć

'

elektryfikację, a przede
'

wszystkim gruntownie przebudować
sieć handlową w całej gminie.

BEZ VISTULI

— Biorąc pod uwagę wybitnie rol-

niczy charakter gminy — stwierdził
MARIAN NICZYPORUK na Krajo-
wej naradzie aktywu partyjno-go-
spodarczego — wysiłki nasze ogni-
skować się muszą na problemach
rolnictwa, ze szczególnym uwzględ-
nieniem intensyfikacji produkcji
zwierzęcej. Ten kierunek działania

wypływa . z trzech zasadniczych
przesłanek. Przede wszystkim po-
większanie pogłowia zwierząt gospo-
darskich i ich produktywności
sprzyjać będzie, w końcowym efek-
cie, wzrostowi podaży artykułów po-
chodzenia zwierzęcego, na które jest
i będzie wciąż zapotrzebowanie, m.

in. ód nowego kombinatu mięsnego
w Łukowie. W warunkach naszej
gminy, gdzie na 100 ha użytków rol-

nych przypada 54 osoby czynne za-

wodowo w rolnictwie, rozwój praco-
chłonnego kierunku, jakim jest pro-
dukcja zwierzęca, stioarza. większą
możliwość zatrudnienia nadwyżki si-

ANDRZEJ

NAŁĘCZ-} A WECKI

ły roboczej na wsi. Rozwój produk-
cji zwierzęcej w, tym rejonie, o gle-
bach klasy V i VI, stanowi główne
źródło dochodu każdej rodziny rol-

niczej, a także sprzyja intensyfika-
cji produkcji roślinnej.

A jakie są wyniki; produkcji rol-

nej? W gminie, w której nie ma no-

woczesnych maszyn rolniczych, nie
ma ani jednego PGR-u?

Plon czterech zbóż — 19,2 q z 1

ha, planują w gminie dojść w -1975
roku do 24. Ziemniaki — 209 q/ha,
planują zwiększyć do 240 q. Siano
— 68 q/ha, a zamiary — 75 q/ha.

Osiągnięcie tych wyższych wskaź-
ników zamierzają w Krzywdzie
osiągnąć przez 4-krotny wzrost wy-
siewu wapna nawozowego. Słabe

gleby wymagają zwiększonej poda-
ży wapna magnezowego. Chcą WajJ-
nowąć na poziomie 180-200 kgCaO/ha.
Postanowili również zwiększyć ilość
nawozów do 165 NPK/ha.

Dalsze plany, to zwiększenie area-

łu pszenicy i jęczmienia, a także

wprowadzenie nowych odmian zbóż,
a szczególnie żyta. Pragną w ciągu
najbliższych dwóch lat osiągnąć wy-
korzystanie co najmniej 1/3 areału

pod ziemniaki na zasiew żyta ozime-

go i uzyskanie w ten sposób dwu-

krotnego zbioru.

— W naszej gminie — zwierza mi

siĄ, przypominający wyglądem fil-

mowego Borynę, gospodarz z Patoka

Nowego — trzeba koniecznie przeła-
mać niechęć do robienia kiszonek.

Tradycja jest zła. A tym, czy dana
wieś wprowadza kiszalnictwo, budu-

je silosy, powinniśmy mierzyć postęp
w rolnictwie. W naszej wsi, w Pato-
ku Starym i Fiukówce rolnicy za-

częli przekonywać się do kiszonek.

prąipą^si^Jo^ię.^o^firodukcji
kiszonek, więc nic nie stoi na prze-
szkodzie...

Gminna służba rolna urządza po-
kazy kiszenia, czyni wysiłki, ale za

mało jest tej służby, by dotarła do

wszystkich. To kolejny kłopot Krzy-
wdy: na jednego instruktora rolnego
przypada aż 375 gospodarstw.

BYK NA ŁĄCE

Hodowla — problem o kapital-
nym znaczeniu dla kraju, dla gminy,
dla kieszeni poszczególnego gospo-
darza...

Niewytłumaczalna tradycja — co

cielę trochę podrośnie, to w łeb i do

garnka! Albo na sprzedaż. A prze-
cież, gdyby podrosło do wagi 450

kg, to jako bukat równie dobrze

smakowałoby!
— Musimy koniecznie przeciw-

działać ubojowi cieląt — ekscytuje
się WŁADYSŁAW BIAŁUCHA. —

Przecież to najprostsza droga zwięk-
szenia produkcji mięsa. Jakoś to nie

u-ychodzi. Rolnicy mogliby przecież
sprzedawać mniejsze buhajki, np. do
Technikum Rolniczego, gdzie cho-
wano by je dalej. Tu właśnie wy-
chodzi brak PGR-u, który mógłby
zagospodarowywać owe ciełęta.
Oczywiście, dobrego PGR-u, który
by świecił przykładem dla naszych
wsi, miałby nowoczesne maszyny,
który stosowałby nowoczesne tech-
niki...

W ciągu ostatnich lat zanotowano
w Krzywdzie zbyt powolny przyrost
bydła. A właściwie warunki do tej
hodowli są. Na około 11 000 ha użyt.
ków rolnych, użytków zielonych jest
blisko 20 procent. Po wsiach wszę-
dzie są łąki. Gdyby można było
gospodarzy przekonać do wprowa-
dzenia trzech pokosów?

Przyznajmy, że zwięksżenie pro-
dukcji pasz, owe silosy czy nawet
suszenie trawy wymaga też nakła-
dów. Suszyć siano też trzeba mieć

gdzie, trzeba mieć wentylatory. Ale

przy dobrych chęciach, nawet tra-

dycyjnymi metodami można byłoby
zwiększyć masę paszową, a zarazem

zwiększyć produkcję mięsa. Jeśli
rolnik nie może sam, to...

Właśnie! Jak przedstawia się w

Krzywdzie sprawa zespołowego go-
spodarowania? Gdy trzech gospoda-
rzy — wiadomo o tym od dawna,—
podpisze między sobą umowę, wej-
dzie w spółkę, to- na inwestycje mo-

gą wydać dwa razy mniej niżby
każdy z nich starał się rozbudować
osobno. Państwo pokrywa 40 proc.
nakładów, ułatwia dostawę materia-
łów budowlanych...

— Nie ma w 24 wsiach ani jedne-
go takie zespołu — informuje mnie
MARIAN NICZYPORUK — zarów-

W Krzywdzie mogliby wyhodować więcej krów 1 świń, ale gdyby mieli

wpde na napojenie tych zwierząt. Z wodą jest tragicznie...
FOTO: M. KŁOS

no hodowlanego jbk i wspólnego
uprawiania roślin. Ale powiem pa-
nu, może trochę przedwcześnie, • że
będą już niebawem... Prowadzimy
rozmowy i zachęcamy t dwa takie

, małe zespoły, po trzech rolników.

Chcą założyć oborę na 20 sztuk by-
dła. . Najważniejsze', to . znaleźć

pierwszych odważnych...
Ale bądźmy sprawiedliwi — Jest

wiele przyczyn, natury „obiektyw-
nej", które w Krzywdzie hamują
rozwój hodowli. Choćby woda. .W

5-hektaroWym gospodarstwie, posia-
dającym zaledwie średnią 'obsadę
inwentarza żywego, codziennie żiizy-
wa się 300 litrów wody! I chłop,
a najczęściej kobieta, musi te kilka-

dziesiąt wiader taskać od studni do

obory czy chlewu. A jeśli założy
oborę na kilkadziesiąt sztuk krów,
alfeosip&hscF/fia 100 śv»ó, to jcp-jwt"e?i

;dy? cgtf.. wt zw'ykłej 'studni starczy
Pysków?/1'

" " *

-T-. Afusimy to jatióś~toźwiążąć
ciągnie naczelnik — i liczymy tu .ńa
Fundusz Rozwoju Rolnictwa. To po-
ważna sprawa, owe zaopatrzenie na-

szych wsi w wodę. A drugim sposo-
bem podwyższenia produkcji, bydła
będzie chyba zakończenie melioracji
łąk.

— Bzdura — mówi mi, potem
chłop w gospodzie "^Znajoma" —że

gospodarze nie chcą' chować bydła!
Chcemy, ł>o' to przecież żywa go-
tówka. • Ale jak mamy to robić?
Pod gołym niebem!? Tygodniami
trzeba żebrać o kilka worków ce-

mentu, o wóz cegły, eternit, dwu-

teownik, a nawet wapno. Pełno u

nas strzech i drewniaków. Jeśli
chce chłop zakładać• hodowłę, to w

porządnym budynku. Nie? Kolejka
w gminie jest talia, że nie ma co

marzyć o wejściu do planu na naj-
bliższe lata. Zezwolenia wydają już
chyba na 1976 rok! Gęsi mogę cho-

wać, bo w lecie nie zmokną, na zimę
zarżną!

POD BUCHTĄ

Tak nazywają tu punkty skupu
żywca. Jest ich w gminie trzy. Je-
den z nich otworzono w bieżącym
roku w Okrzei.

Naczelnik NICZYPORUK prezen-
tuje mi .plany produkcji zwierzęcej.

Na 100 hektarów użytków rolnych
produkuje się w gminie 116 sztuk

trzody chlewnej, a w 1975 roku chcą
dojść do' 140 sztuk. Nie są to kiep-
skie rezultaty na tle.cąłego powiątu,
dużo • lepiej • niż z bydłem, którego
aktualnie - produkuje gmina 52,5
szt. na 100 ha. Chcą do 1975 roku

osiągnąć wskaźnik. 62 sztuk/100 ha.

Świnie bardziej kochają w'Krzyw-
dzie. Więcej gospodarzy planuje bu-
dowę dużych chlewhi. Choćby MAR- '

C1N CHUDEK z samej wsi Krzywda
chce od czerwca 1973 roku zacząć
hodowlę .60 sztuk tuczników. Pomo-

gli mu' w gminie dostać dWa parhiki,
ma dostać również tregle...'

W ciągu ostatnich'dwóch-lat pro-
dukcja trzpdy chlewnej wzrosła po-
kaźnie. Łatwiej jest- w gminie o

mięso. We wspomnianej gospodzie
— nic nie bujam — na ladzie leżała

szynka i baleron, a na obiad zja-
dłem pieczony schab z buraczkami.

Pod buchtą kilka osób. Wesoło.

Przysiadam się do -trzech jegpmoś-
ciów pieszczących w dłoniach bu-
telkę wina o historycznej nazwie

„Panie kochanku". .Zapaliliśmy śzkło

zadźwięczało. Dociekam tajemnic
rąbanki w gminie Krzywda.

— ..Jak płacą dobrze — mówi je-
den — to jest sens chować świnie. .

Za świnię teraz dostaje chłop - co

najmniej 3,5 tysiąca. Nowa polityka
i nowe ceny... słucha się tej telewizji
i człowiek wie...

— Sprzedam 10 świń, to będzie 30

tysięcy na rękę — rozmarzył się
drugi — sprzedam 50 świń, tó, mo-

że doniosę do chałupy ze 120, tysię-
cy. A gdybym miał 100 ogonów, to

rocznie...

Namawiali mnie do osiedlenia się
w Krzywdzie. Zarobię na pewno
więcej niż na' posadce, mówili.. -.

—

.. .W naszej gminie mamy mięso
— mówi trzeci— i wiem nawet1 dla-

czego. Świnia, która waży mniej niż
124 kilogramy zaliczana jest do I

gatunku i warto ją sprzedać na

buchcie. Ale część chłopów ma sztu-

ki powyżej 130 kg. Nie wiezie się
takich 'na buchtę, lecz do GS-u . Ma-

bmyi.własnąr.masąppg i GS prowadzi
.tzw. ubój gospodarczy. Płacą 33,60
zt ża Uildgram.

' A'Hti 'się "opłaca
'

chłtipu "pYzy' dużych sztukach, zaS
weźmie jeszcze podroby, • może sobie
również zatrzymać 10 czy piętnaście
kilogramóio dla siebie. Tego mięsa
nie dają nikomu, zostaje w naszych
gminnych sklepach. Nasze wędliny,
to palce lizać... •

— Skupiliśmy w 1972 roku •— mó-
wi mi potem zastępca prezesa GS
do spraw zaopatrzenia, MIECZY-
SŁAW MŁYNARCZYK — z uboju
gospodarczego 30 ton, w mięsiej nie

żywcu. Zdolność produkcyjna naszej
masarni, to 15 ton miesięcznie..

*

Taki jest dzień dzisiejszy grniny
Krzywda. Przeciętnej gminy Lubel-

szczyzny. Obraz ten ma wiele miejsc
jasnych, ale też sporo plam ciem-

nych.

Krzywdzieńskie wioski wychodzą
z tradycyjnych, nieracjonalnych spo-
sobów gospodarowania. Jest to jed-
nak proces - jeszcze zbyt powolny.
Nie przekonali się jeszcze gospoda-
rze do dobrodziejstw, jakie daje spe-
cjalizacja. szczególnie w produkcji
zwierzęcej, do korzyści jakie przyno-

' si gospodarowanie zespołowe', dosto-
sowania większych ilości nawozów

mineralnych, wapnowania, stosowa-

nia trzech pokosów, kiszenia pasz...
Rezultatem jest jeszcze niska wy-

dajność produkcji roślinnej... choćby
plonów czterech zbóż, czy ziemnia-
ków. Gospodarze z tych wsi — jak
wynika z rekonensansu — mogliby
znacznie zwiększyć hodowlę świń,
ęzy bydła.

'

Tkwią więc w gminie spore je-
, s.zęze rezerwy, na które mamy pra-

wo liczyć, których wyzwolenia ocze-

kujemy. tak jak mieszkańcy Krzyw-
dy mają prawo oczekiwać, na nowe

kino, kąpielisko, mieszkania, dom
. kultury czy kawiarnię!

Jednakże wyzwolenie tych rezerw

nie można osiągnąć tylko drogą ape-
li do chłopów, by lepiej gospodarzy-
li. Trzeba im również stworzyć wa-

runki do owego prawidłowego go-
spodarzenia. intensyfikacji produk-
cji, by w rezultacie mogli osiągnąć
oczekiwane wzrosty plonów i hodo-

.wli. Mam tu na myśli większe do-

stawy materiałów budowlanvch. lep-
sze wyposażenie kółek rolniczych w

maszyny i sprzęt rolniczy, meliora-

cję łąk i pastwisk, lepsze zaopatrze-
nie zagród w wodę itd. itd. •

Krzepiący jest fakt, że władze

gminne dostrzegając te duże potrze-
by nie opuszczają rąk, lecz formułu-

jąc trzeźwe programy, energicznie
zabiegają o ich realizację. Twierdzą
w Krzywdzie, że utworzenie gminy
zwiększyło możliwości i okazji tej
nie myślą przegapić.
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Kontynuując prreglqd referatów przygeto-
wanych na II Kongres Nauki Polskiej w rab-

inach prac Sekcji XVI, publikujemy poniiej
wybrane przez redakcją fragmenty opraco-
wania poświęconego statystyce i ekono-

metrii. Wybór z konieczności pomija wiele

szczegółowych analiz, dokumentacji itdi. Peł-

ny tekst referatu tikaie się w „Ekonomiście"
nr 2/1973.

REDAKCJA

II KONGRES NAUKI POLSKIE)

I EKONOMETRIA
ANDRZEJ LUSZNIEWICZ WŁADYSŁAW WELFE

JEŻELI zalozyć, że podstawową funkcją statytyki
— zarowno w przeszłości, jak i w przyszłości —

powinna b„ : wzrastająca jej przydatność do podej-
mowania dećyzji na różnych szczeblach zarządzania
gospodarką nąrodową (a nie tylko do „fotografowania"
obserwowanych żjawisk), to z wielu metod i technik

statystycznych należałoby wybrać dó prezentacji takie,
które w warunkach gospodarki socjalistyczne} powinny
mieć zastosowanie do „produkcji danych liczbowych"
oraz do „analizy • danych • liczbowych" jako podstawy
podejmowania decyzji społecznoi-gospodarczych. W ta-
kim ujęciu,, zasadniczy akcent powinien być położony
na zagadnieniach warunków i efektywności prowadzo-
nych ,w Polsce dotychczas, tzn. do 1972 r. badań staty-
stycznych oraz ich perspektyw od 1973 r.

Ogólna ocena obecnie funkcjonującego .systemu sta-

tystyki państwowej GUS nie jest łatwa i nie może być
jednoznaczna. Od wielu' lat prowadzone były — oraz

kontynuowane są nadal — intensywne prace nad udo-
skonaleniem tego systemu. Istotnie poprawiono zarów-

no metody, jak i techniki „produkcji liczb" oraz istot-
nie rozszerzono zakres publikowanych informacji sta-

tystycznych. Niemniej jednak nadal występuje szereg
cech negatywnych naszego systemu statystyki pań-
stwowej, do których m. in. należy zaliczyć:

• Brak wyraźnych preferencji dla rozwoju podsystemu sta-
tystyki społecznej mającej za zadanie liczbową charaktery-
stykę społecznych efektów wzrostu gospodarczego. Pomimo
licznych, ale i nie powiązanych ze sobą badań empirycznych,
stan statystyki społecznej w Polsce uznać trzeba jako mniej,
aniżeli zadowalający. Postęp w tym zakresie Jest od 1871 ro-

ku raczej znikomy.
• Brak dostatecznej integracji statystyk branżowych oraz

statystyki finansowej i rzeczowej w ramach podsystemu sta-
tystyki gospodarczej, uniemożliwiało to dotychczas nie tylko
porównywalnoć wiciu zbiorów danycli statystycznych, ale
także i konstrukcję mierników syntetycznych wraz z ich de-'
zegregacją terytorialną;

0 Brak odpowiednich powiązań, zwłaszcza w odniesieniu do
przyjmowanych definicji operacyjnych i stosowanych klasy-
fikacji, między podsystemami statystyki (ewidencji) central-
nej, resortowej i terenowej. Wiąże się to w rezultacie z nie-
dostosowaniem formy „produkowanych" danych liczbowych
dla konkretnych potrzeb odbiorców (użytkowników) wyni-
ków badań statystycznych;

0 W zasadzie brak wyodrębnionego podsystemu statystyki
państwowej z przeznaczeniem dla potrzeb bieżącego zarządza,
nia (informacja operatywna) i podejmowania krótkookreso-
wych decyzji w skali mikrogospodarczej (przedsiębiorstwa)
określonych gałęzi i działów gospodarki narodowej oraz

w skali mikrospołecznej (gospodarstwa domowe określonych
jednostek terytorialnych).

Jedną z zasadniczych przyczyn występowania szere-

gu negatywnych cech aktualnego systemu statystyki
państwowej GUS była wysoka niestabilność oraz nie-

jasność rozwiązań'ótgśńfz"aćyjhyćh, w
,rjakifch funkćjó-

nowała nasza gospodarka narodowa w przeszłości.
Szczególnym problemem ostatnich lat było wypraco-

wywanie odpowiedniego układu sprzężeń zwrotnych
między nowoczesną statystyką a rozwijającą się nową

gałęzią wiedzy tzw. informatyką. Komputeryzacja go-

spodarki narodowej nie powinna prowadzić do likwi-

dacji Systemu Państwowej Informacji Statystycznej
(SPIS). Powinien oh być głównym członem Krajo-
wego Systemu Informacyjnego (KSI).

Niewątpliwy rozwój jakościowy systemu statystyki
państwowej w Polsce oraz równoczesne wprowadzenie
elektronicznej techniki przetwarzania danych liczbo-

wych stworzyły możliwość, jak dotychczas jednak re-

alizowaną w powolnym tempie, szybszego wdrażania
metod statystycznych do praktyki gospodarczej i spo-

łecznej. W rezultacie „produkcji" olbrzymiej masy da-

nych statystycznych (czy nie ma za dużo. czy tych, któ"
re są potrzebne praktyce, czy prezentowanych w od-

powiedniej formie?) problem doboru właściwych me-

tod ich analizy (opisu i wnioskowania) nabrał, zarów-
no z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widze-

nia, szczególnego znaczenia.

Praktycznie znaczący i teoretycznie poprawny jest
podział wszystkich metod statystycznych, niezależnie
od sfery ich zastosowań, na metody statystyki opiso-
wej, użyteczne wtedy w analizach, kiedy przeprowa-
dzana jest obserwacja pełna skończonych populacji
generalnych oraz na metody statystyki indukcyjnej,
użyteczne wtedy, kiedy przeprowadzana jest obser-

wacja losowych prób jednostek, . pochodzących ze

skończonych lub przeliczalnych, albo z nieskończonych
populacji generalnych. Dopiero na tym tle powsta-
wać mogą specjalne problemy zastosowań metod sta-

tystyczno-matematycznych do badania zjawisk go-

spodarczych (statystyka ekonomiczna oraz ekonome-
tria) oraz do badania zjawisk społecznych (statystyka
społeczna).

Przegląd warunków rozwoju oraz niewątpliwych
osiągnięć i braków statystyki ekonomicznej skłania do
dwóch stwierdzeń natury ogólniejszej, a mianowicie:

0 po pierwsze, że występujące zjawisko niedoceniania roli
statvstyki ekonomicznej, zarówno ze strony praktyki go-
spodarczej (nieskuteczność metod), Jak 1 ze strony środo-
wisk ekonomctryczno-matematycznych (arbitralność metod)
utrudniało koncentrację (na większą skalę) wysiłków w celu
zwiększenia użyteczności praktycznej oraz polepszenia pod-
staw teoretycznych metod tej dyscypliny statystycznej;

• po drugie, że systematyczne wprowadzanie elektronicz-
nych maszyn cyfrowych do praktyki prac statystycznych spo-
wodowało i powodować będzie w coraz większym rozmiarze,
nieadekwatność wielu dotychczasowych metod 1 technik sta-
tystycznych, a także pojęć 1 definicji operacyjnych, wypra-
cowanych dotychczas przez statystykę ekonomiczną l dosto-
sowanych często jedynie do potrzeb prostego opisu statysty-
cznego na bazie tradycyjnej (z wyłączeniem emć) techniki
obliczeniowej.

Podobnie jak i w przypadku statystyki ekonomicz-

nej, tak i w odniesieniu do pojęcia ekonometrii nie
ma jednoznacznie, zwłaszcza w literaturze polskiej,
przyjętych określeń.

Początków polskiej myśli ekonometrycznej doszuki-
wać się można już w okresie międzywojen ym (np.
prace WIŚNIEWSKIEGO), ale formalny początek roz-

woju ekonometrii w naszym kraju wiązać należy
z 1958 rokiem, tzn. z publikacją pierwszego polskiego
podręcznika ekonometrii (O. LANGE — Wstęp do

ekonometrii). Stał się on wyraźnym impulsem dla sze-

regu prób wdrażania metod ekonometrycznych (należy
rozumieć statystyczno-matematycznych) do naszej go-

spodarki narodowej oraz do studiów teoretycznych
nad tvmi metodami. Miało to miejsce w tamtym
okresie głównie poprzez publikacje książkowe Z. PA-

WŁOWSKIEGO, Z . HELLWIGA oraz I. KOŹNIEW-
SKIEJ. Następuje okres nie tylko masowego stosowa-

nia metod ekonometrycznych w publikacjach ekonomi-

cznych (czego jednak niestety nie można powiedzieć
o naszej praktyce gospodarczej), ale i rozwijania sa-

mych metod (głównie w zakresie ich algorytmów).
RozWój'• piśmiennictwa ekonometrycznego w Polsce

nie oznaczał, niestety, sytuacji przejmowania oferowa-

nych metod przez praktykę gospodarczą w celu pro-
wadzenia systematycznych badań i podejmowania de-

cyzji. Wprawdzie znane są przypadki bezpośredniej
i, jak można sądzić, efektywnej użyteczności metod
ekonometrii klasycznej, ale ich wdrażanie do praktyki
gospodarczej napotykało w przeszłości (podobnie jak
i w przypadku metod właściwych statystyce ekono-

micznej) ńa zasadnicze trudności, a nawet opory.

Zakres zastosowań metod ekonometrii klasycznej
dotyczył głównie, choć nie jedynie, problematyki ba-
dania funkcji popytu, funkcji kosztów oraz funkcji
produkcji. Podjęto również badania rozkładu docho-
dów i płac w gospodarce socjalistycznej. Cechą szcze-

gólną -tych wszystkich badań była próba wskazania

praktyce gospodarczej na konieczność, a nie tylko ce-

lowość, stosowania metod statystycznych (ekonometry-
cznych) dla określenia powiązań między różnymi
zmiennymi ekonomicznymi. Nierzadko też w pracach
polskich ekonometryków pojawiały się również uogól-
nienia teoretyczne.

Możliwość przeprowadzenia oceny stanu rozwojowe-
go statystyki opisowej i statystyki matematycznej
wiąże się w większym stopniu z piśmiennictwem sta-

tystycznym dla potrzeb Wyższego szkolnictwa ekono-

micznego, aniżeli z praktyką gospodarczą. Stwierdze-
nie to ma odniesienie praktyczne do wszystkich dys-
cyplin statystycznych.

Pierwszym większym polskim podręcznikiem staty-
styki była książka S. SZULCA, która doczekała się
wielu wydań. Fundamentalną —

w warunkach pol-
skich —

pracę stanowiła dwa lata później wydana
książka M. FISZA, która doczekała się kilku wydań
i która do dzisiaj soełńia funkcje dydaktyczne. Od

tego czasu rozwój piśmiennictwa traktującego o me-

todach statystycznych w Polsce jest bardzo znaczny,
ale i —jak się wydaje — nieco żywiołowy.

Z ważniejszych i aktualnie dostępnych podręczni-
ków statystyki wymienić należy następujące: Elemen-

ty rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matema-

tyczne! Z. HEFXWTGA (Warszaw.i 1968V Statystykę
M. KRZYSZTOFIAKA (Warszawa 1970). Teorię staty-
styki O. LANGEGO i A. BANASIftSKIEGO (Warsza-
wa 1962). Statystykę ogólną A. LUSZNIEWTCZA (War-
szawa 1970), Wstęp do statystyki matematycznej Z.
PAWŁOWSKIEGO (Warszawa 1969). Wstęp do staty-
stycznej metody reprezentacyjnej Z. PAWŁOWSKIE-
GO (Warszawa 1972), Statystykę T. PUCHALSKIEGO
(Warszawa 1969), Statystykę dla ekonomistów t. 2 W.

SADOWSKIEGO (Warszawa"l988)", Statystykę matema-

tyczną W. SADOWSKIEGO (Warszawa 1965), Staty-
stykę dla^ekonomistów t. I B. SZULCA (Warszawa
1967), Zarys metod statystycznych K. ZAJĄCA (War-
szawa 1971) oraz Metodę reprezentacyjną H. ZASĘPY
(Warszawa 1972). Ukazały się też dwa obszerne nowe

(poza poprzednio wydanymi książkami B. SZULCA
i E. VIELROSEGO oraz M. LATUCHA i A .' LUSZN1E-
WICZA) zbiory zadań i ćwiczeń statystycznych.
Większość z wymienionych polskich podręczników sta-

tystyki doczekała się dwóch lub więcej wydań. Cechą
szczególną polskich podręczników statystyki jest abso-
lutna różnorodność terminologiczna i dowolność ozna-

czeń formalnych.

Szczególną dziedziną zastosowań metod statystycz-
nych są badania zjawisk społecznych, tzn. procesów
demograficznych oraz poziom życia ludności.

Jak trafnie zauważa K. ZAJĄC, badania zjawisk
społecznych są szczególnie utrudnione ze względu na

„mniejszą rozpoznawalność", wieloznaczność oraz

zmienność w porównaniu do badań zjawisk gospo-

darczych. Dopiero w ostatnich dwóch latach —: w

związku z nadaniem wyraźnego priorytetu celom spo-

łecznym w gospodarce narodowej — rozpoczęto w

GUS prace nad budową systemu statystyki społecznej
w naszym kraju.

Dotychczasowa tematyka statystycznych badań spo-

łecznych koncentrowała się w Polsce głównie wokół

systematycznych obserwacji budżetów gospodarstw
domowych pracowników gospodarki uspołecznionej (z
wyłączeniem rolnictwa i leśnictwa). Oprócz ciągłych
od 1956 r. publikacji GUS o wvnikach tych badań, z

większych prac naukowych poświęconych problema-
tyce budżetów domowveh w Polsce wymienić należy:
O metodach badania budżetów rodzinnych w Polsce
w łatach 1920—1959 A. LUSZNIEWICZ A (Warszawa
IflSP). Budżety domowe rodzin chłopskich M. CZER-
NIEWSKIEJ (Warszawa 19631. Ekonometryczna anali-
za budżetów domowych K. ZAJĄCA (Warszawa 1966)
ora': Dorhodv i wvdatkl pracowników przemysłu A.
TYMOWSKIEGO (Warszawa 1967 '

Instytut Pracv).
Ukazała sie również oierwsza w Polce monografia
w tym zakresie A. LUSZNIEWICZ A: Statystyka po-
ziomu życia ludności (Warszawa 1972). Obok wymie-
nionych pozycji książkowych, liczba publikacji doty-
czących metod, techniki i wyników badań budżetów
domowych bvła stosunkowo bardzo liczna (głównie
artykuły L. BESKTb, J. KORDOSA, Z . SAMSELA oraz

R. Vlelrosego). W ostatnim okresie pojawiły się też

liczne prace dotyczące zastosowań metod statystycz-
nych do badania budżetów czasu oraz wyników badań
rozkładu dochodów i płac nominalnych. Wyniki tych
ostatnich badań służą — jak można założyć — wielo-
rakim celom prognostycznym, podczas gdy inne, wy-
mienione oonrzednio badania, miały raczej charakter

tylko diagnostyczny.

Statystyczne badania poziomu życia ludności PRL

prowadzone były i są nadal w stosunkowo szerokim
zakresie i koncentrują sie. jak dotychczas, głównie na

problematyce budżetów domowych oraz spożycia to-
warów i usług (obserwacje ciągłe), jak także na pro-

blematyce warunków mieszkaniowych 1 majątkowych
(obserwacje nieciągłe) podstawowej części populacji
miejskich gosoodarstw domowvch. Zakres tych obser-
wacji ostatnio rozszerzył sie znacznie (np. jednorazo-
we. jednoroczne badania budżetów czasu oraz.badania
funduszów konsumpcji zbiorowej), a ich metodologia
jp*t stale udoskonalana. Niemniej jednak brak jest w

dalszym ciągu jednolitej (w sensie potrzeb planistycz-
nych) oraz wewnetrznie zgodnej (w sensie powiązań
tematów cząstkowych) koncendi komnleksowych ba-
dań Doziomm życia ludności. Jałcie powinny być zatem

te badania?

Podstawą jednolitej i wewnętrznie zgodnej koncep-
cji statystyki poziomu życia ludności powinna być,
jak już podkreślaliśmy teoria stopnia zaspokojenia
potrzeb materialnych i kulturalnych społeczeństwa

w warunkach gospodarki socjalistycznej. Stan badań
teoretycznych w tym. zakresie uznać należy w Polsce

raczej za początkowy, niemniej jednak pewne ustale-
nia praktyki GUS l IGS zasługują na podkreślenie, a

mianowicie:
0 po pierwsze, że badania poziomu iyela ludności (oraz te-

rytorialnej i dynamicznej zmienności tego poziomu) powinny
opierać się zarówno na zbiorze mierników W jednostkach
wartościowych (dla mierzenia oakładów ekonomicznych), Jąk
i — a może przede wszystkim na zbiorze mierników w jed-
nostkach naturalnych (dla mierzenia efektów społecznych);

0 po drugie, że należy dążyć do stworzenia takiego syste-
mu informacji statystycznej w zakresie badań poziomu życia
ludności (pousystem SPIS), aby wyniki badań „pokrywa-
ły" wszystkie, istocnie ważne, grupy potrzeb materialnych
i kulturalnych, które są zaspokajane przez ludność (gospo-
darstwa domowe) w danym okresie i na danym obszarze;

0 po trzecie, że powinny być opracowane liczbowe punkty
odniesienia (tzn. przedziały dopuszczalnej zmienności, stabil-
ne dla danego planu S-letniego) dla zbioru mierników —

re-

prezentamow poszczególnych grup potrzeb i żc przeciętna
(śred iia arytmetyczną) poziomu zaspokojenia danej potrzeby
powinna być korygowana współczynnikiem stopnia równo-
mierności rozdziału (wyprowadzonym np. z krzywej kon-
centracji) ;

0 po czwarte, że opracowane powinny być zasady agrega-
cji cząstkowych wskaźników stopnia zaspokojenia poszcza-
gólnycu potrzeb materialnych 1 kulturalnych ludności i że
celem ostatecznym byłaby konstrukcja Wskaźników synte-
tycznycn (przynajmniej dla województw I miast wydzielo-
nycii oraz wskaźników ogólnopolskich) z możliwością ich
różnicowania na grupy społeczno-zawodową ludności i * po-
działem, każdorazowo, na miasto-wieś.

II

Podstawowe merytoryczne zagadnienia budowy sy-
stemów informacji statystycznej, zwłaszcza SPIS doty-
czą wyboru kierunków i stopnia przetwarzania infor-

macji, wpływającej do systemu. Wyróżnimy tu proble-
my: (a) wyodrębniania i transformacji zbiorów In-
formacji, stosownie do celów czy to zarządzania, czy
to badań naukowych, (b) praktycznej identyfikacji
pojęć, to jest tworzenia definicji i klasyfikacji oraz

określania mierników zjawisk na użytek systemu, (c)
wyboru metod agregacji danych oraz stosowania opi-
sowych parametrów rozkładu, zmienności w czasie
itd.

Na przestrzeni lat pięćdziesiątych, w związku z silnie
scentralizowanym planowaniem centralnym, nastawio-
nym na drobiazgowe kierowanie działalności resor-

tów, zjednoczeń i przedsiębiorstw zostały utworzone

podsystemy informacji gromadzące dane o działalności
tych organizacji, a także poszczególnych działów i ga-
łęzi gospodarki narodowej na podstawie odpowiedniej
sprawozdawczości. Utrzymały się one po dzień dzisiej-
szy, rozbudowane przez utworzenie odpowiednich pod-
systemów resortowych (opartych głównie na sprawo-
zdawczości resortowej) oraz administracyjno-teryto-
rialnych i wzbogacane o dodatkowe informacje, pły-
nące coraz" częściej ze spisów i innych źródeł maso-

wych danych. Zostały '.' one następnie uzupełniona
o podsystemy zbi&ctowane według zasą;^ funkcjonal-
nej (ludność, żamianieiiie, majątek trwały/ inwesty-
cje, finanse, a ostatnio usługi).

Od początku powstania SPIS należytą uwagę po-
święcono kwestii wyodrębniania w podsystemach in-

formacji tworzonych według kryterium organizacyj-
nego (dane sprawozdawcze przedsiębiorstw, zjedno-
czeń) również podzbiorów wyróżnionych ze względu
na kryteria rzeczowe: ekonomiczne lub społeczne.

Orientacja na potrzeby scentralizowanego zarządza-
nia jednostkami gospodarczymi doprowadziła do hi-

pertrofii podsystemów działowo-branżowych, przy
jednoczesnej tendencji do wzajemnej izolacji tych sy-

stemów, a także podsystemów funkcjonalnych. Zna-
lazło to wyraz w tworzeniu nie powiązanych z sobą,
nie pozbawionych luk źródeł infortnacji, że Wymieni-
my funkcjonującą odrębnie sprąwozdawczość rzeczo-

wą i finansową, nie pozwalających na swobodny
przepływ informacji z jednych podsystemów do dru-

gich.
Godzi się jednak zauważyć, że w latach 60-tych

zbudowano kilka systemów informacji, przewidują-
cych dokonywanie systematycznej, na szeroką - skalę
transformacji danych. Chodzi tu przede wszystkim
o system rachunkowości narodowej (bilansów gospo-
darki narodowej), który należy obecnie do dobrze roz-

winiętych w skali światowej oraz ó rozbudowane w

ostatnich latach, na użytek planowania przestrzenne-
go, regionalne systemy informacji. Wreszcie powstał,
absorbujący uwagę poważnej części aparatu GUS,
podsystem bieżącej informacji, dla potrzeb admini-

stracji centralnej, zawierający odpowiednio wyselek-
cjonowane i zagregowane dane o rozwoju sytuacji
gospodarczej i społecznej kraju.

W świetle wyników prac Komisji Partyjno-Rządo-
wej do spraw. Unowocześnienia Systemu Funkcjono-
wania Gospodarki i Państwa można zaryzykować te-

zę, że potrzeby centralnego zarządzania i programo-
wania działalności gospodarki narodowej skłaniać bę-
dą do przełamywania barier branżowych przez two-

rzenie zbiorów informacji opisujących rozwój wyróż-
nionych dziedzin działalności gospodarczej czy też
struktur gospodarczych, wzajemnió z sobą powiąza-
nych i zintegrowanych.

Można również przyjąć, że potrzeby polityki spo-

łecznej, a także liczne postulaty świata nauki dopro-
wadzą do wypełnienia luk oraz zintegrowania zbio-
rów informacji, które złożą się na (nie istniejący
dziś) podsystem informacji statystycznej o zjawiskach
społecznych.

Generalnie zaś pragniemy wyrazić pogląd, że coraz

to szersze zastosowanie w procesie prognozowania,
planowania i zarządzania na szczeblu centralnym
modeli opisowo-symulacyjnych jak 1 modeli optyma-
lizacyjnych stworzy sytuącję, w której w przyszłości
zbiory informacji statystycznej będą musiały być na-

leżycie zintegrowane przy jednoczesnym usunięciu luk
informacyjnych i będą zarazem odpowiadać wymaga-

niom, jakie stawia się materiałom informacyjnym słu-
żącym celom badań naukowych.

Problemy badania systemów informacji «tatystycz-
nej od strony ich treści, a zwłaszcza Zgodności z funk-
cjami, dla których zostały powołane, nlesprzecznoścl
z systemami pojęciowymi rozwijanymi na gruncie
ekonomii politycznej i socjologii, a także problemy
rozwoju metod statystycznego opisu 1 zastosowań tych
metod w systemach informacji opisujących zjawiska
gospodarcze i społeczne należą do zakresu statystyki
społeczno-gospodarczej .i jej dyscyplin składowych:
statystyki opisowej (ogólnej) oraz statystyki ekono-
micznej i społecznej. Ponieważ tendencje rozwojowe,
gdy chodzi o problematykę badawczą tych dyscyplin,
zostały już przez nas wcześniej scharakteryzowane,
ograniczymy się w tym miejscu do «formułowania
kilku refleksji natuiy ogólnej.

Statystyka ekonomiczna przeżywała okres ciekawe-

go rozwoju na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć-

dziesiątych, kiedy to pojawiły się oryginalne prace
dotyczące zarówno zasad budowy nowych systemów,
informacyjnych, jak również teorii i zastosowali in-
deksów ekonomicznych, wyprzedzając rozwój ich za-

stosowań w praktyce. W latach późniejszych nastąpiło
osłabienie tętna rozwoju, a w niektórych jej dziedzi-
nach wystąpiły symptomy kryzysu. Wyraziły się one

w braku poważniejszych studiów wyprzedzających
rozwiązania praktyczne lub też zastoju teorii (indek-
sy) i regresie, gdy chodzi o zastosowania, Ten stan

rzeczy powinien być przezwyciężony, jednakże wymaga
to, by' Główny Urząd Statystyczny umożliwił Stwo-
rzenie warsztatu naukowego nowej kadrze specjali-
stów w różnych ośrodkach kraju przez inicjowanie,
stymulowanie i finansowanie badań, dotyczących no-

wych systemów informacji i metod opisu oraz umożli-
wienie weryfikacji opracowanych koncepcji przy wy-

korzystaniu materiałów liczbowych Urzędu.

Rozwój statystyki społecznej był raczej powolny,
lecz zdawał się nie podlegać większym wstrząsom.
Równolegle trwały prace nad sformułowaniem zado-
walającego systemu pojęć oraz nad znalezieniem syn-
tetycznych mierników rozwoju społecznego. Poza
SPIS przeprowadzono na większą skalę samodzielne
dochodzenia statystyczne. Na szerszą skalę zastały
także rozwinięte badania warunków bytu ludności
oparte głównie na wynikach obserwacji budżetów
gospodarstw domowych.

przedstawione wyżej, ostatnie zwłaszcza kierunki
badan wyznaczać 0304 zapewne tematykę badawczą
w najbliższej perspektywie, przypuszczać należy, ze

badania, te łącznie z pracami naa doskonaleniem sy-
stemów pojęć w statystyce społecznej doprowadzą do

rozwinięcia systemu racnunkowosci społecznej, w kie-
runku ujęcia także procescw ludnościowycn, Kształce-

nia, spożycia społecznego, majątku konsumpcyjnego
itd.

jttosjiąca złożoność procesów gospodarnych, postę-
pujące w ślad za tym zmiany w systemach plano-
wania i zarządzania w krajacn socjalistycznych, *mie-

rzają w kierunku dostosowania zakresu decyzji pedćj-
mowanycn na odpowiednich szczeblach gai-yypnU ao

ęie&tywnych możliwości podejmowania decyli wy-

scępującycn na tych szczeolacn i jednocześnie wyzwa-
lania inicjatyw społecznych.

Z procesami tymi związane są tendencja do korzy-
stania na coraz to większą skalę z nowoczesnych me-

tod. sterowania, programowania i prognozowania pro-
cesów gospodarczycn, opartych na matematycznym
modelowaniu tych zjawisk. Modelowanie to* przy wy-

korzystaniu rosnących możliwości, jakie stwarza

współczesna technika obliczeniowa, otwiera nowe

perspektywy zarówno w praktycznym działaniu, jak
i dla rozwoju szeroko rozumianej ekonometrii.

... Perspektywy te są związane z. tworzeniem możliwo-
ści (a) otrzymywania wieiówariaiitowych programów
rozwoju czy też prognoz, a także studiowania nwżii-

wycn-skutków aiternatyWnycn posunięć polityki gos-

podarczej i społecznej, a to dzięki łatwości stymulQ^
wania na podstawie odpowiednich modeli, (b) syste-
matycznej aktualizacji planów i programów ułatwia-

jącej realizację idei planowania Kroczącego i wresz-

cie (c) formułowania programów optymalnych^

Próby zastosowań szeroko rozumianych modeli eko-
nometrycznych, tj. obejmujących zarówno modele

opisowe: deterministyczne (przepływów) i stochastycz-
na (tj. ściśle ekonometrycznej, jak tąż i modele opty-
malizacyjne, miały miejsce zarówno w mikro- jak
i makroskaii.

W związku z położeniem silnego akcentu na prace
prognostyczne zarysowała się, miejmy nadzieję, trwa-
ła tendencja do podejmowania w coraz to nowyęh
ośrodkach oadawczo-rozwojowych opracowań opar-

tych na ekonometrycznych modelach opisowych. Ola

długich l średnicn okresów czasu, łączących się ą po-

dejmowaniem decyzji inwestycyjnych za podstawę
mogą być przyjmowane przyczynowo-skutkowe mo-

dele opisowe, ewentualnie wiązane z modelami prze-

pływów międzygałęziowych. Ula śrędnich i krótkich
okresów czasu, łączących się z podejmowaniem decy-
zji cenowych, dotyczących Wykorzystania potencjału
produkcyjnego, zmian w handlu zagranicznym lub

innych decyzji interwencyjnych, mogą być brana po4
uwagę krótkookresowe modele przyc2ynowo-skutl(owe
lub tendencji rozwojowych.

Z drugiej strony, planowane na lata TMiJMł*jpy
znaczne zwiększenie nasycenia gospodarki w koippu-
terze, wraz z planowanym rozwijaniem efektyWiiych
systemów decyzyjno-informacyjnych na szczeblu wiel-
kich organizacji gospodarczych, otwieranowe szanse

wdrażania modeli programowania do kierowania dzia-

łalnością tych organizacji. Stwarza to nadziej ęi nia
częściowe choćby zmniejszenie przepaści, jaka ^ryso-
wała się między zastosowaniami a aktualnym stanem

wiedzy i osiągnięciami badawczymi w dziedzinle ba-
dań operacyjnych, a także ekonometrii.

Rozwój teorii przepływów międzygałęziowych, jak
również rozwój zastosowań ekonometrii 1 programo-
wania matematycznego (badań operacyjnych), a więc
postęp w dziedzinie budowy matematycznych modeli
funkcjonowania i wzrostu gospodarki narodowej oraz

jej sfer, gałęzi i sektorów zależy w znacznej mienie
od,postępu w procesie formalizacji sądów naukowych
formułowanych na gruncie ekonomii politycznej
i ekonomik szczegółowych.

Wydaje się; że szczególnie celowe byłoby stymulo-
wanie rozwoju ekonomii, zwłaszcza matematycznej w

kierunku formalizacji teorii funkcjonowania gospor
darki socjalistycznej, rozwijania teorii rachunku eko*
nomicznegó, zwłaszcza w kierunku baclania własności

systemów zarządzania, z różnie definiowanymi celami
gospodarowania. Potrzebny jest także dalszy rozwój
teorii wzrostu gospodarczego w kierunku tworzenia
pomostów między tą teorią a możliwościami formuło-
wania empirycznych modeli wzrostu.

Pewien wpływ na rozwój interesujących nas dyscy-
plin wywarło powstanie cybernetyki. Wyraził gię on

w upowszechnieniu spojrzenia na gospodarkę naro-

dową jako na „system złożony", ó hierarchicznej
strukturze, z wbudowanymi weń „urządzeniami" Ste*
rowania.

Zwróćmy uwagę na to że również stymulując
cy dla rozwoju zastosowań ekonometrii jest postęp w

badaniach demograficznych i socjologicznych. Wbrew

utartym do niedawna opiniom, dzięki zastosowaniom
na szeroką skalę zmiennych sztucznych (zecpjedyn-
kowych), stal się możliwy sformalizowany opis struk-
tur, a zwłaszcza związków, pomiędzy różnymi struk-
turami lub kształtującymi je czynnikami.
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. NRD. DDR-REPORT 73
Racjonalizować przy pomocy WMW
to znaczv efektywnie produkować

PRZEMYSŁ OBRABIAREK I NARZĘDZI
NRD DOWODZI, ŻE „RACJONALIZOWAĆ
PRZY POMOCY WMW — TO ZNACZY EFEK-

TYWNIE PRODUKOWAĆ". PRZEMYSŁ OBRA-
BIAREK I NARZĘDZI NRD UCZESTNICZY
PO RAZ DWUDZIESTY NA 42 MTP, PRZED-

STAWIAJĄC REPREZENTATYWNĄ CZĘSC
SWEGO PROGRAMU PRODUKCYJNEGO I

EKSPORTOWEGO.

Wystawcamf są następujące kombinaty WMW:

f— VEB Kombinat Obrabiarkowy „7 Października". Berlin;
~ 'VEIf 'Kombinat Obrabiarkowy „Fritz Heckcrt", Karl-Marx-Stadt;

VEB Kombinat Obróbki Plastycznej, Erfurt;

VEB Kombinat Narzędzi Schmalkalden:
VEB Kombinat Zegarów i Maszyn Ruhla.

Wystawiają one 24 eksponaty maszynowe, w tym 7 obrabiarek stero-

wanych numerycznie i 11 grup narzędzi, stanowiących przekrój ich

programu produkcyjnego.

Po raz dwudziesty na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Wiele z wystawionych w Poz-

naniu eksponatów otrzymało zło-

te medale podczas Targów Lip-
skich oraz innych imprez mię-
dzynarodowych.

Należą do nich numerycznie stero-
wana frezarka pianowa z krzyżo-
wym stołem przesuwanym i gwiaź-
dzistą głowicą rewolwerową FKrRS
250X1000, automat szlifierski do otwo-
rów łożysk tocznych SWal 63 i au-

tomat szlifierski do bieżni wał-
ków łożysk tocznych z hydraulicz-
nym, automatycznym obciąganiem
kołyskowym.. Wszystkie wymieniona
maszyny odznaczają się wysokimi
parametrami techniczno-ekonomicz-
nymi i umożliwiają zmniejszenie per-
sonelu obsługującego oraz gwarantu-
ją zwiększenie wydajności pracy.

Maszyny, centra obróbcze oraz

linie produkcyjne są w wielu

przypadkach bezpośrednim rezul-

tatem współpracy naukowo-tech-

nicznej krajów RWPG. Dotyczy
to zarówno pojedynczych maszyn

o różnym stopniu automatyzacji,
centrów obróbczych i komplet-
nych linii produkcyjnych do ma-

łych i średnich serii, jak też do

produkcji wielko- i średnioseryj-
ii ej.

Współpraca kombinatów WMW,

zatrudniających ponad 65.000

osób, z polskimi kombinatami, w

szczególności produkującymi ob-
rabiarki i narzędzia, jest bardzo

•wielostronna. Tak np. istnieją
ścisłe kontakty z PONAR JOTES,
PONAR BIAL. PONAR KOMO ,

PONAR PORUM, FOP A VIA ,

PONAR PLASO, BUMARem i
POLMAGIem.

Rozwijająca się socjalistyczna
integracja gospodarczą wymaga

udoskonalenia dwustronnej i

wielostronnej współpracy w dzie-
dzinie badań i prac rozwojowych,
konstrukcji i produkcji. Współ-
praca ta jest podstawą nieprzer-
wanego rozwoju i stałego zwięk-
szania możliwości produkcyjnych
przemysłu obrabiarkowego i na-

rzędziowego NRD.

Na tegorocznych Międzynarodo-
wych Targach Poznańskich przemysł
obrabiarkowy i narzędziowy NRD
wystawia sterowane maszynami Iiczą-
cyfni obrabiarki WMW. Do sterowa-
nia służy system małych maszyn
K3S 4200 i automat do rejestracji
„Daro Oplima 527". Wystawione w

Poznaniu eksponaty znów będą do-
wodem dużych korzyści pH-nących dla
użytkownika maszyn WMW.

Niezawodność i jakość maszyn do przetwarzania danych

Kombinat VES Zentronilc z NRD
wytwarza nowoćfeW^'^ pcliii -irl-
powiadające wymogom praktyki ma-

szyny do przetwarzania danych oraz

maszyny biurowe. Do asortymentu
.produkcyjnego zakładów kombinatu
należą znane ze swej wysokiej ja-
kości, - wydajności i taniej eksploata-
cji systemy i urządzenia „Daro" <lo
rejestracji danych, księgowania, licze-
nia i pisania jak też do elektronicz-
nej techniki obliczeniowej. Znalt
„Daro" wszystkich wymienionych
urządzeń oznacza wysoką jakość wy-
robów z Niemieckiej Republiki De-
mokratycznej.

Urządzenia i przyrządy z kombina-
tu Zuntronik mogą współpracować z

urządzeniami do przetwarzania da-
nych kombinatu Robol,ron oraz

wszystkimi innymi — małymi, śreJ-
niml i dużymi urządzeniami do elek-
tronicznego przetwarzania danych.
Mogą być one stosowane zarówno
pojedynczo jak też stanowić elemen-
ty nowoczesnych systemów przetwa-
rzania informacji. Wykorzystanie wy-

robów; . „Daro". Jest zawsze-; efektyw-
ne dzięki temu, że posiadają one bo-
gaty zestaw materiałów systemowych,
umożliwiających rozwiązywanie róż-
norodnych zadań.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicz-
nego Biiromascbjnen-Export GmbH
Berlin wystawia na Międzynarodo-
wych Targach w Poznaniu między
innymi system małych maszyn cy-
frowych KRS 42D0 kombinatu Robo-
tro;i-L>re.iden. Syslem małych ma-

szyn cyfrowych należy do rodziny
mas-jyn cyfrowych ROBOTRON 4il00
i jest częścią składowa nowo opraco-
wanego sterowania programowego
systemów. Maszyny te mogą współ-
pracować z urządzeniami ESER i PKS
4000.

Reprezentatywna oferta przedsta-
wiona na Targach Poznańskich umo-

żliwia specjalistom i użytkownikom
maszyn do przetwarzania danych
i maszyn biurowych przekonanie się
o jakości, niezawodności i rentow-
ności urządzeń i maszyn „Daro".

WSPÓŁPRACA
W NOWYM STYLU
Wypowiedź GERHARDA NITZSCHKE, Wiceministra d/s Stosun-
ków Gospodarczych z Zagranicą NRD

Niemiecka Republika Demo-

kratyczna przykłada wielką wa-

gę do XLII Międzynarodowych
Targów Poznańskich, na których
przedstawia zróżnicowaną i cie-

kawą ofertę towarową. W tego-

rocznych Targach Poznańskich

bierze udział 17 przedsiębiorstw
handlu zagranicznego. Prezen-

tują one na 5 500 m2 powierzchni
wyroby przemysłu maszynowe-

go, przemysłu żelaza i stali, prze-

mysłu chemicznego, elektrotech-

niki i elektroniki, jak również

przemysłu włókienniczego i środ-

ków transportu.

Stosunki gospodarcze między
NRD i PRL kształtują się na ba-

zie kompleksowego programu

RWPG i zgodnie z dwustronny-
mi porozumieniami, zawartymi
między kierownictwami partii i

rządami obu krajów. Ważnym
krokiem w ich realizacji jest
podpisany 20 grudnia 1972 roku

protokół o wzajemnych dosta-
wach towarowych i usługach w

roku 1973. Na podstawie zadań

ustalonych w wieloletniej umo-

wie handlowej oraz postanowień
Komisji d/s Współpracy Gospo-
darczej i Naukowo-Technicznej,
protokół roczny przewiduje
znaczne zwiększenie wielkości

obrotów. Import NRD z Polski

zwiększy się w tym okresie o po-

nad połowę.

Dzisiaj udział NRD w polskim
handlu zagranicznym wynosi 9%,
co stawia ją ną drugim miejscu
po ZSRR. Na wyposażenia ma-

szyny i urządzenia, które mają
decydujący wpływ na efektywną
strukturę gospodarki narodowej
obu państw, przypada połowa
eksportu zarówno po jednej, jak
i drugiej stronie.

I tak eksport obrabiarek z

NRD do Polski zwiększy się do

roku 1975 dwukrotnie, eksport
urządzeń dla przemysłu chemicz-

nego pięciokrotnie, a wyrobów
elektrotechnicznych i elektro-

nicznych, W0roś»ieixoę:okofo .po.

łowę.

- W tym S3roy<BV.#kresie Polska

podwoi swoje dostawy obrabia-
rek i prawie pięciokrotnie zwięk-
szy dostawy maszyn do obróbki

plastomerów i elastomerów.

Stwarza to dla obu krajów wiel-
kie możliwości socjalistycznej ra-

cjonalizacji, wykorzystania mocy

produkcyjnych, obniżenia kosz-
tów oraz zwiększenia wydajności
pracy.

Wyrazem stale pogłębiającego się
socjalistycznego podziału pracy i ko-
operacji są na przykład wzajemne
dostawy maszyn włókienniczych.
Dzięki długoterminowym porozumie-
niom specjalizacyjnym cale zapotrze-
bowanie NRD na liczniki prądu trój-
fazowego i prądu przemiennego po-
kryte będzie polskim eksportem, a

własna produkcja w tym zakresie zo-

stanie wstrzymana. Polskie dostawy
ustalono już do 1980 roku.

Ważne z punktu widzenia gospo-
darki narodowej są także usługi bu-
dowlane i montażowe polskich przed-
siębiorstw. Obecnie polscy specJallscl
budują w NRD dwie kompletne fa-
bryki kwasu siarkowego, o rocznej
zdolności produkcyjnej wynoszącej
200 kiloton. Przewiduje się budowę
trzeciej fabryki. Jako surowiec do
produkcji służyć będzie polska siar-
ka. Duże uznanie zdobyli w NRD
polscy specjaliści i wykwalifikowani
robotnicy budowlani, którzy układali
rurociągi, zbudowali chłodnie komi-
nowe i kominy dla zakładów enCi-
getycznych w Thierbach, BOxberg
i Hageuwerder. Również na takicli
ważnych dla rozwoju naszej gospo-
darki budowach Jak zakłady : azoto-
we w Piesteritz lub odlewnia stali-
wa Rotliensee znajdujemy naszych
polskich przyjaciół współpracujących
z naszymi robotnikami budowlanymi
i monterami. Doskonałe wyniki, osią-
gnęli polscy robotnicy budowlani
także w organizacji i wykonaniu bu-
dowy zakładów szkła i ceramiki w

. Ilmenati.

Do najważniejszych towarów wy-1
ekfoortowanych z NRD do Polski na-

51

leżą m. in. także maszyny poligra-
ficzne, pojazdy szynowe, urządzenia
dla cementowni, przemysłowe arty-
kuły konsumpcyjne, Jak również ma-

szyny i sprzęt dla przemysłu lekkie'
go i spożywczego.

Zawarte między obu naszymi
krajami wieloletnie porozumienie
0 wzajemnej wymianie towarów/
w latach 1971—1975 umożliwia
NRD i PRL rozszerzenie korzyst->
nych dla obu stron dostaw to-

warów.

Dynamiczny rozwój, jak też co->

raz szersze zastosowanie w na>

szych krajach postępu naukowo-

technicznego stwarza korzystne
warunki zarówno do dalszego
rozwijania już wypróbowanych
form współpracy, jak również
do stwarzania nowych, bardziej
efektywnych metod współpracy
między naszymi gospodarkami
narodowymi.

W ramach rozszerzającej się
współpracy naukowo-technicznej,
oba nasze kraje nie ograniczają
się np. tylko do wymiany towa-

rowej,- - podziału - produkcji nie-

których wyrobów lub też wspól-
nego ich produkowania lecz rń-

wm
c

- «zakale ^zwiąstkfift! pro-

blemu jak produkować więcej,
lepiej, taniej. Tak rozważa się
np. na bazie długoterminowych
porozumień pogłębienie podziału
pracy, w którym jeden z partne-
rów dawałby swój wkład w dzie-

dzinie inżynieryjno-technicznej, a

drugi — w dziedzinie konstrukcji

1 produkcji.

Dalszy rozwój wzajemnej
współpracy przyczynia się do wy-

pełniania zadań postawionych
przez VIII Zjazd SED i VI Zjazd
PZPR, jak też do utrwalania

więzi ze Związkiem Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich i in-

nymi krajami wspólnoty socjali-
stycznej.

Trwały i nowoczesny

samochód ciężarowy W 50
Rozwiqzania systemowe dla transportu i rolnictwa

Państwowe Przedsiębiorstwo
Handlu Zagranicznego Transport-
maschipen-Export-Import z NRD

jest aktywnym partnerem han-

dloWym, sprzedającym wyroby
11 gałęzi przemysłu NRD i dys-
ponującym przedstawicielstwami
na 4 kontynentach. Przedsiębior-
stwo to eksportuje i importuje
pojazdy jednośladowe, samocho-

dy osobowe, pojazdy użytkowe,
ogumienie, mąszyny. rolnicze i

traktory. Coraz większym zainte-

resowaniem partnerów . handlo-

wych cieszy się oferta prezentu-

jąca wydajne pojazdy użytkowe.
Ponadto Transportmaschinen-
Export-Import może zaoferować
swoim klientom i wszystkim za-

interesowanym' systemy do me-

chanizacji i automatyzacji np. w

rolnictwie lub transporcie.
" Po'dśtawę _ eksportu stanowią

czołowe' wyroby przemysłu uspo-

łecznionego, jak np. samochód

ciężarowy W 50 czy też wysoko-
wydajny kombajn zbożowy E512,
wyposażony w jednolity silnik

Diesla, rozwijający moc do 125

KM. Daje to poważne korzyści
klientom jeśli chodzi o konser-

wację, zaopatrzenie w części za-

mienne, naprawy oraz specjali-
zację pracowników.

Na pokazach nowoczesnej techniki
rolnej i spożywczej z NRD w Nara-
mowicach, Trans portmaschinen-Ex-
port-Import kładzie nacisk na kom-
pletne systemy maszynowe dla naj-
ważniejszych dziedzin produkcji rol-
nej. Profil wystawy określają roz-

wiązania systemowe pierwszego
i drugiego stopnia przetwarzania. Na
wystawie w Naramowicach ekspono-
wane są także wyroby Kombinatu
Fortschritt Neustadt. Wszystko to co

charakteryzuje dzisiaj najnowocze-
śniejsze procesy zbiorów i technolo-
gie przetwarzania nierozerwalnie łą-
czy się z nazwą tego kombinatu z

NRD.

Zwiedzający Targi Poznańskie

będą mogli obejrzeć samochody
ciężarowe, pojazdy transportu
wewnętrznego „Multicar", przy-

czepy, motocykle MZ oraz samo-

chody osobowe „Wartburg" i

„Trabant" z NRD. Głównym
punktem ekspozycji są różne

wersje samochodu ciężarowego
IFA W 50 z zakładów samocho-

dowych w Ludwigsfelde. Samo-
chód ten jest codziennie spoty-

kany na ulicach większości kra-

jów socjalistycznych, w wersji
spedycyjnej lub jako środek

transportu w budownictwie, rol-

nictwie i przemyśle. Istnieje już
60 wariantów samochodu IFA

W 50, co • może być dowodem

sprawności tego pojazdu-o wy-
Ł '

sókiej jakości,
(patrz zdjęcie)

PIĘKNE TEKSTYLIA

dzięki nowoczesnym maszynom
Wyniki techniczne i ekonomiczne gwarancją wysokiej wydajności

Przemysł maszyn włókienniczych
NRD wprowadza na rynek coraz wię-
cej nowości, które zmieniają poważ-
nie produkcję tkanin. Kierunek roz-

woju wyznacza przede wszystkim
produkcja i eksport kompletnych
urządzeń oraz wysokowydajnych, po-
jedynczych maszyn.

Postępy w przemyśle maszyn włó-
kienniczych NRD są między innymi
wynikiem rozwijającej się współpra-
cy naukowo-technicznej z bratnimi
krajami socjalistycznymi. Przykła-
dem tego mogą być szczegółowe po-
rozumienia z ZSRR o ustalaniu pla-
nów i prowadzonych prac.

Realizacja socjalistycznej integracji
gospodarczej oznacza dla przemysłu
maszyn włókienniczych NRD również
konkretne posunięcia. Na pierwszym
miejscu można tu wymienić wspólny
projekt Polski i NRD wybudowania
przędzalni bawełny w Zawierciu. Za-
kład ten jest wspólnie projektowany
i budowany przez oba kraje 1 będzie
wspólnie zarządzany. Pó .ukończeniu
przędzalnia • osiągnie w roku 1974
wydajność roczną 12 500 ton przędzy
bawełnianej, przy czym każda ze

stron otrzyma połowę.

Na Międzynarodowych-Targach Po'

znańskich będzie można obejrzeć
między innymi: dziewiarkę osnowo-

wą „Kokett E 2" (patrz zdjęcie), wy-
produkowaną • przez zakłady VEB
Wirkmaschinenhau 1 Limbach-Ober-
frohna, dziewiarki okrągłe szydełku-
jące „Multicomet" i „ Multikarat" ,

produkowane w zakładach VEB
Strickmaschinenbau Karl-Marx-Stadt,
jak też przemysłowe maszyny do
szycia, produkcji zakładów VEB
Nahmaschinenwerk Altenburg. Na je-
siennych Targach Lipskich w 1972 ra-

ku przemysłowe maszyny do szycia
'serii 8332 otrzymały złoty medal.

' W wielkoseryjnej produkcji wyso-
kogatunkowych tkanin ciężkich ma-

szyny „Multicomet" i „Multikarat"
okazały się najlepsze, przewyższając
pod wielu względami klasyczne kro-
sna tkackie. Wyroby tych maszyn
odpowiadają wysokim wymaganiom,
sa lekkie. eleganckie, zachowują
swoją formę i wymiary, są niemną-,
ce 1 nie plamią się; są również ela-
styczne, . odporne na wodę, łatwe w

konserwacji i bardzo trwale.
- Eksponaty wystawione na. Targach
Poznańskich dostarcza Towarzystwo
Handlu' Zagranicznego NRD' UNI-
TECHNA.

Nowocześnie i niezawodnie
Nowości INVEST-EXPORTu dla przemysłu chemicznego i obróbki

mas plastycznych
1

Przedsiębiorstwo Handlu Za-

granicznego INVEST-EXPORT
projektuje, dostarcza i montuje
urządzenia i maszyny dla prze-

mysłu ciężkiego, przemysłu ma-

szynowego oraz obróbki plasto-
merów i elastomerów. Przedsię-
biorstwo Handlu Zagranicznego
INVEST-EXPORT ma szczegól-
nie duże możliwości w dziedzinie

urządzeń chemicznych.

Wraz z szybkim wzrostem pro-

dukcji tworzyw sztucznych coraz

większego- znaczenia nabiera pro-

dukcja wysokowydajnych maszyn

do obróbki tych tworzyw. Budo-

wa maszyn do obróbki plastome-
rów i elastomerów jest decydują-
cym członem wiążącym produ-
centa surowców, przetwórcę oraz

użytkownika. .

Celem naszej ekspozycji na

XLII MTP jest zaprezentowanie
wąskiego odcinka bogatego pro-

gramu produkcyjnego NRD w

dziedzinie maszyn do obróbki
mas plastycznych. W szczegól-
ności pragniemy zwrócić uwagę

na automat do formowania

wtryskowego typu KuASY 260/
/100. Maszyna ta jest nowością
i wchodzi na miejsce produko-
wanej dotąd i wysoko cen:onej
wtryskarki KuASY 100X125.

Wystawiony eksponat opraco-

wano według najnowszych osią-
gnięć, opierając się przy tym na

bogatych doświadczeniach i

umiejętnościach zakładu produk-
cyjnego. Zastosowany system wa-

riantowy umożliwia użytkowni-
kowi maszyny, przy stosunkowo

niewielkich kosztach inwestycyj-
nych, zakupienie maszyny dosto-

sowanej do specyficznej pro-

dukcji.

Przez wymianę lub zamonto-

wanie odpowiednich elementów

uzyskuje się m. in.:

— możliwość przetwarzania duromc-
rów i elastomerów;

— zastosowanie metody intruzyjnej
1 wtryskowej;

— możliwość zastosowania JednosleK
plastyfikujących o różnych śred-
nicach kolb ślimakowych do bar-
dzo wysokich ciśnień wtrysku lub
objętości wtrysku;

— zastosowanie urządzeń deformują-

— programowanie procesu wtrysku
dla trudnych, warunków przetwór-
czych.

Do programu produkcyjnego
Kombinatu Budowy Maszyn do

Obróbki Plastomerów i Elasto-
merów TRUSIOMA Karl-Marx-
Stadt należą następujące ma-

szyny:

— automaty do formowania wtrysko-
wego KuASY;

— pojedyncze i podwójne wytłaczar-
ki ślimakowe;

— linie wytłaczarek ślimakowych;
—

maszyny do wytwarzania pianki
poliuretanowej i polistyrolowej;

— mieszarki szybkobieżne i odśrod-
kowe ;

— narzędzia i formy do obróbki pla-
stomerów i elastomerów;

— rozdrabniarki.

Mieszarka pionowa
Stały wzrost znaczenia mas plas-

tycznych, którego jesteśmy świadkami
w okresie ostatnich dwudziestu lat,
spowodował wzrost zapotrzebowania
na mieszarki do polimeryzacji poli-
chlorku winylu. VEB Huta Żelaza
Thale wystawia na Targach Poznańs-
kich nowość produkcyjną — mieszar-
kę pionową. Dla zagwarantowania wy-
sokiej technicznej wartości użytkowej
tej dojrzałej konstrukcji, zastosowa-
no specjalne polewy o szczególnie
gładkiej powierzchni zewnętrznej. Po-
lewy te dzięki swo

s
ej nieprzyczepnos-

ci, zastąpiły lub zastępują stosowa-
ne poprzednio w mieszarkach poli-
meryzacvjnych platerowanie chro-
mowo-nilclowo-stalowe. . .

Nowy wyrób ma różnorodne możli-
wości zastosowania i gwarantuje,
dzięki standaryzacji poszczególnych
zespołów, możliwość ich wymiany. W
Okresie ostatnich dwudziestu lat du-
ża cześć produkcji misszarek wyeks-
portowano do 19 krajów Eurony. W
szczególności zwiększył sie ostatnio
eksnnrt do krajów członkowskich
RWPG.

Hydraulika ORSTA
Technika powietrzna i chłodnicza
rozwlqzdnia (JróBlemowe dostosowane ao potrzen

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicz-
nego Technocommerz' wystawia na

Targach Poznańskich -wyroby Kom-
binatu Techniki Powietrznej i Chłod-
niczej z Drezna, Kombinatu Hydrau.
liki ORS1A z Lipska, oraz Kombi-
natu Techniki Oczyszczania Powie-
trza z Gery. Do eksponatów Kombi-
natu Techniki Powietrznej i Chłodni-
czej należą między Innymi urządze-
nia filtracyjne, agregat chłodniczy o

obiegu wymuszonym, urządzenia kii;
matyzaeyjne, termiczne komory kli-
matyzacyjne i mała zamrażarka.

. Wyroby Kombinatu Techniki Po
wietrznej i Chłodniczej, budowane na

zasadzie paneli typu ILKA, stosowa-
ne aą w zakładach techniki pomia-
rowej, sterowniczej, i regulacyjnej.

Wyroby Kombinatu Hydrauliki
ORSTA stały się symbolem' wysokiej

Jakości 1 sprawności. Są one ozna-

czone znakiem towarowym ORSTA-
-Hydraullk i ORSTA-Pneumatik. W
Poznaniu wystawione będą m.in.
pompy 1 silniki różnych systemów,
np. typoszeregu axko, zawory ciśnie-
niowe, zawory odcinające, zawory
dwudrogowe oraz ich kombinacie jak
też zbiorniki cieczy tłoczącej.

Na Wiosennych Targach Lipskich
•W 1973 roku pompy zębate wyróż-
niono złotym medalem.

Prawie 14.000 pracowników Kom-
binatu Hydrauliki ORSTA uczestni-
czy dzięki swoim wyrobom w pro-
cęsie mechanizacji i automatyzacji
gospodarki narodowej NRD. Równo-

cześnie eksportują oni wyroby o

światowym standardzie w zakresie
hydrauliki i pneumatyki w postaci
agregatów i pojedynczych elemen-

tów,

Nowe rozwiązanie
o wysokiej wartości użytkowej
Projekt powstały w wyniku socjalistycznej współpracy

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicz-
nego Maschinenexport przedstawi na

Międzynarodowych Targach . Poznań-
skich nowe rozwiązanie Zakładu Bu-
dowy Wagonów, w Górłitz — piętro-
wy standardowy wagon. osobowy.

Wagony piętrowe są szczególnie ce-

nionymi wyrobami przemysłu pojaz-
dów szynowych NRD. Do chwili o-

becnęj w Zakładach Budowy Wago-
nów w Giirlltz wykonano ponad
2.000 pojazdów piętrowych — co sta-
nów! największą w świecie liczbę.
Duża. część produkcji została wyeks-
portowana. Piętrowe wagony są co-

dziennym zjawiskiem "
na liniach ko-

lejowych NRD, Polski, Czechosłowa-
cji, Bułgarii 1 Rumunii.

Piętrowy standardowy wagon oso-

bowy jest nowym rozwiązaniem. W
przeciwieństwie' do dotychczas pro-
dukowanych wagonów, które tworzy-
ły pociągi, cztero- lub plęciowagono-

we, pojedynczy' wagon nowego typu
może być dowolnie dołączony do

składu pociągu. Projekt wagonu po-
wstał w wyniku socjalistycznej

współpracy kolei NRD, PKP i kolei
innych państw socjalistycznych, ja>s
też instytutów naukowych.

Istotnymi cechami konstrukcyjnymi
nowego wagonu są:

— zasada zastosowania pojedynczego
wagonu;

— zastosowanie jednostkowego wózka;
— obniżone wejścia;
— wysoki stopień standaryzacji;
— zewnętrzne drzwi;
— duże komfortowe pomieszczenia,

łatwe do sprzątania;
— zmienny układ i kształt siedzeń.

Nowy pięt! I wy standardowy wagon
osobowy w czasie jazd pokazowych
I próbnych, przeprowadzonych w

ubiegłym roku, przebył 90.000 km ua

trasach kolejowych Polski, Węgier,
Rumunii, Bułgarii i Jugosławii. Pró-
by te wykazały wysokie zalety użyt-
kowe nowej konstrukcji Zakładów
Budowy Wagonów w GSrlitz.

Fil
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NRD

Rozpoczyna się już budowa przędzalni bawełny w Zawierciu

FOTO": A. SIKORSKI

DLA
NRD rok 1972 stal się dzię-

ki realizacji zadań podjętych na

VIII Zjeździe SED, rokiem kon-
•olidacji i jednocześnie szybkiego.roz-
woju we wszystkich dziedzinach ży-
cia społecznego. 95 proc. przedsię-
biorstw przemysłowych wykonało
•woje zadania produkcyjne. Produk-

cja ponadplanowa wyniosła 3,3 mld.
marek. U podstaw tych sukce-
sów leżały wysiłki wszystkich
pracujących w ramach socjalistycz-
nego współzawodnictwa. Konsek-
wentnie udoskonalano system za-

rządzania i planowania. Zmiany
te podporządkowane były głów-
nym celom społeczno-ekonomicz-
nym zawartym w planach ogól-
nonarodowych i przedsiębiorstw oraz

założeniom socjalistycznej integracji
ekonomicznej.

W ubiegłym roku w stosunku do

roku 1971 wzrosły odpowiednio:
0 dochód narodowy o 5,1 proc.,

0 produkcja przemysłowa o 6,3 proc.,

• wydajność pracy w przemyśle o

5 proc.

0 inwestycje w gospodarce narodowej
o 3 proc.

0 państwowy skup produktów zwierzę-
cych o 7,1 proc.,

0 eksport o 12,8 proc.,

0 realne dochody ludności o 5,1! proc.,

0 obroty handlowe o 6 proc. w tym

wyrobami przemysłowymi o 8,7 proc.

Te wyniki pozwoliły w 1972 roku
na istotną poprawę warunków życia
ludności, przede W%2ystki,m'kl=sy, nj^
botniczej.

ste.

Przewodniczący Rady Ministrów

NRD WILLI' STOPH, w związku z

zadaniami ną ,1973 „rok położył du-

ży nacisk na nowy szczebel naszej
współpracy z przyjaciółmi w ZSRR

1 w innych krajach socjalistycznych.
Owocna współpraca przyniosła wiele

sukcesów i stworzyła korzystne wa-

runki zewnętrzne do dalszego socja-
listycznego rozwoju NRD. Wzrost

obrotu handlu zagranicznego o 12,8
proc., a planowany na 1973 rok dal-

szy wzrost o 14 proc. jest wynikiem
realizacji programu integracji.

Polska, jako socjalistyczny sąsiad
NRD, jest głównym partnerem we

współpracy gospodarczej i naukowo-

technicznej oraz w wymianie towa-

rowej. W wyniku długoterminowych
umów rządowych obustronną dosta-

wa towarów powinna osiągnąć w

pięciolatce 1971—75 wartość ponad
20 mld marek walutowych, co ozna-

cza, że obroty powinny w bieżącej

ZE ŚWIATA

ZŁOTO DLA JUBILERÓW

Poza krajami socjalistycznymi na

eałym świecie zużyto w ub. roku
do celów jubilerskich około 1,1 tys.
ton złota za równowartość prawie
2 miliardów dolarów. Największymi
producentami wyrobów jubilerskich
ze złota są dotychczas Indie i inne

kraje Trzeciego Świata (w sumie

zużywają one do tych celów ok.
600 ton złota rocznie, podczas gdy
uprzemysłowione kraje kapitalisty-
czne ok. 500 ton). Jubilerstwo zu-

żywa ponad 8.0 proc. całego złota
przeznaczonego na cele przemysło-
we; resztę przeznacza się na wybi-
janie pamiątkowych medali i złotych
monet, potrzeby przemysłu elektro-

technicznego, porcelanowego, elek-

trycznego i medycznego. (S)

ZYSKI KONCERNÓW W USA

Czysty zysk 500 największych
koncernów w Stanach Zjednoczo-
nych zwiększył się W 1972 roku o

19 procent. Jest to wzrost" najwyż-

szy od 1959 roku. Ogółem zyski tych
koncernów W 1972 roku wyniosły
27 829 min doi. Pierwsze trzy miej-
sca zajęły koncerny: General Mo-

plęciolatce wzrosnąć © ponad 70

proc. w stosunku do poprzedniej.

Fakty potwierdzają realność pla-
nów: wymiana towarowa między
NRD i Polską sięgała w 1966 roku

1,8 mld marek walutowych, w 1970

roku—2,9mld,aw1971roku—

3,2 mld. Ten proces wzmógł się w

1972 roku i ma poważne znaczenie

dla przyśpieszenia tempa rozwoju
obu krajów. Obrót towarowy jest
wyznaczany przez wysoką dynami-
kę produkcji, - wszechstronny popyt
i obustronne zróżnicowanie struktu-

ry obrotów. W tych okolicznościach

rok 1972, w którym np. Obroty han-

dlu zagranicznego wzrosły w stosun-

ku do poprzedniego o około 12,8
proc., był rokiem rekordowym. Ten

postęp jest wyrazem rosnącego po-

tencjału gospodarczego obu krajów
i wskazuje na korzyści wynikające
ze wzmocnienia socjalistycznej inte-

gracji.

Oba kraje zaczęły realizacje wyż-
szej formy współpracy przez zawar-

cie długoterminowych układów han-
dlowych; przez wspólne inwestycje
i budowę wspólnych zakładów prze-

mysłowych, stworzenie wspólnych
ośrodków badawczych i biur projek-
towych; przez ujednolicenie kon-

strukcji i technologii, jak i długo-
terminową koordynację działalności
inwestycyjnej'w obu- krajach. AV ten

sposób pfżyjęto hótyąf ^SfiMF^^rSfc-'
wijąniu efektywnych' metod współ-
pracy naukowej

1 i' gospodarczej.
ki ' femu rriożria5 ' ^tóScSnwHwkć

wspólne doświadczenia na wytwa-
rzaniu odpowiednich, wyrobów i, ,u-

niknąc nieracjonalnego dublowania
ich produkcji. Poszczegolhe przed-
sięwzięcia będą' realizowane nie tyl-
ko dwustronnie, lecz także w ścisłej
współpracy z ZSRR i innymi kraja-
mi socjalistycznymi, w ramach kom-

pleksowego programu RWPG.

*

I tak np. 12 czerwca 1972 roku po-
łożony został w Zawierciu kamień

węgielny pod budowę przędzalni ba-

wełny o nazwie „Freundschaft —

Przyjaźń". Osiągnie ona w końcu
1974 roku zdolność produkcyjną 12,5
min ton przędzy — czystej baweł-

nianej oraz bawełnianej z dodatkiem
włókien wiskozowych. Dzięki tej in-

westycji zostanie lepiej pokryty duży
popyt na przędzę bawełnianą W

Polsce, w NRD, jak również w in-
nych krajach RWPG. Poprawi się
też zaopatrzenie ludności tych kra-

jów w odzież, bieliznę i wyroby
pończosznicze.

Przędzalnia w Zawierciu będzie
wspólną własnością obu państw, z

których każde otrzymywać będ-zie
połowę produkcji. Ale obok korzyści
produkcyjnych istotne jest to, że

przy budowie zakładu optymalnie
zostaną wykorzystane wspólne ba-
dania i doświadczenia. Koszty in-

westycji ponoszone są w jednako-
wych częściach przez oba państw'a.
Generalnym projektantem przędzalni
jest Centralne Biuro Projektowe
Przemyślu Tekstylnego z Lipska,
głównym wykonawcą wszystkich ro-

bót budowlanych i montażowych —

Sosnowieckie Zakłady Budownictwa

Przemysłowego, a głównym dostaw-

cą maszyn i urządzeń są: przedsię-
biorstwo handlu zagranicznego z

NRD UNITECHNA i polska CHZ
VARIMEX. NRD dostarcza ponad 42

proc. maszyn tekstylnych, poza tym
— lekkie konstrukcje metalowe
oraz gotowe elementy betonowe.

Wyposażona w nowoczesne maszy-

ny z NRD, Polski, ZSRR i CSRS

przędzalnia przerabiać będzie przede
wszystkim bawełnę radziecką. Zało-

gą składać się będzie niemal wy-

łącznie z Polaków. Istotne jest tak-
że to, że w zakładzie tym będą wy-

korzystane wspólne doświadczenia
techniczne i technologiczne z zakre-
su organizacji pracy i racjonalizacji.

W interesie obu krajów planowa-
ne są dalsze wspólne przedsięwzię-
cia. Charakterystyczne dla naszej
współpracy jest coraz ściślejsze dzia-
łanie we wszystkich dziedzinach.
Świadczy o. tym U umów rządo^
wych, 20;. ministerialnych, i ponad 80

specjalistycznych oraz kooperacyj-
nych. .Dzięki temu przedsiębiorstwa
naszych krajów mają dalekosiężną
perspektywę rozwoju produkcji i za-

pewniony, zbyt .wyrobów w ramach
handlu zagranicznego i wyniiany
dóbr. konsumpcyjnych.

-Po ubiegłorocznym silnym wzroś-
cie eksportu z NRD do Polski, pro-
tokół handlowy na 1973 rok przewi-
duje szybkie tempo wzrostu dostaw
z Polski do NRD. Będą to m. in.

wyroby maszynowe, elektrotechnicz-
ne i elektroniczne, jak i projekty,
budcwa, montaż, konserwacja i na-

prawy obiektów przemysłowych w

NRD. Z Polski będą eksportowane
także artykuły konsumpcyjne: radio-
odbiorniki, telewizory, gramofony,
magnetofony i kosmetyki.,

Jak wykazuje praktyka, obroty
handlu zagranicznego nie rosną au-

tomatycznie — ich wzrost wymaga

wysiłku Ze strony obu krajów, któ-
re powinny znać własne potrzeby
i wiedzieć, jak je zaspokoić. Tu trze-

ba wkroczyć na nowe ścieżki. Pozy-
tywnym przykładem jest wystawa
wyrobów chemii gospodarczej i ko-
smetyków. zorganizowana przez pol-
skie Centrum Informacyjne. Na
wspólnej wystawie pokazano wyroby
tej branży z Polski i NRD. W ten

sposób przeanalizowano rozmiary

tors. Exxon 1 IBM (z zyskiem po-

nad 100Ó min doi. każdy). (MP)

PRZEMYSŁ HISZPANII

Produkcja przemysłowa brutto

zwiększyła się w Hiszpanii w 1972 r.

w ujęciu realnym o 10,7 proc., ą
w ujęciu nominalnym (wartość pie-
niężna) — o 17,3 proc. Wzrost ten

jest znacznie większy od odnotowa-
nego w 1971 r., kiedy to wyniósł
odpowiednio 3,7 proc. i 8,4 proc.
Równocześnie import produktów
przemysłowych wyniósł 318 mld pe-
set wykazując wzrost o 32 proc. w

stosunku do roku 1971, , a eksport
produktów przemysłowych osiągnął
wartość 173 mld peset, co dało
wzrost o 25 proc. (S)

SPADEK PRODUKCJI RZEPAKU

Po rekordowych zbiorach w 1971 r.

światowa produkcja rzepaku w ubie-
głym roku wyraźnie się zmniejsżyr
ła. Szczególnie silny spadek pro-

dukcji nastąpił w Kanadzie (drugi
producent świata), gd?ie miało miej-y
sce znaczne ograniczenie powierz-
chni uprawy. Z powodu niekorzyś-.
tnych warunków atmosferycznych
zanotowano' również znaczny spa-
dek produkcji w Indiach (pierwszy
producent świata) i w Polsce (pią-
ty producent). Wzrost natomiast

sanotowano m. In. w ChRL 1 Fran-

cji (trzeci i czwarty światowy pro-
ducent). (S)

PLAN MAROKA

Z planu Maroka na lata 1973—
1977 wynika, że śzeeególne znacze-

nie- przypisuje się rozbudowie prze-

mysłu lekkiego oraz przetwórstwa
produktów rolnych. Plan ten prze-
widuje wzrost robót publicznych 1
budownictwa o 10 proc., co posia-
da duże znaczenie dla walki z bez-
robociem. Przeważająca część lud-
ności pracującej zatrudniona jest
nadal w rolnictwie, ale niemaj. po-
łowa ludności wiejskiej nie posia-
da ziemi. Ludność ta żyje na ogół
w warunkach feudalnych lub pół-
feiidalnych. Toteż zapowiedziana
reforma rolna wzbudziła nadzieje
pośród Marokańczyków. (S)

BEZROBOCIE W KANADZIE

Bezrobocie w Kanadzie osiągnęło
W roku 1972 wysoką stopę 3,3 proc.

zatrudnionych. Trudności polityki
zatrudnienia tkwią w znacznych
różnicach regionalnych: trudne usu-

nąć niedostateczne zatrudnienie w

mniej rozwiniętych regionach bez
wywołania dodatkowych impulsów
inflacyjnych. Rząd przeznacza więc
różne subwencje na projekty prae-

popytu 1 poznano obszary, w któ-
rych można pogłębić specjalizację i
kooperację.

, Wystawa stała ,się. wielkim sukce-
sem. Generalni dyrektorzy z obu kra-

jów, reprezentujący wystawiające
gałęzie po dwudniowych intensyw-
nych naradach zdecydowali się na

zwiększenie wymiany różnych wyro-
bów między naszymi krajami i na

ściślejszą specjalizację produkcji. W
tym roku otrzymamy z Polski opo-

ny rowerowe, kalosze, farby i lakie-

ry. Specjalistyczne sklepy w Berlinie,
Dreźnie i Cottbus, obok kosmetyków
z NRD mają duży wybór lakierów
do włosów, kremów i pudrów z pol-
skich salonów piękności.

Te kroki do dalszej intensyfikacji
naszej współpracy „w interesie pięk-
ności" służą lepszemu zaopatrzeniu
wszystkich pracowników. Ale droga
do realizacji tej wystawy nie była
prosta, a celowość jej organizacji
nie była od razu przez wszystkich
zrozumiana. Z tej przyczyny odbyła
się tyiko jedna polska wystawa tego
typu. Był to zaledwie jeden krok w

kierunku współpracy. Nie wykazano
jednak jeszcze w pełni, gdzie wystę-
puje w tej branży dublowanie pro-

dukcji, gdzie są ewentualne wolne

moce, i jakie są możliwości specja-
lizacji i kooperacji.

Po naradach obie strony doszły do

Wniosku, że celowe jest wystawienie
przez oba kraje wyrobów pokrew-
nych gałęzi. W ten sposób można

będzie w salach wystawowych otrzy-
mać wyraźny obraz sytuacji i wy-

ciągnąć . ,kQń^?wę:^,nięsfc|5<. Najpierw
organizowane ,będ'ą wystawy dla fa-
chowców — tzw. '„tatgl," wzorów".
Wystaw takich "trzeba 'rpbic .' coraz

więcej, ale potrzebne są także wy-

stawy, na których można się dowie-

dzieć, co myślą konsumenci z. NRD

o-polskich produktach; czy chcą je
kiipić, czy odpowiadają one; ich ży-
czeniom? Innymi słowy, czy pol-
ska oferta odpowiada popytowi?

Kolejki przy Stoiskach sprzedaży
na wystawach sygnalizują np. duży
popyt na różne kosmetyki. Natural-
nie popyt ten był pobudzony przez

wcześniejsze wystawy, sprzedaż, fa-
chowe umowy i uwzględnienie ży-
czeń tysięcy zwiedzających. To trze-
ba także widzieć i brać pod uwagę,
bo ta inicjatywa prowadzi do roz-

szerzenia specjalizacji kooperacji,
zwiększenia wymiany towarowej i

rozwoju produkcji nowych wyrobów
w naszych krajach z korzyścią dla

społeczeństwa.

Te wciąż pogłębiające się związki
we wszystkich dziedzinach gospo-
darki naszych krajów są wyrazem

internacjonalizmu w stosunkach
między Polską a NRD. Służy to in-
teresom socjalistycznej wspólnoty
narodów.

myślowe w mnie] rozwiniętych czę-

ściach "Kanady, nowy budżet nasta-

wiony jest na tworzenie aaiszyćh
miejsc pracy, a ulgi podatkowe ma-

ją skłonić przedsiębiorstwa do od-
powiednich inwestycji. (S)

TURYSTYCZNA PROGNOZA

Międzynarodowa unia organizacji
turystycznych (TJIOOT) przewiduje,
że największego wzrostu liczby
przyjeżdżających turystów zagrani-
cznych spodziewać się mogą kraje
Afryki (wzrost średnio rocznie o

'8—12 proc.), następnie — Azji i

Australii, (wzroSt o 7-^8 proc. rocz-

nie). Ameryki Łącińskiej (6—7
proc.), Ameryki Północnej (5—6
proc.), a najmniejszego — kraje
Europy (4—5 proc.) . Ogółem w

1960 r. światowy rUch turystyczny
obejmie od 250 min do 280 min tu-

rystów (w ub. t. było ith ponad 198
min). (S)

EKONOMIKA SZWECJI

Po okresie stagnacji globalny pro-
dukt narodowy Szwecji w 1972
roku, w stosunku do 1971 roku. pod-
niósł się 0 przeszło. 2 proc., aw

1973 r9ku według opinii ekonomis-
tów ma wzrosnąć o 4,4 proc,, pod-
czas gdy w 1971 roku wzrost wy-
niósł zaledwie 0,3 proc. (MP)

A rozpoczynających się 10 czerwca MIĘDZYNARODOWYCH
TARGACH TECHNICZNYCH W POZNANIU szczególnie ekspo-
nowane zostały takie branże jak: obrabiarkowa, elektrotechnlca-

ną( elektroniczna, motoryzacyjna, maszyn drogowych i budowlanych,
stoczniowa oraz chemiczna. W samej ekspozycji jak i w całej działal-
ności marketingowej wiele miejsca Zajmują sprawy wiążące się z ko-
operacją przemysłową. Przy czym dużo uwagi poświęca się zagadnie-
niom współpracy gospodarczej i specjalizacji w ramach RWPG.'

EKSPOZYCJA POLSKIEGO PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO (zaj-
mująca powierzchnię 56 tys. m2) prezentuje wyroby, które od strony
jakości i nowoczesności Są lub mogą być przedmiotem eksportu bądź
też wyroby stanowiące przedmiot współpracy kooperacyjnej oraz

potwierdzające możliwości jej rozszerzenia. W ekspozycji polskiej jest
Wiele maszyn i urządzeń o nowej konstrukcji lub całkowicie zmo-

dernizowanych.
Główne akcenty w ekspozycji polskiej stanowią: maszyny budow-

lane, sprzęt motoryzacyjny, obrabiarki, maszyny i aparaty elektrycz-
nej silniki, narzędzia, łożyska toczne, maszyny cyfrowe. Równocześ-
nie powiększono zakres wystawiennictwa w takich tradycyjnych bran-
żach* jak: elektronika, maszyny włókiennicze, sprzęt optyczny i me-

dyczny.
Ekspozycja polskiego przemysłu maszynowego jest zorganizowana

W' układzie problemowo-tematycznym. Duży nacisk położono .na .de-

monstrację systemów i układów technologicznych, pokazywanych
w: kompletnych zestawach maszyn i urządzeń.

A, o to co przygotowali ważniejsi WYSTAWCY ZAGRANICZNI (któ-
rzy na MTT zajmują w tym roku łączną powierzchnię 78 tys. tli1):

AUSTRIA: ponad 100 firm przedstawi propozycje głównie w za-

lesie przemysłu elektrycznego (od zakładów energetycznych do czu-

łyćh Urządzeń kontrolnych i pomiarowych) oraz z dziedziny budowy
mSSzyn (pompy, kompresory, maszyny dla przemysłu spożywczego,
maszyny drukarskie, urządzenia pralnicze i do chemicznego czyszcze-
nia garderoby).
.. BUŁGARIA: 12 central, 1 spółek handlu zagranicznego oferuje
głównie Wyroby przemysłu maszynowego. Są to maszyny dżwigowo-
tranśportowe, wózki i podnośniki akumulatorowe, nowoczesne tokar-

ki, wiertarki 1 uniwersalne frezarki, hydrauliczne i naftowe pompy,
howe modele kalkulatorów elektronowych, maszyny i urządzenia dla
rolnictwa.

. CZECHOSŁOWACJA: 20 central i spółek handlu zagranicznego
przedstawia m.in. maszyny i urządzenia inwestycyjne, ^przęt labo-
ratoryjny i elektroniczny, maszyny tekstylne i tkackie, pompv, ar-

maturę, wyroby ognioodporne, urządzenia elektroakustyczne, maszy-

ny do czyszczenia chemicznego, samochody osobowe i ciężarowe, au-

tobusy i motorowery, dźwigi samochodowe, kompresory, agregaty
dieslowskie, urządzenia elektrowni parowych i wodnych, obrabiarki,
sprzęt pomiarowy, maszyny dla przemysłu chemicznego i spożywcze-
go, maszyny spawalnicze, urządzenia wysokich i niskich napięć, ma-

teriały ścierne,, stale szlachetne, blachy, rury, syntetyczne żywice,
farmaceutyki, wyposażenie dla obiektów służby zdrowia.

FIlAŃCJA: 57 firm prezentuje głównie wyroby przemysłu ciężkie-
go; choć na uwagę zasługują również produktv chemiczne, urządze-
nia 'elektroniczne, mechanika. Większość wvstqwrow — to zn>me
w Poznaniu, uczestniczące od wielu lat regularnie w Targach, firmy,
które-demonstrują m.in. maszyny tekstylne, wzmacniacze i obwody
drukowane, urządzenia hydrauliczne, samochody i autobusy.

INDIE: 51 wystawców prezentuje m.in. obrabiarki, części samocho-

dowe, armaturę sanitarną i wodociągową, silniki elektryczne. Urzą-
dzenia diagnostyczne dla przemysłu samochodowego, urządzehia kli-

matyzacyjne, urządzenia chłodnicze.

JAPONIA: 20 wystawców przedstawia m.in. mikroskopy elektro-

nowe, prasy' do wyrobów z mas plastycznych, obrabiarki, urządzenia
kOh trólno-pom i a ró we, . maszyny do szycia, łożyska, szkło optyczne,
wyroby ze stali, części Samochodowe.

JUGQSŁĄWJA:^50 firm. i centrąl handlu zagranicznego prezentuje
mliff.:"iriaśżyny' ala "

prźerhysłu metalowego, obrabiarki, urządzenia
elektryczne, kable, wyposażenie laboratoryjne, sprzęt pralniczy, au-

«iabuśy, samochody dostawcze. .

NIEMIECKA "REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA: 50 firm ł cen-

tral handlu zagranfeznego położyło szczególny nacisk na komplekso-
wą ekspozycję obrabiarek. Są to najnowocześniejsze maszyny i nu-

merycznym sterowaniem oraz urządzeniami do przetwarzania danych.
Ponadto NRD prezentuje urządzenia do badania materiałów, urzą-
dzenia do precyzyjnych pomiarów oraz urządzenia klimatyzacyjny.
W ekspozycji maszyn znajdują się również maszyny włókiennicze,
maszyny dla przemysłu spożywczego, w tym automatyczna linia do
wypieku chleba. Bogato prezentowane są także urządzenia dla prze-

mysłu chemicznego: maszvny do przerobu tworzyw sztucznych środ-
ki ochrony roślin, barwniki, szkło techniczne i laboratoryjne. Na te-

rąńieiotwartym-NRD eksponuje samochody ciężarowe, motocykle, bu-
downictwo metalowe i budownictwo z lekkich betonów oraz pojaizdy
Szynowe. (Inne dane o wystawiennictwie NRD patrz str. 8).

ŃIEMIECKA REPUBLIKA FEDERALNA: 304 firmy prezentują
urozmaiconą ofertę, w której wyróżnia s

!
ę przemysł stalowy, obral-

biarki, przemysł elektrotechniczny, chemia, maszyny budowlane,
przemysł motoryzacyjny oraz maszyn górniczych. Instytut stosunków
z , zagranicą (BPA) urządził wfelotematyczną wystawę pod nazwą

„Człowiek i Technika".

- RtJMUNIA: 23 przedsiębiorstwa handlu zagranicznego prezentują
man. obrabiarki do metali i drewna, szeroką gamę urządzeń elek-
trycznych i elektronicznych (np. kalkulatory), urządzenia do poszu-
kiwania ropy naftowej, maszyny dla Drzemysłu lekkiego, samochody
oraz makiety urządzeń przemysłowych.

STANY ZJEDNOCZONE: 46 firm — to przeważnie producenci wy-
robów elektronicznych, przedstawiający szeroki wachlarz artykułów
odzwierciedlających najnowsze osiągnięcia reprezentowanych prze-

mysłów m.in. urządzenia i instrumenty naukowo-badawcze, kompute-
ry, systemy kalkulatorów itp., a ponadto obrabiarki do metali i cięż-
ki sprzęt budowlany.

' SZWAJCARIA: 29 firm prezentuje udoskonalone wersje maszyn,
aparatów i instrumentów technicznych np. do rozdziału i wykorzys-
tania energii elektrycznej, prasy, obrabiarki dla metali twardych,
apśfcajy do spawania, urządzenia automatyki przemysłowej, portitaró-
tye wyposażenie laboratoryjne, maszyny do obróbki drewna i skór.:

ŚŻWECJA: 32 firmy przedstawiają jn.ln. elementy automatyki
i. elektroniki, maszyny do liczenia i dla techniki biurowej, maszyny
do produkcji opakowań, wyroby hutnicze i stalowe.

WĘGRY: wystawcy z tego kraju prezentują wiele ciekawych' urzą-
dzeń m.in. urządzenia pomiarowo-kontrolne i laboratoryjne, maszyny
do; opakowań w postaci automatów, urządzenia telekomunikacyjne,
hotelowe, a na otwartej przestrzeni maszyny i urządzenia dla- rol-
nictwa.

WIELKA BRYTANIA: 93 firmy oferują wyroby przemysłu stalow-

niczego, maszyny specjalne, obrabiarki oraz wyposażenie dla zakła-
dów' 'przemysłu chemicznego, obuwniczego, ceramicznego, urządzenia
elektrotechniczne, szereg instrumentów pomiarowo-kontrolnych.*Wy-
posażenie dlą szfjitali, komputery i urządzenia dla automatyzacji .

procesów produkcyjnych.

WŁOCHY: 67 wystawców prezentuje m.in. obrabiarki, maszyny bu-
dowlane i do budowy dróg, maszyny elektroniczne, poligraficzne,..ma -

szyny do pakowania i dla przemysłu chemicznego, maszyny włókien-

nicze,, maszyny dla przemysłu spożywczego, samochody, urządzenia
dla^przemysłu gastronomicznego oraz dla przemysłu konfekcyjnego.

ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH: w

kolekty wnej ^ekspozycji naszego największego partnera handlowego —

J6 central handlu zagranicznego prezentuje głównie wyroby prze-

mysłu maszynowego i ciężkiego, a zwłaszcza prasy, tokarki, urządzenia
poligraficzne, maszyny liczące, przyrządy kontrolno-pomiarowe,
sprzęt medyczny, samochody ciężarowe i osobowe, dźwigi, koparki,
lirżądzenia wiertnicze, walcarki, maszyny załadowcze.

,. W''pawilonie radzieckim zorganizowano ponadto ekspozycję Uzbec-

kiej SRR, spółki akcyjnej INTURIST, przedsiębiorstwa GOSTSTAN-
DART.

Jeden z działów ekspozycji poświęcono problemom kompleksowe-
go; 'programu Socjalistycznej, ekonomicznej integracji krajów' • —

członków RWPG, szczególnie w zakresie standaryzacji. (S)
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umocnienie naszej pozycji na' mapie
gospodarczej świata. Warto, jak się
wydaje. podkreślić przy tym. że

róWnież w htfndlu* zagranicznym
Ztariązlęu Radzieckiego Polska jest
ważnym partnerem., zajmującym
dr-iig-ie za NRD miejsce.

W roku ubiegłym wartość naszej
jyymiany towarowej z ZSRR wynio-
sła 12,5 mld rubli, ; co oznaczało
wzrost w porównania z poprzednim
rokiem o U .4 proc.

. Szczególnie wysokie tempo wzro-

stu kształtuje się w dziedzinie ma-

szyn i urządzeń. Poznajemy coraz

lepiej nasze aktualne i perspekty-
wiczne potrzeby i możliwości, a to

z kolei wzbogaca asortyment wy-

miany towarowej z partnerem ra-

dzieckim.

., Ponadto, jak wiadomo, wchodzimy
dość'szerokim frontem w powiązania
kałtSperaęyjńe ż przemysłem radziec-

kim,' ęt> "stanowi potężny bodziec dla

niektórych krajowych branż i. gałęzi
produkcyjnych.

problem postawiony przez
- Was,

chóc jest powszechnie rozumiany,
wymaga szerszych badań nauko-

wych. Problem jfest trudny, przede
wszystkim z tego powodu, że podle-
ga, .nieustannym i Szybkim zmianom,
sżybkim jak sam proces postępu na-

ukowo-technicznego w dobie obec-

nej. Proszę prześledzić, dla przykła-
du fluktuację poglądów w ostatnich
latach ńa temat' ekonomiezności wy-

korzystania energii jądrowej dla ce-

lóW energetycznych. Zaspokojenie
aaśf potrzeb energetycznych już da-

wnę.,wyszło poza .obszary^narodowe
L^tąio.., !się prźedpijótefti .światowego
podziału pracy. ,'

REDAKCJA: Rozwijając poprzed-
nie pytrinie, jak mózita scharaktery-
zować podstawowe zależności mię.
dzy zadaniami Unowocześnienia go-

spodarki, i głębszymi zmianami w

strukturze tej gospodarki oraz przy-

śpieszenia tempa wzroitu plac real-

nych i ogólnych warunków życia
ludności z procesami integracji so-

cjalistycznej?

M. JAGIELSKI: Łańcuch zależno-
ści i przyczynowości między wymie-
nionymi przez Waś czynnikami i ce-

tij&i' składa się ż Wielu ogniw, jest
zarazem . bardzo rozgałęziony. Naj-
prostsza odpowiedz brzmi: wszystko
co w procesie integracji, prowadzi do

zwiększenia efektywności rozwoju
społeczno-gospodarcżego kraju, rzecz

jaspa, . odbija się pozytywnie na

wznoście - płac realnych i ogólnych
warunków życia ludności.

Postaram się podać kilka przykła-
dów z aktualnej,: praktyki gospodar-
czej, ilustrujących, W jaki sposób
wykorzystanie walorów międzynaro-
dowego ( podziału v pracy, realizacja
zaśad'/śocjąlistycznej integracji go-

spodarczej wspomaga "procesy wzro-

stu gospodarczego Polski, a niekiedy
staje się wręcz decydującym czynni-
kiem tńgo wzrostu.

'

Nąjwążhiejśzym niewątpliwie stru-

lrtjui*^ńyiTi probłeinetn dalszego roz-

woju ^&poipczno-ek-onpmicznego kra-

ju "jest* na najblijfcśze> okresy problem
modernizacji gospodarki narodowej.

Wystarczy przytoczyć przykład" mo-

toryzacji, gdzie różnorodność powią-
zań międzynarodowych v rozpoczyna

się, powiedzmy, pasywnym zakupem
licencji i rozwija się w specjalizację
i kooperację produkcji, .gdzie, w co-

raz większym stopniu występujemy
jako strona dostarczająca • elementy
kooperacyjne różnym krajom, Ten

proces wyrastania z pozycji ućżącego
się, nabierania doświadczeń i« zdoby-
wania renomy salidnegpi producenta
uwidacznia się jeszcze jaskrawiej w

starszym już nieco przykładzie pro-

dukcji, silników okrętowych. W prze-

ciągu, kilku lat, prawie że, niezauwa-
żalnie z nabywcy licencji polski
przemysł stał się cennym, partnerem
dla sprzedawcy i uznanym 'produ-
centem światowym.

Następne przykłady," to przemysł
lotniczy, dla którego, jak' pamięta-
my, powiązania z prżemysłep ra-

dzieckim stworzyły podstawę dal-

szej modernizacji i rozwoji). ,

Specjalizacyjny podział .pracy w

ramach RWPG odegrał także dużą
rolę w dynamicznym rozwoju pro-

dukcji nowoczesnych maszyn budo-

wlano-drogowych itd. i'tS.

REDAKCJA: Przejdźmy ź .ftjnlei do

następnego problemu, a mianowicie
do roli, jaką w rozwoju produkcji
materialnej odgrjTva chłonność ryn-
ku. Nasz rynek wewnętrzny w wie-
lu dziedzinach wytwórczości nie za-

pewnia zbytu produkcji, podejmo-
wanej w opłacalnej skali, na, wyso-
kim poziomie technicznym. Wraz z

rozwojem postępu technicznego sy-

tuacja będzie pod tym względem
coraz trudniejsza...

M. JAGIELSKI r Moiemy• i-pdrWrlA-
niśmy wykorzystać ryijek RWPG
^

to w^ażnjr ęzjjmii^ wraftyfflfóp
dziedzin produkcji i zwiększenia jej
Efektywności ekonomicznej: OiSecńie
rhożna powiedzieć, że na rynku kra-

jów RWPG dokonuje ftię 2/3 całej
wymiany towarowej tych krajów z

zagranicą. Jest to więc podstawowy
rynek zbytu i zaopatrzenia. Udział

rynku RWPG w polskim eksporcie
wyrobów przemysłu maszynowego

wynosił w 1971 roku — 78 proc, pro-
duktów chemicznych — 57 proc.,

przemysłowych towarów konsump-
cyjnych — 72 proc.

Nie zapominajmy również o in-

nym aspekcie tego problemu. Nieda-
lekie są czasy-, gdy tak. jak to bywa
w wysoko rozwiniętych krajach
przemysłowych, wysoki przyrost siły
roboczej praktycznie będzie wyeli-
minowany spośród dostępnych czyn-
ników wzrostu gospodarczego. Wżro-

. śnie niepomiernie znaczenie zauto-

matyzowanych procesów wytwór-
czych, z samej sWojej istoty dosko-

nalszych technicznie, kosztowniej-
szych, co jeszcze bardziej zaostrza

problem opłącalnej skali produkcji,
a więc i rynków zbytu.

1

Wykorzystanie tych czynników
jest możliwe w wyniku rozszerzenia
i pogłębienia udziału w międzynaro-
dowym podziale pracy. Pragnę przy
tym zwrócić uwagę na sprawę, o

której często, zapomina się w publi-
cystyce i nawet W praktyce.'Uczest-
niczenie w międzynarodowym po-
dziale pracy ma dwie równorzędne
i zależne od siebie strony, jeśli moż-

na tak powiedzieć, aktywną i pa-

sywną. Eksport towarów nie może

się dynamicznie rozwijać bez odpo-
wiedniego importu, wynikającego z

przemyślanego udziału w międzyna-
rodowym podziale pracy, w tym
przypadku rezygnacji

"
z rozwijania

• określonych rodzajów produkcji. Je-
steśmy na dobrfej drodze do utrwa-

lenia nawyków myślenia i działania
' 'kategoriami eksportowymi, zdajemy

sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma

długofalowe zapewnienie zbytu.
Mamy już w tym względzie niejedno
osiągnięcie. Trudniej, natomiast pla-
nowo nastawiać się na import. Pod-
kreślam — planowy "i długofalowy
—

w sposób zorganizowany.

REDAKCJA: Polska aktywnie
uczestniczyła W przygotowaniu i

opracowaniu Kompleksowego Pro-

gramu Integracji Socjalistycznej.
Jest to, jak wiadomo, program dłu-

gofalowy, ale jego realizacja ujęta
jest. w konkretny harmonogram
działania.

W jakich dziedzinach poszliśmy
dotychczas najszybciej naprzód? W

jaki sposób Polska kontynuuje obec-
• nie swpją aktywność, jaki jest nasz

wkład w realizację Programu?

M. JAGIELSKI: 'Pełne i efektyw-
ne wykorzystanie rosnących możli-
wości socjalistycznej integracji go-

spodarczej, przetworzonych w pia-
nach społeczno-gospodarczego roz-

woju naszego kraju w konkretne za-

łożenia. należy do najważniejszych
zadań obecnego okresu. Wagę i zna-

czenie . tego zadania wyznacza
uchwała VI Zjazdu Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej.
.. Z kole Zaaprobowany przez" Bi uro

Polityczne KC PZPR i przyjęty
przez rząd w czerwcu ubiegłego ro-

ku plan reali-źdćji ftstfifcfr^cifopTek-
sowego Programu zawiera wytycz-
ne wzmożonego działania na tym
polu dla wszystkich resortów go-

spodarczych.

Wykonanie nakreślonych, długofa-
lowych i bieżących zadań zwiększy
zarazem wkład Polski we wspólne
dzieło przyspieszenia procesów so-

cjalistycznej integracji gospodarczej,
a zaterri i politycznego umocnienia

wspólnoty krajów socjalistycznych
oraz ich pozycji na arenie między-
narodowej.

Oceną skuteczności poczynań inte-

gracyjnych, byłaby już w pewnym

stopniu możliwa, jednakże, jak słu-
sznie zauważyliście, sam program

'jest długofalowy i wszelkie zbyt da-
leko idące oceny jego realizacji by-
łyby przedwczesne.

Komitet Wykonawczy stwierdził,
że wykonanie zadań wynikających z

Kompleksowego Programu postępuje
na ogół równomiernie, zgodnie z

przyjętymi terminami. Nie oznacza

to oczywiście, że nie napotykamy
, na trudności, że ten czy ów termin

nie; -jest korygowany, przystosowy-
wany do wciąż zmieniającej się sy-

tuacji. Życie jest zawsze bogatsze od

naszych przewidywań i z tym musi

się liczyć każdy planista. Komplek-
sowy Program zaś funkcjonuje w

skuli międzynarodowej. Sprawa jest
przy tym o tyle trudniejsza, że do-

tyczy zharmonizowania rozwoju sa-

modzielnych organizmów gospodar-
czych.

Podstawowe-zadania'. 4, cele '. Pro-

gramu są "więc realizowani zgddłiie
z założeniami. Mówiąc ogólnie, we

wszystkich problemach bogatej te-

matyki integracji przeprowadzono
niezbędne badania i uzgodnienia,
osiągnięto już etap konkretyzacji
warunków współpracy, a -

w niektó-
rych przypadkach zawarto już wie-
lostronne i dwustronne porozumie-
nia i umowy. Najwięcej zawarto ta-

kich porozumień w dziedzinie
wspólnych i koordynowanych badań

naukowych i technicznych. W "tej
dziedzinie weszliśmy już w etap
konkretnej współpracy naukowych
placówek badawczych. Uzgodniono
i podpisano 10 wielostronnych poro-
zumień o specjalizacji i kooperacji
produkcji elektromaszynowej w

dziedzinach określonych Programem.
Szereg następnych przygotowuje się
do podpisania.

W najważniejszej dziedzinie
współpracy, koordynacji planów
rozwoju gospodarczego krajów Rady
na lata 1976—1980 i dalszą perspek-
tywę przystąpiliśmy już do rozmów

między centralnymi organami plano-
wania, ministerstwami, zjednocze-
niami, a niekiedy i przedsiębior-
stwami produkcyjnymi.

Realizacji Kompleksowego Pro-

gramu nie można ograniczyć wy-

łącznie do spraw związanych że

współpracą wielostronną. W równej
mierze cele i zadania integracji, na-

kreślone w Programie realizujemy
w trybie współpracy dwustronnej.'

Przywiązujemy wielką 'wagę,do
zacieśniania (Dowiązań gospodarczych
z poszczególnymi krajami członkow-
skimi RWPG. W latach 1971-4972

zawarliśmy blisko 100 dwustron-

nych porozumień gospodarczych,
obejmujących różne dziedziny
współdziałania. od produkcyjnych
do . naukowo-technicznych, głównie
dotyczących specjalizacji i koopera-
cji produkcji. Na tę ostatnią dzie-

dzinę kładziemy duży nacisk w' sto-

sunkach gospodarczych z partnera-
mi, upatrując w niej podstawowy,
przyszłościową drogę do. zdynamizo-
wania obrotów handlowych z kraja-
mi RWPG. Jest to źródło, z którego
dopiero zaczęliśmy czerpać korzyści.
Orientacyjna wartość wymiany to-

warowej. wynikającej ż" zawartych
dotychczas z krajami RWPG dwu-

stronnych porozumień o kooperacji
produkcji wyniesie w latach 1971—
1975 ok. 2,4 mld rubli dewizowych.
Udział produkcji specjalizowanej i

kooperowanej w ogólnych obrotach

jest jednak jeszcze skromny. Prze-

widuje się, że w kolejnych latach

planu pięcioletniego będzie szybko
wzrastał, przewyższając tempo wzro-

stu całości obrotów handlu zagra-

nicznego. Niemniej jednak —

po-
wtarzam —

rozpoczynamy dopiero
wykorzystywać możliwości płynące
z międzynarodowej specjalizacji i

kooperacji produkcji.

REDAKCJA: Towarzysz Premier

pozwoli, że nawiążemy do poruszo-

nej- już sprawy koordynacji planów.
Jako Przewodniczący Komisji Pla-
nowania przy RM i Stały Przedsta-
wiciel Polski w Komitecie Wyko-
nawczym RWPG, Towarzysz Pre-
mier ma w bezpośrednim polu Wi-
dzenia podstawowy instrument inte-

gracji socjalistycznej, jakim jest
koordynacja planów gospodarczych
naszych krajów, wkraczająca już
obecnie również w sferę koordyna-
cji planów perspektywicznych.

Co się zmieniło w' tej koordyna-
cji od Sesji Bukareszteńskiej i ód

strony metod i samej atmosfery,
1

w

której przebiega ta koordynacja?

M. JAGIELSKI: Koordynacja pla-
nów gospodarczych jest najważniej-
szym odcinkiem działalności RWPG
i najskuteczniejszym instrumentem

realizacji zadań integracji gospodar-
czej. Najefektywniejsze przedsię-
wzięcie ma jednak wielce utrudnio-

ną drogę do realizacji, jeśli rodzi

się ono w trakcie wykonywania pla-
nów. Z tego też punktu widzenia

obecny moment, a mówiąc konkret-

niej lata 1973—1975, stanowią okres
niezmiennie ważny dla realizacji
przedsięwzięć Kompleksowego Pro-

gramu Integracji, albowiem ma na-

stąpić niejako . .wpisanie" tych
przedsięwzięć w wieloletnie plany
gospodarcze krajów członkowskich

Rady. Dlaczego dopiero teraz?i

Pragnę przypomnieć, że opracowa-
nie i przyjęcie Kompleksowego Pro-

gramu nastąpiło na przełomie lat
1969—1971 , gdy pięcioletnie plany
gospodarcze w krajach Rady były
już gotowe. W związku z tym róali-

jftCji -wteflti przedsięwzięć ProgMttiu
hie udało się w pełni powiązać z

bieżącą pięciolatką. Liczymy, ze na-

stąpi* to \V pełnej rozciągłości w

trakcie obecnej koordynacji -planów
na lata 1976—19B0/i dalszą perspek-
tywę.

'

Jeśli chodzf o zmiŁny w metodach
koordynacji;:' to podkreśliłbym prze-
de wszystkim fakt, że -7 uzgadnia-
jąc' wżajemne powiązania gospodar-
cze — staramy się- W miarę'potrajb
i możliwości, wychodzić poza okre-

sy 3-letnie. Dotyczy* td głównie roz-

woju dziedzin- 'wytwórczości, wyma-

gających dużych nakładów, Q dłu-
gich cyklach! inwestyćyj-ńych. Po-
mocne są tu • prace i - ptx>gnostyczne

'

prowadzane w szerókirn. zakresie
przez Komitet RWPG d/s; Współpra-
cy w Planowaniu i branżowe komi-

sje Rady. Drugi moment metodyczny v

odróżniający obecną koordynację od
przeprowadzanych uprzednio kon-
sultacji, wyraiża się , w dość istotnej
decentralizacji w' przygotowywaniu

• uzgodnień. Wynika "tó zresztą z usta-

leń Kompleksowego : Programu,
uznano bowięrri. ze;j oddanie głosu
bezpośredniemu wytwórcy zwiększy
skuteczność i Efektywność porozu-
mień gospodarczych1.

REDAKCJA: Podział pracy w «pe.
cjalizacji produkcji, także osiąga-
nie tzw. korzyści skali produkcji
przesuwa akcenty z koordynacji
produkcji na koordynację decyzji
inwestycyjnych i otwiera problemy
wspólnego • programowania, zwła-
szcza w dziedzinie, surowcowej. Pol-
ska jako kraj o niezbyt bogatych za-

sobach surowcowych, a równocze-
śnie importer surowców na niemałą
skalę, jest w tym żywotnie zaintere-
sowana.

Jakie formy przybiera obecnie

współpraca w tej dziedzinie?

M. JAGIELSKI: Właśnie na owym

przesunięciu akcentów polega istot-
ne novum w koordynacji planów
gospodarczych. Sięgające już nie tyl-
ko do metod i trybu postępowania,
lecz samej treści koordynacji. Już
samo to, że koordyn&cję planów fi-

nalizuje się nić- tylko w, 5-letnich
umowach handlowych, a również w

formie wielu porozumień o specja-
lizacji i kooperacji pfródukcji, zmie-
nia istotnie tfteść koordynacji. Po-

stępując w ten sposób, siłą rzeczy
przedmiotem . koordynacji czynimy
sferę inwestycji. Każdy kraj, przy-

stępując do wieloletniego porozu-
mienia specjalistycznego i koopera-
cyjnego, musi zadbać o to, aby
branża, której Wyroby będzie dostar-
czał partnerom, rriiała zapewnione
odpowiednie warunki rozwoju, aby
umocnić i utrwalić pozycje dostaw-

cy. Spełnienie tego' Warunku powo-

duje zaangażowanie inwestycyjne i

stąd same inwestycje stają się
przedmiotem koordynacji.,

Najdobitniej prawidłowość ta

przejawia się obecnie w problemach
surowcowych. Z racji długich,! za-

żwyćżaj
-

' ćtfar iriW^tycyjjń^chl Cią-
żących ogromne nakłady Sprawa' do-
staw surowców: na jynkaeh mięjlzy-
nąpądow^«h. nie- jest już dżaśiaf

sprawą prostego zakupu towarów,
oferowanych w dowolnych ilościach.

Zapewnienie długoletnich dostaw

podstawowych .suroweów związane
jest przeważnie z potrzebą angażo-
wania się inwestycyjnego w jego
wydobycie i produkcję, czy -to w for.
mie bezpośredniej, ozy też w formie

kredytowej.

Związek Radziecki, jak wiadomo,
jest największym- dostawcą surow-

ców bratnim krajom socjalistycz-
nym, przede wszystkim krajom
RWPG, przyczyniając się w ten spo-
sób do konkretyzacji ustaleń Kom-

pleksowego Programu, do przyśpie-
szenia realizacji ujętych w harmo-

nogram celów.

W ostatnim 'pięcioleciu eksport
ropy naftowej do europejskich kra-

jów RWPG wzrósł z 6,3 miń ton w

1960 roku do 35,8 min ton w 1970
roku. Nowa dekada przewiduje
wzrost dostaw tego cennego paliwa.

Ponadto ZSRR dostarcza niektó-

rym krajom gaz ziemny, rudę żela-

za, której eksport wzrósł ż 22,8 min
ton w 1965 roku ; do 31,7 min ton

w roku 1970, rudę manganu, chromu
i wiele innych certnych surowców.

Polska jest. jak wspomnieliśmy,
poważnym importerem, surowców,
Jednocześnie żaś natjz liraj jest drU-'
gim po ZWiązku Radzieckim ekspor-
terem surowców, żaśilających pew-
ne dziedziny ekonomik bratnich

krajów.

•W"" Kompleksowym Programie
przewidziano

" 'uzgodnienie form
współpracy dla kilku podstawowych
surowców. W roku,,u b egłym podp
saiio porozumienie w sprawić pro-

dukcji celulozy na terytorium
Związku Radzieckiego Przy gotowa
no już porozumienie, atnyva^c
dukcji azbestu, również w . Związ-
ku Radzieckim. W ramach koordy-
nacji "planów na lata 1976—1980

uzgadnia się następne tego rodzaju
porozumienia, dotyczące wwpłpra-
cy przy wydobywaniu i produkcji
miedzi, niklu, wzbogacania rud że-

laza i produkcji'"' żelazostopów, a

także budowy ńa" baźie. kurskiej
anomalii magnetycznej kombinatu

"

hutniczego.
Rozwój tych form współpracy bę-

dzie niewątpliwie stanowił jeden z

. ważniejszych nurtów, integrujących
gospodarkę narodową krajów RWPG.
Nie potrzebuję dodawać, że jeste-
śmy tym głęboko zainteresowani z

, uwagi na jednostronność, z jaką
przyroda obdarowała nasz kraj za-

sobami bogactw naturalnych. . .,

Liczymy też na to, że w nowych
formach współpracy surowcowej, za-

początkowanych w RWPG. uwzględ-
niając możliwości, jakie dają polskie
zasoby węglą. znajdziemy również
sposób na rozwiązanie tego żywotnie
ważnego dla nas problemu surowco-

wego.

REDAKCJA: Sprawa rozwoju ba-

zy surowcowej, to również sprawa
środków inwestycyjnych. Jaką rolę
odgrywa i może odegrać w przyszło-
ści w tej dziedzinie Międzynarodowy
Bank Inwestycyjny krajów RWPG?

M. JAGIELSKI: MBI jest instytu-
cją młodą, ale ma już określone

osiągnięcia w kredytowaniu rozwoju
przemysłu krajów RWPG. Jednak
niemalże wyłącznie dotyczy to prze-

mysłów przetwórczych. Biorąc pod
uwagę, że problem surowcowy- jest
—

w jakimś sensie wspólnym prob-
lemem dla krajów RWPG. należało-

by dążyć do tego, aby Bank. jako
instytucja kred y to wo -rozliczeń '1 ow a,

sferą swojej działalności objął rów-
nież surowce. Jest to statutowo mo-

żliwe i na pewno z czasem dojdzie
dio tego.

REDAKCJA: Współpraca i inte-

gracja gospodarcza krajów socjali-
stycznych ma oczywiście swoją
stronę rzeczową i społeczną — ludz-

ką, dokonuje się przez ludzi- 4 dla

, ludzi i już w ten sposób integruje
społeczeństwa naszych krajów..

W jakim kierunku pójdzie w naj-
bliższych latach rozwój bezpośred-
nich kontaktów międzyludzkich,
zmierzających do umocnienia naszej
jedności moralno-politycznej i inter-

nacjonalizmu proletariackiego?

M. JAGIELSKI: Oczywiście odpo-
wiedź nasuwa się sama — turysty-
ka. Jest to niezmiernie ważna dzie-
dzina kontaktów międzyludzkich.
We wszystkich krajach RWPG. jak
i w naszym .kraju. następuje w

ostatnim okresie szybki rozwój tury-
styki międzynarodowej. Staramy się
,pop)ec uteęrm vw»?Wojowi uzgadniając
nięzhędne ku temu warunki organi-
zacyjne i finansowe. W planach spo-
łeczno-gospodarczego rozwoju kra-

jów RWPG problem nieustannego
podnoszenia poziomu życia człowie-
ka zajmuje centralne miejsce, stąd
też należy zakładać również dyna-
miczny rozwój dziedzin związanych
z turystyką.

Myślę jednak, że problem zacie-
śnienia kontaktów miedzy- społe-
czeństwami krajów RWP.G ma o>
wiele szersze znaczenie. Przyspiesze-
nie i pogłębienie współpracy^ gospo-

darczej, rozszerzenie rozmaitych
form kontaktów w ostatnich' latach
na polu zawodowym, stało się nie-
zmiernie ważną sferą naszej dzia-
łalności. Żywe kontakty ludzi tech-

niki, uczonych pozwoliły bliżej po-
znać się wzajemnie, często zaprzyja-
źnić, lepiej zrozumieć potrzeby i

specyfikę narodową, co jeszcze bar-

dziej umacnia więzi między społe-
czeństwami krajów Rady.

Więzi te są istotną siłą w opartej
o jedność polityczno-ideową budowie

wspólnoty krajów socjalistycznych,
gwarantującej ich rozwój społeczno-
gospodarczy. O wspólnocie tej Se-
kretarz Generalny KC KPZR Tow.
L. I . Breżniew podczas niedawnej
wizyty w Warszawie powiedział, że

jest ona jedną wielką rodziną, któ-
rej prawem życia stał się internacjo-
nalizm proletariacki. .

Rozmawiał:
JAN GLOWCZYK

SOCJALISTYCZNYCH

Frodukcja cementu w RWPG

'TOział^państw socjalistycznych w

światowej produkcji cementu żwięk-
szył>się w ciągu ostatnich 20 lat
ł'16- dó niemal 29 proc.,

^Największym na «wiecie produ-
centem Cementu jest Związek Ra-

daieęki-,- 'który wyprodukował w 1972

rp^«.4|,Q3.2 min- ton. Na rok 1975

planuj^ się produkcję 125 min ton,
tjjj.p^ao .min ton -więcej niż w ostat-

i$%.'' .,Voki* poprzedniej pięciolatki.
Zijapźńe . zwiększenie zdolności wy-

twórczych radzieckiego przemysłu
cementowego • w latach 1971—1975

bę^ie osiągnięte drogą racjonaliza-
cji . procpsów. technologicznych oraz

b.udowy nowych, wytwórni i rozbu-

dowy istniejących. .

jpoiśka z produkcją około 15 min
t^ńW" 1972 roku zajmuje drugie
miejsce wśród krrijów RWPG i siód-
me w. Europie. Planuje Się osiągnąć
w 'ostatnim roku pięciolecia pro-

dukcję W wysokości 19 min ton. Do

tego' czasu zdolność wytwórcza na-

gżlgb -' -największego kombinatu w

Chełmife będzie powiększona tlo
4 min-, t&n. Prócz tego we współpru
cy z ZSRR powstanie nowa wy-
twórnia - cementu — „Przyjaźń II"

oraz dwie fabryki, dla których
urządzenia kupujemy w Danii.

Trzecim i czwartym"producentem
cementu w RWPG są Rumunia
i NRD, które wytwarzają po, 8,5
min ton.

(L)

Kontenery ,

w transporcie krajów RWPG

Najdłuższa kontenerowa trasa ko-
lejowa w europejskich państwach
socjalistycznych pobiegnie z Sofii do
Rostocka przez Bukarfeszt, Buda-
peszt, Bratysławę, Pragę i Berlin.
Na tej wielkiej trasie prowadzi sie
już roboty inwestycyjne. Druga linia
kolejowego transportu kontenerowe-
go połączy Moskwę z Warszawą
i Berlinem. Po próbnych jazdach
jeszcze w tym roku rozpocznie się
regularny ruch konianerowy na tsj
linii. Na przyszły rok przewidziana ,

jest (jtwarcie części trasy
'

transpor-
tu kontenerowego łączącej Buda-

peszt przez Kijów z Moskwą. Do
końca 1975 r. rozpocznie się 'eksplo-
atacja linii Drezno — Wrocław —

Katowice oraz nastąpi powiązanie
linii Rostock — Sofia z Belgradem.
Od pewnego czasu funkcjonuje już
transport towarów kontenerami na

trasie: Deczin (CSRS} — Rostock
i dalej drogą morską z Rostocka do

Rygi."
Istnieje już także program roz-

woju infrastruktury nowego rodzaiu
transportu. Na początek przewidzia-
no budowę w krajach RWPG 90
ośrodków przeładowywania konte-
nerów, z czego 20 powstanie w Cze-
chosłowacji, 10 —

w Polsce, 12 —

na Węgrzech. Ośrodki te otrzyma-
ją najnowocześniejsze wyposażenie
techniczne.

ZSRR ma już około 1 200 punk-
tów obsługi transportu kontenero-
wego. a na trasie Moskwa — Le-
ningrad kursują stale pociągi kon-
tenerowe. tL)

Radzieckie hutnictwo

Związek Radziecki jest najwięk-
szym na świecie producentem stali.
Zeszłoroczna produkcja wyniosła
126- min ton, z czego ponad poło-
wę

— 64,4 min ton — wytopi
dziesięć największych hut. Świad-
czy to o dużej koncentracji pro-

dukcji w radzieckim hutnictwie.

Wśród dziesięciu największych
producentów stali w ZSRR pierw-
sze miejsce zajmuje kombinat w

Magnitogorsku, którego produkcja

w 1972 roku osiągnęła 13,5 min ton,
na drugim miejscu znajduje się
kombinat krzyworoski z produkcją
10,1 min ton, a następnie — hula
„Żdanow" z wytopem 6,8 min ton,
huta w Niżnym Tagilu — z 6.3

mintoniwCzerepowcu—z6min
ton. Druga piątka największych w

ZSRR wytwórców stali obejmuje
kombinaty w Czelabińsku i Kuż-
niecku „Żaporożstal". hutę w Kara-

gandzie i hutę zachodniosyberyjską.

Zgodnie z planem bieżącego pię-
ciolecia, radziecka produkcja stali
w 1975 r. powinna osiągnąć 146 min
ton. tj. o 30 min ton więcej niż
w 1970 r.

(L)

Radziecki przemysł traktorów.

W ciągu obecnej pięciolatki pro-

dukcja traktorów w ZSRR powinna
wzrosnąć o jedną czwartą do 575

tys. sztuk w 1975 r. w porównaniu
z 478 tys. w 1972 r. Związek Ra-
dziecki produkuje traktory różnych
typów i o różnym przeznaczeniu —

od ciągnika przemysłowego o mocy
300 KM do niedużego ciągnika
ogrodniczego o mocy około 7 KM.
Prawie wszystkie fabryki są rekon-

struowane, buduje się nowe nad

Wołgą i w Kazachstanie.

W Charkowie rozpoczęto seryjną
produkcję traktorów gąsienicowych
i kołowych o mocy 150" KM. Ciągni-
ki te są wyposażone w duży zespół
maszyn i narzędzi rolniczych, prze-

znaczonych do wykonywania wszyst-
kich podstawowych prac polowych.
Zorganizowano produkcję nowych
ciągników dostosowanych do pracy
na zboczach górskich. Fabryka w

Mjńsku przygotowuje się do pro-

dukcji ciągników „Białoruś" o mocy
80 KM.

Rozwija się współpraca producen-
tów traktorów ZSRR i innych kra-
jów socjalistycznych. Tak np. nad

nowym modelem traktora. przemy-

słowego pracują konstruktorzy ra-

dzieccy i jugosłowiańscy.
(L)

Nowość w radzieckiej żegludze

Radziecka flota rzeczna zajmuje
się w coraz większym stopniu mię-
dzynarodowymi przewozami, towa-

rów. Stało się to możliwe dzięki
rozpowszechnieniu nowych kon-

strukcji jednostek pływających, któ-
re przystosowane są zarówno do

rejsów śródlądowych, jak I mor-

skich.

Statki „rzeka-morze" są w stanie
zabierać na pokład 2—5 tys. ton ła-
dunku. Ich stosunkowo niewielkie
rozmiary i małe zanurzenie pozwa-

lają na swobodne manewrowanie

po wąskich, rzecznych torach wod-
nych. Natomiast mocna konśtruK-
cja kadłuba z podwójnymi burtami
i dnem gwarantują bezpieczną że-

glugę na morzu. Wszystkie operacje
załadunkówo-wyładunkowe na stat-

kach tego, typu są zmechanizowane,
a sterowanie w pełni' zautomatyzo-
wane. Wraz z ich zastosowaniem w

żegludze mieszanej odpadła koniecz-
ność pośrednich przeładunków w

portach, co znacznie usprawnia
i przyspiesza dostawy towarów. Co-
raz więcej firm zagranicznych przy
zawieraniu kontraktów z radziec-
kimi przedsiębiorstwami handlu za-

granicznego zapewnia sobie trans-

port właśnie tymi rodzajami stat-

ków. '
-

W minionym roku statki radziec-

kiej żeglugi rzeczno-morskiej odby-
ły 1700 rejsów zagranicznych, zawi-
jając do portów Morza Kaspijskip-
go. Czarnego, Bałtyckiego i Śród-
ziemnego. jak również do portów
japońskich. (D
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TRYBUNĄ CZYTELNIKÓW

Nowy system ekonomiczno-finan-

sowy, a w tym system zachęt ma-

terialnych, jest systemem otwar-

tym i dlatego też kaida krytycz-
na uwaga jest cennym wkładem

w proces udoskonalania tego sy-

stemu. Do niedawna jeszcze dy-
skusja nad problemami i wątpli-
wościami, jakie zawiera kon-

strukcja tego systemu zachęt ma-

terialnych nie wychodziła poza

krqg ludzi bezpośrednio związa-

nych z opracowaniem i wdraża-

niem tego systemu.

DZISIAJ
mamy już inną sytua-

cję. W blisko dwudziestu zjed-
noczeniach i w kilkuset przed-

siębiorstwach setki tysięcy pracow-

ników i tysiące ekonomistów pró-

buje przystępować do pracy w ra-

mach nowego systemu. Dlatego też

niewątpliwie słuszny był apel prof.
H. Fiszela1) o potrzebie szerokiej
konsultacji ze strony praktyków i

teoretyków. Apel ten spotkał się
z szybka reakcją, wyrażającą się
między innymi w dwóch artyku-
łach napisanych przez Aleksandra

Jędraszczyka2) i Henryka Błasza-

ka3). Obydwaj Autorzy, podobnie
jak Henryk Fiszel również zgłasza-
ją swoje liczne propozycje i uwa-

gi zachęcając do dalszej dyskusji.

A JEDNAK PRODUKCJA NETTO

(DODANA)

Z treści artykułu H. Fiszela jed-
noznacznie wynika, że nowy sys-

tem zachęt materialnych oparty

jest wyłącznie na formule powią-
zania przyrostu funduszu płac z

przyrostem produkcji dodanej (e-
fektu gospodarowania).

1
co nie jest

prawdą. O tym, że fundusze ma-

terialnej zachęty (premie) dla kie-

rownictwa i merytorycznie samo-

dzielnych pracowników umysłowych
uzależnione są od przyrostu zysku
netto w treści cytowanego. artykułu
nie zostało ąwzględflion.ę;

Ma to znaczenie zwłaszcza' dla-

tego. że na po&tępow&ńie 'PiSedsię-
biorstwa większy1 na. ogół''wpływ
od załogi ma kierownictwo (które

jest premiowane właśnie z zysku).
Argumentacja H- Fiszela może na-

bierać większego znaczenia w przy-

padku zbyt silnie działającego sys-

temu progresywnego opodatkowania
funduszu premiowego. Ale stawki

tego opodatkowania mogą być
zmniejszone, co mieści się w za-

łożeniu tego systemu.

Z kolei przejdźmy do ustosun-

kowania się do podanego przez H.

Fiszela przykładu liczbowego. Przy-
kład ten miał dowodzić, że nowy

system zachęt materialnych nie

sprzyja obniżce kosztów wytwarza-

nia, ponieważ nie zachęca on do

substytucji pracy żywiej pracą u-

przedmiotowloną. Otóż na wstępie
wypada zWrócić uwagę, że nie do-

tyczy to sytuacji gospodarczej, w

której substytucja pracy żywej
przez pracę uprzedmiotowioną wią-
że się ze zwiększeniem stopnia .me -

chanizacji i automatyzacji proce-

sów wytwórczych. Te ostatnie bo-

wiem w prostej linii zmniejszają
zapotrzebowanie na zatrudnienie.

Postulat H. Fiszela, polegający
na tym, żeby zysk był podstawowym
miernikiem oceny działalności gos-

podarczej poszczególnych przedsię-
biorstw produkcyjnych, a co waż-

niejsze, aby zysk stanowił podsta-
wę obliczania wielkości zapotrze-
bowania na fundusz płac w naszej
aktualnej sytuacji gospodarczej nie

jest jeszcze do przyjęcia i to. nie

tylko z ideologicznego punktu wi-

dzenia, jak słusznie wskazał na to

A. Jędraszczyk.

Na temat zysku ! Jego aktualnie

dużej wahliwości jako podstawy za-

silania jednostek gospodarczych w

fundusz płac pisali dość wyczer-

pująco i przekonywająco T. Kier-

czyński. i M . Wojciechowska.
4 )

Generalnie pozytywny charakter

wprowadzanych rozwiązań opar-

tych na produkcji dodanej nla

oznacza jednak, że są one pozba-
wione różnych elementów wyma-

gających sterowania.

Przykładowo, konstrukcja syste-
mu zachęt materialnych w pierw-
szym okresie po wprowadzeniu no-

wych rozwiązań może spowodować
nieprawidłowe preferencje (jeśli
nie podejmie się odpowiednich
działań zapobiegawczych) w nie-

których jednostkach gospodarczych,
gdzie produkcja charakteryzuje się
dużą materiałochłonnością i jedno-
cześnie występują stosunkowo ła-

twe do wykorzystania rezerwy w

dziedzinie zmniejszenia tej materia-

łochłonności. W wartości produk-
cji, w której duży udział stanowią
koszty materialne — procentowo
niewielka obniżka kosztów mate-

rialnych daje w rezultacie procen-

towo znacznie większy wzrost pro-

dukcji dodanej, a tym samym fun-

duszu płac. Spostrzeżenie to powin-
no być wykorzystane przy uwzględ-
nianiu Wielkości współczynników
korygujących ,,R

"
. Przez wniosek

. .ten.i- . nie^ należy,, oć^y^i^ię.^/izu-
.mieć propozycji mechanicznego, do-

stosowywania relacji
"

współczynni-
ka „H" do" relacji' udSWTOMów

materialnych w wartości produkcji.
Społeczeństwo bowiem , może. od-

nosić określone korzyści z silniej-
szej zachęty do ujawniania rezerw

materiałowych w tych dziedzinach,
w których te rezerwy są większe,
a do nich należy właśnie produkcja
materiałochłonna. Jest jednakże
określone optimum w podziale ko-

rzyści miedzy załogę ia społeczeń-
stwo z tytułu wyzwalania tych re-

zerw, optimum, w którym społe-
czeństwo jest najbardziej usatysfak-
cjonowane uznając silniejszy przy-

rost dochodów pracowników okre-

ślonych przedsiębiorstw pod wa-

runkiem, że samo na tym zyskuje
odpowiednio więcej.

Sprawa substytucji pracy żywej
przez pracę uprzedmiotowioną wią-
że się z problematyka gospodarki
majątkiem trwałym, a szczególnie
z problematyką inwestycji 1 zwrotu

nakładów inwestycyjnych. W wię-
kszości jednostek inicjujących for-

muła produkcji dodanej eliminuje
wartość pracy uprzedmiotowionej,
zawartej zarówno w zużywanych
materiach jak 1 środkach trwałych,
co wyrażone jest w odejmowaniu
od wartości sprzedanej produkcji
w cenach realizacji między innymi
również wartości spłat kredytów
inwestycyjnych, pokrywanych z od-

pisów amortyzacyjnych. W przy-

padku niepełnego pokrycia kredytu
inwestycyjnego (przy założeniu

krótszego okresu zwrotu nakładów

inwestycyjnych), pozostałość tego

kredytu wraz z odsetkami zwraca-

na jest z wygospodarowanego zys-

ku.

Tak więc nie ma racji A. Jędra-
szczyk, twierdząc, że w przyjętej
formule produkcji dodanej nie eli-

minuje się z niej wartości pracy

uprzedmiotowionej wyrażonej amor-

tyzacją.

£cl różne przestanki przedstawione
przez M. Błoszaka. Należy Jednak

tutaj przypomnieć, że współczyn-
nik korygujący przyrost funduszu

płac w stosunku do przyrostu pro-

dukcji dodanej („R"), nie ma nigdy
wartości ujemnej i w zasadzie u-

stalany jest w granicach od 0 do 1.

Dlatego też rozważenie sytuacji
ekonomicznych obrazujących zapo-

trzebowanie na fundusz płac nie

może opierać się na ujemnym
współczynniku korygującym „R".
tym bardziej, gdy ujemna •Wartość

jest mniejsza od Jedności, a taką
właśnie sztuczną sytuację zademon-

strował M. Błaszak. Niemniej jed-
nak Autor omawianego artykułu
poruszył podstawowe mankamenty
procedury ustalania wielkości

współczynnika „R".

Uwzględniając m.ln. przewidy-
waną dynamikę wzrostu produkcji
dodanej, udział funduszu płac w

wartości produkcji dodanej, mate-

riałochłonność produkcji oraz za-

łożenia centralnej polityki płacowej
można z pewną dokładnością usta-

lić wielkość współczynnika „R"

ROZWIflZflNIA
W RAMACH
mu

TADEUSZ SAWCZUK

Włączenie problematyki inwes-

tycyjnej w system zachęt material-

nych w jednostkach inicjujących
należy oczywiście do trudniejszych
elementów tego systemu. Dla przy-

kładu można tutaj podać problem
inwestycji kontynuowanych, spre-

tyMVifanfeP 6itf<aai^ zjfótófii nSklkSów

.inwestycyjnych, ..wysokość, oprocen-

towania' •>'kredytów 'inwestycyjnych
itp. Wszytko to wpływa na wiel-

kość' stawek amortyzacyjnych i na

wielkość produkcji dodanej oraz

zysku.

JEDEN CZY WIĘCEJ „R -OW"

Kolejny problem, do którego wy-

pada się ustosunkować, to sprawa

wprowadzenia dwóch parametrów
określających potrzeby funduszu

płac,. co zaproponował M. Błaszak.

Rozważenie tej propozycji jest ko-

nieczne między innymi dlatego, że

jest ona lub może być przydatna
właśnie przy ustalaniu jednego
współczynnika korygującego „R",
uwzględniającego w swej wielko-

zbliżoną do wielkości, która od-

zwierciedlać będzie zapotrzebowa-
nie danej jednostki gospodarczej
na fundusz płac. W przypadku
funkcjonowania dwóch parametrów

określających zapotrzebowanie ńa

fundusz płac wszelkie obliczenia

uległyby dalszemu ^jeszcze skompli-
kowaniu. Zadaniem współczynnika
koryguiącęfeo., t,R",, wjłaśnie wy-

muszanie na jednostkach gospodar-
czych korzystania z postępu tech-

niczno-organizacyjnego, który moż-

na przewidzieć na trzy lata na-

przód, i w wyniku którego efekty
ekonomiczne przypadać będą w

części danej załodze wytwórczej
oraz w części całemu społeczeń-
stwu. Wyższość tego rozwiązania
nad rozwiązaniem dotychczasowym
polega na tym, że współczynnik
„R" ustanowiony jest na okres kil-

ku lat (okres trzech lat z możli-

wością „kroczącej" jego aktualizacji
z trzyletnim wyprzedzeniem) oraz,

że nie jest on związany z planem
(limitem) funduszu płac w danym
roku, co było powodem presji do

zawyżania środków (a przede wszy-

stkim właśnie funduszu płac) i za-

niżania zadań planowych.
Konstruktorzy tego systemu za-

chęt materialnych z pewnością
zdawali sobie sprawę z tegoi że

regulowanie dopływu funduszu płac
przy pomocy współczynnika*' „R"
nie będzie przynajmniej, w pierw-.
szym okresie wdrażania tego sys-

temu w pełni precyzyjnie określać

zapotrzebowania na fundusz płac.
W związku z tym przewidziano sy-

tuacje, w których dyspozycyjny
fundusz płac w danym roku może

być większy lub też mniejszy od

aktualnego zapotrzebowania na ten

fundusz w danym roku. Utworze-

nie Instytucji rezerwowego fun-

duszu płac (jakkolwiek może .dys-
kusyjna jest sprawa granicy tej
rezerwy, która nie musi być 'roz-

dysponowana w danym roku, a

przechodzi na rok następny) oraz

możliwości zaciągnięcia zwrotnego i

wysokoprocentowego kredytu ban-

kowego w przypadku braku dyspo-
zycyjnego funduszu płac — w sku-

teczny sposób mogą eliminować

mankamenty wynikające z nadmia-

ru, czy też niedoboru dyspozycyj-
nego funduszu plac.

Godny podkreślenia Jest fakt,
że poszczególne wielkie organizacje
gospodarcze jako jednostki inicju-
jące wdrażanie nowego systemu
ekonomiczno - finansowego wiel-

kości współczynnika korygującego
„R" ustaliły w granicach od 0,5—0,8
natomiast w zakładach produkcyj-
nych 1 usługowych współczynniki
te ustalone są naWet w granicach
od 0,21 do 0,96, Tak duża różnica

w wielkości współczynników „R"
świadczy o tym, że przy ich usta-

laniu starano się uwzględniać róż-

norodność warunków poszczegól-
nych zakładów pracy.

i
PROBLEMY Z BAZĄ

i
Punktem wyjściowym, tzn. bazą,

od której wychodzi się przy obli-

czaniu wszystkich przyrostów tzn.

produkcji dodanej, zysku netto,
funduszu płac i funduszu premio-
wego dla kierownictwa jest dla

jednostek inicjujących wdrażanie

nowego systemu zachęt material-

nych rok 1972. Koncepcja przyros-

towego systemu bodźców ekono-

micznych w pewnej mierze akcen-

tuje , aktualne. sytuacje ekonomicz-

ne poszczególnych jednostek pro-

dukcyjnych. ' Akceptacja aktualnej
sytuacji ekonomicznej jednostek
wytwórczych w poszczególnych
przypadkach oznacza różny stopień
mobilizacji do wyzwalania rezierw.

Taka koncepcja systemu zachęt ma-

terialnych może stwarzać bowiem

możliwości uzyskiwania większych
korzyści materialnych tymi zespołom
produkcyjnym, które aktualnie (lub
w okresie bazowym) charakteryzu-
ją się mniejszą gospodarnością. Im

więcej jest rezerw produkcyjnych
w danej jednostce produkcyjnej,
tym większe mogą być potencjalne
możliwości powiększania produkcji
netto i zysku.

Konstrukcja systemu zaćhet ma-

terialnych polegająca na wiązaniu

przyrostu funduszu płao s przyro-

stem produkcji dodane] orle przy-

rostu funduszu premiowego *

przyrostem zysku netto moi* też

wytwarzać bodźce w kierunku ca-

lowego zniekształcania bazy, od

której liczy się te przyrosty. Szcze-

gólnie w tych przypadkach, gdy w

okresie bazowym jednostka gospo-

darcza znajdowała się w pobliżu
punktu optymalnego wykorzysta-
nia posiadanych mocy produkcyj-
nych. Chodzi o to, że w okresie

bazowym w zasadzie premiuj* się
(oraz rozlicza globalny fundusz

płac) w zależności od stopnia wy-

konania planu produkcji globalnej
(lub jej pochodnych) co stwarza pew-

ną możliwość manewru bez szkody
dla zakładu pracy również w okre-

sie bazowym. Jednostki gospo-

darcze formalnie biorąc mogą na-

wet (w celu ułatwienia sobie star-

tu i zwiększenia możliwości osiąga-
nia wyższych korzyści materialnych
w okresie późniejszym) sporządzić
własny „rachunek" uwzględniający
niewykonanie zadań planowych
(np. za IV kwartał roku bazowego)
i nieotrzymanie z tego tytułu fun-

duszy bazowych wraz ze wszyst-
kimi innymi konsekwencjami nie-

wykonania zadań rocznych s jed-
nej strony oraz możliwości uzyska-
nia zwiększonych funduszy bodźco-

wych w okresach następnych »

drugiej strony.

Możliwości manewrowania wiel-

kością produkcji dodanej w okre-

sie bazowym sa tym większe im

produkcja Jest bardziej materiało-

chłonna (o większym nakładce

kosztów typu materialnego) oraa

im mniejszy jest udział funduszu

płac w wartości produkcji doda-

nej. Wynika to między innymi s

tego. że minimalny wzrost kos?tów

materialnych w produkcji matettia-

łochłonnej powoduje stosunkowo

większą redukcje produkcji doda-

nej niż w produkcji typu praco-

chłonnego. Ponadto fundusz płac
jest kilkakrotnie i szczegółowo
ewidencjonowany w Jednostkach

produkcyjnych i im większy Jest

jego udział w wartości produkcji
dodanej, tym relatywnie mniejsze
są możliwości manewrowania tym
funduszem.

I to niebezpieczeństwo możemy

jednak zmniejszyć w ramach sy-

stemu albo przez zmianę metodo^

logii określania bazy (np. bazą dci

obliczania przyrostu funduszy zachęt
itaterlalhv^''trioSe być okres kil-

ku lat) albo przez silne obwaro-

wanie bodźcami ekonomicznymi
efektów w okresie bazowym. Cho-

dzi tu o wprowadzenie dodatko-

wych stosunkowo silnych i działa-

jących dwukierunkowo (tak reduk-

cja jak i wzrost) bodźców material-

nych w okresie bazowym.

i) M. Fi stel: Makro- ezy mlkroekonor

mlczny punkt widzenia, ,.2. O." 17/73.
5) A. Jędraszczyk: Główny eleiqettt sy-

stemu, „2. G ." 19/73.
•) M. Błaszak: Tak, ale o dw4eb pa-

rametrach „2, O." 19/73.
«) Zob. T . KlerezyńskI, M. Wojcie-

chowska : Kola zysku w • systemie eko-

nomiczno-flnansowym" 1J71 PWE,

RECENZJE • RECENZJE

NOWE ZJAWISKA W EKONOMICE WSPÓŁCZESNEGO KAPITALIZMU
Monografia „NOWYJE JAWLENIĄ W EKONOMI-

KIE SOWREM1ENNOGO KAPITALIZMA" (I. D BIE-
LOUSOWA I D. LARIUSZYNA , 1972 s. 146) analizuje
nowe zjawiska w ekonomice współczesnego panstwo-
wo-monopolistycznego kapitalizmu. Autorzy podkre-
ślają, że zagadnienie roli kapitału państwowo-mono-

polistycznego w polityce pomocy ekonomicznej dla
krajów trzeciego fwiatą ma obecnie zasadnicze zna-

czenie dla zrozumienia polityki imperializmu i nowych
zjawisk w ekonomice współczesnego kapitalizmu. Im-

perialistyczna pomoc ekonomiczna jest specyficzną
formą wywozu kapitału, swoistym dodatkiem do po-

mocy wojennej. Często jest ona uzalezniona od wy-
konania „zasady samopomocy" przeprowadzenia przez

kraj uzyskujący pożyczkę określonych Wołeezno-eko-
nomicznych posunięć, które wzmacniają t rozwijają
stosunki kapitalistyczne w danym kraju.

Pierwsza część pracy przedstawia koncepcje iTpo-
glądy autorów amerykańskich na politykę „pomocy

ekonomicznej" oraz przetkanie Japita u amerykań-
skiego do Afryki. W myśl teorii „kontrolowany re-

wolucji" USA dąży do zmiękczenia rewolucyjnego
zrywu mas w rozwijających się krajach, do dopaso-
wania koniecznych ekonomicznych, politycznych i spo-

łecznych zmian do potrzeb rozwijającego się w nich
kapitalizmu. Według Rostowa teoria ^ J^zewidurż
ochronę „niezależności obecnie rozwijającego się pro-
cesu" Teoria ta jest uzasadnieniem tez o samopomocy,
które zawierają warunek wobec kraju otrZyracego
pomoc z USA przeprowadzenia określonych reform.
Tylko dlatego, żeby przeszkodzić współczesnej „re-

wolucji rosnących nadziei" przeistoczyć się w rXeczy-
Z°sty rewolucyjny zryw, były wymyślone programy

rozwoju ekonomicznego.

Ingerencja w społeczno-ekonomtczne procesy, zacho-
dzące w krajach rozwijających się, stanowi rdzeń
teorii „kontrolowanej rewolucji" , która w zawoalo-
wanej formie powtarza tezy lat pięćdziesiątych o pra-
wie USA ingerowania w sprawy wewnętrzne innych
krajów. W okresie 1965—70 Stany Zjednoczone wy-

dały na tego rodzaju pomoc 11,5 mld dolarów. Zacho-
dzi tu swdisty podział pracy między państwem im-
perialistycznym a monopolami, w wyniku którego
społeczne kapitalistyczne stosunki w krajach rozwi-
jających się są wzmacniane i tworzone kapitałem
państwowym państw imperialistycznych, a wartość
dodatkowa w coraz większej ilości uzyskiwana przez

monopole prywatne.

W 1969 roku zadłużenie państw trzeciego świata
wynosiło 60 mld dolarów, w tym 64,7 proc. zadłiiżenia
stanowiły pożyczki uzyskane według programów po-
mocy, z tego 27,8 proc. stanowiło należności USA. Sto-
pa procentowa za te zadłużenia waha się od 2,8 proc.
do 6,5 proc. rocznie. Obecnie strumień kapitałów do

krajów rozwijających się wzrasta w tempie 2,5 raza

niższym niż strumień zwrotny z tytułu spłat i pro-
centów.

Amerykańskie Inwestycje w Afryce w 1970 roku
osiągały. wysokość 3 mld dolarów, a roczny dochód
z nich wynosił 808 min dolarów. Obrót towarowy
ogółem USA z krajami Afryki (bez Angoli, Mozam-

biku, Południowej Afryki) wyniósł w 1970 r. około 1,5
mld dolarów. Większą część deficytowego surowca

importują USA z Afryki. Kontynent afrykański nie
jest sferą marginesowych interesów, jak to Usiłują
uzasadnić USA. Należy zaznaczyć wojenno-strategicz-
ne znaczenie kontynentu afrykańskiego w agresyw-
nych dążeniach USA.

Według Zdania autorów, „pomoc USA" dla rozwija-

jących się krajów Afryki, Azji, Południowej Ameryki'
w przyszłej dekadzie będzie mieć jeszcze bardziej
ekspansywny charakter. Wzrastający potencjał syste-
mu socjalistyczego oraz w związku z tym wzmocnie-
nie wzajemnie dogodnej współpracy krajów socjali-
stycznych z krajami trzeciego świata zmusi USA wy-

korzystać tę „pomoc" jako środek nacisku, próbę oto-

czenia pajęczyną zależności finansowej. Względna sła-
bość pozycji imperializmu amerykańskiego w Afryce
może doprowadzić do próby zorganizowania „pomocy

ogólnoimperialistycznej" pod supremacją USA lub
silniejszej grupy państw imperialistycznych.

W części drugiej na przykładzie Anglii przedsta-
wione zostały Wyniki badań nad podstawowymi kie-
runkami rozwoju państwowo-monopolistycznego pro-

gramowania, poddane analizie funkcje i wyniki dzia-
łalności kapitalistycznych instytucji programowania
oraz wykazane monopolistyczne ukierunkowanie wyżej
wymienionych instrumentów.

Zdaniem autorów, przejście Anglii na tory ekono-
micznego programowania jest uwarunkowane: 1) wzro-

stem sił wytwórczych i procesem uspołecznienia pro-

dukcji, poprzez łączenie monopoli i superkoncentra-
cję, 2) zaostrzeniem wewnętrznych i zewnętrznych
sprzeczności, rozpadem systemu kolonialnego i wzro-

stem wydatków wojennych, 3) interesami monopoli-
stycznej burżuazjt, która pod postacią polityki progra-
mowania ekonomicznego maże orientować się w splo-
tach walk konkurencyjnych, uwzględniać parametry

rozwoju oraz poddawać korekcie politykę inwestycyj-
ną, 4) szczególną sytuacją polityczną, która zmusza

do prześcia z dyskredytowanej praktyki antykryzyso-
wego regulowania do bardziej elastycznej polityki
ekonomicznego programowania.

Rząd angielski w zasadzie obecnie używa programo-
wania ekonomicznego dla realizacji „polityki docho-

dów", programowania prac naukowo-badawczych i do-

iwiadczalno-konstruktorskich, przygotowania kadi ad-

ministracji gospodarczej, wytyczenia kierunków poli-
tyki regionalnej. Jego działalność skierowaną jest na

zachowanie i ugruntowanie panowania monopoli. Pro-

gramowanie ekonomiczne dąiy do zagwarantowania
racjonalnej struktury inwestycji monopoli, wteczy-
wistnia monopolistyczną racjonalizację produkcji,
stwarza przesłanki do podniesienia stopy wartości do-

datkowej. Rząd angielski urzeczywistnia w zakresie
programowania ekonomicznego bezpośrednią i pośre-
dnią pomoc firmom prywatnym. Tego rodzaju poli-
tyka jest skierowana na rozwój i umocnienie aparatu
współpracy państwa i monopoli.

Ekonomicznej polityce państwa kapitalistycznego
i monopoli robotnicy angielscy przeciwstawiają demo-

kratyczną alternatywę rozwoju. Program mas pracu-
jących Anglii przewiduje ogranięzenie władzy kapita-
łu monopolistycznego i akcentuje ekonomiczny i spo-
łeczny rozwój w interesach ludu. Antymonopolistycz-
na walka mas pracujących Anglii obecnie córa* bor-

dziej łączy się z walką o demokratyczne programowa-
nie akcentując go jako jedno z centralnych zagadnień
ruchu robotniczego. Wynik tej walki w dużym Stopniu
zależy do zwartości i jednolitości działania wszyst-
kich postępowych sil kraju pod kierownictwem Ko-

munistycznej Partii Wielkiej Brytanii.
Omawiana' praca analizuje, jak zaznactytitmy,

w oparciu o marksistowsko-leninowską teorię impe-
rializmu nowe zjawiska to ekonomice pafistwowo-mo-
nopolistycznego kapitalizmu i będzie pomocna dla »tn-

diujących problematykę współczesnego kapitalizmu.
WACŁAW PRZELASKOWBJit
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Z jakiego
funduszu

nagrody?
Corocznie,

'

kiedy organizowaliśmy
konkursy na „najlepszego racjonali-
zatora" nagrody Ola zwycięzców wy
placalUmy es funduszu obrotowego —

• tego bowiem funduszu pokrywamy
wszystkie wydatki, związane z ra-

cjonalizacją. Obecnie powstały w na.

czym zakładzie wątpliwości co do
słuszności wypłacania nagród z tego
funduszu. Prosimy o wyjaśnienie tej
•prawy.

mgr tał. STANISŁAW FRĄCZEK
rnewodnlczący zakładowego Kola

Wióklenników Polskich
przy

£yr*rdowskich zakładach Tkanin
" Technicznych im. M. Kasprzaka

iDD REDAKCJI: Jak nas poinformo-
wano w Ministerstwie Pracy, Ptac
I Spraw Socjalnych — Wydział Spo-
leczno-Zawodowy CRZZ wespół z

Departamentem Rozwoju . Techniki
MPL opracowuje obecnie przepisy o
zakresie działania klubów wynalaz-
czości i racjonalizacji. Natomiast za-

sady finansowania wynalazczości w

jednostkach gospodarki, uspołecznio-
nej oraz klubów technik i racjonali-
zacji uregulowane zostały zarządze-
niem Ministra Finansów z 12 stycz-
nia br., (Monitor Polski nr 3, po z. 20).
Ustala ono, że „koszty popularyzacji
wynalazczości finansuje się w jedno-
stkach działających według zasad

rozrachunku gospodarczego 1 1r za*

kładach budżetowych — stosownie do
rodzaju i charakteru kosztów tej
działalności — ze środków (fundu-
szów) obrotowych lub '

ze środków
przeznaczonych na finansowanie in-
westycji i remontów. "

Konkursy na najlepszego racjonali-
zatora zakładu —

z reguły tematy-
czne — organizowane w zakładach
pracy, są jedną z form popularyza-
cji ruchu wynalazczego wśród załóg
pracowniczych. A więc nagrody za
udział i osiągnięcia w konkursie mo-

gą być wypłacane ze środlćów obro-
towych — jeżeli projekt dotyczy
działalności bieżącej, albo ze środ-
ków na inwestycje i remonty — je-
żeli projekt dotyczy procesów inwe-
stycyjny di lub remontowych.

„W Europie mamy

wysoką kulturę"
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego

Kadr Resortu Finansów -wydał ostat-
nio pracę WIESŁAWA JĘDRZYCKIE-
GO pod tytułem „KULTURA OBSŁU-
GI INTERESANTA". Książka ta ma

służyć jako materiał szkoleniowy dla
wykładowców, uczestników szkolenia
organizowanego przez Ośrodek, a
także dla słuchaczy Pomaturalnego
Studium Finansów. Wydawca jest
również przekonany,' że książka ta
znajdzie wiciu czytelników.

Przejrzałem kilka stron i dowiedzia-
łem się wielu rewelacyjnych wręcz

rzeczy, np., że „...w Europie numy
wysoką kulturę 1 niską cywilizację,
T Stanacli Zjednoczonych natomiast
spotykamy wysoką cywilizację i nis-
ką kulturę" (str. 17). >

Przejawem tej niskiej cywilizacji
Jest — powiedzmy — kurz: „Rzecz
niby zwyczajna i nie stanowiąca zda- .

wałoby się problemu w rozprawie o
kulturze obsługi Interesanta. Nic bar-
dziej błędnego. Trzeba odwołać się
do wrażeń estetycznych czytelników
w chwili, kiedy wchodzą do koryta-
rza pomalowanego na żółto lub po-
marańczowo l widzą kępki kurzu na

ścianach, okrągły klosz lampy, któ-
rego białość z trudem przebija przez
kępki kurzu. Jednocześnie patrzą
przez okno. którego szyby w znako-
mity sposób zniekształcaj;) zewnętrz-
ne widoki, ze względu na smugi
powstałe z kurzu i wilgoci. Socjalizm
byłby piękniejszy, gdyby szyby by-
ły czystsze", (str. 35).

Autor książki daje wiele rad, doty-
czących wyposażenia urzędu np.
„...podstawowym wyposażeniem każ-
dej poczekalni są stoły 1 siedziska.
Pojęcie siedziska odnosi się zarówno
do ławy, krzesła, fotela. W zależnoś-
ci od ilofici miejsca wygodniejsze w

zainstalowaniu mogą być lawy. W
zasadzie każdy rodzaj siedziska Jest
dobry. Rzecz w tym, aby każdy cze-

kający Interesant mógł usiąść. Jeśli
zechce", (str. 37) i dalej czytamy: „w
zależności od wolnego miejsca na
ścianach powinny

' znaleźć ulę kwiet-
niki z kwiatami, zaś na stole Ilustro-
wane czasopisma" (str. 38). Autor

przestrzega wszelkiego rodzaju o-
kienka i barierki zakładają, że przed
interesantem należy się bronić,
że jest istotą podłą, która przy-
szła do urzędu, ażeby go o-

, kraść, oszukać, wprowadzić ir' błąd".
Stąd Już prosty wniosek, że „Barier-

. k i 1 inne przegródki dopuszczalne-są
w pracy szczególnie niebezpiecznej,
np. w organach milicji, gdzie mamy

. do czynienia z niebezpiecznymi prze-
stępcami, z marginesem. społecznym"

' (str. 38).

A oto poglądy autora na system
ocen: „Najczęściej uważamy, że Je-
dynym źródłem kar i nagród Jest
zwierzchnik. On je rozdziela, tylko
on może określić ich rodzaj. Nie. Jest
całkiem tak, jak powiedzieliśmy.
Wprawdzie zwierzchnik rozdziela
kary i nagrody, ale nie zawsze speł-
niają one takie funkcje. Jakie są do
nich przypisane. Na przykład kara
może spełniać funkcję nagrody, a na-

groda — funkcję kary. Zależy to od
wielu czynników", (str. 81).

Nie wiem. Jakie czynniki zadecydo-
wały, że ukazała. się książka, zawie-
rająca podobne stwierdzenia. Nin
wiem toż, czy traktować Ją należy
jako karę dla Czytelników, czy na-

grodę dla autora.

ALOJZY SLABIE'
Pawonków

Pomysł za darmo
Wszyscy

"

nauczyciele, a szczególnie
humaniści wiedzą, Jak trudno Jest
zdobyć przezrocza przystosowane do
programu lekcji. A przecież' nieraz
Jedna czy dwie klatki dobrych prze-
zroczy zastępują wysiłek nauczyciela'
1 lepiej przekazują młodzieży wiedzę.

Jak sobie wice radzić w . tej spra-
wie?

W każdej prawie szkole" Jest kółko
fotograficzne mające nieraz dosko-
nałe wyposażenie. Jest ono J u nas,
toteż' od dawna kiełkowała w nas

myśl, aby wykorzystać kółko foto-
graficzne do praktycznej' pracy dla
szkoły. Bó to przecież i oszczędnoś-
ci finansowe niebagatelne 1 konkret-
ne wychowanie młodzieży przez pra-
cę, 1 nauka prawidłowej fotogrufii:
trzy pieczenie przy Jednym ogniu.
W bieżącym roku szkolnym sfinali-
zowaliśmy nasze zamierzenia. Każdy
z nauczycieli ma w swojej bibliote-
czce 1 wiele ciekawych pozycji ze

swojej dyscypliny naukowej, na ogól
trudno dostępnych. W książkach tych
Jest wiele interesujących ilustracji
1- rysunków. Wybieramy z nich naj-
lepsze, najbardziej - przystosowane
dp lekcji, następnie kupujemy w

«klepie FOTO-OPTYKA błony ORWO
po 35 zl za sztukę I po naświetle-
niu wysyłamy je do laboratorium w

Bydgoszczy do wywołania.. Koszt 15
zł. Ża SO zl otrzymujemy 36/barw-
nych, przemoczy. W. efekcie zyskuje-
my niezastąpioną pomoc naukową,
która na lekcji oddaje olbrzymie u-

,sługi.
Koszt ' poszczególnych przezroczy,

szczególnie barwnych,- Jest dość wy-
soki 1 nie zawrze szkoła inoże sobie
pozwolić na Ich zakup, a kólko fo-
tograficzne, ucząc się, wykonuje po-
żyteczną pracę dla siebie i kolegów
„zarabiając" niejako na swój byt.-
Robienie nic nie. znaczących ..zdjęć,
czy po prostu psticte błon na naukę
mija się z celem: A tak można
efekt swojej pracy: podziwiać- póź-
niej podczas lekcji. Szkoła zaoszczę-
dza -kilka typięcy złotych w .roku.
co Jest przecież sumą niemałą*

Zainteresowanym służę chętnie bar-
dziej szczegółowymi wyjaśnieniami.
Naprawdę podjęcie tego trudu sowi-
cie się opłaci.

JANUSZ PALUCHOWSKI
Słupsk'

Ach — te „głąby"
' Notatka ukazała się w Waszym
piśmie niemal przed rokiem, w nu-
merze 35 z sierpnia 1972, ale wpadła
mi w ręce dopiero teraz. Dowiedzia-
łam się z niej, że Krakowska Hodowla
Roślin wyhodowała na swoje 100-lccie
„50 NOWYCH CENNYCH ZBOZ I
roślin pastewnych" i stamtąd pocho-
tlzą najlepsze odmiany pszenic i bu-
raków pastewnych, których „GŁĄBY
.ważą do kilkunastu kilo." -

Miałam' zamiar wysłać tę notatkę
do „Szpilek" , ale może lepiej będzie,
jeżeli Redakcja Waszego poważnego
pisma sama zastanowi się nad dobo-
rem informacji z zakresu rolnictwa.

Cóż vto za epokowe odkrycia „50 no-
wych cennych zbóż..." podczas gdy
znamy na razie tylko 4 zboża w Pols.
ce uprawiane.

Dobrze by było, żeby na tematy
fachowe pisali jednak fachowcy,
względnie uzgadniali tekst z tym, ko-
go on dotyczy. Nie wiem czy kra-
kowska hodowla roślin zna ten wy-
czyn naszej prasy (informacja pod-
pisana jest literami PAP — a więc
znalazła się w materiałach tej agen-
cji) — pozwalam więc sobie odpis te-
go pisma im wysłać.

Dr J. SZKLARSKA
Zakład Ekonomiki Warzywnictwa

Warszawa

AKTUALNOŚCI V ;

przychody i wydatki
pieniężne ludności

Okazuje się, ie przyrost zaso-

bów pieniężnych ludności, odkła-
dający się w postaci wkładów

oszczędnościowych w pierwszych
miesiącach br. w większym niż
to planowano stopniu decyduje o

ukształtowaniu równowagi pie-
niężno-rynkowej. W okresie 4
miesięcy br. tempo wzrostu pod-
stawowych wskaźników funduszu
płac jest znacznie wyższe niż w

założeniach planu rocznego
Odnosi się to zwłaszcza do wzro-

stu wynagrodzeń objętych fun-
duszem płóc (14,7 proc. wzrostu

w okresie 4 miesięcy br. wobec
10,5 proc. w planie rocznym) i
wypłat z tytułu skupu produk-
tów Tolnych (13,8 proc. w okresie
4 miesięcy br. wobec 7,6 proc. w

planie rocznym) oraz wypłat na

rzecz pozarolniczej gospodarki
nieuspołecznionej (23,7 proc. w

okresie 4 miesięcy wobec 8,8
proc. w planie rocznym). W
mniejszym natomiast stopniu wy-

przedzone są założenia planu
rocznego w zakresie podstawo-
wych pozycji wydatków ludności,
a' zwłaszcza, Wpływów., £ utargu
towarowego (lit'proc. wzrostu w

okresie 4 miesięcy br. wobec 11

proc. w płartie rocznym) i wpły-
wie ze sprzit^zy^uSlug, których
wzrost kształtuje się w grani-
cach tempa założonego w planie
roczn3'm (12,8 proc.) .

W wyniku tych odchyleń od
założeń planu rocznego przyrost
wkładów oszczędnościowych w

okresie czterech miesięcy br.
(14,4 mld zł) jest znacznie wyż-
szy niż w analogicznym okresie
w poprzednich latach (w 1972 r.
— 9,8mldzłiw1971r. —

4,7 mld zł).
Dane te jeszcze raz potwier-

dzają słuszność ocen, wskazują-
cych na wage ponadplanowego
przyrostu produkcji rynkowej i
zwiększenia atrakcyjności do-
staw artykułów trwałego użyt-
ku, które zachęcają do zwiększe-
nia stopy oszczędzania. (Sb)

regionalne zmiany
przychodów a wzrost

sprzedaży
Wysokie tempo przychodów

ludności nie rozkłada się równo-
miernie na wszystkie regiony
kraju. W związku z tym ważne

jest dostosowanie zaopatrzenia' i

tempa wzrostu sprzedaży do
zmian w przychodach. W okresie
czterech miesięcy br. w niektó-

rych województwach wystąpiły
tymczasem wyraźne dyspropor-

. cje pomiędzy tempem wzrostu

sprzedaży towarów, a tempem
wzrostu przychodów ludności.

Dotyczy to zwłaszcza woj. bia-

łostockiego, gdzie wzrostowi wy-

nagrodzeń objętych funduszem

płac o 19 proc. i wzrostowi wy-

płat z tytułu skupu o ok. . 18 proc.

towarzyszy wzrost wpływów ze

sprzedaży towarów o ok. 14 proc.,

bydgoskiego (wprost płac o 16

proc. , wzrost, skupu o <24 proc.
przy wzroście sprzedaży o 11,5
proc.), poznańskiego (wzrost plac.
o 16 proc., wzrost skupu o 21

proc. przy wzroście sprzedaży o

ok. 12 proc.). Szczególnie wysokie
dysproporcje zanotowano, pomię-
dzy wzrostem sprzedaży w han-
dlu wiejskim, a wzrostem przy-
chodów z tytułu skupu w woj.
białostockim (wzrost wypłat z ty-
tułu skupu o 18 proc., wzrost

sprzedaży w CRS o 10 proc-),.
bydgoskim (wzrost skupu o 24

proc., a wzrost sprzedaży o 11

proc.), poznańskim (Wzrost skupu
21 proc., a wzrost sprzedaży o 10

proc.), szczecińskim (wzrost sku-

pu o 31 proc., a wzrost, sprzeda-
ży o ok. 15 proc.) oraz wrocław-
skim (skup 26 proc., a sprzedaż
11 -proc.) i zielonogórskim (skup
o 33 proc., a sprzedaż o 14 proc.)'.

Oczywiście terńpo1^ %zrostu

sprzedaży zazwyczaj bywa nieco

wolniejsze. od tempa- .. . wzrostu

przychodów ludnośeifoza^ wzglądu
na tendencję do -szybszego zwięk-
szenia oszczędności. Zbyt wysokie
różnice na tym odcinku wskazują
jednak zazwyczaj ńa nienadąża-
nie rozwoju sieci handlowej i za-

opatrzenia handlu. (Sb) .

zahamowanie dynamiki
eksportu

Korzystna dla bilansu płatni-
czego ocena dynamiki wzrostu

eksportu w I kw. br. obecnie, pó
upływie 4 miesięcy, wymaga re-

wizji. Kwietniowe osłabienie
tempa wzrostu eksportu (3 proc,
w porównaniu z kwietniem ub.r .)
sprawia bowiem, że łącznie w

okresie 4 miesięcy tempo wzrostu

eksportu (15,8 proc.) jest niższe
od tempa wzrostu importu
(20,9 proc.) . Odnosi się to w ca-

łości do obrotów z krajem nie-
socjalistycznym, w ramach któ-

rych w okresie 4 miesięcy br.
wzrostowi eksportu o 17,5 proc.
towarzyszy wzrost importu o 45,7
proc.

Jest to częściowo uzasadnione
wykorzystaniem kredytów dłu-
goterminowych na inwestycje.
Specjalnej uwagi wymaga jed-
nak fakt, że tempo wzrostu eks-
portu do krajów niesocjalSstycz-
nych w okresie 4 miesięcy br.
(17,5 proc.) jest słabsze niż w za-

łożeniach planu rocznego (20,2
proc.) . (Sb)

żebyśmy zdrowi byli
Obecnie mamy 52 tys. lekarzy,

14,5 tys. dentystów, 122 tys. pie-
lęgniarek i położnych. W sto-

sunku do ilości pacjentów jesteś-
my biedniejsi od Węgier, Czecho-

słowacji, ZSRR, natomiast bogat-
si od Francji i Szwecji. Żeby
.sytuacja, była zadowalająca po-

trzebą na 10 tys. mieszkańców
nie 15, jak dziś, lecz 20 lekarzy.
Stan ten osiągniemy dopiero w

latach dziewięćdziesiątych. Naj-
więcej daje się odczuć brak śred-

niego personelu, do kształcenia

którego potrzeba nowych szkól

medycznych.:
Dziś 95 proc. lekarzy pracuje

w miastaćh. Najbardziej „niedo-
ihweśtowane" lekarsko są woje-
wództwa: poznańskie, kieleckie i
łódzkie.

Równocześnie mamy 628 szpi-
tali. Niestety wiele z nich wyma-

ga remontów i modernizacji. W
bież. roku zaczyna się budowa 7

dużych,, szpitali według typowych
projektów. Do końca bież. pięcio-
latki oddanych zostanie 31 tys.
xiowycfi łóżek' ^'"szpitalach ogól-
nych "i 3 tyś. w szpitalach psy-

chiatrycznych. (mśft)

przed ogrodniczym
sezonem

Sezon skupu warzyw grunto-
wych"' rozpocznie się już z po-

czątkiem czerwca i trwać będzie
do późnej jesieni. Spółdzielnie o-

grodnicze planują zakupić w tym
sezonie -735 tys. ton warzyw i
395 tys. ton owoców. W przygo-
towaniach do sezonu dużą rolę
odgrywa dobra współpraca kon-
trahentów. Chodzi także o to,
aby nie dopuścić do powtórzenia
błędów i zaniedbań, jakie miały
miejsce W ubiegłym sezonie.

Ujawniły one m. in. brak w nie-

których placówkach sprzętu do

ilościowego i jakościowego odbio-
ru towaru, nieczynne wentylato-
ry i urządzenia chłodnicze. Nie

wszystkie pomieszczenia w punk-
. -tach skupu zostały na czas wy-

remontowane. Wiele do życze-
nia pozostawiało zabezpieczenie
przeciwpożarowe, podobnie jak
stan ramp i placów.

W bieżącym roku właściwa or-

ganizacja pracy ogniw spółdziel-
czych i racjonalne wykorzysta-
nie posiadanych środków trans-

portowych — powinny przyczy-
nić się do szerszego zastosowania
odbioru produktów bezpośrednio
z gospodarstw. Zależy to w du-

żym stopniu od odpowiedniego
przygotowania pod względem
technicznym i kadrowym samych

punktów skupu. Sieć tych pla-
cówek jest dość gęsta i nadal
będzie rozbudowywana. Część z

nich można zmodernizować i
wyposażyć w urządzenia mecha-
niczne, ułatwiające pracę do-
stawcy ł kupującego, (msk)

wczasy z „gromadą"
W ub. roku ponad 30 tys. pra-

cowników zakładów przemysło-
wych spędziło urlop na wsi za

pośrednictwem „Gromady". Na

zbliżający się sezon letni zakła-

dy pracy zapewniły sobie już 50

tys. miejsc. W 1972 r. „Gromada"
organizowała wczasy w 57
wsiach turystycznych. W nad-

chodzącym sezionie wsi tych bę.
dzie ok. 100 .

Wśród 100 tys. osób, którym
„Gromada" w ub. r . zapewniła
wczasy, znalazło się m. in. kil-
kanaście tysięcy dzieci i mło-

dzieży, dla których organizowa-
no kolonie i obozy. W tym roku
„Gromada" organizuje wakacje,
które młodzież opłacać będzie
częściowo pracą polową.

Z 2,9 min osób, obsłużonych
r^iabj' . przez „Gromadę" zde-
cydowaną większość stanowią
mieszkańcy wsi m. in. ok. 10

Osobom zapewniono kuracje
w uzdrowiskach.

Specjalnością „Gromady" eą
wycieczki ze wsi do wsi, np. sa_

downików w Grójeckie lub No-
wosądeckie, hodowców do ośrod-
ków wzorowej hodowli i przo-

dujących gospodarzy, ogrodni-
ków do m. in. mazowieckiego ża.

głębia ogrodniczego, mechaniza-
torów rolnictwa do przodujących
ośrodków maszynowych itp.
„Gromada" organizuje także wy-
cieczki zagraniczne na wystawy
rolnicze, (msk)

osłabienie
zagranicznego ruchu
turystycznego

Szczególne ożywienie zagra-

nicznego ruchu turystycznego,
które nastąpiło w pierwszych
miesiącach ubiegłego roku, głów-
nie w wyniku wprowadzenia
udogodnień w ruchu turystycz-
nym z NRD w br., uległo osła-
bieniu. W okresie czterech mie-

sięcy br. wyjechało z Polski za

granicę o ok. 27,5 proc. mniej tu-

rystów niż przed rokiem. Spadek
liczby wyjazdów nastąpił przy
tym nie tylko do NRD (o 25

proc), co jest zrozumiałe ze

względu na wprowadzenie ogra-
niczeń celnych i dewizowych, ale
również do innych krajów socja-
listycznych.

Spadła też liczba turystów
przyjeżdżających do Polski (o ok.
40 proc. poniżej czteśrech miesię-
cy ub. r .) . Zadecydował o tym
spadek liczby turystów przyby-
wających z NRD (o 49 proc.)
przy wzroście liczby turystów
przyjeżdżających z krajów kapi-
talistycznych (o 55 proc.) .

Po okresowym ożywieniu ru-

. chu turystycznego z NRD, które

nastąpiło po zniesieniu obowiąz-
ku wyrabiania wkładek paszpor-
towych, nastąpiła • pewna jego
stabilizacja. • Równocześniezwraca

jednak uwagę . fakt; że : liczba
osób wyjeżdżających z Polski, do
NRD jest o 30—40 proc. wyższa
niż liczba obywateli NRD przy-

jeżdżających do Polski. Różnica
ta jest jeszcze większa, licząc
wysokości kwot wydawanych
przez obywateli NRD w Polsce
i przez obywateli polskich w

NRD. (Sb)

żarówki psują się
Wiele z nabywanych przez nas

żarówek „wysiada" już pp krót-
kim okresie eksploatacji. Pewne
światło na przyczyny tego zja-
wiska rzuca kontrola przeprowa.
dzona w Polskiej Fabryce Żaró-
wek, wchpdząeśrSw skład kombi*
natu techniki świetlnej „Połam" .

Okazuje się, ż.e zakład ten w. {Ja*
tach 1971—1972 .'poniósł ok. 12

. min zł strat na brakach produk-

. cyjnych, spęw.odjOwanych główSfię,
przyjmowaniem przez: komórkę
kontroli jakości i- dopuszczenie do

dalszej produkcji, nieodpowied-
nich półfabrykatów. -

Straty te wliczqnqf do kosztów

produkcji, ukrywając w ten. spo-
sób niedomagania odbioru jakoś-
ciowego. Kto jednak zdoła wyli-
czyć ponadto straty spowodowa-
ne skróceniem gkresu- użytkowa-
nia żarówek przez nabywców.
Zrozumiałe jest bowiem, .że

znaczna część żarówek „wysia-
da" dooiero w czasie użytkowa-,
nia (Sb),

4.4 mld złotych wyniosą
roboty drogowe

Zadania przedsiębiorstw dro-

gowych i mostowych są w bież.
roku o ponad 560 min złotych
wyższe niż w ub. roku i. prze-

kraczają 4,4 mld złotych. Prace
budowlano-montażowe koncen-

trują się na obiektach inwesty-
cyjnych o dużym znaczeniu.

Szczególną uwagę przywiązuje
się do terminowego ukończenia

budowy mostu na Wiśle w Kież-

marku, obiektów Trasy Łazien-

kowskiej w Warszawie oraz do-

trzymania skróconego harmono-

gramu prac na lotnisku w Gdań-

sku-Rębiechowie.
Ambicją załóg przedsiębiorstw

drogowych oraz mostowych jest
także osiągnięcie planowanego
postępu robót przy Centralnej
Magistrali Kolejowej: Zawiercie
-— Radzice oraz na Śląsku w re-

jonie budowanej Huty „Katowi-
ce" i Fabryki Samochodów Mało-

litrażowych w Bielsku-Białej.
(msk)

postęp techniczny
w górnictwie
i energetyce

. Około 130 nowych rozwiązań
konstrukcyjnych i technologicz-
nych znajdzie zastosowanie w

bież. roku W resorcie górnictwa
i energetyki.

W górnictwie węgla: kamienne^
go .na uwagę .zasługują 3 nowe

rodzaje . wysoko wydajnych kom-

bajnów' górniczych, 2 rodzaje
zmechanizowanej ' obudowy ścia-

nowej i' nowy- zautomatyzowany
kompfeks.ś .ciąnow^. : Zastosowane

zostanąpnb^®4 '

skuteczniejsze me-

tody i urządzenia, służące zwal-

tąpań ipokładów ża

pomócą/. wtłaczania, wody. . ;

^W górnictwie węgla kamienne-

go nastąpi dalszy wydatny po-

stęp w mechanizacji pomocni-
czych prac wydobywczych. Efek-

ty tych przedsięwzięć ocenia się
na 9 min złotych rocznie. W ko-

palniach odkrywkowych węgla
brunatnego nastąpi ialsże Udo-
skonalenie — przede wszystkim
zwiększenie niezawodności —

sy-

stemu/transportowego.
W górnictwie naftowym nastą-

pi wprowadzenie do eksploatacji
nowych, wydajniejszych ó 20

proc. świdrów, a także nowego
sprzętu strzałowego. Otworzy 'to
górnictwu

' naftowemu dostęp do
złóż na głębokościach do 6 tys.
m.

Krajowy przemysł gazowniczy
otrzyma, nowe instalacje techni-

czne, 'zwłaszcza instalacje do osu-

szania gazu ziemnego tzw. meto-

dą wtryskową o wydajności 700
m sześć, na minutę i metodą ko-

lumnową. o wydainości 500 —

'2000 m sześć. na minutę.
Głównym kierunkiem postępu

technicznego w energetyce będzie
przechodzenie na duże bloki

energetyczne i udoskonalenie ich

eksploatacji. Służyć temu będą
zwłaszcza komputery. Oszczęd-
ności węgla z tego tytułu w

bież. roku ocenia sie na 150 tvs.

ton tzw. paliwa umownego, (msk)

MIMOCHODEM

W połowie marca br. na tej ostatniej stronie obmalowałem w ciem-
nych barwach Nauczycielską Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową.
Chodziło o zaniedbanie piwnic iv bloku nr 40 przy ulicy Podleśnej
na warszawskich Bielanach. Od trzech prawie lat klepiska piwnic
się zapadały, ścianki wywracały. Piwnice te stały się śmietnikiem...

Listu ze Spółdzielni nie dostaliśmy. Ale NSB-M zareagowała w in-
ny sposób —

na początku m.aja pojawiło się na Podleśnej kilka bry-
gad remontowych. Robotnicy weszli do piwnic, wdrapali się na da-

chy, rozkopywać zaczęli podwórka. To lepsze od listu do redakcji!
Fakt!

I chodziłem po osiedlu zachwycony, dumny z tego, że interwencja
pomogła. Przez trzy dni, a potem...

Diabli mnie wzięli ... nie, nie dlatego, że potem zwinęli majdan
i odeszli. Pozostali, ale ich praca budziła niestety bulwersujące re-

fleksje.
Bloki na Podleśnej budowano w połowie lat sześćdziesiątych. Oszczę-

dnościowo. Małe ciemne łazienki, w których nie było umywalki, za-

miast wanny był wysoki a krótki „kociołek", podłoga w tychże łazien-

Z DACHU
kach betonowa. Mini-kuchnia. Nigdzie wnęk na wbudowanie szaf.

Krzywe ściany. Pó trzech latach strop się zapadł, rynny odpadały.
I jeszcze kilkanaście tego typu oszczędnościowych „obrazków".

Powróćmy do piwnic. Wykonano je też oszczędnościowo — bez be-
tonowej podłogi, tylko nieco utwardzony piasek. Przy generalnym
remoncie bloku znów jednak piwnice pozostają bez betonowej pod-
łogi. Dodajmy, jest to spółdzielnia własnościowa! Czy obecnie nie
byłoby można naprawić błędów sprzed lat? Są to niby drobiazgi, ale
nie dla mieszkańców tych bloków!

Siedząc przy maszynie i pisząc artykuł o nowoczesności w naszej
gospodarce, coraz spoglądam przez okno na robotników naprawiają-
cych dach! Zryivajq starą papę i rzucają z wysokości pięciu pięter
na podwórko. Nie zważając ani na śliczne róże, ani na bawiące się
dzieci., .

Aby położyć nową papę, trzeba sporo smoły wywindować na dach.
Zmontowali więc na frontowej ścianie belkę i krążek z liną. Gorącą
smołę 10 kuble ciągną na górę ręcznie. Lina się kiwa, smoła kapie
i zapaskudza ową ścianę od ulicy.'

Zwracam im uwagę. Są nieco zdziwieni — ich byznes to naprawa
dachu. Co ich to obchodzi, że ściana się zachlapie. Pewnie przyjdą
następne brygady, założą rusztowania i odrestaurują te ściany. Jeden

krzyknął do drugiego: „te, uważaj!". Gdy wracałem z miasta, robili
jak przedtem!

Kosztuje to? Kosztuje! Te pieniądze, nonsensownie tracone można

byłoby przecież wydać na zabetonowanie podłóg w piwnicach. Za-
biera czas? Oczywiście! Nd innym z kolei osiedlu będą czekać na re-

mont całymi miesiącami.,

Można mieć pretensję do robotników. Jednakże, czy zarząd spół-
dzielni, nadzór wykonawstwa nie powinien bliżej spojrzeć na tego
typu sprawy? Z jakiejś perspektywy, choćby z ... dachu?
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OGŁOSZENIA PRZYJMUJE: Biuro Ogłoszeń RSW „Prasa — Książka — Ruch" — Wydawnictwo „Współczesne", 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12. telefon 28-24-11 oraz wszystkie Biura Ogłoszeń RSW Prasa — Książka — Ruch" w miastach wojewódzKich.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. ,-
WARUNKI PRENUMERATY: cena prenumeraty krajowej: rocznie: 118 zl, półrocznie: 58 zł, kwartalnie: 29 zł. Prenumeraty przyjmowane są do dnia 10 każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. Prenumeratę na kraj dla czytelników Indywi-
dualnych przyjmują Urzędy Pocztowe, listonosze oraz Centrala Kolportażu Prasy I Wydawnictw RSW „Prasa — Książka — Ruch", 00-950 warszawa, ul. Towarowa 38. Konto PKO Nr 1-6-100020. Instytucje państwowe i społeczne w miastach zamawiała
prenumeratę wyłącznie za pośrednictwem Oddziałów I Delegatur „Ruch". Pozostałe — mające siedzibę na wsi lub w innych miejscowościach, w których nie ma Oddziałów I Delegatur „Ruch" — zamawiają prenumeratę ta pośrednictwem Urzędów Pocztowych.
Prenumeraty na zagranicę przyjmuje: RSW „Prasa - Książka — Ruch" Biuro Kolportażu Wydawnictw zagtanlcznych. Wronia 23, 00-840 Warszawa, konto PKO Nr 1-6-100024. Cena prąnumeraty Jest wyższa od prenumeraty krajowej o <0 proc.
Sprzedaż egzemplarzy numerów zdezaktualizowanych na uprzednie pisemne zamówienia prowadzi Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw RSW „Prasa — Książka — Ruch", 00-950 Warszawa, uL Towarowa 28. '

Numei Indeksowy 38603. Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa —. Książka — Ruch" — 00-624 Warszawa, Marszałkowska 3/5. ' Zam." 2269 R-105
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