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Moina się zastanawiać, czy samoloty, a nawet i samochody produ-

kować w kraju, czy kupować za granicq. Wiele państw wybiera to

drugie rozwiqzanie i nie skazuje ich to. ani na puste niębo, ani na

puste szosy.

Jeśli chodzi o wyroby przemysłu lekkiego już samo wysuwanie takiej

alternatywy brzmiałoby niepoważnie. Każdy, jako tako rozwinięty

kraj stara się przyodziewać swoich obywateli głównie własnymi siła-

mi, co jest zresztą zajęciem wcale intratnym. Import, czasem znacz-

ny, pełni rolę uzupełniającą i równoważony jest zazwyczaj ekspor-

tem tkanin, odzieży czy obuwia lub - wszystkiego razem.

INAS
ubiera przede wszystkim

nasz własny przemysł lekki. Przez
wiele lat był on ciężko zaniedbany

i ledwie robił bokami, toteż wyma-
• ga; gruntownej modernizacji i roz-

. budowy .oraz pilnowania, by znów
nie popadł w stare biedy. Powstaje
zatem ważkie pytanie: czy w tech-
nicznym wyposażaniu tego przemy-
słu mamy się zdawać na własne, czy
na obce siły i w jakiej proporcji?

SKALA PROBLEMU

Ubrać trzydzieści parę milionów
ludzi to zadanie nielekkie, zwłasz-
cza • jeśli do stroju przywiązują oni

dużą wagę. A tale jest właśnie z na-

mi, co wymawiają nam nawet inne,
bardziej ascetycznie usposobione pod
tym względem nacje. W budżetach

gospodarstw domowych wydatki na

odzież i obuwie stanowią ponad 15

proc. i zajmują drugą pozycję po

żywności. Jeśli w miarę wzrostu do-

brobytu udział ich. będzie nawet spa-
dał na rzecz artykułów trwałego u-

żytku, jak się to dzieje w krajach
wysoko . rozwiniętych gospodarczo,

. s u mą wydatków na wszelkiego, ro-

dzaju stroje będzie raczej rosła. Po-
jawi się też wiele nowych potrzeb
związanych -z masowym rozwojem
turystyki i budownictwa mieszkanie,
wego oraz podnoszeniem się kultury
mieszkania.

Coraz większe będą też wymaga-
nia konsumentów co do jakości wy-
robów przemysłu lekkiego. Powsze-
chnie wiadomo, iż w kwestii przyo-
dziewku są oni Szczególnie czuli'na
tzw. efekt pokazowy, czyli, mówiąc
zwyczajnie, na to „cor sie nosi" w

Paryżu, Wiedniu, czy 'Rzymie. Ob -

jawia się to nie tylko uległością wo-

bec nakazów mody, ale też szybkim
dyskwalifikowaniem produktów o

gorszych cechach użytkowych i e-

stetycznych przez artykuły szlachet-

niejsze, wygodniejsze w noszeniu i
praniu, piękniejsze w kolorze, splo-
cie, fakturze materiału. Z chwilą •

pojawienia się na innych rynkach,
rychło, stają .się one przedmiotem
pOżądaiiia-w kraju, uśuWając w cień
wyroby pozbawione tych cech.

Konsumentów nie obchodzi, jaki-
mi sposobami osiąga się ów lepszy
efekt użytkowy i estetyczny: o to

ma się starać producent. Ten zaś

najczęściej może się wywiązać z za-

dania tylko pod warunkiem doko-
nania pewiiej „rewolucji" w technice

produkcji. Nowe cechy wyrobów u-

zyskuje' się bowiem ńa ogół przez
stosowanie skomplikowanych proce-
sów technologicznych, angażujących
dziesiątki różnorodnych maszyn.

Itakoto—ponitce—znówdo->
chodzimy do kłębka," czyli do pyta-
nia: skąd brać te maszyny, na jaką

FOT. A . JAŁOŚIffSKI

pomoc można tu liczyć ze strony
MPM-owej matki przemysłów?

KOPCIUSZEK

. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn
" Włókienniczych „POLMATEX"' • gru-

puje 11 jednostek organizacyjnych,
w tym 8 przedsiębiorstw produkcyj-
nych, Przedsiębiorstwo Kompletacji
i Projektowania Zakładów Włókien-

niczych „KOPOLMATEX" i Cęhtral-
ne Biuro Techniczno-Technologiczne
„PROMATEX". Zatrudniają one łą-
cznie 14 tys. osób, mniej niż niejed-
no poszczególne przedsiębiorstwo w

innej gałęzi i około 2 proc. 8tj0-ty-
sięcznej rzeszy pracowników prze-

mysłu maszynowego. Majątek trwa-

ły całej branży maszyn włókienni-

czych przedstawia wartość 2 mld zł

dokończenie na str. 4

NASZ KOMENTARZ

ZBLIŻA
SIĘ czas urlopów. Lipiec i sierpień to

„szczyt" dla przewozów pasażerskich, dla przed-
siębiorstw turystycznych, dla Funduszu Wcza-

sów Pracowniczych. Równocześnie jednak jest , to

„dolina" w wielkości produkcji przemysłowej. Pra-
widłowość ta powtarza się regularnie z roku na rok,
ba, uzyskuje nawet swoistą sankcję w odpowiednio
zmniejszanych planach na te miesiące. Zycie okazało
się w tym przypadku silniejsze od apeli i wezwań o

odpowiednie rozłożenie urlopów. Planiści doszli więc
do wniosku,' że nie ma co udawać, iż może być ina-
czej — i dostosowują zamierzenia do rzeczywistości.

Urlopowy „szczyt" jest tylko jednym z przejawów
swoistego rytmu, to jakim pracuje nasza gospodar-
ka. Patrząc na graficzne przedstawienie przebiegu
rozmaitych zjawisk ekonomicznych nic widzimy mniej
lub bardziej regularnej krzywej, lecz zębaty grze-
bień. Układ „zębów" podlega najczęściej pewnej pra-
widłowości. Krzywą wspina się ostro do góry w

marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Nie jest to przy-

padek te miesiące, to zakończenie kwartałów.
Jeżeli popatrzymy na przebieg tych samych zjawisk
w okresie miesiąca — „zęby" wyskakują do góry w

ostatnich dekadach. Taki układ krzywych nie jest
uzasadniony ani sezonowością, ani czynnikami tech-
nologicznymi. Wynika on natomiast ze starej tradycji
—

oceny przedsiębiorstw za wykonanie zadań w krót-
kich okresach czasu i związanych z tym systemów
premiowych.

Mamy więc już dwie przyczyny dziwnego rytmu
przebiegu procesów gospodarczych. Nie wyczerpuje
to wszystkich źródeł. Ich zbadanie wymaga analizy
dotyczącej poszczególnych działów i branż gospodar-
czych. Tak np. w dziedzinie inwestycyjnej występuje
zawsze ogromna koncentracja w IV kwartale, szcze-

gólnie , na Obiektach ••oddawanych do użytku. Trudno
znaleźć dla tego zjawiska racjonalne uzasadnienie —

bo ,pogoda nie sprzyja przecież wtedy budowlanym,
a w normalnym rytmie uwaga przed zimą powinna
być skoncentrowana na tzw. stanach surowych, żeby
na mroźne miesiące mieć przygotowany front robót
montażowych i wykończeniowych. A jednak nawet w

planach przewiduje się na IV kwartał po 40 proc. ,

a nawet 50 proc. całorocznej ilości obiektów odda-

wanych do użytku.
Szczególnie . ^zębata" jest krzywa obrotów handlu

zagranicznego. Niedawno jeszcze zdarzało się, że

10 proc. rocznych zadań wykonywano w ostatnim
tygodniu grudnia.

Nastąpiło więc swoiste sprzężenie zwrotne. Produk-
cja jest najwyższa, pod koniec okresów planistycz-
nych, wobec tego najłatwiej wtedy uzyslcać materia-

ły dla budownictwa t towary dla handlu-zagranicz-
nego. Oddawanie w tych okresach do użytku obiektów
produkcyjnych wpływa z kolei potęgująćo na wzrost

produkcji. Sprzyja temu również wysoki import —

a więc relatywna poprawa zaopatrzenia. Wytworzyła
się więc swoista „nieprawidłowa prawidłowość".

Dlaczego nieprawidłowa? Choć bowiem zadania
kwartalne są najczęściej (przynajmniej w ciągu ostat-

nich dwóch lat) wykonywane i przekraczane, nie jest
wcale obojętne ani dla wyników jakościowych, ani
dla efektywności, ani wreszcie ze społecznego punktu
widzenia —

czy to wykonywanie zadań przebiega
równomiernie w całym okresie, czy w postaci „zęba-
tej" krzywej. (

Wyniki ilościowe są obniżane przede wszystkim
przez przestoje w początkowych okresach planów,'
niepełne obłożenie zadaniami poszczególnych oddzia-

łów, maszyn ł urządzeń. Dotyczy to zwłaszcza dzia-
łów montażu, skąd wychodzą produkty finalne. Nie
zawsze da się bowiem nadrobić opóźnienie, bądź
nadrabia się je formalnie. Np. montuje się samochody
bez jakiegoś elementu —

a później specjalne bryga-
dy „uzupełniają" formalnie gotowe i zaliczone już
do planu egzemplarze. Nie trzeba dodawać, jak to

wpływa na koszty produkcji, jakość wyrobów i jak
dezorganizuje pracę, odbijając się na wzrtiście pra-
cochłonności.

Efektywność pogarszana jest z jednej strony przez

platnę przestoje w okresie, gdy pracuje się na zwol-
nionych obrotach, z drugiej zaś —

przez godziny nad-
liczbowe w końcu okresu planowego. Dodać do tego
trzeba straty wywołane przeciążeniem maszyn i urzą-

dzeń, dezorganizacją planowych remontów, nieuchron-

nym bałaganem w gospodarce magazynowej, zakłó-
ceniami -w transporcie -itd. Często przedsiębiorstioa
utrzymują ukrytą rezerwę zatrudnienia po to tylko,
by móc „nadgonić' plan-pod ko.niec miesiąca lub
kwartału. '

Ujemny wpływ takiej organizacji wykonywania 'za-
dań na jakość produkcji jest ogromny, choć trudny
do wymierzenia. Wielu bardziej doświadczonych od-
biorców pilnie śledzi, z jakiego, okresu pochodzą do-
stawy i stara się uzyskać wyroby wyprodiikowane
w początkach miesiąca i kwartału, a nie-pod koniec.
W okresie spiętrzenia prac mniejsza jest staranność
wykonawców, kontrola techniczrta jest bardziej libe-
ralna, a nierzadko dochodzi nawet do „uproszczenia"

•technologii, czyli inaczej mówiąc• — do opuszczania
' pewnych operacji technologicznych, bez oglądania

1
się

na skutki jakościowe.

CZ
Wreszcie występują i inne zjawiska społeczne W

samej produkcji. Dotyczą one przede wszystkim prze-

ciążenia pracą w końcowych okresach planowych, co

odbija się ujemnie na stanie zdrowotnym i możli-
wości regeneracji sił przez załogi. Tego szczytowego
okresu wysiłku nie wyrównują występujące następnie
okresy pracy „na zwolnionych obrotach".

Powyższe spostrzeżenia można uznać za banalne,
wręcz truistyczne. Przypominamy o nich jednak
ponieważ zbliża się okres urlopów, a wtedy „normal-
ne" skoki w produkcji ulegają dodatkowemu pogłę-
bieniu. W roku ubiegłym przeciętna miesięczna war-

tość produkcji globalnej przemysłu wyniosła 105,5
mld złotych. W lipcu spadła ona jednak'do 93,6 mld
złotych, w sierpniu-do 101,9 mld złotych. (W lipcu
była to najniższa miesięczna produkcja w ciągu całe-

go roku).- Natomiast zatrudnienie i fundusz płac, utrzy-
mywały się na poziomie przeciętnej miesięcznej, a '-w
sierpniu były nawet nieco luyższe. Równocześnie w

ciągu III kwartału wykorzystano połowę wszystkich
urlopów wypoczynkowych przysługujących robotni-
kom grupy przemysłowej i rozwojowej (dla pracow-
ników umysłowych brak dokładniejszych danych,
z szacunków wynika, że wykorzystali' oni w tym
okresie około 60 proc. rocznych urlopów wypoczyn-
kowych). •

Jest rzeczą oczywistą, że większość pracowników
naszej gospodarki. pragnie wykorzystać przyslu$iijący
im okres wypóczynku w nuesiącach letnich. Nie chce-
my namawiać ~dó przeciwdziałania tej tendencji środ-
kami administracyjnymi. To dążenia wynika jednak
często. z rk°fiiećznośęi. Poważna część bazy wczasowej
pie nadaje się, do.iUżytkowania w innych okresach.
Często zaś dla rodzin posiadających dzieci w wieku
szkolnym lipiec—sierpień jest jedynym okresem, w

którym mogą luykorzystać urlop. Dlatego trzeba
przede wszystkim stworzyć warunki dla rozszerzenia
sezonu • urlopowego poza dwa letnie miesiące. Postu-
lat ruchomych wakacji szkolnych, trwających w róż-

nych typach szkół w różnych okresach (w miesiącach
czerwiec —: wrzesień) nie może jednak doczekać się
rozpatrzenia. Dyskusja nad wczasami (toczyła' się
ona przez blisko pół roku i na naszych łamach) też

nie doprowadziła jeszcze do istotniejszych zmian
sprzyjających przedłużeniu sezonu urlopowego. ''

Wszystko to jednak nie zmienia faktu, że właściwa
rozplanowanie urlopów, godzące maksymalnie inte-
res pracowników z interesami gospodarki ma duże
znaczenie dla dynamiki rozwoju naszego kraju.

Zmniejszenie „ dna produkcyjnego", luystępującego
w lipcu —. sierpniu może nam. dac poinażną dodat-
kową produkcję oraz wpłynąć ria- złagodzenie napięć
występujących w, gospodarce. Stąd szczególna -waga

dobrej organizacji prąci/ w tym okresie.
_ Musi-, nad

tym czuwać kadra kierownicza zakładów — i śama
powinna odłożyć urlo-py na inny -okres. W żadnym
przypadku nie może istnieć sytuacja, w której całe

dyrekcje przedsiębiorstw wyjeżdżają na urlop w

lipcu lub sierpniu.
Problem rytmiczności pracy naszej gospodarki jest

— jak już podkreślaliśmy — problemem szerszym,

wybiegającym poza zagadnienie urlopów. Jego roz-

wiązanie łączy się z całą złożoną działalnościąj ma-

jącą na celu udoskonalenie systemu planowania
i zarządzania. Sygnalizujemy to zagadnienie m.in. po

to, aby uwzględnić je w nowych, kompleksowych za-

sadach wprowadzanych obecnie w wielu dzMach
naszej gospodarki

s.a .
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O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Na pofczątku lat 80-tych ma zostać uruchomiona
^pierwszą polska elektrownia atomowa o mocy 440 MW.
wwstępne prące koncepcyjne nad budową tego obiektu
fjuż zo.St.ały rozpoczęte. W ten sposób rozważania o ce-

llowości i opłacalności rozwoju energetyki atomowej
W naszym kraju przeszły ze stery teorii do sfery
ęraktyki. ^.

N Można w związku z tym zadać dwa pytania. Pyta-
toie pierwszei —

czemu tak późno przystępujemy do
praktycznego, wykorzystania energii atomowej? Pyta-
nie drugie czy elektrownie atomowe są nam w

najbliższych dziesięcioleciach w ogóle potrzebne, wo-

bec posiadania ogromnych zasobów węgla kamiennego
i brunatnego?

£» Pośrednie odpowiedzi na te pytania zawarte są w

hrtykule KAZIMIERZA MOSAKOWSKIEGO pt.
JPROBLBMY ROZWOJU ELEKTROWNI ATOMO-
WYCH", opublikowanym w 4-tym numerze „GOSPO-
DARKI PLANOWEJ" .

H Pierwsza elektrownia atomowa na świecie została
uruchomiona.w 1954 roku w Związku Radzieckim. Pod
koni ec 1970 roku elektrownie takie pracowały w kilku-
nastu krajach, a ich łączna moc sięgała 16 tys. MW .

W świetle tych danych można dojść do wniosku, że

Jesteśmy w rozwoju energetyki atomowej opóźnieni
co najmniej o kilka lat. Równocześnie jednak takie
kraje jak na przykład Dania, Finlandia czy Norwegia,

nie posiadające pTaiftyC2hie zasobów surowców ener-

getycznych (poza energią wodną), również nie zbudo-
wały jeszcze żadnej elektrowni atomowej, a ich roz-

wój przewidują dopiero na początek lat 80-tych. Dzie-
je się tak, ponieważ energia elektryczna wyproduko-
wana w elektrowniach konwencjonalnych ciągle jesz-
cze jest tańsza, niż ener;pochodząca z rozpadu pier-
wiastków rozszczepialnych. Ta różnica w opłacalności
wynika przede wszystkim z wyższych nakładów inwe-
stycyjnych na elektrownie atomowe (nakłady te na

1 MW mocy są wyższe od 40 do 90 proc. niż' w elek-
trowniach konwencjonalnych, w zależności od typu
zastosowanego reaktora) oraz szybko malejąoego w la-<
tach 50-tych i 60-tych zużycia paliwa na wyprodu-
kowanie 1 KWh w elektrowniach cieplnych.

Przewiduje się jednak, że pod koniec lat 70-tych
koszty produkcji w obu rodzajach elektrowni będą
mniej w-ięęej jednakowe, Wynika ta z jego, ż,e w elek-
trowniach atomowych stosuje się coraz sprawniejsze
reaktory lekkowodne. Z drugiej strony obniżka zuży-
cia paliwa w elektrowniach cieplnych nie będzie na-

dal możliwa, gdyż ich sprawność techniczna zbliża się
już do granicy teoretycznej doskonałości. Równocześ-
nie można przewidywać szybki wzrost cen na trady-
cyjne nośniki energii, przede wszystkim na ropę naf-

tową i gaz ziemny. Produkcja energii elektrycznej
rośnie obecnie o około 80 proc. szybciej, niż wydobycie
pierwotnych surowców energetycznych. Można więc

powiedzieć, że bilans paliwowo-energetyczny świata
zmusza do szukania nowych źródeł energii.

W naszej konkretnej sytuacji mogliśmy przez bli-
sko 20 lat nie angażować się w budowę elektrowni
atomowych ze względu na bogate zasoby węgla. Jed-
nak obecnie sprawa nie jest już taka prosta. Obok
kosztów samego paliwa trzeba liczyć i koszty trans-

portu, a elektrownia o mocy 1000 MW wymaga rocz-

nie dowozu 2,5 min ton węgla kamiennego. Koszty
transportu paliwa w elektrowniach atomowych prak-
tycznie nie odgrywają żadnej roli.

Dochodzi do tego wreszcie jeszcze jeden element —

ochrona środowiska. Elektrownie cieplne emitują
ogromne ilości pyłów oraz bardzo szkodliwego dwu-
tlenku siarki. Współczesna techniką nie znalazła jesz-
cze żadnego sposoby pa oczyszczenie dymów z dwu-
tlenku siarki, a trzeba mieć świadomość, że na przy?
kład elektrownia Ko?iepice będzie emitować rocznie
blisko 100 tys. ton tego trującego zanieczyszczenia.
Straty z tego tytułu sięgać będą setek milionów złOr

tych.
Czy w wypadku elektrowni atomowej nie istnieje

niebezpieczeństwo skażenia środowiska? Teoretycznie
niebezpieczeństwo takie istnieje. Jednak stosowane w

praktyce systemy zabezpieczeń właściwie taką możli-
wość wykluczają. Blisko dwudziestoletni rozwój ener-

getyki atomowej nie zna ani jednego przypadku za-

grożenia środowiska ze strony przemysłowego zakładu

energetycznego. (Jedyny taki wypadek zdarzył się w

Anslif ale dotyczyło to reaktora doświadczalnego).
Można tu doda? że" gdyby elektrownie konwencjona-
ne były tak zabezpieczone przed negatywnym oddzia-
ływanem na środowisko, jak są zabezpieczane elelc-
Kie atomowe - to nakłady inwestycyjne na tą
pierwsze byłyby prawdopodobnie nie mn ejsze 0d na-

kładów na energetykę atomową. Dla ścisłości trzeba
dXć7że elektrownie atomowe zużywają więcej wody
ntó konwencjonalne, a w wypadku wypuszczania wody
chłodzącej do rzek i jezior może spowodować to istot-
ne podniesłenie- temperatury śródlądowych wód otwar-

tych Problem ten technicznie jest juz rozwiązany,
wymaga jednak dodatkowych nakładów inwestycyj-

11 Odpowiadając sumarycznie na postawione na wstę-
pie pytania, można stwierdzić, że m:mo pewnego opóź-
nienia bierzemy się za budowę elektrowni atomowych
w momencie, kiedy pod ^dem ekonomicznym jest
to już impreza opłacalria. Dalsze odkładanie praktycz.
nego wykorzystania możliwości stworzonych przez

energetykę atomową byłoby błędem nie tylko z pUnktu
widzenia bilansu paliwowo-energetycznego, ale_ rów-

nież z punktu Widzenia szansy, jaką daje produkcja
nowoczesnych urządzeń energetycznych i znalezienia
dla siebie miejsca w tej nowej gałęzi przemysłu w

międzynarodowym podziale pracy.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

0 Prezydium Rządu dokonało

Wszechstronnej ANALIZY REALI-
ZACJI ZADAŃ INWESTYCYJ-

NYCH, szczególnie ważnych dla go-

spodarki, bądź Owiązanych z zaopa-
trzeniem rynku. Wykonanie w la-
tach 1971—1973 podstawowego i do-

datkowego programu inwestycyjnego
przyczyniło >się do zdynamizowania
rozwoju gospodarczego kraju, uno-

wocześnienia bazy wytwórczej prze-

mysłu, osiągnięcia wyższego niż za-

łożono w planie pięcioletnim przy-
rostu zdolności produkcyjnych głó-
wnie w zakładach pracujących na

potrzeby rynku i eksportu. Dla za-

pewnienia pomyślnego wykonania
zwiększonego programu inwestycji
v> latach 1974—1975 należy do koń-
ca bież, roku uporządkować central-

ny i terenowy front inwestycyjny
oraz systematycznie usprawniać
wszystkie fazy procesu przygotowa-
nia i realizacji inwestycji.

Prezydium Rządu podjęło decyzję
o powołaniu do życia Kombinatu

Budowlano-Remontowego Handlu i

Usług.
Rozpatrzono wyniki działalności

wielkich, przedsiębiorstw. Uchwała

Rady Ministrów podjęta w końcu
1971 r. zaliczyła w ich poczet 164

zakłady, w tym 154 zakłady prze-

mysłowe. Resorty oceniły funkcjono-
wanie wielkich zakładów pracy w

ub. rófcfe.' Z oceny tej wynika, że

W WIELKICH PRZEDSIĘBIOR-
STWACH ŚREDNIA WYDAJNOŚĆ
PRACY JEST WYŻSZA NIŻ Wt PO-
ZOSTAŁYCH ZAKŁADACH. Część
JdSnak,' wielkich przedsiębiorstw nie

osiągnęła zadowalających wyników.
^Prezydium Rządu' dokonało oceny

zaopatrzenia rynku w '1973 r: Kon-
sekwentnie kontynuowana jest poli-
tyka umacniania równowagi rynko-
wej oraz wzbogacania zaopatrzenia.

Rozpatrzono projekt uchwały Ra-
dy Ministrów w sprawie UPRAW-

NIEŃ DYREKTORÓW ZJEDNO-
CZEŃ i przedsiębiorstw handlowych,

handlowo-usługowych 1 gastrono-
micznych nadzorowanych przez

MHWiU, celem zwiększenia ich sa-

modzielności i odpowiedzialności.

0 SPRAWY FINANSOWE GMIN
— stwierdzono na Komisji Rady
Ministrów do spraw prezydiów rad
narodowych —

są nadal poważnie
uzależnione od władz powiatowych.
Umocnienie gospodarki gmin wyma-

gać będzie w 1974 r. dalszego prze-

kazywania zadań szczebla powiatu,
co oznacza także decentralizację
środków budżetowych i wydatków.
Ważną sprawą jest decentralizacja
środków na rozwój czynów społecz-
nych. Powierzenie gminnym radom

nowych zadań wymagać będzie dal-

szego doskonalenia gospodarki fi-

nansowej. Plany na nadchodzący rok

po raz pierwszy sporządzane będą
samodzielnie przez naczelników.

0 Konsultacje z przewodniczący-
mi prezydiów wojewódzkich i miej-
skich rad narodowych na temat

KOREKTY W GORĘ ZADAŃ
PLANU PIĘCIOLETNIEGO na lata
1974-75 odbyły się w Komisji Pla-
nowania przy Radzie Ministrów.

0 W Warszawie obradował Tzą-
dowy zespół ekspertów do spraw
PLANU PRZESTRZENNEGO ZA-
GOSPODAROWANIA KRAJU. Te-
matem kolejnego posiedzenia, któ-
remu przewodniczył Józef Pińkowslci
— zastępca przewodniczącego Pań-

stwowej .Komisji Planowania przy
Radzie Ministrów — były perspek-
tywy rozmieszczenia przemysłu oraz

przyszłość makroregionu południo-
wego.

9 W niedzielnym numerze „Try-
buny Ludu" opublikowana została

lista 10 NAJWIĘKSZYCH OSIĄG-, ,

NIĘC NAUKI PRL. Jest ona plonem
ankiety przeprowadzonej przez re-

dakcję iW Roku Nauki Polskiej
wśród 200, wybitnych naukowców —

przedstawicieli wszystkich dyscyplin
wiedzy. Za osiągnięcia w dziedzinie
badań prawidłowości rozwoju eko-
nomicznego w okresie budownictwa

socjalistycznego uznano dorobek
OSKARA LANGEGO.

Gazeta przedstawi również sylwet-
ki najwybitniejszych uczonych wy-

typowanych przez respondentów. Po
zakończeniu prezentacji ogłoszony
zostanie plebiscyt, w którym czy-

telnicy „Trybuny Ludu" wybiorą
największe — ich zdaniem — osiąg-
nięcia nauki Polski Ludowej.

0 W dniach 5—11 czerwca prze-

prowadzony zostanie DOROCZNY
SPIS ROLNY, w tym roku w no-

wym układzie administracyjnym.
Tegoroczny spis, oprócz stałej tema-

tyki, obejmie takie zagadnienia, jak
dane o liczbie traktorów stanowią-
cych indywidualną własność gospo-
darstw rolnych, liczbę gospodarstw
wspólnie użytkujących, traktory,
drób według gatunków, główne kie-
runki produkcji zwierzęcej w gospo-

darstwach.

0 SZCZAWNICA OTRZYMAŁA
TYTUŁ NAJLEPSZEGO UZDROWI-
SKA w kraju w 1972 roku. Wyróż-
nienie przyznano za wzorową orga-

nizacji usług leczniczych oraz za

dynamiczny rozwój całego uzdro-
wiska.

0Poraz dziesiąty obchodziła

swoje ŚWIĘTO zawodowe 330-ty-
sięczna rzesza PRACOWNIKOW
POLSKIEJ CHEMII. Wraz z pra-
cownikami przemysłu chemicznego
podsumowali osiągnięcia załogi prze-

mysłu celulozowo-papierniczego, hut
szkła i przemysłu ceramicznego. Są
to gałęzie gospodarki szczególnie
dynamicznie rozwijające się. W tym
roku centralne uroczystości święta
chemików odbyły. się w Zakładach

< Opon Samochodowych w Olsztynie.

O Wśród wyróżnionych dorocznymi
nagrodami Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich znaleźli się nasi
koledzy redakcyjni. Redaktor Na-
czelny — JAN GŁOWCZYK otrzy-
mał II nagrodę im. Bolesława Pru-

sa i zastępca redaktora naczelnego
— STANISŁAW CHEŁSTOWSKI I

nagr.odę Klubu Publicystów Ekono-
micznych. Serdecznie gratulujemy!

ZA GRANICĄ

• Wzrasta podaż wyrobów włó-

kienniczych, konfekcji i obuwia w

ZSRR — stwierdzają B. SOŁO-
WJOW i G. NOSOWA na lamach
dziennika „PRAWDA". Zjawisku
temu... „towarzyszą zmiany w stru-

kturze popytu na odzież i obuwie.
Ludzie zaczęli się ubierać ładniej.
Wzrasta zapotrzebowanie na wyro-

by z najwyższych gatunków mate-

riałów (...) Wzmaga się też proces
wyrównywania różnic konsumpcyj-

nych między mieszkańcami miast
i wsi, jak również między gru-

pami ludności o różnych poziomach
dochodów". Przemyśl stara się na-

dążyć za rosnącym popytem i za-

chodzącymi zmianami w jego struk-
turze, ale konsumenci mają niekie-
dy zastrzeżenia do różnorodności

towarów, ich wykończenia, zgod-
ności z modą. Toteż — jak stwier-
dzają autorzy — znaczna część wy-

robów przemysłu lekkiego i skórza-

nego nie znajduje popytu i groma-
dzi się w magazynach fabrycznych
oraz w hurcie i detalu. Główną
przyczyni i est

to, że w magazy-
nach piętrzą się artykuły wypro-
dukowane często ponadplanowo, bez
uwzględnienia wymagań i życzeń
konsumentów, wyroby zbyt drogie,
jednostajne, niemodne, złe gatunko-
wo, bądź takie, których rynek już
nie jest w stanie wchłonąć. Z jed-
nej więc strony — jak piszą B. So-

łowjow i G. Nosowa — przemysł nie
jest w stanie wykonać wszystkich
zamówień handlu ip zakresie arty-
kułów "modnych' i posz&lciwanych,
a z drugiej — nie wykonuje Zamó-
wień już przyjętych, ,przy czym

wiele przedsiębiorśtiif] katusza wa-

runki dostaw odzieży i obuwia, gdy
chodzi o ich rozmiary. Niekiedy
— stwierdzają autorzy mniejsze
rozmiary, podczas gdy w handlu
brak jest większych... Asortyment
i jakość obuwia wytwarzanego na

wiosnę i lato nie odpowiada w

pełni wymaganiom nabywców". Po-

za tym autorzy uważają, że należy
precyzyjniej określić samo pojęcie
„nowy asortyment". Niejednokrot-
nie zdarza się bowiem, że fabryka
wycofuje z produkcji jeden wyrób
i zastępuje go na pozór nowym,

ustalając oczywiście nową cenę, ale
w gruncie rzeczy pozostawiając bez

zmiany podstawowe właściwości to-

waru: wygłąd zewnętrzny, wykoń-
czenie itp. Wiełe zależy też, od
zmian w organizacji sprzedaży, od

lepszej orientacji handlu co do
życzeń konsumentów, od sprawniej-
szego wykorzystania funduszów

przecen itd.

> Upłynęło 25 lat od podpisania
Układu o Przyjaźni, Współpracy i

Pomocy Wzajemnej między Ludo-

wą Republiką Bułgarii a PRL. Ob -

roty towarowe między LRB i PRL
ziciększyly się z 47 min rubli w

1950 r. do 232 min rubli rocznie w

1972 r. Jeżeli w ciągu pięciolecia
1966—1970 wartość obrotów osiąg-
nęła około 500 min rubli, to w la-
tach 1971—1975 powinna dojść do
ok. miliarda rubli, a w następnym
pięcioleciu (1976—1980) — do około 2
mld. Coraz bardziej rozwija się
współpraca w budowie maszyn i
w przemyśle chemicznym. Np. w

1972 r. podpka.no międzynarodowe
porozumienie o budowie tankow-
ców (100 tys.) na lata 1972—82. Buł-
garia kupuje u nas maszyny i o-

biekty przemysłowe. My zakupiliś-
my kompletne urządzenia dla bu-
dowy ciepłowni warzywniczych.
Rozszerzają się kontakty turystycz-
ne, w zeszłym roku 147 tys. Pola-
ków przebywało na wypoczynku w

Bułgarii,

+ 'ferripo
'odnowienia 'produkcji

w przemyśle czechosłowackim w

ciągu'ostainićh dibóćh lat wzmogło
się. Udział- 'no wych artykułów w

produkcji towarowej wyniósł, w

1971 r.
— 11,4 proc., a w 1972 r.

—

12,4 proc.

+ W W. Brytanii koszty utrzy-
mania w kwietniu, br. były wyższe
o 1,9 proc. w porównaniu z czerw-

cem. We Włoszech wzrosły one u)

tym samym czasie o 1,2 proc. W
Holandii między 15 marca a 15
kwietnia koszty utrzymania wzro-

sły o 1,7 proc.

+ Udział brytyjskiego przemyśla
stoczniowego w całej produkcji
światowej zmniejszył się w ciągu
piętnastu ostatnich lat z 24 proc. do
5 proc. Średnioroczne tempo pro-

dukcji statków wynosiło w tym o-

kresie 10 proc. , natomiast W. Bry-
tania zatrzymała się na poziomi*
i,2 min ton.

+ Japonia zanotowała w kwiet-
niu rekordowy deficyt bilansu płat-
niczego. Ujemne saldo wyniosło 1,16
mld dolarów. W marcu deficyt wy-

niósł 1,09 mld dolarów, a w kwiet-
niu 1972 r. bilans wykazywał nad-

wyżkę 157 min dolaTÓw. Kwietnio-

wy deficyt przypisuje się stosunko-
wo małemu dodatniemu saldu bi-
lansu handlowego i potężnemu od-

pływowi kapitałów długotermino-
wych, co związane jest prawdopo-
dobnie ze spekulacjami walutowy-
mi.

• Ceny kakao wzrosły do ponad
600 funtów szterlingów za tonę go-

towego towaru. Jest to dwukrotnie

więcej niż płacono we wrześniu ub.
r. Tłumaczy się to głównie suszą'
w niektórych krajach afrykańskich.

+ Straszliwe są skutki trwającej
już od pięciu lat suszy w Afryce
Zachodniej. Z głodu zginęło milio-

ny zwierząt i praiudopodobnie ty-
siące łudzi. Najbardziej dotknięta
suszą są rejony rozciągające się od
Mauretanii aż po Czad, a więc Se-

negal, Mali, Górna Wolta i Niger.
KAęska. dotknęła około 10 min lu-
dzi. ' Wszelką pomoc utrudnia brak

odpowiednich urządzeń przeładun-
kowych w portach, oraz bTak dróg.
Główne środki .transportu to Samo-

loty i helikoptery. Afryka Zachod-
nia potrzebuje doraźnie 500 tys. ton

żywności. Dużą trudnością jest to,
że mieszkańcy tych rejonów -przy-

zwyczajeni są do prosa i jeszcze nie
nauczyli się wypiekać chleba z

pszenicy, która najczęściej dostar-
czana jest w ramach pomocy. •

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Silnik i alkoholem

W Centralnym Ośrodku KonstrukcyJ-
no-Badawczym Przsmyslu Motoryzacyj-
nego prowadzone są doświadczenia nad
dodawaniem alkoholu metylowego do
paliwa dla silników z zapłonem samo-

czynnym. (diesli). Wyniki badań stwier-
dzają, że taka mieszanka paliwowa
zwiększa moc silnika 1 jego sprawność
ogólną; a zmniejsza zadymienie gazów
wylotowych. (INTERPRESS).

Jak bije serce?
Karfllotachometr z NRF wygląda Jak

nieco za duży zegarek i nosi się go na

lewej ręce, Przyrząd ten umożliwia
chorym na serce^ lub rekonwalescentom
kontrolą 'działalności własnego serca. Ale
również '

sportowcy mogą stale ołner-
wojvad pracę serca w czasio treningu.
Dane pomiarowe dochodzą do przyrzą-
du z dwScIi małych elektrod przymoco-
wanych na piersi plastrem opatrunko-
wym. Pomimo ° obudowy ze stali stopo-
we] przyrząd ten; zasilany 7. normalne]
batefll 9-woltowej, używane) do tran-
zystorów, wały niespełna 2110 gramów l
kosztuje tyle mhicj więcej, ile dobry od-
biornik radiowy. (DAD).

Zagospodarowanie odpadków
Zwiększenie- produkcji wykładzin pod-

łogowych- , materiałów' Izolacyjnych 1
uszczelniających, artykułów tekstylnych
dla motoryzacji, meblarstwa, kolejnic-
twa, obuWnićtwa, a nawet elementów
budowlanych będzie wynikiem realizacji
planu zagospodarowania odpadków z
udziałem 'włókien syntetycznych, opraco-
wanego wspólnie przez Instytut Włókien-
nictwa 1 Zjednoczenia Przemysłu Filco-
wego i Tkanin Technicznych. W latach
1973—TS przewińcie się zużycie na te i
podobne .cele ) Kilkunastu tys. ton tego
rodzaju odpadków, powstających w za-
kładach przemysłu lekkiego.

. Fotel-łożko w bagażniku
Firma „Condor" produkuje relaksowe

fotele, które po rozłożeniu zmieniają się
w- wygodne Iói|ta. Fotela mają zdejmo-
wane materace pokryte skajem, umiesz-

czane na metalowym chromowanym ste-
lażu. Speęjalne okucia pozwalają na

zmianę pozycji oparcia oraz podnóżka,
a także na zmianę fotela na łóżko. Ca-
łość Jest tak skonstruowana, że złożony
mieści się w bagażniku samochodowym.

(INTEllPKESS' .

i

Badania rakietowe
na Antarktydzie

W początkach br. z radzieckiego ob-
serwatorium geofizycznego na Antarkty-
dzie — stacji „Molodiożnaja" wystrzelo-
no pierwszą rakietę z aparaturą do po-
miaru intensywności promieniowania
fcorpujfcularńego. To ważne doświadcze-
nie, stwierdził kierownik wydrialu geofi-
zyki leningradzkiego Instytutu Arktyki
i Antarktydy, Walery Drjackij — wzbo-
gaci wiedzę o. promieniowanym przez
Słońce potoku elektronów. Wplyivajq
one na kształtowanie się właściwości Jo-
nosfery — górnej warstwy atmosfery,
na wys. 50 — 60 km. Poznanie wpływu
aktywności Słońca na stan Jonosfcry ma

znaczenie praktyczne, ułatwi utrzymy-
wanie dalekosiężnej łączności radiowej
w paśmie (al krótkich. (PAP)

„Adriatica"
We Włoszech- zakończona została bu-

dowa dwóch odcinków autostrady „A-

drlatica", Którą można obecnie przeje-
chać od Triestu do Bari wzdłuż wybrze-
ża adriatyckiego. Na wybrzeżu zachod-
nim brak tylko odcinka 14 km do po-
łączenia w jedną całość autostrady z

Rzymu do Rcggio di Calabria. Sieć wło-
skich autostrad obejmuje obecnie 5250
km i znajduje si.- na drugim miejscu
w Europie, po NRF. (INTERPRESS), ^

Cenna aparatura medyczna
Pracownicy Śląskiego Ośrodka Techni-

ki Medycznej — Przedsiębiorstwa Doś-
wiadczalnego w Zabrzu, są autorami kil-
ku opracowanych ostatnio aparatów i u-

rządzeń medycznych. Wśród nich Jest
zestaw reanimacyjny „Sanocard II".
Aparat umieszczony jest na wózku, co

pozwala na Jego szybkie przewiezienie
do pacjenta i służy do nadzoru i reani

macjl kardiologicznej w ostrych stanach
chorobowych oraz umożliwia przeprowa-
dzanie zabiegów kardiowersji. (PAP)

Katowicki program

rozwoju środowiska

30 proc. wszystkich szkodliwych odpa-
dów przemysłowych w całym kraju —

„produkowanych" Jest w woj. katowic-
kim. Na region ten przypada bez mała
Jedna trzecia gazów ulatniających się do
atmosfery i 10 proc. zanieczyszczonych
w Polsce wód. W związku z tym przewi-
duje się opracowanie przyspieszonego
programu likwidowania żrftdel zanieczy-
szczeń co najmniej, w takim stopniu, by
emisja szkodliwych składników odprowa-
dzanych do Wód l powietrza atmosferycz-
nego nie przekraczała dopuszczalnych
norm, (PAP)

Studencki Komitet
Ochrony Środowiska

W Lublinie powstał oddział Środowisko-
wego Komitetu Studentów Polskich do
Spraw Ochrony Środowiska Człowieka.
Głównym zadaniem te] placówki jest
koordynacja poczynań poszczególnych kół
naukowych zajmujących się tematyką
ochrony środowiska. Celowi temu służyć
będzie m. in. organizacja seminariów i
studenckich obozów naukowych. (NiT)

Nowoczesność w elektrotechnice

Przeszło 70 samodzielnych 1 blisko 300
pomocniczych pracowników naukowych,
to kadra Instytutu Elektrotechniki w

Warszawie. Niemal 30-letni dorobek te]
placówki wyznacza kilkaset patentów wy-
nalazczych, liczne publikacje naukowe,
ponad 25 tys. różnego rodzaju opracowań
oraz przede wszystkim liczne wdrożenia
przemysłowe. Np. udział w opracowaniu
serii ,,e" I „Se" silników Indukcyjnych
o mocach od 0,6 do 100 kW wymagał
wykonania bk. Sił proc. naukowp-badaw-
czych. Łącznie zaprojektowano w Insty-
tucie ok. 2So różnych tjpów silników

z tej serii. Zastąpienie starych silników
elektrycznych silnikami serii „e" i „Se"
pozwoliło zaoszczędzić ok. 31 proc. mie-
dzianego drutu nawojowego, 32 proc. bla-
chy i 40 proc. żeliwa. Efekty ekonomicz-
ne z tego tytułu, to przeszło 5 mld zł
oszczędności do końca bieżącej 5-Iatki.
Prowadzone prace nad następną serią
silników — serią „f" — dadzą roczne

oszczędności sięgające 350 min zł. (PAP)

Nowy model sztucznej nerki

Komisja Energii Atomowej I Uniwersy-
tet w Chicago podały, iż opracowany zo-

stał nowy model sztucznej nerki. Nowy
model jest znacznfe tańszy od poprzed-
niego, a przy tym mniejszy, lżejszy i wy-
godniejszy w obsłudze, co pozwoli na

używanie go przy leczeniu chorego w do-
mu. Jego dużą zaletą jest 30-krotnie szyb-
sze działanie, co umożliwi znaczne skró-
cenie czasu przeprowadzania zabiegru, a

tym samym będzie mniej dla chorego
wyczerpujące. (PAP)

Płyn konserwujący papier
Pracownik Biblioteki Narodowej w Pra-

dze wynalazł metodę konserwacji papieru
pozwalającą podwyższyć odporność prze-
ciwko pleśni, wytrzymałość na ciągnię-
nle, brudzenie i zginanie. Strony książek
lub innych dokumentów maluje się bądź
spryskuje opatentowanym roztworem ży-
wicznym, a następnie suszy w strumie-
niu gorącego powietrza. (NEWSWEEK)

Regionalne instytuty
Regionalne towarzystwa naukowe w za-

sadzie są zbliżone raczej do Instytutów
lub pracowni powołanych dla specjal-
nych celów badawczych. Niekiedy są to
samodzielne placówki badawcze, dziewięć
takich placówek w Polsce tworzy spe-
cjalną grupę towarzystw „ naukowych.
Regionalny charakter mają instytuty nau-

kowo-badawcze: Zachodni —

w Poznaniu,
Bałtycki —

w Gdańsku, Śląski —

w Opo-
lu I In. Zaspokajają potrzeby społeczne
swego retrionu, zatrudniają stelą kadrę
pracowników naukowych, prowadzą waż-
ne dla regionu prace naukowo-badawcze.

Zachowując charakter Instytutów, powsta-
ją Jednakże w wyniku potrzeb społecz-
nych swego regionu, należą do niego.
Mają szczególne osiągnięcia w dziedzinie
nauk społecznych. Ich działalność koor-
dynuje Polska Akademia Nauk. (Inter-
press).

Bezpieczne wiqzania
W jednej z amerykańskich firm pro-

dukujących sprzęt sportowy wynaleziono
nowy rodzaj bezpiecznych wiązań nar-

ciarskich. Do podeszwy buta przymoco-
wana jest płyta metalowa połączona z

nartą dwoma stalowymi linkami. W ra-

zie upadku but wraz z płytą odrywa się
od narty. Wystarczy potem stanąć na

narcie, by móc Jechać dalej. Stalowe lin-
ki ściągają I mocują z powrotem nartę.
(NEWSWEEK)

Cichy poszukiwacz łudził

Amerykanie skonstruowali ultradźwię-
kowy system Trakatron pozwalający
szybko odszukać konkretną osobę w biu-
rze, fabryce, szpitalu, itp. Jeżeli w szpi-
talu ktoś chce rozmawiać z doktorem X,
to recepcjonistka wybiera Jego kod na

tablicy. W każdym _ pomieszczeniu znaj-
duje się nadajnik emitujący ultradźwię-
ki. Kiedy maty odbiornik, który posiada
każdy lekarz „usłyszy", swój kod odpo-
wiada urządzeniu znajdującemu sie u re-

cepcjonistki, która na ekranie odczytuje
numer pokoju oraz numer najbliższego
telefonu I może lekarzą wezwać telefo-
nicznie. (NEWSWEEK)

Beton — z popiofem hutniczym
Hutniczy popiół lotny Jest wartościo-

wym dodatkiem do betonów — górując
nad lotnymi popiołami energetycznymi.
Udział . popiołu hutniczego w betonach
powoduje większą urabialność oraz po-
lepsza właściwości stwardniałego betonu.
Przy wykorzystaniu popiołu hutniczego
w produkcji zwartych betonów izolacyj-
no-konstrukcyjnych można stosować do-
tychczas nieprzydatne gruboziarniste po-
pioły lotne — i zaoszczędzić ok, 40 proc.

cementu w betonie, co w konsekwencji
prowadzi do poprawy jego jakości i do
zmniejszenia przewodności cieplnej.* Spół-
ka autorska M. Krause i E. Pichocki zgło-
siła na ten temat wniosek patentowy.
(Interpress)

Leczenie „dozowanym głodem"
W Tbilisi w klinice Akademii Nauk

Medycznych leczono głodem ludzi oty-
łych z nadciśnieniem, ludzi chorujących
na cukrzycę, astmę bronchialna. We
wszystkich przypadkach uzyskano bar-
dzo dobre rezultaty. Zdaniem lekarzy ra-

dzieckich — metodę tę stosować się po-
winno także w leczeniu łudzi, którym
grozi arterloskleroza. W dwóch przypad-
kach udało się również tą metodą zlikwi-
dować nowotwory. Terapia „głodowa"
nie wywołuje żadnych szkodliwych skut-
ków . Rzecz polega tylko na zmuszeniu
organizmu do sięgnięcia po zapasy, na

tymczasowym przestawieniu „zasilania"
organizmu, na wywołaniu określonego
bodźca w pojedynczych komórkach, któ-
ry prowadzi do uruchomienia wszystkich
rezerw organizmu. (PAP)

Atomowe pole
Tak nazywają naukowcy pole doświad-

czalne, zlokalizowane w pobliżu Moskwy
I służące potrzebom moskiewskiego od-
działu Instytutu hodowli roślin, cały. te-
ren podzielono na sektory,, a w samym
środku umieszczono ośmtotonowy cylin-
der — w jego ołowianym wnętrzu znaj-
duje się kobalt — ¢0, źródło promienio-
wania. Urządzenie to pracuje przez 16
godzin na dobę. Pod wpływem promieni
rośliny wzmacniają się. Kukurydza na-

świetlana promieniami gamma wypusz-
cza ze swepo mocnego pnia 4 l więcej
kaczanów. Wyhodowano nowy gatunek
wielkich pomidorów. Na „atomowym po-
lu" uczeni przeprowadzili już tysiące do-
świadczeń. Uzyskali m. In. rośliny tak
bardzo zmienione w porównaniu z po-
przednimi, że w zwykłych warunkach po-
dobne zmiany — drogą krzyżówek, mu-

tacji itp. — wymagałyby dziesiątków,
a nawet setek lat. (Interpress)

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

.0 We włocławskich sklepach po-

jawiło się masło, zwane przez klien-

tów „zakodowanym". Zamiast sto-

sowane i dotychczas daty produkcji
na. opakowaniu wyperforowana jest
liczba oznaczająca numer kolejny
dnia w roku. Zeby dowiedzieć się
czy masło jest świeże, wystarczy

Wyjąć kalendarz i policzyć kartki,
ppózynając ód 1 stycznia.

0 W trosce o wzmożenie dyscy-

pliny pracy w Zakładach Azotowych
w Tarnowie, które zatrudniają kil-
kanaście tysięcy ludzi, zlikwidowa-
no połączenia telefoniczne z mia-
stem. Telefonować może tylko ka-
dra kierownicza. Nie zainstalowano
także automatów. Wedle oceny na-

szego korespondenta — skutki są v

fatalne. Ci, którzy dotąd telefono-
wali, żeby zamówić wizytę u leka-
rza, teraz jeżdżą do miasta w te)
sprawie. Ci, którzy zostawili w do-

mu kogoś chorego albo małe dzieci
i zdalnie czuwali nad sytuacją, te-

raz nie przychodzą do pracy. Ci,
którzy mają coś pilnego do załatwie-
nia w urzędzie, zamiast zadzwonić i
umówić się, jadą tam i wyczekują
na swoją kolej. Jeśli istnieje konie-
czność zostania w pracy po godzi-
nach, nie można zadzwonić do ro-

dziny, odwołać spotkań itd. —- więc
ludnie niechętnie zostają. Dyrekcja
myśli jednak o dalszym postępie w

zapewnieniu dyscypliny: o przerwa-
niu połączeń telefonicznych z mia-
sta do zakładu.

• W lubelskim klubie PTTK kel-
nerki podają napoje do stołu pod
warunkiem, że klient opłaci z g'óry\
zastaw za szklankę w wysokości
pięciu zł. Jeśli zarząd klubu posu-
nie się dalej w swej gospodarności,
klient będzie musiał dawać zastaw

za talerze i sztućce. Pięknie wyobra-

żamy sobie rozrachunek z kelner-
ką: — Ja pani za kotlet tyle, pani
mnie zwrot zastawu za talerz i wi-
delec tyle, a więc dopłacam ile?

0 Wielkie musiało być zdumie-
nie pracowników Zakładu Doskona-
lenia Zawodowego w Warszawie (ul.
Bartnicka), gdy .po przybyciu do pra-
cy stwierdzili, że zginął magazyn
z betonowych elementów, a Warsztat
naprawczy jest do połowy rozebra-

ny. Organa władzy nie chciały wie-
rzyć w realność tego spostrzeżenia,
przypisując je halucynacjom pod
wpływem alkoholu. Gdy jednak na-

stępnego dnia przybyli na miejsce
funkcjonariusze milicji, byli oni
świadkami sceny, że przyjechał sa-

mochód i wysiedli z niego dwaj lu-
dzie, którzy przystąpili do dalszej
rozbiórki... Ubezpieczenie od . kra"

dzieży całych obiektów staje się ak-
tualne.
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

HIT ANDRZEJWIELOPOLSKI

DZIAŁKOWICZOW
SĄDY,

które na temat pracowni-
czych ogródków działkowych
zaprezentował nam ALBIN KU-

ŁAKOWSKI („Życie Gospodarcze"
nr 15) są tak niesprawiedliwe, tak
krzywdzące. dzialkowiczowską spo-

łeczność,. że aż świerzbi ręka, by
ostro na nie . zareplikować. Kuła-
kowski formułuje taki oto pogląd:

„Drzewa owocowe w sadach
'chłopskich, u działkowiczów, u

właścicieli podmiejskich posesji
przeważnie nie plonują, a jeżeli
plonują, to dostarczają żaróbączo-
nych _ spadów, w małym stopniu
nadających się do konsumpcji, a

już w żadnym razie nie do przecho-
wania na okres zimowo-wiosenny.
Podobnie dzieje się w większości
działek, niektóre z nich są tylko
fozsadnikami chwastów i stonki".

Różne mamy sady chłopskie —

lepsze i gorsze. Ale nie o nie mi
Chodzi. Moje polemiczne uwagi
chciałbym ograniczyć do działek.

Wyłącznie. Ciekawe — pozwolę so-

bie zapytać — gdzie to widział Ku-
łakowski działki, które „są tylko

rozsadnikami chwastów i stonki"?
Osobiście bowiem „większości" ta-
kich działek nie spotykam. Ani na

Śląsku, ani na Wybrzeżu, ani w

Warszawie... Rzadko, bardzo rzadko
da o sobie znać jakiś niedbaluch,
ale takiemu zwykle zarząd ogrodu
"bardzo szybko pólko odbiera. Kró-

lują natomiast ogródki tak staran-

nie utrzymywane, z taką- skrupulat-
nością pielęgnowane, nieomalże

wychuchane (czy aUtor tego nie wi-
dział?), iż budzą szczery podziw,
niekłamane uznanie. I stąd nie

można, nie wolno stąiwiać znaku
równania między ogródkami dział-

kowymi i zapuszczonymi straszli-
wie chłopskimi sadami przydomo-
wymi, które — jak można sądzić —

ma właśnie autor na myśli.

EFEKTY NIE DO POGARDZENIA
' OTTiToS

Ale' pora chyba- oddać glos fak-

tom, liczbom,
J ęor^w^anibm.^'. Nie

tylko zresztą'po to, by więSzfeł o

nich Kułąkowsići. Myślę, iż w więk-
szym jeszcze stopniu ich znajomość
przydałaby się naszym urbanistom,
projektantom, architektom — do
nich jeszcze wrócę— dość często
pozwalającym sobie na bezcere-

monialne zakusy wobec działkowi-
czów.

W pracowniczych ogrodach dział-

kowych mamy ok. 3,7 min drzew
owocowych, czyli 4 proc. ogółu
owych drzew, rosnących na obsza-
rze PRL. Zbiera się z nich (dane
za rok 1970, późniejszych nieste-

ty, nie mam) bez mała 60 tys. ton

owoców, co stanowi 5 proc. naszych
ogólnych zbiorów, a zat.em więcej
niż dają sady (ok- 4,3 proc.) należą-
ce do PGR i spółdzielni produkcyj-
nych.

Popatrzmy na plony. Ogólnie
zbiera się z jabłoni przeciętnie 45,3
kg jabłek, z gruszy zaś średnio 28,3
kg gruszek, na działkach natomiast

odpowiednio: 23,3 kg i 23,7 kg. Róż-
nice na niekorzyść działkowiczów
wyraźne. Godzi się wszak dodać, że

na działkach przeważają karłowate,
a zatem i mniej wydajne jabłonie
i grusze, których stosunkowo nie-
wiele spotyka się w sadach poza
działkami. Ale plony czereśni i wiś-
ni są już u działkowiczów wyższe
niż przeciętnie w Polsce. W całym'
rolnictwie czereśnia daje „z pnia"
13 kg owoców, wiśnia 5,3 kg, u

działkowiczów odpowiednio: 15,9 kg
oraz 8,1 kg.

A plony agrestu, porzeczek, ma-

lin, truskawek? Co do dwu pierw-
szych działkowicze ustępują ogól-
nym -wynikom (wiele krzewów roś-
nie wszakże pod koronami jabłoni
i grusz!), ale plony malin są aż 3

razy wyższe od przeciętnych krajo-
wych, plony truskawek zaś o 75

proc. wyższe.
Myślę, że komentować owych po-

równań nie trzeba. Warto — i chy-
ba trzeba — jednak dodać, że

ogródki działkowe są w rękach a-

matorów, a nie rutynowanych spe-
ców. A ileż ich wyrasta , na prze-
różnych wysypiskach, gliniankach,
wyrobiskach, gdzie haruje się całe •

lata, zanim się owe „gleby" do ja-
skiej takiej kultury • doprowadzi. A

jabłoni»' Gdyby. li.Oysjąćom wła-
ścicieli «^ai^M^i^^^ć pod
uprawę ziemie riajlepśże?, ' '

Z zarzutem, że owoce- z działek
nie nadają się do spożycia — jak
owoce z nędznych pseudośadów —

nie będę poleminował. Zarzut po

prostu niepoważny i, oczywista,

nieprawdziwy. A czy nie można by
owych owoców przechowywać? Że-
by tylko było gdzie...

WARZYWNIK PRZEZ DU2E"W

Wszystkie pracownicze ogródki
zajmują łącznie 19 tys. ha z ogon-
kiem. Na kultury warzywne przy-

pada z tego aż 12 tys. ha. Natural-

nie, grządki niewielkie. Ale zbiera

się z nich,- średnio ok. 160 ton wa-

rzyw. Są zatem ogródeczki nie tyl-
ko rozsadnikami chwastów i ston-

ki...

Jasne, ogromna większość owoców

i warzyw idzie na własny stół. To-

tęż 415 tys. rodzin nie jest już ska--

zanych na kaprysy zielonego rynku.
A jak korzystnie to własne źródło

zieleniny wpływa na budżety na-

szych działkowiczów, nie trzeba z

pewnością dowodzić. To rzeczy do-
brze znane. Dorzucę wobec tego:
bez'mała 50 proc- właścicieli ogród-
ków to pracownicy fizyczni, ludzie

• mniej na ogół zarabiający, emery-
ci i renciści zaś stanowią prawie
19 proc. działkowiczów. I jeszcze
jedno, o czym nader często się za-

pominał co już w swoich bada-
niach wykazali wielekroć badacze
i statystycy: rodziny mające dział-

ki, konsumują średnio o około 30

proc. więcej świeżych, a więc naj-
wartościowszych owoców i warzyw
niż rodziny, które działek nie upra-

wiają.

Krótko może o plonach. Ogólnie
w kraju zbiera się z metra kwadra-

towego
" (niestety, inaczej porówny-

wać nie można) 1,3 kg cebuli, na

działkach zaś 1,4 kg, kapusty odpo-
wiednio: 2,5 kg oraz 2,8 kg, march-
wi: 2 kg oraz 2,2 kg. Daj Boże, że-,
by nam plonowały tak. wszystkie-
warzywniki jak te na działkach!

Żeby wszędzie tak intensywnie jak
na działkach wykorzystywano zie-

mię! Mały to wobec tego jeszcze
pożytek ż działek^ o który tak
martwi się AHflriJ ' Kuła%)fęraki?
' ł fczy^fbRkzji: nie ' Ćardżo pojmuję
cz ?"h o-SP^30.*? ' moijfc

. właścicielom chłopskich sadów i
działkowiczom... zootechnicy. To

chyba jakiś, być może, nie zamie-

rzony przez autora lapsus liguae?
Inna kwestia: nie wiem jak w

praktyce miałaby wyglądać propo-

zycja autora, by „co najmniej trzy

razy w roku dotrzeć do właścicieli,
ze sprzętem zmechanizowanym i o-

, pryskiwać środkami owadobójczymi
drzewa". Czy autor ma na myśli
tylko posiadaczy sadów czy rów- •

nież i działkowiczów? Wszystkich
bowiem wpakował do jednego wor-

ka!.

Gdyby chodziło o działki, to ód
razu powiem: pobożne życzenie, po-
nieważ o docieraniu na 4-arowe po-
letka (powierzchnia działki wyno-
si średnio 386 m2) może sobie co

najwyżej pomarzyć... Zresztą, co

się tyczy różnych zabiegów agro-
technicznych na działkach, w tym
też opryskiwania drzew, to wypada
powiedzieć, że ogół działkowiczów
nie zapomina o nich, wykonując je
zwykle we właściwych terminach.

Zdaje się świadczyć o tym wyno-

szący aż 65 proc- kosztów utrzyma-
nia działki wydatek na nawozy, sa-

dzonki, nasiona, środki ochrony ro-

ślin.

ZAPALEŃCÓW POPĘDZAĆ
NIE TRZEBA!

Zatrzymam się z kolei nad uwa-

gą Kułakowskiego, dotyczącą ad-:

ministracji pracowniczych ogrodów
działkowych. Autor pisze, że „pilną
potrzebą jest aktywizacja dziaial-
noścf zarządów pracowniczych o-

gródków działkowych, niesienie spe-
cjalistycznej pomocy fachowej
działkowiczom". Wynikałoby z po-
wyższego, iż zarządy ogródków nie

spisują się najlepiej, że, brakuje fa-

chowych doradców, że snem spra-

wiedliwych śpią ogniwa samorzą-
dowe.

A jak wygląda prawda? Zarządy
ogródków nie. ograniczają się ,by-
na^nńięj do. sprawozdawczo-wybor-
czych zebrań, prowadzenia reje-
stru dzląłkowi.czówi Zamawiają dla

,wsz£śtkicłi' nawozy^-środki ochrony
rpślin, organizują szkolenie zawodo-
we,! zasięgają o doradców i instruk-
- tp?i^«-#r-?ą3zająviW^naite konkutr.

?y, „uęHsJtiąrpiaia B&^g&ałkach święr
•tlice*: kawiarnie,, miejsce zabaw dltf

<Jzieeiii, Ofezj-iwiicle/xjjomaga im ogół'
działkowiczów, • biorąc udział '

w-

pracacK różnych komisji samorzą-

dowych. Te ostatnie skupiają prze-
szło 45 tys. działkowiczów, co chyba
jfest liczbą niebagatelną.

^

Efekty? Mamjr ną działkach 614
świetlic. Wartość prac społecznych,

świadczony cli przez działkowiczów
na wspólne cele, przekracza rocznie
40 min zł. Są i Inne, równie godne
uwagi, owoce wspólnych wysiłków,
o czym jeszcze pówiem w dalszej
części moich uwag. Tu tylko jesz-
cze jedno: takich zarządów, jakie
ma ogólnopolska organizacja dział-
kowiczów (Krajowa Rada, zarządy
wojewódzkie i powiatowe —

w su-

mie raptem 70 etatów!) życzyć by
należąło każdemu zrzeszeniu. Oby
też wszyscy mieli tak czynne ogni-
wa samorządowe jak działkowicze!

Kogóż zatem jeszcze uaktywniać?

MIEJSCE NAJLEPSZEGO
WYPOCZYNKU

Ci, którzy gotowi są przyczepiać
ogródkom -działkowym różne łatki,
zdają się nie .dostrzegać (może nie
chcą?) jeszcze jednego, mianowicie
Ich roli w umożliwianiu ludziom

znakomitego,. nieocenionego wprost
wypoczynku. A szkoda. Bo wiele na

ów, jakże ważki temat, mówiono
tak na VI Zjeździe PZPR jak i na

ostatnim Kongresie Związków Za-
wodowych. Podkreślano, że dla ce-

lów rekreacyjnych w szerszym stop-
niu należy wykorzystywać właśnie
miejskie i zakładowe ogródki pra-
cownicze. To ów czynny wypoczy-
nek z łopatą, czy z motyczką stano-

' wi niezastąpione, jedyne panaceum
. na serduszko i na tak bardzo targa-

ne przez współczesną cywilizację
nerwy. Lapidarnie sformułował to

mój znajomy z działki przy ul.
Odyńca: „Im wiecej ogródków —

tym mniej szpitali". Nic dodać —

nic ująć!
Dobrze więc, że działkowicze nie

odgrodzili się od reszty społeczeń-
stwa chińskim murem. Że z 2612
ogrodów aż 250 to ogrody otwarte,
dostępne dla wszystkich, którzy
pragna tam znaleźć uDragniony re-

laks. Zarządy otworzyły zresztą nie
tylko bramy dla ludzi w sile wie-
ku. Także dla emerytów, rencistów
(w kilku ogrodach Warszawy orga-
nizuje się już dla nich 14-dhiowe
turnusy wczasowe), i, oczywiście,
dla dzieci.

A sami działkowicze? Według
GUS rodzina posiadacza ogródka
składa się przeciętnie prawie z .4
osób. Jasne, nie wszyscy jej człon-
kowie spędzają swój wolny czas ńa
działkach. Przebywają na nich zwy-
kle 3 osoby. Jeśli więc przemnożyć
to przez liczbę właścicieli działek,
doliczyć osoby z dalszej rodziny,
które też do ogródków przychodzą,
wreszcie wziąć pod uwagę zjawia-
jących się na „garden party" przy-
jaciół i znajomych, rzesza sobotnio-
-niedzielnych wczasowiczów prze-

kroczy 1,6 min osób. Na tyle zresz-

tą ją GUS szacuje.

Interesujące, że aż 12,1 proc.
działkowiczów spędza na działkach
cały swój urlop, 54 proc. zaś jego

rfi3ęŚćv<fizkoda;;iżeŁ-nig rwiemy, jaką
część. - W"- • każdym" razie Kranówa
Rada " ^Pracowniczych Ogródków
Dfclałfcffwyeii" szacdjfe, że1 ok. 170 "tys.
•posiadaczy działek spędza na nich
całość lub przeważającą większość
swego urlopu. Ci ludzie więc od-
padają jako ewentualni kandydaci
dó tioriiów FWP bądź też do zakła-

dowych ośrodków wypoczynko-
wych.

WYRÓWNUJEMY UBYTKI

Nie rzucajmy więc kamyka dó
pracowniczego ogródka. Zabiegajmy
o to, by tych oaz zieleni — ziele-
ni notabene najtańszej — szybciej
nam przybywało. Niestety, tempo
owego przyrostu nie zachwyca:
przed 10 laty pracownicze Ogrody
zajmowały 13 tys. ha, teraz zaś nie-
co ponad 19 tys. ha. Nie jest to

wiele na 10 min zatrudnionych poza
rolnictwem.

Co gorsza, wiele owej zieleni po-
żera rokrocznie Wielkomiejski mo-

loch, nowe fabryki,' arterie komuni-
kacyjne, przy czyrp. urbaniści, pro-

jektanci, planiści -wykazują dość

często nieuzasadnioną niczym nie-
• cierpliwość, zbyt pochopnie skazując

na zagładę ogródy'i ogródki. Zrozu-
miałe, miasta się' rozrastają i prze-

mysł się rozbudowuje, gdyż takie
jest właśnie prawo rozwoju i postę-
pu. Ale przecież w roku 1949
uchwalono ustawę o pracowniczych
ogródkach działkowych,! bardzo wy-

'

raźnie, bez żadnych"-. " aomyilników;
. mówi się w niej,., że. jeśli się działki
, likwiduje; zapewnić trzeba ich wła-

ścicielom tereny zastępcze.
Czy' zawsze tak się, postępuje?

. Niestety. Uchwała Rady Ministrów
nr 111 z 28 kwietnia 1972, podjęła
na podstawie

' cytówanę'3 już usta-

wy, zakłada, że 'w obecnym pięcio-
leciu powierzchnią' ogródków dział-
kowych w Polgce powinna się po-
większyć. O 2400 ha. Sporo. A tym-
czasem? W latach 1971—1972 dział-
kowiczom przydzielono raptem 649
ha, równocześnie zaś ubyło '3Ś2 ha.
„Na czysto" zatem .niewiele. Mało
zwłaszcza nowych terenów otrzy-
mało Katowickie, Rzeszowskie, Kra-
kowskie zaś w ogóle nie może wy-

. równać nieustannych ubytków.

Słyszy się; że dziś o wolne hekta-

ry trudniej. Że wyczerpały się już
, grunty PFZ. Prawda. Czyż mamy

jednak być bezradni? Czy nie nale-

żałoby sięgnąć po grunty osób pry-

watnych? Tak oczywiście, to będzie
więcej kosztować, ponieważ za zie-

mię z tego źródła trzeba po prostu
płacić. Lecz jakież inne wyjście?
A swoją drogą trzeba by energicz-
niej stopować apetyty niektórych
urbanistów 'i twórców nowych za-

kładów przemysłowych, nie pozwa-
lać im, by ignorowali — jak to

jeszcze, niestety, bywa — przepisy
ustawy o ochronie użytków rolnych.

Ogródeczek przestaje już być
czymś w rodzaju dawnego hobby
znudzonych dam. Staje się jedną z

pierwszoplanowych, niezmiernie
ważnych potrzeb społecznych. Bo
skraca się stopniowo dzień naszej
zawodowej pracy. Mamy coraz wię-
cej wolńego czasu. T, co równie
istotne,, starzejemy się. A jak szyb-
ko — choć przed--tym- się bronimy
— nasze miasta zamieniają ślę w

odpychające kamienno-betonowe
organizmy?-Go sis dnieje <w przy-

"

rqdfiiczymVśri3dow1sku? ;,
'

Kiedy ""^więć Józek Ledećkl ze

„Śląską" .iSpigwa nam o starzyku, o

jego ogródeczku, przypomina chyba
nie tylko ó tych, którzy „fedtowali
węgla zwały". A ciekawe czy wie,
że sterta podań o ogródki niętrzy
się coraz to wyżej i wyżej? ,Że cią-
gle w niej grubo tionad 100 tysięcy
petycji? Czy wiedzą o tym anty-
działkowicze?

KONIUNKTURA

KRÓTKO -

OKRESOWA
PROGNOZA
PRZEMYSŁU

WOJCIECH MACIEJEWSKI
JÓZEF ZAJCHOWSKI

PRZEDSTAWIANA
krótkookreso-

wa prognoza produkcji globalnej,
zatrudnienia i płac w przemyśle

oparta jest na analizie szeregów
czasowych omawianych wielkości

1
),

stąd i założenia ma ona charakter

ostrzegawczy, tzn. odpowiada na py-
tanie co by było, gdyby oddziaływa-'
nie na gospodarkę określonych in-
strumentów" polityki- gospodarczej
nie uległo zmianie zarówno co do

kierunków, jak i wielkości. Przy
ustalaniu wartości poszczególnych
wielkości uwzględniono proces sta-

rzenia się informacji w czasie, co

oznacza, że informacje starsze mają
mniejszy wpływ na wartość progno-

zowaną niż obserwacje bieżące. Przy
opracowaniu prognozy, ze względu
na dostępność danych, korzystano z

informacji o przebiegu badanych
zjawisk do marca br. włącznie.
Stąd prezentowane wyniki są de
facto wynikami prognoz na 3-5 mie-

sięcy. Należałoby jeszcze dodać, że

pokazane w prognozie wskaźniki

Charakteryzujące efektywność gos-

podarowania, nie były prognozowane
niezależnie lecz stanowią odpowied-
nie relacje prognozowanych wielkoś-
ci produkcji globalnej zatrudnienia
i płac.

Prezentowane dwa warianty pro-

gnozy wchodzących pod uwagę ka-

tegorii są pochodną odpowiednich

założeń co do kształtu tendencji roz-

wojowej tych kategorii. W warian-
cie pierwszym zakłada się trend li-

niowy, a więc malejącą stopę wzros-

tu danej wielkości, natomiast w wa-

riancie drugim stałą stopę wzrostu.

Przechodząc do omówienia liczbo-

wych wyników prognozy warto

zwrócić uwagę na następujące zja-
wiska:

# w zakresie produkcji globalnej
przemysłu należałoby oczekiwać

zmniejszania tempa wzrostu w czer-

wcu br. w porównaniu do czerw-

ca ub. roku, na tle wyników jakie
osiągnięto w czerwcu 1972 r. w po-
równaniu do czerwca 1971 r. Taka
sama sytuacja kształtuje się dla

sierpnia. Wyniki dla lipca br. ze

względu na poziom produkcji glo-
balnej kształtować się powinny ko-

rzystnie na tle odpowiednich rezul-
tatów osiągniętych w latach ubieg-
łych.

# otrzymane prognozy wzrostu

zatrudnienia są wyższe od analogicz-
nych rezultatów w roku Ubiegłym,
co sugeruje, że problem ten powi-
nien być przedmiotem szczegółowej
uwagi działaczy gospodarczych;

# wzrost funduszu płac, w po-
równaniu do odpowiednich rezulta-

tów z roku ubiegłego, byłby wyższy
w czerwcu 1 lipcu, natomiast niższy
w sierpniu. -

Z punktu widzenia mierników

określających efektywność gospoda-
rowania najmniej korzystnie kształ-

tują się one w miesiącu czerwcu, I
to zarówno w porównaniu do pozo-

stałych miesięcy, jak i w relacji do
roku ubiegłego.

I tak otrzymujemy pogorszenie
udziału wydajności pracy we wzroś-
cie produkcji z ok. 68 proc. w ro-

ku ubiegłym do ok. 55 -57 proc. w

roku bieżącym, a także relacji mię-
dzy wzrostem średniej płacy i
wzrostem wydajności pracy. Jeżeli
w czerwcu ub. roku relacja ta

kształtowała się na poziomie 0,69, to

prognoza wskazywałaby na stosu-

nek 0,95-1,00, jest to oczywiście
znacznie korzystniejsza sytuacja
niż w 1971 roku, ale wtedy badane

proporcje układały się wyjątkowo
niesprzyjająco.

Dla lipca te relacje kształtują się
na ogół korzystnie, tzn. mamy po-

prawę zarówno w stosunku do roku

ubiegłego, jak i w stosunku do pro-

gnozy na czerwiec.

Sierpień w tym układzie wyka-
zywałby pewne pogorszenie w sto-

sunku do rokii ubiegłego udziału
wzrostu wydajności pracy we

wzroście produkcji, natomiast po-

prawę w relacjach wzrostu wydaj-
ności pracy i średnich płac, co jest
rezultatem wynikającego z progno-

zy obniżenia tempa wzrostu śred-
nich płac.

rok poprzedni m IM
1973

prognoza
w dwóch •

wariantach

105,1 109,8

W lipcu i sierpniu należałoby
oczekiwać zmniejszenia poziomu
produkcji w stosunku do czerwca,
z tym, że obniżka ta byłaby relatyw-
nie mniejsza w porównaniu do lat
ubiegłych.

Ponieważ jednocześnie prognozo-
wany wzrost zatrudnienia w lipcu
1 sierpniu wskazuje na mniejsze
tempo niż w latach ubiegłych, po-

gorszenie wydajności pracy mierzo-

nej produkcją globalną na te mie-

siące w porównaniu do czerwca jest
mniejsze niż w latach ubiegłych.

Ogólnie rzecz biorąc, prognoza na

najbliższe miesiące skłania do ra-

czej optymistycznych wniosków, z

wyjątkiem czerwca. Oczywiście je-
żeli zostałyby podjęte odpowiednie
przedsięwzięcia zarówno wyniki te-

go miesiąca, jak i następnych, któ-
re w prognozie 'antycypują tę- nie-

korzystną sytuację, mogłyby ulec

poprawie. .

-

Na zakończenie chcielibyśmy je-
szcze raz podkreślić, iż przedstawio-
na prognoza ma charakter ostrze-

gawczy. Oznacza to, że autorzy Uwa-

żają, iż spełni ona konstruktywną
rolę, zwracając uwagę na możliwość

niekorzystnego kształtowania - się
pewnych zjawisk, i powodując pod-
jęcie odpowiednich przeciwdziałań.

1) W. Maciejewski. J . Zajchowślti, Wy-
brane metody prognozowania • tfrótko-
okresowego. Warszawa 19.72, VVyd. Cen-
trum Obliczeniowe KFpRM, Seria B, Ze-
szyt 5.

1973
prognoza

w dwóch
wariantach

Produkcja
globalna liplea 106,4 108,7

112,1
112,9

Udział w % przyroście

produkcji globalne]
czerwlea b 41,6 67,8

55*,1
42,9

57,1
sierpień

108,7 111,1
110,1 wzrostu zatrudnienia (a) a 50,0 44j8 35,5108,7 111,1
111,2 wzrostu wydajności liplea 50,0 55,2

64,5
344

65,9czerwlea 103,1 103,8
104,4 pracy (b)

liplea 50,0 55,2
64,5
344

65,9czerwlea 103,1 103,8
104,5

pracy (b)
a 40,2 31,9 43,6

liplea
101,3 sierpień 40,2

59,8

sierpień
104,5 Udział w % przyrostu

funduszu plac

51,8

48,4

40,8

- 59,2

44,9
55,1
44$
5?,4

Osobowy
fundusz plae

liplea

sierpień

czerwiec 105,3
105,1
105,4

Przeciętna płaca Upie«? 106,2 104,3
104,8

sierpień 107,1

czerwlea 107,7

Produkcja
globalna
na zatrudnionego

liplea 104,«

sierpień 107,8
105,«

106,»

wzrostu zatrudnienia (a)

wzrostu Sr. plac (b) liplea

a

b

33,0

67,0-

46,4

51,6

46,2
53,8
45;3
54,7

sierpień

a

b

- 38,5

61,5

33,6

6^1

55,0
45.0

—ł
52,9

47.1

Przyrost funduszu
czerwiec 1,13 0,79 1,00

0,96

plac na l °/o wzrostu Upiec 1,52 0,97 0,77

piod. globalne) 0,75piod. globalne)
sierpień . 1.05 -0,95 0,79

0,76

Przyrost Średniej plaey
czerwlea 1,33 . 0,69 1,00

0,95
na 1 % wzrostu wydajności Upiec
pracy

2.00
. 0,93

s|sSó1
flerpień '"'. 1,08 .

. 0i92 •
. 0,63 '

*<W«
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CHŁOPI "CZY ROBOTNICY'

CZY NAPRAWDĘ
MNIEJ WYDAJNI ?

ANDRZEJ DZIEŃ
Chciałbym podzielić się swymi spostrzeżeniami I wynikami z przeprowa-

dzonych bądaii na temat: Chłopi-robotnicy w przedsiębiorstwie i w go-

• podąrstuicrohiym. Do zabrania głosu na ten temat skłania mnie rów-

nież i to, że w redakcyjnej dyskusji na temat „Chłopi czy robotnicy" i)
dr MAREK MUSZYŃSKI powołał się między innymi na wyniki moich

badań, z którymi nie był w całości dobrze zapoznany i niewłaściwie

Je., zinterpretował.

ŻĄDANIEM omawianej pracy było
«formułowanie odpowiedzi na na-

stępujące pytania:

•" ' Jaka jest wydajność pracy chło-
pów-robotników w porównaniu z

robotnikami w przedsiębiorstwach
przemysłowych ?

• jaki jest Wkład chłopów-robot-
ników W realizację' planów produk-
cyjnych przedsiębiorstw przemysło-
wych?

• jakimi celami różnią się oni
w- procesie produkcji od robotni-
ków? .

4 czy praca chłopów-robotników
W przemyśle odbija się negatywnie
na produktywności ich gospodarstw
rolniczych?,

W badaniach, tych poszukuje się
również odpowiedzi na pytanie, ja-
ka jest 'postawa społeczna chłopów-
robotników i jakie jest ich miej-
sce, W. środowisku wiejskim i w

przedsiębiorstwie przemysłowym.
Badania przeprowadzono na pod-

stawie materiałów zebranych z

czterech przedsiębiorstw przemysło-
wych w pów. olkuckim w woj.
krakowskim: -,z Olkuskiej Fabryki
Naczyń Emaliowanych w Olkuszu,
Kombinatu Górniczo - Hutniczego
„Bolesław" w Bukownie, Wolbrom-
skich Zakładów Przemysłu Gumo-
wego w Wolbromiu' i Zakładów
Osprzętu Elektroinstalacyjnego w

Wierbce, z prezydiów rad narodo-
wych, w których zamieszkują obję-
ci badaniem pracownicy, oraz z

Prezydium PRN w Olkuszu.
Przeprowadziłem również rozmo-

wy z chłopami-robotnikami i robot-
nikami; wywiady z sołtysami, przed-
stawicielami; rad narodowych, orga-;
ńiiacji politycznych i społecznych
ó*Sr brygadzistami,

'rtiistrzami ikie-
równikami działów W •'przedsiębior-
stwach obję tych badaniem.

WSZYSCY objęci badaniem pra-
cują bezpośrednio w produk-

'

cji podstawowej i tylko na

akord. Przy doborze osób do bada-
nia zpnierzano do tego, aby robot-
nicy i. chłppi-robotnicy pracowali
razem, . na . jednakowych stanowi-
skach-pracy, wykonywali takie sa-

me lub podobne czynności i żeby
obęwiązywały ich te same normy
pracy.. Chodziło o to, by wyniki
obu grup były w pełni porówny-
walnC. -

Źa" podsjtawowe kryterium przy
podziale zatrudnionych w przedsię-
biorstwach na ; robotników i chło-
pów-robotników przyjęto, ilość u-

żytKoWanej ziemi własnej lub ro-

dziców i dzierżawionej, na której
dany robotnik pracuje i mieszka
razem z rodziną, niezależnie od te-

go czy gospodarstwo znajduje się w

mieście czy na wsi.
Do grupy robotników objętej ba-

daniem zaliczono tych, którzy nie
posiadają i nie użytkują ziemi w

ogóle lub najwyżej użytkują dział-
kę o' powierzchni do 0,5 ha i nie
prowadzą gospodarstwa rolnego.

Do grupy chłopów-robotników za-

liczono . wszystkich użytkowników
ponad-0 ,5 ha u,żytków rolnych, któ-
rzy , prowadzą . gospodarstwo rolne,
zamieszkują" vT nim i korzystają 7
niego,' a nieżąl,eżnie od tego pracu-
ją zawodowo poza gospodarstwem.
Mają one dwa źródła dochodów: z

pracy w przedsiębiorstwie 1 z go-
spodarstwa rolnego.. Dotyczy to • za-

równo .głowy rodziny, jak i jej
członków, mieszkających razem w

danym . gospodarstwie. Ponadto oso-

by stale zarabiające świadczą w

różnych., rozmiarach dodatkową pra-
cę w .gospodarstwie rolnym.

•Dla; pogłębienia analizy w Olku-
skiej ' Fabryce Naczyń Emaliowa-
nych grupę, chłopów-robotników po-
dzielono" jeszcze na cztery podgru-
py, a mianowicie: od 0,5 ha do
1ha,od1dó2ha,od2do5ha
i, powyżej 5 -ha. Przy. Dodziale na

podgrupy kierowano się tym, że
zależnie" ód ilości ziemi potrzebna
jest określona Wielkość czasu i wy-
siłku dó jej. uprawy oraz prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego, co

może mieć. • .wpływ na obniżenie
wydajności pracv ich użytkowników
w prżedsiębiprstwie.

' WYNIKU badań stwierdzono,
że ponad 50 oroc. załóg w

tych przedsiębiorstwach sta-

nowią chlobi-rObotnicy. Zamieszku-
ją' hni przeważnie w promieniu do
155 km od njiejsca pracy. Nieznacz-
na,'. część zamieszkuje dalej. Dogod-
ne warunki' komunikacji są isto.t-

ny.rp czynnikiem trwałego wiązania
się'

5
chłopów-robotników z zakładem.

Analiza stażii pracy wykazała, że

chlorii-robotnicy- stanowią bardziej
stabilną część załogi, w przeci-

wieństwie do robotników, którzy
chętniej przenoszą się do nowo u-

ruchamianych przedsiębiorstw, za-

pewniających im lepsze warunki
pracy i wyższe zarobki. Chłopa-ro -

botnika cechuje z kolei' niższy po-
ziom wykształcenia, znaczna ich
część nie ukończyła szkoły podsta-
wowej. Stwierdzić przy tym należy,
że mimo poważnych trudności wie-
lu z nich podnosi swoje kwalifika-
cje na kursach zawodowych orga-
nizowanych przez poszczególne
przedsiębiorstwa.

Badania wykazały również, że

chłopi-robotnicy zatrudniani są
głównie na stanowiskach pracy wy-

magających przyuczenia. do wyko-
nywanego zawodu, rzadko nato-
miast na' stanowiskach wymagają-
cych kwalifikacji. W znacznie
mniejszym stopniu niż robotnicy
korzystają oni ze środków przezna-
czonych na urządzenia komunalne,
socjalne, kulturalne, zdrowotne itp.

Wśród chłopów-robotników notu-

je się stosunkowo niską absencję i
mniejszą zachorowalność. Znamien-
ny jest przy tym fakt, że nie ko-
rzystają oni z urlopów w okresie
żniw, najchętniej biorą je jesienią
w okresie wykopków, orek i siewów
zbóż ozimych. Występuje jednak
ścisła współzależność między urlo-
pową i chorobową nieobecnością w

pracy. Jeżeli chłopi-robotnicy w o-

kresie nasilenia prac polowych nie
otrzymują' urlopów — wzrasta ab-
sencja chorobowa. Chłopi-robotnicy
legitymują się niższą absencją nie-
usprawiedliwioną aniżeli robotnicy.
Wydajność pracy chłopów-robotni-
ków, mierzona stopniem . wykony-
wania norm pracy, jest niższa niz
w przypadku robotników. Różnice
wykazują- jednak tendencję male-
jącą. Nieco niższa Wydajność, mie-
rzona stopniem wykonania norm,
kompensowana jest jednak dłuż-
szym efektywnym czasem pracy, eo.

w sumie; powoduje wytwarzani^
1

większej ilości dóbr w skali rocz-

nej, przypadającej na 1 chłooa-ro-
botnika, w porównaniu do wydaj-
ności pracy robotników. To pozy-
tywne zjawisko występowało we

wszystkich badanych przedsiębior-
stwach.

Uciążliwym natomiast i wymaga-
jącym przeciwdziałania zjawiskiem
dla nrzed-rębiorstw jest większa wy-

padkowość pracy notowana w gru-
pie chłopów-robotników.

Badania wykazały, iż płace chło-
pów-robotników liśztaltują się nie-
co poniżej średnich płac robotni-
czych. Jest to efekt wielu elemen-
tów, rzutujących na kształtowania
się średniej płacy, a mianowicie
niższych kwalifikacji i wynikają-
cych stąd niższych stawek zaszere-

gowań oraz słabszego wykonywania
norm pracy.

W sumie chłopi-robotnicy — Jako
wyodrębniająca się grupa załogi
przedsiębiorstwa — stwarzają
mniej podstaw do nagradzania w

postaci przeszeregowań, odznaczeń i
pochwał, ponieważ wykonują pra-
ce mniej odoowiedzislne. wymaga-
jące niższych kwalifikacji: z dru-
giej zaś strony w mniejszym stop-
niu dają powody do stosowania
różnego rodzaju kar. Z przeprowa-
dzonych badań wynika, że częściej
przeszeregowuje się robotników, czę-
ściej się ich wyróżnia, ale też i czę-
ściej kar-że.

POZIOM produkcji rolniczej chło-
pów-robotników w zasadzie nie
odbiega od poziomu gospodarstw

czysto rolhiczych, a w wielu wy-

padkach J- zwłaszcza w zakresie
produkcji zwierzęcej — jest nawet

wyższy.
Rozdrobnienie struktury agrarnej

powoduje, że w rodzinach chłop-
skich występują nadwyżki siły ro-

boczej, które nie mogą być pro-
duktywnie wykorzystywane w rol-
nictwie. Konieczność zarobkowania
kieruje ludzi z tych gospodarstw
do pracy w przedsiębiorstwach.

A więc zatrudnienie chłopów-ro -

botników w przemyśle zapewnia —

z jednej strony — zasoby pracy,
niezbędne .do dalszego jego rozwo-

ju, a z drugiej — wykorzystanie
nadwyżek rąk do pracy, które cią-
gle jeszcze występują na wsi oraz

poprawę warunków bytu części lud-
ności wiejskiej.

Dysponując większymi zasobami
finansowymi chłopi-robotnicy wię-
cej inwestują, zwłaszcza w budow-
nictwo mieszkaniowe i budynki go-
spodarcze, przystosowując je do bar-
dziej ekonomicznego gospodarowa-
nia.

Bezpośredni, codzienny kontakt
chłopów-robotników ze środowi-
skiem miejskim zmienia stopniowi»
ich psychikę, łagodząc różnice W
poziomie życia codziennego.

') Patrz: „Życie Gospodarcze" nr 18/M,
Dodatek „Życie 1 Praca" nr Z/73.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

brutto, przy czym stopień Jego zu-

życia wynosi ponad 40 proc.

Produkcja przemysłu maszyn włó-
kienniczych stanowi 1,5 proc. pro-
dukcji całego przemysłu maszyno-
wego. Warto wspomnieć, iż w Cze-
chosłowacji wskaźnik ten wynosi 4
proc., NRF — 5,5 proc.

Metody wytwarzania są prymity-
wne, cechuje je duży udział prac rę-
cznych, wjelka różnorodność obrób-
ki, niski współczynnik oprzyrządo-
wania, wysoki odsetek (77 proc.) o-

brabiarek uniwersalnych o wysokim
stopniu fizycznego i moralnego zu-

życia. Niedostateczna jest specja-
lizacja przedsiębiorstw w wytwarza-
niu wyrobów finalnych. Spośród
około 200 typów i odmian maszyn
i urządzeń tylko 40 wytwarza się
seryjnie.

Podstawową słabością tej produk-
cji jest jednak jej nienowoczesność.
Nie wytwarzamy w ogóle maszyn
dziewiarskich, włókiennicze zaś mo-

gą wprawdzie nadal spełniać swoje
funkcje w technologiach klasycz-
nych, nie zapewnią jednak przejścia
na rfowe techniki tkania, przędzenia
i wykańczania wyrobów.

Już z tych paru danych łatwo wy-

dedukoWać, iż udział maszyn krajo-
wej produkcji w wyposażaniu fabryk
przemysłu lekkiego nie może być
wielki. Sytuacja taka utrzymuje się
od lat, zaostrzyła się jednak szcze-

gólnie ostatnio, odkąd przemysł ten

przystąpił do gruntownej kuracji od-
mładzającej. W roku 1966 „Polma-
tex" dostarczał mu 45 proc., tech-
nicznego wyposażenia fabryk, w

r. 19,69 już tylko 27 proc., a w 1970
— 23 proc. W bieżącej pięciolatce,
mimo iż przemysł maszyn włókien-
niczych otrzymał więcej środków na

inwestycje (1,7 mld zł), niż w całym
poprzednim 25-leciu, co pozwoli
zwiększyć produkcję o 70 proc.

—

jego udział w dostawach urządzeń
dla zakładów przemysłu lekkiego
wyniesie zaledwie około 20 proc.

ODMŁADZANIE CIESZY
I... KOSZTUJE

Asortymentowe potrzeby MPL w

latach 1971—75 „Polmatex" pokryje
w pełni tylko w zakresie linii tech-
nologicznych do przędzenia zgrzeb-
no-odpadkowego, produkowanych
przez bielską „Befamę", fabrykę sta-

rą, lecz jarą. Inne maszyny i urzą-
dzenia trzeba częściowo lub całko-
wicie importować i to w sporej czę-
ści z krajów kapitalistycznych.

Wobec niedorozwoju i zacofania
rodzimej produkcji maszyn włókien-
niczych, ten sposób rozwiązywania
problemów inwestycyjnych przez
przęmysł lekki- jest nie tylko konie-
czny, ale ma też swoje dobre stro-

ny. w wielu dziedzinach wytwórczo-
ści pozwala skoęzyć od razu w no-

woczesność, z wieku XIX w najno-
wsze technologie znane obecnie na

świecie. Stwarza to podstawy do za-

pewnienia wysokiego poziomu wy-
robów finalnych; zwalnia 'też wiele
rąk do pracy, nowoczesne- maszyny
są bowiem znacznie wydajniejsze i
wymagają o wiele mniej licznej ob-
sługi. Nie jest to zaś bez znaczenia,
wobec zwiększającego się w szyb-
kim tempie programu produkcji te-
go resortu z jednej strony, a rysu-
jącego się pa horyzoncie spadku po-
daży zasobów pracy

—

z drugiej.

Duże zakupy sprzętu u renomo-

wanych obcych producentów pozwa-
lają poza tym dokonywać transak-
cji stwarzających przesłanki unowo-

cześnienia produkcji samego „POL-
MATEXU". Przy okazji kupna wiel-
kiej partii krosien bezczółenkowych,
rapierowych we francuskiej firmie
SACM, Biuro Maszyn Włókienni-
czych PTHZ „VARIMEX" uzyskało
praiwo produkcji tych krosien w

Polsce wraz z pełną dokumentacją
oraz zagwarantowaniem -

w przy-
szłości eksportu do Francji i na in-
ne, wspólne rynki. Na podobnych
zasadach nabyliśmy od jednej z firm
amerykańskich dokumentację i pra-
wo produkcji płaskich rasżlowych
maszyn dziewiarskich.

Z punktu widzenia kosztów im-
port wyposażenia dla przemysłu lek-
kiego nie byłby tak dotkliwy, gdyby
w większym stopniu można było na

niego zarabiać eksportem maszyn z

.POLMATEXU", Eksport ten jest
jednak skromny, choć jego udział
w produkcji towarowej wynosi aż
40 proc. Nawiasem mówiąc, przę-
dzarek do- wełny czesankowej i
zgrzeblairek można by sprzedawać
za granicą znacznie więcej, gdyby
nie ograniczony potencjał wytwór-
czy. W porównaniu do niektórych
innych wyrobów przemysłu maszy-
nowego, np. obrabiarek, czy samo-

chodów, jest to eksport o wiele bar-
dziej opłaeailny. Jednakże obrót ma-

szynami włókienniczymi wypada
znacznie mmiej korzystnie, czemu

trudno się dziwić, skoro sprzedajemy
maszyny ńa średnim technicznym
poziomie, a kupujemy na najwyż-
szym, czy wysokim.

PIERWSZY KOMPLEKSOWY

Przemysł maszynowy coraz wy-
raźniej jednak dostrzega, że jego
rola nie może się ograniczać do na-

kręcania głównie własnego rozwoju,
co wytykaliśmy niejednokrotnie w

„Życiu Gospodarczym" *) lecz że ma

przede wszystkim niemałe obowiązki
w stosunku do innych gałęzi wy-
twórczych, zwłaszcza tak ważnych
z punktu widzenia potrzeb społecz-
nych, jak przemysł spożywczy i lek-
ki.

M.in. znalazło to wyraz w opra-
cowaniu kompleksowego, pierwsze-
go w naszej historii gospodarczej —

programu rozwoju branży maszyn
włókienniczych, sięgającego aż po
rok 199Ó. Przygotowany przez „POL-
MATEX" uzyskał on atest „PRO-

PO NITCE
DO...
MASZYN

MASZU" , czyli Biura Studiów 1
Projektowania Rozwoju Przemysłu
Maszynowego, został zatwierdzony
przez kierownictwo resortu i ocenio-
ny pozytywnie również w MPL.

Program przedstawiony w grubej
księdze obejmuje dziesiątki przed-
sięwzięć technicznych, ekonomicz-
nych i organizacyjnych, można go
tu więc przedstawić tylko w gru-
bych zarysach.

Przyjmując za punkt wyjścia po-
stęp techniczny w przemyśle włó-
kienniczym, polegający na wprowa-
dzaniu nowych technik przerobu su-

rowców i wytwarzania wyrobów go-
towych „POLMATEX" stawia sobie
zadanie podjęcia i opanowania w

krótkim czasie produkcji wielu a-

sortymentów maszyn dotąd w kraju
nie wytwarzanych oraz zapewnienie
swoim dotychczasowym wyrobom
parametrów technicznych na pozio-
mie światowym. Większość, nowych
asortymentów, wśród których wy-
mienia się maszyny dziewiarskie
płaskie i okrągłe, krosna rapierowe,
różne maszyny wykańczalnicze i in-
ne

— produkowana będzie na li-
cencji lub w kooperacji z innymi
krajami. Program nie zakłada wypo-
sażenia przemysłu lekkiego we

wszystkie rodzaje maszyn, co jest
oczywiste ze względu na różnorod-
ność technologii stosowanych we

włókiennictwie. Jest ich około 170,
stosuje się zaś w nich około 700
typów i odmian maszyn, toteż pro-
ducenci specjalizują się tylko w pe-
wnych ich rodzajach i nawet naj-
więksi potentaci w tej dziedzinie,—
Japonia i NRF — nie wytwarzają
więcej niż 60—70 proc. asortymentu.
My zamierzamy do 1980 roku po-
przestać na 250 pozycjach, a do 1990
powiększyć ich liczbę do 300, co

pozwoli ' zestawiać pełne linie ' dla
ponad 100 procesów technologicz-
nych. Lista ta obejmuje maszyny

najbardziej potrzebne w przemyśle
lekkim oraz te, których import
trzeba wysoko opłacać w dewizach.

W rezultacie rozszerzenia asorty-
mentu i zwiększenia potencjału pro-
dukcji' udział dostaw wyposażenia
dla przemysłu lekkiego ma się zwię-
kszyć do 28 proc. w pięcioleciu 1976
—80 (trzeba pamiętać, że potrzeby
MPL będą w tych latach znacznie
wyższe niż w obecnej pięciolatce),
do 43 proc. w okresie 1981—85 i do
60 proc. w drugiej połowie lat o-

siemdziesiątych.

Specjalizacja w obrębie RWPG,
zwłaszcza podział zadań między
Związek Radziecki, Czechosłowację,
NRD i Polskę, zapewni producentom
możliwość wydłużania serii produk-
cyjnych, a jednocześnie zaspokaja-
nia wspólnymi siłami większości po-
trzeb przemysłów lekkich naszych
krajów.

Program „POLMATEXU" ustala
też zadanie rozszerzenia asortymen-
tu i unowocześnienia maszyn dla
przemysłu chemicznego do przerobu
i wytwarzania włókien sztucznych.

Autorzy założeń rozwojowych pre-
cyzują poczynania, od których za-

leży powodzenie w realizacji tego
wielkiego przedsięwzięcia. Jest więc
mowa o znacznej rozbudowie 1
wzmocnieniu kadrowym zaplecza
naukowo-technicznego tego przemy-
słu, o nowym profilu specjalizacji
poszczególnych przedsiębiorstw i
koncentracji produkcji, jest projekt
przyszłych powiązań kooperacyjnych
z innymi zakładami w resorcie i po-
za nim, ściśle precyzuje się żądania
pod adresem różnych przemysłów,
IrlA-e muszą z kolei zapewnić odpo-
wiednie wyposażenie „POLMATE-
XU" oraz zamówienie do budownic-
twa na wykonanie prac budowlano-
montażowych.

I jest wreszcie rachunek kosztów
całego przedsięwzięcia, określający
zarazem, w jakim okresie zwrócą się
nakłady inwestycyjne. W okresie
1974—1985 koszt miałby wynieść po-
nad 15,5 mld zł, w tym w pięcio-
latce 1976—80 — 6 mld. Program u-

stala, że nakłady poniesione w la-
tach 1971—75 zwrócą się dzięki przy-
rostowi zysku kalkulacyjnego w 14
miesięcy, w okresie 1976—80 —

w

17 miesięcy, a wydatki z lat 1981—85
—

w 25 miesięcy.

ZAGROŻENIE Z CZTERECH
STRON

Czy program ten jest realny? Lal-
kowi, zwłaszcza w kwestiach tech-
nicznych, trudno zabierać głos na

ten temat, - musi tu zawierzać zna-

jomości rzeczy 1 poczuciu odpowie-
dzialności sztabu specjalistów z

„PROMASZU". Jeśli wziąć pod u-

wagę, że program jest długofalowy

i ma być realizowany etapami przy
współpracy nowoczesnych firm za-

granicznych, która w pewnym stop-
niu jest już nawiązana — można

stwierdzić, że trzyma się on ziemi.
Dwadzieścia parę lat to kawał cza-

su, można w tym okresie zrobić bar-
dzo wiele, jeśli tylko zadanie po-
traktuje się serio. Założenia rozwoju
przemysłu maszyn włókienniczych
będą zresztą nieraz jeszcze zapewne
analizowane i będziemy do nich
wracać. Na razie niebezpieczeństwo
jest inne i to — całkowicie realne.

Ministerstwo Przemysłu Maszyno-
wego ma już gotowy projekt planu
zamierzeń inwestycyjnych na pię-
ciolecie 1976—80 . Są to zamierzenia
ogromne i — łatwo się domyśleć —

ogromnych też środków . trzeba na

ich realizację. Jeśli przemysł maszy-
nowy nie otrzyma ich tyle, ile wy-
nika ze sporządzonego w resorcie
rachunku potrzeb, zamierza skoncen-
trować całość nakładów w czterech
głównych działach, których rozwój
spełnia, jego zdaniem, decydującą
rolę w dźwiganiu wzwyż całej go-
spodarki i poziomu życia społeczeń-
stwa. Są to: szeroko pojęta motory-
zacja (samochody, autobusy, ftiaszy-
ny samojezdne, budowlane i drogo-
we) : wyposażenie dla rolnictwa i
przemysłu spożywczego niezbędne
dla realizacji przyjętego przez Wła- .

dze centralne kompleksowego pro-
gramu żywnościowego; elektronjka,
warunkująca postęp w poziomie te-

chnicznym rynkowych wyrobów
przemysłu maszynowego oraz w in-
formatyce; wreszcie — przemysł
obrabiarek, łożysk tocznych 1 innego
sprzętu inwestycyjnego decydującego
o nowoczasności procesów wytwór-
czych, zmniejszeniu materiałochłon-
ności .prfi»duk-cjii,itt>i vjfjti»! -i j>m**s

Przyjęcie takiego rozwiązania o-

znaczałobyj»' iż przemysł
'

maszyn
włókienniczych otrzymałby na i-h-
westycje w najbliższej pięciolatce
tylko 1 mld zł —

sumę wystarcza-
jącą zaledwie na wymianę zużytego
parku maszynowego.

Przy całym szacunku dla słusznej
idei koncentracji nakładów inwesty-
cyjnych. koncepcja taka wydaje się
nie do przyjęcia. Produkcja przemy-
słu lekkiego ma bardzo istotne zna-

czenie dla utrzymania równowagi
rynkowej, podnoszenia kultury ży-
cia. zaspokajania codziennych, silnie
odczuwanych potrzeb obywateli.

Modernizacja tego przemysłu
przez import nowoczesnego wyposa-
żenia, zapewniająca mu mocne

pchnięcie technologiczne, jest obec-
nie w pełni ekonomicznie uzasad-
niona, nie może się jednak stać
„wieczną" zasadą. Postęp techniczny
w przemyśle maszyn włókienniczych
jest bardzo szybki, szybszy np. niż
w przemyśle obrabiarkowym; jeśli
więc nie zdyskontujemy importu
tych maszyn i technologii dla uno-

wocześnienia ich krajowej produk-
cji, będziemy za niewiele lat skaza-
ni na kolejną wymianę parku ma-

szynowego, znów z importu. "Byłoby
to dla gospodarki obciążenie' zbyt
wielkie, zwłaszcza, że i bilans za-

granicznych obrotów wyrobami prze-
mysłu lekkiego nie jest dla nas do-
datni; większość surowców do jego
produkcji musimy przecież importo-
wać.

LEPIEJ MNIEJ, ALE LEPIEJ

Jakie więc zastosować rozwiązanie,
Jeśli przemysł maszynowy nie otrzy-
ma w najbliższej pięciolatce takiej
sumy środków na inwestycje, jaką
uważa za niezbędną? Wydaje się, iż

należałoby rozważyć celowość orga-

niczenia proponowanego profilu pro-

dukcji „POLMATEXU", większego
skoncentrowania się na produkcji
wybranych typów maszyn, w któ-

rych mamy największe tradycje i u-

miejętności. W tej gałęzi wytwór-
czej ważna jest nie tyle różnorod-

ność asortymentu, co najwyższy mo-

żliwie poziom techniczny produko-
wanych wyrobów. Uzupełniające
części wyposażenia można łatwo ku-

pić, oferentów jest bowiem wielu;
Chodzi o to, by było je za oo kupo-
wać, a środki płatnicze może tu za-

pewnić eksport wielkoseryjnie Pro-

dukowanych maszyn pod warun-

kiem, że będą one reprezentowały
odpowiedni standard.

Wymagania śą pod tym względem
ogrómne, nie tylko w krajach za-

chodnich, ale1 socjalistycznych, za-

interesowanych rzeczywistym uno-

wocześnianiem przemysłu lekkiego.
Dyrektorzy Biura Maszyn Włókien-

niczych w -PTHZ „VARIMEX", ma-

jący najbliższy kontakt z producen-
tami maszyn włókienniczych na

świecie, twierdzą, iż mamy tu do

czynienia właściwie z przemysłem
precyzyjnym 1 tak dalece wyspecja-
lizowanym, li nie sposób jest kupić

'

wyposażenia całej fabryki w jednym
kraju. Potwierdzają to pośrednio in-

formacje zgromadzone w samym

„ POLMATEXIE". Jakąż wymów*
mają bowiem dane, iż Czechosłowa-

cja eksportuje 65—70 proc. produ-
kowanych maszyn włókienniczych.
Francja około 80 proc. , Wielka Bry-
tania 66 proc., NRF — PO proc., a

Sziwajcaria aż 90 proc.?

Handlowcy przestrzegają szczegól-
nie przed podejmowaniem produk-
cji maszyn dziewiarskich okrągłych,
zwłaszcza, że w kraju potrzebne są

one w niewielkich ilościach, a tech-
niczne opanowanie Ich wytwarza-
nia jest bardzo trudne. Zdaniem

ekonomistów z „VARIMEXU" dzie-

WiarstWo przeżyło już na świecie

swoje apogeum, obecnie obserwują
się nawrót zainteresowania przędzal-
nictwem wełny 1 bawełny oraz włó-

kien sztucznych o własnościach su-

rowców naturalnych; w tych właśnie

kierunkach powinniśmy się specja-
lizować, jeśli chodzi o technologię
i produkcję wyposażenia fabryk wy-

robów włókienniczych.

Są to oczywiście propozycje dy-
skusyjne, inna rzecz natomiast nie

ulega wątpliwości: skoro w tej ga-

łęzi liczy się najbardziej poziom
i precyzja, wprowadzanie coraz no^

wych technik i technologii wytwa-
rzania — decydujące znaczenie ma

w niej jakość i sprawność zaplecza
naukowo-technicznego. Obecnie

„POLMATEX" nie ma własnego in-

stytutu naukowo-badawczego a w

zapleczu technicznym tego przemy-

słu — centralnym, skupionym w

Lodzi, i zakładowym — pracuje o-

koło 1 600 osób, w tym jeden samo-

dzielny pracownik naukowo-badaw-

czy i 72 konstruktorów. Zakładowe

biura konstrukcyjne istnieją we

wszystkich przedsiębiorstwach pro-

dukcyjnych. Dorobek tego zaplecza
jest nader mizerny, nie ma ono wła-

ściwie na swoim koncie żadnych li-

czących się wynalazków i osiągnięć
technicznych. Jak w roku 1964 ku-

piliśmy u Sauera licencję na pro-

dukcję krosien czółenkowych, tak

przetrwały one do dziś na niezmie-

nionym. jpoziomie-technicznym 1 obe-

cnie trzeba je prawie w całości wy-

rhieniać w fabrykach na nowocze-

śniejsze krosna bezczółenkowe. Czesi

wynaleźli w tym czasie krosna hy-
drauliczne, wobec których nie mają
konkurenta w świecie i sprzedali li-

cencję na przędzarkę bezwrzeciono-

wą BD 200 takim potęgom w bran-

ży, jak Japonia i NRF, Związek Ra-

dziecki zastosował krosna mikro-

chwytakowe, do których produkcji
dołożyliśmy się z kooperacją, w

NRD wynaleziono specjalny system

wyrobu tkanin frotowych, który ta-

kże zrobił światową karierę.

My, jak już wspomniałam, ihamy
unowocześniać i rozwijać produkcję
na podstawie zakupu obcej myśli
technicznej. Nawet jednak opano-

wanie jej na tej drodze wymaga

wydatnej pomocy ze strony zaple-
cza technicznego. W przyszłości nie-

zbędne jest rozwijanie i udoskonala-

nie nabytych koncepcji technicznych
oraz szukanie rozwiązań oryginal-
nych.

Przyznać trzeba, że „POLMATEX"
docenia tę kwestię, kładąc w pro-

gramie duży nacisk na rozwój i ka-
drowe wzmocnienie zaplecza pro-

dukcji. Przewiduje m.in. zorganizo-
wanie Centrum Naukowo-Produk-

cyjnego Maszyn Włókienniczych w

Lodzi, do którego proponuje włą-
czyć Instytut Włókiennictwa podle-
gły obecnie MPL, lub przynajmniej
jego część pracującą nad unowocze-

śnieniem maszyn włókienniczych o-

raz odpowiedni oddział Instytutu
Automatyki i Pomiarów. W 1980 ro-

ku ma w łódzkim centrum praco-

wać 2 200 osób, w tym 50 samodziel-

nych pracowników naukowo-badaw-

czych oraz 150 samodzielnych kon-
struktorów. Zaplecze zakładowe za-

trudniać będzie w tym czasie 20
naukowców i 15Q konstruktorów.

Same zmiany organizacyjne I li-

czniejszą oraz bardziej kwalifikowa-

na obsada nie zawsze jednak — jak
uczy doświadczenie — zapewniają
właściwą jakość pracy. Toteż na tym
froncie poczynań trzeba koniecznie,
położyć najsilniejszy akcent już w

trakcie realizacji programu, niezale-

żnie od tego, czy zachowa on obecny
kształt, czy ulegnie pewnym mody-
fikacjom.

ZOFIA DŁUGOSZ

•> ' Patrz np. „Żyda Gospodarcze" —

"70nrł!.— W. Dudziński „Przemyli
maszynowy • potrzeby społeczne".
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SPRANY EKONOMISTÓW

ZE ZŁYCH
ARTYKUŁ DYSKUSYJNY STANISŁAW PODEMSKI

FORMY prawne gospodarki naro-

dowej,
' ustawodawstwo gospo-

• darcze, relacje prawo
— eko-

nómia nie pasjonują przedstawicie-
li nauk prawniczych. To- nie pra-
wo sadowe, w. którym łatwo o opa-

sły traktat, poświęcony nawet' ju-
rydycznym marginesom. Tę dotkli-

wą lukę usiłuje Od lat niewielu za-

pełnić skutecznie, kierowany przez

prof: L: BAKA zespól Problematy-
ki Prawnej Zarządzania Gospodarką
NarodO\vą Instytutu Nauk Praw-

nych"- PAN. A oto lista zaintereso-
wań tego Zespołu-: instytucje i for-

my
1

działahia- kontroli gospodarki,
przepisy, prawne a wynalazczość,
rola ministerstw.,w, procesie zarzą-

dzania, . wreszcie funkcjonowanie
rozwiązań prawnych w kombina-
tach przemysłowych resortów . che-
mii i. przemysłu chemicznego.

Ten ostatni temat badań przyku-
wa szczególnie uwagę, ponieważ w

Jego rezultacie, powstała zbiorowa

ekspertyzą, w któpej swój udział
mieli nie tylko pracownicy, ale tak-
ie socjolodzy i ekonomiści, a ich

wspólna, ocena dotyczy organizacji
gospodarczych, z którymi w roku

powstania (1969) wiązano niemałe

nadzieje. Otóż czas, i badania PAN

wykazały niestety, że były to złu-

dzenia, ponieważ w tych nowych
formach gospodarki zagościł bar-
dzo już stary duch.

DYREKTOR „OKÓLNIK"

Idea • kombinatu - jako zgrupowa-
nia , równouprawnionych.. przedsię-
biorstw, podporządkowanego z re-

guły bezpośrednio ministerstwu,
wyposażonego w

' duże prawa
' i w

małe zależnośpi od'-resortu, nie-ziści-
ła się. Regułą'jest podległość zjed-
noczeniu, które- pilnie- baczy, -aby
nie przekazać zarządowi kombinatu

zbyt więlu ze swych spraw, bo wó-

wczas, jak trafnie , zauważa jeden
z 'tićzestników badań nad kombi-

natami, straciłoby niemałą część
racji dla własnej egzystencji.

Uzyskuje więc kombinat od zjed-
noczęnia nie tylko liczne • wskaźni-
ki dyrektywne (czasem jest ich
trzydzieści), limitujące wartość pro-

dukcji, koszty,;, Jkisjotę.. i .jstkii,rijfwa<r.s
dus» plac, Ęr.odukbję .eksportową,
ale i spływa ńąft., lawina-okólników

(20—30 rocznie). "Jest to w dodątku
akt prawny, wykazujący szczególną
skłonność do rpijanią się z norma-

mi prawnymi Wyższego rzędu (n{4.
ustawami). Dowodów, na to dostar-
czyły już wyniki' innych badań., .

Postać centjralna kombineltU —

jego dyrektor zażywa rozlicznych
uprawnień, których liczba sięga
70—80, jednak jednocześnie często
statutowi kombinatu wyrwie t się
cała prawda: „dyrektor zarządza
kombinatem jednoosobowo, ęgo&nib
z. obowiązującymi '. przepisami -orna

w oparciu o wytyczne naczelnego
dyrektora zjednoczenia".

Kto sam ma n'ewiele, ten majo
ma do dania innytn. Uprawnienia
zakładów, grupujących się w kom-
binat są tego konsekwencją i przyr.

noszą jeszcze jeden zawód. Jeżćli

dyrektorem kombinatu dyryguję ha
co dzień zjednoczenie, niechętnie
rezygnujące z praw • nabytych w

drodze centralistycznej tradycji .za-

rządzania gospodarką, to dyrektor
ten dyryguje szefami zakladó^,
niechętnie rezygnując z jakiejś ,po-

zycji na długiej, ale w istothych
pozycjach ograniczonej liście, swych
uprawnień. Dalsżyfn tego rezulta-
tem jest kolejny zawód. Wbresy wy-

pracowanym teoretycznie koncep-
cjom, stosunki między zakładami
kombinatu nie opierają się z regu-

ły na umowach czy porozumie-
niach, respektujących własne in-

teresy ekonomiczne tych zakładów.
I tu rządzić zaczyha, i to ęóraz
częściej, nakaz ż' póry przekazywa-
ny z zarządu kombinatu telefonicz-
nie lub w korespondencji. Oznaczą
to więc, że inicjatywę, poczucie
własnego interesu, odpowiedzial-
ność zastępuje tradycyjne admini-
strowanie. Czy jest-to W dodatku
forma najlepsza w organizacji go-

spodarczej, która1 ma swoje 'zaWa-
dy w Tarnobrzegu,- Grodzisku'Ma-
zowieckim, w Łodzi,' w Wapiehi-
cy k. Białej, w Kowarach i w Ko-
le?

Metoda administrowania, narzu-

cania zakładom kombinatu decyzji
występuje szczególnie jaskrawo tam,
gdzie jednemu z. zakładów przypa-
da rola wiodąca. Z reguły jest to

zakład będący • aSVazerti"-«Sfśdzib^
zarządu .. kpjtribinaftty - Skłuty : kom-
binatu. otwarcie,

^

deklajrują „ dtoisnię-

JEDNOSTEK INICJUJĄCYCH
NA MA JOWYM Posiedzeniu Klubu

Jednostek Inicjujących - referat n/t
..Kryteria oceny działalności jedno-
stek inicjujących w powiązaniu z

systemem sprawozdawczości'* wy-

głosił prof. . BOHDAN GLlNŚKI.
Stwierdził otv, że w poprzednim sy-
stemie ekonomicznym analizy były
przede wszystkim sprawozdaniami
opisowymi do danych, statystycznych.
Jedhocześnie żadną -z jednostek go-

spodarczych nie. była zainteresowa-
na W ujawniadjiu rezerw, obawiając
się „wyśrubowania" planów w górę
w roku następnym.

Wprąwadzenię' nowych zasad

funkcjonowania gospodarki wnosi
wiele nowych spraw zarówno dó sa-

mego systemu, jak
' 1 oceny jego

dzialalilości. Sarda idea jednostek
inicjujących prowadzi przecież- do

wyzwolenia dynamiki przędsię-7
b.orstw w oparciu b instrumenty e-

konomiczne, a co za tym idzie ^ule-
gają znacznemu przewartościowaniu
metody i sposoby* dotychczasowego
prowadzenia analiz: Przechodząc już
do doświadczeń '

parnych jednostek
inicjujących, referent powiedział, żę
na podstawie opracowań napływa-
jących od zainteresowanych przed-
siębiorstw i zjędnóęzeń w analizie

bieżącej należy zwrócić głównie -u-

wagę na:

O efekty działalności, do których
można zaliczyć dynamikę produkcji
dodanej,

Q obniżkę kosztów ze szczególnym
uwzględnieniem kosztów materiało-
wych,

# fundusz płać, a więć jego,dy-
namikę wzrostu, jak i samo rozdy-
sponowanie,

% kształtowanie cen i rolę jedno-'
stele inicjujących w ich ustalaniu,,

Z DYSKUSJI 0 WYNALAZCZOŚCI
TRZY LATA teniu Komisja Eko-

nomiki Jakości PTE oraz Komisja
Główna przy ZG NOT rzuciły wy-
zwanie do ekonomistów i techników
w kołach' NOT 1" PTE, zrzeszonych
w poszczególnych" zakładach dla

współdziałania i współpracy w dzie-
dzinie podnoszenia jakości wyrobów.
Z idęą1 zainicjowania podobnej
współpracy w dziadzinie postępu te-

chnicznego i wynalazczości wystąpił
przewodniczący Komisji d/s jakości
produkcji- przy ZG PTE prof. dr B.
OYR£ANOWSKI w dyskusji na Kra-

jowej Naradzie Wynalazczości w Lo-
dzi w kwietniu 1973 r.

B'. - Oyrzańowski powiedział m-ln.
iet korzyści ekonomiczne muszą być
brane piod -uwagę już w chwili po-

dejmowania. prac nad daną innowa-

cją^ Współpraca technika. z ekono-

mistą musi być, więc reąlizowana w

całym procesie, a nie po jego Zakoń-
czeniu tylko dla stwierdzenia, czy

dany wynalazek lub innowacje sta-

nowią' postęp tpchnlćżny.

Druga grupą zagadnie^ ekonomi-

cznych związanych' z wynalazczością
— zdaniem tego--B. Oyrzanowskiego
—t -to problemy podziału korzyści z

płynących wynalazków między czte-

rech partnerów:

# Gospodarkę narodową jako ca-

łość, która poniosła wiele kosztów

bezzwrotnych powiązanych z "pod-
stawowymi pracami naukowo-bada-

wczymi prowadzonymi- w uczelniach

wyższych, instytutach naukowych
itp.

6 Wynalazcę!

0 Przedsiębiorstwo wdrażające
wynalazek do produkcji. • -•

# Społeczeństwo, w Imię którego
dobra wynalazki te powstają. Gdyby,
część z uzyskanej obniżk; kosztow-
nie miała mu przypaść w udziale,
całą wynalazczość trąciłaby sen? ist-
nienia.

Mówca wspomniał także o -niektó-

rych .zagadnieniach związanych z te-

chnologią rachunku,, ekonomicznego
wynalazczości. Jeżeli wynalazek pty-
wadzi do oszczędności zarównt ria

roboęiźnie, jak i ną surowcach i ma-

szynach, to korzyści płynące z jego.
zastosowania są dość- oczywiste, je-
żeli jednak wynalazek lub innowa-

cja wymagają większych nakładów
na surowce i maszyny a zmniejszo-
nych nakładów na robociznę — to

dokładna kalkulacja ekonomiczna,
może dąć wskazówki do decyzjo-"
statecznych.

równość. Dyrektor zakładu wiodą-
cego jest. często dyrektorem kom-

binatu, a w Kolegium kombinatu
zakład wiodący ma paru przedsta-
wicieli, reszta zakładów po jed-
nym. Tu lekceważenie równo-

uprawnionych w początkowym za-

łożeniu partnerów przybiera nie-

kiedy "takie formy, że załogi pozo-
stałych zakładów domagają się li-

kwidacji zakładu wiodącego i jego
przywilejów, ba samego kombina-
tu nawet.

„ N IELEGALNY" SAMORZĄD

Mimo upływu trzech lat kombi-

naty nie dorobiły się własnego,
oryginalnego gospodarowania u-

prawnieniami samorządu robotni-

czego. Rady robotnicze, konferen-

cje samorządu robotniczego owszem

istnieją i działają, ale w zakła-
dach kombinatu. Jest to jednak,
jak oceniają prawnicy, samorząd
„nielegalny" , przejęty w spuściżnie
po przedsiębiorstwach zlikwidowa-

nych wskutek powstania kombina-
tów. Tak też i bywa traktowany,
a jego przedstawiciele są zapra-
szani na kolegia kombinatu tylko
z głosem doradczym. Mniejsza już
nawet

1
o samopoczucie działacza

takiego samorządu, skoro nieure-

gulowana pozostaje rzecz znacznie

ważniejsza. Z nielicznymi tylko wy-

jątkami samorząd robotniczy u-

kształtował się na szczeblu kom-

binatowego zarządu. Nawet ,tam
jednak» gdzie już jest, obejmuje
swym składem „górę" administra-

cji zakładów i samorządu-j zakłado-

wego, a bywa, że nie jest w ogóle
zwoływany.

Tymczasem opinia załóg nie tak
widzi skład konferencji samorządu
robotniczego. Np. wcale niemała
liczba aktywu zakładu wiodącego
W Kombinacie Obrahiarek i Na-

rzędzi do Obróbki Ściernej wypo-
wiedziała się za zasadą rekrutacji
tej konferencji bezpośrednio przsz

załogi z ograniczeniem prawa do
udziału w takim samorządzie
członków dyrekcji zakładów.

„BEZ WAŻNIEJSZYCH ZMIANĄ

U podstaw tworzenia kombinatów
legło przekonanie, żę. wiele zmie-

O skutki parametrycznego wyzna-
czania funduszu płac dla zaplecza
naukowo-ba-dawczego, które ' nie
wchodzi przecież do właściwej dzia-
łalności produkcyjnej,

# sposób powiązania jednostek i-

nicjujących z planem centralnym 1

systemem sprawozdawczości,
# powiązania z handlem zagrani-

cznym.
Natomiast roczne oceny wyników

działalności wymagają już mierni-
ków bardziej syntetycznych, zawie-

rających
"

mniejszą ilość danych
szczegółowych. Można je pogrupo-
wać w pięciu grupach zasadniczych;

0 syntetyczne wyniki działalności,
a więc wskaźnik rentowności fun-

duszy (spełniający podobną rolę jak
Stopa zysku), rentowność sprzedaży
oraz dynamikę sprzedaży,

9 stopień wykorzystania zasobów
i— wskaźnik dynamiki wydajności
pracy w powiązaniu z dynamiką
produkcji dodanej, wskaźnik dyna-
miki produktywności środków trwa-

łych, zmiany szybkości krążenia za-

pasów,
# zaawansowanie prac rozwojo-

wych, czyli dynamika wzrostu li-cz-

Inna dziedzina, w której przeja-
wiają się efekty wynalazczości to

udoskonalenie produktów już istnie-

jących np. zastąpienie telewizji czar-

no-białej telewizją kolorową, albo

wynalezienie zupełnie nowego pro-
duktu zaspokajającego dane potrzeby
ludzkie lepiej niż dotychczasowe, np.
środki piorące zamiast mydła. W

tym przypadku istnieje konieczność
określenia wielkości wzrostu warto-

ści użytkowych.

Problem wyceny efektów wyna-
lazku podnoszącego wartości użyt-
kowe produktów jest tym bardziej
skomplikowany wówczas, gdy pod-
niesienie poziomu wartości użytko-
wych wyrobu zwiększa koszty jego
produkcji, to znaczy gdy trzeba po-
równać wzrost jakości produktu ze

wzrostem nakładów potrzebnych do
jego wytworzenia oraz gdy trzeba
określić, czy odbiorca będzie gotów
zapłacić, tę zwiększoną cenę za ule-
pszony produkt. Prace te musi wy-
konać ekonomista.

Praca ekonomisty nabiera — zda-
niem prof- dr B. Oyrzanowskiego —

szczególnego znaczenia, gdy chodzi
o usprawnienia prowadzące z jednej
strony do obniżki kosztów produkcji
oraz z drugiej strony powoduje .ob-
niżenie wartości użytkowych wyro-
bu. Pozorna oszczędność może być

. bowiem mniejsza od strat odbior-
ców na jakości wyrobów. (M.M.)

nią one w ekonomice przedsię-
biorstw. Jakie więc zmiany przy-
niosło to przedsięwzięcie w tak

podstawowych dla każdego przed-
siębiorstwa dziedzinach jak: zao-

patrzenie, bodźce materialne, in-

westycje, postęp technologiczny?
I tu -ankiety wypełniane przez pra-
cowników badanych kombinatów,
nie są krzepiące: zaopatrzenie -1-

„autorzy zgodnie stwierdzają, że

powołanie kombinatów nie spowo-
dowało większych zmian w zaopa-
trzeniu", płace — ocena zostaje
sformułowana tak samo. Większość
uprawnień inwestycyjnych pozosta-
je nadal przy zjednoczeniach i mi-
nisterstwach. To one decydują o li-

mitach, programie inwestycyjnym
i o uruchomieniu przedsięwzięć in-

westycyjnych. Nawet program' 'in-
westycyjny, sięgający poza rok 1975
nie jest znany uczestnikom ankiety,
a niektórzy z nich obwiniają swoje
władze gospodarcze o jego zataje-
nie. Przy ocenie postępu w techno-

logii i roli w stymulowaniu postę-
pu technicznego opinie są rozbież-

ne, ale z wyraźną dominacją ocen

negatywnych, zaczynając na takich

jak: zmiany w postępie technicz-

nym „choć nastąpiły, nie mają
związku z powołaniem kombinatu
„poprzez" tempo modernizacji pro-
dukcji po utworzeniu kombinatu
nie tylko się nie wzmogło, ale prze-
ciwnie zmalało wskutek braku wy-
miany maszyn" do „po powołaniu
kombinatu wszystkie zamierzenia
modernizacyjne zakładu zostały
wstrzymane". Podobnie też, jak je-
go poprzednicy w gospodarowaniu,
kombinat odprowadza swoje zyski
do budżetu, a kiedy trzeba korzy-
sta z państwowej dotacji.

WNIOSKI DLA PRZYSZŁEJ
USTAWY

Zespół poselski, który zajmował
się oceną stanu prawa i propozycja-
mi legislacyjnymi :na przyszłość,- nie

pominął i prawa gospodarczego, te-

go Kopciuszka, naszego ustawodaw-
stwa. D .ostrzegł on również potrze-
bę i to pilną wydania ustawy o

organizacji gospodarki, poświęconej
przedsiębiorstwom, . ; . kombinatom,
zjednoczeniom; Inapzej-też być nie
mogło. Główny trzon - obecnego u-'
stawodawstwaui.w -^ t}<Ch sprawach

by nowych uruchomień, wskaźnik

zmiany wysokości nakładów na pra-
ce rozwojowe,

O ocena poziomu technicznego 1

jakości produkcji,
@ ocena sytuacji pracowników

(wskaźnik średnich wynagrodzeń,
wskaźnik rozpiętości płac).

Jest to dopiero zasygnalizowanie
problemów, rzeczywista ocena i o-

praoowanie właściwych wniosków
może nastąpić dopiero po pewnym
okresie działalności.

Po referacie wygłoszone zostały
dwa koreferaty przez przedstawicieli
Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego
URSUS i Zjednoczenia Przemysłu
Lotniczego i Silnikowego DELTA.
Koreferat z URSUSA zwrócił uwa-

gę na rolę nowych zasad dla jedno-
stek inicjujących. Dotychczas pro-
blem ten nie znalazł właściwego
rozwiązania- W jednostkach inicju-
jących próbą wyjścia z impasu jest
określenie nowych zasad planowa-
nia uwzględniających dłuższy hory-
zont czasowy, elementy planowania
perspektywicznego oraż ograniczenie
dyrektyróiości planu. W ten sposób
plan staje się rzeczywistym narzę-

pochodzl przecież z roku 1950 (de-
kret o przedsiębiorstwach państwo-
wych z dnia 26 października

.1 950 r.).

Historia trzech lat funkcjonowa-
nia kilku wielkich kombinatów, „

przedstawiona przez ekspert,ów, sta-

nowi pouczający przykład złych,
mijających się z postawionym ce-

lem rozwiązań prawnych. -Poza jej
zasięgiem pozostają oczy wiście, kom-

binaty dobrze i konsekwentnie zor-

ganizowane (by wymienić tylko hu-

tę im. W . Lenina), ale też u pod-
staw ich organizacji nie legł po-

śpiech i niezdecydowanie przełomu
lat 1969/70, będących kolebką bada-

nych organizmów gospodarczych.
Ich struktury nie określała prze-
możnie panująca wówczas sztampa,
która kazała formułować tak samo

statuty kombinatu z zakładami w

Szczecinie i w Białymstoku i tego,
który grupował przedsiębiorstwa,
położone w bliskiej od . siebie odleg-
łości. Podobnie zlekceważone' zosta-

ły tradycje pewnej samodzielności

tych zakładów, które nim weszły
W skład kombinatu były wyposażo-
nymi w pełną osobowość prawną

przedsiębiorstwami.

.Ustawodawstwo gospodarcze nie

jest dziedziną łatwą. Gospodarowa-
nię 'wymaga elastyczności, szybko-
ści w ppdejmowaniu decyzji, spro-
stania stale zmieniającym się sytua-
cjom. Prawodawstwo z koiei lubi

stabilność, tworzy sformalizowane

procedury postępowania a dziś wy-

dane, jutro może stać się anachro-
nizmem. Pogodzenie tych sprzecz-

nych właściwości w prawie, ale po-

święconym gospodarowaniu nie

jest z pewnością sztuką prostą, ale
1 nie niemożliwą.

Bezlitosna fotografia kombina-
tów może i powinna stać się cen-

nym kapitałem doświadczeń dla

przyszłej ustawy, poświęconej or-

ganizacji prawnej gospodarki. Wy-
nika z niej bowiem, że przepis pra-

wny schematyczny, nie dobrany do

koncepcji organizacyjnej; zrodzony
szybko, szczegółowy, bo • hie darzą-
cy zaufaniem wykonawcy, Jlekce-

ważący tradycję, nie stanie się
przewodnikiem dobrzej przewodzą^. ,

cyffi!'-ekofiBmiczńe' treści : po '"«koj&v
plikowanym organizmie gospodar-
ki,,.

dziem- ekonomicznym, a nie tylko
dokumentem obligatoryjnym. Istot-
ne znaczenie ma również system in-

formacji statystycznej. / W * tej dzie-
dzinie. zdaniem mówcy, istnieją pe-
wne niebezpieczeństwa, ponieważ o-

becne prace nad nim hie prowadzą
do usprawnienia, a często do jego
skomplikowania i utrudnienia.

W drugim koreferacie szczególną
uwagę zwrócono na podział kryte-
riów oceny na krótkookresowe i dłu-

. gookresowe. Jest to rozróżnienie jak
najbardziej uzasadnione. Jednakże

pewne wątpliwości budzi, oparcie
prawie wszystkich elementów oceny
na produkcji dodanej. Można prze-
cież wykorzystać jeszcze zysk netto

oraz wzrost średnich pląc. Ich dy-
namika świadczy bezpośrednio o in-

tensywności gospodarowania. Kore-
ferent podkreślił na zakończenie, że

o wiele pełniejsza i lepsza ocena

naszych zasad funkcjonowania i
mierników ocen działalności nastąpi
dopiero we wrześniu, kiedy będzie
można wykorzystać półroczne

' do-
świadczenia jednostek inicjujących.

(A. Ch .)

TERMINARZ
spotkań organizowanych w Ośrodku Konsultacji

„ Ekonomicznych PTE w czerwcu 19 73 r.

Dom Ekonomistów Polskich,- Warszawa, Nowy Świat 48, I P-

8.VI.73 r. godz. 10 — Metoda Uczenia wartości produkcji dodanej

w jednostkach inicjujących (WOG)

Konsultant: dyr. Dep, Min. Finansów

mgr Zdz. FEDAK

15.VI .73 r. godz. 10 — Wybrane metody rachunku kosztów pro-

dukcji w przedsiębiorstwach". Część I.

* Konsultant: dr hab. St. SUDOŁ

22.VI .73 r. godz. 10 — Wybrane metody rachunku kosztów pro-

dukcji w przedsiębiorstwach przemysło-

wych. CZĘŚĆ II.

Konsultant: dr hab, Si SUDOŁ

29.VI .73 r. godz. 10 — Ceny transakcyjne towarów trwalej kon-

sumpcji w handlu z krajami RWPG.

Konsultant: nigr T. SOBCZUK

UTRZYMYWANIE ną'
STANOWISKU,

NIEPRZYDATNEGO
PRACOWNIKA .1 $KUT$I

WYNIKŁEJ STĄD SZHjODY

Miejskie Przedsiębiorco' Ko-

munikacyjne w K. wystąpiło >da

sądu przeciwko- swemu: pracow»,
nikowi Krzysztofowi K.' domaga-
jąc się zasądzenia Od

:

niego 161
257 tys. zł tytułem odszkodowa-
nia za uszkodzenie 3 autobusów
w czasie ich prowadzenia lv cha-
rakterze kierowcy iJlPK. -

Mianowicie, Krzysztof ,trilał>
w czasie pełnienia; pracy j3 wy-,

padki komunikacyjne ,(w, pniach
6 maja, 25 sierpnia i' 8 -^aź'dzler-

:

nika 1969 r.) w wyniku- Jtt^rcę.
uszkodził autobusy na .wspómi
nianą wyżej kwotę. Za w^pąakl
drugi i trzeci Krzysztof K^zośtał;
skazany wyrokiem sądowym.naj,-
pierw na 3 000 zł grzywny, a Z»
ostatni wypadek na 8 ' jniesi^cy
więzienia (w tym osfatajtó^.^ryr
padku 9 pasażerów doztfalo-
obrażeń ciała). Po tycfł wypad-

:

kach Krzysztof K. został.'prze-
niesiony na stanowisko klerów"-,
cy do Działu Technicznego Ru--
chu MPk w K. z płacą 1.700 ii
miesięcznie.

Sąd Wojewódzki w K. «są-
dził od pozwanego Krzysztofa'K.
8000- zł z 8 proc., rożkfadając
spłatę tej kwoty na 40>' miesięcz-
nych rat.

Zdaniem Sądu Wojewódzkie-
go zakres obowiązku naprawie-
nia szkody musi być ograniczony
do kwoty 8 000 zł, stanowiącej
równowartość 5- miesięcznych
zarobków pozwanego, albdwiem
szkoda została spowodowana /nie-
umyślnie, a pozwany

1
— aczkol-

wiek nie ma na utrzymaniu,-ro-
dziny — jest niskó .wynagra-

dzanym pracownikiem. • -' :

Od wyroku Sądu Wojewódz-
kiego powodowe MPK ^wniosło
rewizję, w której .przyznając • że

przez własne zaniedbanie , przy-

czyniło się do powstania szkody,
nie mniej domagało się zasądze-
nia od pozwanego • Krzysztofa K.
co najmniej 50 000 zł ponad zasą-

dzoną już od niego . prżez Sąd
Wojewódzki kwotę 8 000 zł. '

1. Utrzymywanie pracownika
na stanowisku kierowcy' autobu-
su z jednoczesną świadomością
jego ograniczonej przydatności
do wykonywania tej funkcji mo-

że być poczytane za zawinione

przez pracodawcę przyczynienie
się do powstania wyrządzonej,
przez pracownika szkody. Takie

typowanie zakładu pracy 'wy-*,
bazuję bowiem, znamiona,, br^
pątfo^nośpi -i rozwagi tak

istotnej kwestii, jaką .jest pra-;
widłowy dobór osób, którym po-
wierza się prowadzenie;, środ-
ków komunikacji miejskiej,

2. Ograniczenie odpowiedzial-
ności odszkodowawczej" pozwane-

go pracownika do określonej
kwoty z uwagi na to, że poszko-
dowany zakład pracy s\vyiń za-

winionym działaniem przyczy-
nił się do powstania szkody/nie
powinno uniemożliwiaó" ustale-
nia i pociągnięcia do '- odpowie-
dzialności odszkodowawczej, in-

nych osób — z reguły pracow
ników uspołecznionego zakładu

pracy
— które swym zawinio-

nym działaniem- lub -zaniecha-
niem , współprzyczyniły sig do

powstania szkody. W takim wy-

padku sąd powinien rozważyć
potrzebę wezwania' tyęfr osób
do wzięcia udziału' w sprawie1
«v charakterze pozwanych ńa

podstawie art. 194 § 4 k.p.c. '

W uzasadnieniu wyrottu Sąd
Najwyższy zaznaczył m. in.: .

"

„(...) Sąd Wojewódzki Z: naru-:

szeniem obowiązku wszecnśtron?-

nego zbadania wszystkich"'Oko--
liczności sprawy nie ustalił.^czy
powód (MPK) analizował.wy-
pad ki komunikacyjne ^powodo-
wane przez pozwanego w- aspek-
cie dalszej jego przydatnością do

:

wykonywania funkcji kferOwcy
autobusu. Na konieczność- doko-
nania analizy wskazywałaby cho-

ciażby częstotliwość wypadków,
sposób działania ięH -

sprawcy,

mający w każdym z nich cechy
karalnej nieostrożności,-, rb^iąry
wyrządzonych szkód,, a wreąźcię
szczególne obowiązki, jąki^ 'Śpo?
czywają na przedsiębioratwie
komunikacji w zaki-esie starari-i '

nego doboru pracowników, IćM»-,'
rym powierza się prowadzenie"
autobusów. • Za koniecznością
zbadania sprawy w tym ^zakre-
sie przemawia również j'tói" ż^
powód prawdopodobnie i^atiszegł'?
do wniosku o dalszej niepr^ydaU ;

noś-ci pozwanego na.stąń^wisklf-
kierowcy autobusu, ^kqro. po,'
'•"łecim wypadku skierowął • go
'io pracy w Dziale Technicznym.

Ustalenie tej okoliczność .da-

łoby Sądowi Wojewódzkiemu .

podstawę do rozważenia kwestii

wysokości dochodzonego roszcze-

nia w świetle art. 362 k.c. Utrzy-
mywanie pozwanego <na stano. -7
wiskCi kierowcy autobusu z. jed*'.
noczesną świadomością jego.
ograniczonej przydatności do wyj.
konywania tej funkcji mogło
być — w zależności od dókony-

dokończenie na str. 6
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ORZECZNICTWO

dókokiczenie ze str. 5

granych ustaleń — poczytane za
^

awjiijione przyczyniettlS się do,
:

szkody, •wykazujące . znamiona'
fcrątoi ostrożności , i rozwagi w

tak istotnej kwestii jaką jest:
prawidłowy dobór osób, którym
powierza się, prowadzenie śród-

* ków komunikacji miejskiej. /
i WobeC niewyjaśnieriia tej pod-
stawowej okoliczności logranicze-
Jjif,^|MiWiedzialności odszkodo-

do kwoty
BOMyj^^z powołaniem się na

Wn^iSahią 'zasadę prawa pra-

t&ajMe^y'-uznać za dowolne. Za-
'iMSJffr i Wstępną przesłanką
ma^Jcp^ańia^ odszkodowania żą-
«ianego 6ti'praC£wriika,. według

' ^wartychw uch-

sędziów
z dnia 13 ma-

m.W^r.viir^PO 40/64, jest u-

Sfe^i^ rozmiarów,, szkody, do
Któm Slapra^ięnia jeśt sprawca

pks^ ^bow.iąźąny na podsta-
fmj^i^-St 3 fcc/ażaprzecze-

,0howiąfcku ' jest nie-

fl^gl^kitenie,-. , że' poszktidowany
•wyrfi 'zawinionym działaniem

przyczynił się do powstania
szkody. Ograniczenie odpowie-
dzialności odszkodowawczej pra-
cownika do określonej kwoty z

powołaniem się na wspomnianą
wyżej -zasadę prawną bez uw-

^zględnienia dyspozycji art. 362

stappwi i takie stosowanie

przepisów kodeksu cywilnego o

skutkach. . niewykonania zobo-

wiązań (art. 471- 486 k .c.), które

•jeśt sprżeczne z jego podstawo-
wą zasadą fort. 129 k .c .),. że

. włhsność społeczna pozostaje
pod - szczególną ochroną prawa.

Poczynania bowiem pozostałej
Jzęści szkody, która nie obciąża

. 'pozwanego pracownika, wyłącz-
ńie' za skutek działania ryzyka
osobistego zakładu pracy unie-

możliwiałoby ustalenie i pocią-
gnięcie do odpowiedzialności in-

nych osób — z reguły pracowni-
ków uspołecznionego zakładu

.-ipfóaćy- — które swym zawinio-

nym
' działaniem lub zaniecha-

niem współprzyczyniły się do

powstania szkody,
; Przy ponownym rozpoznaniu

sprawy Sąd Wojewódzki —

po

prawidłowym ustaleniu stopnia
przyczynienia się samejgo posz-

kodowanego Przedsiębiorstwa,
do .powstania .szkody oraz pra-
cowników tego przedsiębiorstwa,
których działanie, lub zaniecha-
nie było bezpośredriią przyczyną

tego przyczynienia się i— rozwa-

ży potrzebę wezwania ich do

wzięcia udziału w Sprawie w

charakterze pozwanych na pod-
stawie art 194 § 4k.p .c."

NOWE PRZEPISY

WARUNKI SKUPU
X ZAGOSPODAROWANIA

CIELĄT

W celu zmniejszenia gospodar-
czego uboju cieląt Rada Mini-
strów uchwałą nr 98 z dnia .30
Kwietnia 1973 r. w sprawie po-

prawy warunków skupu i za-

gospodarowania cieląt (Monitor
Polski Nr 21, poz 124) wprowa-
dziła • Tiowy cennik skupu cieląt
rzeźnych. Cennik przewiduje od
15—28 zł za 1 kg wagi żywej
nefcfo.

Równocześnie uchwała zobo-

wiązuje właściwych ministrów

dp zwiększenia ilości wyselek-
cjonowanych ze skupu . .cieląt
raeźpyph na cele dalszego cho-
wu oraz do zapewnienia ich od-
bioru.

Kontraktacja młodego bydła
rzeźnego o specjalnej jakości po-
wierzona została gminnej służ-
bie rolnej, którą zobowiązano
także do pomocy w nabywaniu
i lokowaniu cieląt.

TTSTANÓWIENIE ODZNAKI
„ Z ASŁUŻONY PRACOWNIK

HANDLU I USŁUG"

'Rada Ministrów uchwalą nr

101 ż dnia 4 maja 1973 r. (Moni-
tor Fojstei Nr 22, poz. 128) usta-

nowiłk odznakę „Zasłużony Pra-
cownik Handlu i Usług", która
zastępuje dotychczasowy odzna-

kę „Zasłużony Pracownik Han-
dlu". '

Nowa- odznaka będzie \ mogła
być nadawana w zasadzie pra-
cownikom t zatrudmidnym w

przedsiębiorstwach (spółdziel-
niach) i innych jednostkach or-

ganizacyjnych uspołecznionego
handlu wewnętrznego i usług
oraz. w organach administracji
państwowej handlu wewnętrz-
neąó i usług, wyróżniającym się
szczególnie sumiennym wykony-
waniem twoich obowiązków w

pnący- zawodowej i społecznej lub
wykazującym szczególną dbałość
o lipienie społeczne oraz odzna-

czającym się wysokim poziomem
mfflfśklpym.

Odznakę nadaje i modle jej
pozbawić Minister Handlu We-
wnętrznego.

Wyróżniehie pracownika - od-
znaką powinno być brane pod
uwaigę przy przedstawianiu
wniosków o nadanie orderów 1

odżriaczeń, awansowaniu i o-

trzymyw&ńiu świadczeń socjal-
nych.

Opracowała ,

STANISŁAWA ZIELIŃSKA

Gminny sklajp w Krzywdzie. Na półkach r kakao, fasolka w słoikach,
dżemy, różne słodycze, konserwy rybne, Śledzie w beczce. Na ladzie:

duiy sześcian smalcu o, konsystencji wodnistej bryndzy. Muchy łażq
po resztkach pieczywa...;

OBFICIE
to ten sklep riię był

zaopatrzony. Pod dostatkiem
było wódek i win. W oczy

rzucała się bateria tanich „jabco-
ków" na czele z marką „Panie ko-
chanku" za 33 złote. Wódki różne,
od „Żubrówki" j?o „flagową!', czyli
czystą z czerwoną kartką.' Personel

sklepu dba o zaopatrzenie w spi-
rytualia, lecz jednocześnie wydaje
walkę alkoholizmowi wywieszając
napis: „W sklepie zabrania się pi-
cia alkoholu". Dobre i to! Subordy-
nowani klienci przestrzegają tego
przepisu i wypiwszy' .„co tuza" w

plenerze, wracają na konwersację
z sympatyczną sprzedawczynią.

Te rozmowy często zawierają ak-

centy żalu i pretensji: dlaczego nie

móżna kupić w sklepie żadnej za-

kąski? Nam już zbrzydły rybńe
konsęrury! Ekspedientka usprawie-
dliwia się: czasem, jest wędlina...
ale nie może być stale, bo przecież
bez lodówki to zjedzą ją muchy 1

po paru godzinach zzielenłeje.

Pal licho wódlkoszy (termin ten

po raz pierwszy w życiu usłysza-
łem właśńie w Krzywdzie — chyba
od „piwoszy") i ich kłopoty. Go-

rzej, że brak lad chłodniczych u-

trudnia sprzedaż rąbanki, masła,
ryb i innych artykułów łatwo psu-

jących się, które potrzebne są

mieszkańcom wioski na co dzień, a

nie do okazjonalnej bibki,

KOMÓRKI

— Nie mogę sprzedawać mięsa —

mówi sprzedawczyni — nie tylko
dlatego, że nie ma lodówki, ale
przede wszystkim dlatego, że nie
ma tu miejsca na rąbanie mięsa.
Nikt mi nie dostarczy paczkowanej
rąbanki, jak w jakimś warszawskim
SAM-ie. Ten sklepik, widzi pan

sam, ma jakieś sześć metrów na

pięć. To klitka. Zaplecze prawie
żadne. To jest jedna z izb chłop-
skiego domu, którą dzierżawimy.
Jestem tu sama i wszystko jest na

mojej głowie — sprzedawanie,
przyjmowanie towaru, sprzątanie,
bilansowanie utargów i latanie z

kasą na pocztę...

Punktów sprzedaży detalicznej
jest w gminie 37. . Blisko połowa
tych sklepików mieści się w loka-
lach wynajętych u gospodarzy.' Od
1 m2 powierzchni sklepowej płaci
się miesięcznie 13 złotych. Więk-
szość z nich to komórki, wyposażo-
ne w "stare, niefunkcjonalne meble,
i urządzenia. Bez najniezbędniej-
sżych wygód dla sprifeJaweyi

Dąży jsię w całym naszyrn handlu

do eliminacji sklepików obsługiwa-
nych przez jedną osobę. I słusznie.

Ale w gminie Krzywda 85 procent

sklepów, to jednoosobowe. W 5-ciu

sklepach dwuosobowych prowadzi
się sprzedaż ciągłą (bez przerw) od

7 rano do 18 wieczorem. To jest
coś!

Dopytuję się, jak w takich ko-
mórkach handluje się. Otóż jeden
ze sklepów o powierzchni 48 rń*
(łącznie z zapleczem) ma obrót ok.
400 tysięcy złotych miesięcznie.

— Teraz nieco odetchnęliśmy —

mówi mi wiceprezes Gminnej Spół-
dzielni, MIECZYSŁAW MŁYNAR-
CZYK — i możemy pozwolić' sobie
na lepsze wyposażenie sklepów. Już
nie jesteśmy zmuszani do robienia
oszczędności za wszelką cenę i na

czym się tylko da. A wcale nie tak
dawno robiono nam permanentne
awantury o nadmierne koszty. Wy-
pominano, że każdy sklep ma po

jednej (maleńkiej) lodówce. Teraz
chcemy, by w każdym sklepie były
dwie czynne lodówki.

KUPILIBY RYBY, GDYBYM

— Dawniej — mówi ml pewien
gospodarz z Patoka Starego — rol-
nikowi do głowy nie przyszło, aby
kupować żywność w sklepie. Nie
kupował nawet butów czy tkanin.
Każdy robił je sam, a w zagrodzie

' tak się rządził, żeby mieć zawsze

coś do zjedzenia. Teraz to gospody- •

ni nie chce piec chleba, niektóre
nie chcą nawet robić masła. Kupu-
ją w sklepie mąkę, kaszę.... Nikt,
rzecz jasna, nie robi sobie butów,,
czy nie ślęczy w. zimie nad . samo-

działem...

A jednak tradycyjne prowadzenie
gospodarstwa domowego nie zanik-
ło całkiem. Choćby masło — robią
po domach. Do sklepów dostarcza-
ne jest masło dwa razy w tygodniu
i szybko rozkupowane. I kilka osób
skarżyło się, że dostawy są za ma-

łe. I teraz trudno dociec, co jest
pierwotne: małe dostawy masła, bo
robią w domu. czy też na odwrót?
Dodajmy: wsie są tutaj bogate w

mleko.

Nie można też robić porównań ze

sklepami miejskimi i w innych
asortymentach. Tylko dwa sklepy
w gminie wytypowane są. do sprze-

daży drobiu. Miesięcznie sprzedaje
się zaledwie kilkadziesiąt • sztuk
kurczaków. Dlaczego? Sprawa pros-
ta : kilogram kurczaka kosztuje w

sklepie 48—54 złote. Natomiast u

chłopa można za 35 złotych kupić
całego kurczaka czy kurę i to nar •

wet 2,5-kilogramową, świeżutką!

dość dawno nastąpił prze-
łom. z pieczywem. Ludzie chcą je
kupować w sklepach. Jeszcze przed
dwoma laty bywały w gpiinie
awantury, że brak chleba, że jest
on nieświeży. W 1972 roku wybu-/
dowano w Hucie Dąbrowa nowo-

czesną piekarnię o wydajności 3
tony na dobę. I chleba jest teraz

pod dostatkiem. Ale ludzie nadal
grymaszą. Nie chcą kupić czerstwe-

go pieczywa. GS musi przeceniać
po 48 godzinach niesprzedany chleb
— z 8 złotych na 4 złote za boche-
nek. Jeśli w ubiegłym roku „spi-
sano" 1200 kg, to do końca maja
br. już 3000 kg przeceniono. Kupili
ten chleb gospodarze, ale trafił ra-

czej nie na stół, lecz do chlewa, ja-
ko doskonała karma dla świń.

Z owocami i warzywami jest. po-

dobnie, jak z drobiem. GS stara

się urządzić sklep owocowo-wa-

rzywny. Ale czyni te starania bez
większego przekonania. Kupią?
Intuicyjnie • się wyczuwa,' że gospo-

nic nie było. Ludziska przed-No-
wym Rokiem wszystko wykupili:
telewizory, rowery, pralki, ' radia,
ubrania i co tylko się dało.'' Bali

się, że po Sylwestrze coś się,zmieni.,
Chodziły słuchy, że będzi'e podwyż-
ka cen, że będzie wymijana pienię-
dzy i wiele jeszcze innych płatek.
Ze sklepów t,bwary jakby' wymiotfo.
1 tak jest prawie rok w rok...

MALARZ NA ETACIE?

Dobitnym i wiele tłumaczącym
przykładem jest punkt usług ma-

larskich. Wychodzą tu mechanizmy
i kulisy całej, sfery usług w. Polsce

gminno-powiatowej.

Jest w gminie 37 sklepów, są
szkoły, kilka urzędów, przedszkola,
biblioteka itd. Trzeba je co pewien
czas remontować, a chociażby od-
malować. Również część gospodarzy
z pewnością 'reflektowałaby. na

"
ta-

kie usługi.
— Do remontowania - samych

sklepów i trzech restauracji —

stwierdza M. • MŁYNARCZYK —

opłaciłoby się nam w GS-ie
stałego malarza. 1 chcę mieć choćby

biurokracja,, praca :"od ^.godziny. do

godziny, kolejki i ;robiertie/łaski.;A
tak, to „po sąsiedjZku1', „-szjfbko . i

sprawnie.
— Ale z drugiej strony —powie-

dzieli mi w Łukowie, ,-f-
F
są',;tacy,

którzy się skarżą >na wysokie certy

wy śrubowy wane przez póUątnpch
rzemieślników. W tejże • Krzywdzie
chcą mieć zakłady" śWiakcżąęę fi$ur
gi' motopyzacyjńo-wułKdńifyaćpfoe,
elektryczne, szklarskie, Ąhky /f
Uliczne. Pókątni majsierMówiafe- ńie

naprawią .też telewizorar"c^y [ sąjnp-
chodu i nie dadzą na te' usługi gwa-

rancji. Tylko cały sęk ]w 'tym, co

jest faktycznie potrzebne? '. I • sf&ffił

wziąć do wioski, nawet
" gminnej,

dobrych fachowców?"

Czy dalej w Krzywdzie \ podob-
nych gminach usługi pqzóstahą; na

pastwie losu, nięzorganizd>yąnef?, Na

tó pytanie 'nikt nie udzieli^' n)i prze-

konującej wypowiedzi'. Tyiko ..łjfle,
że na liście 34 /^ażnycli -i

^

po-

trzebnych". inwestycji,- które' $|'aghą
zrealizować władze ."gminne; -wyczy-

DA»rm
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dynie za dyshonor • uważałyby ku-

pienie w sklepie jabłek,. śliwek,
marchwi... A może to uważają zą
rozrzutność? I to nawet wtedy gdy
nie mają- w zagrodzie jabłoni czy

zagonu z warzywami. A z drugiej
strony lekarze stwierdzają, że na

wsi spożywa; się za mało warzyw i

oWoców, zwłaszcza dzieci mają za

mało witamiji.

Tp gminy, które mają na swoim

terenie zakład wytwórczy -czy prze-

twórczy, ńufją 'tfóbre ^«patrzedife
w*'dane Artykuły. Jesi - również w

,. CflSff fn;t«F-';.rir'vT' '• >
Krzywdzie masarnia, więc jest
również niezłe zaopatrzenie w mię-
so i Wędliny, Gmina dostaje z roz-

dzielnika 5 r,ton. żywca miesięcznie.
Mięso tó przęznacżś się -dla przed-
szkoli. stołówek szkolnych, zakłado-

wych, restauracji itd. I byłoby
kiepsko w

- indywidualnym garnku
chłopa, gdyby nie owa masarnia,
która przerabia mięso uzyskane z

tzw. uboju, gospodarczego. W 1972

roku, na gminny rynek dostało się
tą drogą 30 ton mięsa. Ba, w stycz-
niu i lutym były nadwyżki i sprze-

dano mięso sklepom w powiecie —

MHD w Łukowie.

A tłuszcze? W 1972 roku popra-

wiło się żnacżnie zaopatrzenie w

smalec i słoninę. Do tego stoipnia,
że GS dokonywał ich przeceny.

Można się domyślić, jak ta słonina

przeceniona wyglądała i jak' pach-
niała.

— Z rybami — skarży się pewien
gospodarz — to jest gorzej niż źle.

Niby są, ale naprawdę ;to ryb nie

ma. Kupiłby człowiek dobrych śle-

dzi, dobrych dorszy, halibuta, kar-

pia. A Centrala Rybna przysyła
nam do gminy same wybierki. Na-

sze sklepy,. ja to sam sprawdzałem,
zaopatrują się w sklepie CR w Łu-

kowie. Jasne, że lepsze ryby ten

sklep chce sprzedać sam. A ludzie

u nas nie kupią byle ogona rybiego.
Rezultat jest taki, • że ryby te w

gminnych sklepach śmierdną i idą
na. śmietnik zamiast na patelnię!

Podobnie jest z konserwami mięs-
nymi. Dobrych i poszukiwanych • nie

ma.
' Są/natomiast konserwy wa-

rzywno-mięsne.„ A na wsi nie nau-

czyli się jeszcze jeść czegoś takie-

go i... konserwy te leżą!

Wstępuję do 'sklepu w Okrzei —

brakuje rowerów męskich. W in-

nym' sklepie brakuje znów lodówek.
Dużego wyboru telewizorów też nie
ma. Z drugiej strony widzę na pół-
kach • Wyroby z bistoru, całkiem
udane buty, elegancką bieliznę,
sweterki. Więc różnie. Mówią mi
w Krzywdzie: jest o wiele lepiej
niż kilka lat temu, ale po wiele

jeśzcze artykułów trwałego użytku
trzeba jeździć do powiatu, albo je-
szcze dalej.

—r W styczniu, panie — ktoś ml

tłumaczy — to w sklepach prawie

jednego. Tylko, ie nikt nie chce
przyjść do roboty. Ja mógłbym dać
malarzowi 2,5, no może 3 tysiące

• złotych na miesiąc. A 'tymczasem
taki malarz, jako osoba prywatna,
oczywiście zarejestrowany, w ciągu,
miesiąca może zarobić nąwet ponad
10 tysięcy złotych. Klapa! Mogę
tylko marzyć o otworzeniu punktu
•malarskiego, który świadczyłby u-

slugi dla GS-u i dla ludności.

I z podobnych przyczyn trudpo
' otwock punkty USIug .'ibąwieckich,

fryzjerskich' 1 szeregu Innych: #

całym powiecie, w żadnej femlrile
nie ma punktu naprawy sprzętu go-
spodarstwa domowego.

W należącym do gminy Adamo-

wie jest punkt naprawy radiood-

biorników i telewizorów. Pracuje w'

nim trzech fachowców, a obsługuje
cztery gminy! Przyjeżdżają raz,

czasem dwa razy w tygodniu do

Krzywdy i zabierają do Adamowa'

aparaty do naprawy. A podobno
nawet to trudno było 'załatwić. I .

nie ma się czemu dziwić — trzech

fachowców (odliczmy ich urlopy,
choroby itp.) obsługuje około 40

tysięcy mieszkańców.

— Zakładów usługowych — re -

lacjonuje mi sekretarz KG, inż.

WLAIjYSLAW BIAŁUCHA — jest
55 w gminie. Z tego 25' uspołecznio-

•nyęh i 30 prywatnych. Na- przykład:
szewskich: 1 uspołeczniony i 1 pry-

watny: Krawieckich również 1 plus 1.

Jeden zakład ciesielsko-stolarski. Fry
zjera w ogóle nie ma. Najwięcej jest
prywatnych zakładów remontowo-

budowlanych, bo aż dwadzieścia, ale

rachitycznych. Utworzenie porząd-
nego zakładu usług remontowo-bu-

dowlanych uważamy za jedno z naj-
ważniejszych zadań gminy. Mógłby.,
funkcjonować przy naszej betoniar-

ni, przy• Urzędzie Gminnym... Ale
' brak .jest Jachowców, zwłaszcza do

nadzoru. Inspektora do spraw bu-

downictwa Urzędu Gminnego —

- pracuje od 1 maja 1973 roku • —

ściągnęliśmy aż z Katowic.

Dowiaduję się następnie, że w ca-

łej gminie jest jeden uspołeczniony
zakład usług kowalsko-ślusarskich

i jeden prywatny. Nie mogę uwie- .

rzyć! Przecież w całej gminie jest
tylko kilkanaście ciągników, a do

„obrobienia" 11 tysięcy ihektarów

użytków rolnych. Muszą
'

przecież
tabunami koni orać, siać, wozie.

Dopiero potem, znów w gospodzie,
wyjaśniają mi,, że Ow • jeden kowal

prywatny to facet z rozmachem i-

dlatego musi się zarejestrować. A,
kowali jest dużo po wsiach, tylko
takich „cichych".

Trudno jest y więc dociec, ktov 1
komu w gminie konie kuje, szyje' :,
spodnie, układa,.włósy, reperuje ma- •

szyny. Sąsiad sąsiadowi. A statysty-
ki na nic się' nie zdadzą i nie oddają
starcu faktyczrtego. dobrze nam z

tym, mówią jedni, bo w. uspołecz-
nionych zakładach byłaby zaraz

tuję: należy- wybudować nieuciążli- .

we pawilony usługowe...

WLADĆA

Faktycznym władcą gospodarczym
gminy jeśt Gminna Spółdzielnia „Sa-
mopomoc Chłopska": Do GS należą
wszystkie sklepy.'Nie Yna;w Krzyw-
dzie ani jednego sklepu prywatnego,
ani też innej organizacji. • GS' pro-
wadzi skup produktów ^wytworzo-
nych oBCzez/ cateików) .zaopatratie' ićhę:
w nawjbzy, tifauzyłły^ na'rzęc!sdfer:;'.

• W''!tfik.' .^Wajjych, „yslach ,.produk-
cyjnych funkcjonują" sklepy wielo-
branżowe. We Wsiach podstawo-1
wych, w których, koncentrują, śię
podstawowe usługi,' wprowadza, się
specjalizację sklepów.. Są: więc osob-
no z odzieżą, osobno chemiczny, ra-

diowo-telewizyjny itd., ale wszystlvie
pod szyldem GS.

Krzywdzieńska. GS jest jedną 2

lepszych w powiecie. W ubiegłym
rókii óśiągnięto czystęgo • zyśku blis-<

ko 3 min złotych. Obrót roczny ok.

157 min zł.

Dobrze gospodarzy, ale. niestety
braków jeśt cała masa. Choćby ma-

gazyn nawozowo-zbożowy. Mają
tylko zasobniki na nawozy pod pro-

wizorycznym daszkiem. Wygląda to

jak jakiś kopiec na kartofle.

Spółdzielnia chce poważnie roz-

• budować swą bazę — postawić m.

in.: mieszalnię pasz, wytwórnię wód

gazowanych, pawilony handlowe.

Spodziewa się uzyskać na lata 1974

i 1975 ponad 30 min złotych na te

cele.

— Całe szczęście — mówi naczel-

nik gminy, mgr inż. MARIAN NI-

CZYPORUK — że nasza współpra-
ca z powiatem układa się dobrze.

Rozumieją ^potrzeby, udzielają po-

mocy fachowej. Chcemy wszyscy

jak najlepiej...

Stwierdzam naocznie, że są tych
starań rezultaty, W pobliżu dworca

Jcóiejowegó' koło "prżiejażdu uwijają
się" robotnicy, pracują, dźwigi. U-

stawiane są betonowe slupy. Budują
w , centruiń Krzywdy olbrzymi, jak
na wieś, pawil&h handlowy. Po-

wierzchnia' . handlowa 336" m kw.

Pomieści ón całą. „ cżwórbranżę" (o-

buwie, , odzież, tekstylia i pasman-

terię), a także -

spory SAM spożyw-

czy. Koszt inwestycji — 5,5 min

złotych.

Plac budowy powstał w 1973 ro-

ku i w- -tymże roku ma być zlikwi-r

dowany. Budowa pawilonu w ciągu
roku, — to jest coś. nie tylko na

warunki gminne! Ale poczekajmy
do jesieni...

W 1974 roku , ma ruszyć budowa

nowej wytwórni wód gazowanych.
1 Koszt 6,5 mln zł. Wtedy będą mog-

li w krzywdzie- zlikwidować starą

walącą się wytwórnię.

— Zdajemy sobie sprawę
— tłu-

maczy mi MIECZYSŁAW MŁYNAR-

CZYK —

z tego, że zwiększyły się
wymagania w stosunku do wsi i rol-

nictwa. Wzrosły. Naszym, zadaniem

jest pomóc rolnikom w wywiąza-
niu się z tych zadań. Musimy coraz

sprawniej' dostarczać im to, co jest
potrzebne do maksymalizacji pro-

dukcji, - a także . zaspokajać takie

jak kupiiS^
śvM^go Mpvecźywa,- roweru,1 ' hutow,
u^rkfiią^ na^ąwę^telewiżota... Jes-

teśmy pośrednikiem między kra-

jem a zagrodą. I nie tylko kraj
zwiększył wymagania, ale i rolnik

w zagrodzie... Musimy teraz dzia-

łać nhprawdę na ńdjwyższych ob-

rotach, "by sprostać...

SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „PRACA NIEWIDOMYCH"

w Chorzowie Batorym, ul. Racławicka 20

poszukuje wykonawcy

z sektoramśpolecznionego —

na dostawę opraw do szczotek

gospodarstwa domowego,

różnego rodzaju —^ surowych i lakierowanych.

Bliższych informacji»' udziela;-, Dział Zaopatrzenia Spółdzielni,
tel. 418-119. numer cen trali * 418-092 . iie

Zarządzeniem Ministra Przemysłu Maszynowego
oraz Zjednoczenia 'Przemysłu Precyzyjnego „Fredom"

z dnia l kwietnia 1973 r.
- •

zostało powołane

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNIKI BIUROWEJ

i PREDOM - ORG

z Siedzibą w;,Wsfrsża\1he. ul. Górskiego 9

Przedsiębiorstwu, podlegają Zakłady Techniki Biurowej
„PREDOM- . OR G" z siedzibami i rejonami działania:

* lubTMskle> ' Bema 57i
—-

m
-- WarsMWa, woj. warszawskie, białostockie

• Katowice, Kopernika'21-^-— -wo]. 'katowickie

* rkle
na

^lo^ogórakle leg °^ 1- ° 1, Poznań
- w°J- poznańskie. izczeclA-

• Kraków, Kościuszki u — • m. Kraków, woj. krakowskie, rzeszowski*
• Gdańsk, Bałtycka 5 — wojV.gdańskie, koszalińskie, olsztyńskie, bydgoskie
9 Łódź, Suwalska 1S —

v
ra. Łódi, woj. fadzkle, kieleckie

• Wrocław, Chełmońskiego-10 —• m. Wrocław, woj. wrocławskie, opolskie

Przedmiotem działaniia E^^idsiębioratwą „PredomTOrg" jest:

# prowadzenie obrotu .towarowego maszynami biurowymi, środ-
kami eksploatacyjnymi oraz" częściami z&ńieńnyini,

® doradztwo organizacyjne, projektowanie i wdrażanie syste-
mów wykorzystania środków pracy biurowej oraz programo-
wanie maszyn;

"

świadczenie usług'w zakresie serwisu technicznego — odbio--

ry techniczne maszyn, łnóntaże, naprawy. K15
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Dziesięć lat temr rozpoczął swq działalność Instytut Finansów. Przed

kilkoma dniami jubileusz ten uświetniła sesja naukowa poświęcona

roli finansów w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski Ludowej.

Tematyka referatów przygotowanych na sesję to: finanse a rozwój

społeczno-gospodarczy kraju (prof. dr Zdzisław Fedorowicz), ewolu-

cja zakresu i struktury budżetu (prof. dr Zbigniew Pirożyński), ewo-

lucja systemu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw (prof. dr

Tadeusz Kierczyński), pieniqdz i kredyt w Polsce Ludowej w latach

1960-1972 (prof. dr Edward Wieczorek) oraz kierunki rozwoju sy-

stemu walutowego w Polsce (doc. dr Jerzy Wesołowski). W posie-

dzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele administracji centralnej,

a wśród nich Minister Finansów STEFAN JĘDRYCHOWSKI, Mini-

ster Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki JAN KACZMAREK oraz

zastępcy przewodniczącego Komisji Planowania: KAZIMIERZ SE-

COMSKI, JÓZEF PAJESTKA i HENRYK KISIEL, naukowcy i praktycy.

Obecni byli również przedstawiciele placówek naukowych z Buł-

garii, Czechosłowacji, NRD, Węgier i ZSRR. Z okazji jubileuszu i se-

sji naukowej poprosiliśmy o wypowiedź dyrektora Instytutu Finan-

sów prof. dr MIECZYSŁAWA MIESZCZANKOWSKIEGO.

ROZMOWA

Z PROFESOREM DOKTOREM

ECZYSIAWEM MIESZCZANKOWSKIM

DYREKTOREM

INSTYTUTU FINANSÓW

REDAKCJA: Panie Profesorze!
Jaki cel przyświecał utworzeniu
przed dziesięciu laty instytutu nau-

kowego zajmującego się problema-
tyką finansów? *

M. MIESZCZANKOWSKI: Insty-
tut Finansów wyrósł z utworzonego
ina przełomie lat pięćdziesiątych i
sześćdziesiątych Zakładu Naukowo-
Badawczego Ministerstwa Finan-
sów, którego trzyletnia działalność
koncentrowała się głównie na fi-
nansach przedsiębiorstw i budżecie
państwa. I choć ta placówka w cią-
gu trzech lat istnienia mogła się
wykazać poważnym dorobkiem, to

jednakże jej zakres badawczy, zgro-
madzone siły i środki nie były po

pewnym czasie zgodne z potrzeba-
mi praktyki gospodarczej. Okazało
się bowiem, że przed praktyką za-

czynają się pojawiać takie prob-
lemy, które wymagały naukowego
rozpoznania i naukowych metod
ich rozwiązania. Tego zadania nie
mogły wykonać ośrodki akademic-
kie nastawione głównie na opraco-
wania teoretyczne i zajęcia dy-
daktyczne. Niewątpliwie ważną ro-

lę odegrały tu również powiązania
instytucjonalne, chęć posiadania
przez centralne urzędy administra-
cji państwowej naukowych placówek
doradczych, dla bieżących i długo-
falowych ekspertyz. Instytut Finan-
sów nie był tu wyjątkiem. W tym
czasie powstawały i inne resor-

towe placówki naukowo-badawcze.

W pierwszym okresie istnienia w

pracy Instytutu dominowały przede
wszystkim zagadnienia budżetowe,
potem —

sprawy finansów zagra-

nicznych oraz obiegu pieniężnego,
kredytu i oszczędności ludności,;. ,

REDAKCJA: Było to chyba zwią-
zane również z tradycyjnymi kie-
runkami badań w zakresie finansów,
w tych dziedzinach polscy naukow-

cy mieli bogaty dorobek już w o-

kresie przedwojennym...
M. MIESZCZANKOWSKI: To

prawda. Rzeczywiście te trzy dzie-

dziny badań, prowadzonych w . for-
mie naukowej i stosowanej, skupia-
ły dość liczną kadrę naukowców i
praktyków w ośrodkach akademic-

kich, w przedwojennym Minister-
stwie Skarbu, Ministerstwie Przemy-
słu i Handlu czy wreszcie Banku
Polskim. Siłą rzeczy kontynuowa-
no te badania, a także kształcono
nowe rzesze specjalistów.

Ale nie o to mi chodzi. Już samo

uspołecznienie gospodarki postawiło
na porządku dziennym zupełnie no-

we sprawy związane głównie z fi-
nansami przedsiębiorstw^ i organi-
zacji gospodarczych. W "pierwszym
okresie budowania gospodarki socja-
listycznej podchodzono do tych
spraw w sposób bierny W miarę
jednak jak praktyka coraz pilniej
odczuwała potrzebę uczynienia z

nich aktywnych instrumentów funk-
cjonowania gospodarki, zapotrzebo-

wanie na naukową ekspertyzę w

tych dziedzinach rosło coraz bar-
dziej. Ą ponieważ brak było pla-
cówki naukowej, która by zajmowa-
ła się kompleksowo ekonomiką
przedsiębiorstwa, Instytut Finan-
sów zajął się jej finansową streną,
w miarę jak zespół pracowników
naukowo-badawczych nabierał nie-
zbędnego doświadczenia. Tę etapo-
wość widać wyraźnie przy czytaniu
spisu prac Instytutu, gdzie w pierw-
szym okresie przeważały prace o

charakterze przyczynków, a dopiero
stopniowo prace kompleksowe, o

coraz większym znaczeniu nauko-

wym i praktycznym.
REDAKCJA: Czy z tego należy

rozumieć, że dziś, kiedy podsumo-
wuje się dziesięcioletni dorobek In-
stytutu, finansowanie przedsię-
biorstw i organizacji gospodarczych
jest głównym tematem badań nau-

kowych a zarazem źródłem, z któ-

rego może czerpać praktyka?
M. MIESZCZANKO WSKI: Wszyst-

ko wskazuje na to, że tak. Prace z

zakresu finansów gospodarki naro-

dowej — bo tak nazywamy tę
część tematyczną, gdyż obejmuje
ona obok systemu ekonomiczno-fi -

nansowego przemysłu kluczowego
system ekonomiczno-finansowy pań-
stwowych gospodarstw rolnych o-

raz funkcje i metody pracy ban-
ków — cechuje ścisłe powiązanie
z potrzebami praktyki gospodar-
czej.

Prace realizowane w ramach
grupy tematycznej obejmującej sys-
tem ekonomiczno-finansowy przemy-

. słu kluczowego dotyczyły następują-
cych głównych, probl emów. - s jłs tern
finansowania inwestycji, w szcze-

gólności w aspekcie jeso oddziały-
wania na realizację głównych za-

dań stawianych orocesowi inwesty-
cyjnemu, czynniki kształtujące wy-
nik* f

:

nansowp orzerisiebiorstw oraz

możliwości wykorzystania zysku ja-
ko syntetycznego miernika oceny

przedsiębiorstw i podstawy bodźców

materialnego zainteresowania ich
załóg, instrumenty ekonomicznego
oddziaływania na dostosowanie pro-
dukcji do potrzeb odbiorców oraz

poprawę zaopatrzenia rynku, sys-
tem planowania finansowego przed-
siębiorstw i ieąo oddziaływanie na

ich efekty ekonomiczne.

Wykonane w tym zakresie prace

miały duże znaczenie praktyczne i
były wykorzystywane w ostatnich

Pięciu latach w toku prac nad dos-
konaleniem systemu ekonomicz-
no-finansowego orzemysłu. W tej
dziedzinie Instytut przygotował ko-

lejno wiele opracowań o charakte-
rze komo1ek=owvoh projektów zmian
w rńżnvch dziedzinach A wreszcie
przed VI Zjazdem PZPR przedsta-
wił syntetyczne opracowania doty-
czące kierunków nrzebudowy syste-
mu p^onomicznn-finansowego.

Realizowane ostatnio prace w ra-

mach tego kierunku badań były
ściśle związane z tworzeniem kom-

pleksowego systemu ekonomiczno-
finansowego przedsiębiorstw, w tym
zakresie badano m. in. dwie wiel-
kie organizacje gospodarcze (prze-
mysł okrętowy oraz przedsiębior-
stwa żeglugi morskiej), które dziaiła-
ły na zasadach eksperymentu oraz

kombinaty w przemyśle obrabiar-

kowym. Przeprowadzono również
dwie ankiety (jedna w sprawie
mierników działalności przedsię-
biorstw w systemie zachęt mate-

rialnych, druga w sprawie mier-
ników kosztów produkcji). Instytut
uczestniczy w pracach grup eks-

pertów przygotowujących zasady
funkcjonowania poszczególnych jed-
nostek inicjujących (m.in. w 1973 r.

przy udziale Instytutu przygoto-
wano projekt systemu ekono-
miczno-finansowego dla Zjednocze-
nia Przemysłu Dziewiarskiego).
Ostatnio Instytut przystąpił do

analizy przebiegu wdrożeń tych
zasad funkcjonowania do praktyki'
wielkich organ'zacji gospodarczych.

Te badania są w dużym stopniu
związane z pracami Komisji Par-
tyjno-Rządowej dla Unowocześnie-
nia Funkcjonowania Gospodarki i
Państwa, międzyresortowej komisji
dla opracowania systemu finanso-
wego w przemyśle kluczowym, gru-

py ekspertów przygotowujących
wdrożenia w jednostkach inicjują-
cych, komisji dla doskonalenia sys-
temu budżetowego, itd.

Istotnym dorobkiem w następnej
grupie tematycznej była ocena funk-
cjonującego do 1971 r. systemu eko-
nomicznQjfinansoyyegp p.a^stjwowycli..
gospodarstw' róihycn1 oraz Sformu-
łowanie kierunków jego doskonale-
nia.

Vf~ 1969 r., w związku z przygoto-
wywaniem reformy systemu banko-
wego, polegającej na integracji ob-
sługi bankowej działalności inwes-
tycyjnej i eksploatacyjnej przedsię-
biorstw, podjęto badania w zakre-
sie trzeciej grupy tematycznej, do-
tyczącej roli banków w procesie in-
westycyjnym oraz zmian w funk-

cjach i metodach pracy aparatu
bankowego w zakresie finansowa-
nia inwestycji.

REDAKCJA: A jak wyglądała
działalność Instytutu na innych od-
cinkach ?

M. MIESZCZANKOWSKI: Mamy
jeszcze cztery główne kierunki ba-
dań: zagadnień walutowych i obro-
tów płatniczych za granicą, obiegu
pieniężnego, kredytu i oszczędności,
budżetu i finansowania działalności
nieprodukcyjnej oraz bilansów fi-

nansowych gospodarki narodowej.
Prace naukowo-badawcze w za-

kresie finansów zagranicznych kon-
centrowały się wokół problemów
walutowych i finansowych krajów
socjalistycznych. W miarę postsDU
prac w łonie RWPG nad aktywiza-

cja roli czynników walutowo-finan-
sowych w.Jntegrącji gospodarczej,
opracowano szereig węzłowych pro-
blemów współpracy gospodarczej
krajów socjalistycznych.

Zajmowano się. również szeroko

problehiatyką. walutową Polski, a

zwłaszcza rolą ktirśu walutowego
w systemie zarządzania gospodarką,
'o raz polityką kursową w stosunku
do ludności. Ważnym kierunkiem
badań były . problemy walutowó-
finansowe kapitalizmu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem kryzysu wa-

lutowego.
Prace z zakresu obiegu pieniężne-

go i kredytu koncentrowały się na:

funkcjonowaniu obiegu pieniężnego
i analizie struktury zasobów pie-
niężnych, gospodarce zapasami i roli

kredytu bankowego oraz funkcjo-
nowaniu i ewolucji systemu oszczęd- .

nościowego w gospodarce socjalis-
tycznej oraz kredytowania ludności.

W zakresie pierwszego kierunku
prace zostały skoncentrowane na

metodologii obliczania siły nabyw-
czej pieniądza, struktura zasobów
pieniężnych ludności, czynnikach
oddziaływających na kształtowanie
się zarówno wielkości jak i poszcze-

gólnych elementów zasobów pie-
niężnych ludności oraz wpływie
czynników finansowych na kształ-
towanie się równowagi gospodar-
czej.

W zakresie problematyki kredytu
przedstawiono szereg monograficz-
nych opracowań dotyczących orga-

nizacji i funkcjonowania systemu
kredytowego i rozliczeń między
przedsiębiorstwami gospodarki.uspo-
łecznionej w krajach socjalistycznych
oraz zbadano wpływ kredytu ban-
kowego ńa

J
kształtowanie się zapa-

sów w gospodarce narodowej.
Problem oszczędności badano w

szerokim horyzoncie czasowym
analizowano jego organizację i
ewolucję metod oddziaływa-
nia, formy organizacyjne, motywy

1
oszczędzania, powiązanie systemu
oszczędnościowego z kredytowaniem
zakupów dobr trwałego użytku i bu-
downictwa mieszkaniowego. Cechą
charakterystyczna wszystkich wy-

mienionych badań jest oparcife ich
na bogatym materiale statystycz-
nym. Przeprowadzono wspólnie z

GUS specjalne badanie ankietowe
wśród ludności na temat struktury
dochodów i. wydatków posiadanych
zasobów pienieżnych. kredytowania
dóbr trwałego użytku oraz moty- .

wów i celów oszczędzania. Wyniki
były wykorzystywane nrży formu-
łowaniu polityki kredytowania (np.
kredytowanie budownictwa miesz-
kaniowego).

Prace z zakresu bndżetu 1 ubez-
pieczeń koncentrowały się na za-

gadnieniach: funkcjonowania budże-
tu w gospodarce narodowej ze

szczególnym uwzględnieniem budże-
tów rad narodowych, finansowanie

działalności nieprodukcyjnej, a

zwłaszcza usług socjalnych i kultu-
ralnych oraz ubezpieczeń gospodar-
czych. Podjęte w ramach tych grup
badawczych prace były ściśle zwią-
zane z praktyką gospodarczą. Prze-
jawia się to. w doborze tóinatów,
badaniu żjaWisk praktyki gosjłodat-
czej oraz inspirowaniu nowych roz-

wiązań i współdziałania w ich
wdrażaniu.

W zakresie funkcjonowania budżetu
w gospodarce narodowej prowadzo-
ne były w pierwszych- latach dzia-
łania Instytutu prace nad reformą
prawa budżetowego. Opracowano
założenia zmian voraz projekt no-

wego prawa budżetowego, opar-
ty na szerokich badaniach zes-

połowych. Badania prowadzone w

następnych latach nie miały już
charakteru kompleksowego, lecz do-
tyczyły wybranych zagadnień waż-

nych z punktu widzenia doskona-
lenia systemu budżetowego. . W
związku z prowadzonymi po VI
Zjeździe PZPR pracami nad dosko-
naleniem systemu funkcjonowania
gospodarki narodowej podjęto po-
nownie prace o charakterze . kom-
pleksowym. Instytut bral udział w

pracach Komisji międzyresortowej,
a jednocześnie opracował we włas-
nym zakresie zarys reformy systemu
budżetowego wraz z systemem do-
chodów rad narodowych.

Równolegle do tych prac prowa-
dzono badania dotyczące finanso-
wania sfery nieprodukcyjnej. Obej-
mowały one zagadnienia kosztóy,
odpłatności i źródeł finansowania u-

sług niematerialnych a także efek-

tywności ir gospodarowania
' W tej

dziedzlftie" 4 "' *.'
W zakresie ^ubezpieczeń gospodar-

czych''przedmiotem badań były u-

bezpieczenia majątkowe ze szcze-

gólnym uwzględnieniem ubezpieczeń
rolnych, transportowych oraz za-

gadnień reasekuracji.
Nowym kierunkiem badań są -bi-

lanse syntetyczne. Badania te kon-
centrowały się na problemach
planowania finansowego za pomocą
metody powiązań rzeczowo-finan-

sowych. Metoda ta została '

już
opracowana od strony naukowej.
Na jej podstawie sporządzono ex

pdst . bilanse syntetyczne za . lata
1965-1970. Istnieją natomiast trud-
ności z jej wprowadzeniem do

praktyki ze względu' ńa brak w

odpowiednim czasie wielu danych;
statystycznych i informacji plani-
stycznych. W związku z tym kła-

dziemy obecnie, nacisk na dosto-
sowanie informacji makroekono- '

micznej do potrzeb konstrukcji bi-
lansów syntetycznych — tak, aby
mogły one zastąpić tradycyjny sy-
stem planowania finansowego.

REDAKCJA: Panie. Profesorze,
jakie sa najważniejsze, problemy,
nad którymi będzie pracował In-
stytut w najbliższym czasie?

M. MIESZCZANKOWSKI: Dużą
wagę będziemy przykładać w dal-
szym ciągu do spraw związanych S
głównym celem polityki gospoda?*
czej, syntetyzującym się w haśl^.:
wzrostu stopy życiowej. Będziemif
badali strukturę tfydątkóty kóńsu-
meńta, oszczędności ludności, Kre-

dytowanie zakupów, sferę finanso-
wania produkcji niematerialnej it<Ł
Równocześnie obejmiemy swym
działaniem problemy walutowe i ..

kredytowe na tle integracji. gospo-

darczej w ramach RWPG i współ-
pracy z krajami kapitalistycznymi.
Będziemy się zajmowali reformą
systemu budżetowego i finansów
rad narodowych.

Główny jednak nurt prac w naj-
bliższym okresie związany będzie z

analizą działalności jednostek ini-
cjujących i z upowszeęhnianiem no-

wego mechanizmu funkcjonowania*
Dotychczasowe nasze wysiłki kon-

centrowały się wokół, konkretyzacji
zasad. W ostatnim czasie zajęliśmy
sie oceną p:erwszych doświadczeń

jednostek inicjujących. Trudno jed-
nak w tak krótkim czasie o do-
kładną analizę, ocena była oparta
raczej na wywiadach i ma cha-
rakter orientacyjny. Teraz przygo-

towujemy się do bardziej pogłę-
bionych badań.

Będziemy też pilnie przypatrywać
się funkcjonującym już od dłuż-
szego czasu innym, niż W jed-
nostkach inicjujących rozwiązaniom.
Każda bowiem dziedzina produk-
cji ma swą specyfike i wymaga
adekwatnych dla niej rozwiązań;
Dlatego też badamy, i badać bę?
dziem^J ^j^garuzacje gospodarczy
którę'2j\Jiż prScujlf w oparciu ina ijjK
nychT "niż" pródfikcji ^dodana .jnierP
nfkacV-^:-^^ 6

Jednocześnie będziemy' nadali
kontynuować pracę nad doskona-
leniem konstrukcji wszelkich para-
metrów związanych ze stosowaniem
w jednostkach inicjujących formuły
proKukcii dodanej.

Tak szeroki program prac wyma-

ga oczywiście zupełnie odmiennych
metod badań. Dziś nie można się-

"

zasklepiać tylko w swoiej specjal-
ności, potrzebne jest podejście ia--
terdyscypllnarne, praca w zespo-
łach. W pracach naszej placówki
naukowej uczestniczą nie tylko na-

ukowcy z wyższych uczelni, ale tak-'
że szerokie grono działaczy gospo-

darczych, pracowników • centralnych
urzędów, zjednoczeń i przedsię-
biorstw. Jeszcze raz tę prawdę po-
twierdziła sesia naukowa, która odr
była się w ramach obchodów dzie-
sięciolecia Instytutu Finansów. U -

czestniczyli w niej specjaliści e róż-
nych dziedzin i ośrodków akade-
mickich oraz praktycy, co wzboga-
ciło iei dorobek.

REDAKCJA: Dziękujemy.

Rbzmawiał: KAROL SZWARC

TRYBUNA CZYTELNIKÓW

JESTEM ENTUZJASTĄ
EGO SYSTEMU

HENRYK HILLAR

MAKROEKONOMICZNY
me-

chanizm sterowania gospo-

darką składa się z dwóch
elementów: określenia dynamiki
płacy realnei oraz polityki doty-
czącej zatrudnienia. Nowy system
kształtowania się funduszu płac in-

geruje w oba elementy.

Fundusz płac w nowym systemie
jest zadanym pośrednio, to znaczy,
że przyjęto proporcjonalność stop
wzrostu funduszu plac i produkcji
dodanej. W makroekonomii taka

proporcjonalność oznacza realizację
jednego ze wzrostów równomier-

nych. Jest to jednak niemożliwe z

powodu niezachodzenia warunków

koniecznych takiego wzrostu, któ-

rymi są: równość stóp postępów
technicznych uprzedmiotowionego i

nieuprzedmiotowionego oraz wy-
równanie poziomów technologicz-
nych w świecie. W mikroekonomii
nic nie stoi na przeszkodzie, aby

taka proporcjonalność była speł-
niona.

Rozważania Juliana Szafrańca
1 )

dotyczą raczej makroekonomii i
ilustrują tylko fakt wyżei wspom-

niany. Jest to jednak ilustracja
cenna. Wartość jej widzę w tym,
że podaje jak przez normatyw R
można przenieść na szczebel przed-
siębiorstwa z makroekonomicznych
rozważań wynikającą konieczność
cyklicznych przyśpieszeń i zahamo-
wań wzrostu płac. Trudność w tym,
że dotychczas jeszcze nie badano

cykliczności w skali makro. A cyk-
liczność ta zależy od dynamik do-
chodu narodowego, poziomu tech-
nologicznego oraz zatrudnienia. Je-
stem przekonany, że nowy system
wymusi takie badania.

Chciałbym tutaj tylko zwrócić
uwagę na fakt, że przyjęcie norma-

tywu równego jedności wyrównuje
co prawda tempa wzrostu rezerw,
funduszu płac, i produkcji dodanej,

ale istnieje jeszcze efekt mnożni-

kowy, zależny od stanów początko-
wych. w to spowoduje rozwidlenie

się Krsrwvch wzrostu produkcji
dodanes s funduszu płac. Być może,
to. wytworzy już dostateczne rezer-

wy na orodukcję rozszerzoną.

Nowy system kształtowania się
funduszu rifo przewiduje prze-
kształcenie powtarzających się
przez określony czas dodatków

przejściowych na dodatki trwale,
stanowiące integralną część płacy
podstawowej. W konsekwencji, zo-

staną zróżnicowane płace podsta-
wowe w zależności od przedsiębior-
stwa. Będzie to bodziec do prze-
mieszczania siły roboczej. Jednak
temu przeciwdziała mechanizm

wstrzymujący awanse w przypadku
samowolnej zmiany pracy. Z tego
wynika, że nowego systemu kształ-
towania się funduszu płac nie
wolno analizować w oderwaniu od
pozostałych mechanizmów, jak na

przykład wyżej wspomniany.
Nowy system kształtowania się

funduszu płac pobudza do inten-
sywnych metod gospodarowania,
szczególnie do racjonalnej gospo-
darki materiałowej, do wykorzysta-
nia rezerw, szczególnie -w sferze
organizacji produkcji. Nie przeciw-
działa on wzrostowi zatrudnienia,
tylko stawia warunek proporcjo-
nalnego wzrostu wydajności pracy.

System ten spowoduje wzrost

wydajności pracy, związanej z nie-
uprzedmiótowionym postępem tech-

nicznym, a więc głównego czynni-
ka krótkoterminowej stopy wzrostu

produkcji.
Wszystkie te aspekty są pozytyw-

ne. Mam jednak jedno zastrzeżenie
— preferuje on przedsiębiorstwa z

rezerwami, ze złą organizacją, da-
jąc im szansę, bodziec materialny
do poprawy, do zwiększenia wydaj-
ności pracy. Jeżeli skorzystają z tej
szansy, to uzyskają premię, której
bedą pozbawione przedsiębiorstwa,
które z powodu już posiadanej wy-

sokiej wydajności cacy, takiego
wzrostu nie osiągną. Być może, te-

mu ma przeciwdziałać bariera
dwuletniego powtarzania się dodat-
ków.

Należy spodziewać się, że nowy
system wpłynie na podaż wolne]
siły roboczej. Preferowanie inten-
sywnych metod gpspodarowania za-

hamuje lekkomyślne zatrudnianie.
Na podaż siły roboczej składać się
bedą nie tylko przyrost demogra-
ficzny, ale odpływy z produkcji na

skutek zmian organizacyjnych, wy-

cofywania zużytego majątku pro-
dukcyjnego. Ta siła robocza w ra-

cionalny sposób zatrudniona, szcze-

gólnie na drodze inwestycyjnej, de-
terminować będzie długoterminową
stopę wzrostu produkcji. To jednak
wydaje sie już nie leżeć w gestii
svstemu. Powracamy do makroeko-
nomicznego mechanizmu sterowa-

nia gospodarka.
Ten mechanizm, w porównaniu *

przedsiębiorstwem posiada mniej

stopni swobody, bo generalną
zasadę przyjmuje postulat pełnego
zatrudnienia.

Henryk Fiszel2) o tym fakcie
zdaje się zapomniał.

W gospodarce opartej na kryte-
rium zysku, postawiono hipotezę O
naturalnej stopie bezrobocia; W

oparciu o tę hipotezę, gospodarkę
opisują krzywa Phillipsa i prawo
Okuna. W wyniku otrzymujemy
współzależności między płacami,
cepami i bezrobociem. Analiza tak
opisanego a mechanizmu gospodarki
kapitalistycznej doprowadza. do
wniosku: niską stopę bezrobocia
można okupić tylko wysoką stopą
inflacji; albo stabilność cen można

osiągnąć tylko kosztem dużego bez-
robocia.

Ustrój socjalistyczny do takich
faktów nie dopuszcza. Gospodarka
socjalistyczna nie zadowala się wy-

pracowywaniem tylkó zysku, ale
jeszcze musi zapewnić pełne za-

trudnienie. Robotnicy, których
krańcowa wydainość nracy równa

się płacy, zysku już nie przynoszą,
a więc w kapitalizmie zasilają ar-

mię bezrobotnych. Natomiast w

socjalistycznym przedsiębiorstwie są
oni fcatrudnieni i liczą się w pro-

dukcji dodanej. , !.
I takie postępowanie jest gwa-

rancją pełnego zatrudnienia. Bo być
może, że hipoteza o naturalnej sto-

pie bezrobocia przy kryterium zys-
ku jest prawdziwa. Zdaje się, że

powyższe prawidłowości pokazują,

jak głęboko uzasadnione jest opie-
ranie się na mierniku, jaki sta-

nowi produkcja dodana. Stąd mój,
entuzjazm; nowy system uwzględ-
nia i zysk i zatrudnienie, a więc
efektywną gospodarkę w warun-

kach socjalistycznych. .

• Wracając do następnych faktów z

artykułu Henryka Fisala, uważani,
że przy Dorównywaniu wartości

funkcji celu dla dwóch wymienio-
nych rozwiązań, nierówność powin- .

ńa być słaba. Wiecej. jeśli to samo

rozumowanie powtarzamy, zastępu-
jąc parametry zs przez parametry
p ; to otrzymamy ~ wniosek odwrot*

ny, a mianowicie, że maksymaliza-
cja zysku nie maksymalizuje pro-"
dukcji dodanej. Oczywiście, posłu-
gując sie w przenośni określeniem
statvstvcznvm. możemy nowiedzfeć,
że te rozważania są słabej inocy 1
nje mogą stanowić podstawy d|0
wnioskowania. Nowy system bo-
wiem preferuje pewna substytucję
pracy uprzedmiotowionej i prący,

żywej.
PS. Przy okazji chciałbym się na-

pytać np. p . Bohdana Glińskiego*),
dlaczego wielkość Pd nazywa się
wskaźnikiem, a nie stopą wzrostu

produkcji dodanej?'

l) Julian Szafranlec: „Parametr „R
H

zamiast podatku" („2G" 27.V.7J)
.2) Henryk Fiszel: „Makro- czy mikro» 1

ekonomiczny punkt widzenia" („2G** •

29.lV. 73).
3) Bohdan Gliński: „Od limitu do nof-r

matywu" f„2G" 4.IH.73).
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Kontynuując prezentację referatów przygo-

towanych na II Kongres Nauki Polskiej w ra-

mach prac sekcji XVI, publikujemy poniżej

fragmenty opracowania poświęconego nau-

kom ludnościowym. Pełny tekst referatu

bqdzia ogłoszony w„Ekonomiście" nr 2/1973

REDAKCJA

II KONGRES NAUKI POLSKIEJ

NAUKI
DNOŚĆIO WE

ADAM JÓZEFOWICZ

WZESPOLE-pokrewnych
sobie dyscyplin społeuz-

tiych demografia polska jest nauką stosunkowo
młodą. Późno też, bo zaledwie przed 10 laty

nabycie przez nią statusu samodzielnej dziedziny wie-
dzy potwierdzone zostało powołaniem Komitetu
Nauk1 Demograficznych. Ten akt przejęcia przez Pol-
ską Akademię Nauk mecenatu nad dalszym rozwojem
badań ludnościowych zapowiadał wzrost od samoor-

ganizacji warsztatu demograficznego przez wielorakie
ogńięka inicjatyw badawczych, ku planowym i skoor-
dynowanym środkom tworzenia warunków uprawia-
nia tej dyscypliny w sposób regularny.

Doświadczenie poucza, że najkorzystniejsze warunki
dla Uprawiania studiów demograficznych występo-
wały wówczas, gdy ożywienie badawcze było równo-

czesnym udziałem wszystkich części składowych: em-

pirii, teorii i zastosowań. Jednostronna dominacja któ-
regokolwiek z tych - układów nie wychodziła- na ogół
na dobre interesom naukowego poznania i opisu sto-
sunków ludnościowych.

Na przestrzeni, ostatniego półwiecza społeczeństwo
polskie dwakroć podejmowało trud przezwyciężenia
demograficznych skutków wojny i zmian w etnicznym
i terytorialnym stanie własnej państwowości. Globalny
efekt owej odbudowy substancji biologicznej kraju
wyrażał się w latach 1945-^-1970 (podobnie jak w la-
tach" i919—1939),

:

przyrostem netto' blisko 9 milionów
mieszkańców (czyli o 1/3 początkowego stanu posiada-
nia w ciągu 20—25 lat), czemu jednakże towarzyszyły
w latach II-ej niepodległości znacznie silniejsze niż
po I-ej wojnie światowej — fluktuacje składowych
czynników przyrostu rzeczywistego ludności. O ile
bowiem., wahania dzietności rodzin pomiędzy szczy-

towym. Okresem kompensaty powojennej a dnem de-
presji prokreacyjnej „wyrażały się w. latach 3,9.18.—1939
wahaniami współczynników urodzeń od 35 do 24 pro-

mille, to w 25-leciu PRL podobne zjawisko wyrażało
się już amplitudą zmian między 32 a 1.6 żywo uro-

dzonych na 1000 mieszkańców. Drastycznym i wielo-
kierunkowym modyfikacjom trendu urodzeń towarzy-
szył słabnący w ostatnich latach pod wpływem efek-
tów starzenia się demograficznego ludności — spadek
przeciętnej stopy zgonów (o blisko połowę w latach
1919—1939 i o dalsze 40 proc. w latach 1950—1970).

Symptomatyczna dla ' stwierdzenia różnic intensyw-
ności wędrówek poprzez granice terytorialne państwa
będzie i kolei informacja, że nadwyżka urodzeń nad
zgonami rekompensowała ubytek migracyjny miesz-
kańców w latach 1945—1970 w skali 6-krotnie wyższej
niż w okresie 1919—1939. O sile ruchliwości przestrzen-
nej wewnątrz kraju świadczy z kolei informacja GUS,
że „statystycznie biorąc prawie co drugi Polak zmie-
niał w 25-leciu (1945—1970) swe miejsce zamieszkania,
co nie wyklucza faktów wielokrotnych zmian miejsca
zamieszkania przez niektóre osoby".

' Wierne i poznawczo dociekliwe uchwycenie właści-
wości ruchu mieszkańców w postępowaniu statystycz-
nym stanowiło, z przyczyn oczywistych, jedną z pierw-
szoplanowych obligacji teorii i praktyki demografii
polskiej. I to zarówno przez wzgląd na doniosłość
praktyczną badanych, zjawisk, jak i na fakt, że pozwa-

lały óńe śledzić, demograficzne skutki funkcjonowania
nowej formacji społeczno-ekonomicznej — socjalizmu.

KONWENCJONALNE KIERUNKI BADAWCZE

Postęp analizy i syntezy demograficznej odnosi się
do hader różnorodnych specjalizacji wiedzy o dość
zindywidualizowanych właściwościach rozwoju w po-
szczególnych okresach minionego 25-lecia. To co było
im .wszystkim wspólne da się zawrzeć w trzech naj-
ogólniejszych charakterystykach. W porównaniu do
względnie systematycznych postępów ewidencjonowa-
nia i przetwarzania masowych informacji statystycz-
nych, rozwój teorii, interpretacji i zastosowań wiedzy
demograficznej .odbywał się w podobnym czasie po'
mriiej'prostej drodze, podlegając silniejszym modyfi-
kacjom priorytetów badawczych i inspiracji doktry-
nalnych. To po pierwsze.

Nie sposób dalej oprzeć się wrażeniu, że najbardziej
wartościowy poznawczo dorobek dyscyplin demogra-
ficznych wyraża się spektakularnym rozwinięciem po-
la analizy w naukach ludnościowych, czemu jednak
zdącydowanie ustępuje zdolność do syntetycznego
ogarniania prawidłowości funkcjonowania społeczno-
ekonomicznych mechanizmów reprodukcji demogra-
ficznej. W zestawieniu z dyscyplinami naj:bliżej sobie
pokrewnymi, to jest ekonomią i socjologią, charakter
zainteresowań i konkluzji badawczych demografii pol-
skiej _ kwalifikuje ją jako dobrze rozwiniętą „dyscy-
plinę stosowaną" o wyraźnym skłonie pragmatycznym.
Byłaby to trzecia cecha wspólna właściwości rozwojo-
wych 1 aktualnego stanu nauk ludnościowych.

Jest w dorobku polskiej demografii kapitał chlub-
nego dziedzictwa doświadczeń i inspiracji naukowych
z okresu I-szej niepodległości, podjętych , następnie
przez zasłużonych badaczy i społeczników w okresie
powojennym. Kontynuacja tego dorobku i właściwych
mu preferencji badawczych — stanowiła w szerszej
rzecz jasna skali .i przy doskonalszym wyposażeniu
warsztatowym — ważki nurt restytuowanych po przer-
wie wojennej studiów ludnościowych. Te tradycyjne
niejako dziedziny wiedzy demograficznej skupiały się
wokół trzech kierunków badawczych.

Pozycję wiodącą, tak z racji "kluczowego dla demo-
grafii znaczenia jak i materiałowego .plonu prac zaj-
muje problematyka reprodukcji naturalnej ludności.
Reprezentują je, ze studiów zasługujących na wymie-
nienie — badania ankietowe dzietności rodzin, oraz

z większym jeszcze rozmachem kontynuowane bada-
nia nad przebiegiem wymieralności mieszkańców róż-
nych klas wieku i syntetycznymi miarami długości
życią. ludzkiego.

W kręgu „klasycznych" zainteresowań nauk lud-

nościowych w Polsce nader poczesne miejsce zajmuje
demografia historyczna. Należy ona do tych nielicz-
nych specjalizacji nauk • ludnościowych, które dyspo-
nują rozległą siatką placówek badawczych na terenie
całego kraju. Działalność ich koordynowana była w

latach 1960—1964 przez specjalnie powołaną po temu
Sekcję Instytutu Historii Kultury Materialnej, a od
r. 1964 przez Sekcję Komitetu Nauk Demograficznych.

Trzeci nurt konwencjonalnych zainteresowań stu-

dialnych analizy ludnościowej reprezentuje demografia
zdrowotności. Ta cenna płaszczyzna wzajemnej inter-
ferencji badań medycyny społecznej i demografii

. przyniosła zdecydowane korzyści pomnażaniu wiedzy
0 uwarunkowaniach zmian umieralności, dostarczając
ponadto przesłanek doskonalenia systemu statystyki
ruchu naturalnego.

INNOWACJE BADAWCZE

Faktyczny postęp demografii polskiej w 25-leciu PRL
dokonał się jednak w innym kręgu badawczym. Re-
prezentują go te dziedziny studiów i konkluzji, które,
jeśli nie zawsze w swoim zamyśle, to w każdym razie
w praktycznym zastosowaniu stanowiły na gruncie
krajowym dorobek ' autentycznie pionierski. Będą to
z przyczyn oczywistych takie kierunki studiów empi-
rycznych, doskonalenia metodologii i aplikacji demo-
graficznych, które rozwinąć" się mogły tylko pod wielo-
rakim Wpływem s socjalistycznych przemian 'ustrojo-
wych i właściwego im zamówienia społecznego na do-
radcze funkcje nauki. .,.

Pierwsza grupa poszukiwań, i konkluzji badawczych,
które zasługują, aby je w ten właśnie śposója zaklasy-
fikować, stosunkowo najściślej przy tym związanych
z typowym przedmiotem i warsztatem demografii, roz-

win^a. -siętTclftronologicznie r^a^icwą^^iffastĘpują-
cych kierunkach;-, „....'
u Uejpogra/iL, miotenc jalnej, odkrywczej metody definiowania

„dynditilćżftfigb" populacji ludzkich Z piinklu widzenia łącz-
nego lub składowego, potencjału życia, którym dysponuje
łudnbść w różnych fazach funkcjonowania' Wytwórczego,
konsumpcyjnego czy reprodukcyjnego;• gerontologii społecznej, której .pomyślny po dziś dzień roz-

wój w krajach socjalistycznej Europy zapoczątkowała' pol-
ska szkoła demograficzna; - '• ..<5

9 prognostyki ludnościowej, która pod ogólnym wpływem
doskonalenia warsztatu demogrąflcznego (funkcje biome-
tryczne) i presji zapotrzebowań społecznych (początki plŁ-
styki perspektywicznej--i przestrzennej) robi zawrotny ka-
rierę od projekcji „wskaźnikowych" z okresu Planu -5-let-
niego, poprzez projekcje biologiczne czynnikowe, prognozy
tzw. pomigracyjne,' aż do współczesnych projekcji posłu-
gujących się ruchomą skalą tendencji wymierania, dziet-
ności rodzin i przestrzennych ruchów ludności.
W problematyce demografii przestrzennej „środo-

wisko partnerskie", reprezentowali geografowie i ur-

baniści, demografia gospodarcza zawdzięcza swe pow-
stanie i dąlszy rozwój różnorakim impulsom środo-
wiska ekonomicznego. Udzieliło ono preorientacji stu-
dialnej zmierzającej w dwu różnych kierunkach: empi-
rycznego badania uwarunkowań ruchu ludności oraz

aplikacji wiedzy i narzędzi statystyki demograficznej
w planowaniu społeczno-gospodarczym.

Pierwszy z wymienionych kierunków studiów przy-
niósł, pod niepokaźną ilościowo postacią, obserwację
1 konkluzje o pierwszorzędnej randze naukowej. Były
to badania nad demografią agrarną Polski uprzemy-

sławianej, ściśle biorąc nad współqdziałem procesów
demograficznych w zjawiskach rozwarstwienia wsi 1
wychodźstwa zawodowego do miast.

Temu niewątpliwemu rozwojowi analizy i zasto-
sowań demograficznych towarzyszył pader skromny
postęp syntezy naukowej. Nie tylko w sensie uzyska-
nych efektów, ale również podjętych praktycznie usi-
łowań — środowisko demografów, ekonomistów i soc-

jologów ma do zanotowania niewiele udanych i wy-
trzymujących próbę czasu hipotez teoretycznych objaś-
niających model dynamiki demograficznej.

W sytuacji tej — dodajmy od razu
— nie pozosta-

jemy odosobnieni, i to nie tylko przez wzgląd na zna-

ne niepowodzenia doktrynalne burżuazyjrtych nauk
społecznych, ale —

co nas w tym kontekście znacznie
bardziej zajmuje — Wskutek nieprzezwyciężonej chwi-
lowo zawodności prób opracowania teorii ludnościo-
wej socjalizmu podejmowanych przez naukowców
marksistowskich. Niewykluczone, że wyrażamy w-tej
sprawie, nadmierną niecierpliwość poznawczą, ocze-

kując po naukach społecznych uogólnień tej rangi,
jaką przynieść może jedynie dostateczny dystans czasu

względem obserwowanych zjawisk gospodarczo-demo-
graficznych.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z ZAGRANICĄ

Otfterwując mechanizm rozwoju dyscyplin ludnoś-
ciowych w minionym 25-leciu łatwo dostrzec znamien-
ne fluktuacje ogólnej koniunktury badawczej i jej
praktycznych efektów. Czynnikami pobudzającymi ak-
tywność naukową środowiska były: zmiana kierunku
lub natężenia obserwowanych procesów demograficz-
nych, świeże inspiracje teoretyczho-doktrynalne,
wreśźęie ..ważkie horoskopy demograficzne potęgujące
z reguły siłę społeczną zapotrzebowania na ekspertyzy
ludnościowe. Ilekroć podobne uwarunkowania wystę-
powały w zbliżonym czasie w sposób równoległy, śro-
dowisko twórcze reagowało spotęgowaniem aktywności
badawczej.

Należy spostrzec, że obopólne kontakty naukowe z

zagranicą przyłączały się w podanym wyżej znacze-

niu do instrumentów wybitnie pobudzających twór-
czość ' naukową kadry krajowych specjalistów. W tym
właśnie przeświadczeniu różnorakie ośrodki badań
1 aplikacji demograficznych w Polsce, a więc zarówno
Komitet Nauk Demograficznych, Główny Urząd Sta-
tystyczny, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju, i szereg wyższych uczelni podejmowały uwień-
czone. praktyczn.yrń powodzeniem starania rozpow-
szechniania indywidualnych i zbiorowych" kontaktów
ze środowiskiem naukowym • za granicą.

yt SŁUŻBIE PERSPEKTYWICZNEGO PROGRAMU
ROZWOJU SPOŁECZNEGO KRAJU

Wzajemnie inspirujące kontakty między naukami
ludnościowymi a ich praktyczną aplikacją mają w

Polsce korzystnie rokujące na przyszłość- doświadcze-
nia. Perspektywa lat najbliższych, w którą- obecnie
wkraczamy i na miarę szczególnych właściwości której
pragniemy. ustalić program badań systemu nauk lud-
nościowych nie; pozostawia'żadnych wątpliwości có do
wzrostu intelektualnej rangi Orzecznictwa demogra-
ficznego w służbie potrzeb praktyki społecznej.'Prze-
mawiają za tym, naszym zdaniem, następujące okolicz-
ności, sprawcze. •

Po pierwsze, wkraczamy zdecydowanie w '«kres • zmiany
utrwalonych praktyką - ostatnich 10—15 lat globalnych relaćji
przyrostowych czynnika ludzkiego i materialnych, składników
majątku narpdovyego. Przebieg owej zmiany układu ludnoś-
ciowych i techniczno-organizacyjnych lnduktorów wzrostu
społeczno-gospodarczego powinien być umiejętnie przewi-
dziany i zaprogramowany pod względem .oczekiwanego czasu

Jej wystąpienia i siły wpływu na kolejne systemy „odbior-
cze" gospodarstwa narodowego, systemu edukącji, opieki
zdrowotnej i socjalnej. Rola szeroko pojętej prognozy demo-
ękonomicznej w ogólnym programie nowej strategii wzrostu
będzie miała znaczenie pierwszorzędne.

Po wtóre, oceniając krytycznie spontaniczne tendencje de-
populacyjne lat 1960-tych w Polsce zamierzamy uczynić przed-
miotem badań i diagnoz program .społecznej interwencji na

rzecz zahamowania spadku dzietności rodzin. Mając na wzglę-
dzie doświadczenie ościennych państw socjalistycznych w tym
zakresie, a w szczególności niśpą i krótkotrwałą efektywność
zastosowanych tam środków polityki pronatalistycznej —

skłonni będziemy poświęcić więcej uwagi wstępnej eksper-
tyzie kierunków i narzędzi działania, przed przedłożeniem
odpowiednich rekomendacji rzeczoznawczych.

Po trzecie, udzielając zrozumiałego pierwszeństwa progra-
mowaniu zasad gospodarowania wynikającego ze -zmian de-
mograficznych przesądzonych tokiem zdarzeń przeszłych a
także podjęciu polityki społecznie racjonalnego sterowania
procesami zastępowalności pokoleń — zapewnić musimy ko-
rzystniejsze niż w latach minionych warunki jakościowej po-
lityki demograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem likwi-
dacji różnię standardów kulturowo-edukacyjnych między róż-
nymi generacjami;

Po czwarte, mając na uwadze niepokojący fakt zahamo-
wania tempa poprawy ogólnej długowieczności mieszkańców
kraju, związany po równi z utrzymywaniem się nadmiernej
umieralności niemowląt w szeregu regionów kraju oraz sła-
bej poprawy zdrowotności mężczyzn . w sile wieku produk-
cyjnego — widzimy się zobligowani do .podjęcia bardziej
wnikliwej penetracji naukowo-badawczej problematyki zdro-
wotnych komponentów egzystencji różnych środowisk 1 róż-
nych generacji biologicznych mieszkańców;. \•

Po piąte, w związku ż oczekiwanym zwiększeniem roli ruch-
liwości przestrzenno-zawodowej" jako substytutu malejące]
ruchliwości- naturalnej mieszkańców w perspektywie, widzimy
potrzebę rozwinięcia studiów nad przyszłymi kierunkami wę-
drówek ludności i przesłankami gospodarczo-prawnyml ułat-
wienia mobilności pracowniczej i osiedleńczej.

W zasięgu każdej dyscypliny badawczej, w tej licz-
bie nauk ludnościowych wyodrębnić można dwa nurty
studialne, które złożyć się powinny w sWej sumie na

jednolity program perspektywicznych poczynań, nau-

kowych.
Nurt pierwszy reprezentują takie studia, które okre-

ślić by można łącznym mianem -badańŁ kontynuowa-
nych, rozwiązujących problemy naukowe, co do któ-
rych, zdołano już co najmniej sformułować pytania ba-
dawcze i wskażać na ekipy naukowe zdolne podjąć,
się ich rozwiązania. -0.

Jest także nurt drugi, który określimy mianem roz-

wojowego, spełniający rolę penetracji białych plam
poznawczych, bliższym zdefiniowaniem" których należy
się dopiero zająć tak od strony merytorycznej,'' jak
i organizacji zaplecza naukowego. Wśród tych badań
I przedsięwzięć, które nazwaliśmy kontynuowanymi
jedno z pierwszoplanowych miejsc zajmuje rozppezęta
już realizacja ambitnego programu doskonalenia sta-

tystyki ludnościowej państwa. Na czym mogłaby ona

polegać?
Wydaje się, że priorytet dochodzeń statystyki lud-

nościowej przesuwa się z wolna od potrzeby rózśźe-
rzania horyzontu obserwacji (wielkość populacji i licz-
ba- badanych cech) na potrzebę poprawy wnikliwości
spostrzegania mechanizmu zmian ludnościowych. W
pewnej mierze wynika to z faktu zaspokojenia ele-
mentarnych potrzeb ewidencji stanu i ruchu ludności,
a w dalszej kolejności —

ze skutków Oczekiwanego
zwolnienia tempa przemian demograficznych w nad-
cbpdf ącym.ćwierćsgjąęzłł,,

Dynamika zmian globalnych' zasobów" "biologicznych
kraju, .

"będzie w latagh .1970—1985' trzykrotnie wolhiej-
śza niż # Hiintefiym 25-leciu. W pfidbbfiyHi Sta&ift
rzeczy kolejny skok jakościowy statystyki demogra-
ficznej polegać może na stopniowym żwfoćie od' Ob-

serwacji faktu do obserwacji funkcjonowania syste-
mu. Ten właśnie kierunek zmian miało ńą "myśli kie- x

townićtwo GUS" zapowiadając studia had
:

Wprowadze-
niem zintegrowanego systemu statystyki społecznej
i demograficznej.

Powodzenie tej inicjatywy zmieniłoby z czasem ra-

dykalnie wzajemne stosunki empirii i teorii w nau-

kach ludnościowych oraz ułatwiłoby wypełnianie
funkcji rzeczoznawczych w demografii zwłaszcza pod
postacią doskonalenia prognoz ludnościowych. Bez
pewnego stałego wyprzedzenia między „laboratorium
demograficznym" a systemem pobięrania danych empi-
rycznych przez regularny aparat ewidencji — słabną
bowiem impulsy konceptualne doskonalenia 'statystyki
ludnościowej.

Rozwój ppołeczno-gospodarczy Polski lat' 1975—2000
przechodzić będzie kolejno szereg faz o różnych prio-
rytetach ekonomiczno-socjalnych i różnej bazie tech-
nićzno-cywilizacyjnej. Jest zatem rzeczą słuszną, aby
część potencjału badawczego nauk społecznych-w tej
liczbie demografii, mogła być oddysponowana równo-
legle do zamierzeń studialnych penetrujących bądź
dalej usytuowaną perspektywą czasu,

- bądź mniej uty-
litarnie motywowane problemy studialne. -

W tak określonym kręgu programowanych studiów
0 charakterze wewnątrz i międzydyscyplinarnym'wy-
mienić trzeba dwie grupy problemowe. Grupę pierw-
szą stanowiłyby studia nad przemianami ról życia
ludzkiego. W ich zakres wchodziłyby w szczególności
badania nad: -

9 wzajemną relacją metamorfozy demograficznej (spadek
zgonów i urodzeń) do ewolucji*" ról społeczno-kulturalnych
dziecka, człowieka dojrzałego i ludzi, starych w. różnych for-
macjach ustrojowych późnej fazy - uprzemysłowienia,

0 funkcjami ekonomicznymi 'i «połepzno-kulturalnymi ro-

dziny XXI-wiecznej i współczesnej ,w różnych formacjach
ustrojowych, . . .

"'

• wpływem oczekiwanych odkryć' tne'dycyny w dziedzinie
sterowania zjawiskami, dziedziczenia życia, ,oraz cech' b' 0l °"

eicznycli l psychofizycznych człowieka — na ewolucję spo-
łeczno-prawnych instytucji małżeństwa i rodziny.

Grupę drugą stanowiłyby,,? kol.ei' rzeczy studia sku-
piające się na problematyce teorii reprodukcji lud-,
ności. Widzimy wśród -nich następujące* tematy stu-
diów: ,

• krytyczna analiza współczesnych -doktryn ludnościowych,
0 makroekonomiczne i cybernetyczne- modele dynamiki de-

mograficznej i struktury zaludnienia, .

9 badania ewolucji „ekonomicznego - progu" swobodnej pro-
kreacji różnych warstw społecznych, z uwzględnieniem zmien-
nej roli ekonomicznych determinant dzietności, rodziny w

czasie i wg. stratyfikacji społecznej,
• rola ekonomicznych i świadomościowych uwarunkowań

postaw prokreacyjnych różnych warstw społecznych w
warunkach autonomii' podejmowania decyzji' rodzicielskich
przez rodzinę, . >• v

9 ewolucja, ról funduszy' spożycia zbiorowego - i konsumpcji
indywidualnej jako instrumentu perspektywicznej - polityki
ludnościowej pańitwa socjalistycznego.- '

WARUNKI DZIAŁANIA

Istnieją przekonujące dowody .po temu, że instytu-
cjonalne formy mecenatu naukowego'wykraczają! da-
leko poza przypisywane im ną ogół znaczenie formal-
ne; odgrywając praktyczną rolę w sterowaniu dzia-
łalnością badawczą środowiska.

Działalność komitetu sprzyjała zespalaniu rozpro-
szonej zawodowo i przestrzennie kadry, -naukowców
1 praktyków w jednolite środowisko badawcze. Rolę
integrującą odegrały, tutaj licznie zwoływane sym-

pozja ogólnopolskie i sesje regionalne,. powołanie- dwu
sekcji problemowych-prowadzących włashą akcję:.' m

-

formacyjno-odczytową, przyznawanie nagród . ża waż-
kie publikacje demograficzne. Niezmiernie ważnym,
instrumentem . w wypełnianiu przez Komitet jego
funkcji organizatorskich była działalność wydawnicza,,
prowadzona zarówno za pośrednictwem własnego pe-
riodyku („Studia Demograficzne") jak: i rozlicznych
inicjatyw edytorskich w dziedzinie przekładów obco-

języcznych- literatury- demograficznej, nowel zac i poV
skićh podręczników demografii oraz publikacji kra-
jowego dorobku piśmienniczego. P^czy^niateprzy-
czyniły się w niemałej mierze do przełamania chwilo-
wej' passy pro.winćjonalizmu demografii pblskiej i ze-

. tknięcia jej przedstawicieli ze Środowisk em demo-
grafU światowej. zarówno na Pjatforrn e konferencji
i zjazdów/ międzynarodowych, jak i Unii Badania Za-
gadnień Ludnościowych. •

W sUmie''działalność Akademii, przysłużyła ^się do-
brze potrzebom okresu formowania demografii jako
nowej dyscypliny naukowej: Jakie przedsięwzięcia w

zajmu1ąćel:'rfas sferze organizacji nauki/i?lezaloby\ w

dalszym ciągu postulować, aby stworzyć jej w przy-
szłości-równie korzystne Barlinki rozwoju?

Siłą rzeczy, na pierwszym planie sytuuje się potrze-
ba uchylenia slćutków regresu, który' przyniosły decy-
zje 1969—70 . Za sprawę szczególnej wagi należy w

tym miejscu uznać podjęte ostatnio starania wjadz
Akademii w Vkierunku przywrócenia naukom ludno-
ściowym statusu'dyscypliny reprezentowanej w pań-
stwowym programie węzłowych probleittów badaw-
czych. Referat Sekretarza Wydziału Nauk Społecznych
PAN — prof.- W . Markiewicza, wygłoszony na kwiet-
niowej naradzie Nauk Społecznych i Humanistycz-
nych w KC PZPR, zapowiada wyłonienie wśród dzie-
więciu nowych problemów węzłowych tematu zatytu-
łowanego: „Badania nad optymalizacją procesów de-
mograficznych i' reprodukcji ludności w Polsce".

Kolejną, sprawą zasługującą 'na rozważenie jest kwe-
stia form sprawowania instytucjonalnej *>opieki nad
niektórymi, dyscyplinami społecznymi,, w tej liczbie
demografii. Obserwujemy w tej dziedzinie nadmierne
rozproszenie inicjatywy, prerogatyw^ budżetu pomię-
dzy różne: ośrodki dyspozycji naukowej i administra-
cyjnej.

Nie podjęto .rzeczowego rozpatrzenia •„ sprawy, czy
funkcje koordynacyjne agend Komitetu powinny sku-
piać się wyłącznie na sferze samego procesu naukowe-
go poznania w obrębie danej dyscypliny; czy też po-

winny one wkraczać również w sferę zastosowań i
aplikacji rezultatów tego poznania. Inaczej mówiąc:
koordynacja w przedmiocie nauki, czy nauki i pochod-
nych ekspertyz? Przez jakiś czas stosowano w intere-
reśująćytn nas przypadku rozszerzającą interpretację
tej definicji. *

.

Stan aktualny utrudnia prowadzenie jednolitej poli-
tyki naukowej, a ponadto komplikuje realizację uzgod-
nionych przedsięwzięć wskutek rosnących nakładów
czasu na zajęcia badawcze jałowe — koordynację stu-

, diów.' Sprzyja on również powstawaniu i utrzymywa-
niu się fikcji rzeczoznawczych wynikających z prze-
rostu liczby formalnych komitetów, grup i zespołów
opiniujących w stosunku do faktycznego stanu kadry
samodzielnych ekspertów zasiadających w rezultacie
w kilku, nominalnie „niezależnych" względem siebie
zespołach. "

Zaprowadzenie niezbędnego porządku w dziedzinie
Samej administracji nauki może istotnie zwiększyć dy-
spozycyjny czas demografów w podstawowej działal-
ności badaweżej.-

U progu latl960-tych nie istniały jeszcze warunki ! nie
zachodziła - nawet potrzeba natychmiastowego formowa-
nia centralnej placówki? badań ludnościowych. Postulat
taki wysuwano natomiast jako'zadanie docelowe; ku
któremu należało zmierzać w toku stopniowych przy-
gotowań, doboru pola dochodzeń badawczych i przygo-

towywania własnej kadry. Brak wyraźnej zachęty dla
podobnego kierunku postępowania, zarówno w samej
Akademii jak i administracji państwowej (w tej licz-
bie' skutki polityki deglomeracji placówek stołecznych),
spowodował wydłużenie owego okresu przygotowaw-
czego ponad realnie potrzebną miarę. Zaledwie w ro-

ku 1967 powzięto decyzję o utworzeniu Pracowni De-
mograficznej PAN przy Uniwersytecie Łódzkim. W
ftiespełna półtora roku od tej decyzji, uznano za moćli*
we

' pońi^piie^ ąt^a^.o . zjrjąle^en^ innych rozwiązań
fórmalno^jrgąnizaęyjnych i pracownię, v rozwiązano;

' Sródojtyisicó W^Sgraticzńe nie Uważa tej sprawy 2K
fiitapfeąfii' iisli&ffią. • ll liSśJe -

"
uzasadniona potrzeba

merytorycznego rozpatrzenia sprawy reaktywowania
poaijbhej placówjci, oraz ustalenia jej programuj
miejsca funkcjonowania i środków wyposażenia.

*

Oceniając najbardziej lapidarnie charakter postępu,
Jaki miał miejsće w przedmiocie i organizacji badań
.ludnościowych w ubiegłym 10-leciu, zauważymy zna-

mienne przesunięcia między rolft ośrodków akade^.
mickich a rolą instytucji statystyki i aplikacji demó^
graficznych, na korzyść tych ostatnich. Szczególnie
dynamiczne postępy poczynił Główjpiy Urząd Statys-
tyczny w dziedzinie gromiądzenia i ' przelwarzariia
podstawowych danych statystycznych ludności.

Diagnozy i projekcje demograficzne ' Weszły na;
trwałe i w sposób powszechny do warsztatu* p^acy
centralnych i terenowych instytucji planowania spo-

łecznorgospodarczego i urbanistyćzno-przestrzehnego.
Demograłiajj ptospwana, a także studią z pogranicza
nayk ludnościowych i pokrewnych dyscyplin społecz-
nych ~ rozwijane sa przez pracownie specjalistyczne
•wielu instytutów resortowych i uniwersyteckich. Stan
kadry placówek akademickich, uprawiających w

tym samym- czasie badania podstawowe w dziedzinie
demografii uległ;natomiast -uszczupleniu..

Bilans zmian : Akademickiej kadry wykładowców
demografii w latach 1945—1970 jest zdecydowanie
ujemny. : Na miejsce bezpowrotnej straty piętnastu
badaczy i .pedagogów z tytułem profesora, uprawia-
jących bezpośrednio lub ubocznie studia, ludnościowe
— przybyło1; zaledwie pięciu samodzielnych pracow-
ników ' nauki' średniego pokolenia, z. których nie
wszvscv zresztą prowadza działalność dydaktyczną;
Czterech specjalistów eolskich w tei dziedzinie prze-

bywa ponadto ha długoterminowych- kontraktach
pracowniczych zagranicą. Tworzv sie w tych. okolicz-
nościach i daje o:, sobie znać nierównowaga między
gromadzeniem wi,edzy empiryczne} i stosowanej a

svnteza teoretyczną.
Pokładając pełnę zaufanie w, talentach i dociekli-

wości badawcze! [starszych, generacji naukowców, ńie
możemy nie zauważyć, że perspektywy innowacji
badawczych., zależeć bedą, od sprawności dopływu
młodych i poszukujących doDiero swego „miejsca" w

życiu- naukowym umysłowości, któte trzeba dopiero
dla dyscyplin demograficznych iMzyskiać. Należy zde-
cydowanie rozpocząć od nadrabiania tyęh właśnie za*

:

łegłości; formowania' własnego- iaplećża kadrowego — •

nie wykluczając zastosowania doraźnych środków za-

radczych (stypendia w znanych ośrodkach kształcenia
zagranicą). .

*
,

Wąskim-gardłem diagnostyki Społecznej w intere-
sującej 'nas- dziedzinie przestał być dawno' brak za-

plecza informacji wyjściowych. Jest nim dzisiaj prze-
'

de wszystkim małą sDrawność interptetacyjną, bez
udoskonalenia które j dalszy postęp obserwacji faktów
może okazać, sie w niemałej mierze jałowy, zwłaszcza
z punktu''widzenia doradztwa dla celó\^ polityki spo-

łecznej...Ta jawna'luka badawcza «Ostała w środo-
wisku 'demograficznym ddwno dostrzeżona. Nie jest
jednak rzeczą pozbawioną praktycznego znaczenia,
że najbardziej ambitna i najlepiej .rokująca kadra
młodych specjalistów demografii nie znajduje od lat
warunków .dla trwałej kariery badawczej, trafiająe
bąidz ną stanowisko pracowników- dydaktycznych
badź. pracowników rfkdmirtistrącji centralnej '

" w

bezpośredniej styczności ze sprawą omawiani
poprzednio pozostaje kwestia odrobienia zaniedbań w

dziedzinie kształcenia młodego narybku kadr demo-
grafjcznych.. Idzie,, tu o kilka spraw -t&vnocześńie:
uświadomienie sobie zasad długofalowei - preorientacji

' spęcjalistycznęgo kształcenia demografów i celowe
uprofilowąnie noś jćzególnyph uczęlni. jeśli idzie o typ
absolwenta, jakiego powinna i mogłaby przygotowy-i
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Postępujący proces integracji go-
spddarezej w ramach RWPG oraz

nieprzerwany, rozwój współpracy
gospodarczej i naukowo - tech-
nicznej między Polską a Nie-

miecką Republiką Demokratycz-
ną, przyczyniły się do zdynami-
zowaną ^ wzajemnie korzystnej
wymiany handlowej między obu
krajami.

MATERIALNĄ podstawą rozsze-

rzającego się współdziałania
był dynamiczny wzrost sił

wytwórczych w obu krajach. NRD

osiągnęła —
' podbbnie jak i Polska

— pow/ażny rozwój potencjału wy-

twórczego. Pod względem rozmia-
rów produkcji' przemysłowej znaj-
duje się na piątym miejscu w Eu-

ropie, a- w śwfecie zajmuje miejsce
w pierwszej dziesiątce. W wielu
dziedzinach ekbnomiki, nauki i tech-
niki NRD przoduje wśród krajów
RWPG. , .

KIERUNKI ROZWOJU
GOSPODARKI

Podstawowe, klśruhki rozwoju go-

spodarczego NRD na lata 1971^1975
przewidują dalszą intensyfikację 1
wzrost efektywności produkcji ma-

terialnej. Zaplanowano przy tym
szczególnie intensywny Wzrost' pro-

dukcji rynkowej oraz Znaczne roz-

szerzenie budownictwa mieszkanio-

wego. Założone kierunki rozwoju
gospodarki narodowej odpowiadają
aktualnym "wymaganiom wysoko
uprzemysłowionego państwa Socja-
listycznego oraz uwzględniają w

dużym stopniu wżaiemne potrzeby
rozwoju krajów RWPG; Zgodnie z

przyjętym planem pięcioletnim, do-
chód narodowy NRD powinien
zwiększyć się w 1975 roku o 27 proc.
w stosunku do 1970 roku. . Wartość

produkcji towarowej przemysłu
wzrośnie o 34 proc., przy wzroście

wydajności pracy o 35 proc.

Dla likwidacji szeregu dyspropor-
cji gospodarczych;» '"J&ói^^^y^fchie
Utrudnia ją ' obecnie ' darszy n&rrrfó-

nijny rozwój' gosppdąrki -narodowej,
realizuje" się szybką %żbudpwę~'%ązy-
energetyćznej oraz v^zr6śt produkcji
kooperacyjnej, szczególnie w zakre-
sie odlewnictwa. Dla dalszego prze-

mysłu. elektromaszynowego, który
ma zwiększyć się w bieżącym pię-
cioleciu o dalsze '50 proc., rozszerza

się .wydatnie produkcję wysokoga-
tunkowych .asortymentów. stali. Roz-
budowa , zakładów produkujących
podzespoły, zespoły .i części przezna-
czone cjla przedsiębiorstw wytwarza-
jących Wyroby finalne, postępuje
szybko nąprzód., Wzrost produkcji
tych wyrobów jest znacznie szyb-
szy niź produkcji całego przemysłu
maszynowego i meitalowego. Reali-

zowany."jest również bardzo dyna-
miczny rozwój przemysłu chemicz-

nego, zwłaszcza produkcji mas plas-
tycznych' i włókien syntetycznych.

Pomimo trudnych warunków at-

mosferycznych, jakie występowały
w ostatnich latach na terenie NRD,
udało się zapewnię wysokie dostawy
produktów rolnych

1
, Wzrost produk-

cji rolnej w bidżącym pięcioleciu
ma osiągnąć 12,5 proc. ,

'
co przy

praktycznie pełnym wykorzystaniu
ekstensywnych rezerw rpzwbju tej
produkcji jest zadaniem bardzo na-

piętymi.
" '

•

. Na podstawie tego wzrostu pro-

dukcji rolnictwa, szybkiego zwięk-
szenia wytwórczości przemysłu rol-

ni3-spożywczego i lekkiego oraz in-
n-ch • dziedzin' produkcji» • realizuje
się dalsze podniesienie poziomu ży-

ciowego ludności» Według założeń
planu pięcioletniego dochody Realne
ludności mają wzrosnąć w tym
okresie o 22 proc.

Dotychczasowe bieżące oceny roz-

woju ekonomicznego NRD wskazu-
ją, że zadania planowe realizowane
są pomyślnie.

W bieżącym pięcioleciu następuje
dalsze rozszerzenie współpracy teęłj-
niczno-produkcyjnej. i handlowej
między NRD a innymi krajami, so-

cjalistycznymi zrzeszonymi W
RWPG. Niezależrjie od istniejącego
już wysokiego poziomu eksportu do

tych krajów, na lata 1971—1975

przewidziano dalszy jego wzrost, o

50 proc. Odpowiednio ma być
zwiększony import ż .krajów RWPG,
co zapewnia niezbędny rozwój go-

spodarczy i polepsza równowagę
rynkową. Jednocześnie z dynamicz-
nym rozwojem współpracy produk-
cyjno-handlowej z krajami socjalis-
tycznymi, następuje znaczny wzrost

wymiany towarowej z wysoko roz-

winiętymi przemysłowo krajami, ka-

pitalistycznymi oraz z państwami
rozwijającymi się.

DRUGI PARTNER HANDLOWY

Niemiecka Republika Demokra-

tyczna Zajmuje obećnie drugie po
ZSRR miejsce na. liśćie głównych
partnerów handlowych Polski. Ż ko-
lei PRL jest trzecim kontrahentem
hahdlówym naszego zachodniego
sąsiada. Współpraca gospodarcza,
naukowo-techniczna i wzajemna
wymiana handlowa między naszymi
krajami ma już wieloletnią bogatą
tradycję. Obroty handlowe między
PRL a NRD przekroczyły w ubie°-

. łym pięcioleciu 11 rinld zł dew'. W
latach 1971—1975 Osiągną one 16
mld zł dew., to znaczy zwiększą się
o 45 proc. Udział obrotów towaro-

wych z NRD stanowi około 9 proc.
całości wymiany handlowej Polski z

zagranicą. Natomiast 7 proc. obrotów
NRD z zagranicą stanowi wymiana
towarowa z naszym krajem. Wza-

jemne obroty handlowe cechuje wy-
soka dynamika .rozwoju wynosząca
średniej około 10-12 proc. rocznie, co

świadczy wyraźnie o intensywnie
rozwijającej: s^^p^^j^y^eljpno-
rrjfcżnej, między ębu kęaj^pi,, -!

W ślad za szybkę) zwiększającą się
wymianą handlową następują także

korzystne '-zmiany w strńkturze
obrotów towarowych. Coraz więk-
szego znaczenia zaczyna nabierać

wymiana maszynami "i urządzeniami
oraz artykułami konsumpcyjnymi
pochodzenia przemysłowego. W eks-

porcie polskim do ' ŃRD udział tó-
watów przemysłu elektromaszyno-
wego i obiektów budownictwa wyriOSi
obecnie ponad 50 proc. W latach
1966—1970 udział maszyn i ufządżeń

wynosił 37 proc. ogólnych obrotów

handlowyth. Grupa paliw i energii
stanowi około 20 proc. ogólnego eks-

portu do NRD, a grupa wyrobów
przemysłu spożywczego i roljiicłWa
prawie 8 proc. NRD' jest najwięk- .

śzym odbiorcą tych artykułów śrao-
śród pozostałych- krajów socjalis-
tycznych, zakupując^ 45 proc. całego
eksportu tej grupy do krajów -so-

cjalistycznych.

Największą pozycję w nasżym
imporcie z NRD stanowią wyroby
przemysłu elsktrqmaszynówęgó.
Udział tej grupy towarpwśj . w licz-

nym imporcie przekracza 60"'pręc.
Odpowiada to jednej piątej wartoś-
ci naszego importu tych towarów

zakupywanych W krajach socjalis-
tycznych. Ważną pożycję w impor-
cie stanowią także-wyroby przerftys-

łu chemicznego, na które przypada--
ło 11 proc. wartości ogólnych' zaku-

pów w NRD, oraz szeroki asorty-
ment towarów rynkowych.

Import z NRD jest znacznie więk-
szy od naszego eksportu do tego
kraju* Różnicę między importem a

eksportem pokrywamy usługami w

zakresie tranzytu towarów handlu

zagranicznego, głównie w relacji
NRD-ZSRR -NRD. W bieżącym pię-
cioleciu nadwyżka importu nad na-

szym -eksportem z tego tytułu wy-
niesie prawie 3 mld zł dew., a więc
będzie prawie równa rocznej war-

tości wymiany handlowej. Pokrycie
te&o salda przez NRD dostawami to-
warów ma dla naszej gospodarki
istotne znaczenie, gdyż pozwala w

większym stopniu zaspokoić potrze-
by produkcyjne i rynkowe.

Podobnie wartościowy element
współpracy stanowią usługi budow-
lane świadczone NRD. Wykonaw-
stwo przez polskie przedsiębiorstwa
specjalistycznych robót budowla-
nych i montażowych na obszarze
naszego zachodniego partnera, sta-

nowi już poważną pozycję w na-

szym eksporcie i posiada dużą per-

spektywę dalszego rozwoju.
W roku ubiegłym nastąpiło znacz-

ne zwiększenie zakupu w NRD 1 w

Polsce środków płatniczych, w

. związku z dynamicznym rozwojem
turystyki między obu krajami.
Zwiększenie zakresu operacji płatni-
czych spowoduje w najbliższych la-
tach istotne zmiany w wielkości i
strukturze wzajemnych obrotów

handlowych między Polską a NRD.

W tśj sytuacji niewątpliwie znacz-

nie Większych niż dotąd wysiłków
wymagać będzie szczególnie dążenie
do szybszego wzrostu naszego eks-
portu do NRD, zwłaszcza wyrobów
przemysłu elektromaszynowego oraz

SZsrsżej niż dotychczas współpracy
w dziedzinie rozwoju specjalizacji i

kooperacji produkcji. W obecnej sy-

tuacji niezbędne jest uruchomienie
wielu przedsięwzięć stymulujących
dalsze rozszerzenie zainteresowania

naszego przemysłu i handlu zagra-

nicznego eksportem eolskim do
NRD. Duże znaczenie pow

!
nna ode-

grać również zwiększona działalność

akwizyęyj.i)p-r .eklamp\va, na ryoku
naszego zachodniego sąsiada.

INTFNSYFTKĄCJA,
WSPÓŁDZIAŁANIA

Korzystny wpływ na wzrost obro-
tów handlowych między PRL a NP.D
ma rozszerzanie i pogłębianie
współpracy techniczno-produkcyjnej
między obu krajami, realizowanej w

wyniku kontaktów dwustronnych i

wielostronnych w ramach RWPG.
W ostatnich latach zawartych zosta-

ło szereg porozumień specjalizacyj-
nych i kooperacyjnych między wie-
loma gałęziami przemysłu współ-
działających państw. Ogólna wartość
dostaw specjalizacyjno-kooperacyj-
nych ustalona w dwustronnych poro-
zumieniach wyniesie w bieżącym
pięcioleciu w eksporcie polskim do
NRD ponad 550 min zł dew., a w

imporcie około 300 min zł dew.

Specjalizacja 1 kooperacja pro-

dukcji uregulowana ponad 50 umo-

wami dwustronnymi, obejmuje prze-
de wszystkim produkcję różnego ro-

dzaju maszyn i urządzeń takich jak:
tokarki rewolwerowe i obrabiarki

kolejowe, urządzenia transportowo-
dźwigowe, armatura przemysłowa,
maszyny budowlano-drogowe i inne.
Zawarto wiele umów o realizacji
przerobu uszlachetniającego, głów-
nie w przemyśle lekkim oraz w za-

kresie specjalizacji produkcji w ta-

kich gałęziach przemysłu jak pro-

dukcja gazów szlachetnych, środ-
ków ochrony roślin," barwników or-

ganicznych, ogumienia, farmaceuty-

ków itd. Na uwagę zasługuje rów-
nież dokonany podział pracy w pro-

dukcji błon fotograficznych, lamp
elektronowych, półprzewodników i
obwodów scalonych, źródeł świat-
ła, elementów maszyn wirujących,
maszyn odlewniczych, wypósażenia
okrętowego, maszyn włókienniczych,
i innych wyrobów. Należy podkreśr
lić także prowadzone prace nad

kompleksowym programem współ-
pracy i podziału zadań produkcyj-
nych w przemyśle chemicznym do
1980 roku.

Dotychczasowy rozwój specjaliza-
cji i kooperacji produkcji między
Polską a NRD, pomimo dużego po-

stępu, jaki odnotowano w tej dzie-
dzinie w ostatnich latach, nie jest
jednak zadowalający. Udział do-
staw produkcji specjalizowanej 1 ko-

operowanej w ogólnych obrotach to-

warowych jest w sumie nieznaczny
i nie pozostaje w odpowiedniej pro-
porcji do aktualnego stopnia- rozwo-

ju przemysłowego obu krajów. Do-

tychczasowe powiązania kooperacyj-
ne były często wypadkową posiada-
nych w danym momencie mocy

wvtwórczych i programów produk-
cji. Stan ten uniemożliwiał szeroki

rozwój międzynarodowej kooperacji
produkcji 1 nie mógł w tym przy-
padku zapewnić odpowiedniej efek-

tywności podejmowanych przedsię-
wzipć kooperacyjnych.' ,

W świetle tego niezbędna jest dal-
sza intensyfikacja działań zmierza-

jących do znacznego rozszerzenia

techniczno-produkcyjnej współpracy
między obu krajami, szczególnie w

przemyśle elektromaszynowym,
ci^.kim, chemicznym, lekkim oraz

w budownictwie i transporcie. Wy-
daje się, że istn: .e

;
ą także realne

perspektywy wspólnego eksportu
wielu wyrobów. produkcji koopero-
wanej na rynki krajów trzecich.

Nową formą współdziałania, zaini-

cjowaną w czasie dużego ożywienia
współpracy, które miało miejsce w

ostatnich latach między obu kraja-
mi, jest wspólne budowanie i eks-

ploatacja zakładów przemysłowych.
Przykłsdem nowej inicjatywy jest
ńa przykład' wznoszona przędzalnia
bawełny w' Za^rterćib? fabryka-sta-
nowić. będzie wspólną wfłasnośe. PBf .

i NK.Dj ze ;»fsp^3y^n|.(ząrządem i'po-
działem wyprodukowanej przędzy.
W przyszłości istnieje możliwość

dalszej rozbudowy tego zakładu w

kombinat włókienniczy, obejmujący
również wykańczalnię i tkalnię oraz

ewentualnie dziewiarnię. Projektuje
sie także wybudowanie wspólnej fa-

bryki łożysk tocznych, fabryki okuć

meblarskich, dwóch fabryk mebli
na eksport i innych zakładów.

Polska uczestniczy .w inwesty-
cjach; na terenie NRD w kopalnic-
twie scli potasowych. Z naszej stro-

ny występuje się z propozycją ewen-

tualnego udziału NRD i CSRS w bu-
dowie odkrywkowej kopalni -węs;la
brunatnego i wielkiej elektrowni

opartej na tym węglu w Bełchato-

wie, w zamian za przyszłe dostawy
energii elektrycznej do tych krajów.
Istnieje również możliwość współ-
pracy w dziedzinie Drojektowania,
tworzenia wspólnych biur konstruk-

cyjnych, unifikacji konstrukcji i
technologii, co przyczyniłoby się do

pogłębienia trwałych związków pro-

dukcyjnych.

Drogę do szerokiej, efektywnej
międzynarodowej specjalizacji i ko-

ooeracji produkcji otwiera obecnie

Kompleksowy Program RWPG.

Włączenie się obu krajów w pełną
realizację tego Programu powinno
przyczynić się do szybkiego 'rozsze-
rzenia współpracy techniczno-pro-
dukcyjnej i wzajemnie korzystnej
wymiany' handlowej.

Aparaty fotograficzne / Kombinatu „Pentacon" w Dreźnie cieszy się dobrą marką naca lym świecie. ZDJĘCIA: ARCHIWUM

HANDEL
zagraniczny Polski b

krajami RWPG rozwijał się w

1972 r. bardziej dynamicznie niż
w latach poprzednich,' przy czym
wzrost eksportu był silniejszy niż
importu. W 1972 r. eksport do kra-
jów RWPG zwiększył się o około
20 proc. w stosunku do 1971 r. a

import o 10 proc. Podstawową po-

zycją w naszym eksporcie do kra-
jów RWPG były wyroby przemysłu
elektromaszynowego i stanowiły w

nim w 1972 r. około 63 proc. W

imporcie Polski z RWPG wyroby
przemysłu elektromaszynowego sta-

nowiły w minionym roku około 50

proc. Import towarów zalicza-
nych do tej grupy handlowej wzrósł
w ciągu 1972 r. o 20 p<roc, w po-
równaniu z rokiem poprzednim,
a' eksport odpowiednio o 17 proc.
Znacznie mniejszy udział w handlu
Polski z krajami RWPG miały pa-
liwa 1 energia, wyroby przemysłu
lekkiego, przemysłu spożywczego
i rolnictwa.

Osiągnięty wysoki udział wyro-
bów przemysłu elektromaszynowe-
go w wymianie towarowej Polski
z krajami RWPG powoduje, że kie-
runki kształtowania obrotów tymi
towarami w znacznym stopniu
wpływają i wpływać będą w per-
spektywie na dynamikę i strukturę
całego naszego handlu zagranicz-'
nęgo.

W 1972 r. nastąpiło przysoie-
szenie obrotów handlowych Pol-
ski z krajami RWPG. Nie usu-

nięte zostały jednak wszystkie
czynniki hamująco wpływające na

rozwój handlu. Koncentracja uwa-

gi na sferze produkcji pozwala
zauważyć zjawisko niewystarczają-
cego dostosowania struktury naszej
podaży eksportowej (tak pod wzglę-
dem asortymentu, jak i-jakości i po-
ziomu technicznego) do struktury
popytu w krajach partnerów so-

cjalistycznych, zwłaszcza w handlu
maszynami i urządzeniami i inny-
mi wyrobami przemysłu elektromi-
szynowego. Podobna sytuacja wy-

stępuje również w krajach partner-
skich. Niedostateczna niekiedy po-
daż o odpowiedniej jakości i struk-
turze powoduje zarysowywanie się
odcinkowych trudności w pokrywa-
niu naszych potrzeb importem z

krajów socjalistycznych'. ,,•;<
i Zasygnalizowane' Wyżej" zjawlśkS'

są" stopniowo likwidowane W drodze
rozwijania wszechstronnej współ-
&racv produkcyjnej między krajami
RWPG. Mimo niedociągnięć, do-
tychczasowe prace w zakresie spe-

cjalizacji i kooperacji- . produkcji
przyniosły pozytywne wyniki. Znaj-
dują one wyraz w dotychczasowym
rozwoju handlu między krajami
RWPG, maszynami i urządzeniami.

•,. Systematyczny wzrost udziału
Polski w międzynarodowej specjali-
zacji i kooperacji produkcji, -jest
czynnikiem, który w długim okre-
sie mógłby zdynamizować obroty
handlowe Polski z krajami RWPG
zarówno w zakresie gotowych wy-
robów przemysłowych,- jak i w za-

kresie części maszyn i elementów
do produkcji — czynnikiem, który
sprzyjał będzie korzystnemu kształ-
towaniu struktury rodzajowej i kie-
runkowej polskiego handlu zagra-

nicznego.

*

Głównymi partnerami Polski w

zakresie powiązań specjalizacyjnych
i 'kooperacyjnych były w 1972 r„

podobnie jak w latach ubiegłych,
Związek Radziecki, NRD i Czecho-
słowacja.

W 1972 r. realizowane były za-

warte wcześniej z ZSRR porozu-
mienia, z których przykładówo wy-
mienić można, takie jak umowa o

dostawach kooperacyjnych do., sa-

mochodu osobowego WAZ „Żiguli",
umowy O dostawach sprzęgieł elek-
tromagnetycznych do obrabiarek dla
ZSRR i obrabiarek skrawających
dla Polski, zunifikowanych skrzyń
biegów do maszyn drogowo-budo-
wlanych dla ZSRR i tych maszyn
dla Polski oraz o specjalizacji w

zakresie produktów chemicznych.
Pełna realizacja dotychczas za-

wartych umów oraz przygotowywa-
nych nowych porozumień specjali-
zacyjnych i kooperacyjnych* które
będą konkretyzowane w trakcie

koordynacji planów gospodarczych
po 1975 r. powinna pozwolić na

intensyfikację współpracy oroduk-
cyjnej między Polską i ZSRR w

nadchodzących latach i w efekcie

spowodować wzrost wzajemnej wy-

miany towarowej.
Drugim co do rozmiarów wzajem-

nych dostaw specjalizacyjnych i ko-
operacyjnych partnerem Polski by-
ła w 1972 r., Niemiecka Republika
Demokratyczną. W 1972 r. dokonał
się znaczny postęp na odcinku dal-
szego rozszerzenia omawianych form
wspólDracy między obu . krajami.
Zawarto mianowicie kilkanaście no-

wych porozumień o specjalizacji
i koooeracji produkcji dotyczących
produkcji np. wyposażenia okręto-
wego, niektórych typów maszvn

i urządzeń i elementów do nich,
lamp elektronowych, źródeł światła.
W roku ubićgłym nastąpiło też zin-

tensyfikowanie prowadzonych w

trybie dwustronnym prac w kie-

runku rozszerzenia omawianych w

zbliżającym się okresie form wspol*
pracy produkcyjnej między polską
i NRD.

Specjalizacja 1 kooperacji 'nftwiąf
zana między Polską, i.Czechpslpyia-
cją już w latach wcześniejszych^ a

realizowana w 1972 r. v koncentro-
wała się w przemyśle' ciągnikowym,
motoryzacyjnym, w produkcji ma-

szyn rolniczych, silników ..okręto-
wych, źródeł światła, . styczników
prądu stałego, dynamonjetrów
i lamp odbiorczych. -

. Ząwairćte
1972 r. szeregu porozumień'1 p spe-
cjalizacji i kooperacji między < Pól-
ską i Czechosłowacją dotyczących
między innymi przemysłu Elektro-
maszynowego i chemiczhęgó' jest
poważnym krokiem naprzód, yvr
omawianych formach współpraćjr. \

Aktualnie realizowane powiązania
specjalizacyjne i kooperacyjne mię-
dzy Polską i Węgrami dotyczą 'rri.ln.
przemysłu motoryzacyjnego,- pro-

dukcji przełączników klawiszowych
i wyłączników zwarciowych, a- mię-
dzy Polską i Bułgarią . —, dotyczą
przemysłu stoczniowego, a*'w per-
spektywie obejmą też współpracę
w produkcji samochodu małolitra-
żowego. '. ,•-•;•

Z pozostałymi krajami- członkow-
skimi RWPG, mimo prowadzonych
prac w branżowych grupach' • robo-
czych, nie doszło jeszcze do: zawąr-
cia wieloletnich dwustronnych^ po-
rozumień o specjalizacji i koopera-
cji produkcji. Natomiast z krajami
socjalistycznymi, nie będącymi
członkami RWPG, Polska, rozwija
kooperację z Jugosławią, w zakresie
przemysłu motoryzacyjnego.

'

Rezultatem prac w ramach sta-

łych komisji branżowych- -TIWPG,
a zwłaszcza Stałej Komisji' Przemy-
ślu Maszynowego,, jest podjęcie no-

wej formy współpracy produkcyj-
nej krajów RWPG, Wielostronnej
specjalizacji i kooperacji produkcji.
W 1971 i 1972 r. podpisanych

'
zo-

stało wiele tego rodzaju umów; któ-
rych sygnatariuszem jest T?oląk£, a

dotyczących podziału produkcji
m. in. w przemyśle stoczniowym»
maszyn rolniczych, obrabiarkowym,
chemicznym". Porozumienia tg z ję^
riej strony stworzą podstawy..' dla

pogłębienia . podziału pracy, międijy
krajami RWPG.? z drugiej zaś- stro-

ny będą one także • źródłem . do-
świadczeń dla dalszej wielostronnej
współpracy produkcyjnej • między
krajami RWPG. Rozszerzenie' no-

wych form współpracy produkcyj-
nej dwustronnych i wielostronnych,
w- 1972 r. było to w dużym stopniu
rezultatem sfinalizowania .pirac pod-
jętych w tym kierunku .już w. la-
tach ubiegłych. -Trzeba również

. stwierdzić, że w omawianym 1972 r.

próbowano również intensyfikować
działania w kierunku dalszego po-

głębienia i rozszerzania, specjaliza-
cji i kooperacji produkcji • międay

Polską i krajami RWPG.
*

Mimo znacznego postępu, jaki odr
notowano już na omawianym - od-
cinku współdziałania gospodarczego
Polski i krajów RWPG dotychcza-
sowy stan rozwoju specjalizacji
i kooperacji między tymi, krajami
nie jest jeszcze w pełni zadowala-

jący w stosunku do możliwości
i potrzeb naszej gospodarki i osią-
gniętego poziomu rozwoju' ekono-
micznego. Przyczyny tej : sytuacji
tkwią w zbyt małej aktywności
zjednoczeń i przedsiębiorstw prze-
mysłowych. Trzeba też zwrócić uwa-

gę na trudności wynikające ze zwy-
kle długotrwałego proceśu przygoto-
wywania i uzgadniania umów spe-

cjalizacyjnych i kooperacyjnych,
zwłaszcza wielostronnych. '."- •

W nadchodzących latach szersze-,
mu niż dotychczas rozwojowi .spe-
cjalizacji i kooperacji produkcji w

ramach F.WPG sprzyjać będzie do-
skonalenie systemu współpracy .kra-
jów RWPG. Przyjęty przeż XXV

Sesję RWPG „Kompleksowy . Pro-
gram pogłębienia i doskonąlepta
współpracy i rozwoju socjalistycz-
nej integracji gospodarczej krajów
członkowskich RWPG" konkretyzu-
je zadania i kierunki prac ppśzćzer.
gólnych krajów członkowskich W
zakresie rozwoju wzajemnej specjaj*
lizacjii i koooeracji produkcji. Real}- ,

zacja założeń Kompleksowego Pro-
gramu wymagać będzie jednak
wprowadzania specjalnych środków?
1 instrumentów ekonomicznych. ,

Przyjęta w Polsce — zgodriie 'r
uchwałą VI Zjazdu PZPR — nowS
strategia rozwoju społećzriórgóspo-
darczego stwarza lepsze .Warunki
dla rozwoju specjalizacji j kooperą-

, cji produkcji między przemyśleń».'
Polski a przemysłami * krajów
RWPG. Zarówno odpowiednie . akty
prawne, jak i dalsze zmiany w sy-

" stemie planowania i zarządzania
naszą gospodarką, w tym i han-
dlem zagranicznym, sprzyjać będą
rozszerzaniu specjalizacji i koopera-
cji z krajami RWPG. Aktywne
działanie w tym kierunku w-przy-
szłości powinno przynieść pozytyw?
ne rezultaty w zakresie rozszerzenia
podziału oracy między Polską i kra-
jami RWPG i spowodować bardzie)
dynamiczny' wzrost wzaiemnej ko-
rzystnej wymiany handlowej.
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I AWANS MARKI
JERZY MOSTOWY

Na firmamencie walutowym kapitalizmu pojawia się nowa gwiazda.
Jest. hiq marka zachodnioniemiecka. Gwałtowne konwulsje między-
narodowego systemu walutowego, których ostatnim przejawem
W 1,973 r. były lutowe i marcowe ') inwazje zmasowanych kapitałów
spekulacyjnych na walutę NRF - przypieczętowały długotrwały pro-
ces, w wyniku którego pieniqdz tego kraju awansował do spełniania
obok dolara, roli waluty rezerwowej.

FAKT
ten stwierdził, niedawno

Prezes Systemu Rezerwy Fede-
ralnej centralnego banku USA

'db ARTHUR F. BRUNS, oświadcza-

jąc: MMarka zachodnioniemiecka sta-

ła się w pewnej. mierze walutą re-

zerwóipą"'. W charakterze tym wy-

sunęła się ona przed funt szterling
na, drugie miejsce po dolarze. Przy-
znaje. to również Bundesbank w

swym dorocznym raporcie („Der
Jahresberlcht fur 1972; '), stwierdza-

jąc,' że „obecnie zagranica trzyma
jiiz' więcej rezerw walupowych w

markach zachodnioniemieckich niż
w funtach szterlingach".

J MIMOWOLNA PROMOCJA

Trudno powiedzieć, żeby władze
monetarne NRF specjalnie ubiegały
się ;o. tę rolę lub żeby przykładały
do nięj szczególną wagę. Zaszczyt
to bowiem kłopotliwy. Być ban-
kietem światowym — to

przyjąć na siebie nowe zobowiąza-
nia i narażać się na nowe, niepew-
ności. Przede wszystkim wymaga to

rynku pieniężnego i kapitałowego'-) ,

które oferowałyby szeroki wachlarz
możliwości inwestycyjnych i pozwa-
lały na wielkie operacje zagranicz-
nych banków centralnych. Pociąga
to również za soba podporządkowa-
nie. lub przynajmniej zharmonizo-
wanie wewnętrznej polityki mone-

tarnej z wymaganiem utrzymania
siły- kupna własnej waluty na sta-

łym lub rosnącym poziomie.
. W okresie „eold standardu" fun-

kcje ,te spełniała W. Brytania, a

po II wojnie światowej przejęły je
Stany Zjednoczone. A obec-
nie funkcje waluty rezerwowej zo-

stały narzucone Niemieckiej
R£).pub1icę Federa1nej przez
bieg wydarzeń.

Pozycja marki w ostatnich latach
.r o sła proporcjonalnie do spadku roli

dolara. Podbudowywały ją długolet-
nie nadwyżki bilansu płatniczego
NRF — tak. jak .chroniczne deficy-
ty: TJSA . powodoWlły" eróźję ^dolira.
Podstawą siły i atrakcyjności marki

stały się przede wszystkim: jej rzad-
kość i znaczna siła kupna. Podczas

gdy. „luka dolarowa" lat pięć-
dziesiątych. decydująca o ówczesnej
wartości dolara, przekształcała się
stopniowo w powódź i przesyt —

marka szła w górę równolegle do

regularnego postępu gospodarki za-

chodnioniemieckiej i do rosnącego

pooytu zagranicznego na jej '
pro-

dukty. Obecnie więc odczuwa się
brak marki i wielce ceni jej siłę na-

bywczą. Stad też notuje sie ją • wy-
soko. i podobnie ocenia się jej przy-
szłość w świetle stanu i perspektvw
gospodarki NRF. Dowiodły tego do-
bitnie spekulacje walutowe wiosną
br. • ;

Jest rzeczą charakterystyczną że

awans marki do roli waluty rezer-

wowej nie miał nic wspólnego z

wymienialnością na złoto5).
Formalnie nie była ona i nie jest
wymienialna na ten kruszec, tak w

transakcjach prywatnych Jak i cen-

tralnobankowych. A zatem atrybut
ten nie jest niezbędny dla waluty
rezerwowej, (Stąd też wydaje się,
że zawieszeniu wymienialności do-
lara przypisuje się przesadne zna-

czenie w procesie jego dewaluacji).
De . facto jednak posiadacze, marek
na skutek sukcesywnych rewąluacji
mogą

— jeśli sobie tego życzą —

nabyć obecnie za nie więcej złota
niż poprzednio.

W swym dorocznym raporcie za

1972 r. Bundesbank stwierdza, że

nie można określić dokładnie ile
marekznajdujesięwrezerwach
zagranicznych banków cen-

tralnych, Rezerwy te -nie są bo-
wiem bezpośrednio zdeponowane w

NRF, lecz ^ulokowane na euroryn-
kach pieniężnym i kapitałowym jak
też zainwestowane w zagranicznych
obligacjach wypuszczonych w mar-

kach. Ale stwierdzając, że marka
zajęła miejsce funta szterlinga jako
druga po dolarze waluta rezerwowa .

i określając zagraniczne instytucjo-
nalne rezerwy funta, na 7,5 miliar-
da dolarów. Bundesbank pośrednio
przyznaje, że podobne rezerwy w

markach są wyższe od tej sumy.

RÓŻNORODNOŚĆ FUNKCJI

Przy obecnym i przewidywanym
na najbliższe lata stanie bilansu

płatniczego USA jak też z uwagi nax
gigantyczne (80-miiiardowe!) rozmia-'
ry przesytu dolarów1 za granicą —

marka jest i pozostanie silniejszą od

waluty amerykańskiej, Ale ani to,
ani fakt, że stała się drugą po niej
walutą rezerwową, nie dowodzi jed-
nak zrównania się wszystkich funk-

cji tych dewiz w systemie waluto-
wym świata kapitalistycznego.

We współczesnej literaturze fa-
chowej używa się na określenie
tych funkcji pojęć waluty: kluczo-

wej, rezerwowej i rozliczeniowej.
Przez walutę kluczową rozu-

mie się tę, która jest bązą^odpipsie-
nfa i' miernikiem kursow^ińhyfcfi wą-'
lut i służy do wyrównywania sald
bilansów Dlatniczych. Walutą re-

zerwową jest ta. która cieszy się
tak dużym zaufaniem zagranicy, .że

inne kraje utrzymują w niei cześć

swych rezerw dewizowych. Walu-
ta rozliczeniowa zaś to ta,
która służy wszystkim krajom za

jednostkę rozrachunkową w tran-

sakcjach międzynarodowych.

Po drugiej wojnie światowej, aż

do października 1960 r.,

kiedy wystąpiła pierwsza poważna
ucieczka od dolara do złota, waluta
USA niewątpliwie jednoczyła w so-

bie te trzy funkcje. Jej pozycja w

tym okresie znacznie przewyższała
te. ja^a kiedykolwiek zaimował funt

szterling. Na zaufaniu do dolara o-

pierała się światowa gospodarka ka-
pitalistyczna i jego utrata miała dla

niej jak najdalej idące konsekwen-

cje.
Czy obecnie, po utrac(e 40 proc. ,

swej siły nabywczej w ostatnich 20

Zatrzymaj swoje , pieniądze, chcę tylko tę kanapkę

„I N TERNATIONAL HERALD TR1BUNE"

latach, po zawieszeniu wymienial-
ności na złoto i po 17 proc. dewalu-
acji od 1971- r„ jak też po upłyn-
nieniu walut najważniejszych kra-
jów — dolar jest wciąż walutą
kluczową, tj. podstawą i mier-
nikiem kursów innych walut? Oczy-
wiście nie''). Jednak należy stwier-
dzić, że:

0 po pierwsze — większość kra-

jów członkowskich MFW nadal wią-
że s\Ve waluty z dolarem w stałym
kursie;

0 po drugie — również banki

centralne krajów, stosujących wspól-
ne upłynnienie, choć już nie inter-

weniują na rzecz dolara i go nie

kupują, nie przestały uwzględniać
jego poziomu, ponieważ nie życzą
sobie zbyt dużej rewaluacji w'sto-

sunku doń, a poza tym porównują
one swoje wzajemne kurty w prze-

liczeniu na' dolar;

• i po trzecie — do wyrówny-
wania sald bilansów płatniczych —

drugie podstawowe kryterium wa-

luty kluczowej — dalej używa się
przeważnie dolara.

PARADOKSY I PERSPEKTYWY

W świetle powyższych faktów jest
jasne, że marka zachodnioniemiec-
ka nie zagraża, jak dotąd, dolarowi
w tym, co pozostało de lacto z klu-
czowości tej waluty. Żaden kraj nie
zWiązał z nią swej waluty (wyłą-
czając szczególny wypadek wzajem-
nego powiązania w bieżąco stosowa-

nym wspólnym upłynnieniu), nie
jest ona miernikiem innych walut,
nie wyrównuje się w niej powszech-
nie sald międzynarodowych.

Z uwagi na to, że przyszła refor-
ma walutowa najprawdopodobniej
usankcjonuje' upłynnienie walut

(przynajmniej jako rozwiązanie
przejściowe) lub wprowadzi dużą
elastyczność kursów — nie zanosi

się na to, aby marka lub jakakol-
wiek inna waluta narodowa stała
się w przyszłości kluczową. Wedle
obecnych tendencji5) do podobnej
roli predestynowane są raczej
„specjalne prawa ciągnie-
nia" — o uędar?ie.,jcn .ątrybu- .

tów pieniądza światowego zostanie
ostatecznie ogólnie zaaprobowane.

Także jako waluta rezerwo-

w a marka używana jest w mniej-
szym zakresie niż dolar. Rezerwy
dolarowe zachodnich banków cen-

tralnych wynoszą dziś ponad 60 mi-

liardów, gdy ich podobne rezerwy
w markach W' najlepszym razie od-
powiadająr równowartości okoio 10
miliardów- dolarów. Wprawdzie z tą
masą dolarów banki centralne., nie
bardzo wiedzą co robić i chętnie by
ją wymieniły- na marki, ale NRF —

podobnie jak Szwajcaria i Japonia,
na których waluty jest znaczny po-
pyt— wstrzymała, od czasu upłyn-
nienia, wymianę dolarów. Tą drogą
więc udział marki jako waluty re-

zerwowej nie może wzrastać. Po-
zostają możliwości pośrednie po-

przez' eurorynki i zakup obligacji
denominowanych w markach, ale
ostatnio i one zostały poważnie o-

graniczone.

Również w roli waluty roz-

liczeniowej dolar wydaje się
górować nad marką. Jakkplwiek
dane statystyczne na ten temat są
skąpe — długotrwała dominaćja do-
lara w tej dziedzinie doprowadziła
do tego! że zakorzenił się on głę-
boko w infrastrukturze rozrachun-
ków międzynarodowych i mimo u-

traty dawnego prestiżu pozostaje
najszerzej przyjętą i stosowaną jećl-
nostką rozliczeniową. Marka czyni
jednak poważne postępy w tym za-

kresie równolegle z rosnącą pene-
tracją handlową NRF i prawdopo-
dobnie tu też wyprzedziła, lub przy-

najmniej zrównała się, z funtem
sterlingiem.

Formalnie więc—- tzn. pod wzglę-
dem funkcji sprawowanych w mię-
dzynarodowym systemie walutowym
kapitalizmu — marka wciąż ustępu-
je dolarowi. Jednak merytorycznie
— tj. pod względem siły kupna i a-

trakcyjności — zdecydowanie nad
nim • góruje. Ten swoisty paradoks
jest wymownym świadectwem bez-
królewia, które zaistniało na gru-

. zach systemu Bretton Woods.
'Ale mimo to perspektywy przeję-

cia przez markę wszystkich atrybu-
tów dolara i zastąpienia niedawne-

go standardu dolarowego standar-
dem marki są nikłe. Żadna bowiem
'waluta narodowa nie iest dziś w

Steinie podołać podobnemu zadaniu.
Dopóki jednak dyskutowana obec-
nie reforma kapitalistycznego sys-

temu walutowego nie wprowadzi
ńa tron nowego króla (ulepszone
Specjalne praWa ciągnienia?), dopóty

'marka zachodnioniemiecka pozosta-
nie, tam walutową szarą eminencją.

Targi w Hanowerze dość z&odriie
uważa się za jedną :z najwięk-
szych, jeśli nie największe), eks-

pozycję urządzeń przemysłowych
na świecie. Obserwowane od
kilku miesięcy ożywienie w' dzia-
łalności inwestycyjnej krajów. Za--

chodu, po blisko dwuletnim
okresie jej przyhamowania, do-
dało tegorocznym targom w. sto-

licy Dolnej Saksonii dodatkowe-
go, znaczenia. Jego praktycznym
wyrazem było z jednej strony roz-

szerzenie ekspozycji , zwłaszcza
Wielkiej Brytanii i Włoch, z dru-
giej strony staranność, z jakq do
targów Hanower-1973. przygoto-
wali się przemysłowcy z NRF.

Skrupulatnie też odnotowano w

Hanowerze fakt powiększenia
ekspozycji Zwiqz:ku Radzieckiego
(z 2 do 14 samodzielnych stoisk).

JAKKOLWIEK by jednak nie
zwracać uwagi na rozszerzenie

się ekspozycji wystawców spoza
NRF — pozostaje faktem, że targi
w Hanowerze są przędę ^vszystkim
prezentacją możliwości przemysłu
maszynowego Niemiec zachodnich.
Na podstawie rozmów i, tego, co

zdołałem przeczytać w materiałach

drukowanych na Targach, odniosłem

wrażenie, że owa dominacja Oferty
firm NRF niepokoi samych organi-
zatorów, ponieważ w tych. warun-

kach konfrontacja osiągnięć przemy-
słów maszynowych różnych krajów
staje się mocno problematyczna, a

rzecz zaczyna sprowadzać się do „pfa-
kazariia tego co potrafią" KRUPP

MAN, HANOMAG, SIMENS, THYS -

SEN, HENSCHEL, KHD i inne

nowego i zakładowego'• prezentowało
Swoje wyroby około '300 "firm '.(rzecz'
ciekawa, głownię' spoza VŃR>F) r dd
samochodów samoczynrtie '

; ładują- i

ćych 1
na swoje pla.ttormy 20-tonbwe

kontenery, przez , wymyślne,' .'ijoru-,
sżające się' .rów'noezeŹn1ęt. J» ;pionie"
i poziomie podnośniki .dp'ób$ł|igiwa-, .

fila wielopiętrowych konstrukcji z

pojemnikami, aż po. cal^wicie- zau-

tomatyzowane , rozdzielnie odzieży'
według typów i rozmiaYów. • > .';

W grupie sprzętu" ęlęk.trot^chnjc;?-
nego, którego prezentacją- zajmowała,
się rekordowa liczba pteedśieb'io'rśttv.
(1632 firmy sąmódzielnefi "3.3.0; przęz
swoich przedstawicieli),najbogatszą
ekspozycję stanowił-, sprzęt; oś.Wietle- i

rflowy. ProdUcenći starali się-poka-/ .

zać wszystko, co,' możę przydać śi'ę
człowiekowi. > by1 rozpraszaj , mu

mrok na ulicy, w biurze, i\v ,fabryee,;
w, zaciszu domowym, pod, . ziemią,'
W powietrzu itd.. •

Znacznie, w stosunku do .ubiegłe-
go roku, /wzbogacona ziosta^a "

też

ekspozycja urządzeń 'hydrauliki, ole-

jowej i pneumatyki. Uwagę zwraca-

ły. też maszyny, armatura
" i. sprzęt

budowlany, urządzenia energetyczne
(atomowe, parowe i wodrie) oraz

aparatura pomiarowa i wszelkiego
rodzaju narzędzia.

W sumie na tegorocznych targach)'
w Hanowerze znalazły się, ekspona-
ty 5757 firm-bezpośrednio biorących/
udział w targach, a ponadio , 900 '

przedsiębiorstw reprezentowanych .

za pośrednictwem upoważnionych
przedstawicieli.

Jak w warunkach olbrzym lego bo- /
gactwa prezentowanych na hano-
werskich 'targach wyrobów można

by ocenić ekspozycję pojską? Zacz-'
nę może od informacji," że itiieliśrny
największą- spośród krajów RWPG

nych 1 technologicznych' między po-,

'tęncjjalami produkcyjnymi.... krajów
. silnie i średnio rozwiniętych gospo-
darczo; - skazanijesteśmy na rolę,
outsidera — nie taki diabeł śtraśzny
jak- go' malują. Wynika to z w.lelu

powodów, Chciałbym zwrócić uwagę
na trzy czynniki.. .. ;

Po pierwsze — nawet.,najsilniejsze
gospodkrezo baństwa nie są dziś W
stanie produkować urządzeń prze-

mysłowych nie odbiegających od
standardów światowych we wszyst-
kich gałęziach produkcji. 'Stąd kon-
.kui-encyjność' urządzeń z tych dzie-

dzin, które stanowią tzw. narodowe

Specjalności, jak np., przemysł urzą-
dzeń' górniczych w Polsce;

•Po drugie' — w wielu, krajach wy-
soko rozwiniętych gospodarczo ode-
śzło si$ bądź'też odchodzi od pro-

dukcji wielu podstawowych- wyro-

bów, zwłaszcza z dziedziny hutnict-
wa. Chcąc nie chcąc trzeba się więc
o nie starać u tych, którzy je nadal

produkują!
• Po trzecie wreszcie nie jest praw-
dą, że szuka się Wyłącznie urządzeń
o najwyższych światowych standar-
dach technicznyoh j technologicz-
nych. Kosztują one bowiem odpo-
wiednio drogo, k średniej wielkości

^firmy przy konkurencyjności wyro-
bów wielkich' koncęrnów, mogą u-

trzymać się!na rynku,, a tyrn. samym

egzystować, przy obniżeniu do mi-
nimum kosztów własnych proSukcji.
Stąd szuka się również urządzeń nie

będących ostatnim krzykiem techni-
ki. dających jednakże gwarancję so-

lidnego. wykonania i tańszych.

Czy organizatorzy polskiej ekspo-
zycji ,w Hanowerze "brali pod uwa-

gę te fakty? Czy, inaczej- mówiąc,
postawiono sobie pytanie, z czym

mamy szanse wejść na . rynek NRF,
•tak by móc. równoważyć niekorzyst-

1). Por. „Na rynkach pieniężnych" 2. G.
nr2,7.10i14/73

'2) Pór. „Eurorynelc plenlę>.ny" 2. G.
nr 1/73
3) Por. „Złoto monetarne" Z. G . nr 9/73
4) Por. „Dolar — pieniądz gorszy" Ż. G .

nr 11/73
!5.1 Por. „Ewolucja systemu walutowego"
Z. G. nr 13/73

wielkie koncerny w Niemczech za-

chodnich. Stąd podkreślanie przy
każdej okazji, że rośnie, liczba kra-

jów zainteresowanych wystawianiem
w Hanowerze, stąd projekt wyod-
rębnienia .hal targowych z artykuła-
mi codziennego użytku (jak porcela-
na, kryształy, ceramika itd.) w osob-

ną ekspozycję, by nadać targom w

Hanowerze rzeczywiście specjalisty-
czny charakter. Ułowieni dość znacz-

na różnorodność wystawianych' w

Hanowerze wyrobów, chociaż prze-

wąga ekspozycji przemysłu maszy-

nowego nie może podlegać dyskusji,
jest m. in. jedną z przvczyn. że nie-
które firmy, w tym także i H. CE-
GIELSKI z Poznania, zamierzają się
z targów w Hanowerze wycofać,
prezentując swoje możliwości na

targach o bardziej, branżowym cha-
rakterze. Wsnomniane Zakłady H.
CEGIELSKIEGO z Poznania zamie-

rzają np. od przyszłego roku uczest-

niczyć w targach morskich w .Ham-

burgu. -
'

*

Rokrocznie na targach w Hanowe-
rze koncentruje się uwagę na- pew-

nej grupie obrabiarek i urządzeń in-

westycyjnych. W tym roku taką
wyróżniająca sie eksoozycją były
urzadzenia do obróbki drewna, któ-
re demonstrowało 457 przedsię-
biorstw. W trzech kolejnych halach

pokazano maszyny, linie produkcyj-
ne i cale centra obróbcze dla po-
trzeb teso przemysłu. •

"

Cala obszerna hala o powierzchni
51 tys. m kw. oddana została do d-y-

soozvcji firm prezentujących -urzą-
dzenia techniki biurowej i nrżetwa-

rzania informacji. Oczywiście nie
soosób wymienić, ro tam wystawia-
no. bo sama lista firm zajęłaby' kil-
ka stron maszynopisu. Alę. nrzvkla-
dTwo. orzedsiębiorstwo OLIMPIĄ.
WERKE AG, wystawiało 'pokój, boś
tak to chvba można nazwać, do ną-
uki Disania na maszvnie łącznię z

żywymi eksponatami, wszystko przy-

oiminaiacp bardzo laboratoria dp
nauki jezvkow obcvch. z tym, ..żę
maszynopisania uczy się w takt .mu-

zyki.
'

Mieli też co oglądać na targach y
Hanowerze wszełkieeo rodzaju spece
od gosoodarki materiałowej, a więc
także magazynowania-- i ^przemiesz-r
czania wyrobów. W grupie sorzętu'
transportowo-podnośnego, magazj'-

liczbę samodzielnych wystawców (25.
plus 4 stoiska przedstawicielskie)..
Ten duży udział central,'handlu za-

granicznego, a także bezpośrednio
producentów, na targach" Hanowe-
rze miał na celu przede wszystkim
utorowanie nowycly• możliwości! roz-

szerzenia -.eksportu . na"-rynek.;.' ŃRIjy:
gdzie jak wiadomo (patrz Wiesław

Szyndler-Głowacki — „Sto przeszka-
dza^w^HSHditrf^.Ż . G. nr 'fsf^acz-
nie więcej >v ostatnich latśicłfckupi-;
liśmy rriż sprzedaliśmy. t

'

Porównując stoiska ńolskię z po-,

dobnymi ekspozycjami firm -zagrani-'
czhych, doznaje się tzw.'mieszanych
uczuć. Obok bowiem stoisk nie, od-

biegających poziomem- od tego, co

pokazywali w sąsiedztwie "inni. wy-

stawcy, znalazły się i takiej jak np.

przemyślu .'chemicznego ".reprezento-
wanego przez centrale ,-CIĘiCH'',
które nie wzbudziłyby zainteresowa-
nia w powiatowym mieście w> Pol-'
sce,

1

Oczywiście wrażenia wzrokowe z

oglądania
" stoisk nie .decydują o

"ostatecznym kształcie ewentualnego
ktfn traktu. Jeśli ,;tmpexmetal" ;pre-'
zeńtował się na zewnątrz skromnie,
to nie znaczv. że z góry skazywał'
się na brak klientów. W . tym 'przy-
padku jednak sprawa od ppczątkii
jest jasna: tu w grę wchodzą poszu-
kiwane surowce, a "ten kto dziś ofe-

rtije surowce nie potrzebuje ich. do-
datkowo reklamować. :W .iritivch
branżach należałoby dokonv.wh«, jak
sądzę, ścisłej selekcji wyrobów,* któ-

rymi można przyciągnąć'uwagę, • jak
powiedzmy zrobił, to .„Elęktrim", '

prezentując możliwości produkcyj-
ne Polskich Zakładów Optycznych.;

Jako się jednak rzekło w {.targo-
wej batalii ńie. wrażenia •wzrokowe

są decydujące, chociaż i niewolno
' ich '

lekceważyć (choćby z\-~ tego'
względu, że targi zwiedzają, także

zwyklj śmiertelnicy, którzy 'kszfałtu-

, ją sobie na podstawie tego co. widzą
opinie o gosoodarce krąjii^ •Vktory
wvstawia dane Wyroby). -Ponadto,'
jak wiadomo, wszelkiego typu;!.'targi

!,to nie jest tjo miejśre,',gdzie.firia!,izu-;
je, się 'kontrakty. "Co'zatem można

wywni-oskować na 'podstawi e
"

-

przę-

prowadzonyęh
'

w poszczególnych-
centralach rozmów? ^/i

Otóż wbrew tu i ó^dżie żywnym
poglądom, że przy 'istniejących- róż-
nicach technicznych,' .'organizacyj-

ne saldo obrotów, a gdzie szansy tej
nie mamy?

Sądzę, że na pytania te można od-

powiedzieć: i tak, i nie. Dlaczego
tak? Bo niewątpliwie rozmowy, któ-

rych efektem mogą być kontrakty
o. istotnvm 'Maczeniu; dla^popraivie-
hia'!salda ob"fotów ż NRF, koncen-
trowały się w takich centralach jak .

,,©E$KPRQZAP" (łącznife 130 rozmów
z różnymi kontrahentami), „POLI -

MEX-CEKO13 " (70 rozmów), „BU -

MAR" . który liczy się z możliwością
• sorzedania w przyszłym roku W'
NRF sorzętu i maszyn drogowych
za 20 min marek, czy „KOPEX",
centrala debiutująca w Hanowerze,
ale' której wyroby, reorezentujące
poziom światowej czołówki." wzbu-

dziły znaczne zainteresowanie. Są-
dząc bowiem z persoektywy targ'ów
w Hanowerze w istotny soosób ńa
saldo naszych obrotów z NRF i in-

nymi krajami wpłynąć mogą, poza

oczywiście surowcami, przede Wszy-
stkim wybrane wvroby tłrżemyśłu
rrrwvnowego. Właśnie „CENTRO-
ZAP" ze swoimi walcami hutniczy-
mi,. wyrobami z weela prasowanego,'
konstrukcjami, właśnie „KOPEX" z

nowoczesną obudowa kon»'ń i taś-

ninciRgami. czv „POLTMEX—CE-
TCOP". nodeimująf budowę maszyn

,dla '' ODakowań. Oczywiście zawsze

są w cenie i mają możliwość zbvtu
na oniti wszelkie nowości i nowin-
ki techniczne. Przykładem mósą bvć
ino jazd v aiomulatoriwe. „MELEX"
prodnkcii WSK w Mielcu1

, przysto-
sowane do żvc7eń odbiorców (wypo-
sażono je m. in. w daszek i tylne
siedzenia) ze znanvch wózków gol-
fnwvch eksoortoWanych do Stanów

Zjednoczonych.

j- Natomiast uważam, że lepiej Prze-

znaczyć dwa razy- więcej środków

ną Pokazanie z rozmachem kilku

central, , które mają., rzeczywiste
szanse ulokowania swoich wyrobów
na zachodnich rynkach", niż rozora-

S7ać te środki na "raanizacię kijku-
cWeśięęiu stoisk. Oczywiście, przyj-
mując taka końcetićje eksnozvcji
'trreha mieć jasna, śytiiaćfę^-jieśli cho-
dzi o 7anewnienie masv towarowej
dla reali^cii orzeWidvwanvch kon-
traktów. Jest to iędnakż» temat, sam

w sobie, chociaż o deeyduiaevm
znaczeniu dla powodzenia wysiłku
handlowców. ; •

ZE ŚWIATA

BUDŻET JAPONII

Budżet japoński na rok 1973./74
(od kwietnia do marca),' pfłewiduje
wydatki w wysokości 14,3 bilionów
jenów, tj. o 25 -proc. wyższe niż w

roku poprzednim. Nacisk położony
został na rozszerzenie' inwestycji
publicznych i ubezpieczeń społecz-
nych. -Zwiększone wydatki mają po-
budzić popyt wewnętrzny, a zatem

i import, co pozwoli na -umniejsze-
nie dodatniego salda bilansu płat-
niczego.

Rzecznięy przemysłu japońskiego
odnoszą się krytycznie, do nowego
budżetu głosząc, że rząd zrezygno-

wał z liberalizacji handlu-!"'» jako
środka ograniczenia dodatniego sal-

da bilansu płatniczego, a
'

próbuje
cel ten

'

osiągnąć
'

przez : rę?dęćie
budżetu, yfybranó zatem" politykę
przystosowania się do 'hflacjj, którą
ma stymulować popyt klrajbwjf, ale

przy tym podbije ićeny i ^łace
zmniejszając siłę • korijfuręncyjńą.
produktów japońskich -na,; rynku
światowym. Eksport ulegnie\niewątH
pliwie skurczeniu, ale infl^tja <® !ą-
gnie niebezpieczne tempb^ "(yr' x

r.

1972 ceny hurtowe'^wzrosły"'tam' o
'

8,5 proc., a' ceny konsumpcyjne —

o 7 proc:). ~(S)

NA RYNKU BAWEŁNY

Niedawną dewaluacja dolara za-

znaczyła się m. in. znacznym wzro-

stem /zapotrzebowania na amerykań-
ską .bawełnę* Zapasy bawełny w

Stanach Zjednoczonych _na 1973—74
rok -wynosiły jakieś 650—870 tys.
ton, •> z czego już. sprzedano około
540 tys. ton. Zbiory ba\Vethy w Bra-

zylii w sezonie 1972—73 wzrosły w

stosunku do poprzedniego sezonu o

o proc. (uzyskano 647 tys. ton). Zbio-

ry. bawełny w Indiach w 1972—73

Spadły do 1,1. min ton wobec 1,2
młn ton w poprzednim sezohie.

(MP)
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SPÓRO RACHUNEK EKONOMICZNY

KRYTYKA
Pewna sformułowania zawarta w

książce ALOJZEGO MELICHA pt

„Rachunek ekonomiczny w aocja-
llzmie" budzą zastrzeżenia. Postara-

my się Je uzasadnić krytyczną anali-

zą przykładowo wybranych, ułom-

nych fragmentów tekstu. Jest ich w

książce tak wiele, że mogą przesło-
nić pozytywne jej treści, wywołać u

czytelnika brak zaufania również do

słusznych stwierdzeń, których w niej
nie brak.

Oto pierwszy przykład — sposób,
w jaki autor ujmuje problem możli-

wości stosowania tak zwanej „trze-

ciej zasady gospodarowania", tj. po-

stępowania zmierzającego do maksy-
malizacji stopnia realizacji celu przy

Jednoczesnej minimalizacji nakła-

dów. Na stronie 49 cytowanej książ-
ki czytamy:

„w ramach rozrachunku gospodar-
czego gospodarowanie oparte by-
ło na jednoczesnym stosowani»

obydwu zasad gospodarowania
(maksymalizacji loydajności i mi-

nimalizacji nakładów)... przy bar-

dzo wysublimowanych sposobach
gospodarowania, opartych na me-

todach matematycznych, jedno-
czesne stosowanie tych metod jest
niemożliwe..."

Podobnie na stronie 140:

„Metoda rozrachunku gospodar-
czego dopuszcza jednoczesne sto-

sowanie obydwu zasad gospodaro-
wania, ale nie ma możliwości jed-
noczesnego ich stosowania w opty-

malizującym rachunku ekonomicz-

nym".

Dla poparcia swej tezy Autor cytu-

je Oskara Langego (Optymalne de-

cyzje, Warszawa 1967, s. 13)

„Niekiedy zasada racjonalnego go-

_ spodarowania formułowana jest w

trzeci jeszcze sposób, mianowicie,
jako postępowanie, które wiedzie

do osiągnięcia największego stop-
nia realizacji celu przy najmniej-
szym nakładzie środków. Tego
rodzaju zdefiniowanie zasady go-

spodarności jest fałszywe, gdyi
prowadzi do sprzeczności. Wyka-
żemy to w dalszym ciągu, gdy za-

sadę racjonalnego gospodarowa-
nia ujmiemy w formę matema-

tyczną. Jednakże fałszywość trze-

ciego sformułowania zasady gos-

podarności jest widoczna jut in-

tuicyjnie".

A oto interpretacja (przez A.

Melicha) tej zupełnie Jednoznaczne]
przecież wypowiedżl Langego (stro-
ny 146—147):

„Jak z tego wynika, O. Lange ja-
ko zasadniczą sprawę w tym pro-

blemie wysuiva niemożność zasto-

sowania przy tzw. trzeciej lub

mieszanej zasadzie gospodarowa-
nia metod matematycznych".

Gdyby założyć, że teza A. Melicha

Jest prawdziwą, to sprawa rachunku

ekonomicznego uprościłaby się ra-

dykalnie. Należałoby się po prostu

wyrzec „wysublimowanych sposo-

bów gospodarowania, opartych IM
metodach matematycznych", gospo-

darować „w ramach rozrachunku

gospodarczego" — i osiągać maksy-
malne wyniki przy minimalnych na-

kładach.

, W książce «potyka się dużo nie-

ścisłych, sprzecznych ze sobą niekie-

dy sformułowań. Na stronie 35 czy-

tamy:

„w prostej gospodarce towarowej.»
nakłady nie są najczęściej wy-

mierne... Dopiero to warunkach

rozwiniętej gospodarki towarowo-

ptenięinej... zarówno cel Jak I

środki są wymierne i dają się wy-

razić w pieniądzu".

Nastąpiło tu wyraźne pomiesza-
nie pojęć „wymternoścl" (albo le-

piej „mierzalności") 1 „wspólmiernoś-
cl". Środki działalności gospodarczej
były bowiem zawsze mierzalne, na-

tomiast współmierne ze sobą 1 z ce-

lem dokładności stały się dopiero w

wyniku rozwoju stosunków towaro-

wo-pleniężnych. Jasno o tym pisze
Oskar Lange w Ekonomi) Politycz-
nej, t. I, którą autor wielokrotnie

cytuje.

Omawiając etapy programowania
— budowę modelu d jego rozwiąza-
nie — A. Mellch pisze: (strona 175)

„W etapie pierwszym., tj. budowy
modelu, opisujemy językiem ma-

tematyki warunki ograniczenia, a

zarazem kryterium optymalnoścl
danego zagadnienia..."

A kilkanaście wierszy niżej:

„Budowę modelu możemy potrak-
tować jako zadanie matematycz-
ne polegające na tym, ie trzeba

znaleźć, a więc wyznaczyć, war-

tości n zmiennych xlt x2, xs... x„

przy których funkcje celu z =

- f/xi, x2, x3 ... xn/ = max/min/"

Na czym wobec tego polega roz-

wiązanie modelu?

Pisząc o rachunku ekonomicznym
w procesach wytwórczych autor

podaje metodę wyznaczania mini-

malnej wielkości serii. Na stronie

209 czytamy:

„Minimum zaś wielkości serii li-

mitowane jest postulatami opła-
calności produkcji i określane

«toiunkiem etosu prewototooweto-

aakoAcMnJouwgo do SUMY MO-
NOSTKOWYCH NORMATYW-

NYCH CZASÓW PRZYGOTO-

WAWCZYCH (podkreślenia moje
— RS) danej serii, A więe:

W,min»Ts:(tj•a)
gdzie:

W, min — wlclkoió minimalnej
•erii,

Tt — czas przygotowawczo-
zakończeniowy przypa-

dający na ser(«,
tj — czas jednoMkouyy wy-

konania (czas wykona-
nia jednostki produktu
RS),

a — normatywny współczyn-
nik czasu praygotowaw-

czo-zakończcnlowego
przypadającego na Jed-

nostkę wykonania".

Cóż o tym tekście powiedzieć? Po

pierwsze, w mianowniku ułamka

figuruje nie suma, lecz Iloczyn. Po

drugie — „a" nie jest „normatyw-

nym współczynnikiem czasu przygo-

to wa wczo-zakoń czen lowego przypa-

dającego na Jednostkę wykonania",
lecz normatywnym czasem przygo-

townwcao-zakończeniowym, przypa-

dającym na Jednostkę cznsu wyko-
nania. Po trzecie — Iloczyn tj • a

jest więc normatywnym czasem

przygotowawćzo-zakończenlowym
przypadającym na jednostkę pro-

duktu, a więc „sumą jednostkowych
normatywnych czasów przygoto-

wawczych danej serii". Takie na-

gromadzenie nieporozumień czyhl
oczywiście przykład zupełnie* nie-

zrozumiałym.

Mnóstwo wątpliwości nasuwają
fragmenty poświęcone funkcji pre-

ferencji i funkcji możliwości. Oto

fragment ze strony 24:

podmiot gospodarujący, mając
do wyboru dwa dobra (środki),
stara się dokonać wyboru W pro-

porcjach, które uzna dla itebie ta

indyferantne (obojętne). Można,
oczywiście nakreślić szereg tego

rodzaju punktów obojętności, któ-

re po połączeniu dadzą graficz-
ni/ obraz funkcji preferencji, po-

zwalającej zorientować się w

„gustach" podmiotu".

•twtardMnte.o „dotomyttontu wy»
boru dtfbr w proporcjach, które uena

Hę dla siebie za indyferantne" :,nl6
ma żadnego sensu. Dana kombina-

cja dóbr może być dla kogoś dndy-
(erentna tylko w stosunku do inne)
lub Innych kombinacji tych dóbr.

Można więc mówić o kombina-

cjach obojętnych, a nie o jednej
kombinacji dóbr w proporcjach obo-

jętnych. Z przytoczonego tekstu nie

wiadomo więc, co to .są ,punkty
bojęttioicł". Skądinąd znający prob-
lem czytelnik wie, że są to punkty
odpowiadające —

w odpowiednim
układzie' współrzędnych obojęt-
nym kombinacjom dwu dóbr. Połą-
czenie tych punktów daje krzywą
obojętności, a nie wykres funkcji
preferencji. Krzywa ta nie daje żad-

nej prawie orientacji w „gustach"
podmiotu gospodarującego. Orientu-

je w nich dopiero rodzina krzywych
obojętności — podobnie, jak o t«i-

ble terenu Informuje układ pozio-
mic, a nie Jedna tylko z nich.

O funkcjach możliwości autor pl-
aże (strona 26):

„Przy stolych relacjach cen gra-

ficzny obraz tych funkcji przed-
stawia linie proste, ale już przy

rabatach lub opustach graficzny
ich obraz stanowi krzywe. Prze-

cięcie się funkcji preferencji l

możliwości następuje w punkcie
równowagi, w którym, teoretycz-

nie dokonuje się wyboru".

Funkcje możliwości odnoszą się
do danego czasu, a więc występują
•w nich dane ceny. Gdy ceny te są

niezależne od Ilości zakupywanych
dóbr, to funkcję możliwości są

zawpze funkcjami liniowymi, a więc
— w przypadku dwu dóbr — Ich

wykresami są zawsze proste. Zmia-

ny cen powodują zmiany położenia'
t nachylenia tych prostych w wy-

padku zmiany również relacji cen

•— tylko położenia, gdy relacja cen,

się nie zmienia. Punktem zaś rów-

nowagi, czyli wyboru, jest nie punkt
przecięcia się funkcji preferencji
l możliwości, lecz punkt stycz-
ności wykresów funkcji obojętności
i możliwości.

O programowaniu Mytom'
stronie 179.

„Zależności występując* w modf*

lach najczęściej mają charakter 14»

niowy, a funkcja celu tworzy pro*

»tą, W tych przypadkach, ody
wszystlde warunki ofaz funkcje cer

tu tworzą funkcję liniową, haid*

«miana w «użytych środkach po»

woduje zawsze tę samą, propor-

cjonalną zmianę w funkcji cętu".

Abstrahując od strony redakcyjna]
tekstu:

1) funkcja celu nigdy nie „tworzy"
prostej, gdyż w programach wystę-

pują co najmniej dwie imienne d««

cyzyjne. Nuwet w tym zaś przypad-
ku funkcja celu ma postać (Jeśli

program Jest liniowy) /

z«•ax+bj

I Jest równaniem płaszczyzny, •

nie prostej. Prostymi, które «apewn»

ma na myśli autor, są rzuty przeclętf
tej płaszczyzny z płaszczyzńimt
a»const., czyli tak zwane linio

lzocelowe (por. O . Lange, Optymalne
decyzje... s. 60). W ogólnym zal

przypadku występowania n zmien-

nych decyzyjnych funkcja celu wy-

tnacza hiperptaszczyanę n —

wy-

miarową w przestrzeni n +' I wy-

miarowej.

2) W przypadku zależności linio-

wych „każda zmiana w zużytych
środkach" powoduje proporcjonalną
do niej zmianę funkcji celu, nato-

miast tę samą jej zmianę powodują
taka sama, a nie każda zmiana w

zużytych środkach,

Na stronie 212 podany Jest tok

wyznaczania minimum pewnej
funkcji £(x): '

„ Dla te} funkcji znajdujemy
pierwszą pochodną u> punkcie 0,
a następnie dla x większe 0"

Dobrzie przynajmniej, że następy-
- Jące potem obliczenia nie w ten spo-

sób zostały przeprowadzone — co

nie znaczy wcale, że nie zawierają
one błędów, mimo Iż ostateczny wy-

nik jest prawidłowy.

RAFAŁ SORGENSTEIN

ZAWSZE
z przyjemnością czekam na uwagi kry-

tyczne, bo one pozwalają na dalsze rozwinięcie
często niełatwych i skomplikowanych zagadnień,

oraz wzbogacają własne przemyślenia. Mógłbym to

również odnieść do uwag R. Sorgensteina, tym bar-

dziej, że umożliwiają przez precyzję w samym

aparacie matematycznym dopracowanie tej strony
mej pracy, gdyby nie pewne „ale". Chodzi mianowicie

0 niezrozumiałą argumentację W odniesieniu do za-

gadnień ekonomicznych. A praca ma właśnie taki

niematematyczny charakter. Celem jej jest odejście od

interpretowania rachunku ekonomicznego wyłącznie
od strony ilościowej (jako ponadustrojowefio licze-

nia), a potraktowanie go jako społecznie uwarunko-

wanego systemu, wbudowanego silnie W teorię eko-
nomii politycznej. Dlatego też, szczególną uwagę

chciałbym zwrócić na te uwagi, które mają charakter

merytoryczny.
R. Sorgenstein wysuwa szereg krytycznych uwag od-

nośnie tzw. trzeciej, czy mieszanej metody gospodaro-
wania. Jest to zagadnienie, które postawił O. LANGE,
a które jakby zostało niezauważone i niedocenione.

Przypomnijmy więc, że O. Lange Uznaje w ogóle tylko
dwie zasady gospodarowania, które przytaczam w oma-

wianej pracy („Rachunek ekonomiczny w socjalizmie"
PWE 1971) na str. 27—28, a mianowicie: a) minimali-

zacji nakładów przy z góry określonym celu I b) mak-

symalizacji efektów przy określonych środkach. Jak

wynika z przytoczonego również przez recenzenta cy-

tatu (z O. Lange), to uważa on w ogóle za fałszywe
1 prowadzące do sprzeczności stosowanie tzw. miesza-

nej, trzeciej zasady, a więc „postępowanie, które wie-

dzie do osiągnięcia największego stopnia realizacji celu

przy najmniejszym ńakładżle środków" (O. Lange.
Optymalne decyzje. W-wa 1972, str. 13). Czyż moje
stwierdzenie ujmujące tę zasadę „jako zasadę jedno-
czesnej minimalizacji środków i maksymalizacji ich

wydajności" odbiega od sformułowania O. Lange? Cała

praca (chodzi o „OPTYMALNE DECYZJE") prof. Lan-

gego uzasadnia słuszność tej tezy. Mogę więc nie bro-

nić tego uczonego przed zarzutem mego Oponenta.

Uznając w pełni stanowisko O. Lange w tej kwestii
za słuszne, nie sposób było mi przejść do porządku
dziennego nad stwierdzeniem, że faktycznie ta trze-

cia zasada jest jy praktyce stosowana. Dlatego ogra-
niczam tę niemożność tylko do pewnego rodzaju ra-

chunku, który nazywam „optymalizującym rachunkiem
ekonomicznym", co R. Sorgenstein zupełnie przeoczył.
Przy omawianiu cech optymalizującego rachunku eko-

nomicznego formułuję jedną z jego cech, twierdząc, że

jest on „dualny, ale jednoznacznie określony . Przez

to, że gospodarowanie oparte jest o dwie zasady go-
spodarowania, ma więc charakter dualny, a przy opty-
malizującym rachunku chodzi o rozstrzygnięcie, czy
w jego ramach można stosować jedną I drugą zasadę,
czy też jedną lub drugą zasadę (str. 145), przy czym
opowiadam się wyłącznie za drugim sposobem.

Żebym był dobrze zrozumiany, podkreślam, że cho-
dzi mi w tym przypadku o tó, „że nie ma możliwości
JEDNOCZESNEGO ich stosowania w optymalizującym
rachunku ekonomicznym". W modelu nie można bo-
wiem (na danym zbiorze) maksymalizować więcej niż

jedną funkcję celu. (Por. pracę D. BILIŃSKIEGO
„Optymalne decyzje w przypadku wielorakoficl celów ,

W-wa 1967). Oznacza to, że można zbudować dwa mo-

dele jeden maksymalizujący, a drugi minimalizujący
funkcję celu, nie można jednak tego zrobić Jednocze-
śnie w jednym modelu. Tak rozumiał ten problem
O Lange pisząc, iż faiszywość trzeciej zasady

„wykażemy ,w dalszym ciągu,' gdy zasadę racjonalnego
gospodarowania ujmiemy w formę matematyczną"
1 tak ją też sam rozumiem.

W pracy podaję też szereg argumentów, o których
Lange mówi, że podpowiada je intuicja.

„Lapidarnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że

przy stosowaniu obydwóch zasad nie można w sposób
pełny zastosować do końca żadnej z nich, brakuje bo-
wiem pełnego rozeznania co do stopnia wykorzystania
wszystkich czynników produkcji... Często nie sposób
też odgraniczyć wpływu stosowania poszczególnych za-

sad na efekt końcowy.

Mimo istnienia dwóch dróg osiągania tego samego

celu, cel założony jako optymalny można realizować
wybierając w sposób jednoznaczny tylko jedną z nich.
Dla budowy modelu lub jego konstrukcji nie jest rze-

czą istotną, jaką drogę się wybierze..." (str. 147, 148).

Nieporozumieniem są uwagi R. Sorgensteina co do
stosunku rachunek ekonomiczny — rozrachunek go-

spodarczy. Odróżniam bowiem rozrachunek gospodar-
czy jako kategorię ekonomiczną socjalizmu i jako me-

todę gospodarowania. W pierwszym przypadku przej-
muję pogląd prof. Z. FEDOROWICZA, który uważa,
że rozrachunek gospodarczy jest formą wyodrębnienia
z majątku ogólnospołecznego poszczególnych jednostek

czy, gdyż ten ośtatnl warunkować może stife pogłę-
bianie i rozwijanie metod gospodarowania" (str. 48).

W dalszym ciągu moich wywodów postuluję rozwi-

nięcie rozrachunku gospodarczego jako metody gospo-
darowania w optymalizujący „rachunek ekonomiczny",
uważając źa wyższy etap rozwoju, metody gospodaro-
wania.

„Bez wątpienia można stwierdzić, że właśnie przy

takim ustawieniu tego problemu mamy do czynienia
z dalszym doskonaleniem rozrachunku gospodarczego,
zastosowanie bowiem... doskonalszych metod pozwoli
wypełnić go nowoczesną treścią" (str. 50). Stale pod-
kreślam, że chodzi o doskonalenie rozrachunku gospo-

darczego przy użyciu metod matematycznych. Skąd
więc R. Sorgenstein wysnuł wniosek, że przy przyjęciu
mojej tezy „należałoby się po prostu wyrzec" wysubli-
mowanych sposobów gospodarowania, opartych na me-

todach matematycznych, gospodarować w ramach roz-

rachunku gospodarczego i osiągać maksymalne wy-

niki przy minimalnych nakładach"? Jest to tym bar-

dziej niepojęte, że właśnie poprzednio zarzucał ml, że

nie godzę się z możliwością stosowania trzeciej meto-

dy gospodarowania, a teraz twierdzi, że jestem Jej
zwolennikiem.

0DP0WIED2
AUTORA

gospodarczych 1 wyposażenie Ich w samodzielność
prawną. IZ. FEDOROWICZ „O prawie wartości ł roz-

rachunku gospodarczym". W-wa 1937). W ramach zaś
rozrachunku gospodarczego Jako metody gospodarowa-
nia „przedsiębiorstwo otrzymuje od państwa zadania
planowe oraz środki na realizację tych zadań, przy

czym w wykorzystaniu tych środków posiada względną
samodzielność, a Jednocześnie powinno tak gospodaro-
wać, aby z jednej strony obniżać koszty, a z drugiej —

przekraczać zadania planowe" (str, 47). Nie neguję
faktu, że praktycznie gospodaruje się właśnie w ten

sposób 1 że ma to uzasadnienie (str. 51), ale chyba nie
ulega wątpliwości, że jest to stosowanie tzw. trzeciej
zasady gospodąrowania, które O. Lange określił jako
fałszywe. Ta metoda mogła dotychczas wystarczać,
ale nie będzie ona odpowiadać potrzebom dnia jutrgej-
szegd. W miarę rozwoju gospodarki zmieniać się więc
mogą metody gospodarowania. Przedsiębiorstwa wy-

korzystując rozrachunek gospodarczy nadal jako kate-
gorię ekonomiczną muszą rozwijać i doskonalić meto-

dę gospodarowania zwaną rozrachunkiem gospodar-
czym. „Aktualne metody gospodarowania, ujmowane
Jako rozrachunek gospodarczy, nie muszĄ być sto&nwa-
ne w sposób niezmienny w ramach tej kategorii eko-
nomicznej socjalizmu, jaką jest rozrachunek gospodar-

Zatrzymałem się dłużej nad tymi merytorycznymi
problemami, gdyż na pewno nie są to łatwe zagad-
nienia, mogą budzić wątpliwości, tym bardziej, że

wymagają dobrego przygotowania teoretycznego.
Inne zagadnienia omówię Możliwie krótko. Sprawa

mierzalności nakładów prostej gospodarki towarowej.
Wyjaśniam, że w je) początkach nie było w ogóle
mierników pozwalających na dkreślarile Wysokości na-

kładów, nie było to nawet potrzebne. Ody nie ma. Jed-
nostek miary, gdy zile ma nawet potrzeby mierzenia,
to moim zdaniem 1 zjawisko nie Jest wymierne, gdyż
mierzenie, a więc 1 „mierzalność" nie Jest istotą rze-

czy, a efektem określonych warunków i potrzeb.
Zapis funkcji celu — który H. Sorgenstein przyta-

cza. uważając go za błędny — jest w tej właśnie for-
mie przytoczony w cytowanej pracy Langego (str. 55).
W mojej pracy natomiast (str. 175) zamiast. drugiego
znaku równości znajduje się strzałka. Wprawdzie
w moim rękopisie strzałka ta znajduje się nad zna-

kiem równości, ale I w postaci Jak ją w książce wy-
drukowano — można wzór jednoznacznie odczytać,
jako działanie zmierzające w kierunku maksymalizacji
albo minimalizacji.

W przykładzie na obliczenie minlihum wielkości se>.
rli, wzór 1 objaśnienia są poprawne. Natomiast tekst

Jest rzeczywiście niejasny, przy czym faktycznie cho-
dzi o iloczyn, a nie o sumę, co zresztą ewidentnie wy-
nika tak ze wzoru, jak i przykładu.

W sprawie funkcji preferencji 1 możliwości odesłali

by należało do prac V. PARETO („Manuel d!Economle
Politlque", Paryż 1009), J. R. HICKSA 1 R. O . D .

ALLENA („A lleconsldcratlon of tlic Tlieoty ot Value,
Ecciriomlcii" 1934),, które czytelnikowi polskiemu przy-

bliżył J. DREWNOWSKI („Próba ogólnej teorii gospo-
darkl planowej". W-wa 1947), Używa on określeń,
które i ja przytaczam w pracy.

Pisze np.: „Wykres krzywych Indyferenejl jest «po-
sobem przedstawienia gustów konsumenta" (str. 18).
„ Wykres Indyferenejl będzie po prostu przedstawiał'
stosunek Indywiduum do różnych alternatyw, ' 1 któf»
się przed nim znajdą" (str. 17), Drewnowski uważa, że

krzywa obojętności jest obrazem funkcji preferencji,
przy czym „wykres funkcji preferencji może przedsta-
wiać preferencje podmiotu, pospedarująccijo tylko
w stosunku do dwóch dóbr" (str. 22). A że chodzi
0 rodzinę krzywych obojętności to wynika to wyraź-
nie z przytoczonego na str. 25 mojej pracy

— wykre-
sunr1.

Możliwości nabycia różnej kombinacji dwóch dóbr'
zobrazowane są przy pomocy prostej również na tym
wykresie. Czy zawsze jest to prosta? Przy przyjęciu, że

cena jest niezmienna (co przyjmuje R. Sorgenstein)'
na pewno tak, ale przy rabatach czy upustach cena

jest zmienna w zależności od wielkości sprzedawanych
dóbr, wtedy też wykres będzie krzywą, którą podaje
wspomniany J. Drewnowski (str. 25).

Odnośnie zagadnień programowania liniowego, to

jednoznaczna odpowiedzią na. zarzut, że funkcja celu

jest równaniem płaszczyzny, a nie prostej (gdy pro-
gram jest liniowy)'niech będzie kilka cytatów. 1 tak
I. L . KALICHMAN („Algebra liniowa I pro«raniowa-
nla". PWN, Warszawa 1971) pisze, że przedstawiając,
graficznie lunkcję celu W postaci:

• -Ci*i+CaXj>•x

, „przy'ustalonej wartości z określa jednosńacsnle pro-

etą, a przy zmieniającym się z — rodzinę prostych
równoległych t parametrem z-w wyrazie wolnym
(str. 171). 1 dalej rozpatrując: równanie

(22) axeso„

Jak wiemy .e geometrii analitycznej, jeśli wektory
a i it tą dwuwymiarowe, to równanie (22)' jest wtedy
równaniem linii prostej na płaszczyźnie...

Ztilór punktów M (xi ...... *„) przestrzeni n totf-

miatowei, których współrzędne spełniają •. równanie

(22), gdzie a (titan), (*i .,. .«„) nazywa się hU
perpłaszozyzną w przestrzeni n-wymiarowej* (str. 179).
Również Z. CZERWIŃSKI („Matematyka nn uslugack
ekonom»", PWN, W-wa 1969) pisze, że rodzinni funk-

cji celu różniących sió wartością wyrazu Wolnego
„są rzutami funkcji celu na płaszczyznę 0* Nazy-
wamy je liniami Izocelowyml lub Izokwantaml. Nazwy
te pochodzą stąd. ie we wszystkich punktach leiącyah
na danej Unii Izocelolue) (Usókwancle) funkcja celu
osiąpa tę samą wartość" (str. 134). W tym świetle,
odnoszę wrażenie, że. R . Sorgenstein identylikujo
„z" Jako parametr 1 jako zmienną.

1 ostatnia sprawa. Ńa str. 212 — rzeczywiście wkradł

się, błąd, gdyż chodzi o poszukiwanie, miejsc zerowych
pierwszej pochodnej (f'(x) «« 0) oraz badanie maku

drugiej pochodnej ~w tych punktach dla minimum
f"(x) większe 0. Wynika to ewidentnie ze wzoru

i przykładu.
ALOJZY MEŁICB
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LISTY

Zrobiliśmy
chyba więcej
niż inne przemysły

Sprawy poruszone przez red. JE-
RZEGO DZIĘCIOLOWSKIEGO pt.
„ZANIM ZATRUJĄ NAS GAZY I PY-
ŁY" dotyczą zagadnień ochrony śro-
dowiska, niezmiernie ważnych i aktu-
alnych ostatnio, o czym świadczy
choćby lawina artykułów w prasie
codziennej I periodycznej. Energetyka
od wielu lat poświęca tym zagadnie-
niom dużo wyBilków l nakładów fi-
nansowych.

Na słuszne uwagi 1 postulaty autów
ra artykułu w zakresie zagadnień pa-
liwowych 1 budowy elektrowni jądro-
wych Zjednoczenie Energetyki nie bę-
dzie mogło w pełni odpowiedzieć, gdyż
przekracza to Jego kompetencje. Na-
leży bowiem przypomnieć, iż energe-
tyka została' zobowiązana odpowied-
nimi aktami prawnymi do zagwaran-
towania na podstawie otrzymanego
paliwa, potrzeb kraju w energię elek-'
tryczną 1 cieplną, a ostatnio nawet
w popioły dla przemysłu budowlane-
go i Innych odbiorców. Paliwo dla
energetyki, Jego jakość, skład che-
miczny, zapoplelonle nie są zależne
od Zjednoczenia Energetyki. Postula-
ty zaś energetyki co do poprawy ja»-
kości paliwa, tzn. zmniejszenia zapo-
plelenla 1 zasiarczenia nie zawsze

mogą być spełnione ze względu na

potrzeby innych resortów i eksportu.

Zagadnienie drugie poruszone przez
autora artykułu, a dotyczące termi-
nów budowy elektrowni jądrowych,
zależy tylko od możliwości uzyskania
dostaw zagranicznych.

Dla zagwarantowania czystości po-
• wietrzą energetyka w zakresie możli-

wym do zrealizowania przez siebie,
przeprowadziła lub prowadzi na bie-
żąco następujące akcje:

'0 Wyposażyła wszystkie kotły w

urządzenia odpylające, w większości
w elektrofiltry, wychwytujące do 09
proc. popiołów lotnych — koszt jed-
nego elektrofiltra dla bloku 20» MW
wynosi ok. 30 min zł. W skali roku
wydaje się na odpylanie spalin ISO
min zl tylko w nowych inwestycjach.

Dla informacji npdajń,,,ata, również,
że na cele ochrony pówletfta atmo-
sferycznego wydano W, -1 energetyce w

1972 roku ok. 850 mirt żł. /
• Prowadzi stalą modermżację, ba-

dania 1 kontrolę prapy: urządzeń od-
pylających w elektrowniach.

O Wymienia nlskosprawne urządze-
nia odpylające na wysoliosprąwne.
Obecnie w energetyce Średnia krajo-
wa sprawność odpylani^ . Wynosi- ok.
91 proc. W 1972 r. energetyka spaliła
ponad 60 min ton Węgla (w tym WQ-
gla kamiennego 38 miń toń). Z ogól-
nej zaś masy uzyskanych w wyniku •

spalania popiołów (ok. 11 min ton)
wytrącono 10 min ton. Liczby te uwy-
puklają ogrom zagadnienia, Projekt
planu ochrony powietrza przed za-

nieczyszczeniem z września 1971 r.

przewiduje w efekcie różnych poczy-
nań zmniejszenie do 1975 r. ilości emi-
towanych do atmosfery popiołów o

ok. 240 ooo ton. Mimo więc olbrzymie-
go rozwoju energetyki, podwajania
mocy 1 ilości spalanego paliwa co 10
lat. "emisja popiołów nie rośnie lecz
maleje. Na przedsięwzięcia inwesty-
cy.lno-modernizacyjńe w zakresie
ochrony powietrza planuje się w la-
tach 1971-75 wydatkowanie ponad 800
min zł.

0 Buduje się nowe elektrownie z

kominami do 300 m wysokości (koszt
budowy komina do 50 miń zł w zależ-
ności od wysokości). Wysoki komin
umożliwia lepsze rozcieńczenie emito-
wanych gazów i pyłu, a tym samym
zmniejsza uciążliwość elektrowni dla
otoczenia.

$ Buduje się duże elektrociepłow-
nie w miastach, które eliminują In-
dywidualne kotłownie lub. piece grzew-
cze w domach, co. bardzo poważnie
zmniejsza zapylenie 1 zasiarczenie
miast. Obecnie enefgetyka dostarcza
już ponad 15 proc. ogólnego zapo-
trzebowania ciepła W kraju.

0 Prowadzi się rekultywację skła-
dowisk popiołu dla zwrócenia terenów
społeczeństwu 1 zapobieżeniu wtórne-
mu pyleniu.

0 Prowadzi się na szerszą skalę
utylizację odpadów paleniskowych (2
min ton rocznie), co zmniejsza ilość
popiołów odprowadzanych na składo-
wiska.

0 Prowadzi się kosztowne badania
nad neutralizacją siarki w spalinach
i buduje instalacje interwencyjne w

elektrowniach. Na ten cćl przeznacza

•lę w bieżącej pięciolatce ponad 200
min zł.

• Rozbudowuje się siatkę pomlaro-
wo-alarmową w terenie (koszt Jedne-
go punktu 6 000 $ —

na razie brak
produkcji krajowej) dla mierzenia
wielkości Imisji zanieczyszczeń.

Mimo tych wysiłków 1 nakładów fi-
nansowych znaczna część zanieczysz-
czeń globalnych w Polsce emitowana
Jest rzeczywiście przez energetykę.
Warto jednak dodać, że zanieczysz-
czenia tc wprowadzane są kominami
na duże-wysokości I wskutek rozcień-
czenia są mniej uciążliwe i mniej
szkodliwe dla otoczenia.

Przedstawiając powyższe dane zjed-
noczenie Energetyki pragnie podkre-
śllć:

1) W dziedzinie odpylania spalin
energetyka zrobiła bardzo dużo, przy-
puszcżalnie więcej niż inne przemy-
sły. Zagadnienie oćzyszczanla spalin
z części stałych jest zbadane, droga
działania wytyczona, wnioski realizo-
wanc.

2) Z eliminacją siarki ze spalin czy

węgla jest gorzej. Dotychczas na świe-
cie nie istnieje żadna metoda ekono-
micznie opłacalna, opracowana na

skalę techniczną. Prace badawcze
prowadzone z ramienia energetyki
przez „Energopomiar" — Gliwice, ma-

ją na celu rozpracowanie metody in-
terwencyjnej dla neutralizacji SOj
i SOj przy pomocy gazowego amonia-
ku lub dolomitów wprowadzanych do
spalin. Pierwsza próbna instalacja zo-

stanie uruchomiona w elektrowni Tu-
rów, a następna w elektrowni Sier-
sza. Prace „Energopomiaru" wzbudzi-
ły duże zainteresowanie za granicą.

3) Szkodliwość energetyki związa-
na z emisją gazów toksycznych jest
niewielka w świetle badań krajowych,
Jak również zagranicznych.

4) Nowoczesne społeczeństwo musi
pogodzić się z pewnymi niedogodnoś-
ciami wiążącymi się z rozwojem ener-

getyki. Bozwój energetyki uzależnia
bowiem rozwój przemysłowy całego
kraju, a więc 1 dobrobyt narodu. Nie
można więc dopuścić od tego, żeby
w myśl żle 1 nielcompleksowo poję-
tych Idei ochrony środowiska, utrud-
nić rozwój energetyki lub możliwość
jej pracy

— powyższe dotyczy przy-
znawania lokalizacji na nowe elek-
trownie lub miejsc na składowiska
popiołu:

5) Elektrownie Jądrowe nie stano-
wią panaceum na wszystkie kłopoty

środowiskowe, a wręcz przeciwnie —

tworzą nowe (zagadnienia wody, Bkła-
dowania odpadów- promleniotwór-

*rch itp.).
Int. ROMAN SZCZERBA

Dyrektor d/s Elektrowni
Zjednoczenia Energetyki

w Warszawie

To co było
konieczne dawniej
nie jest dobre
dziś
-Swego czasu poruszyliście w arty-

kule JERZEGO HOLDERA w dodatku
„ZYCIE I PRACA" bardzo istotną
sprawę odzieży roboczej. Do tego za-

gadnienia warto wrócić. Nie mam za-

miaru polemizować z Autorem arty-
kułu. Z wielu stwierdzeniami się zga-
dzam, z niektórymi nie.

Zgadzam się z tym, że ubrania po-
winny być lepsze, gdyż coraz większe
miliardy na ten cel przeznaczamy
i mlmó to krytyka odzieży ze strony
robotników nie ustaje. Rzeczywiście
w ciągu 25-Ietnlej pracy uczestniczy-
łem w kilkudziesięciu zebrąniach
związkowych i w dyskusji zawsze do-
minowały sprawy odzieży.

Ileż to niesprawiedliwości występu-
je z zaopatrzeniem w odzież: jeden
robotnik otrzymuje buty filcowe za

750 zl, a drugi za 500 zł; Jeden ubra-
nie za 180 zl, drugi za 250 zl. Czas
noszenia ten sam. Ile to procesów są-
dowych wytaczanych jest w każdym
przedsiębiorstwie przeciwko robotni-
kom, którzy odeszli i nie rozliczyli
się z pobranej odzieży itp. Istnieje
handel odzieżą spowodowany różnyi-
ml przyczynami: niedopasowaniem
wymiarów ubrań 1 butów czy teł
„ osz czędnością".

Działacze związkowi twierdzą,
że odzież 1 deputaty są zdo-
byczą klasy robotniczej. Jeżeli
coś było dobre 20 czy jeszcze 15
lat temu, to nie znaczy, że Jest do-
bre dzisiaj I Wynagradzanie robotnika

towarami pochodzi z lat, kiedy (o
było rzeczywiście ^konieczne, ale cza-

sy się zmieniają,' zmienia się ćzloi-
wiek, zmieniają się, jego upodobania.

uważam, że system zaopatrzenia w

odzież roboczą powinien ulec -zmianie
1 wysuwam następujące wnioski:

• Znieść dotychczasowy system wy-
nagradzania . pracowników towarami
(odzież 1 wszelkiego ' rodzaju deputa-
ty).'- •

" '
•

^

Wprowadzić ekwiwalent pienięż-
ny <— roczny

- ustalony w oparciu na

katalogach norm 1 cenników lub śred-
nich cen zakupu w stosunku rocz-

nym. -Do ekwiwalentu doliczyć koszty
prania i naprawy odzieży, koszty za-

kupu, część kosztów admlnistrocyj--
nych. Tak ustalony' ekwiwalent rocz-

ny dla każdego, stanowiska wypłaca?
ny w równych ratach miesięcznych
pod rygocem przestrzegania ustalone-
go regulaminu w tym zakresie.

0 Zorganizować odpowiednią sieć
sklepów wyspecjallzowonych 1 zaopa-
trzonych we wszelką odzież roboczą,
skąd pracownicy najbliższych, zakła-
dów mogliby się zaopatrywać" bez
większego trudu. Taki sklep byłby
magazynem okolicznych zakładów pra-
cy.

f Przejście na ten system dobro-
wolne i stopniowe w miarę organi-
zowania sklepów I w miarę przeko-
nywania się pracowników, że ich nikt
nie zamierza oszukiwać. Przekonany
Jestem, że od zaraz ponad 50 proc.
pracowników przeszłoby, na ten sy-
stem 1 wcale nie byliby gorzej ubra-
ni niż obecnie. .

Wydaje się, że ten system zaopa-
trywania pracowników w odzież jest
korzystny dla obu "stron. Nie jest on

pełny, posiada' wady I zalety. Ale
trudno pogodzić się z tym, co Jest
obecnie. Autor wyżej wspomnianego
artykułu stwierdza, że .Jesteśmy za

biedni na tandetę". Chcę dodać, że
Jesteśmy też za biedni na ponosze-
nie zbędnych kosztów.
* Ile to tysięcy pracowników para się

ewidencją i rozliczaniem odzieży! Ile
to samochodów krąży po Polsce, żeby
zakupić 1 rozwieźć odzież? Ile tu mi-
lionów kartotek w związku z. tym się
prowadzi? Ile godzin tracą- robotnicy
przy' załatwianiu spraw związanych
z odzieżą i deputatami w czasie pra-
cy? Ile m kw powierzchni magazyno-
wej absorbuje się odzieżą, której po-
wstają nadmierne zapasy?

trwałam, że likwidacja biurokracji
wszedtle, gdzie to tylko możliwe —

to Jedna z najważniejszych dróg po-
nrawv sytuacji w- naszym kraju,
prawy

^

fag^iy KRUSZYNA
Yoruń

A może

inna spółdzielnia?
w „Zywoclku 'Gospodarczym" (2G

nr 16 z 15 kwietnia bt.) pisaliśmy, że
Spółdzielnia „Drzewlarz" w Rychll-
cach podniosła cenę wyrabianych tam
tłuczków drewnianych do ziemniaków
i „umotywowała" tę decyzję wzrostem
liczby pracowników administracji, o

czym doniósł katowicki „Wieczór".
Wojewódzki Związek Spółdzielni

Pracy w Krakowie przeprowadził —

Jak pisze — „postępowanie" i wyja-
śnia:

„Spółdzielnia „Drzewlarz" Zrzesze-
nie Chałupników 1. Wytwórców Do-
mowych w Ryglicach powstała od
1.M965 r. i od tej chwili - rozpoczęła
produkcję wyrobów drzewnych, mię-
dzy innymi tłuczków do ziemniaków.
Tłuczki te produkowani'były "w sku-
pie i cena detaliczna wynosiła 8 zł.
Od roku 1967 produkcję tłuczków roz-

poczęto także W produkcji nakład-
czej przy niezmienionej cenie. Korni-

• sja Cen w lutym br. zatwierdziła ce-

nę 8 al za szt." . Wzrost ilości za-

trudnienia pracowników umysłowych,
a tym samym wżrdst kosztów Zarzą-
du i administracji' — Jak wyjaśnia
WZSP — spowodowany jest Wyłącz-
nie wzrostem wartości produkcji np.
w roku 1972 wartość produkcji' wy-
niosła 1 800 tys. zl, a w 1973 r.

—

4 000 tys. Niezależnie od powyższego
Zarząd Spółdzielni stwierdza, że nie
posyłał żadnych wyjaśnień do Redak-
cji Katowickiego „Wieczoru".

mgr HENRYK KACZMAREK
Zastępca Prezesa Wojewódzkiego

Związku Spółdzielni
Pracy w Krakowie

Od redakcji: A może o inną spółdziel-
nię chodzi. U nas mowa była o Rych-

• licach, w piśmie o Ryglicach, czy to
błąd korektorski, czy nieporozumie-
nie?

AKTUALNOŚCI

nie wykorzystany
czas pracy

Pierwsze miesiące br. przynio-
sły dalszy wzrost liczby godzin
nie przepracowanych w przelicze-
niu na 100 robotników grupy

przemysłowej i rozwojowej (o 9
prcc. w porównaniu z I kw. ub.
r.) . Zadecydował o tym głównie
wzrost liczby godzin nie przepra-

cowanych z powodu choroby (o
7,4 proc.), szczególnie wysoki w

zakładach Ministerstwa Przemy-
słu Maszynowego (10,7 proc.) ,

Przemysłu Spożywczego i Skupu
(9,2 proc.) oraz Leśnictwa i

Przemysłu Drzewnego (12,4 proc.) .

Spadła natomiast nieco liczbą, go-

dzin, nie ^fżepracówijfiych "z. po-

wodu przestojów i z powodu nie-
obecności nieusprawiedliwionej. .

Jeśli chodzi jednak o nieobec-
ność nieusprawiedliwioną, to w

niektórych resortach widoczna

jest konieczność zwrócenia na ten

problem większej niż dotychczas
uwagi. Odnosi się to zwłaszcza

do zakładów przemysłu maszy-

nowego i lekkiego oraz drzewne-

go, gdzie liczba godzin nie prze-

pracowanych z powodu nieuspra-
wiedliwionej nieobecności w pra-

cywIkw.br. była o 13—15
proc. wyższa niż w I kw. ub- r.

(sb)

spadek cen prosiąt
" Wśród czynników, pozwalają-

cych na ocenę tendencji rozwoju
hodowli trzody zwraca uwagę

obserwowany w kwietniu br.

spadek cen prosiąt na chów w

obrotach między rolnikami (o 2.1'

proc.) . Jest to spadek stosunkowo

nieznaczny i następuje on w po-

równaniu z okresem, gdy ceny

prosiąt osiągnęły szczególnie wy-

soki paziom, nie musi on więc
oznaczać jeszcze osłabienia ten-

dencji rozwoju hodowli. Na nie-

których jednak terenach skala

spadku cen prosiąt jest znacznie

większa, co wskazuje na potrzebę
rozważenia, czy nie byłoby wska-
zane podjęcie tam kroków prze-

ciwdziałających mogącemu ewen-

tualnie wystąpić osłabieniu tempa
rozwoju hodowli. Odnosi się to

zwłaszcza do następujących woje-
wództw, gdzie kwietniowy spadek
cen prosiąt wystąpił z większą
siłą: rzeszowskie (o 12 pTOC.),
krakowskie (o 8 proc.), olsztyń-
skie, kieleckie i koszalińskie (o
ok. 6 proc.), (sb)

ożywienie obrotów

gruntami pfz
Zmiany w wymiarze podatku

gruntowego i zniesienie dostaw

obowiązkowych oraz podwyżki
cen skupu zwierząt rzeźnych
zwiększyły w sposób widoczny
zainteresowanie rolników zaku-
pami ziemi. Okazuje się bowiem,
że w 1972 r. Bank Rolny sprzedał

. indywidualnym-'.traby-wcom ponad
80 - tys. hektarów' gttintów Pań-

stwowego Funduszu Ziemi, tj. o

i 71 proc. więcej -niż< -w
T 1971 . r.

Natomiast na 1973 r.- dalszych ok.
33 tys. rolników zadeklarowało
chęć nabycia ok. 102 tys. hekta-
rów.

Największe nasilenie sprzedaży
miało miejsce w 1972 r. w woj.
olsztyńskim (13,5 tys. ha), wro-

cławskim (10 tys- ha), bydgoskim
(8 tys. ha), rzeszowskim (6,4 tys..
ha) i poznańskim (6 tys. ha).

Przeciętna cena ziemi sprzeda-
wanej na upełnorolnienie wyno-

siłaok.5,5tys.zlza1ha,ztym,
że wahała się ona od 1,6 tys. zł

w woj. rzeszowskim do 10 tys. zl
za 1 ha w woj. krakowskim.
Przeciętna cena ziemi sprzedawa-
nej nabywcom samodzielnych go-

spodarstw wynosiła ok. 2,5 tys. zł

za1haiwahałasięod1,8tys.
zł w woj. rzeszowskim do 2,8
tys. zł w bydgoskim i ok. 9,6 tys-
zł za 1 ha w poznańskim.

Nabywcy gruntów PFZ wpła-
cili w 1972 r. z tytułu zakupu
ziemi ok. 260 min zł, a zadłuże-
nie z tytułu sprzedanych nieru-
chomości na koniec 1972 r. wy-

niosło ok. 2 mld zł.

Wobec rosnącego zainteresowa-
nia zakupami gruntów PFZ od-
notowania wymaga fakt, że na

bieżące pięciolecie rady narodo-
we wydzieliły do sprzedaży ok.
350 tys. ha tych gruntów. W la-
tach 1971—1972 sprzedano nato-

miast ok. 120 tyB. ha. Pazostaja

więc do sprzedaży na lata 1973—
1975 po ok. 80 tys. ha, a więc
znacznie mniej od zgłaszanego
przez rolników zapotrzebowania.
Pożądane wydaje się więc, aby
rady narodowe przeprowadziły
weryfikację zagospodarowania
gruntów PFZ i zwiększyły areał

przewidziany do sprzedaży- (sb)

sprzedaż działek pfz
Możliwości sprzedaży . mniej-

szych działek'z gruntów Pań-

stwowego Funduszu Zieimi nie są

w pełni wykorzystywane,, pomimo
znacznego rozszerzenia sprzedaży
w 1972 a*. Sprzedaż ta ogranicza
się bowiem głównie do działek

zagrod^yeh^^łMesaikataowych.
• W -bfcidao ogranic%onym zakresie

prowadzoną jest natomiast sprze-

daż . działek-"pod< indywidualne'1
budownictwo rekreacyjne.

W 1972 r. sprzedano z Państwo-

wego Funduszu Ziemi ok. 6 tys.
działek zagrodowych indywidual-
nym. rolnikom i członkom spół-
dzielni produkcyjnych oraz dzia-
łek mieszkaniowych (głównie
osobom zatrudnionym na wsi) o

ogólnym areale ok. 650. ha. W po-

równaniu z 1971 r. była to sprze-

daż przeszło dwu- i półkrotnie
wyższa.

Przeciętna cena' 1 m kw. dział-
ki zagrodowej wyniosła ok. 5 zł,
a działki mieszkaniowej ok. 7 zl.

Na większą uwagę zasługuje
więc wykorzystanie możliwości

sprzedaży gruntów PFZ w formie
działek pod indywidualne budo-
wnictwo rekreacyjne, za które
można by w wielu przypadkach
osiągnąć lepsze ceny. (sb) •

zaopatrzenie wsi
w sezonie letnim

Aby zapewnić w sezonie let-
nim dostawy wielu poszukiwa-
nych artykułów przemysł spożyw-
czy zwrócił specjalną uwagę na

sśrodki wiejskie i turystyczno-
wypoczynkowe.

Między innymi Zjednoczenie
Koncentratów Spożywczych zo-

bowiązało podlegle zakłady do
zwiększenia dostaw koncentratów
w opakowaniach dla potrzeb ży-
wienia zbiorowego oraz rozwi-

nięcia produkcji tzw. zestawów

turystycznych i lodów w proszku,
kierowanych przede wszystkim
na rynek wiejski.

Przemysł olejarski dla pokry-
cia potrzeb konsumentów na wsi
zwiększył częstotliwość dostaw
margaryny oraz tłuszczów ku-
chennych. Na bieżąco realizowa-
ne są zamówienia na tłuszcze dla

wiejskich piekarni i ciastkarni.

Przemysł zbożowy zwiększył
-•produkcję makaronów i płatków,
które są ..chodliwym" artykułem
w czasie żniw. Zakłady przemy-

słu cukierniczego aktualizują już
zamówienia na III kwartał, aby
konsumenci mieli zapewnione

i-rfSteSłfc* deptamy* »i3
Spółdzielczość mleczarska za-

kupiła między innymi 300 za-

mrażarek, instalowanych: w kios-
kach z artykułami mleczarskimi
i lodami. Poza zwiększeniem do-
staw zakłady mleczarskie roz-

szerzą w tym roku bezpośrednie
zaopatrzenie sklepów wiejskich
w potrzebne artykuły, (msk)

ankieta gus
dla kobiet

Statystycy GUS zasięgnęli opi-
nii 12 tys. kobiet pracujących,
głównie mężatek wychowują-
cych równocześnie dzieci w

sprawach, co ich cieszy, a co iry-
tuje przy godzeniu obowiązków
zawodowych i domowych. Co
czwarta zatrudniona w systemie
zmianowym twierdzi, że nie jest
on główną przeszkodą w godze-
niu obowiązków zawodowych i

rodzinnych, ile związane z nim
utrudnienia. Na pierwszym miej-
scu wymieniają złe zaopatrzenie
sklepów, w następstwie czego

muszą robić zakupy przynaj-
mniej w kilku sklepach. Na dru-

gim miejscu stawiają szczupłą
sieć handlu i jej złe rozmiesz-
czenie. Na trzecim — niedosto-
sowanie godzin pracy w handlu
do systemu zmian w zakładzie.

Trzy czwarte kobiet objętych
ankietą jest zdania, że byłoby
im znacznie wygodniej mieć wol-
ne od pracy dni w tygodniu, niż

wykonywać ją codziennie na-

wet w skróconym wymiarze go-

dzin. Połowa pracujących w

przemyśle i budownictwie, goto-
wa byłaby podjąć pracę w nie-

pełnym wymiarze godzin, nawet

za odpowiednio mniejszą płacę.
Nie odpowiada to jedynie pracu-

jącym w administracji i biurach.
Niemal wszystkie kobiety opowie-
działy się za wcześniejszym, do-

• browolriym przejściem na eme-

ryturę, godząc się na jej obniżo-

ny wymiar, (mśk)

gus o: opiece nad
dziećmi i młodzieżą

Tegoroczny Dzień Dziecka''ob-
chodziło ponad 8 330- 000 naj-

watelpi kral jirsr—
• dzieci -14 fiat. - Z tej okazji
Głpwny Vr?ą<j Statystyczny przy-

.ihtór^.ujących-da-
riych -na temat'wypoczynku oraz

opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Z informacji' tych wynika, że

na.przykład w ub. roku wycho-
waniem przedszkolnym. objętych
zostało przeszło 900 000 dzieci w

wiekuod3do6lat, czyli o

151 000 więcej niż w 1970 r. O-
statnio szczególnie szybko rosłą
liczba ognisk, przedszkolnych,
mianowicie w ciągu lat 1970—
— 19 72 o blisko 80 proc.

Prawie 5 350 000 dzieci i mło-

dzieży skorzystało w roku szkol- '

nym 1971—1972 z różnych form
wczasów, w tym wyjazdowych
(kolonie, obozy." biwaki).

Coraz popularniejsze wśród

młodzieży są różne rodzaje wy-

poczynku .organizowanego w cza-

sie ferii zimowych. W roku
szkolnym 1972—1973 korzystało z

nich ponad 2 100 000 uczennic i
uczniów, czyli' o 32.8 proc. wię-
cej niż w 1971 roku. (msk)

górnictwo i hutnictwo
w Maju

Realizację planu produkcyjne-
go i ekonomicznego za maj bież.
roku zakończyły dobrymi wyni-
kami załogi kopalń węgla ka-
miennego, a także huty Zjedno-
czenia Hutnictwa Żelaza i Stali.

Górnicy wydobyli dodatkowo
77 tys. ton węgla, zwiększając
tym samym ponadplanową pro-

dukcję osiągniętą od początku

bieżącego roku do 340 tys. ton.

W maju w górnictwie węgla ka-
miennego przekroczona została

także wydajność pracy o 43 kg
na roboczodniówkę. ,

Najlepsze rezultaty uzyskały
zjednoczenia: rybnickie, bytoms-
kie, zabrzańskie i jaworznicko-
mikołowskie. Wśród kopalń na-

tomiast wyróżniły się: „Rydułto-
wy", „Marcel", „Szczyglowice",
„Siemianowice", „Milowicę-Cze-
ladż" i „Ziemowit" .

Hutnicy dostarczyli dodktkowo
w maju ponad 11 tys. ton koksu,
18 tys. ton surówki, ponad 16
tys. ton stali, 22 tys. ton wyro-

bów walcowanych' i około 160
km rur.

• Na" szczególni ivyfdznieiiie
. sługują załogi zakładów koksow-

niczych f ,',Wai&r2ycK", „Zdzieszor
Wice" i „Gliwice" & zarazem

hut im. Lenina, im. Bieruta,
„ Łabędy", „Szczecin", „Nowot-
ko" i „Jedność", (msk)

spółdzielnie pracy
ograniczają usługi
dla ludności

Przeprowadzone na początku
br. kontrole. wykazały, że <.w'nie-

których spółdzielniach pracy wy-

stąpiło ożywienie tendencji do
rozwijania usług na rzecz gospo-

darki uspołecznionej, przy rów-

noczesnym ograniczeniu usług dla
ludności. Np- Powiatowa Spół-
dzielnia Usług Wielobranżowych
w Bytowie 74 proc. swojej pro-

dukcji wykonywała w 1972 r. ńa

rzecz przemysłu stoczniowego, a

wartość usług dla ludności w- sto-

sunku do 1971 r. obniżyła o 6

proc.

W związku z tego typu ten-

dencjami zwrócić wypada uwagę

na fakt, że wiele spółdzielczych
zakładów wykonujących usługi
dla ludności działa według do-
godnych zasad zryczałtowanego
rozrachunku. Przekroczenie nato-

miast obowiązującego wskaźnika
udziału usług dla gospodarki
uspołecznionej i zaniedbania w

obsłudze ludności stanowią pod-
stawę do wyłączenia spółdzielni
ze zryczałtowanej formy opodat- •

kowania, (sb)

MIMĆCHODE/A

Tak zawołał kiedyS — jak głosi stara, częstochowska bajda —

pewien -umierający papież. Jeden z obecnych przy tym kardynałów
zorientował się przytomnie, iż chodzi o polskie piwo i w te pędy
podał papieżowi piwo z Warki, a ten powstał natychmiast z łoża-

boleści i długo jeszcze a szczęśliwie sprawował rządy duśz.

Dziś nikt już nie woła o małe jasne Made in Poland w języku
Cycerona, a w innych językach zachodnioeuropejskich też rzadko
kto. Za to, jak Polska długa i szeroka, rozłega się w narzeczach
dorzeczy Wisły, Odry i Bugu jeden okrzyk: PIWA!

1 słusznie. Bo dystrybucja i warunki konsumpcji tego alkoholu,
choć nikogo nie należy namawiać do picia piwa, pozostają tc od-
wrotnym stosunku do jego zalet. Nie ma u nas przestronnych pi-
wiarni 2 cieszącymi perwersyjny smak zakąskami — u nas ciasne,
ale własne budy sklecone z desek, lub niewiele różniące się od
nich nowoczesne pawiloniki, gwarantują sioojski nastrój, zacieranie
różnic klasowych oraz intymną atmosferę słów prostych, wprost
z serca płynących, gdzie nikt też nie brzydzi się z niemytego kufla

sączyć ochrzczony przez sympatycznych sprzedawców trunek. Toteż
nic dziwnego, że mając takie lokale, jak np. „ Antałek" przy ulicy

SANTE PIVO DE VARCA
Puławskiej w Warszawie, ograniczamy sprzedaż piwa butelkowego•
w sklepach.

Ale istnieją w stolicy obywatele, którym nie UJ' 'smak jest miła,
bezpośrednia atmosfera „Antałka". Do nich należy mój znajomy
naukowiec i matematyk z zawodu, a piivosz z zamiłowania. Za-

pragnął on niedawno zamrozić na święta 10 butelek piwa. Aby
zrealizować ten zbożny zamiar, udał się do pobliskiego sklepu win-

no-owocowego „Maraska", gdzie wprawdzie piwo było, ale odgórny
zakaz sprzedaży piwa pod zastaw udaremnił mu plany. Pojechał
więc do „Supersamu". Niestety, wspanniany zakaz obowiązuje rów-
nież tam, a poza tym na składzie supermarketu naszej metropolii
było jedynie słodkawe „Karmelkowe" o małej mocy. Gdy znajomy
zbierał się już do wyjścia, sprzedawczyni nagle zaproponowała, że

chętnie przyjmie na wymianę butelki po wodzie mineralnej, któ-

rych też brakuje. Umysł matematyczny działa szybko. Nasz bohater

poszedł do pijalni wód mineralnych, kupił 10 flaszek ,. .Staropolanki".,

Wylać? Szkoda! — wypił ich zawartość, wrócił do Supersamu, Wy-
mienił flaszki po wodzie na 10 butelek z „Karmelkowym", wlał w

siebie dalsze litry płynu i co sił w nogach podążył do ,,Maraski".
Nie minęły nawet 4 godziny od wyruszenia na miasto do momentu

gdy uparty matematyk schował wreszcie w zamrażalniku lodówki
10 butelek z produkowanym przez Browar Warszawski piwem „nie
mniej niż 3,5 proc.", ale nie tknął go do dzii, bo po wypiciu ponad
6 litrów płynów zaniemógł ciężko na nerki.

Jak widać, przygoda mego przyjaciela niezbicie potwierdziła słusz-
ność decyzji o nieprzyjmowaniu zastawu za butelki i przyniosła
pożytek wszystkim zainteresowanym. Zwiększyły się bowiem obroty
trzech warszawskich sklepów. Wysokie czoło, okulary i powSciąffli'
wy sposób bycia nie zakłócą przez dłuższy czas miłej atmosfery
„Antałka", a sam bohater zyskał kilka życiowych nauk. A resort

handlu może śmiało odnotować kolejną akcję przeciwalkoholową.
Może jednak robić to inaczej?

Ros.
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