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FUNDAMENTAMI
naszej strategii rozwoju okre-

ślił to w. EDWARD GIEREK w przemówieniu na

IX Plenum problemy modernizacji'gospodarki, ra-

cjonalnego luykorzystania zasobóio surowcowych, do-
skonalenia systemu planowania i zarządzania, jakościo-
wego wzbogacania współpracy gospodarczej z zagrani-
cą, pełnego zaangażowania twórczego potencjału naro-

du. Ten ostatni problem, powiedział, jest siłą decydu-
jącą o tempie i jakości rozwoju kraju, podstawą pod-
staw wcielania w życie uchwał VI Zjazdu i długofa-
lowej strategii rozwoju.

Socjalizm jako ustrój nie pojawia się jako rezultat
automatycznego krachu kapitalizmu. Rewolucja socja-
listyczna jest rezultatem świadomego zaangażowania,
działania, które przekształca dojrzewające obiektywnie
możliwości w realny kształt nowpgo ustroju. Również
podstawową siłą nośną budownictwa socjalistycznego
są ludzie i ilekroć u nas o tym Zapominano, .piętrzyły-się

przed nami, przeszkody, ktqn,ę , na; powj._ęr;zchp,i. życia
ekonomicznego •pfzeja.ioidłi/ śid. w Ppstaci ' dyśfiróporęji,
rwących się bilansów materiałowych, zahamowań tem-

pa rozwoju gospodarczego.

Przyśpieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego kra-
ju, które uzyskaliśmy w cia.gu trze cli kolejnych lat
zdeterminowane zostało przez decyzje polityczne, .u któ-
rych jjodstaui leżało właśnie głębokie rozumienie roli
czynnika ludzkiego, subiektywnego, w rozwoju -społe-
czeństwa socjalistycznego. Do ludzi więc jako celu,
źródła i • największej rezerwy rozwoju adresowane są

uchwały IX Plenum w okresie kształtowania i zarazem

realizowania programu rozwiniętego budownictwa so-

cjalistycznego, programu budowy Drugiej Polski.

Obrady VII Plenum koncentroioały się nad sprawa-
mi przyszłości narodu, Polski naszych dzieci, kreśląc
program socjalistycznej edukacji młodych, ivarunki je-
go realizacji. Jest to właściwie program dla wszyst-
kich, ponieważ wszyscy, nie tylko młodzi, musimy wie-

dzieć więcej, stosować nowe metody pracy w nowym
okresie rozwoju naszej Ojczyzny.

Na VIII Plenum przedyskutowany został i przyjęty
do realizacji program racjonalnego wykorzystania za-

sobów surowcowych i materiałów. Dyskusja, a zwłasz-
cza przemówienie I Sekretarza Partii, Tow. EDWARDA
GIERKA wyszły daleko poza ramy gospodarki mate-

riałowej, ogarniając również sprawy usprawniania pro-
cesu inwestowania, pełnego wykorzystania aparatu
wytwórczego, a. więc wyższej efektywności nakładów
pracy uprzedmiotowionej.

Z uchwał VIII Plenum wynikają dałsze tonioski dla
doskonalenia systemu planowania i zarządzania za-

równo w tzw. jednostkach inicjujących, jak. i w całej
gospodarce narodowej. Niezbędne jest boiviem coraz

mocniejsze wspieranie wysokiej dynamiki rozwoju
przez poprawę relacji ekonomicznych, przez większą
racjona Iność gospoda rowa nia.

Na. IX zebraniu plenarnym Komitetu Centralnego
wsz-ijśtJcfe -częśęi .składali; c prógran ni. VI Zjazdu spro-
wadzone żóśtaly cI.otJ'iośpólnego mianownika twórczej
działalności czlcrwieka. Człowiek bowiem jest tą jedy-
ną, aktywną częścią sił wytioórczych, ożywiającą swą
myślą i pracą technikę, schematy organizacji i instru-
menty ekonomiczne, nadającą im treści, wynikające z

socjalistycznych stosunków produkcji, zgodnie z syste-
mem wartości, a więc z ideologią socjalistycznego spo-
łeczeństwa.

ZNACZENIE czynnika subiektywnego będzie lozra-
stać wraz z wchodzeniem naszego kraju w okres
reiuoliLcji naukowo-technicznej. Rewolucja ta, to

przecież nic innego, jak rosnący wkład myśli technicz-
nej, twórczej, innowacyjnej, w proces wytwarzania, za-

stępowanie szeroko pojętą wynalazczością i nowator-

stwem nakładóiu materialnych. Poszerza to również
nasze • pojmowanie nakładóiu inwestycyjnych, w któ-
rych coraz loiekszą rolę odgrywać muszą nakłady na

rozwój człowieka, od kwalifikacji zawodowych poczy-

nając, na wykształceniu politycznym i kulturalnym
kończąc.

Rewolucja naukowo-techniczna nie jest powielaniem
dotychczasowego stanu techniki, technologii, organiza-
cji i dyscypliny społecznej. Wymaga nowej dyscypliny,
kształtowania dojrzalszych nawyków produkcyjnych i
społecznych, poszukiwania metod oryginalnych zarów-
no w stosunku do dotychczasowych doświadczeń wła-
snych jak i innych krajów. Tego, co nazywamy pasją
twórczą, ofiarnością, oddaniem sprawie socjalizmu,
zaangażowaniem.

PRZYSPIESZENIE rozwoju powoduje, że szybciej
• i ostrzej dostrzegamy nowe potrzeby, a na ich
tle niedociągnięcia, słabości, nienadążanie posz-

czególnych odcinków za ogólnym rytmem, wąskie
przejścia. Dotyczy to proporcji materialnych, ale prze-
de wszystkim jednostek i grup ludzkich.

Można się tu posłużyć pewną analogią z ruchem dro-

gowym. Kiedy się jeździ wolno, mniejsze znaczenie ma

powierzchnia, dobre oznakowania,, synchronizacja ru-

chu, część niesprawnych pojazdów.. Wówczas nie
przeszkadza tak wyraziście, nie rzuca się w oczy jeden
czy drugi niesprawny kierowca, względnie niesforny
przechodzień. Większa szybkość wymaga nie tylko mo-

dernizacji dróg i sterowania ruchem, ale większej
sprawności i odpowiedzialności każdego uczestnika ru-

chu drogowego.
Liczenie się z innymi, z całością ruchu wymaga

—

można by powiedzieć — i większych kwalifikacji i
większego uspołecznienia ruchu drogowego. Nie wy-
starcza już indywidualna sprawność techniczna, me-

chaniczna znajomość przepisów, a coraz większego zna-

czenia nabiera świadomość współuczestnictiua w ruchu.
W skali całego społeczeństwa oznacza to potrzebę rów-

nania szerokim frontem w górę, do najlepszych ucz-

niów w szkole, przodujących pracowników i kolekty-
wów w zakładach pracy.

Znaczenie IX Plenum wybiega daleko poza okres
najbliższy nie tylko ze względu na całościowe ujęcie
roli czynnika ludzkiego, w płaszczyźnie również ideolo-
gicznej i politycznej. Chodzi również o podjęcie z do-

statecznym wyprzedzeniem problemów, wynikających
ze specyficznej struktury naszej ludności pod względem
•wieku.

GRAFICZNIE przedstawia się zwykle skład lud-
ności według wieku iv postaci tzw. choinki, któ-
rej podstawę stanowią najmłodsze, zaś wierzcho-

łek najstarsze roczniki. Niezakłócony rozwój demogra-
ficzny powinien wyrażać się graficznie w postaci har-
monijnie ukształtowanej „choinki", w której najmłod-
sze roczniki są najbardziej rozgałęzione, a następne
stopniowo malejące, twórząc trójkąt równoramienny.

W naszej strukturze ludnościowej mamy głębokie
wyrwy, spowodowane stratami biologicznymi w okre-
sie wojny i okupacji: jedna w grupie wieku 50—60 lat,
druga w grupie wieku 25—35 lat. Najliczniejsze są na-

tomiast roczniki z tzw. wyżu demograficznego, obec-
nie wchodzące w okres produkcyjny. Podstawa nato-

miast, to znaczy roczniki najmłodsze, jest już mniejsza,
w związku z osłabieniem tempa przyrostu naturalnego
w ostatnich latach.

Ta nierównomierna pod względem wieku struktura

ludności stwarza liczne problemy ekonomiczne i socjal-
ne, w miarę przecl-j,OdzeniŁ :'poszczególnych grup lud-
ności przez kolejne fazy okresu przedszkolnego, szko-
ły, pracy. zawodowej, wieku poprodukcyjnego. Wyma-
gała więc i w przeszłości bardzo zróżnicowanej w cza-

sie, elastycznej polityki spoleczno-ekonomicznej, anty-
cypującej nieustannie zmienny rytm zasobów ludno-
ściowych w poszczególnych grupach wieku. Wiemy; że
nie było to rozwiązywane najlepiej, że decydującą rotę.
odgrywał każdorazowy stan aktualny, co w następnej}
fazie stwarzało wrażenie bądź to nadmiaru, bądź nie~-
doboru zasobów łudzkich.

Nowa polityka społeczno-ekonomiczna stawia sobUe*
za cel pełne zaangażowanie tioórczych sił narodu obecr<
nie, kiedy mamy do czynienia ze względną obfitością'
zasobów ludzkich, określając równocześnie zadania na

dalszą perspektywę, kiedy mniejsze pod względem ilo-
ściowym przyrosty tych zasobów zastąpić trzeba bę-
dzie lepszą jakością pracy, wyższą jej wydajnością.
Równocześnie zakłada stymulowanie procesów ludno-
ściowych, aby zapewnić na przyszłość optymalną struk-
turę demograficzną naszego społeczeństwa. Kojarzy się
więc ze sobą jakby trzy horyzonty czasowe: najbliż-
szą przyszłość oraz bliższą i dalszą perspektywę. Takie
podejście umożliwia przejście bez zahamowań, bez
utraty temim, przez barierę względnego braku rąk do

pracy, z którą należy się liczyć na przełomie lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych.

UWZGLĘDNIAJĄC,
że już obecnie, w związku z

Wysokiem tempem inwestowania i rozwoju gospo-

darczego (a również nie dość racjonalnym gospoda-
rowaniem zasobami ludzkimi), odczuwamy w licznych
regionach kraju i dziedzinach niedobór pracow-
ników (wielkie aglomeracje miejsko-przemysłowe, u-

sługi, handel, bwdownictwo) — przechodzić musimy
coraz konsekwentniej do intensywnych metod gospo-
darowania. Oczywiście na tych terenach, gdzie zasoby
ludzkie są nadal bogate a możliwości czy potrzeby mi-
gracji ograniczone, liczyć się t7-seba z racjonalną ko-

egzystencją metod ekstensywnych i intensywnych.
Nie id ega jednak wątpliwości, że w skali kraju przy-

rost zasobów ludzkich będzie musiał być kierowany w

coraz większym stopniu głównie do zakładów nowych
oraz d.ó sfery, usług, -lo której za/potr.eebOTjUawie na pta-
ctnoników jest głęboko niezaspokojone." Natomiast w

zakładach już działających decydującą dźwignią wzro-

stu produkcji musi się stać modernizacja i w śład za

tym wzrost wydajności pracy.

Tematyka IX Plenum ogarnia całą sferę socjalistycz-
nych stosunków produkcji, ich ekonomiczną, politycz-
ną i ideologiczną stronę, wskazuje na ścisłe związki
międz-tj motywacją moralną i materialną, między cela-
mi rozwoju naszego społeczeństwa i jego siłami napę-

dowymi.
Z systemu wartości społeczeństwa socjalistycznego

wynika konieczność patrzenia na działalność gospodar-
czą przez pryzmat nadrzędnej roli świadomego, ludz-
kiego działania, postulat kształtowania klimatu wyz-

walającego inicjatywę, społeczną dyscyplinę, samo-

dzielność, odpowiedzialność za racjonalne, rozumne

wykorzystanie najcenniejszego bogactwa narodowego,
jakie stanowią ludzkie umysły, serca i ręce. J.G.

Dobrze zorganizowana, zgodna z kwalifikacjami, wydajna praca daje moralna satysfakcję i wyzwa-
la w człowieku siły twórcze — piszemy o tym w artykule pt. „Jak sprostać wymaganiom naszych cza-

sów", na str. 5.

CZARNE
NA BIAŁY

AOLINIE

JERZY
DZIĘCIOŁOWSKI

Historia niewiasty „Marii" i mę- .

ża imieniem „Turów", którą chcę
opowiedzieć, jest. przykłade,m jak
pomocny w działalności gospo-
darczej może być wglqd na do-
bro społeczne.

BYŁO
to trzy lata temu, może

.trochę więcej. Wtedy to wła-

śnie, jak* stwierdza kobieta- .

-naukowiec, świadek wydarzenia,
której nazwiska nie dosłyszałem
przy przedstawianiu, wśród grupy
poważnych osobistości z Warszawy,
stojących w miejscu, ; gdzie ziemię
obdarto z jej górnej warstwy, mogło
dać się słyszeć westchnienie: „jakie
to białe. jakie piękne". Następnie 'ze-
brani złożyli sobie gratulacje i od-
czuli ogólną satysfakcję. Czasy szły
ciężkie. Ceny kaolinu, którego jasny
odcień spod odkrytej ziemi wzbu-
dził owo westchnienie- ulgi i speł-
nionych nadziei, pięły się w górę
na światowych rynkach. W przevvi- ,

dywaniu jeszcze gorszego rozpoczę-

te zostały poszukiwania złóż krajo-
wych minerału, bez którego egzy-

stencja przemysłów: papierniczego,
ceramicznego, gumowego, oraz ma-

teriałów ogniotrwałych zostałaby za-

chwiana.

W- podniosłym nastroju sukcesu'
najwięcej wdzięczności kierowało się
w stronę prof. JÓZEFA WID AJ A-,
dyrektora naukowego „Polteceru"
(Centralny Ośrodek Badawczo-Roz-
wojowy Przemysłu Ceramicznego)'
naówczas jeszcze skromnego dok-
tora w Zakładzie Badań i Doświad-
czeń Przemysłu Ceramicznego w

Pruszkowie, który w tym właśnie
momencie zyskiwał sobie miano oj-
ca odkrywczego dzieła.

Według fachowej opinii ziemia
miała kryć iviele kaolinu. Zna-
lezienie kaolinu nad rzeką
Miedzianką zbulwersowało nie

tylko świat naukowo-ministerialny.
Swój cichy powód: do - zadowolenia
miała też Kopalnia Węgla Brunat-
nego „Turów". Kaolin leżał w filarze

ochronnym. Przyzwolenie - na jego

eksploatację dawało szansę dobrania

się do ok. miliona ton węgla brunat-

nego „Turów". Kaolin.leżał w filarze,
tf.iidno byłoby. ; ,ugfxźćf:Alntfereś;sz£-Tę
kowal się dobry, bo nie tylko otwie-
rała się możliwość eksploatacji no-

wego pokiad.tr, ale. \v ,dodatku „ob-;
cy" resort;miał -płącić za zSejł^waś?'
nie nadkładu. *

Nie ma dziś zgodności ..co do ytegó*
jaką próbkę kao.Iinu>^urŚw^^ftBft
przyjęło się go' nazyyyąć,
no, zanim memoriał w sprawie eks-

ploatacji odkrytego złoża wniesiony,
został pod obrady rządu. Kobieta-
-naukówiec wymienia liczbę 25' tys-. .

ton surowca.' dyr. , W. SZURPA,
ekspert, resortu budownictwa i

przemysłu • materi&iów budowla-. -.

nych najważniejsza , qbok - .wi-
ceministra A.' GLAZURA jinzę- ,.

dowa •:persona zajmująca . się," .tą
sprawą

'— twierdzi,' że 1,3 'tyś.
top. w przeliczeniu - na . Jtoji-
centrat Tak czy inaczej opinie o ja- .

. DOKOŃCZENIE NA STR. 4

I



PREISA -Ó PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

W ostatnim numerze „Nowych Dróg" ukazała się re-

lacja z Partyjnej Narady Nauk Społecznych i Humani-

styisanych, która odbyła się w kwietniu br. w Komi-
tacie Centralnym PZPR. Dyskusję na naradzie podsu-
mował członek Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR
tow. FRANCISZEK- SZLACHCIC. Z jego wystąpienia
pozwalamy sobie zacytować dwa krótkie fragmenty:

„ Sprawami produkcji socjalistycznej zajmujemy się
i będziemy zajmować się systematycznie. Jest to na-

sze podstawowe zadanie. Pragniemy jednakie rozpa-

trywać problemy produkcji z punktu widzenia czło-
wieka pracy, głównego twórcy dóbr i ich użytkowni-
ka. Innymi słowy powinniśmy troszczyć się o to, aby
socjalistyczne cele realizować w pełni socjalistyczny-
mi środkami."

Drugi fragment poświęcony jest zagadnieniom kie-
rowania i organizacji:

„Wkład nauk społecznych do rozwoju metod kiero-
wania jest niemały. Jeśli chodzi o zmiany w systemie
kierowania i organizacji przemysłu, które teraz wdra-

żamy, to trzeba powiedzieć, iż dużo wnieśli w tej dzie-
dzinie ekonomiści. Jednak, ogólnie rzecz biorąc, upra-
wiana w naszym kraju nauka o organizacji i kiero-
waniu jest zbyt abstrakcyjna. Jest ona niedostatecz-
nie powiązana z potrzebami socjalistycznej rzeczywis-
tości społecznej. Powinniśmy ją uc:ynić partyjną
marksistowską nauką, taką jaką staje się w Związku
Radzieckim i innych krajach socjalistycznych."

W tym samym numerze „NOWYCH DRÓG", w dziale

„Problemy i dyskusje" ukazał się bardzo interesujący
artykuł prof. HENRYKA CHOLAJA pt. „ O RO ZWO -

JU NAUK EKONOMICZNYCH W POLSCE". Jest to

publikacja oparta w dużej mierze na referacie przy-

gotowanym na II Kongres Nauki Polskiej.
Autor w pierwszej części artykułu określa rolę na-

uk ekonomicznych w społeczeństwie socjalistycznym.
Wyróżnia w związku z tym szereg ich funkcji. Pierw-
sza z nich to funkcja poznawcza, polegająca na po-
szukiwaniu prawdy o rzeczywistości. Druga — to

funkcja ideologiczna. Tutaj wyróżnia się przede
wszystkim konfrontacja marksistowskiej myśli ekono-

micznej z ekonomią burżuazyjną. Autor podkreśla
trzy odcinki, trzy fronty tej konfrontacji, obecnie

szczególnie aktualne. Są to zagadnienia granic wzros-

tu gospodarczego (m. in. dyskusja wokół tzw. raportu
rzymskiego), perspektywy rozwojowe Trzeciego Świa-
ta, ewolucja funkcjonowania mechanizmu gospodar-
ki socjalistycznej. Szczególnie silnie została podkreślo-
na konieczność badania związków zachodzących mię-
dzy postępem technicznym a postępem społecznym.

Nauki ekonomiczne muszą również spełniać funk-

cjo praktyczne, polegające ha dostarczaniu skutecz-

nej teorii oddziałującej na praktykę gospodarki
socjalistycznej. Nauki ekonomiczne są bezpośrednią
silą wytwórczą przez tworzenie podstaw dla decyzji
obejmujących organizację produkcji, funkcjonowanie
przedsiębiorstw itp. Wreszcie nauki ekonomiczne speł-
niają funkcje edukacyjne.

Przechodząc do omówienia aktualnego stanu nauk
ekonomicznych w Polsce Autor zatrzymał się nieco

dłużej na stronie kadrowej i organizacyjnej, podkre-
ślając nikły udział placówek PAN i zdecydowaną

przewagę ośrodków szkolnictwa wyższego na mapie
nauk ekonomicznych w naszym kraju.

Znacznie bardziej skomplikowanym zagadnieniem
jest ocena dorobku merytorycznego polskiej ekono-
mii. Autoc sygnalizuje dwie skrajną opinie — że "pol-
ska ekonomia ma liczącą się pozycję w skali między-
narodowej i druga — że stan nauk ekonomicznych
jest mierny, nie obejmują one przy tym szeregu waż-

nych dla- praktyki obszarów badań. W artykule wy-

mienionych jest szereg ważkich osiągnięć —

w dzie-
dzinie teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, w

dziedzinie badania zależności między wzrostem gos-

podarczym; a zmianami w sferze stosunkówproduk-
cji, nad Zakresem i metodami p1anowania-%ehtralne-
gą, nad teorią optymalizacji, nad międzynarodowym
socjalistycznym' podziałem pracy itd. Spora jest rów-
nież lista,, osiągnięć szczegółowych dyscyplin ekono-

micznych, takich jak demografia, ekonometria, nauka
o finansach i inne.

Równocześnie jednak autor podkreślił spore jeszcze
słabości. Najważniejsza z nich to fakt, że obecny stan

teorii ekonomii nic pozwala jeszcze na dokonanie

dojrzałej syntezy gospodarki socjalistycznej, na połą-
czenie wiedzy ekonomicznej o socjalizmie w jednoli-
tą, jasną, całościową koncepcję.

Dalsze słabości — to niedostateczna znajomość spo-

łecznej problematyki gospodarowania, brak nowo-

czesnej teorii socjalistycznego przedsiębiorstwa, nie-
dorozwój badań stosowanych. Żródla tych dyspro-
porcji są różne — tkwią one w brakach kadrowych,
w niedorozwoju instytutów prowadzących badania

stosowane, wreszcie w fakcie, że praktycy wykazywa-
li vv przeszłości małe zainteresowanie, a niekiedy
wręcz lekceważenie dla propozycji i wniosków wysu-

wanych przez nauki ekonomiczne. ... . „„„,;„
Ostatnia część artykulii poświęcona- jest zagadnie-

niom; które szczególnie pilhie wymagają dalszych
studiów ze strony nauk ekonomicznych, (Na pierwszym
miejscu znalazły się»społeczne-aspekty gospodarowa-
nia, wpływ rozwoju społecznego na rozwoj gospodar-
czy, analiza stosunków produkcji jako podstawowego
czynnika rozwoju sil wytwórczych. Duzą wagę przy-
kłada Autor również do prognozowania ewolucji sto-

sunków spoleczno-ekonomlcznych w naszym kraju.
Wśród badań stosowanych na czoło wysuwają się na-

stające zagadnienia: Międzynarodowa specjalizacja
Polski ze szczególnym uwzględnieniem RWPG, socjali-
styczny model konsumpcji społeczeństwa polskiego, stra-

tegia spoiecZńo-ekonomicznej rekonstrukcji rolnictwa
i socjalistyczna przebudowa ustroju rolnego, optymali-
zacja procesów reprodukcji ludności w Polsce, ekono-
miczna problematyka reprodukcji środowiska natural-

nego, wreszcie problematyka doskonalenia organizacji
i zarządzania gospodarką narodową. Lista jest więc
niemała, a waga i zakres wszystkich wymienionych
spraw

—

ogromne. Nie można s',ę zaś już będi'e
usprawiedliwiać stwierdzeniem, że ekonomistow nikt
nic pyta o zdanie — przeciwnie, pytań jest coraz wie-

cej. Większa jest więc i odpowiedzialność uczonych
z<\ udzielane odpowiedzi, mają one bowiem ogromny

wpływ na dalszy rozwój naszej gospodarki.

S. C.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W "KRAJU

9 Rada Ministrów oceniła PRZE-
BIEG REALIZACJI NPG W OKRE-
SIE 5 MIESIĘCY oraz PZEWIDY-
WANE WYKONANIE ZADAŃ W I

PÓŁROCZU BIEŻ. ROKU. Omówio-
ny został również stan przygotowań
do sezonu letniego w przemyśle, rol-
nictwie, transporcie oraz handlu i
usługach. Wstępna ocena wykonania
zadań w I półroczu wypadła w ge-
neralnych proporcjach pozytywnie.
W III kwartale sprawą najważniej-
szą. jest utrzymanie dobrej rytmicz-
ności produkcji.

® SEJM NA SWYM OSTATNIM
POSIEDZENIU ROZPATRZYŁ spra-
wozdanie Komisji Planu Gospodar-
czego, Budżetu i Finansów z wyko-
nania NPG i budżetu państwa w

ub. roku oraz wniosek NIK w spra-
wie absolutorium dla rządu. Na po-
rządku dziennym posiedzenia par-
lamentu znalazła się dużej wagi
USTAWA DOTYCZĄCA zasad two-

rzenia i PODZIAŁU ZAKŁADO-
WEGO FUNDUSZU NAGRÓD
ORAZ ZAKŁADOWYCH FUNDU-
SZÓW SOCJALNEGO I MIESZ-
KANIOWEGO. (Zasady tych fundu-
szów omawiamy w publikacji J.

Rybackiego na str. 4). Jej projekt
został wniesiony przez rząd po kon-
sultacjach w ponad 180 większych
zakładach pracy. Z 3 innych uchwa-
lonych ustaw — pieriosza stwarza

warunki prowadzenia bardziej pra-

luidłowej. gospodarki łowieckiej,
druga'— dotj/czw opłat w spraacacłi
karnych, a trzecia — jest związana
z nową koncepcją wojskowego
szkolenia studentów.

® Zbliża się końcowy TERMIN
ZGŁASZANIA KANDYDATUR DO
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
USPRAWNIANIA GOSPODARKI
MATERIAŁOWEJ, którego celem

jest zwiększenie zainteresowania za-

łóg pracowniczych tym węzłowym
dla naszej gospodarki problemem.
Dotychczas do udziału w konkursie
zgłosiły swój udział 303 przedsiębior-
stwa przemysłowe, budowlano-mon-
tażowe i transportowo- pedycyjne
całego kraju. Laureaci konkursu o-

trzymają wysokie nagrody na łącz-
ną sumę 30 min zł.

9 PO ZAMKNIĘCIU 42 MTP
wstępnie obliczone, że obroty central
i przedsiębiorstw handlu zagranicz-
nego przekroczyły sumę 3 min zł de-

wizowych. Targi zwiedziło 350 tys.
osób z kraju i zagranicy z tym, że

IO przeciwieństwie do lat poprzed-
nich, większość z nich stanowili in-
żynierowie, technicy i robotnicy o-

kreślonych branż przemysłu.

© SZCZĘŚCIE CZŁOWIEKA —

jego warunki oraz konsekwencje dla
życia współczesnego — ten z pozoru
nienaukowy temat, był przedmiotem
kilkudniowej konferencji specjali-
stów wielu dyscyplin wiedzy—zor-
ganizowanej w Międzygórzu przez
Instytut Orpani acji i Zarządzania
Politechniki Wrocławskiej.

© TYTUŁ NAJLEPSZEGO EKS-
PORTERA W PRZEMYŚLE CHE-
MICZNYM za rok 1972 otrzymały
ZGIERSKIE ZAKŁADY BARWfyl-
KARSKIE „BORUTA". Zdecydowało
o tym wysokie przekroczenie zadań

eksportowych, korzystne zmiany w

„geografii" wywozu, podniesienie o-

płacałności. Fabryka handluje nie-
mal ż „całym światem". Wyroby jej
trafiają na rynki ponad 60 krajów.
W ltb- roku wartość., ekśppriu.ioy- . ,

niosła około 43 min1 "złotych deio. W

ciągu jednego roku sprzedaż do
krajów kapitalistycznych wzrosła o

50 proc.

0 DWA WYDARZENIA CHA-
RAKTERYZOWAŁY INAUGURA-
CJĘ TEGOROCZNYCH OBCHO-
DOW „DNI MORZA" W SZCZECI-

NIE. W Stoczni im. Warskiego w

przeddzień uroczystości zwodowano
setny statek. W statku zawarta jest
symboliczna 2-milionowa tona noś-

ności, zbudowana dotychczas przez

załogę stoczni szczecińskiej, obcho-
dzącej w tych dniach 25-lecie swego
istnienia. Natomiast w dniu rozpo-
częcia ebehodów do portu szczeciń-
skiego (macierzystego) powrócił z

rocznego samotnego rejsu dookoła
świata — kapitan Krzysztof Bara-
nowski.

9 300 koni półkrwi rasy wielko-

polskiej sprzeda odbiorcom zagrani-
cznym do końca bież. roku zakład
koni eksportowych na Woli pod
Poznaniem. W ub. roku zakład na

Woli sprzedał około 200 rumaków
za ponad 2 min dolarów. Swoistym
rekordem eksportowvm był KON
SPRZEDANY ZA 600 TYS. ZŁO-
TYCH do Włoch-

© Na 9 liniach dalekobieżnych
PKS w kraju wprowadzono auto-

busy ekspresowe, między innymi
między Zakopanem i VJarszaioa.
CZAS PRZEJAZDU Z ZAKOPANE-
GO DO WARSZAWY WYNOSI 8
GODZIN I 5 MINUT (łącznie z

krótkim postojem), podczas gdy au-

tobusy pospieszne pokonywały tę
trasę w 9 godzin i 15 minut.

© ZNIESIONE ZOSTAŁY O-
GRANICZENIA W RUCHU OSO-
BOWYM DO CSRS I WĘGIER, jak
również w tranzycie przez te kraje.
Ze względu jednak na konieczną
ostrożność przed'ewentualnytn prze-'
niesieniem
cy się do wymienionych państw, jak
również przez- nie przejeżdżający
powinni poruszać się po wyznaczo-
nych trasach, przestrzegać zarzą-
dzeń weterynaryjnych oraz nic
wwozić do Polski produktów pocho-
dzenia zwierzęcego i wyrobów mię-
snych niekonserwowanych.

ZA ORANFCĄ^

gj Zakończyła się wizyta sekreta-
rza generalnego KC KPZR LEONI-
DA BREŻNIEWA w USA. Podpisa-

'
no dziewięć nowych układów i dwa

protokoły handlowe. LEONID
BREZNIEV/, przemawiając do ame-

rykańskich kół gospodarczych po-
wiedział m. in.: „Rzecz jasna nie

prowadziliśmy z prezydentem Nixo-
nem konkretnych rozmów na

temat, z jakimi przedsiębiorstwami
Związkowi Radzieckiemu lepiej je?t
współpracować — zgodziliśmy się
jednak w pełni co do tego, że obie
strony powinny udzielić maksymal-
nego poparcia kolom gospodarczym
USA i odpowiednim resortom i in-
stytucjom Związku Radzieckiego w

ich wysiłkach na rzecz otwarcia no-

wej, szerokiej drogi dla wzajemnie
korzystnej współpracy i handlu• Nie
ulega na-jmniejszej wątpliwości, że

istnieją tu wielkie możliwości. ZSRR
i USA to kraje o olbrzymich poten-
cjałach gospodarczych. Dysponuje-
my ogromnymi bogactwami natural-
nymi. Uczchoie przyznajemy, że w

niektórych dziedzinach wy, Amery-
kanie, prowadzicie, ale w niektó-
rych my was wyprzedziliśmy. Jeśli
przyłączymy nasze ujysiłki i podej-
dziemy do problemu z rozmachem
mając na względzie długookresową
20-letnią perspektywę, to przekona-
my się, że mamy przed-sobą olbrzy-
mie możliwości. Sądzę, że istnieją
onęt, praktycznie . we wstystkięh ga-

łęziach". *

0 Efektywność wykorzystania
komputerów-w dużym stopniu zale-
ży od jakości oprogramowania —

stwierdzają W. KRIUCZKOW i N.
CZESZENKO na łamach IZWIESTII.
Do tej poty użytkownicy otrzymują
oprogramowanie do maszyn „Ural-
-14 w stanie niekompletnym, z du-

żym opóźnieniem. Komputery zaś

„Mińsk-32" przychodzą wciąż bez
oprogramowania. W tym stanie rze-

czy użytkownicy sami muszą zabie-
gać o oprogramowanie, co przede
wszystkim znacznie zwiększa kosz-
ty, a równocześnie powoduje roz-

proszenie kadr specjalistów i prze-
dłuża czas rozpoczęcia funkcjono-
wania maszyn. Same tylko straty z

tytułu późniejszego rozpoczęcia eks-
ploatacji wynoszą rocznie około 70
min rubli• Toteż pilnym zadaniem
— jak piszą autorzy — jest przede
wszystkim zwiększenie ilości wy-

specjalizowanych ośrodków zajmu-
jących się oprogramowaniem, wy-

korzystanie opracowań, jakie mają
10 swej dyspozycji najbardziej ioy~
kwalifikowani użytkownicy kompu-
terów oraz zwiększenie zakresu ko-
ordynacji pracy wielu urzędów
centralnych.

gg Sąd Najwyższy WRL skazał
przedsiębiorstwo państwowe na ka-
rę grzywny w wysokości 6 min fo-
rintów za bezprawne praktyki, ma-

jące na celu powiększanie zysku w

drodze niczym nie usprawiedliwio-
nego wzrostu cen. Pozew wniosło
Krajowe Biuro Cen przeciw przed-
siębiorstwu gazowemu, uważając, że

kalkulowało ona ceny za gaz w

sposób sprzeczny z interesami oby-
wateli. Pobierano bowiem opłaty,
w które wliczano zbyt duży udział,
niezgodny ze stanem faktycznym,
droższego gazu importowanego, do-
dawanego do tańszego gazu pro-

kucji krajowej.
H Plenum. ' KC jftufriuftskiej .Par-

tii Komunistycznej podjęło ucfitba-
łę o realizacji zespołu hydroenerge-
tycznegó Dunaj — Morze Czarne
oraz o budowie nowego portu czar- .

nomorskiego. Wzdłuż kanału, któ-

rego długość wynosiłaby ok. 70 km

mają powstać różne obiekty prze-
mysłowe. Wybudowanie noioego
portu morskiego usytuowano w

miejcowości Sud Agigea, a więc na

południe od Konstancy.

|B W pierwszych czterech mie-
siącach br. wpływy dewizowe Ju-

gosławii z turystyki wyniosły 112
min dolarów. Przewiduje się, że w

tym roku całkowite wpływy wy-

niosą około 540 min dolarów, czyli
o 18 proc. więcej niż w 1972 roku.

H Indie muszą zwiększyć import
pszenicy• Jeszcze do niedawna mó-
wiło się, że skutki jesiennej su-

szy w Indiach mogą być zrekom-

pensowane zakupem dwóch milio-
nów ton pszenicy i sorgo. Zboża te

już zakupiono. Dziś jednak mówi się
jeszcze o dodatkowym imporcie
czterech milionów ton zbóż, choć
niektórzy przedstawiciele rządu in-
dyjskiego uważają, że jest to wiel-
kość przesadzona. Faktem jest jed-
nak, że liczono na 30 min ton w

zbiorach wiosennych, co by złago-
dziło jesienny niedobór zbóż, c

tymczasem zebrano tylko 26 min
ton zbóż.

El Specjaliści z FAO uważają, że

w najbliższym okresie krajom od-

czuwającym brak zboża trudno bę-
dzie znaleźć na rynkach międzyna-

rodowych odpowiednie nadwyżki.
Dyrektor generalny Organizacji Wy-
żywienia i Rolnictwa ONZ ADDEKE
BOERMA oświadczył, że zapasy

pszenicy, jakie według obecnych
ocen zgromadzone zostaną pod ko-
niec bieżącego roku, nie pokrywa-
ją nawet najmniejszych potrzeb
prkewidyioańych iv sezonie , 1973/
1974.' Liczono na dobre zbiory w

USA i Kanadzie, jednakże duże po-
wodzie wiosenne zniszczyły znacz-

ną część zasiewów. Nie najlepsza
jest też sytuacja w Afryce Zachod-
niej i w Azji południowo-wschod-
niej. Światowy zaś niedobór ryżu
w obecnym sezonie wyniesie za-

pewne dwa miliony ton.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

„Pamięć" dla maszyn

W Instytucie Metali Nieżelaznych w Gli-
wicach prowadzi się badania nad tech-
nologią wytwarzania cienkich warstw
magnetycznych metodą próżniowego na-

parowania. Warstwy te spełniają ważną
rolę w 7-siniaturyzowanych układach pa-
mięciowych dla maszyn matematycznych.
Instytut skonstruował dla tych badań
specjalną aparaturę badawczo-doświad-
czalną. Trwają prace nad zastosowania-
mi elementów cienkowarstwowych w ma-

szynach matematycznych. (Interpress)

Diamentowe narzędzia
W Megadlamond Corp. of Provo w USA

wynaleziono metodę dowolnego formo-
wania diamentów przemysłowych. Do-
tychczas proszek diamentowy używany
był jako materiał ścierny do tarcz szli-
fierskich. Obecnie proszelt formuje się
w żądany kształt, a następnie poddaje
działaniu wysokiej temperatury pod du-
żym ciśnieniem. W ten sposób uzyskane
narzędzie tnące jest trwalsze od dotych-
czas produkowanych. (Newsweek)

Radioelektronowy sekretarz

Borys Griszin — nauczyciel pracujący
w technikum w Kałudze skonstruował
na swój prywatny użytek robota, peł-
niącego funkcję sekretarza, niańki, po-
mocy domowej, stróża i w razie potrzeby
— gospodarza domu. Robot stal się na

tyle sławny, że wielu fotoreporterów
i dziennikarzy przybywa do domu Gri-
szina robić sensacyjne reportaże. Wszy-
stko sie zaczęło — od choroby jego
matki. Staruszka nic mogła chodzić, Gri-
szin musiał pracować, a bał się pozo-
stawiać matkę na dłuższy czas bez opieki.
Zabrał się więc do konstruowania pro-

stego robota radioelektronicznego, który
mógłby podawać chorej lekarstwa, wodę,
jedzenie i w razie potrzeby dzwonić po
pogotowie ratunkowe. Budował swego
robota przez dwa lata. Złożył go z po-
nad 20 tys. detali połączonych ze sobą
kablami 1 zasilanych prądem. To wszy-
stko z kolei połączył z pięcioma ma-

gnetofonami i z przeszło 20 przekaźni-
kami, rozlokowanymi po całym . miesz-
kaniu.' I tak powstał ARS — automatycz-
ny radioelektroniczny sekretarz. (PAP)

Tatra 613 na szosach

Zakłady „Tatra" w Koprzywnicy roz-

poczęły produkcję nowego modelu czecho-
słowackiego repi-ezentacyjnego samocho-
du osobowego Tatra 613. Jest on nanę-
dzany ośmiocylindrowym silnikiem, chło-
dzonym powietrzem, o • mocy 173 KM.
Szybkość maksymalna — 190 km/godz.,
zużycie paliwa — 13.6 litra przy szybko-
ści 110 km/godz. (WiT)

Poprawki na betonie'

Nawierzchnie drogowe z betonu są
bardziej trwałe od asfaltowych, ale w

przypadku uszkodzenia trudniej je na-

prawić, gdyż świeży beton żle łączy się
ze starym. Specjaliści radzieccy opraco-
wali nowe tworzywo mineralno-syntety-
czne, w którego skład wchodzi żywira
poliestrowa. Tworzywo w sposób trwały
łączy się z betonem i doskonale służy
do naprawiania uszkodzeń nawierzchni
drogowych. (Interpress)

Powrót do tradycji
W budownictwie mostów drogowych od

wielu już lat stosowane są powszechnie
konstrukcje z betonu sprężonego, które
pozwalają wznosić przęsła o wielkiej roz-

piętości. Jednak przy budowie mniej-
szych mostów obserwuje się obecnie po-
wrót do klasycznych konstrukcji łuko-
wych, wykonywanych z elementów pre-
fabrykowanych. Za przykładem Szwajca-
rów próby takiej dokonano w NRD, na
trasie autostrady Lipsk — Drezno. We-
dług opinii ekspertów, powrót do kon-
strukcji tradycyjnej przynosi oszczędność
50 .proc. materiałów, 30 proc. kosztów
i skraca o 10 proc. czas budowy. (WiT)

Zbawcza herbata

Pijący od jednej do pięciu filiżanek
kawy dziennie prawie dwukrotnie częściej
zapadają na zawał w porównaniu do nie-
pijących. Szczególnie szkodliwe jest na-

dużywanie picia kawy dla kobiet. Dwa-
dzieścia papierosów i pięć filiżanek ka-
wy dziennie, oto co trzykrotnie zwiększa
możliwość zawału. Naukowcy nie usta-
lili dotychczas, jaki składnik kawy sprzy-
ja najbardziej rozwojowi zawału. Jednak
trudno oskarżać pod tym względem je-
dynie kofeinę oraz jej działanie tonizu-
jące, gdyż filiżanka herbaty zawiera ta-
ką samą ilość kofeiny jak fiiliżanka ka-
wy. Sensacyjnie przedstawia się więc

jeden z wyników badań, przeprowadzo-
nych w Bostonie. Mianowicie herbata
okazała się nie tylko napojem nieszko-
dliwym dla zdrowia, lecz również środ-
kiem profilaktycznym, przeciwdziałają-
cym powstawaniu zawałów. Dla pacjen-
tów, którzy wypijają codziennie kilka
filiżanek herbaty, niebezpieczeństwo za-
wału ma zmniejszać się niemal o połowę.

(PAP)

Zmywacz szyb
Opatentowana przez firmę Lockheed-

Georgia Co. of Marietta Ga. substanrla
silikonowa po rozprowadzeniu na szkle

powoduje, iż nawet pod silnym strumie-
niem wody szyba jest przezroczysta.
Płyn ten znajduje zastosowanie w Szy-
bach samolotów, peryskopach, kopulach
radarów itp. Producent sugeruje rów-
nież użycie płynu do skalpelów chirur-
gicznych jak też przy konstrukcjach stat-
ków, by zapobiec oblodzeniom i zmniej-
szyć sUę tarcia wody o kadłub statku.

(Newsweek)

Palety i konteneryzacja
W ciągu ostatnich dwóch lat znacznie

wzrosła produkcja statków w Stóćzni im.
Warskiego w Szczecinie. Równocześnie
0 dwie trzecie zmniejszyła się powierzch-
nia magazynów. Tę „rewolucja" maga-
zynową sprawiły palety i kontenery
wprzęgnięte, xv służbę gospodarki mate-
riałowej. Umożliwiły one kompletowanie
pełnego asortymentu materiałowego dla
stanowiska roboczego czv selccii. Zaoo-
czątkowano też paletyzację i kontenery-
zację materiałów już w wytwórniach ko-
operantów stoczni. Ułatwia to transport
1 eliminuje uszkodzenia. (PAP)

Zautomatyzowany dyspozytor
Grupa naukowców z Instytutu Orga-

nizacji, Zarządzania i Ekonomiki Prze-
mysłu Budowlanego opracowała nowy
system zarządzania kombinatami budow-
nictwa mieszkaniowego. Koncepcja tego
systemu zaklnda skoordynowanie nro-

dukcji prefabrykatów, ich transportu i
montażu w jednolitym zintegrowanym
procesie produkcyjnym. Wszystkie ope-
racje technologiczne powiązane są wspól-
nym celem, którym jest produkt finalny —

budynek mieszkalny. Synchronizację ope-
racji zapewnia scentralizowany system
dyspozytorski, którego działanie oparte
jest na wspólnym planie produkcji ca-

łego kombinatu. W marcu br. zainstalo-

wane zostało w Bydgoskim Kombinacie
Budowy Domów pierwsze zautomatyzo-
wane urządzenie dyspozytorskie. Rozwią-
zanie techniczne tego urządzenia jest
dziełem Biura Studiów i Projektów Prze-
mysłowych Urządzeń Elektrycznych „Ele-
ktroprojekt" w Poznaniu. Wykonawcą
jest Przedsiębiorstwo Robót Elektrycz-
nych „Elektromontaż" również z Pozna-
nia. (Interpress)

Wirus żółtaczki zakaźnej
Grupa badaczy z Instytutu Merck w

West-Point w Pensylwanii podała do wia-
domości zakończenie doświadczeń nad
wyodrębnieniem wirusa, . powodującego
zakaźne zapalenie wątroby. Uczonym u-

dąło się wyodrębnić wirus -pobierając
surowicę chorego na żółtaczkę i szcze-

piąc ją pewnemu gatunkowi małpki pld.
afiicrykańskicj. Badacze prowadzący do-
świadczenia podkreślają, że zapewne nie-
prędko jeszcze uda się wyprodukować
szczepionkę przeciwko tej chorobie, jed-
nakże już teraz zamierzają przystąpić do
przygotowania specjalnej hodowli- tego
wirusa. (PAP)

„Ciche godziny"
Pewne amerykańskie biuro projektów

w St. Paul w stanie Minnesota wpro-
wadziło „ciche godziny". Co dzień, mię-
dzy 7,30 a 10,00 wszyscy pracownicy są
obowiązani zajmować swoje miejsca i nie
prowadzić żadnych rozmów. Nie odbywa
się w tym czasie żadnych konferencji,
sekretarki nie łączą telefonów, a wszy-
stkie urządzenia techniczne są wycisza-
ne. „Ciche godziny" maią dać pracow- .

nikom okazję do zaplanowania dnia I do
skoncentrowania się przez kilka godzin
na cwanym temacie, bez żadnych rozpra-
szających przerw. Skiitki okazały się

wręcz zdumiewające. Mimo że biuro to
przeszło z 5-dniowego na 4-dniowy ty-
dzień pracy, wydajność pracy wzrosła
w nim o 16 procent. (NiT)

Studenckie centrum obliczeniowe

Co drugi student kształcący się w Cha-
barowsklm Instytucie Transportu Kole-
jowego prowadzi własne badania. W in-
stytucie działa 5 studenckich biur proje-
ktowych, konstrukcyjnych i technologi-
cznych. Dysponują one trzema kompute-
rami. Ponad 200 studentów pisze prace'
dyplomowe na tematy zlecone im przez
różne przedsiębiorstwa. O tym, że nie sto-
suje się wobec nich taryfy ulgowej, świad-
czy np. fakt. że jeden z. opracowywanych
przez studenckie biuro projektów doty-
czy budowy mostu przez rzekę Amur, w

pobliżu Komsomolska. Z połączenia dy-
daktyki z badaniami rzeczywistych pro-
blemów korzyści odnoszą sami studenci
i gospodarka. (PAP)

„TRAKT" i jego pomocnicy
TRAKT — to krajowy system Informa-

cyjny transportu i łączności. Opracował
go połączony zespól Politechniki i Za-
kładów Elektronicznej Techniki Oblicze-
niowej w Szczecinie — we współpracy
z wybitnymi specjalistami z całego kraju.
Celem systemu TRAKT jest wspieranie
informatyczne podstawowego sterowania
transportem i łącznością. Przy realizacji
TRAKT-u zastosuje sK metod" syste-
mów pilotowych, które wprowadzanie bę-
dą w określonych regionach gospodar-
czych. Równolegle rozwijane będą syste-
my resortowe transportu i łączności;
łączenie systemów resortowych I regio-
nalnych pozwoli ogarnąć Wszystkie obie-
kty transnortu i łączności. wszvstHe
funkcje sterowania ' i szczebla zarządza-
nia. (Interpress)
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9 Producent „Syren" (samochód)
ptaci „Motozbytowi" 1500 zł za u-

przedzający sprzedaż przegląd kon-
trolny każdego wozu. Wedle opinii

nabywców samochodów, a także we-

dle opinii producentów jest to opłata
za nic. Za te pieniądze chętnie „Mo-
tozbyt" wyręczymy. Także umiemy
nie zaglądać pod maskę, także umie-
my się podpisać.

© Na Pomorzu buszował ostatnio
domokrążca, który sprzedawał pię-
kne obrazki na ścianę po 300 zł
sztuka. Rzeczoznawcy od malarstwa
stwierdzili, że są to pokrywki wed-
loioskich bombonierek. W sklepie ta-

kie pudełka wraz z zawartością ko-
sztują 85 złotych.

9 „Po usiądnięciu na siedzenie
chwycimy ramienny popręg u drzwi
i zamykającą klamrę zapniemy z

drugą częścią klamry, umieszczonej
na brzusznym popręgu. Po tym (...)
łagodnym nachyleniem do przodu
spróbujemy ciągnienie popręgu. Je-
żeli nie jest ciągnienie popręgów jed-
nakowe, albo jeżeli jest popręg bar-
dzo- wolny, przeciągniemy go u kla-
mry na słupku nadwozia. Do tego ro-

zepniemy zamykaną klamrę itd. itd. "

Tych, którzy nie domyślili się czego
dotyczy przytoczony przez nas fra-
gment tekstu, śpieszymy poinformo-
wać, że jest to wyjątek z instrukcji
mającej objaśnić, jak zakładać sa-

mochodowy pas bezpieczeństwa pro-

dukcji „Moravan". Od takiego języka
można ulec oszołomieniu wprzód nim
nastąpi wypadek.

9 W Zakładach Przemysłu Odzie-
żowego „Pilica" w Tomaszowie Ma-
zowieckim obliczono, że dwieście ty-
sięcy mężczyzn chodzi już w iden-
tycznych, uszytych tam marynarkach
z takiej samej • tkaniny, zwanej po-
tocznie „mróz". Jest to materiał ma-

rengo przyprószony białym włók-
nem, wyrób zakładów im. Sierżana
w Białymstoku. Jeśli przemysł włó-

kienniczy nie stworzy jakiegoś in-

nego, udanego, mającego wzięcie
wzoru tkaniny —

na co się nie za-

nosi, bó ów „mróz" zwycięża wszy-

stkie inne — grozi nam sytuacja,
że za parę łat niemal wszyscy będą
jednakowo ubrani. Polska zostanie
umundurowana. Nie działa- u nas

prawo „opatrzenia się" jakiegoś
wzoru, skoro tylko raz na wiele'lat
pojawia się coś, na co można patrzeć.
W zeszłym roku ludzie zabijali się
o letnie komplety typu „safari".
Dziś. noszą je mężczyźni i kobiety,
również młodzież. Sklepy są tym za-

walone, co i dpjbrZe. Tylko, że {jeśli
nie wymyśld się szybko nowego

szlagieru, lecz eksploatuje aż do na-

sycenia to, co zyskało wzięcie, za-

miast z bogactwem, rozmaitością
strojów marny do czynienia z uni-
formem narodowym.

9 Katowickie Przedsiębiorstwo
Elektryfikacji i Zaopatrzenia Wsi w

Wodę „Elwod" zwiększył^ w ubie-
głym roku liczbę zatrudnionych pra-

cowników dla wykonania planowa-
nych zwiększonych robót. W rezul-
tacie w biurach „Elwodu" pracowało
we wrześniu 101 osób,podczas gdy
w produkcji budowlano-montażowej
103 osoby. Jeden urzędnik przypadał
więc na jednego robotnika w pro-

dukcji. Kierownictwo „Ełdomu"
tłumaczy tę — delikatnie mówiąc —

dysproporcję płynnością kadr. Co w

przedsiębiorstwie, mającym do czy-
nienia z wodą, może nawet służyć
za usprawiedliwienie.

- 9 Na zarzut „Wieczoru Wybrze-
ża", że stoisko obuwnicze w gdań-
skiej Zbrojowni było zamknięte dla
klientów od 8 marca do 19 kwietnia
br. , kierownictwo WSS „Społem"
tłumaczy się, że miało to miejsce
„z przyczyn niezależnych". A dalej
to samo „Społem" wyjaśnia: „Okres
wyczekiwania na przygotowanie ka-
dry kierowniczej do przyjęcia stoiska
trwał 8 dni; a następnie przystąpio-
no do remanentu zdawczo-odbiorcze-
go". Który —'dodajmy — według
naszych obliczeń trwał aż około mie-
siąca. Istotnie są to „przyczyny nie-
zależne" — nikomu nie zależało na

szybkim uruchomieniu bardzo po-

trzebnej placówki.
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SPRAWY EKONOMISTÓW

JUŻ
sam wybór tematu sesji eko-

nomistów przemysłu okrętowego
„G OSP ODARKA MATERIAŁO-

WA ŹRÓDŁEM, REZERW" — czyni
z tej .sesji wydarzenie zwracające
uwagę. Wiadomo; że przemysł okrę-
towy jest jedną z najbardziej ma-

teriałochłonnych dziedzin polskiego
przemysłu. Jest to — jak również
wiadomo — przemysł bardzo szybko
rozwijający się, o czym świadczą za-

równo • wielkie przyrosty nakładów .

inwestycyjnych na ten przemysł
przeznaczanych, jak też — wraz z

rosnącą jego produkcją — duże

przyrosty nakładów materiałowych.

Godny odnotowania w związku z

omawianą sesją ekonomistów jest
fakt, że. organizatorem sesji było ko-
ło PTE przy Bydgoskich Zakładach

Sprzętu Okrętowego „Famor". Wy-
bór tego organizatora oraz wybór
Bydgoszczy jako miejsca sesji —

wskazywały na docenianie znaczenia

kooperantów stoczni odgrywających
coraz większą rolę w unowocześnia-
nym i specjalizowanym przemyśle
okrętowym, który — jak wiadomo

—wytwarza już nie kadłuby ale

przede wszystkim ich wyposażenie.
Wśród referatów przygotowanych na

omawianą sesję znalazły się również
dwa referaty „kooperantów": TA-
DEUSZA BOROWICZA, STEFANA

WOJNARSKIEGO, HENRYKA

NAJDZICZA, ZBYSZKA CICHOC-
KIEGO I KALIKSTA PIECHO-
CKIEGO pt. „ Obniżka kosztów ma-

teriałowych w Bydgoskich Zakła-
dach Sprzętu Okrętowego „Famor"
oraz WACŁAWA, WĘGROWSKIEGO'
pt. „Zasadnicze ptoblemy- gospodar-
ki materiałowej w przedsiębior-
stwach kooperacji wewnętrznej na

przykładzie ZUO „Hydroster" .

Wspomniane wyżej referaty oraz

dyskusja nad nimi zwróciły uwagę
na możliwości zaoszczędzenia ma-

teriałów na drodze unifikacji oraz

poprawy organizacji gospodarki ma-

teriałowej w przedsiębiorstwach
skooperowariych ze stoczniami. Pod-
noszone byty rówkiięz' póśtiiląty flo-

tyczące dostawców kooperantów.
stoczni oraz fajnych . .stoczni, ,by ,

chcieli w większym stopniu uwzględ-
niać w swojej współpracy z koope-
rantami stoczni możliwość wykorzy-
stania tych olbrzymich rezerw. Cho-
dziło o bardziej elastyczne dostoso-
wywanie się do zamówień materia-
łowych kooperantów stoczni ze stro-

ny niektórych hut i zakładów meta-

lowych oraz o większą uwagę, jaką
powinny przykładać stocznie — od- , .

biorcy tych kooperantów oraz zjed-
noczenie przemysłu okrętowego do
warunków pracy kooperantów sto-
czni.

Problemy związane z wykorzysta-
niem możliwości oszczędniejszej go-
spodarki materiałowej w przemyśle
okrętowym, jakie zawarte są w sfe-
rze prac konstrukcyjno-technologi-
cznych w stoczniach, stanowiły kolej-
ny, istotny nurt problemowy oma-

wianej sesji. Przesłanką do dyskusji
nad tym tematem był referat trzech
autorów: KAROLA ŚWIGOSTA,
JERZEGO RUTKOWSKIEGO, MIE-
CZYSŁAWA M1CHNJAKA pt. „Wy-
brane zagadnienia konstrukcyjno -

technologiczne i ich wpływ na go-

spodarkę materiałową przemysłu ok-

rętowego". Możliwości zwiększenia
oszczędności materiałowych w fazie

prac projektowo-konstrukcyjnych
statku wymagają obecnie rozbudo-
wania zaplecza projektowo-kon-
strukcyjnego przemysłu okrętowego.
Są już decyzje, które zapaliły zielo-
ne światło w postaci stworzenia mo-

żliwości organizacyjnych powiększe-
nia tego zaplecza. Poza wzmocnie-
niem zaplecza projektowo-konstruk-
cyjnego potrzebny jest również wy-

datniejszy postęp w organizacji pra-

cy tego zaplecza, w tym m.in. — jak
na to zwrócił uwagę jeden z dysku-
tantów — doprowadzenie do lepszej
współpracy pomiędzy poszczególny-
mi pracowniami (w tym celu pot-
rzebne jest wzmocnienie i rozwinię-
cie zespołów o chrakterze koordynu-
jącym). W dyskusji nad tym tema-

tem przytaczano również liczne przy-

kłady potwierdzające konieczność

takiego ekonomicznego sterowania

wyzwalaniem „konstrukcyjnych" re-

zerw mEfteriało-cszczędności, by nie
kłóciło się to z konieczną poprawą
jakości i nowoczesności produkowa-
nych statków i związanymi z tym
możliwościami osiągnięcia za nie

wyższej ceny dewizowej.

Znaczna część dyskusji sesyjnej
poświęcona była zastosowaniu elek-

tronicznej techniki obliczeniowej w

gospodarce materiałowej w przemy-
śle okrętowym. Referat poświęcony
tej tematyce został opracowany przez
ZENONA HABIEESKJ-EGO z Zak-
ładu Informatyki Przemysłu Okręto-
wego. Jak wynika z referatu w;prze-

myśle okrętowym włożono już nie-
mało pracy w wdrożenie do eksplo-
atacji systemu przetwarzania danych

dla potrzeb zarządzania w zakresie

gospodarki materiałowej. Dyskusja
nad tym referatem potwierdzając
generalnie słuszność tego kierunku
działania oraz konieczność jego kon-

tynuacji — sygnalizowała jednocze-
śnie; że są to prace, w których nie
można liczyć na natychmiastowy
efekt. Przytaczano różne przykłady,
które świadczyły o trudnościach op-
racowania prawidłowego indeksu
materiałowego dla potrzeb elektro-

nicznej techniki obliczeniowej.

I wreszcie ostatni problem, który
chciałbym szczególnie zaakcentować:

sprawa klimatu organizacyjnego dla

wyzwalania rezerw materiałowych w

przemyśle okrętowym. Znaczeniu
ogólnemu wyzwalania tych rezerw

poświęcone były cztery referaty z

przygotowanych na omawianą sesję:
TADEUSZA WOJCIECHOWSKIE-
GO pod tytułem „Kierunki uspraw-
nienia gospodarki materiałowej w

świetle aktualnej polityki państwa",
CZESŁAWA SKOWRONKA pt.
„Ekonomiczno-organizacyjne aspek-
ty doskonalenia gospodarki zapasa-

mi", MAR I A NA M ADALIŃSKIEGO
pt. „Ekonomiczno-techniczne prob-
lemy gospodarki materiałowej w

przemyśle okrętowym", ANTONIE-
GO SOŁDENHOF-SZCZUKI pt.
„Gospodarka materiałowa jako pod-
stawowy czynnik obniżki kosztów

własnych w stoczniach".

Problem nie sprowadza się jed-
nak do samego zrozumienia i prze-
konania o znaczeniu wyzwalania re-

zerw materiałowych w przemyśle
okrętowym. Chodzi o to, że na sesji
mogą się wszyscy zgodzić z taką
społeczno-ekonomiczną nadrzędno-
ścią znaczenia wyzwalania tych re-

zerw, natomiast zaraz po sesji, pod
bieżącym naciskiem dotychczaso-
wych form organizacyjnych, fakty-
czne sięgnięcie do rezerw materiało-

wych będzie się ciągle-odkładało w

czasie.

W dyskusji, zwracano uwagę ną

potrzębę tworśsenfa klimatu,. vy któ-

rym bardsSef rygorystycznie' byłyby
traktowane normy materiałowe, nor-

my zapasów, postęp w , dziedzinie
unifikacji poszczególnych składni-
ków wyposażenia okrętowego, kon-
trola materiałów nie w pełni wy-

korzystanych, przeprowadzana pod
kątem ich wtórnego wykorzystania
itp.

Zwracając uwagę na różne nie-

prawidłowości w gospodarce mate-

riałowej poszczególni dyskutanci na-

woływali przede wszystkim do ope-
ratywnego przeciwdziałania im przy

pomocy środków organizacyjnych.

Jak wiadomo zatwierdzony dwa
lata temu dla przemysłu okrętowego
jego nowy system ekonomiczno-fi-
nansowy wprowadził szereg elemen-
tów postępowych w porównahiu z

dotychczas obowiązującymi rozwią-
zaniami organizacyjnymi w całej go-

spodarce narodowej, co znajdowało
wyraz zarówno w powiązaniu fun-
duszu płac w Zjednoczeniu Przemy-
słu Okrętowego z jego produkcją
dodaną, jak i w silniejszym powią-
zaniu systemu zachęty materialnej
oraz finansowania z zyskiem (rów-
nież w szerszym zastosowaniu cen.

transakcyjnych, w wprowadzeniu
cen rozliczeniowych itp.). Jak'z te-

go wynika system ekonomiczno-fi-

nansowy przemysłu okrętowego jaki
został w tym przemyśle zatwierdzo-

ny już dwa lata temu zawiera wiele
cech upodobniających go do rozwią-
zań wprowadzanych w tzw. jedno-
stkach inicjujących nowe metody
planowania i zarządzania.

Dwa lata wprowadzania nowego

systemu ekonomiczno-finansowego
w przemyśle okrętowym wyłoniło też

wiele nowych problemów oraz prze-
słanek dla dalszego doskonalenia te-

go systemu, zwłaszcza pozwalających
na bardziej konsekwentne i skutecz-
ne doprowadzenie do prawidłowej
realizacji wprowadzonych założeń

systemowych. Szereg uwag nasuwa

się między innymi pod adresem po-

trzebnego rozwinięcia i udoskonale-
nia metod kalkulacji kosztów oraz

mechanizmów wewnętrznych cen ro-

zliczeniowych, służących do oblicza-
nia produkcji dodanej, od której za-

leży fundusz płac w przemyśle' ok-'
rętowym. Konieczność dalszego roz-

winięcia i doskonalenia systemu nie
oznacza oczywiście generalnego pod-
ważania zatwierdzonych dwa lala
temu zasad, wiadomo bowiem, że
nie ma idealnego systemu ekono-
miczno-finansowego, natomiast jeśli
chcerfty, by system ekonomićzno-fi -

nansowy odpowiadał aktualnym i

zmieniającym się wciąż przecież wa-

runkom gospodarowania — nie mo-

że on być w żadnym wypadku trak-

towany w sposób schematyczny i

sztywny.
'

MAREK MISIAK

ANDRZEJ WIELOPOLSKI

TRUDNO
COŚ dorzucić do roz-

ważań ZBIGNIEWA WYCZE-
SANEGO („Rybny pasztet" —

Ż. G. lir 14) i jego wniosków, by
śledź, dorsz, halibut, karmazyn. czę-
ściej pojawiały się na naszych sto-

łach. W rybnym menu Lechitów

chciałoby się wszak widywać też

więcej karpia, lina, sandacza, lesz-
cza. To nie mogą być ryby, dostęp-
ne jedynie bądź w grudniu — zresz-

tą głównie w większych miastach —

bądź w ekskluzywnych restaura-

cjach „Orbisu" .

Dlaczegóż jednak słodkowodnych
przysmaków ciągle mało na rynku?
Czy nie mamy stawów, jezior, in-

nych śródlądowych wód?

Powierzchnia wód sięga 461 tys.
ha. Znawcy powiadają, że to sto-

sunkowo niewiele, znacznie mniej
niż mają inne kraje naszego konty-
nentu. Jest również prawdą, że

nasz „zwariowany klimat" — jak
go nazywa prof. ALEKSANDER
TUSZKO — ;nie bardzo sprzyja
hodowli ryb. sprawia, że rosną one

wolniej niż w krajach o korzyst-
niejszym klimacie (na tzw. karpia
handlowego czeka się u nas śred-
dnio 3 lata). Niepodobna też nie

dostrzegać faktu, że iuż 7 proc. za-

sobów wodnych naszych jezior —

a dla celów rybackich wykorzy-
stuje się ok. 240 tys. ha ich po-
wierzchni — jest silnie zanieczysz-
czonych. ; Prawda wreszcie, że

wskutek- rozwoju''przgriiyśril' wypadł
z produkcji kompleks stawów w

Przemkowie '• (blisko 90'0"łia)"W woj.
zielonogórskim. Ze ten sam los spo-
tkał stawy na Mazowszu: w Mosz-
nie. Łozowie, Chlebni, innych miej-
scowościach.

Ale jednak — mimo tych strat —

urzędowa statystyka wykazuje
wciąż ok. 62 tys. ha stawów. To

mniej więcej tyle, ile wynosi po-
wierzchnia powiatu legnickiego lub

pruszkowskiego. Ów obszar. plus
wspomniane już lustro jezior, to

wielkość, która się liczy, powinna
się liczyć. Zwłaszcza gdy dodać, że

nie' występuje tu własnościowa mo-

zaika. która mogłaby utrudniać,
bądź wręcz paraliżować planowe
rozwijanie hodowli; 63 proc. sta-

wów i aż 94 proc. powierzchni je-
zior znajduje się we władaniu Zjed-
noczenia Państwowych Gospodarstw
Rybackich. Pozostali gospodarze to

PGR, leśnictwo, prywatni właści-
ciele.

1 KG NA POLAKA

Tak się wszakże złożyło, że z

owych 62 tys. ha stawów — najpew-
niejszego źródła ryby słodkowodnej
— dla celów hodowlanych wyko-
rzystuje się jedynie ok. 40 tys. ha
lustra wody, przy czym ok. 25 tvs.

ha należy do wymienionego już
poprzednio Zjednoczenia. Nie jest
to mało. Niestety, są to stawy prze-
ważnie małe, za,kladane często byle
gdzie i byle jak. Odpowiednie wa-

runki techniczne ma tylko ok. 65

proc. wykorzystywanych gospodarczo
stawów, przy czym są one częścio-
wo porośnięte trzcinami, szuwarami,
występują na nich dość liczne pły-
cizny.

A co z pozostałymi stawami?

Większości niestety jeszcze nie od-
budowano. Zaciążyła na tym histo-
ria pierwszych powojennych lat,
kiedy to nie bardzo wiedziano co z

podworskimi stawami robić (do re-

nowacji przystąpiono dopiero
'

w

roku 1959), zrobił swoje chroniczny
— udający o sobie'znać i dziś nie-
dostatek materiałów, brak wyko-
nawców.

Z tych ostatnich względów w u-

bieglym pięcioleciu, kiedy już zna-

lazły się pewne środki na inwesty-
cje (410 min zł) nie wykorzystano
ich -W pełni. W rezultacie przebu- .

dowano 5637 ha stawów, zamiast

jak planowano — 9750 ha. Sporo
też robót sknocono, na cc zwraca się

uwagę , w ocenach zebranych nie-
dawno przez inspektorów NIK. Nie
słychać natomiast, by któryś z par-

taczy pociągnięty został do odpo-
wiedzialności.

Nakłady inwestycyjne przyniosły
jednak pewne wyniki. W zeszłym
roku stawy dały 12,7 tys. ton ryb,
wody otwarte, a więc rzeki, jeziora

— 8 tys.- ton, Zalew Wiślany i
Szczeciński wraz z Jeziorem Dąbie
— ok. 4 tys. ton, a jakieś 9,3 tys.
ton stało się zdobyczą wędkarzy.

Łącznie wyniosło to zatem ok. 35

tys. ton, a jeszcze sześć lat temu,
w roku 1967 ze stawów uzyskiwa-
ło .się tylko niewiele ponad 10 tys.
ton, w roku 1957 zaś — 8 tys. ton.

W gospodarce jeziorowej, którą
trudniej niewątpliwie intensyfiko-
wać, ponieważ wchodzą w grę m.

in. względy ochrony środowiska

przyrodniczego, też obserwujemy
postęp. Pod względem wydajności
z jednostki p owi erach ni (35 kg z

hektara) możemy nawet wielu kra-

jom imponować. Z drugiej'- stro-

ny 35 tys. ton ryb oznacza, że na

statystycznego Polaka wypada nie-
co ponad- 1 kg: Nie jest to średnia,
która mogłaby cieszyć.

Przed dwoma laty. we wrześniu
1971 roku, Komisja Rolna przy KC
PZPR wysunąła postulat zwiększe-
nia połowów ze stawów do 2p—30-
tys. ton, a z jezior do 12 tys. Po-
wołana przez Ministra Rolnictwa ko-

misja ekspertów też wyraziła prze-
konanie. że takie połowy są osią-
galne. Żeby ten cel osiągnąć, trze-

ba by wesprzeć owe założenia prak-
tycznymi posunięciami, a więc
stwarzać hodowli ryb odpowiednie
warunki ekonomiczne i ox

-

ganizacyj-
ne.' ..

BEZ NARYBKU — ANI RUSZ

Zacząć trzeba od wzmacniania

zaplecza zarybieniowego. Gospodar-
stwa rybackie cierpią od lat na nie-
dostatek narybku, ponieważ nie ma

wyspecjalizowanych stawów i go-

spodarstw zarybieniowych. Każdy
kierownik gospodarstwa stara się
radzić sobie jak może: narybek
produkuje sam. Co prawda ostatni
układ zbiorowy pracy stwarza ma-

terialne warunki, zachęcaiące • do

produkowania materiału obsadowe-

go. ale — na co zwraca uwagę inż.

Jerzy Pastuszyński w numerze 5
. .Gospodarki Rybnej" z roku ubieg-
łego — nie wszystko tu zależy o'd
dobrej woli kierownika gospodar-
stwa i jego załogi. Produkcja mate-

riału zarybieniowego "jest trudniej-
sza. wiąże się z nią pewne ryzyko
(epizcocja). Do rozwiązywania kwe-
stii narybku powinna czynniej włą-
czyć się nauka.

Jakie bowiem ujemne następstwa
powoduje niedostatek materiału ob-

sadowego?
Zdaniem ichtiologów, do stawów

handlowych należy wpuszczać kar-

pie — tzw. kroczki, a więc rybki o

średnim ciężarze od 230 do 300 lub
320 gramów. Ponieważ kroczka jest
ciągle za mało —

wpuszcza się ryb-
ki mniejsze. W rezultacie ze sta-

wów handlowych odławia się za

dużo karpi.a mniejszego i średnie-

go (w roku 1972 — ok. 38 próc.), co

— jak się łatwo domyślić —

pro-
wadzi do strat i ubytków wyższych
nierzadko od dopuszczalnych.

Rysują się jednak nadzieje na

lepsze. Szybciej nieco powiększa
się stan posiadania ośrodków zary-

bieniowych, z większą też energią
zabiera się Zjednoczenie do prac
nad wychowem narybku karpia w

warunkach sztucznych.
Dla konsumenta ważne jest nie

tylko zwiększenie podaży ryb. słod-

kowodnych. ale też zapewnienie
większego ich wyboru. Pyta on więc
o ryby. które mogłyby szybciej pod-
nieść wydajność stawów i jezior, a

więc o roślinożerne ryby pochodze-
nia azjatyckiego, amura i tołpygę.
Co się z nimi dzieje? Toć już daw-
no donoszono, że wpuszczono je do

zasilanego ciepłymi wodami elek-
trowni konińskiej Jeziora Gosławic-

lciego...
W Gosławicach powstał już wre-

szcie ośrodek hodowli wymienionych
gatunków i rusza pierwsza w Pol-
sce sztuczna wylęgarnia tych ryb.
Same wszak Gosławice przysłowio-
wej wiosny jeszeże nie czynią. Po-
ra zakrzątnąć się wokół wykorzy-
stania do tego celu innych zakła-
dów energetycznych, mających
nadwyżki cieplej wody.

Oczywiście dzięki ciepłym wodom

czy roślinożernym rybom wydajność

stawów, przekraczająca nieco 400 kg
rybv z hektara, nie skoczy nam od

razudo700kgjakwNRDlubpo-
wyżej 800 kg jak w gospodarstwie
Psary w Łódzkiem. Do tego celu
wiedzie wiele innych dróg: odkaża-
nie stawów (wapnowanie), .nawoże-

nie, zapewnienie gospodarstwom
dostatku pasz. sprzęta, o który dość

trudno, wreszcie dobrej opieki we-

terynaryjnej.

Sporo gospodarstw przeprowadza
wszystkie potrzebne w hodowli ryb
zabiegi z całą skrupulatnością, ale
w wielu innych kuleje wapnowanie,
nawożenie. Wapno palone czy (na-
wet wapno nawozowe nie zawsze

łatwo jest dostać, ale wystarczy po-
no i kreda. Nauka zaczyna się stop-
niowo wycofywać z jednoznacznych
do niedawna poglądów na lemat

wapnowania.
A nawożenie? Jaki jest jego

wpływ na wydajność? Nie wnikając
w fachowe rozważania, przedstaw-
my dwa znamienne przykłady.

Wspomniane już gospodarstwo w

Psarach zużywa na hektar ponad
300 kg nawozów mineralnych: ze

swoich 688 ha stawów uzyskało ono
"

w zeszłym roku 602 tony karpia
handlowego, czyli 875 kg z ha. Gos-

podarstwo w Miliczu, nasz najwię-
kszy potentat rybacki, poprzestało
na22kgnawozówiz6644haod-
łowiło 3,1 -tys..-ton .karpia, -czyli 466

• kg z-'M:
Słówko o karmie. Wydaje się, że

na brak tale podstawowej paszy jak
łubin, narzekać na ogół nie można.

Oczywiście, jeślj kierownik, gospo-
darstwa i jego zaopatrzeniowiec nie

czekają z założonymi rękami aż im
karma spadnie z nieba. Ważny jest
jednak inny problem: u nas ciągle
jeszcze królują pasze tradycyjne,
natomiast w NRD, z którą nasi
ichtiologowie współpracują, już od
roku 1969 przechodzi się dość ener-

gicznie na żywienie karpia roś-

linnymi paszami granulowanymi,
przyspieszającymi przyrost wagi.
Specjalnie wytwarzane granulki za-

wierają bowiem białko roślinne i

zwierzęce, jak też witaminy, mikro-

elementy. środki farmakologiczne.

Kiedy te nowości pojawiają się u

nas? W Rejonowym Oddziale Zjed-
noczenia Państwowych Gospodarstw
Rybackich w Krakowie mgr inż.
KRZYSZTOF STASINIEWICZ pod-
jął próby nad granulatami. Jest
również zapowiedź uruchomienia w

roku przyszłym wytwórni granula-
tów w Motyczu (Lubelskie) i Grójcu
(Krakowskie), w roku 1975 zaś

identycznego zakładu w Miliczu.

Wszędzie słyszy się żale, że po-

stęp w gospodarce rybnej hamuje
w niemałym stopniu nie najlepsza
opieka weterynaryjna nad stawami
i jeziorami. Dziwne to, gdy zważyć,
że mamy dość liczną służbę wetery-
naryjną. Nie mamy natomiast jas-
ności, na czym ma polegać podział
ról między hodowców-ichtiologów i

lekarzy weterynarii. Ciągle wiele

między nimi nieporozumień, tarć,,
wzajemnego zrzucania na siebie

prawdziwych lub wydumanych win.
Tak czy inaczej — opieka wetery-
naryjna dobra nie jest. Jakże moż-
na np. przeciwdziałać epizoocjom,
jeśli pracownia chorób ryb przy Za-
kładzie Higieny Weterynaryjnej w

Koszalinie zatrudnia jedną tylko
osobę? We Wrocławiu w identycz-
nej pracowni pracują „aż" dwie

osoby, ale muszą one „obskoczyć"
19 obiektów rybackich o łącznej po-
wierzchni przeszło 10 tys. ha.

KOEGZYSTENCJA
Z KŁUSOWNIKIEM?

Stary ichtiolog gospodarstwa w

Kruszwicy, mgr inż. TADEUSZ
TONDRYK twierdzi, że jeśli 10 lat
temu nad brzegami jeziora Goplo
zjawiało się maksimum 15 wędka-
rzy. teraz łowi ich co niedzieli wię-
cej niż 10 tys. A co będzie za na-

stępne 10 lat?

Nie. nie namawiam do'wydania
zarządzeń, które zabraniałyby lu-
dziom wędkowania. Ludzie chętnie
szukają wytchnienia nad wodą i

podobnie jak w innych, szybko ur-

banizujących się krajach, ruch węd-
karski będzie i u nas przebierał na

sile. Wydaje się jednak, że muszą

istnieć wyraźnie określone zasady;
koegzystencji rybaków i wędkarzy.
Krótko: wydzielić trzeba pewna

strefy wód dla -wędkarzy tfo to. że-

by nie przeszkadzali, nie. czynili'
szkód tam, gdzie prowadzi się inten-
sywną gospodarkę rybacką. Jest to

tym konieczniejsze. że pod przy-

krywką wędkowania, jego amato-rf

rzy uprawniają często najzwyklej-
sze kłusownictwo, łowiąc narybek,'
o który tak trudno.

HOBBY MILSZE NIŻ ZAWÓD

— Jak mam sobie radzić? — py-'
ta inż. TADEUSZ KĘPIŃSKI, dy-
rektor 550 ha rybnego gospodarstwai
w Ślesinie w woj. bydgoskim —

jeśli wśród 44 pracowników mam

tylko jednego człowieka z wyższym
wykształceniem?

Wydawałoby się, że o speców ż

akademickimi dyplomami powinno
być łatwo. Mamy przecież Wydział
Rybactwa w Akademii Rolniczo-

Technicznej w Olsztynie, wydają-^
cy rokrocznie ok. 30 dyplomowi
Okazuje się jednak, że do pracy w

gospodarstwach rybackich trafia

zwykle nie więcej niż 20 absolwen-
tów. Pozostali rozglądają się za po-
sadami w miastach, wędrując już
to do placówek Centrali Rybnej, już
to lokując się w przetwórniach ryb.

> Ten i „ów podejmują: jaxacą; ,Tii.e ma-

jącą. fiie'rw.śpóliie'go.>® i-ybefetwem. ?

Dyrektorzy gospodarstw, starają,
się preyciągać-'"olSztyńskićh absol-

wentów, ale wielkimi atrakcjami nie'
rozporządzają. Może należałoby sto-
sować taki magnes jak miesz-
kania i warunki pracy? Bo

praca w gospodarstwach ryb-
nych jest trudniejsza, wy-

magająca większego wysiłku, czyn-

niejszego zaangażowania osobiste-

go niż w PGR i poWinnó to znaj-
dować wyraz, w systemie bodź-
ców. Odpowiednie posunięcia wy-

dają się o tyle pilniejsze, że tu i
ówdzie dyrektorują jeszcze ludzie,
mający za sobą jedynie szkolę pod-
stawową. Wprawdzie w Zjednocze-
niu słyszałem, że taki pracownik
— jeśli ma bogate doświadczenie —

może być więcej wart niż ktoś z

wyższymi formalnymi kwalifika-
cjami. Po1 co jednak w przyszłoś-
ci taką politykę kadrovvą prowadzić,
skoro przygotowaliśmy do pracy W

rybactwie inżynierów?

Długo trzeba się również rozglą-'
dać, nim się. znajdzie do pracy ab-
solwentów Państwowego Techni-
kum Rybackiego w Sierakowie.

Wypuszcza ono corocznie 30-35 tech-

ników, ale część z nich znajduje
gdzie indziej lepsze warunki' pracy.

Drogi życiowe absolwentów Za-

sadniczej Szkoły Rybackiej w Gi-

życku też są bardzo różne i nie
zawsze wiodą do wybranego zawo-

du. Tymczasem wśród zatrudnio-

nych już rybaków jeszcze ok. 30

proc. nie legitymuje się świadect-
wem ukończenia szkoły podstawo-
wej. Z - ludzi tych nie należy zresz-

tą rezygnować, można ich doszka-
lać. Nie jest to proste, bo gospo-
darstwa rybne są rozproszone, nie-

kiedy położone z dala od większych
skupisk ludzkich. Z drugiej strony
trudno powiedzieć, że wszystkie
możliwości zostały tu wyczerpane.

Czy nie można by wykorzystać do

organizowania kursów tych okresów,
w których gospodarstwa rybackie''
mają pewne luzy w pracy a więe

miesięcy zimowych?

*

Nie wymieniłem oczywiście wszy-

stkiego. co należałoby czynić, żeby
karp. sandacz, lin częściej pojawia-
ły się na naszych stołach. Dobrze
byłoby, aby pełniej wypowiedzieli
się na ten temat specis liści. D» wy-

grania jest obecnie wiele, gospo-
darstwom rybnym stwarza się bo-
wiem coraz to lepsze warunki

zwiększania hodowli.- Ponadto — cdr
równie istotne —

mamy teraz atmos-1
ferę sprzyjającą różnorodnym inicja-*
tywom społecznym i gospodarczym.

Z pewnością zaś nikt nie może
obecnie powiedzieć, że Centrala- Ryb-
na nie odbierze wszystkiego, co ry-

bacy złowią.
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JERZY RYBACKI

Sejm uchwalił ustawę o zasadach tworzenia I podziału zakładowego funduszu nagród oraz zakłado-
wych funduszów: socjalnego i mieszkaniowego. Jest to akt o dużym znaczeniu polityczno-społecznym
i ekonomicznym. Ustawa realizuje postulaty załóg zgłaszane jeszcze w toku dyskusji przedzjazdowej,
aby stworzyć podstawy do prowadzenia działalności socjalnej zakładów pracy w granicach społecznie
uzasadnionych i niwelować narosłe dysproporcje w zaspokojaniu niezbędnych potrzeb socjalnych pra-
cowników różnych gałęzi gospodarki.

PRZYJĘTE
założenia reformy ma-

ją również jednocześnie na celu
dostosowanie funkcjonowania tej

tak ważnej dla polityki społecznej
dziedziny zakładowej działalności
socjalnej do dokonujących się zmian
systemu ekonomicznego i systemu
zarządzania w' gospodarce narodo-
wej.

Reforma polega na wprowadzeniu
trzech odrębnych zakładowych fun-
duszów (nagród, socjalnego i mie-

szkaniowego), które zastąpią dotych-
czasowe fundusze zakładowe, fun-
dusze za osiągnięcia ekonomiczne za-

łóg oraz za osiągnięcia techniczne i
«.konomiczne dzielone dotąd na na-

g'ody, na budownictwo mieszkanio-
we i na potrzeby socjalne. Jednocześ-
nie w nowym funduszu socjalnym
scalone będą dotychczasowe źródła
finansowania działalności socjalnej,
m. in. fundusze socjalne, tworaone

dotąd zresztą nie we wszystkich
zakładach pracy i w znacznie zróż-

nicowanym poziomie.

Oczywiście nie chodzi tu o formal-

ną rekonstrukcję dotychczasowych
systemów. Nowe fundusze będą dzia-

łały na całkowicie odmiennych niż

dotąd zasadach.

Dotychczasowe fundusze zakłado-
we za csiaęnięcia ekonomiczne załóg
oraz za osiągnięcia techniczne i eko-
nomiczne tworzone były dla blisko
2/3 ilości zatrudnionych w gos-

podarce uspołecznionej. Wielkość
ich uzależniona była od ogól-
nych wyników ekonomicznych
zakładów pracy, przede wszyst-
kim od wykonania dyrektyw-
nych wskaźników planów produk-
cyjnych. Zasady naliczania tych
funduszów były już od dłuższego
czasu krytykowane. Na taką ocenę

.wpływ miały zarówno znaczne zróż-
nicowanie wysokości stawek odpi-
sów podstawowych (3,5 do 6 proc.

planowanego funduszu płac) i do-

datkowych (przeciętnie od 1,5 proc.

do 2 proc.) za przekroczenie zadań

planowych, pogłębione o preferen-
cyjne stawki odpisu, jak i nie zaw-

sze zrozumiały dla załóg skompliko-
wany system naliczania. Podstawo-
wą wadą dotychczasowego systemu
była niepewność co do wielkości fun-
duszu, jaki będzie można uzyskać po

przepracowanym roku, a tym samym
co do wielkości nagród, jakie będzie
można rozdzielić wśród pracowni-
ków, zwłaszcza jeśli się uwzględni

. jego ograniczoną skuteczność jako
instrumentu bodźcowego do optyma-
lizacji wyników ekonomicznych za-

kładów pracy.

Dlatego -w warunkach dokonują-
cych się zmian systemu ekonomicz-

nego, w którym głównym instrumen-
tem zachęty materialnej ma być od-

powiednio rekonstruowany system
płac, reforma wprowadza odrębny
fundusz nagród niezależny od wy-
ników ekonomicznych zakładu pra-

cy.

Fundusz nagród będzie tworzony
w odsetkach od osobowego funduszu

płac. Za podstawę do obliczenia sta-
wki procentowej funduszu za rok
1973 będzie przyjęta kwota nagród
przysługujących za wyniki roku
1972 z funduszu zakładowego i in-

nych o tym samym przeznaczeniu,
z uwzględnieniem wskaźnika procen-
towego wzrostu planowanego osobo-
wego funduszu płac, skorygowanego
z tytułu bankowej korekty funduszu

płac. Przewidziana jest przy tym mo-

żliwość ustalenia stawki średniej z

lat 1970—72 , jeśliby odpowiednie
wskaźniki za rok 1972 okazały się
niższe od wskaźników za rok 1971.

Tak skonstruowany fundusz na-

gród będzie sukcesywnie wzrastał

tak, aby najpóźniej za rok 1981 wy-
nosił 8,5 proc. funduszu płac. (Obec-
nie nagrody z części funduszu zak-

ładowego kształtują się przeciętnie
na poziomie ok. 5 proc. funduszu

płac, a z innych tego rodzaju fun-
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kości kaolinu „Turów" były więcej
niż przychylne. Wyrażali je oczywi-
ście nie tylko odkrywcy — również
i odbiorcy. Najbardziej zaangażował
się resort leśnictwa i przemysłu
drzewnego (któremu podlega Zjed-
noczenie Przemysłu Celulozowo-Pa-

pierniczego), czego niewątpliwie do

dzisiaj żałuje.

Opinie o przydatności kaolinu
„Turów" skłoniły rząd do podjęcia
w kwietniu 1S71 roku decyzji, która

zobowiązywała' resort górnictwa
i energetyki do wyeksploatowania,
a resort budownictwa i przemysłu
materiałów budowlanych do zago-

spodarowania, począwszy od 1971 ro-

ku, 50 tys. ton surowca kaolinowego
i 30 tys. ton tzw. glin spągowych ro-

cznie. Rozkręcenie przedsięwzięcia,
zmontowanie potrzebnych instalacji,
zakup maszyn etc. miało kosztować
17 min zł (według informacji dyr.
W. SZURPY), nie licząc nagród dla

najbardziej zasłużonych, o któ"rych
przedstawicielka resortu budowni-
ctwa mówi niechętnie i rumieniąc
się.

Zdawało się, że dobro kraju i in-
teres społeczny odniosą pełny suk-

ces, bo i odkrycie na czasie, i za-

gospodarowanie surowców towarzy-
szących wydobyciu węgla, i przeciw-
działanie ruinacji krajobrazu przez

uniknięcie hałdowania nadkładu.

Kiedy zaczęły nadchodzić pierw-
sze partie kaolinu „Turów" odbior-
com zrzedły miny. To co otrzymywali
odbiegało w sposób istotny jakością
od próbek koncentratu badanego w

1970 roku, które ocenili pozytywnie.

MAM przed sobą protokół z na-

rady, która odbyła się w dniu
26.IV br. w Biurze Sprzedaży

Materiałów Budowlanych „Besar"
w Warszawie poświęconej sprawie
zagospodarowania kaolinu i glin
spągowych z kopalni „Turów". Jest
to dokument o podstawowym zna-

czeniu dla całej sprawy, więc choć

korespondencja dotycząca kaolinu

„Turów", rozmiarów sporej książki,
zawiera i inne interesujące informa-

cje, przytoczę przede wszystkim opi-
nie zapisane na tej naradzie:

Ob. J . ADAMEK, przedstawiciel-
ka Zjednoczenia Przemysłu Celulo-

zowo-papierniczego wyjaśniła, że

„przemysł nie jest zainteresowany

duszów — na poziomie znacznie niż-

szym).
Oznacza to, że każdemu pracowni-

kowi gwarantuje się dojście do na-

grody odpowiadającej 13-ej pensji.
Fundusz nagród — choć nie zwią-

zany z wynikami ekonomicznymi
przedsiębiorstwa, będzie jednak sta-

nowił skuteczną zachętę do niena-

gannej, dobrej pracy. Nagrody bo-
wiem będą wypłacane za czas efek-

tywnie przepracowany i pełna ich

wysokość będzie "uzależniona od za-

chowania dyscypliny i efektów in-

dywidualnej pracy. Można więc
oczekiwać, że nowe zasady nalicza-
nia i wypłat nagród indywidualnych
staną się ważnym czynnikiem stabi-

lizacji załóg i wydajniejszej pracy,
uzupełniającym inne podstawowe in-
strumenty nowego systemu ekono-

micznego i zarządzania.

System podziału funduszu nagród -

przewiduje jeszcze jedną ważną za-

sadę. Nie wykorzystana część nali-
czanego funduszu nagród wskutek
niezachowania przez zatrudnionych
warunków wypłat nagród, głównie
z braku dyscypliny pracy, będzie za-

silać środki finansowe na potrzeby
socjalne załóg. Sumy nie wykorzysta-
ne będzie można przeznaczyć na

szersze korzystanie przez dzieci pra-
cowników z takich urządzeń, jak
żłobki, przedszkola, kolonie i inne

urządzenia z zakresu opieki nad

dzieckiem, istotną jest też sprawa
możliwości przeznaczenia tych środ-
ków również na inne cele, które mo-

że określić Rada Ministrów w po-
rozumieniu z Centralną Radą Związ-
ków Zawodowych.

Fundusze socjalne do niedawna
tworzone były głównie w przedsię-
biorstwach państwowych

1 ). W ostat-

nich latach prawo do ich tworzenia

uzyskały niektóre inne grupy zak-
ładów pracy (szkolnictwo wszystkich
szczebli, ochrona zdrowia i niektóre

jednostki organizacyjne). Z funduszu

odbiorem kaolinu „Turów" ze

względu na zbyt niską białość".

Ob. T . GLIJER, reprezentu-
jąca Zjednoczenie Przemysłu Gumo-

wego, stwierdziła, że „obecnie ofero-
wany kaolin „Turów" odbiega jako-
ścią od badanego z pozytywnym wy-
nikiem w roku 1970, pod względem
wilgotności, uziarnienia i zawartości
manganu", dodając że zgodnie z

wcześniejszą deklaracją „przemysł
może stosować kaolin „Turów" w

ilości ok. 3 tys. ton do mieszanek
czarnych, przy dotrzymaniu parame-
trów odpowiedniego rozdrobnienia
i wilgotności. Stosowanie większych
ilości uzależnione jest od podwyższe-
nia parametru białości. Konieczne
jest również aktualne przeprowadze-
nie prób przemysłowych".

Obywatel PRZYBYS, występujący
w imieniu Zjednoczenia Farb i La-
kierów stwierdził, że „stosowanie
kaolinu „Turów" do produkcji farb
i lakierów (kaolin mielony) nie jest
możliwe ze względu na zbyt dużą
wilgotność, przesiew, zawyżoną za-

wartość tlenków: sodu, potasu i że-

laza".
Ob. J. BOSEK, przedstawiciel

„Cerpolu" oświadczył, że „Zjedno-
czone Zakłady Porcelany opracowały
rozdzielnik na kaolin „Turów" w

wysokości 1.000 ton w roku 1973 oraz

przewidują tę samą ilość do odbioru
w roku 1974. Stwierdził ponadto, że

jakość dostarczonego koncentratu
odbiega od jakości stosowanego w

próbach w roku 1970, wobec czego

używany jest przeważnie do pro-

dukcji porcelitu".
Ob. E . MAZUREK, delegat „Cer-

sanitu" wyjaśnił, że „zakład w Opo-
cznie odbierze w 1973 roku 3.000 ton

kaolinu „Turów" z myślą o wyko-
rzystaniu jedynie do produkcji pły-
tek podłogowych. Zbyt duża skurcz-
liwość dyskwalifikuje ten surowiec
do produkcji wyrobów szkliwionych,
ponieważ powoduje pękanie
szkliw".

Ob. K . PIOTROWSKA, przedsta-
wicielka przemysłu materiałów

ogniotrwałych wyjaśniła, żs „prze-

mysł nie jest zainteresowany stoso-

waniem kaolinu „Turów" .ze wzglę-
du na zbyt niską zawartość tlenku
glinu, a zbyt dużą zc wartość tlenku
żelaza".

Tak brzmią opinio głównych (po-
tencjalnych odbić rców kaolinu,
„Turów" sformułow we w kwietniu

tego roku. Branże na obszar któ-

socjalnego korzystają również pra-

cownicy rad narodowych.

Wymienione fundusze, poza od-

płatnością ludności, dotacjami orga-

nizacji związkowych, zasilane są do-

tacjami budżetu państwa. Fundusze
te obsługują głównie usługi socjalne
i kulturalne z zakresu różnych form
wypoczynku (w tym wczasy pracow-

nicze), oraz sportu i działalności kul-

turalno-oświatowej.

Natomiast potrzeby socjalne zwią-
zane z ochroną zdrowia (ośrodki

przemysłowej służby zdrowia), z och-

roną warunków pracy (bhp, żywie-
nie zbiorowe), z warunkiem 'kadr' i

ich dokształcaniem (zakwaterowanie,
szkolnictwo zakładowe), a więc usłu-

gi powiązane bezpośrednio z potrze-
bami działalności produkcyjnej fi-

nansowane są ze środków na tę dzia-

łalność i w tej dziedzinie reforma

nie wprowadza zmian.

Dotacje budżetu państwą na fun-,
dysze socjalne są niesłychanie zróż-
nicowane. W przedsiębiorstwach
państwowych., kształtują się cue

przeciętnie w skali krajowej na po-
ziomie ok. 1 proc. osobowego fundu-
szu płac, a między poszczególnymi
branżami przeciętnie od 0,6 proc. w

przedsiębiorstwach rad narodowych
do 2 proc. w resortach przemysło-
wych. W poszczególnych zjednocze-
niach i zakładach pracy różnice te

są znacznie pogłębione, bo wahają
się od 0,2 proc. do 5 i wyżej procent.

Szczególnie ostro • zjawisko rażą-
cych dysproporcji w poziomie środ-
dów na potrzeby socjalne obserwuje
się w przedsiębiorstwach tworzących
dotychczasowe fundusze zakładowe.

Przedsiębiorstwa te bowiem w nie

mniej zróżnicowanej skali przezna-

czały dotychczas część funduszów

zakładowych na cele socjalne poza

Wspomnianymi poprzednio dotacjami
budżetu państwa, które, notabene,
kierowane są przede wszystkim do
zakładów pracy, posiadających naj-
bardziej rozbudowaną bazę zakłado-

wych urządzeń socjalnych. Wpraw-
dzie u podstaw tego rozdziału środ-
ków leży konieczność zapewnienia

utrzymania zakładowej "bazy urzą-
dzeń socjalnych, niemniej jednak
dysproporcje narastały w zwiększo-
nym tempie, o czym w „Życiu Go-

spodarczym" swego czasu dyskuto-
wano burzliwie.2).

Sytuację komplikował fakt, że na

zakładowe urządzenia socjalne z za-

kresu opieki nad dziećmi i młodzieżą
kierowane są dotacje budżetowe in-

nymi jeszcze —

poza wyżej wymie-
nionymi — kanałami, Kolonie, żłob-
ki itp. urządzenia finansowane są bo-
wiem w ok. 80 proc. przez rady na-

rodowe (w pozostałej części przez za-

kłady pracy z ich funduszów socjal-
nych).

W sumie względy natury ogólno-
społecznej, tzn. potrzeba wyrówny-
wania społecznie nie uzasadnionych
dysproporcji w' zaspokajaniu potrzeb
socjalnych oraz względy natury
organizacyjnej — konieczność likwi-

dacji wielotorowości działalności
socjalnej utrudniającej racjonalne
gospodarowanie funduszami na cele

socjalne w zakładach, prowadzącej
w licznych przypadkach do marno-

trawstwa z trudem zdobywanych
skromnych środków, zadecydowały o

reformie funduszu socjalnego, która
sprowadza się do następujących
ogólnych zasad;

O po pierwsze, Środki finansowe prze-
znaczane na cele socjalne dotąd różny-
mi kanałami będą scalone w jednym
funduszu. Nowym funduszem objęte bę-
dą więc 3 główne źródła finansowania:
dotacje budżetowe na dotychczasowe
fundusze socjalne, dotacje budżetowe
kierowane do zakładów pracy poza tymi
funduszami (jak się przewiduje m.in. na
kolonie) oraz część dotychczasowego
funduszu zakładowego przeznaczonego na
cele socjalne;

® po drugie, odpis na fundusz socjal-
ny naliczany będzie w stawce procen-
towej o'i osobowego funduszu plac; pod-
stawą do określenia stawili procentowej
odpisu będzie suma kwot pochodzących
z wymienionych wyżej 3-ch dotychcza-
sowych odrębnych źródeł finansowania
w relacji do osobowego funduszu płac;

9 Po trzecie tak określona stawka pro-
centowa odpisu na fundusz socjalny bę-
dzie wzrastać corocznie aż do osiągnię-
cia 2 proc. funduszu płac na rok 1978,
a w tych zakładach pracy w których
podstawa do obliczenia stawki procento-
wej odpisu aktualnie przekracza 2 proc.
funtluszu płac, odpis dokonywany będzie
w wysokości kwotowej, ta ostatnia za-
sada będzie jednak obowiązywać tylko
do roku, w którym wysokość kwotowa
odpisu —

w związku ze wzrostem fun-
duszu plac — wyniesie 2 proc.

rych nie sięga bezpośrednia władza
resortu budownictwa (resortowi bu-
downictwa podlegają „Cersanit" i
„Cerpol"), odmówiły więc w prak-
tyce przyjmowania kaolinu „Turów"
lub uzależniły jego nabywanie od

spełnienia' szeregu <wapttiU£ów.i

Nie zrażony opiniami Odbiorców,
dyrektor W. SZURPA, przewodni-
czący naradzie, podsumowując wy-

powiedzi, stwierdził że „wobec bra-
ku podstaw do odstąpienia od re-

alizacji postanowień decyzji 39/71
(wspomniana decyzja Rządu przyp.
J.P .),kaolin „Turów" będzie nadal
szlamowany i odbiorcy obowiązani
są. do odbierania zadeklarowanych
ilości. Ministerstwo Budownictwa
i PMB będzie nadal interweniowało
w powyższej sprawie u jednostek
nadrzędnych zjednoczeń grupują-
cych odbiorców kaolinu krajowego".

Do produkcji tej ilości koncentra-
tu kaolinowego z „Turowa", które-
go odbiór zadeklarowały na naradzie

poszczególne branże potrzeba ok.
15 tys. ton tego surowca. -Wicemini-
ster ADAM GLAZUR, w piśmie
skierowanym do producenta koncen-
tratu „Turów" poleca: „odebrać z

kopalni „Turów" i przerobić 10 tym
roku 50 tys. ton-surowca kaolino-
wego, tak jak zostało to ustalone w

planie. "

W dwa miesiące po kwietniowej
naradzie próbuję od poniektórych
odbiorców dowiedzieć się, czy ulegli
„zmiękczaniu", które zapowiedział
dyr. W . Szurpa.

Zjednoczenie Przemysłu Celulozo-

wo-Papierniczego: „Właśnie sporzą-

dziliśmy wniosek w sprawie dosta-

wy w II półroczu 4 tys. ton kaolinu
„Turów", z zastrzeżeniem, że robi-
my to tytułem próby. Jeśli jakość
kaolinu „Turów" nie ulegnie zmia-
nie, grożą poważne straty. Tego, do-

daje mój informator, nie wolno mi
było jednak powiedzieć".

W „Cersanicie" mówią krótko
i treściwie: „Bierzemy, bo musimy.
Wolelibyśmy kaolin „Maria".

„Cerpol: „Nie zmieniliśmy wyso-
kości zaopotrzebowania. Nadal bie-
rzemy 1000 ton w tym roku i nie
więcej weźmiemy w przyszłym. Ma-

my zastrzeżenia dó białości, wytrzy-
małości, zawartości tlenków."

W Biurze Sprzedaży Materiałów

Budowlanych „Besar" dowiaduję się,
że zapotrzebowanie na kaolin „Tu-
rów" wzrosło na drugie półrocze. Kto
i ile zamierza odebrać tego koncen-
tratu tego niestety dyrektor Stęp-
niewski nie pamięta.

PRODUCENTEM kaolinu „Tu-
rów" (koncentratu) są Zakłady
Górniczo-Przeróbcze Surowców

Mineralnych „Surmin" w Nowo-
grodźcu k;Bolesławca Śląskiego. Za-
kładom w Nowogrodźcu przypada
„przyjemność" ponoszenia konsek-

wencji związanych z odkryciem nad

rzeką Miedzianką.

Zakłady w Nowogrodźcu mają
własną kopalnię kaolinu, którego
koncentrat znany jest odbiorcom pod
nazwą kaolinu „Maria". Wydobywa
się go w kopalni tej właśnie nazwy,

leżącej 300 m od instalacji przerób-
czych zakładu i transportuje taśmo-

ciągami do szlamowni. Surowiec z

„Marii" poza tym, że znajduje się o

70 km bliżej od złoża „Turów" ma

tę jeszćze właściwość, że daje się
uszlachetnić!' ' 'opanowanymi przez

producenta metodami do stanu, któ-
ry jest strawny dla odbiorców.

Tu mała dygresja. Ani przertiysł
papierniczy, ani ceramiczny, czy gu-
mowy nie palą się do stosowania
kaolinów krajowych i najchętniej
opierałyby swoją produkcję na naj-
wyższej jakości kaolinach importo- ,

wanych, czemu o tyle trudno się dzi-
wić, że każdy woli lepsze od gorsze-

go, zwłaszcza jeśli rosną także wy-

magania odbiorców papieru, gumy
czy wyrobów ceramicznych. Kaolin

„Maria" przyjmował się więc nie bez

oporów w przemyśle. Proces wza-

jemnego docierania się producenta
1 odbiorców tego kaolinu dokonał

się jednakże i zakład w Nowogrodź-
cu nie ma problemu ze zbytem.

Już tylko z tych dwóch powodów
(bliskość własnego złoża, zapewnio-
ny zbyt) „Surmin" miałby podstawę
opowiadać się za skoncentrowaniem

się na produkcji kaolinu „Maria".
Powodów tych jest jednakże więcej.
Zakład w Nowogrodźcu jest jedynym
w kraju wytwórcą kaolinu, a jego
zdolność przerobienia masy surow-

cowej jest ograniczona. Tak więc
polecenie przerobienia 50 tys. ton

kaolinu „Turów" jest równoznaczne
z zasadniczym zmniejszeniem dostaw
na rynek kaolinu z „Marii" akcep-
towanego przez odbiorców, co w

praktyce oznacza zwiększony nacisk
na import tego surowca. Gdyby jed-
nak nawet przerób surowca ze złoża
„Turów" nie wpływał na wielkość

produkcji kaolinu „Maria", to i tak

przy istniej ącym poziomie zbytu
(i jego perspektywach) co pewien
czas trzeba przerywać produkcję, bo

2 silosy zapełniają się i dopó-
ki nie rozprowadzi się meto-

dami administracyjnymi goto-
wego produktu, nie ma gdzie skła-
dować następnej partii.

•Wszystkie te fakty bledną jednak
wobec kalkulacji ekonomicznej
przedsięwzięcia. Nie będę nużył czy-
telnika danymi rozbitymi na posz-

czególne pozycje: koszt własny wy-

dobycia kaolinu „Turów", załadunek
do wagonu, koszt przewiezienia na

odległość 70 km, wyładunek do sa-

mochodów, przewiezienie na plac
składowy itd Po obliczeniu wszyst-
kich wydatków wyprodukowanie
1 tony kaolinu „Turów" kosztuje
„Surmin" — 1411 zł. Całkowity koszt

jednej tony kaolinu „Maria" wynosi
744 zł. Cena rynkowa jednej tony
gotowego produktu wynosi 980 zł.

Produkcja kaolinu „Maria" przyspa-
rza więc „Surminowi" ok. 240 zł za

każdą tonę. Wytwarzanie kaolinu

„Turów" powinno de facto obciążać
konto przedsiębiorstwa sumą ok.
430 zł za każdą tonę, ale tak nie jest.
Odpowiedzialni urzędnicy resortu

budownictwa postanowili bowiem
uruchomić dotację wyrównawczą dla
zakładu w Nowogrodźcu uznając, że

załoga nie może tracić na całym tym
biznesie.

Zdaniem dyrektora W. SZURPY ,

a mam podstawę przypuszczać, że

nie on jeden prezentuje taką opinię,
całe przedsięwzięcie uzasadnione

jest interesem społecznym: „nie
możną przecież dopuścić do tego że-

by odkładać' na hałdy-'Surówce- la--
warzyszące wydobywaniu innych,
cennych kopalin". Troskę o interes
społeczny w tej sprawie posunięto
w resorcie budownictwa tak daleko,
że przyobiecano (i to nie ustnie, a na

piśmie) 2 złote nagrody dla załogi
„ Surminu" za każdą odebraną tonę
surowca ze złoża „Turów". Po prze-

mnożeniu przez 50 tys. ton czyni to

ładną sumkę 100 tys. zł dość
szczególnego, trzeba powiedzieć, ro-

dzaju zachęty materialnej, skoro dy-
rekcja zakładu w Nowogrodźcu po-
stanowiła pieniędzy tych nie przyj-
mować.

Zresztą łatwo obliczyć, że wyszła-
by na tym jak Zabłocki na mydle.
Sprowadzenie 50 tys. ton surowca ze

złoża „Turów" przy koszcie transpor-
tu 1 tony ok. 120 zł oznacza koniecz-
ność zaciągnięcia kredytu w wyso-
kości 6 min zł. Jeśli nie można by
było tego surowca przerobić i sprze-
dać, i pozostałby on na hałdzie, same

odsetki od kredytu (przy stopie
8 proc., przedsiębiorstwo objęte jest
nowym systemem planowania i za-

rządzania) wyniosłyby 480 tys. zł.

TECHNOLOG zakładu w Nowo-

grodźcu wyraża pogląd, że po-
wodem błędnej oceny jakości

złoża „Turów" był fakt, że do badań
użyto surowca z wierzchniej, naj-
bardziej zwietrzałej warstwy pokła-
du, co w tym przypadku wpłynęło

na podwyższenie początkowych wy-
ników badań. Kiedy po rozpoczęciu
przemysłowej eksploatacji zasobów
kaolinu znad Miedzianki, które na-

wiasem mówiąc, okazały się mniej-
sze niż pierwotnie przypuszczano

sięgnięto do litej skały. Zarówno sto-

pień zanieczyszczeń związkami żela-
za decydujący o białości kaolinu
(a tym samym przydatności jego np.
w przemyśle papierniczym), jak i in-
ne parametry okazały się znacznie
mniej korzystne.

Było już jednak, jak widać, za-

późno żeby postawić kwestię jako-
ści złoża, tak jak ona wyglądała i za-

stanowić się nad rozwiązaniem, któ-
re nie zmuszałoby do marnowania

odkrytego surowca (pod niektórymi
względami np. wytrzymałości /i wy-

dajności lepszego przecież niż kaolin

„Maria"), ale też nie prowadziło do
zmuszania zakładów w Nowogrodź-
cu do prowadzenia działalności
sprzecznej już nie tylko z rachun-
kiem ekonomicznym, ale po prostu
ze zdrowym rozsądkiem. Było już
za późno, bo środki na instalacje zo-

stały wydane, nagrody rozdzielone,
a splendor odkrycia nobilitował jego
twórców. Krok za krokiem, coraz

głębiej i głębiej zaczyna się więc
brnąć w obronę własnego stanowi-
ska na przekór; faktom, bez liczenia

się z argumentami, metodą: ja mam

rację, byle tylko nie dopuścić do

rozpowszechnienia się myśli, że na

wysokim naukowym czy urzędowym
szczeblu ktoś mógł się pomylić. Im

Na analogicznych zasadach będzie
tworzony fundusz mieszkaniowy.
Stawka procentowa .odpisu na fun-
dusz mieszkaniowy będzie wzrastała
corocznie aż do osiągnięcia 1 proc.
funduszu płac na rok 1978; zaś w

zakładach pracy, w których środki
na budownictwo mieszkaniowe
w szczególności ze środków przy-

sługujących za wyniki roku 1972
funduszów zakładowego i innych o

tym samym charakterze (przy za-

stosowaniu wskaźnika wzrostu fun-
duszu płac w roku 1973) będą wyno-
siły więcej niż 1 proc. funduszu płac
— odpis będzie dokonywany w ak-

tualnej wysokości kwotowej (i po-
dobnie jak przy funduszu socjalnym
do roku, w którym wysokość kwo-
towa odpisu wyniesie 1 proc.).

Tworzenie funduszów socjalnego i

mieszkaniowego nastąpi od 1974 ro-

ku. Warto jeszcze nadmienić, że ok-

reślając podstawę do obliczenia
stawki procentowej odpisu (lub wy-
sokości kwotowej odpisu) zakłady
pracy będą mogły dokonać wyboru
najwyższych kwot środków z jakie-
gokolwiek roku z lat 1970—1973 .

Społeczne znaczenie nowych za-

sad tworzenia obu funduszów polega
przede wszystkim na tym, że:

0 mają charakter powszechny, gdyż
będą je tworzyły wszystkie państwowe
zakłady pracy, niezależnie od ich formy
organizacyjnej, a więc nie tylko przed-
siębiorstwa ale również zakłady pracy
prowadzone na zasadach jednostek, zak-
ładów budżetowych i innych,

® system wdrażania odpisów na fun-
dusze jest jednolity, to jest w formie
stawki procentowej od funduszu plac
odnoszonej w ciężar kosztów działalności
podstawowej zukladów pracy,

O gwarantując wszystkim zakładom
pracy stopniowe dochodzenie do jedno-
litej wysokości funduszów (z pozosta-
wieniem wyższych środków zakładom
pracy, które je dotąd osiągnęły, na nie-
zmienionym poziomie) nowy system pro-
wadzi do złagodzenia i wyrównywania
dysproporcji międzybranżowych i mię-
dzyzakładowych.

Dysponujemy dziś jedynie gene-

ralnymi zasadami ustawy, wiele na-

suwających się tu problemów szcze-

gółowych m.in. sprawa inwestycji
socjalnych zostanie unormowana ak-
tami wykonawczymi. Do tych spraw

jeszcze wrócimy.

1) Uchwala nr 1G0/70 Rady Ministrów.
2) Dyskusia redakcyjna pt. „ Jak fi-

nansować akcję socjalną? Co dyktuje
życie"ŻGnr7z1972r.

więcej przy tym było faktów skła-

niających do wątpliwością tym bar-

dziej apodyktyczne zapadały decyzje
i tym więcej wypowiadano frazesów
0 działaniu w obronie interesu spo-

łecznego.

CZAS kończyć tę smutną opo-
wieść. Byłoby uproszczeniem
sądzić, że w zakładach w No-

wogrodźcu pracują ludzie, dla któ-

rych nie ma rzeczy ważniejszej niż
dobro ogólne. Myślę, że są raczej ta-

cy jak w setkach innych zakładów:

chcieliby najdogodniejszych warun-

ków pracy dla siebie. Podobną za-

sadą kierują się prawdopodobnie w

branżach odbierających kaoliny „Tu-
rów" i „Marię". Ale prawdą jest
również, że w całej tej sprawie, górę
nad mniej lub bardziej subiektyw-
nymi ocenami poszczególnych uczest-

ników konfliktu wzięły względy pre-
stiżowe i ambicjonalne tzw. zwierz-

chniej władzy.

Kaolin „Turów" nie musi się mar-

nować, jeśli się go nie przerobi od
zaraz i w ilości 50 tys. ton. Wybra-
nie z ziemi dużej ilości kaolinu przez

kopalnię Węgla Brunatnego „Tu-
rów", która zdejmuje rocznie milio-

ny ton nadkładów, jest przyczyn-
kiem do codziennej działalności. Ka-
olin ten można złożyć w nadającym
się do tego miejscu w niecce turo-

szowskiej, odpowiednio zabezpieczyć
1 przerobić wówczas, kiedy będą ist-
niały dogodniejsze z punktu widze-
nia rachunku ekonomicznego warun-

ki. Opracowanie metody uszlachet-
nienia kaolinu „Turów" do takiego
stanu, by znajdował zbyt, to kwestia
około dwóch lat, mówi dr Z. POLE-

SlNSKI, pracownik „Polteceru" od-

delegowany do pracy do zakładu ba-
dawczego w Nowogrodźcu dla zaj-
mowania się tą sprawą. Z drugiej
strony budowanie podobnego zakła-
du przeróbczego jak w Nowogrodź-
cu w pobliżu kopalni (aby m. in. ob-

niżyć koszty związane z transportem)
nie wchodzi w grę, bo ani zasoby
nie te, ani też kopalnia „Turów" nie
zamierza przedłużać kontraktu poza
1975 rok, ponieważ na terenie „wsa-
du" kaolinowego projektowana jest
budowa pochylni oraz dróg dojaz-
dowych. dla eksploatacji drugiego
pokładu węgla. Narzucające się stąd,
zdawałoby się dość oczywiste kie-
runki rozwiązań nie brane są jednak
w rachubę, (przynajmniej w prak-
tyce), bo mógłby ucierpieć prestiż
wysokiego urzędu. Tylko więc pa-
trzeć jak okaże się, że nie ma pie-
niędzy na wykupienie gruntów pod
ewentualne składowanie kaolinu

„Turów", chociaż są pieniądze na

dopłacanie do produkcji koncentratu
z „Turowa".

W końcu, mówią w dyrekcji „Sur-
minu": Nam może być obojętne, kto
sfinansuje rentowność przedsiębior-
stwa: odbiorcy jego produktów czy
resort za pomocą dotacji. Ale co

ma odpowiedzieć dyrektor przedsię-
biorstwa, jeśli ludzie zechcą go
spytać, jakie ma argumenty dla
uzasadnienia swego postępowania i
jakie ma prawo żądnć od nich osz-

czędnej, wydajnej pracy?

JERZY DZIĘCIOŁOWSKI

4 STRONA ŻYCIE GOSPODARCZE Nr 26 (1137) 1.VI!.1973 R.



Zadęniesformułowane zostało na IX Plenum KC PZPR pnez Edwarda
Gi»rka prosto: „W chwili obecnej sprawq decydujqcq jest twonenie

wszętMe, w całej naszsf gospodarce, w każdym lakładiie i leipole

pracawniciym takich warunków, aby potencjalne możliwości kaidego

pracowmikamogły jitqptymatpio rozwinąć i byty w pełni spożytko-
wane".

TAKI
lest społeczny sens polityki

racjonalnego zatrudnienia. O
optymalnym wykorzystaniu czyn-

nika ludzkiego w procesie produk-
cji dyskutujemy iuż w kraju od wie-
lu miesięcy. Problem ten wiąże się
z optymalizacją celów produkcyj-
nych. z ekonomicznymi miernikami
produkcji. Na tamach naszego pisma
ukazało się ostatnio sporo publikacji
właśnie na ten temat*).

Na IX Plenum KC PZPR w przy-

gotowanych materiałach i dyskusji
zwrócono jednak uwagę nie tylko na

te aspekty racjonalnego zatrudnie-

nia. ale i na drugą niejako* lecz

niewątpliwie najważniejszą, stronę

tej problematyki. Wykazano bowiem

jak sprawa racjonalnego zatrudnie-

nia przekłada się bezpośrednio na

pracę polityczną i ideologiczną, jak
ściśle w naszych warunkach łąc2y
się optymalizacja celów ekonomicz-

nych z celami społecznymi. I to nie

tylko przez sam fakt. że przyspieszo-
ny rozwój gospodarki —

czego do-

wiodły ostatnie lata — prowadzi w

prostej iinii do wydatnego wzrostu

stopy życiowej ludzi pracy, lecz

właśnie przez humanizację procesu

pnądukcyjnego, podniesienie roli
człowieka z jednego z czynników
produkcji do jej podmiotu. Zapew-
nienie ludziom przez pracę nie tylko
poprawy warunków egzystencji, lecz

pełnej satysfakcji z osiąganych re-

zultatów. z własnej roli w procesie
społecznego tworzenia.

Na najwyższym międzyzjazdowym
forum partyjnym przypomniano pra-

wdę. zdawałoby się oczywistą, że

„działalność gospodarcza to przede
wszystkim ZARZĄDZANIE LUDŹ-
MI, a nie rzeczami, narzędziami, su-

rowcami".

POTRZEBNE PRZYPOMNIENIE

Przypomnienie jest — jak tego
dowodzi sytuacja w zakładach i na

rynku pracy
— ze wszech miar aktu-

alne i potrzebne . Od lat rozwijamy
się w warunkach względnie obfitych
zasobów kadrowych. Najpierw go-

spodarka chłonąć mogła swobodnie

ludzi chętnych do pracy z przelud-
nionych i biednych wsi. Garnęły pię,
też do fabryk kobiety. W tóń sposób
bowiem zdobyć mogły kwalifikacje
i tym samym wpłynąć w znacznym

stopniu na podniesienie poziomu ży-
-cia swych rodzin. Współczynnik za-

trudnienia w rodzinie wzrastał wi^c

z każdym rokiem. W 1970 roku.—

jak czytamy w materiałach na Ple-

num
—

na 100 osób zatrudnionych
poza rolnictwem przypadało tylko
91 osób będących na utrzymaniu. Ta

ogromna aktywizacja zawodowa

społeczeństwa była i jest nadal

naszym największym bogactwem.
To ona właśnie zadecydowała o

osiągniętym poziomie rozwoju na-

szego kraju, to ona była przez

wszystkie lata główna siłą napę-

dową naszej gospodarki.

To ona wreszcie w.ostatnim okre-

sie w znacznym stopniu zadecydo-
wała O sukcesie nowej polityki partii
i rządu. Sukcesy te jednak mogłyby
być o wiele bardziej widoczne, gdy-
by udało nam się w większym niż

dotychczas stopniu uruchomić rezer-

wy tkwiące w żywym czynniku pro-

dukcji, rezerwy zaangażowania i ini-

cjatywy.

Warunki zachęcające do dobrej
pracy aostały w zasadzie stworzone.

Wynikają one z realizowanego kon-

sekwentnie programu podnoszenia
poziomu życia społeczeństwa. Place

realne rosną szybciej niż zapowie-
dziano to na VI Zjeździe Partii.. Ich

poziom i wzrost coraz ściślej zwią-
zany iest z konkretnym wkładem

pracy-) ' 1 ). Ludzie mają więc u nas

poczucie pewności pracy, możliwości

zwiększenia zarobku, poczucie stabi-

lizacji i rosnącej sprawiedliwości w

podziale dochodu według pracy.

Istnieją więc tym samym obiektyw-
ne warunki racjonalnego, optymal-
nego gospodarowania pracą żywą.
A jednak w tej dziedzinie nie uda-

ło nam się jak dotąd osi.ągnąć
znacznego poslępu. Szafujemy bo-

wiem nadal rozrzutnie zasabami

pracy. Świadczy o tym wymownie
fakt. że w okresie największego
przyrostu Judzi w wieku produkcyj-
nym i utrzymującej się nadal na

bardzo wysokim poziomie aktywiza-
cji zawodowej różnych grup ludno-

ści. zwłaszcza ludzi mieszkających
na wsi i kobiet, odczuwamy w du-

żych aglomeracjach dotkliwy brak

kadr, w nowo uruchamianych zakła-

dach nie można skompletować załóg.

brak na rynku pracy zwłaszcza męż-

czyzn.

A przy tym wiele zakładów zgła-
sza wciąż zapotrzebowanie na no-

wych pracowników. zwłaszcza w

przemyśle maszynowym, mimo że

wskaźnik udziału wydajności pra-

cy w przyroście pracy nie wyka-

wyznaczają do dziś dobra^Stetrtętfc.
ne. Są one. oczywiście niezmiernie
-ważne, ale stanowią przediflio$$ a

nie podmiot procesu pracy. TaK ta

jednak, niestety, bywa, że dobro wy-

stępujące w dużej obfitości przestaje
się na oo dzień traktawąć jako
BZczególnie cenne, chqćby jego War-

tość przewyższała' wszystkie pozo-

stałe.

FUNDAMEttT DRUGIEJ POLSKI

Bieżący rok jest okresem najwyż-
szego przyrostu zasobów ludzkich.
Jesteśmy jedynym krajem europej-
skim. który w obecnej 5-latce po-
szczycić się może tak imponującą
liczbą młodych ludzi, osiągających
wiek produkcyjny. 3,5 min nowych
kadr — to potężny zastrzyk sił
twórczych dla naszej gospodarki. I

zachodzących. *
. tej. . fl iaedziftte. 1

fęzież gętapodirki tak- żebjr' likwidor
-wać '

dys^ropbrcjS:. mogące- w przy.
Sidości ^'t ąij: jąk^dziś niedorozwój
usług — starrowiis barierę poprawj
warunków życia." ,

Ęla^oj "poś^ięca; fpię ty|e 'miejsca
zadihibńi terenowej" służby zatrud-
nienia. Ich stan obecny, o czym.pi-
saliśmy®), uniemożliwia spełnianie
funkcji, • do których są powołane.
Muszą one z wydziałów pośrednic-
twa pracy zmienić się w dobrze wy-
posazohe biura poradnictwa zawodo-'
wego,; które nie tylko kierują do
pracy,, ale umieją doradzić wybór
zawodu, konfrontdwąć predyspozycje
psychiczne młodego człowieka z

istniejącymi możliwościaihi ich wy-
korzystania. Muszą, one również
uczestniczyć w przekwalifikowaniu
kadr przemieszczonych.. — zgodnie z

żuje tam wzrostu. Wykorzystanie
czasu jest nadal bardzo niskie, a

liczba godzin nadliczbowych wzra-

sta. a\ wsh0łcżynńffcłj w
osel

nie wykazuje poprawy.

Oto kilka liczb zawartych' w ma-

teriałach na Plenum, które mówią o

skali tych zjawisk. Tempo wzrostu

wydajności pracy w sterze produk-
cji materialnej obniżyło się w 10-le-

ciu 1961—1970 w porównaniu z po-

przednią dekadą z 6,7 proc. do 4,3
proc. średniorocznie, choć wskaźnik

technicznego uzbrojenia pracy żywej
w środki trwałe wzrósł w tym okre-

sie. W latach 1951—1960 wynosił on

2,8 proc. średniorocznie, a w następ-

nej dekadzie 3,4 proc. Liczba godzin
nie przepracowanych przypadająca
na 1 robotnika grupy przemysłowej
i rozwojowej zwiększyła się z 169

w1970ńdo187w1972roku.Ago-
dziny nadliczbowe na 1 robotnika

wzrosły w tym samym czasie z 67

do71wprzemyśle,iz68do85.w
budownictwie. Straty czasu robocze-

go w przemyśle i budownictwie Wy-
wołane niedowładem techniczno-

organizacyjnym szacuje się na 30

proc. Odbija się to oczywiście z ko-

lei bardzo niekorzystnie na poczuciu
dyscypliny pracy wśród załóg. Stra-

ty czasu pracy z winy samych za-

trudnionych szacuje się na 15 prpc.

Wszystko to pogłębia występujące
na rynku pracy trudności, wywołuje
szkodliwą fluktuację i uniemożliwia

branżowe i przestrzenne przemie-
szczenie kadr, zgodnie z potrzebami
g:>spodarki. O tych problemach pisa-
liśmy szeroko w wielu publikacjach-

4 )
Informowaliśmy też o poczynaniach
podjętych zarówno w samych za-

kładach zwłaszcza w jednostkach
inicjujących, jak i na szczeblu cen-

tralnym. zmierzających do poprawy

gospodarowania zasobami pracy w

naszym kraju.

Zniesiono limity zatrudnienia,
uelastyczniono system płac i nagród,
ale... stare przyzwyczajenia pozosta-

ły. Od lat rezerwy kadrowe w na-

szym kraju były najłatwiejsze do

uruchomienia. Zapewnienie postępu

technicznego przy dobrej organizacji
wymagało Wielkiego wysiłku. Nato-

miast każdy dyrektor mógł uzyskać
większą produkcję przez wzrost za-

trudnienia, starał się również mieć

pewną rezerwę ludzką w zakładzie

w przypadku trudności z kooperacją
czy innymi czynnikami "produkcji. W

ten sposób działalność gospodarczą
wyznaczały i w wielu przypadkach

właśnie w okresie duże] obfitości za-

sobów pracy najwyższe forum par-
tyjne pa raz pierwszy w sposób tąk
kompleksowy zajmuje sle rol»toalo-
wieka w procesje ppodufcejivi,Fakt;
ten jest jeszcze jednym wymownym
świadectwem konsekwentnej realiza-
cji przez kierownictwo Partii spo-
łecznych celów naszego gospodaro-
wania. świadectwem kontynuacji no-

wych metod pracy polegających na

szczegółowej i perspektywicznej
analizie wszystkich zjawisk naszego
życia.

Wchodzimy bowiem w specyficzną
sytuację demograficzną. Po okresie
bujnego wzrostu zasobów pracy w

niedalekiej przyszłości, bo już w la-
tach osiemdziesiątych., nastąpi znacz-

ny spadek przyrostu kadr. Jeśli uda
nam się obecnie wyzwolić wszystkie
rezerwy tkwiące w gospodarowaniu
czynnikiem ludzkim, jeśli uda nam

się doprowadzić do bardziej racjo-
nalnego podziału kadr kwalifikowa-
nych między poszczególne gałęzie
naszęj gospodarki i regiony kraju,
. jeśli uda nam się w pełni uruchomić
twórcze siły człowieka. zdolności,
inicjatywę, ambicję i zaangażowa-
nie, wyzwolić wartości moralne i
kulturalne narodu — gmach drugiej
Polski, który mamy zamiar budować,
będzie mial solidne fundamenty.
Gwałtowne zmniejszenie się zasobów
pracy nie zdoła wywołać już więk-
szych zakłóceń, nie odbije się na

tempie naszego dalszego rozwoju.

I dlatego właśnie teraz, w okresie

największego przypływu kadr. mu-

simy położyć kres rozrzutnej gospo-

darce ludźmi. Wpływa na to również

w ogromnym stopniu fakt. że mamy

obecnie do czynienia nie tylko ze

wzrostem ilościowym, ale z zupełnie
nową jakością czynnika ludzkiego.
Umownie nazwany „rynek pracy"
staje się w naszym krpju rynkiem
absolwentów szkól zawodowych
średnich i wyższych, a więc rynkiem
kadr kwalifikowanych. A ma to dla

polityki racjonalnego zatrudnienia

ogromne, decydujące znaczenie nie

tylko i nie głównie z ekonomicznego
punktu widzenia.

Nie bez przyczyny przypomniano
na Plenum tak dobitnie, że człowiek
jest głównym czynnikiem sił wy-

twórczych i jemu właśnie podpo-
lządkowane muszą być wszystkie
inne problemy gospodarki. Zakres
zastosowania postępu technicznego,
procesy modernizacji, lokalizacja in-
westycji powinny być analizowane
właśnie pod tym kątem widzenia,
czy sprzyjają realizacji zasady peł-
nego i racjonalnego zatrudnienia,
czy uwzględniają wielkość zasobów
pracy i ich charakter w danym re-

gionie.

Dlatego właśnie w materiałach na

Plenum mówi się o kompleksowym
programowaniu polityki zatrudnie-
nia. o rzetelnych bilansach, o corocz-

nym analizowaniu trendów i zjawisk

zasadami racjonalnego zatrudnienia
z zakładu do zakładu. W tym celu te-
renowa służba zatrudnienie — jak
to ^wtenjbaorto u* Plenum — za-

staje wyptwadanav;wj<$iiulU82 akty-
wizacji terenowej, utworzony z po-
łączenia istniejących funduszy akty-
wizacji gospodarczej i interwencyj-
nych oraz z opłat wnoszonych przez
zakłady pracy.

Dlatego również w materiałach
na Plenum tak wiele mówi się o sy-
stemie szkolenia i o permanentnym
kształceniu kadr. Zdajemy sabie dziś
w pełni sprawę z luki, która wystę-
puje między wysokim poziomem
ludzi wykształconych, których mamy
w wielu dziedzinach gospodarki nie
mniej niż najbogatsze kraje Europy,
a niską jeszcze umiejętnością robie-
nia pożytku z tej wiedzy. Przyczyn
tego stanu rzeczy szuka się — i nie
bez powodu —

w charakterze nasze-

go szkolnictwa, nad którego zasad-
niczą reformą obecnie dyskutujemy

6 ).
Tkwią one jednak w nie mniejszym
6topńiu w samei gospodarce. Zatrud-
nia się u nas bowiem wysoko kwali-
fikowanych specjalistów przy pra-
cach nie wymagających takiego
przygotowania. Ludzie ci tracą wiele
czasu na wykonywanie prac admini-
stracyjno-biurowych, na wykonywa-
nie czynności nieprzydatnych nieraz
nikomu.

HUMANIZACJA PROCESU PRACY

Racjonalna gospodarka ludźmi
wymaga oczywiście zmian general-
nych w metodach zarządzania, za-

sadach wynagradzania, w ogólnie
przyjętych kierunkach realizacji po-
stępu technicznego i organizacyjne-
go. w charakterze inwestowania, w

kierunkach rozwoju regionów. Ale
przede wszystkim w ostatecznym
rachunku zależy bezpośrednio od po-
lityki kadrowej w każdym zakładzie
pracy, od atmosfery i klimatu, jaki
tam istnieje.

Spora część społeczeństwa pracuje
w zakładach nad wyraz wydajnie i
ofiarnie. Chodzi o to. żeby właśnie
ci ludzie — szanujący swój zawód,
stali się wzorem dla młodych kadr.
Wiele zależy tu od warunków adap-
tacji. jakie organizacje społeczne 1
administracja stworzyć potrafią w

zakładach. Są już w tet dziedzinie
wypracowane wzory, godne naślado-
wania. Takim przykładem aktywnej
polityki kadrowej służyć mogą za-

kłady ..H. Cegielski" w Poznaniu, o

czym pisaliśmy
11 ).

Podejście do polityki kadrowej, do
pracy z ludźmi musi być teraz inne,
gdyż zmienia się w zupełności zało-
ga, jej struktura, charakter, wy-
lftztałcenie i związany z tym sposób
rozumowania, skala wartości aspi-
racji i dążeń.

Trzeba sobię uświadomić fakt. że

w 1975 r. co czwarty pracownik go-

spodarki będzie człowiekiem mło-

dym, rozpoczynającym dopiero swo-

ją karierę zawodową. W ubiegłym
okresie kiedy do zakładów przemy-

SIĘ V»
dzie~fli«wyfew*lilikowanv
jedyną wartością były ręce zdolne
do Btacy.. a główną potrzebą — za-

pewnienie minimum egzystencji, za-

trudnienie Ich miało swój ogromny

seq£ społeczny qawet wóWczas. kie-

dy ekonomicznie nie było w pelńl
uzasadnione. Sam fakt ich zatrud-
nienia był dla nich ogromnym
awansem życiowym.

Dziś ludzie <?1 zdobyli już w tolp
pracy kwalifikacje, przesunęli się w

drabinie zamożności o kilka szczebli.

A ich dzieci, które po ukończeniu

szkół zgłaszają się do zakładów, idą
tam nie tylko i nie głównie — jak
tego dowodzą liczne ankiety —

po

pracę, po zarobek, idą po satysfak-
cję życiową, p® radość tworzenia,
wykorzystanie tego wszystkiego, cze-i

go uczyli się przez kilka lat. Wiążą
przecież z miejscem pracy najbogat-
szą, największą część swego życia,
chcą czuć się tam potrzebni. Mają
zupełnie inne aspiracje zawodowe

i kulturalne. '

I to właśnie trzeba uwzględnić,
wykorzystać i rozwijać. I dlatego
tak bardzo ważnym zadaniem staje
się humanizacja procesu pracy. Wy-
maga ona przede wszystkim uwol-
nienia człowieka od ciężkiego wy-

siłku, od czynności monotonnych,
wymaga likwidacji prac najcięż-
szych. Wiąże się więc z postępem
technicznym. Wymaga właściwego
sprawiedliwego systemu ocen, pełnej
ich jawności, należytego ułożenia
stosunków między kierownikami i
ludźmi podwładnymi. Wymaga więc
odpowiedniej kultury pracy i dobrej
organizacji pracy.

Dla nikogo chyba nie ulęga wątp-

liwości, że w warunkach nadmierne-

go zatrudnienia i związanego z tym
nieuchronnego bałaganu organizacyj-
nego. nieposzanowania rzetelnej
pracy, nie może być mowy ani o hu-

manizmie. ani o kulturze pracy. Kie-

dy w zakładzie jest za dużo ludzi,
przerzuca się ich bez potrzeby z

jednego stanowiska na drugie, nie

wykorzystuje ich kwalifikacji, trwo-

ni się ich wiedzę i zdolności. Jest

to szczególnie szkodliwe w procesie
adaptacji zawodowej, może bowiem

przekreślić na zawsze aspiracje mło-

dego człowieka do usprawnień, inno-

wacji, do przodownictwa..

Młody człowiek nie może poczuć
się w zakładzie niezbyt potrzebny,
musi wiedzieć, jakie jest jego sta-

nowisko pracy, jaka rola w zakła-
dzie. Tyltao) dobrze zorganizowana i

wydajna praca dale moralna satys-

fakcję i wyzwała wuealawieHa pełne
siły twórcze, .j^la igfjjj 1|ąf wła|g
nie sens polityki racjonalnego
zatrudnienia. Chodzi bowiem o to,

żeby — jak to określił na ostatnim

plenum partii EDWARD GIEREK —

Jcażdy Polak reprezentował wszyst-
ko eo najlepsze — ludzkie, aby był
zdolny sprostać wymogom naszych
czasów, aby umiał, mógł i chciał

pracować ca/raz lepiej".

1) Cykl artykułów analizujących go-

spodarowanie kadrami w przekroju mię-
dzygałęziowym i międzyregionalnym oraz

wpływ wprowadzanych zmian w systemie
zarządzania i nagradzania, wpływ inwe-
stycji oraz takich czynników jak wy-

dajność pracy, organizacja, dyscyplina i
kultura pracy na efektywność zatrudnie-
nia: „Czynnik ludzki" art. Antoniego
Raj kie wicia (2g nr 1/1373). „Nie zmarno-

wać szansy" Anna Kuszko (2g nr 8/73).
„Dzisiaj efektywność" Stanisław Cheł-
stowski (2g nr 13/1973). ..Symptomy in-

tensywnego wzrostu" Mieczysław Nasi-
łowski (zg nr 17/1973), . .Co skłania do
zmiany pracy" Antoni Hajkiewiez (zg
nr 17/73), „Ntektóre problemy rynku
pracy". Wincenty Kawalec (2g nr 19/1973),
„Rynek zatomizowany" (2g nr 19) i „Od
żywiołowości do sterowania" (ZG nr 19)
Michał Olędzki, „Kultura pracy 1 efek-

tywność" (zg nr 22/1973), „Mechanizm
optymalnego zatrudnienia" Mieczysław
Kabaj (zg nr 24/73).

2) Dyskusja nad systemem wzrostu płac
zainicjowana rozmową z Januszem Obo-
dowskim na temat „Planowanie zatrud-
nienia i funduszu plac dziś i Jutro" (ZG
nr 11/72), oraz artykułem Mieczysława
Mieszczankowskiego (ZG nr 19/1072)-, w

której glos zabrali m. in. Romuald Na-
piórkowski (nr 30/12. Stanisława Borkow-
ska (nr 33/12), Krzysztof Górski (nr

3) Dyskusja nad „ścieżkami awansu"
przedstawionymi w art. Mieczysława Ka-
baj a pt „Kariera zawodowa" (ZG nr 30
i 34 z 1:)72), w którą) wypowiedzieli się
m. ln. Alojzy Meitch (nr SI 72) 1 Leszek
Dorcz. Danuta Kopyektska, Henryka Maj,
Paweł Musioł, Henryk Polok (2G nr 8/73).

<). Dyskusja redakcyjna na temat chlo-

pów-robotników opublikowana w nr

121073 t następnie w numerach 13, is, 23
t24z1973r.

») Problematyka terenowych 1 zakłado-

wych aluib kadrowych: „Kto jest zado-
wolony z wydziałów zatrudnienia? Maria
Jakubowicz (ZG nr 12/13), „K.o realizu-

je politykę społeczną** Anna (łajkłewicz
(2G nr A 73). „Mistrz adaptacji" Alicja
Zatrybowna (2G er 8/33). „ Nowi u Cego-
rza" Ernest Skalski (2G nr 24 73)- i tego
autora „Kadry jak woda" (ZG nr 29/73).

6) Sprawy kształcenia dla gospodarki,
rozwijania I wykorzystania talentów ludz-

kich: materiały zamieszczona w dodatku

„Zycie 1 Praca" nr S (2G nr 21/73» l mi
in. art. „Cl najzdolniejsi" Jerzy Surdy-
kowski (2G nr 24/73).

USTALANIE CEN ZA
ARTYKUŁY NIETYPOWE

I KOOPERACYJNE

• W wyniku przetargu i zawartej,
umowy, Rzemieślnicza Spółdziel-
nia Zaopatrzenia i Zbytu Mecha-
ników w P. miała dostarczyć
Spółdzielni Pracy N. w P. 30.000

sztuk zwierciadeł wypukłych do
, samochodów ciężarowych, Według
rysunku i wzoru dostarczonego
przez nabywcę '(spółdzielnię prar
cy). Uzgodniona cena przetargowa
wynosiła 13 zł za I sztukę, co w

sumie dawało ogólną walrtość do-
stawy 540.00p zł.

Dostawa została w całości wy-
konana i faktury wystawione we-

dług ceny przetargowej. Spół-
dzielnid Pracy, jako odbiorca, po-
czątkowo regulowała bez zastrze-
żeń { w. ten sposób rozliczono
około połowy globalnej dostawy..

Następnie jednak Spółdzielnia
odmówiła zapłaty należności we-

dług ceny przetargowej za. po-
zostałą część dostawy domagając
się uzyskania przez Rzemieślni-
czą Spółdzielnię zatwierdzenia ce-

ny przez Wojewódzką Komisję
Cen.

Ponieważ Rzemieślhicza Spół-
dzielnia odmówiła wystąpienia o

zatwierdzenie ceny. Spółdzielnia
Pracy zgłosiła wniosek arbitrażo-
wy o ustalenie, że pozwana Rze-
mieślnicza Spółdzielnia ma obo-
wiązek uzyskania zatwierdzenia
ceny przez Wojewódzką Komisję
Cen.

Powodowa Spółdzielnia Pracy
reprezentowała pogląd, że cena

na zwierciadła podlega zatwier-
dzeniu przez organ cenowy jak
na artykuł typowy, bowiem nie
można uznać za nietypowy wyro-
bu dostarczonego — jak w spor-
nym pi-zypadku — w tysiącach
egzemplarzy. Natomiast pozwany
sprzedawca stał na stanowisku,
że zwierciadła były artykułem
nietypowym, a zatem wobec za-

warcia umowy w wyniku prze-
targu zatwierdzenie ceny nie by-
ło wymagane.

Okręgowa Komisja Arbitrażo-
wy początkowo wniosek oddaliła,
po ponownym jednak rozpozna-
niu sprawy uznała, że pozwana
Rzemieślnicza Spółdzielnia Zao-
patrzenia i Zbytu ma obowiązek
zatwierdzenia ceny przez Woje-
wódzką Komisję Cen i to rozstrzy-
gnięcie zostało utrzymane w mocy
przez Główną Komisję Arbitra-
żową.

Wobec wniesienia rewizji nad-
zwyczajnej od orzeczenia GKA
przez Centralny Związek Rzemie-
ślniczych Spółdzielni Zaopatrze-
nia i Zbytu sprawa weszła raz

jeszcze na wokandę Głównej Ko-
misji Arbitrażowej, która w^dniu
11 września 1972 r. nr BO-12628/71

w składzie rewizyjnym oddaliła
rewizję nadzwyczajną Związku
Rzemieślniczych Sppłdżielni wy-
powiadając równocześmeinaśte-
'pujący pogląd prawny:

l. ^W;, myśl obowiązujący cl
ftntegfsovi? artykułami-nietypowi
4ni Ą" wyrtfójr nie objęte obowią-
zującymi cennikami, których pro-
dukcja ma charakter jednorazb
wy lub małoseryjny (niepowta-
rzalny) i wykonywana jest na

warunkach technicznych określo-
nych indywidualnie w zamówie-
niu. W konsekwencji, brak pod^
staw do uznania ża nietypowy
artykułu, którego produkcja rbe.i-

muje serię normalnie stosowaną
w produkcji danej grupy wyro-
bów.

2. Rzem5e£ln?
cze spółdziein ;

e

zaopatrzenia i zbytu w zakresie
zasad i trybu usta!?n'a cen trak-
towane są w zasidzle jak. jed-
nostki gospodarki nieuspołecz-
nionej.

Dlatego ceny zbytu 'artykułów
koopcricyjnvch , dostarczanych
przez te spółdzielnie Jednostkom
srffspofłarki usnnleeznionrl w

-

magaja ustalenia przez komisję
cen właściwych wojewódzkich

rad narodowych.
W uzasadn'eniu swego ostatnie-

go orzeczenia GKA zaznaczyła
m. in.:

„W świetle.postanowień parag.
1 ust. 1 i 2, obowiązującej w

czasie zawarcia umowy uchwały
nr 72 RM z 5.II.1963 r. w

- sprawie
cen artykułów nietypowych (...)
(Monitor Polski nr 17, poz. 96
z późn. zmianami), jak też w

świetle postanowień parag. 1 ust.
1 i 2 wprowadzonej w życie
MV.1971 r. uchwały nr 38 RM
7. 12.TL1971 r. w sprawie cen

artykułów niet3rpowych (...) (Mo-
nitor Polski nr 17, poz. 122)-, ar-

tykułami nietypowymi w rozu-

mieniu tych uchwał są wyroby
nie~ objęte obowiązującymi cen-

nikami, których produkcja ma

charakter jednorazowy lub ma-

łoseryjny (niepowtarzalny) oraz

wykonywana .iest na warunkach
technicznych określonych indywi-
dualnie w zamówieniu.

Należy więc rozumieć, że dla
uznania artykułu za nietypowy
muszą być spełnione równocze-
śnie wszystkie warunki podane w

nowyż. przepisach, przy czym i-
stotn? znaczenie dla oceny, czy
przedmiotem dostaw są artykuły
nietypowe, czy też typowe, ma

strona ilościowa zamówienia.
Podjęcie nrodukcji wyrobów na-

wet nie objętych obowiązującymi
cennikpmi i na warunkach tęchr
n

! c7nych określonych indywidu-
alnie ni

:

e może bvć potraktowane
iak produkcja nietypowa, jeśli nie
dotyczy pojedynczych przedmio-
tów- lub krótkiej serii niepowta-
rzalnej, lecz obejmuje serie nor-

malnie stosowaną w produkcji
danej grupy wyrobów-

Skoro zatem przedmiotem umo-

wy. której dotyczy niniejszy spór,
była dostawa 30.000 szt. zwiercia-
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ROLNICZA TRYBUNAÓRZECZNICTWO

dokończenie ze str.

it}eł tego samego i rodzaju i wy-

miaru, brak jest podstaw - wbrew

poglądom • pozwanej Rzemieślni-

czej Spółdzielni Zaopatrzenia
' i

Zbytu oraz -wywodom rewizji'
nadzwyczajnej. — do '

przyjęcia,
że chodziło- o. artykuł nietypowy,
dla którego cenę. wobec zawarcia

ijmowy w wyniku przetargu, stro-

ny miałyby prawo uzgodnić w

trybie po.w. wyż. przepisów
'

w

sprawie cen''artykułów nietypo-
wych. (. ..)

G.dyby przyjąć (co, uzasadnia-

łobyrCharakter dostaw i ich prze-

znaczenie), że sporne zwierciadła

były wykonane i dostarbząrie po-

wódce, w ranfiach • kooperacji prze-

mysłowej , tp również wówczas

strony 'biorące udział w sporze
ńie były uprawiiione •— w świer
tle przepisów dotyczących ustala-
nia cen zbytu artykułów wykony-
wanych w ramach kooperacji —

do uzgodnienia ceny
— Rzemie-

ślnicze Spółdzielnie Zaopatrzehia
i Zbytu bowiem, w zakresie zasad
i trybu ustalania cen traktowane

są \v zasadzie' j,ak jednostki go-

spodarki nieuspołecznionej (...) .

W myśl zaś przepisów regulują-
cych ustalanie cen zbytu arty-
kułów nabywanych w ramach ko-
operacji przemysłowej (...) upraw-
nienia do uzgadniania cen takich
artvkułów miały -i .mają tylko
jednostki gospodarki uspołecznio-
nej. Natomiast ceny zbytu arty-
kułów koooer,acyjnych dostar-

czanych jedpostkóm. gospodarki
uspołecznionej m. iii.' przez ko-

operantów -nie uspołecznionych
ustalane są przez komisję cen

prezydiów właściwych wojewódz-
kich rad narodowych. (...)".

NOWE PRZEPISY

EKSPLOATACJA SIECI
CIEPLNYCH

Zarządzenie Ministra Górni-
ctwa i Energetyki z dnia 4 maja
1973 r. (Monitor Polski Nr 2'2,
poz. '134) określiło szczegółowe
zasady eksploatacji sieci ciepl-
nych pozostających w zarządzie
lub użytkowaniu jednostek go-

spodarki uspołecznionej, jako u-

zupełnięnię ogólnych zasad eks-

ploatacji, ustalonych w zarządze-
niu Ministra Górnictwa i Ener-

getyki z dnia 1 września 1967 r.

w sprawie ogólnych zasad eksplo-
atacji urządzeń „energetycznych
(Monitor Polski Nr 51, poz. 254). :

• Sieciami cieplnymi w rozumie-
niu zarządzenia są rurociągi pa- ,

rowe „lub wodne, służące do prze-

syłania"! tozdzielariia nośnika. e-

nergii cieplnej, wraz z przepom-
powniami "oraz węzły cieplne
wraz ż;wyposażeniem.

Zarządzenie normuje m. in.: wa-

runki przyjmowania do eksplo-
atacji sieci cieplnych nowych,
przebudowywanych lub po re-

.m o n cie. a także uruchamiania

tych-sieci i ich napełniania (zwła-
szcza szybkości napełniania), wy-

magania odnośnie składu wody,
. wyłączanie sieci cieplnej z ruchu,
częstotliwość oględzin i przeglą-
dów sieci cieplnej itp.

ZASADY PRZYJMOWANIA
PRACOWNIKÓW DO

" PRACY

Uchwała- nr 1L0 Rady Mini-
strów z dnia 11 maja 1973 r.-w

sprawie zasad przyjmowania pra-
cowników do pracy oraz racjona-
lizacji zatrudnienia w jispolecz-
nionyoh zakładach pracy . (Moni-
tor Polski, nr 22, poz. 130) sta-

nowi, że przedsiębiorstwa pań-
stwowe mogą przyjmować do

pracy tylko: >

1) kandydatów skierowanych
przez wydział zatrudnienia pre-

zydium właściwej, rady narodo-

wej, zaś kandydatów własnych
— za zgodą tego wydziału,
2) po sprawdzeniu ,w dowodzie o-

sobistym kandydata do pracy ad-

notacji o Rozwiązaniu stosunku

pracy,

3) po sprawdzeniu w pracowni-
czej legitymacji ubezpieczeniowej
kandydata do pracy wpisu do-

tyczącego sposobu rozwiązania
stosunku pracy w poprzednim
miejscu zatrudnienia.
' " Pośrednictwo pracy wydziałów
zatrudnienia w przyjmowaniu do

pracy nie dotyczy przedsię-
biorstw,. które otrzymały zezwo-

lenie . z wydziału zatrudnienia na*

przyjmowanie pracowników we

własnym zakresie.
Uchwała nakłada również na-

dyrektorów przedsiębiorstw sze-

reg -obowiązków dotyczących
m-"in. poprawy stabilizacji za-

łóg, wzmożenia dyscypliny pracy
oraz współpracy z wydziałami za-

trudnienia.

^Wreszcie, uchwała zawiera po-
stanowienia ograniczające pod-
niesienie wysokości wynagrodze-
nia pracowników, z którymi po-

przedni zakład rozwiązał pracę z

ich winy lub którzy sami porzucili
bądź też rozwiązali pracę..

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

Wnr232.G.z10czerwca1073r.
na stj- . 5 w rubryce „ORZECZNIC-
TWO" po akapicie pintym kończą-
cym sic słowami „Wojewocizki kwo-
tą 11.000 z!" zauważono brak wierszy
o nastepujac-ym brzmieniu:

Sad Najwyższy po rozpoznaniu re-

wizji. w wyroku z clnia 0 lipca 1972
r. nr II PR 189/72 wyraził nastę-
puiacy poglfiri prawny: .

Za niedopatrzenie przepraszamy.
REDAKCJA

SŁAWOMIR. MIERZEJEWSKI

W rozważaniach n£3 możliwo-
ściami unowocześnienia metod
gospodarowania w- rolnictwie
indywidualnym za pomocą roz-

woju różnorodnych form współ-
działania produkcyjnego rolni-
ków istotną rolę powinny odgry-
wać kółka rolnicze.

W 1971 r: PRZYCHODY kółek

rolniczych i baz maszynowych
z działalności gospodarczej

przekroczyły 12,1 mld zł i
^

w

porównaniu z 1969' r. wżrósły
o 32,8%. Z tego przychody
z usług traktorowo-maszynowych
wyniosły 9,5 . mld zł,' stanowiąc
78,8" o' ógólńych przychodów i były
większe niż w. 1969 r. o 39,0"». Naj-
silniejszy • wzrost wykażały jednak
przychody z transportu pózarolnicze-
go(z1,3mldzłw1969r.'dó'2,2mld
zł w 1971 r., tj. o 61,1%).'Wzrósł je-

dnocześnie ich udział w
'

ogólnych
przychodach z 14,7% do 17,8%.

'W związku z powyższym uległa
pogorszeniu niekorzystna dotąd, z

punktu widzenia potrzeb produkcji
rolniczej, struktura czasu pracy
traktorów.' Zmniejszył się w tej
strukturze udział czasu pracy trakto-
rów wykorzystanego na prace polo-
we z 35,9% do 33,0% oraz na transport
rolniczy —

z 34,3% do'33,3%. Wzrósł
natomiast w ogólnym bilansie udział
czasu przeznaczonego na transport
pozarolniczy '(19,7% do'23 ,9%). Jedno-
cześnie przeciętna liczba godzin pracy

jednego traktora zmniejszyła się o

3,8%, tj.,do 1063 godz. rocznie, a mło-
carni o 3,4'V», czyli 144 godzin rocznie..
W tym samym okresie wysokość
strat poniesionych na działalności

gospodarczej kółek oraz międzykół-
kowych baz maszynowych wzrosła
ze 100,2 min zł do .178,8 min" zł czyli
o -78,4'Vo,- Świadczy to, ogólnie biorąc,
0 pogorszeniu" wymków -efektywno-
ści gospódar£S^siAia

!
.*

Absolutny i względny wzrost- przy-
chodów uzyskiwanych z' transportu
pozarolnfczego wynika z pewnością
z dążenia kółek do polepszenia wy-

ników ekonomicznych. Zmniejsza-
nie się udziału wartości usług .doty-
czących prac polowych (ćo dotyczy
również struktury- czasu pracy
traktorów) w ogólnej wartości usług
wykonywanych' przez kółka rolnicze

1 bazy maszynowe' może wynikać
również z niepełnego asortymentu
maszyn towarzyszących - traktorom,
z • ograniczonej możliwości ich sto-
sowania w drobnych obszarowo go-
spodarstwach rolnych oraz z niskiej
niekiedy jakości usług" świadczonych
przez kółka.

'

Ogólnie jednak biorąc, zapotrzebo-
wanie gospodarstw rolnych na usłu-

gi kć^ek rolniczych rośnie. Wiąże się
to ze wzrostem intensywności go-

spodarowania, ze starzeniem- się lud-
ności rolniczej oraz z łączeniem przez

niektórych rolników pracy w gospo-
darstwie z zajęciami pozarolniczymi.
Istnieje zatem paradoksalna sytuacja
niezaspokojenia potrzeb gospodarstw
rolnych na określone usługi traktó-

rowo-maszynowe, przy. wzroście cza-

su pracy traktorów i kółek przezna-

czonego na obsługę innych działów

gospodarki narodowej.

Z przeprowadzonego przez' GUS

jednorazowego badania wynika, że

z usług • traktorowo-maszynowych
wykonywanych przez kółka rolnicze

częściej korzystają gospodarstwa ob-
szarowo większe. Odsetek gospodar-
stw korzystających z tych usług ro-

śnie w miarę wzrostu. ogólnej po-
wierzchni gospodarstw. W 1969 r.

odsetek - ten wahał: się np od 66,8
proc w grupie obszarowej gospodar-
stw o powierzchni • 2—5 ha do 92,1
proc. w, grupie o powierzchni 10' i
więcej ha. .Stopień upowszechnienia
!usług traktorowo-maszynowych wy-»
'kony wanych przez' kółka rolnicze,
wyrażony odsetkiem gospodarstw
'korzystaj ących. z tych usług, jest w

przekroju wpjewpdzkim wyraźnie
'zróżnicowany i waha się od 84,"1 proc.
w bydgoskim i.81 ,2 proc. w koszaliń-
skim do 44,7 proc w katowickim i

35,4 proc. w krakowskim.1)
. Wymienione badanie GUS wyka-
zało, że' gospodarstwa korzystające

iz usług traktorowo-maszynowych
kółek rolniczych charakteryzuje wy-
ższa • obsada pogłowia , zwierząt -w

•przeliczeniu na 100 ha użytków; ról-

,nych w porównaniu z wszystkimi
^gospodarstwami indywidualnymi
; (bydła .

— o 5 sztuk, trzody- chlewnej
I— o 8 sztukikoni — o;1sztukę).
Wskaźniki te wskazują, jak należy

; sądzić na pfowadzenie. przez te go-

spodarstwa bardziej intensywnej go-
spodarki.

' Wartość usług wykonanych .przez
kółka dla ! gospodarstw o powierz-
chni 7 i więcej ha (31,4-proc. wtezyst-
•kich gospodarstw indywidualnych
;korzystaj ących zusług) wynosiła po-
nad połowę (50,7 proc.) ogólnej war-

tości wykonanych usług. Wartość

'wykonanych przez kółka rolnicze

usług traktorowo-maszynowych go-

•spodarstwom indywidualnym wyno-
isiła w 1969 r. W przeliczeniu na 1 ha

i użytków rolnych przeciętnie w kra i u

182 zł wahając się od 651 zł w

• grupie - - gospodarstw- -o -powierzchni
ogólnejod0,5do1hado127zł w

gospodarstwach o powierzchni 20 i
więcej ha. Odmienny obraz otrzy-
mujemy 'przeliczając wartość' usług

.na 1 gospodarstwo; przęciętnie. w

kraju wynosiła ona 946 zi i -\yąhąła
"

się .od .441
1

zł w grupier- obszarowej
. 0,5 — 1 ha, do 2808 zł wśród gospo-
darstw o powierzchni 20 i więcej ha.

. Gospodarstwa małe stosunkowo

często korzystają z usług transporto-
wych nie związanych bezpośrednio
z produkcją rolną.

Warto podkreślić, że posiadanie
przez gospodarstwo rolne własnego
traktora nie stanowi przeszkody —

wbrew spotykanym niekiedy opi-
niom —

w korzystaniu z usług me-

chanizacyjnych kółek rolniczych.
Badanie GUS wykazało, że spośród
gospodarstw korzystających z usług
kółek rolniczych 1,9 proc. posiadało
własne traktory, a wśród gospoda-
rstw o powierzchni co najmniej 20

ha'odsetek ten wynosił aż 23,5 proc.

Zapotrzebowanie indywidualnych
gospodarstw na poszczególne rodzaje
usług kfółek jest ściśle związane z

wielkością gospodarstwa. Foszcza-

gólnte grupy obszarowe gospodarstw
korzystają z wyraźnie określonych
rodzajów usług traktorowo-maszy-
nowych. Najczęściej wykonywanymi

. u sługami są: omłoty zbóż, oVka, kul-

tywowanie, - transport rolniczy, za-

biegi chemicznej ochrony roślin, któ-
re wykonywane są w co drugim, a

najrzadziej —

w co czwartym go-

spodarstwie korzystającym z usług
kółek —

z koszenia zbóż i wykopków
-ziemniaków korzysta przeciętnie co

piąte gospodarstwo. Stosunkowo
rzadko gospodarstwa korzystają z

tafdch usług jak: rozsiew nawozów

sztucznych (1,3 proc. gospodarstw
korzystających z usług), wapnowanie
gleb. • (4,4 proc.), koszenie łąk (11,2
proc.) i . .poderywki (149 proc.).

Poszczególne grupy- gospodarstw,
korzystają w' zbliżonym stopniu z

usług kółek przy wykonywaniu orek,
pódorywek i- kultywatórowania
Jeśli chodzi natomiast o pozostałe
rodzaje usług, to -częściej korzystają
z-nich'gospodarstwa większe; doty-
czy to przede wszystkim . rozsiewu
nawOzóiir sztucznych, wapnowania
glćb, chemicznej ochrony roślin, ko-
szenia łąk i zbóż; a także choć w

mniejszym stopniu, sprzętu ziemnia-
ków. i omłotów zbóż.

„Obecna struktura organizacyjna
kółek nie jest zbyt trafna. Nastąpiła
naszym zdaniem nadmierna rozbu-
dowa tej struktury pod względem
pluralności ogniw gospodarczych i

forrri, .ich , działania (kółek - MBM,
SOR, SÓW). Ostatnio pracuje się nad

reorganizacją, gdyż sjaołeczny, 'chłop-
ski zarząd kółka, rolniczego "prak-
tycznie ńie może sprostać zadaniom

operatywnego, kierowania jedno-
, stkami gospodarczymi zatrudniaja-

cvmi niejednokrotnie po kilkadzie-

siąt osób. Placówki te, stanowiące
niejednokrotnie 'zakłady o wysokiej
specjalizacji, podlegają skompli-
kowanemu mechanizmowi- prawne-

mu,
' finansowemu i organizacyjne-

mu"2). •

Analiza danych z zakresu ekono-
miki działalności usługowej kółek

rolniczych wykazuje, że działanie to

pozostawia jeszcze wiele do życze-
nia; a szereg kółek nie prowadzi
działalności gospodarczej. Dojrzała
więc potrzeba dokonania zmian w

organizacji kółek. 'Sprawa' la staje
się również aktualna w, świetle
zmian w podziale administracyjnym
kraju — reformy gromadzkich rad

narodowych. Potrzeba udoskonalenia
oraz przystosowania modelu orga-

nizacji kółkpwej do nowych .warun-

ków na wsi ^dyktowana jest koniecz-

nością dalszej intensyfikacji produk-
cji j-Eolnej. -i postępującego coraz wy-

raźniej społecznego podziału pracy.
W uchwale' VI Zjazdu PZPR czy-

tamy: „Rozwojowi demokracji socja-
listycznej, . -.Sjłużyć wjnno. stałe pod-
noszenie roli samorządu robotniczego
i chłopskiego, samorządu mieszkań-

ców, zwiększenie aktywności organi-
zacji zawodowych, społecznych, mło-

dzieżowych, kobiecych i innych"- 1).
Uaktywnienie różnych form samo-

rządowych jest zatem sprawą ak-

tualną.
Można wysunąć tezę, że dotychczas

samorząd wiejski, i rolniczy nie jest
dostatecznie rozwinięty. Wydaje się,
że nadanie kółkom szeregu upraw-
nień wypełniłoby istniejącą lukę w

organizacji samorządu wiejskiego i

rolniczego. Należałoby .też rozpatrzyć,
czy organizacja ta nie powinna po-
siadać również pewnych cech
związku zawodowego z wynikający-
mi z tego uprawnieniami. Utworze-
nie gmin wysuwa na czołowe miej-
sce sprawę sprecyzowania modelu

obsługi rolnictwa, w której to dzie-
dzinie kółka rolnicze zajmowały i

będą zajmować poważną pozycję-
W sytuacji istnienia pluralistycznej
organizacji obsługi rolnictwa pow-

staje potrzeba, by kółka rolnicze, na-

. stawione dotychczas. zbyt często je-
dynie na rozwój mechanizacji, stały
się w nowych gminach ośrodkami

koordynacji działalności różnych in-

stytucji pracujących na wsi i dla
rolnictwa. Kółka rolnicze w więk-
szym stopniu niż dotyehezas powinny
zwracać uwagę na rozwijanie róż-

nych form współpracy produkcyjnej
rolników indywidualnych oraz ich

współpracy z sektorami rolnictwa

państwowego i spółdzielczego.

W świetle dotychczasowych niedo-

magań istniejącej, struktury organi-

zacyjnej kółek rolniczych należało-

by z wielką rozwagą podchodzić do

proponowanych koncepcji zmian tej
struktury, której nową formę stano-

wiłyby spółdzielnie .kółek rolniczych
czy spółdzielnie usług rolniczych'1),
tym bardziej, że zgłaszane koncep-
cje formułowane są ,w sposób zbyt
ogólny i nie wydają się być w pełni
rozpracowane. Powstaje pytanie, czy
spółdzielnia kółek rolniczych nie bę-
dzie jeszcze jednym ogniwem, dal-

szą nadbudową administracyjną,
obecnie rozbudowanej struktury or-

ganizacyjnej. Jaką rolę spełniałaby
spółdzielnia w stosunku do istnieją-
cych ogniw gospodarczych: kółek,
MBM, SOR, SUW?.-

Myśląc o dokonaniu usprawnień
modelowych w organizacji kółek

rolniczych należałoby przyjąć jako
generalną zasadę, że podstawowym
obowiązldem tych jednostek jest
świadczenie us_ług dla rolnictwa.
Cho |d o to, by sprzęt zaku-

piony za środki pochodzące z rol-
nictwa i mający służyć rolnictwu był
wykorzystywany zgodnie z tym prze-
znaczeniem. Pod tym kątem należa-

łoby dokonać rewizji dotychczaso-
wych przepisów finansowych . obo-

wiązujących w jednostkach gospo-

darczych kółek rolniczych. (Nieza-
leżnie od tego, czy ich struktura or-

ganizacyjna będzie miała formę do-

tychczasową, czy też formę spółdziel-
ni, zawsze będą to jednostki posiada-
jące swoiste cechy przedsiębiorstwa).
Zmiana .przepisów finansowych po-
winna zmierzać do tego, by zasadą
pracy tych swoistych pi zedsiębior
stw nie było dążenie do "zysku, lecz

wystarczająca ilość usług odpowied-
niej jakości, a więc zaspokojenie ro-

snących potrzeb swycłi członków
oraz pozostałych rolników.

Preferowanie usług dla rolnictwa
w wyniku zmodyfikowanych prze-
pisów finansowych' musi' Hyć połą-
czdńe Se tótótó^asifir

-

tóyirńj£fódza-
nia pracowników' atimihista-aćyjnych.
Często ślysży się głosy, że aparat
administracji w jednostkach gospo-

darczych kółek rolniczych jest oder

wany od spraw, którymi żyją rol-

nicy. Należy zastanowić, się, czy jed-
ną z przyczyn takiego stanu nie są

przypadkiem zasady wynagradzania
tego aparatu. Nie stanowią one bodź-
ca dla rozwijania bardziej skompli-
kowanych prac usługowych dla go-

spodarstw rolnych (przyjmowanie
zamówień, sporządzanie harmono-

gramów prac traktorzystów, dokony-
wanie rozliczeń tych prac itp.) . Przy

. wykonywaniu usług pozarolniczych,
np. stała praca traktorów dla za-

rządów dróg lokalnych, odpada pro-
wadzenie szeregu wymienionych wy-

żej kłopotliwych czynności biuro-

wych. Wypada zgodzić się z opiniami,
że należv dążyć do tego, by wynagro-
dzenie "aparatu administracyjnego

- kółek zatraciło charakter prowizji
od zysków i miało charakter stały
z przewidziana nagrodą (premią) od

określonego rodzaju dochodów. Cho-
dzi zatem o taki system finanso-

wania, który za pomocą odpowiednio
ustawionych bodźców preferowałby
dobrą pracę,' .miał na celu potrzeby
rolnictwa, wzrost jego produkcji.

1) „Indywidualne gospodarstwa rolne
korzystające z. usług traktorowo-maszy-
nowych kolek rolniczych .19p9", GUS,
Warszawa 1972 r.

2) A. Schmidt: „Koncepcje doskonale-
nia gospodarczej działalności kółek rolni-
czych", Nowe Drogi nr fl, 1972 r., s. 112.

») Rozdział II. część 1 pt. „Państwo
samorząd, obywatel".

4) -A. Schmidt —

op. cit., s. 113*

Od stycznia bieżącego roku-służ-

ba rolna została podporządkowana
naczelnikowi gminy. W praktyce o-

znacza to, że odtąd specjaliści z za-

kresu rolnictwa działają w gminie.
Nie ma więc potrzeby, aby w spra-

wach melioracji czy budownictwa

zwracać się do powiatu (tak było
jeszcze do niedawna).

W skład gminnej służby rolnej
wchodzą: instruktor rolfiy', in-
struktor budownictwa wiejskiego, in-
struktor wiejskiego gospodarstwa
domowego, instruktor melioracji i

ląkarstwa, a nierzadko instruktor

specjalista. Ilość instruktorów dla
danej gminy nie jest regulowana
specjalnymi przepisami.. O potrzebie
obsady decydują warunki" miejsco-
we. Na przykład w Bydgoskiem
większość gmin posiada co naj-
mniej dwóch-trzech instruktorów
rolnictwa. Największe kłopoty istnie-

ją z obsadą instruktorów budow-
nictwa wiejskiego.

Wyłaniają się także inne kłopoty.
Są gminy, gdzie obszar użytków, zie-

lonych, tj. łąk i pastwisk nie prze-
kracza kilkudziesięciu hektarów, a

są i takie, które mają kilkaset czv

ponad tysiąc ha. Oto Drzykład: W

jednej z gmin pow. chełmińskiego
znajduje się ponad 1300 ha użvtków

zielonych, ponad 310 km rowów ot-

wartych, kilkaset zastawek i prze-

pustów, podczas gdy w siasiedniej
gminie jest tylko kilkadziesiąt ha

łąk i pastwisk. Tymczasem zarówno
w pierwszej, iak i w drugiei gmi-
nie działa jeden -instruktor, chociaż
zakres nrac obu jest nieporównanie
różny. Czy w tei sytuacii nie wyda-
je się słuszne, aby różnicować ilość
stanowisk 'instruktorów zrlpżnie od

niektórych wskaźników gospodar-
czych?

Z ramienia naczelnika gminy nad
zespołem służby rolnej czuwa kie-
rownik. Sprawuje on również oaie-
kę nad • vrzvdŻi&.f>p^Hir gpspodar-
stwami. Praktyka- zyefaCoćizfehneffo
wykazuje jednak, że kierownik służ-

by rolnei, ltierujac całokształtem
spraw rolnictwa, a ponadto kontro-
lując pracę instruktorów w terenie
— nie jest w stanie prowadzić po-
nadto obowiązkowego instruktażu w

' ki lkudziesięciu gósńodarstwach. Na-
leżałoby wiec urealnić z--kres obo-
wiązków kierownika służby rolnej.

Referent rai'iv jest zal'cza"v dn
nracowników Biura Ur*edu Gminy
i w związku z tymi r>ndl?sa bezpo-
średnio sekretarzowi. Dvsnonuie nim
natomiast kierownik służbv rolnej.
A wiec komu -włpściwie Dodl^sa re-

ferent rolnv? Jeśli dvsoonuie nim
kierownik sh>-'bv rolnei — rre -chż0
nim kieruje Rola sekret.£"-za iest w

tym przypadku wręcz znikoma.

Osobna sprawa to służba rolna,
która nie podleca naczelnikowi

gminv W jei skład wchodzą wzerl-
stawiciele nasteDuia^vch instvtueii:
Centrali Nasienńei. Okregnwei Spół-
dzielni Mleczarskiei Rejonowej
Sońłdzielni ÓprodnWei. Centra^ Na-
siennictwa Ocrodnic/pgn i Szkół-

l-arsf"wa, Związku Plantatorów Roś-
lin Okooowvch, Związku Zielarskip-
("o. Związku Hodowców Trzody
Chlewnej, Cukrowni. Zw

;
nzkn Zie-

larskiego ora? Gminnej Spółdzielni
„Samooomoc Cliłonska". Przedstawi-
ciele tvch przedsiębiorstw dzialnia
albo na terenie jednei ffminv. barlź
zakresem swnvli ezvnnosci .obęimuią
k!lka "min. Ponadto na teren «miny
orzvipzd-^a nrzer^+iwicielo Powia-

towego Związku Kółek Rolniczych
i innych instvtucji.

Jak sknordvno"tt;ać praęę tych jed-
nostek? Wprawdzie naczeiriik gmi-
nv posiada wielkie prerogatywy w

zakresie oddziaływania na pracę

wszystkich instytucji diiałająęych na

obszarze gminy, ale- to jefzeze w

pełni nie rozwiązuje sprałby, zwła-

szcza jeśli chodzi o jednostki szczeb-

la powiatowego. Niezbędne jest wy-

danie przez zainteresowane resorty

odpowiednich instrukcji czy zarzą-

dzenia o konieczności czynnego włą-
czenia się służby rolnej, ich jed-
nostek, do prac służby rolnej w gmi-
nie. Zarządzenia te powinny okreś-

lać formy współpracy służby rolnej
spoza gminy z gminną służbą rolną.
Chodzi m.in. o dostarczanie mate-

riałów poglądowych, informacyj-
nych i in. Chodzi też o przedstawia-
nie gminie roCznvch planów działa-'

nia tej służby. Plany te powinny
być opracowywane w aspekcie po-

trzeb gminy, a więc w uprzednim
uzgodnieniu z gminną służbą rolną.

ZBIGNIEW DEFEKT
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W listopadzie 19*71 roku przed-
stawiony.„został na posiedzeniu
Prezydium Rzqdu kompłeksój/y
program organizacyjno-technicz-
ny rekonstrukcji handlu wew-

nętrznego. Minęło półtora roku.

Jqk przedstawia się realizacja?

P" RpYGQtOWANY że , sporyni
"ifrzmachem program..rekop-

» stfukdji handlu przewidywał
skoncentrowanie się na ośrniii-głów-
nych, kierunkach;,

••?* Posjwnaleme systemu planowania
Z'J WW*" 6ro " planu Cćutralnego
przy jednpczesnym zwiększeniu zakresu

samodzielnych . decyzji planistycznych
jednostek gospodarczych oraz objęcia
centralnym planem handlu wewnętrzne-

go. działalności wszystkich Jednostek o-

Brotu towarówego niezależnie od ich or-

ganizacyjnego podporządkowania.
Z. Rozszerzenie stosowania paramet-

rów i bodźców ekonomicznych, jako
instrumentów sterowania działalnością
przedsiębiorstw zgodnie z celami i kie-
runkami ustalonymi centralnym planem
handlu.

3. Koncentrację organizacyjną oraz in-

tegrację hurtu i detalu przez tworzenie

dużych jednostek gospodarczych, silnych
ekonomicznie, technicznie i organiza-
cyjnie.

4. Specjalizację przedsiębiorstw i Jed-

nostek sprzedaży według branż obrotu 1
form obsługi konsumentów.

5. Koncentrację czynności przez two-

rzenie jednostek prowadzących usługi
na rzecz różnych przedsiębiorstw hand-

lowych.

6. Rozbudowę sieci detalicznej, za-

kładów gastronomicznych i bazy ma-

gazynowej oraz pełniejsze wykorzystanie
istniejącej bazy i jej modernizacja.

7. Forsowanie nowoczesnych form 1

metod sprzedaży.

8. Poprawa wyposażenia sieci handlo-

wej w maszyny i urządzenia.

Gdyby te osiem celów zrealizowa-
no zgodnie z założeniami • konkret-

nego harmonogramu, nie byłoby
sensu pisać niniejszego „rozlicze-
nia", tylko krótką laurkę pod ha-
słem ..jest znac.nie leoiej. a będz!e
bardzo dobrze!". Niestety tak nię
jest!

„M ODELOWE" I „ 1 1 ZECZOWE"

Wśród przedsięwzięć handlu, re-

alizowanych w ostatnich dwóch la-

tach, wyodrębnić można dwie gru-
py, które nazwę skrótowo „modelo-
we" i „rzeczowe":

I. „Modelowe": zmiany w sferze pla-
nowania, zarządzania i organizacji han-

dlu jako całości, jak również poszczegól-
nych jednostek gospodarczych. Są one

Istotne dla ogólnego efektu, ale właści-

wie bezpośrednio nic nie obchodzą kon-

sumenta.

II. „Rzeczowe": przedsięwzięcia dające
w efekcie x sklepów, y nowych, kon-

kretnych lokali gastronomicznych itd. —

a więc dostrzegalnych przez konsumen-
ta i będących dlat niego' podstawą o eony

handlu Jakp bą/bścJ.

I od razu należy stwierdzić, .że

jeśli w pierWsźej grupie celów pro
1

gram rekonstrukcji jest realizowany
zadowalająco, to w gruoie tfrueiej
realizacja przedstawia się kiepsko.
Nie można jednak wysnuwać z tych
faktów wniosku, że manewry w

sferze organizacyjnej są, jak gdyby
zasłoną dymną maskującą niedosta-

teczny postęp w sferze „rzeczowej".
Wystenuje ccz w/iście snrzpżenie
zwrotne: usprawnienie organizacji
i zarządzania ma wpływ na podnie-
sienie efektywności funkcjonowania
sieci placówek handlowych i ga-

stronomicznych, którycH rozwój jest
wciąż zbyt mało dynamiczny.

A więc w myśl zasady: „oddajmy
co cesarskie cesarzowi..." —

zapre-
zentujmy najpierw te fragmenty
„kompleksowego programu rekon-

strukcji handlu", których reaiiizacja
przebiega dobrze.

WIDOCZNE REZULTATY

Jedną z poważnych przeszkód w

elastycznym zaopatrywaniu rynku
były tzw. rozdzielniki. Postanowiono
znacznie zredukować listę towarów

rozdzielanych centralnie do 8 grup
towarowych oraz 19 artykułów, któ-

rych dotyczy zasada częściowo ogra-
niczonego Wyboru dostawcy. Posu-
niecie to pozwoliło na rozszerzenie

swobody wyboru kontrahenta i to-
waru. W""iń'o-p-fi nr,! '"J7.v rYsfpw-
cami i odbiorcami opiera się z re-

guły na ogólnych warunkach umów

sprzedaży oraz umów o dostawę w

obrocie krajowym.

Drugą barierą w swobodnym
handlówariiu było stosowanie ogra-
niczeń terytorialnych działalności
przedsiębiorstw . handlowyęhJf, do

granic, podziału administracyjnego
kraju. Zniesiono tównież i te, .ogra-

niczenia, Tak więc każde przedsię-
biorstwo handlowe, bez wzglgclp na

rodzaj' dziatólnbśći';oraz tęrytofialny
zasięg działania i przynależność or-

ganizacyjną, może zakupywać to-

wary u dowolnie .. wybranego do-

stawcy. Przełóżrnj* -tó'; ną., język, prak-
tyki: jeśli jakiś skleprĄęzy grupa

sHlepdW. zaopatrywanaV'iest gorzej
niż inne, to wina leży tylko po stro-

nie kierownictwa . tych! placówek,
ich bierności.

Trzecim przedsięwzięciem rea-

lizowanym konsekwentnie jest in-
tegracja detalicznego i hurtowe-
go obrotu towarowego. Połączo-
no hurt z detalem w bran-

ży obuwniczej (21 województw
i miast wydzielonych) tekstylno-o-
dzieżowej (19), papierniczo-sporto-
wej (18), artykułów gospodarstwa
domowego (18) ; spożywczei (.13). O
korzyściach płynących z takiej in-
tegracji oisaliśmy1) już niejednokrot-
nie. Najważniejsze z nich, to: lik-

widacja dużej stosunkowo ilości
czynności operacyjno-finansowych
i dokumentacyjnych związanych z

rozliczeniami między hurtem a de-

talem, skrócenie przebiegu infor-
macji konsument-producent, oraz

skuteczniejsze oddziaływanie hand-
lu na przemysł. dla którego ten

handel stał się o wiele silniejszym
partnerem.

Równie dużo wysiłku włożono w

koncentrację organizacyjno-specja-
listyczną przedsiębiorstw według
branż obrotu i form obsługi konsu-
mentów. Skoncentrowano zarządza-
nie dużymi domami towarowymi
przez zgrupowanie ich w Zjedno-
czeniu DT, utworzono ogólnokrajo-
we Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „Foto-Optyka" , Zrzesze-
nie Produkcji i Obrotu Napojami
Bezalkoholowymi itd.

Podobne połączenia mają miejsce
w gastronomii. Rozproszony do-

tychczas przemysł gastronomiczny
łączony jest w wojewódzkie przed-
siębiorstwa przemysłu gastrono-
micznego. Powstały takie przedsię-
biorstwa (koniec maja. br) w 17 wo-

jewództwach i miastach, wydzielo-
nych.

Z dużą aprobatą spotkało się rów-
nież połączenie placówek handlu o-

pałem i materiałami budowlanymi
przez utworzenie ogólnokrajowego
zjednoczenia.

Nieco wolniej przebiega łączenie
transportu państwowego handlu

wewnętrznego z transportem „Spo-
łem". Niemniej jednak już w 18

województwach i miastacli wydzie-
lonych doszło do takiej integracji, a -

z dniem, 1 kwietnia br. utworzone
zostało Zjednoczenie Transportu
Handlu Wewnętrznego.

W wyniku koncentracji i Integra- .

ęji. «ggftl&^. ^^J &WH*-
Wane' •przedsiębiorstwa 'fiaijcuówe • 6
wojewódzkim bądź ogólnokrajowym
fcąsięgu dzj,ajan|ą. Nas.ęąpiło;.znaczne
zmniejszenie ilości przedsiębiorstw;
—

z 740, przed zmianami organiza-
cyjnymi, do 480. czyli aż o 260.

Jednak „szlagierem" w sferze or-

ganizacji i zarządzania w resorcie
MHWiU w ostatnim okresie jest
wprowadzenie udoskonalonego sy-
stemu ekonomiczno-finansowego o-

bejmującego2) państwowy handel i

przemvs* sastronomicznv. S^stpm ten

wprowadza zmiany w zasadach pla-
nowania funduszu płac3) i bodźców

materialnego zainteresowania, po-
działu zysku, finansowania działal-
ności eksploatacyjnej itd. , o czym
dość obszernie już pisaliśmy4)-

Nowy system ekonomiczno-finan-

sowy wnosi novum w zarządzanie
handlem — instrumenty , ekono-

miczne, które znacznie ograniczają
zakres bezpośrednich ingerencji ad-

ministracyjnych Przedsiębiorstwa
otrzymały większą samodzielność a

jednocześnie odpowiedzialność za

bieżące decyzje ekonomiczne, są o-

ceniane nowymi miernikami i w

przypadku złegn funkcjonowania po-

noszą „automatycznie" konsekwen-

cje.

Warto rówr.ież wyeksponować
wprowadzanie przez MHWiU kon-

centracji funkcjonalnej mającej na

celu odciążenie przedsiebiorslw
handlowych od wielu funkcji nie

związanych bezpośrednio ż obsłu-

gą konsumentów. Są to takie czyn-

FOT. A. JAŁOSINSKI
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ności jakV-
Jódbiólr jaKoś'ćibwy 'tbwa-

• rów, inwentaryzacja, prace obra-

chunkowe, szkolenie prafcowników,
usługi inwestycyjne, socjalne itp.

"

I tak, z dniem 1 stycznia71973 ro-

ku utworzone zostało Przedsiębior-
stwo Kompletowania Dostaw Ma-

szyn i Urządzeń Handlu i Usług
„K OM PEX". Przedsiębiorstwo to

organizować będzie dostawy maszyn,
urządzeń i sprzętu zarówno produk-
cji krajowej, jak i z importu, częś-
ci zamiennych itp dla jednostek już
pracujących, a także dla nowouru-

chamianych i modernizowanych.

W kwietniu rozpoczęły działal-
ność: Ośrodek Badania Rynku w

Katowicach oraz Przedsiębiorstwo
Wdrażania i Upowszechniania Po-

stępu Organizacyjno-Technicznego
„ORGPOST". To ostatnie obsługiwać
będzie handel, drobną wytwórczość
i całą sferę usług. Również w

kwietniu 1973 roku podjęło dzia-
łalność PP „Agencia Reklamy" .

Ważną sprawą jest uporządkowa-
nie organizacyjne i zwiększenie
zdolności produkcyjnych przedsię-
biorstw remontowo-budowlanych
handlu wewnętrznego Niestety, wy-

stąpiły tu duże trudności i utworze-

nie zjednoczenia przedsiębiorstw
budowlanych i remontowych, bądź
kombinatu, nadal się odwleka.

Rekonstrukcja państwowego han-
dlu wywołała również zmiany w

sferze organizacji i zarządzania

spółdzielczości spożywców, spółdziel-
czości zaopatrzenia i zbytu oraz

spółdzielczości ogrodniczej. Rów-
nież tu wprowadza się koncentrację
organizacyjną i funkcjonalną.

ĆWIERĆ KROKU W PRZÓD...

— No nic się nie zda — powie-
dział mi pewien kierownik sklepu
w miasteczku powiatowym — ma

-

newrowanie organizacyjne, jeśli w

nowych osiedlach będzie się nadal
notorycznie zapominać o budowaniu
sklepów, jeśli się nie będzie wzno-

sić w dzielnicach dużych ośrodków
handlowo-usługowych. Również nie
usprawni się, przez połączenie hur-
tu z detalem, pracy przedsiębiorstw
handlowych, gdy będą one nadal
miały do dyspozycji stare młyny,
loalące się budyneczki, jakieś tam

piwnice, zamiast magazynów z

prawdziwego zdarzania!

Dużo jest racji w przytoczonym

sądzie, mimo iż opierał się on za-

pewne na obserwacji Wycinkowej.
Spójrzmy na bazę handlu z pers-

pektywy szerszej.

SKLEPY.- Z końcem 1972 roku o-

gólna liczba punktów sprzedaży de-
talic7!i"i wvncsiła ?01 800. w tym
129 116 sklepów, 6834 składów i
składnic. 52 159 punktów sprzedaży
drobnodetalieznej i 13 691 klubo-
kawiarni.

W latach 1971 i 1972 osiągnięto
przyrost 622 tysięcy metrów kwa-

dratowych powierzchni użytkowej
sklepów. W 1973 . roku przewiduje
się wzrost (w skali kraju) o dalsze
536 tys. m2 powierzchni.

Dzięki"temu. - uzyskano poprawę
wskaźników. .1 tak W 1970 roku na

1000 mieszkańców przypadało 2b3
m

2
powierzchni sklepowej:- W. 1971

roku uzyskano już 259, a !w 1972 r.

267 •
.m^/1,009 mieszkańców. Spodzie-

wane
' jest osiągnięcie w 1975 roku

wskaźnika 290, a według pierwszej
wersji programu rekonstrukcji mia-
ło być w' 1975 roku 317 ;m- na 1000
mieszkańców. W 1972 roku osiągnię-
to prgyrost powierzchni;- sklepowej
(dof, 1971 r.) o 4J2. procent.

A Jak sytuacja wygląda w ipnych
krajach?', tydało mi się zdobyć ze-

stawienie podobnego (do wyże:
przytaczanego) wskaźnika — wiel-
kości powierzchni sprzedażowej
(więc mniejszej od ogólnej powierz-
chni sklepowej) na 1000 mieszkań-
ców. Oto. konfrontacja: PRL — 160,
CSRS — 221, NRD — 300 m2/1000
mieszkańców.

Dokonajmy porównania jeszcze
od innej strony. Otóż przyrost po-
wierzchni użytkowej sklepów w pię-
ciolatkach 1960—65 , 1966—1970
kształtował się w granicach 20 proc.

'

Podobny przyrost spodziewany jest
w bieżącej Dieciolatce. Natomiast

przyrost obrotów w sklepach w

tych trzech pięciolatkach, wynosi
'po 40 proc. Co to oznacza dla
350 tysięcy pracowników detalu?

•Co to oznacza dla klientów tych
sklepów? Tłumaczyć chyba nie trze-
ba...

I jeszcze inaczej: w 1972 roku

wzrosły zarówno dostawy rynkowe z

przemysłu i importu, jak również

dochody ludności. Efektem był
wzrost o 12,9 proc. sprzedaży deta-
licznej w porównaniu z 1971 r. Tym-
czasem ilość punktów sprzedaży de-

talicznej zwiększyła się w tym o-

kresie zaledwie o 1,8 proc.

Jedną z podstawowych przyczyn

tego słabego rozwoju sieci handlo-

wej jest —-

sprawa nienowa — no-

toryczne niewywiązywanie się bu-
downictwa mieszkaniowego z obo-

wiązku, proporcjonalnego do wzno-

szonych budynków, budowania lo-
kali sklepowych. Limity te, niezbyt
wygórowane, są mimo to nie do-

trzymywane. Dodajmy — zjawisko
to pogłębia się. W samej Warszawie

zaległości w osiedlach już oddanych
wynoszą 22 tys. m2 , a łącznie z bu-

dowanymi wyniosą aż 42,2 tys m2
powierzchni użytkowej. W Lodzi nie

było zaległości, ale w nowych osied-
lach wyniosą one 19 tys. m3 . Wwo-

jewództwie opolskim wvnosPv 0 6

tys. m2 , a wyniosą aż 2,3. I tak

wszędzie, z wyjątkiem katowickiego,
bydgoskiego i poznańskiego, w któ-

rych zaległości sa, ple prawdopodob-
nie nie powiększą się.

W statystykach można doszukać
się też nieco bardziej optymistycz-
nych miejsc. Oto w latach 1971—
— 1972 liczba dużych obiektćw
wzrosła o 194 placówki o łącznej po-
wierzchni. użytkowej ,164 tys., m

2
. W

bieżącymi roku^.Hpzba^jtegó . typu o-

biektów handlowych powiększy się o

dalsze 110 placówek. •

Do końca bieżącego 5-lecia wy-

budowanych zostanie 11 dużych o-

środków handlowo-usługowych o po-

wierzchni ok. 150 tys m2 . W War-

szawie m.in. międzyosiedlowy ośro-

dek na Bródnie (8 tys m2) i dziel-

nicowy na Grochowie (12 tys. m
2 );

w Poznaniu międzyosiedlowy ośro-

dek na Winogradach (24,4 tys. m
2 )

w Lublinie — 25,5 tys. m
2
;w

Szczecinie — 36,7 tys. m
2

.

Budowanie przede wszystkim du-

żych obiektów pozwala na systema-
tyczne powiększanie liczby sklepaw
prowadzących nowoczesne formy
sprzedaży; do końca 1973 r. będzie
Ich już łącznie 24 tys. — o łącznej
powierzchni użytkowej 2950 m2.
Niemniej jednak zbyt wolne jest
tempo wzrostu sklepów samoob-

sługowych przemysłowych, zwłasz-
cza w branży obuwniczej. Również
w latach 1971—1972 nie rozszerzono

w należvtym stearyn sTze''?'"- wy-

syłkowej, sprzedaży na podstawie
wzorów, za pomocą automatów itp.

Na marginesie: w Polsce osiąg-
nęliśmy przeciętną wielkość sklepu
(pow. sprzedażowa) — 43,7 m2, pod-
czas J»dv w NPT) wynosi ona 47,8 m2
awCSRS—53,0m2.

GASTRONOMIA. W 1970 roku na

1000 mieszkańców przypadało w

CSRS 80,2 miejsc konsumpcyjnych,
w NRD —, . 82, w Polsce natomiast
— ,28! W ..kęjńcu bielej pięciolat-
ki TOoźęmy 'ćfojść (realne szacunki)
do 30 miejsc konsumpcyjnych, ń na

koniec pięciolecia 1970—19110 planu-
je się osiągnięcie 49 misjsc kon-
sumpcyj'uyc.1 na 1003 mieszkańców.

A jakie jest tempo przyrostu? W
letsrb 1071— ")7? rs^neli^m'.' o-za-

rost 71 tys. miejsc konsumpcyjnych,
a w ,1973 r. dojdzie dalszych 35 tys.
miejsc konsumpcyjnych w zakła-
dach gastronomicznych otwartych.
Siei

4
spstrrnom^^a W7rns!a w

1972 roku (do 1971 r.) o 3,8 proc.,
a 1'czba miejsc konsumpcyjnych w

zakładach uspołecznionych o 1,5
aroc. Jodnorześnie wzrost sprzedaży
"(19711072) .był 8,6 proc. Dodajmy:
nrzociętna liczba osób przypadają-
ca na 1 miejsce w uspołecznionej
gastronomii obniżyła sie z 35 osób
w1971rokudo34w1972r.

I znów porównajmy tr?v pięcio-
latki. W latach 1960—1965 oraz

1966—1970 następował 30-procento-
wy przyrost miejsc konsumpcyj-
nych natomiast przyrost sprzedaży
ponad 42 proc. W bieżącej pięcio-
latce przyrost miejsc — 13,5 proc.

' (planowany) a przyrost sprzedaży
szacuje się aż na 51 proc.!

CO DALEJ?

Oceniając rekonstrukcję naszego

handlu i gastronomii, należy stwier-

dzić, że dokonano w 1971 i 1972

r. dużego unowocześnienia organi-
zacji i zarządzania, osiągnięto zna-

'

czne unowocześnienie sieci handlo-

wej (preselekcja, duże sklepy samo-

obsługowe i magazyny „wielobran-
żowe") i gastronomicznej (standard);
konsumenci (zwłaszcza w większych
miastach) odczuli pewną popra-

wę. Natomiast w znikomym tylko
stopniu 'powiększono tę sieć i; dla-

tego nadal nie odczuwamy radykal-
nej poprawy w sferze handlu i

usług.

Analizując bazę handlu i gastro-
nomii, wyeksponowałem tylko
wskaźniki ilościowe — powierzch-
nię. A przecież dobre funkcjonowa-
nie przedsiębiorstw handlowych u-

zależnione jest również od zaple-
cza — wspomnijmy, że na koniec

bieżącej pięciolatki brakować bę-
dzie 590 000 m2 powierzchni skła-

dowej. Również od wyposażenia
sklepów w maszyny i urządzenia.
Ale tymi sprawami zajmę się w in-

nym artykule.

Prawidłowe funkcjonowanie han-

dlu to też sprawa kadr. W 19651 ro-

ku pracowało w detalu 287 tys. o -

sób,w1970r—338,5tys.,azkoń-
cem 1975 roku powinno pracować
co najmniej 410 tysięcy. Niestety,
nie garną się ludzie do tej pracy. W

grupie pracowników o V stażu pra-

cy
' do 3. lat," płynność' kadr, dochodzi

aż do 60 procent!

Zwracaliśmy kilkakrotnie uwagę
na taką istotną kwestię, jaką jest
współudział handlu w sterowaniu

konsumpcją. W nawale spraw bie-

żących nie starcza czasu na zajęcie
się tym, przecież kapitalnym prob-
lemem. Można tylko stwierdzić, że

„prace są prowadzone...".
— Wiele nadziei — powiedziano

mi w MHWiU — wiążemy z wpro-

wadzanym od stycznia 1973 roku
nowym systemem planowania i za-

rządzania przedsiębiorstwami han-
dlowymi, opartym na instrumentach
ekonomicznych. Oddziaływać ma

przecież i na place, i pobudzić
działalność inwestycyjną...

Owszem, nowy system zarządza-
nia, po kilku miesiącach jego sto-

sowania, faktycznie pozwala żywić
takie nadzieje. Ale czy stanie się
panaceum na wszystkie kłopoty?
Czy spowoduje, że odczujemy RA-

DYKALNĄ POPRAWĘ w sferze

handlu i usług?

0 Andrzej Nałęcz-Jawecki — „Stawka
na olbrzymy", ŻG nr 5/1973 r.

J ) Edward Wiszniewski — „Projekt
zmian ekonomicznych w handlu", ŻG nr

48/1972- r.
s ) Stanisław Budzlszewski —

„ Ekono-
mika w praktyce handlu", ZG nr 8/1973 r.

4) Andrzej Nalęcz- .Tawecki — „Rond-
lem do konsumenta", ŻG nr 20/1973 r.

KOMPU RY DLA
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPO-

ŁECZNYCH obsługuje około 2,5
min. osćb, dla których musi pro-

wadzić ewidencję i sporządzać co

miesiąc zlecenie płatnicze, z ewen-

tualnymi przeliczeniami wysokości
świadczenia. Ponadto ZUS realizuje
renty zlecone przez MON i inne

instytucje oraz dokonuje opera-

cji związanych z realizacja rent za-

granicznych. Prowadzone są rozli-

czenia z zakładami pracy oraz obo-

wiązujące statystyki.

Rosnąca stale ilość ubezpieczo-
nych wymaga od komórek ZUS

ciągłego zwiększania wysiłku dla

utrzymania poziomu obsługi. Do-

datkowe zadania, wynikające np. z

konieczności świadczeń dla wybra-

nej grupy rencistów, wymagają

zwykle pracy poza normalnymi go-

dzinami. Stąd też konieczność sięg-

nięcia po elektroniczną technikę
obliczeniową. Decyzję o zastoso-

waniu komputerów poprzedziły
szczegółowe badania rent i emery-

tur krajowych, rent zagranicznych
oraz rozliczeń z zakładami: pracy.

Postanowiono rozpocząć kompute-
ryzację od rent i emerytur krajo-

wych. Pozostałe dziedziny' pracy

będą komputeryzowane w . dalsaej;

kolejności.

Zakład Ubezpieczeń
"

Społecznych
składa się z 24 oddziałów tereno-

wych, realizujących świadczenia w

sposób zdecentralizowany. Najwięk-
szy oddział liczy 300 tys. świadćze-

niobiorców, a najmniejszy około 30

tys. osób. Jako pierwszy wybrano
oddział warszawski, gdzie zostanie

wdrożony komputerowy system

ewidencji i wypłat rent i emerytur.
. System komputerowy będzie

oparty o komputery produkcji kra-

jowej Odra i305" w , konfiguracji
taśmo wó-dy.sko we j. Dla zapewnie-
na wysokiej niezawodności pracy,

konieczne będzie , zainstalowanie

komputera awaryjnego, wykorzy-
stywanego ponadto dla mniej waż-

nych, prac. Po przedyskutowaniu i

zatwierdzeniu projektu koncepcyj-
nego,. opracowano projekt wstępny,

zawierający między innymi:

— zasady identyfikacji emerytur

i rencistów

— projekt nowych dokumentów

wejściowych
— zasady ewidencji oraz budowę

kartotek .

— obieg dokumentów w systemie
—projekt dokumentów wyjścio-

wych
— rodzaje i ilości środków techr

nicznych
— przewidywane efekty.

W chwili obecnej przeprowadza-
ne są dyskusje z oddziałami tere-

nowymi. mające na celu maksy-'
malne przystosowanie systemu do
potrzeb użytkowników. Przewiduje
sie opracowanie'w ciągu 10 naj-
bliższych miesięcy projektu ' tech-

nicznego i przystąpienie do wdra-
żania systemu komputerowego.

ZBIGNIEW DRABEK

O nowoczesne Q estetyczne
§ niezawodne opakowanie ładunków zbior-

czych i paletowych
PRODUCENT

Zakłady Twt.rzyw Sztucznych „Ząbkowice-Erg"
42-520 Ząbkowice Będzińskie, ul. Chemiczna 6

Bliższych informacji udziela Dział Marketingu ZTS „Ząbkowice-
Erg", tel. 622-222 wewn. 134. 1-19
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

CEZARY JÓZEFIAK

WIESŁAW ISKRA zaproponował

(„Ż.G." nr 13/1973) metodę rozsze-

rzenia teorii wzrostu gospodarczego
. przez .włączenie do niej przedmio-
. tów pracy. Zaczął — tale jak to

lubi robić — od utyskiwań na teore-

. tyków wzrostu gospodarczego i

autorów podręczników, że pisząc
.swoje prace nie dostrzegają „czyn-

.ników surowcowo-energetycznych",
^n ależących do „podstawowych czyn-

ników rozwoju gospodarczego".
• Wobec tej pustki w teorii i pod-
. ręcznikach W. ISKRA pracuje w

samotności. '

Spróbuje przedstawić
.owoc tych zmagań na tle owej
pustki teoretycznej.

Zacznę od przypomnienia bardzo

generalnych zależności. Zatrudnio-

na siła robocza rekrutuje się spo-

śród ludności, która egzystuje ma-

terialnie dzięki konsumpcji. W pro-

cesie produkcji praca żywa jest
„uzbrajana" przez środki pracy,

będące techniczną podstawą jej wy-

dajności. Dzięki tej pracy powstaje
produkt globalny, składający się z

dóbr finalnych (dochód narodowy)
i przedmiotów pracy, które jeszcze
nie zamieniły się w dobra finalne;

są ich niezakończoną postacią. W

ciągłym procesie reprodukcji przed-
mioty pracy są stałe wytwarzane
i zużywane. Ciągle więc krążą w

produkcji (i- obrocie między przed-
siębiorstwami), a jeżeli ją opusz-

czają, stają się dobrami końcowy-
mi, doc&odęm narodowym. Wresz-

cie, dóctiód' narodowy pozwala po-

większać- zasoby kapitałowe i zao-

patrywać ludność w dobra kon-

sumpcyjne, eo zamyka cały układ.

Teraz już łatwo wyjaśnić na

czym polega pomysł. W . ISKRY .

Otóż wyrywa on z tego układu

dwa elementy: przedmioty pracy i

dochód narodowy i relacjonując je
otrzymuje wzór, w myśl którego
wzrost dochodu narodowego zależy
od zużywania i oszczędzania przed-
miotów pracy, a zużywanie i osz-

czędzanie przedmiotów pracy zale-

ży od wzrostu dochodu narodowe-

go.

Można by właściwie na tym
skończyć, bowiem przedstawiona
proppzycja rozszerzenia "teorii wzro-

stu ńie stwarza pódstaw dla mery-

torycznej dyskusji bez groźby jało-
wego mnożenia współczynników.
Ale , W. ISKRA postawił tezę o

pustce w „podstawowych" pracach
teoretycznych i '

w podręcznikach,
celowe jest więc poświęcenie tej
sprawie jeszcze kilku uwag.

^Stosunek do przedmiotów pracy
nie" jest . jednakowy w różnych po-

dejściach do wzrostu gospodarcze-
go. Zależy on, ogólnie rzecz biorąc,
od tego, które aspekty wzrostu bar-

dziej .interesują poszczególnych ba-

daczy. Można by — znówu uprasz-
czając — powiedzieć, że jednych
interesują- bardziej źródła długofa-
lowej dynamiki gospodarczej- i jej
zmian.. drugich zaś — warunki osią-
gania tej dynamiki,, tkwiące w

strukturze produkcji. W pierwszym
przypadku powstają modele jedno-
produktowe lub — jak w teorii M.
KALECKIEGO' — agregatowe, w

których przedmioty pracy zostają
zepchnięte do założeń i nie wystę-
pują- ' bfeżpośredńio' w formułach

matematycznych, objaśniających
dynamikę gospodarczą. Za chwilę
do tego wrócę. W drugim przypad-
ku pręzentowane są modele wielo-
sektorowe.

^

w których przedmioty
praj|y .występują explięite w -'ukla-
dziei rówiiań.

Ze> stwierdzenia, że- \przedttiioty
pracyl zostają zepchnięte do zało-

żeń, nięjfiależy wyciągać pochopne-
go Ws$<Ś5fcu, iż tych przedmiotów
nie ma. Nałożenia stanowią bowiem
zawsze

' integralna część każdej
teorii. , W modelach pgregatowych
efektem gospodarczym nie jest pro-
dukt globalny, lecz "końcowy, a

więc^ dochód narodowy. W związ-
ku .z tym. cały nakład bieżący, za-

tem 'i Przedmioty pracy, występuje
w tfijstaci pracy"' żywej. Zamiast
sformułowania: do wyprodukowa-
nia pary butów potrzeba X godzin
pracy szewca , i-pół kilograma skó-

ry, powiada się: do produkcji pary
butów potrzeba X godzin pracy

szewca, Y godzin pracy garbarza,
Z godzin pracy hodowcy itd., łącz-
nie Q godzin pracy żywej.

Przedmioty pracy występują więc
w istocie nie tylko w założeniach

modelu, ale i w równaniach docho-

du narodowego, jednakże w tych
ostatnich — pod postacią pracy ży-

wej. Wyciąganie stąd wniosku, że

surowce są nieuwzględniane świad-

czyłoby co najmniej o braku wyo-

braźni. Każdy zaopatrzeniowiec ro-

zumie przecież argumentację nieso-

lidnego kooperanta, który tłumaczy,
że nie dostarczył obiecanych su-

rowców, bo jego zakład odczuwał

trudności kadrowe.

W poszczególnych fazach produk-
cji siła robocza korzysta ze środ-
ków pracy. Stanowią one drugi
Dodstawowy czynnik produkcji.
I ten czynnik może być spro-

wadzony do pracy żywej. Ale w

przeciwieństwie do surowców i ma-

teriałów nie byłaby to praca bie-

żąco wydatkowana, lecz praca wy-
datkowana dawno i to w różnych
okresach. Zakrzepła ona w ściśle

określonej formie i dziś nie można

już nią manewrować, zmieniać jej
zastosowanie z taką względną ła-
twością, jak można to robić z pra-

cą żywą. Mając te dwa czynniki
produkcji: środki pracy i całą ży-
wa pracę powiadamy, że ich funk-

cją jest dochód narodowy. Odpo-
wiednio orzyrost dochodu narodo-

wego (AD) jest funkcją przyrostu
środków pracy, czyli inwestycji (I)
oraz zatrudnionej w stworzonych
przez nie obiektach siły roboczej
(L). Lub krótko: D = f (I, L).

Przyrost dochodu narodowego ma

określoną przez planistów struktu-

rę rzeczową. Zgodnie z nią zarów-

no inwestycje, jak i siła robocza

muszą być rozdzielone między
wszystkie -niezbędne fazy produkcji.
Znajomość struktury produkcji koń-

cowej jest niezbędna dla dokona-

nia podziału I oraz Ł między po-

szczególne fazy wytwórczości. Nie

jest to jednak warunek wystarcza-

jący. Powiązania kooperacyjne mię-
dzy różnymi fazami produkcji zale-

żą także od wybranych technik wy-

twarzania. Dopiero, jeżeli i te zo-

staną określone, można zbudować

wewnętrznie zgodny plan inwesty-
cyjny. Nie jest to-wcale łatwe.

Można to sobie uświadomić sta-

wiając np. takie pytanie: czy przed
dokonaniem wyboru technik możli-

we jest racjonalne ustalenie struk-

tury tej- części produkcji końcowej,
która składa się z dóbr inwestycyj-
nych? Gdyby odpowiedź była nega-

tywna (a chyba taka będzie właś-

nie), to pojawia się inne pytanie:
czy można dokonać racjonalnego
wyboru technik przed zaplanowa-
niem struktury przyrostu dochodu

narodowego? Problem ten nie jest
jeszcze zadowalająco rozwiązany w

teorii, a praktyka, jak wiadomo,
boryka się tu z dużymi trudnościa-

mi. Mimo oczywistego związku po-

ruszonych kwestii i ze wzrostem

gospodarczym i z „czynnikami su-

rowcowo-energetycznymi" W. IS -

KRA nie zaprząta sobie głowy ani

nimi, ani podobnymi do nich. Jest

w tym nawet konsekwentny; nie

nawiązuje do teorii tylko skromnie

„uogólnia praktykę" .

Modele agregatowe; które — "jak
to widzieliśmy — tak niecnie postę-

pują z przedmiotami pracy, pozwo-

liły Wyjaśnić wiele innych "spraw.
Np. rolę postępu technicznego, Mo-

żliwości absorbowania nadwyżek si-

ły roboczej, długofalowe skutki

zmian kapitałocHłonności i czasu

użytkowania środkóW' trwałych,
wpływ handlu zagranicznego na dy-

namikę gospodarczą etc. Wiele jest
jeszcze problemów otwartych,

;
ale

w każdym razie, jest już- do czego-

nawiązywać, nawet w sprawach su-

rowcowo-energetycznych.

Jednakże na modelach agregato-

wych nie kończy się teoria wzrostu.

W. Iskra miał możliwość nawiąza-
nia, niechby krytycznego, ale oczy-

wiście merytorycznego, do wielosek-

torowych modeli, w których przed-
mioty pracy występują explicite. Je-

szcze parę miesięcy temu krytyko-
wał innych (Nowe Drogi nr 12,
1972), że nie rozbudowują struktu- .

ralnych aspektów rozwoju w opar-

ciu na oryginalnych pracach o re-

produkcji LANGEGO, NIEMCZ Y-

NOWA i DADAJANA. Dzisiaj zaś

udaje, że takich prac nie ma (a mo-

że ostatnio przestały już być „pod-

stawowymi"?) i zaczyna swą twór-

czość od zera. Nie wspomina o gło-
śnej do dziś książce P. SRAFY

„Produkcja towarów za pomocą to-

warów", która odegrała istotną rolę w

dyskusjach o wzroście gospodarczym
i wyborze technik, a w której struk-

tura produkcji zajmuje bardzo ważne

miejsce. Przemilcza-przed czytelni-
kami sprawę, którą jako teoretyk
wzrostu — nie wątpię —

zna, że

poza nim jeszcze spora grupa pra-

cowników naukowych PAN prowa-

dzi badania teoretyczne nad wzro-

stem gospodarczym, właśnie w uję-
ciu wielosek torowym, związanym z

optymalizacyjnym modelem von

Neumanna. Mam na myśli zespół
pracujący od wielu lat pod kierun-

kiem prof dr JERZEGO ŁOSIA i le-

gitymujący się nie tylko interesują-
cymi, ale i nowatorskimi opraco-

waniami. Nie ma co ukrywać: to nie

są łatwe analizy. Na pewno łatwiej-
sze jest wymyślanie prostych i nie-

spójnych wzorów. (Z definicji
współczynników „b" i „d" nie wy-

nika, że b = 1—d, a jednak tak

jest we wzorze).

Jeszcze kilka słów na temat pod-

ręczników akademickich. Nie chce

ich bronić, bo —

z innych powodów
niż W. ISKRA — nie uważam

wszystkich za bardzo dobre. Rzec/

jasna, nie jest możliwe, żeby wszyst-
kie podręczniki były jednakowo do-

bre. Z jednym wyjątkiem, gdy
istnieje jeden powszechnie obowią-
zujący i wtedy, oczywiście, bardzo

dobry podręcznik, co — jak wiado-

mo — skutecznie wyjaławia stu-

denckie mózgi. Nie wszystkie pod-
ręczniki są więc bardzo dobre, ale

na szczęście jest ich wiele. Wszyst-
kie one podchodzą do przedmio-
tów pracy podobnie, a mianowicie:

W podręcznikach dla I roku stu-

diów omawia się, w ramach mark-

sowskiego modelu reprodukcji, jed-
nocześnie równowagę (w tym mię-

dzydziałowe przepływy środków

produkcji) i wzrost. Jest to robione

w sposób dość ogólny. W podręczni-
kach dla II roku studiów przyjął

się inny zwyczaj. Napierw omawia-

na jest (a) wewnętrzna zgodność

planów przy założeniu gospodarki
stacjonarnej, a później (b) dynami-
ka przy założeniu, że w każdym
momencie zachodzi wewnętrzna

zgodność działań. Dzięki temu roz-

dzieleniu istnieje możliwość omó-

wienia obu zagadnień dokładniej.

Gdyby powstał jakiś nowy pod-
ręcznik, ujmujący inaczej te spra-

wy, byłoby bardzo dobrze. Nie jest
jednak zachęcaniem do pisania pod-
ręczników niecierpliwe pytanie W.

ISKRY z cytowanego już artykułu
w „Nowych Drogach": „jaka powin-
na być w tej sprawie orientacja ge-

neralna?" Moim zdaniem tylko jed-
,na: wstrzemięźliwość przed włącza-
niem do podręczników nie prze-

myślanych dostatecznie nowinek w

rodzaju modelu, w którym nie ma

ani siły roboczej, ani kapitału, a

mimo to gospodarka rozwija się
gładko w oparciu na materiałach

pędnych i smarach.

W nurtiterze 15/1126 Życia Go-

spodarczego ukazał się artykuł
JERZEGO GAJOWNICZKA pt:
„Ceny i jajko" - sądzę, że autor

tego artykułu wybaczy jeśli co-

kolwiek polemicznie nawiążę do

niektórych jego wypowiedzi.

KATEGORYCZNE stwierdzenie,
że zakład producenta jest miej-
scem, gdzie okrleśla'się wyso-

kość ceny danego, środka produkcji
wydaje się słuszne tylko- w czasie
teraźniejszym, tj. przy obecnym sy-
stemie tworzenia ceti. Zgadzam się,
że systęm ten nie jest najlepszy. W
pełni też podzielam trafne uwagi au-

tora artykułu, a w szczególności
twierdzenia, że 1) cena oparta na

formule kosztowej ma niewiele

wspólnego z rzeczywistymi kosztami
wyprodukowania danego wyrobu; 2)
weryfikacja zysku, weryfikacja cen,
wartościowe mierniki produkcji ja-
ko mierniki oceny przedsiębiorstwa
— w sumie prowadzą do konfliktu
między interesem grupowym załogi
a interesem społecznym (ze szkodą
dla tego ostatniego).

Te skądinąd trafne spostrzeżenia
w zestawieniu z wypowiedzią auto-

ra: „Jeżeli będziesz pracował dobrze,
wygospodarujesz rentowność ponad

plan, zabrane ci zostaną wszelkie zy-

ski i złe słowo może cię spotkać. Ta-

kie jest credo ekonomistów zakła-

dowych" — nasuwają myśl niepięk-
ną, że albo autor przestraszył się

własnego' rozumowania i Woli szyb-
ko obciążyć nim bliżej nie zdefinio-

waną przez siebie grupę „ekońomi-
stów zakładowych", lub też rzeczy-

wiście nie chce widzieć przyczyn
—

poprzestając na opisie skutków.

Przyczyn natomiast opisanej sytu-

acji jest wiele, są one na ogół znane

mentarza. Merytorycznie formuła ta

określona jest równaniem: C=K+Z,
gdzie K = koszt, w zasadzie jest do-

meną techniczno-ekonomicznej (czę-
sto w cudzysłowie) twórczości do-

wolnej producenta, 'a Z = zysk nad-

rzędnie wyznaczoną normą procen-
tową (np. 10 proc.). Faktycznie for-
muła ta przybiera postać: C=K+
+(kXZ): 100.

Z łatwością więc można zauwa-

żyć, że o cenie decyduje koszt.

Rozważając dalej niezbędność wy-

twarzania zysku (zaspokajanie stale

rosnących potrzeb obywateli) przy

prostej równości Z=Ć—K mogłoby
się wydawać (gdybyśmy zapomnieli,
że zysk jest proc. narzutem na ko-

szty) że można i trzeba obniżać ko-

szty.

Preferencje stwarzane przez tę
formułę są społecznie szkodliwe,
gdyż wyróżnia ona producentów o

wyższych niż przeciętnie czy spo-
łecznie niezbędny poziom kosztów.

Np. załóżmy, że dany wyrób wy-

twarzany jest pi-zez 2 wytwór-
ców:AiB

wytwórca koszt zysk 10'/» cena

A 100 10 110

B 80 8 88

Nie trzeba wykazywać, że produ-
cent A jest preferowany w zakre-
sie: 1) wszelkich związanych z tym
miernikiem wskaźnikach dyrektyw-
nych i bodźcach (fundusz płac, pre-
mie. ocena dynamiki produkcji itp),
2) masy zysku i związanych z nią
bodźców, funduszy i ocen. Konsu-
ment czy użytkownik wyrobu do-
płaca do produkcji wyrobu produ-
centa A tak długo, jak długo mamy
do czynienia z rynkiem dostawcy.

Przekształcając powyższy przykład
z układu statycznego w dynamicz-
ny, gdzie A to okres t0, a B okres ti,

nie tylko jest skrajnie, nietrafna, sie

1 wręcz szkodliwa. O tym, że uczęni
nie są bezradni, a ludzie- w przemy-

śle nie tylko o partykularnych Inte-

resach myślą, świadczą chociażby
jednostki inicjujące.

CZYNNIK ZAMROŻENIA
POZIOMU CEN

A więc polityka cen nie może ule-

gać decentralizacji i tu jesteśmy z

J. Gajowniczkiem zgodni— różne

jednak są nasze motywacje. Trudno

jest mi bowiem zgodzić się ze stwier-

dzeniem, jakoby główny powód tkwił

w słabości, kadry w. terenie, party-

kularyzmie interesów poszczególnych
jednostek, które nie są w stanie ob-

jąć horyzontów całej gospodarki na-

rodowej. .

Kadra w przemyśle będzie zawsze

na miarę stawianych przed nią za-

dań a interesy jednostek gospodaru-

jących będą takie, jakie wynikną z

aktualnie istniejącego systemu fun-

kcjonowania danegp organizmu go-

spodarczego —

czy będą one zsyn-

chronizowane i zbieżne z interesem

gospodarki narodowej czy też nie —

nie zależy od apeli do świadomości

i zwalczania partykularyzmu, ale od

poprawności konstrukcji modeli

działania poszczególnych organizmów

gospodarczych (przedsiębiorstw,
kombinatów, WOG-ów itp.). Wy-
starczy, że centralny plahifikator
określi górne granice ceny danego
wyrobu, pozostawiając przedsiębior-
stwu producenta swobodę-w zakresie

obniżania ceny (jako narzędzie od-

działywania na odbiorcę dla uzyska-
nia pp. efektu. skali).

OSZTOWNA METODA
i nie sądzę, by istniały powody okry-
wania ich mgłą publicznej tajem-
nicy. Wydaje, się, że przyczyną

pierwszą jest powszechny jeszcze

wartościowy- -miernik" prodtikcji i e-

lementy z nim związane w pseudo-
ekbńofoiezriyrfi' śjtótómlfe dyrek-
tyw i wskaźników informacyjnych
wytyczających granice samodzielnego
i racjonalnego działania przedsię-
biorstw. Przyczyną drugą jest system
tworzenia cen zwany formułą ko-

sztową, aczkolwiek bardziej traf-

nym byłoby tu określenie — kosz-

towna formuła cen, gdyż tworzenie

cen w oparciu na koszcie produkcji
u pojedynczego producenta plus
proc. narzutu „dopuszczalnego" zy-

sku na ten koszt wzbudza u ludzi

posiadających wiedzę' ekonomiczną
co. najmniej wątpliwości.

Powyższe niezbyt oględne sfor-

mułowania nie wymagają, moim zda-

niem, szczegółowych uzasadnień ani

rozwinięcia. Lecz w świetle wypo-

wiedzi cytowanego autora, że do we-

ryfikacji kosztów wyjściowych doko-

nywanej przez jednostki w stosun-

ku do przedsiębiorstwa nadrzędne:

„trzeba wiedzy bardziej technicznej
niż ekonomicznej" oraz dalszych wy-

wodów, czuję się zmuszony dó wy-

rażenia poglądu, że:
'

0 przedsiębiorstwo nie musi i nie po-

winno być miejscem, gdzie określa się
wysokość ceny danego wyrobu,

0 jednostka nadrzędna nie musi we-

ryfikować kosztów przedsiębiorstwa,

t błyskotliwy wywód J. Gajowniczka
na temat czy jajo czy kura pierwej by-
ła — można odnieść i do zagadnienia;
wiedzy technicznej czy ekonomicznej
trzeba, aby problem cen rozwiązać,

0 nie świadomość korzyści społecznych,
poczucie obowiązku itp., lecz KONKRE-

TNY MECHANIZM FUNKCJONOWANIA

ORGANIZMU GOSPODARCZEGO DETER-
MINUJE DZIAŁANIE tych. którzy posie-
dli wiedzę — obojętnie jaką, techniczna

czy ekonomiczną,

0 o rozwiązaniu problemu nie zade-

cydują kolejne uchwały ani też decen-

tralizacja decyzji cenowych, nie pomoże
też Wysokf Organ Kontroli Cen,

0 wydaje się, że zasadnicze znaczenie

ma tu ZAINTERESOWANIE PRODU-

CENTA W OBNIŻANIU KOSZTOW, a nie

podział korzyści z ustalenia cen między
użytkownika -a producenta wyrobu.

KOSZTOWNA FORMUŁA CEN

Tych paru żdań kreślonych jako
ogólna, a zatem i pobieżna krytyka
kosztownej formuły cen, "nie prze-

znaczam, rzecz, prosta, dla „ekonomi-
stów zakładoióych", dla nich te-

sprawy nie wymagają' z reguły ko-

ANDRZEJ KAMAN

mamy obraz jak formuła ta karze
wytwórcę za obniżkę kosztów i cen.

Nad pytaniem czy jest to maka-
bryczny żart mechanizmu działania
formuły kosztów tak rozumianej, czy
też niemoralne credp „ekonomistów
zakładowych" nie warto, moim Zda-
niem,, szerzej. się rozwodzić.

Kosztowna to zatem społecznie
formuła cen i nie w tym problem
czy potrzebne tu kwalifikacje eko-

nomisty czy technika, lecz w tym,

aby formuły tej nie stosować.

Podnoszone w odrębnym akapicie
artykułu — „Ceny i jajko'' proble-
my kadrowe nie wydają mi się, acz-

kolwiek jako „ekonomista zakłado-

wy" mam prawo zaliczać się do pod-
grupy prymitywów aspołecznych —

problemem odrębnym — ludzi świa-

tłych i wykształconych mamy dzię-
ki. ofiarnej pracy naszego Systemu
Kształcenia bardzo wielu, sęk w

tym, że miejsca dla ich inicjatywy,
pomysłowości i wiedzy nie stwarza

wyżej pokazany system cen.

Dobrze posłużyć się tu anegdotą:

wybitny ekonomista zwraca się do

swego syna inżyniera: nad czym pra-

cujesz — jakaś nowa konstrukcja?
Nie — pada odpowiedź — zastępuję
ekonomistów, obliczam jak zwięk-
szyć koszt, aby zapewnić wzrost pro-

dukcji sprzedanej przy jednoczesnym
obniżeniu pracochłonności.

DECENTRALIZACJA

Jak wielu „ekonomistów niezakła-

dowych" J. Gajowniczek obawia się
decentralizacji, wprawdzie mówi- się
w jego artykule o decentralizacji
decyzji cenowych, lecz po wielu cha-

rakterystycznych sformułowaniach

typu: „swoje wąskie, partykularne
interesy" sądzić wypada, że ocena

naszej kadry przemysłowej jest tu

typowa dla pewnej grupy oceniają-
cej, że — „nie dojrzeli oni jeszcze do

samodzielności, oj nie dojrzeli, jesz-
cze ich za rączkę trzeba prowadzić,
bo. nieostrożnie postępując doprowa-
dzą do zaburzeń gospodarczych".

Wprost niewiarygodne wydaje się,
że obecnie w okresie wprowadzania
nowych zasad gospodarowania pole-
gających przecież m.in. na znacznej
decentralizacji decyzji, można z taką
nonszalancją głosić poglądy stwa-

rzające 'domniemanie, że w kraju
mamy co najmniej dwie grupy wy-

kształconych ludzi: jedną w prze-

myśle — partykularno-kanciarską 'i

drugą poza przemysłem, uczoną i

bezradną. Moim zdaniem, ocena taka

Przy ustalaniu górnego limitu ce-

ny można z powodzeniem pominąć
koszty' producenta, a rozwiązanie o-

pierać na następujących elementach:

0 preferencje rozWojir produkcji da-

nego wyrobu, lub przemyslu<j używające-

go dane wyroby, wynikające z NPG,
0 ceny światowe,
0 prognozy eksportowe,
0 dotychczasowe rozmiary produkcji

1 dotychczasowe ceny.

Tak ustalony górny limit ceny za-

wierać będzie preferencje dla wyro-

bów potrzebnych i gwarancje"*obni-
żania kosztów, a co z tym idzie sko-

kowe obniżanie cen przy założeniu,
że limit ten co trzy lata będzie.we-

.. ryfikowany..

Najcenniejszym, bo jedynym t\vó£-

-czym elementem jest -człowiek. Praw-
da to oczywista, ale 'okazuję silę, że

trzeba o tym mówić, aby sens %tego
stwierdzenia wrył się w naszą świa-
domość na co dzień, aby nie odry-
wał się od dźwięku tych słów, aby-
wyrósł z kształtu liter tego zdania
i lalą mądrego działania wzbogacił
nasze życie. Czytelnik wybaczy mi
te z pasją skreślone słowa, ale wy-
wołał je taki passus' w omawianym
artykule — cytuję: „Wydaje się, że

niektórzy ekonomiści chętnie i bez
zastrzeżeń, zdecentralizowaliby wszy-
stko co się tylko da. Po to, aby
przyjąć tym razem pozycje nie kie-
rownika a kontrolera. Pozycje bar-
dzo wygodne i... bezpieczne".

Mnie z kolei nie wydaje się, ale

jestem o tym głęboko przekonany,
że stopniowanie w kierunku pogłę-
biania decentralizacji decyzji jest

postępowaniem słusznym -—wyzwa-

lającym samodzielność i inicjatywę,
odpowiedzialność i twórczy roz-

mach. Obawa o centralne szczeble,
że zejdą na pozycje „wygodne" i

„bezpieczne", bo pozycje kontrolera

wydaje się nieporozumieniem bądź
płaczem za władzą zurzędniczałą, za-

paragrafioną, opancerzoną okólnika-

mi, kontrolą formalną.

S.zczeble centralne- przekazują i

będą nadal przekazywały coraz to

nowe pakiety uprawnień, niżęj i ni-

żej w hierarchii władzy a bliżej i
bliżej jednostki bezpośrednio produ-
kującej, tj. podstawowej komórki

naszego systemu gospodarczego i są-

dzę, że ten proces. tylko na dobre

wychodzi najwyższym szczeblom ste-

rującym życiem gospodarczym krajii
— nie muszą one bogiem tonąć w

drobiazgach, zyskując jakże, cenny-
czas na decyzje ważne, problemowe
ó wysokim ciężarze gatunkowym
skutkóyr. Decentralizacja to plaśnie
odchodzenie od modelu ^uperkontro.
lera wszystkowiedzącego i wszech

decydującego oraz gromadki ogłu-
piałych, ślepych wykonawców, .
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POLSKA - WĘGRY

TADEUSZ LESZEK

Węgry, podobnie jak i Polska,
dqżq do wykorzystania między-
narodowego podziału pracy ja-
ko decydujqcego instrumentu

przyspieszającego ekonomiczny i
społeczny rozwój kraju. Nastę-
puje to w drodze szerokiej
współpracy techniczno - produk-
cyjnej. naukowej i handlowej,
przede wszystkim w ramach dwu-
stronnych i wielostronnych kon-
taktów z krajami RWPG.

PODSTAWĄ szybkiego rozwoju
współpracy z zagranicą był dy-
namiczny wzrost sił wytwór-

czych i postęp techniczny, jaki
miał miejsce na Węgrzech po dru-

giej wojnie światowej. W porów-
naniu do 1950 roku dochód naro-

dowy zwiększył się ponad 3-krot-

nie, produkcja przemysłowa wzro-

sła 5,5-krotnie, a rolnictwa prawie
2-krotnie. Umożliwiło to znaczne

rozszerzenie wymiany handlowej z

zagranicą, która w ostatnich dwu-
dziestu latach zwiększyła się około
7 razy. Przy średniorocznym wzroś-
cie dochodu narodowego w latach
1960—70 o 5,7 proc. i produkcji
przemysłowej o 6,8 proc., obroty
handlu zagranicznego zwiększały
się rocznie o ponad 10 proc. Wy-
soka doch-odowa elastyczność wę-

gierskiego handlu zagranicznego
utrzymuje się więc od wielu lat.
W bieżącym pięcioleciu zachowano
również szybkie tempo rozwoju ob-
rotów towarowvch. Obecnie około
40 proc. dochodu narodowego Wę-
gier realizowane jest za pośred-
nictwem handlu zagranicznego.

O wielkiej roli wymiany handlo-

wej i pogłębiającej-się współpracy
gosoodąrczej z zagrars:cą dla roz-

woju ekonomicznego Węgier świad-

czy 'wielkość Obrotów towkróWychi
przypadających średnio na jednego
mieszkańca. W roku 1971 wyniosły
one po stronie eksportu ponad 240

dolarów, a w imporcie około 250
dolarów i byłv ponad dwukrotnie

wyższe niż analogiczne obroty han-
dlowe na 1 mieszkańca w Polsce.

Należy przy tym podkreślić, że choć

ustępują one poziomowi osiągnięte-
mu w wysoko rozwiniętych kra-
jach Europy Zachodniej, są jednak
wyższe od osiągniętych w tak

uprzemysłowionych kraiach iak Ja-

ponia, czy Stany Zjednoczone.

ZMIANA STRUKTURY

Dynamiczny rozwój gospodarczy
i społeczny Węgier wpłynął nie

tylko na zwiększenie handlu za-

granicznego, ale i na zmianę jęgo
struktury. Intensywna industriali-

zacja całej gospodarki węgierskiej,
szybki postęp techniczno-produk- .

cyjny umożliwił znaczne polepsza-
nie struktury importu oraz szcze-

gólnie eksportu. Obecnie ponad 50

proc. wywożonych za granicę to-

warów stanowią wyroby przemy-

słowe, przeznaczone na potrzeby
produkcyjne i zaspokojenie rynku.
W 1938 roku udział tych wyrobów
stanowił zaledwie 19,5 proc. Naj-
większą pozycją w eksporcie były
przed wojną produkty żywnościo-
we, zwierzęta i wyroby przemysłu
spożywczego. Towary te stanowiły
57 proc. ogólnego eksportu Węgier.
W wyniku doskonalenia struktury
handlu zagranicznego na bazie

szybkiego rozwoju przemysłu, udział

tych wyrobów zmalał obecnie do
około 20 proc. Pozycji tej należy
przeciwstawić stosunkowo duży im-

port w tej grupie towarowej, który
wynosi 11 proc. ogólnego przywozu
z zagranicy.

W wymianie zagranicznej Wę-
gier nastąpiły także istotne zmiany
w strukturze geograficznej handlu.
Wśród 130 partnerów handlowych
Węgier, dominującą rolę zajmują
kraje socjalistyczne, na które przy-

pada obecnie około 60 proc. całości
obrotów handlowych z zagranicą.
Rozszerza się również wymiana
handlowa z krajami rozwijającymi
się. Udział tych krajów wvnosi pra-
wie 6 proc. ogólnych obrotów han-
dlu zagranicznego.

W roku ubiegłym wymiana han-
dlowa Węgier z krajami socjalis-
tycznymi wyniogla prawie 3,5 mld
rubli dewizowych. W celu likwida-
cji ujemnego salda wymiany han-

dlowej, które wystąpiło' w ostat-
nich latach z krajami socjajistycz-
ny»*»V Bjzewifi/sjaao apae^jje„ .Przy-
śpieszenie ' Wzrbśtu- WĘgierslSiSfga
eksportu. W 1972 raku eksport wę-

gierski na, . rynki socjalisijyczpe
wzrósł o 24 proc., podczas gdy im-
port był nawet o 2 proc. mniejszy.
W wyniku tego nastąpiła wyraźna
poprawą bilansu handlowego Wę-
gier z krajami socjalistycznymi. W
bieżącym roku globalne obroty to-
warowe maja sie zwiększyć o ,7,3
proc. Nastąpi przy tym znaczny
wzrost importu z rynku socjalis-
tycznego.

WZAJEMNA WYMIANA

W ciągu ostatnich dziesięciu lat

polsko-węgierska wymiana handlo-
wa wzrosła pomad 3-krotnie. Naj-
większy przyrost obrotów wystąpił

w grupie maszyn i urządzeń t>raz
towarów konsumpcyjnych. Maszy-
ny i urządzenia stanowią obecnie

prawie 50 proc. ogólnych obrotów

towarowych. Polska należy do gro-
na największych partnerów handlo-
wych Węgier. Obecnie zajmuje
czwarte miejsce w ogólnych obro-
tach węgierskich. Większe od na-

szych obrotów posiada jedynie
ZSRR, NRD i CSRS. W polskim
handlu zagranicznym Węgry zaj-
mują szóste miejsce.

Wartość wymiany handlowej
miedzy obu krajami wyniosła w la-
tach 1966—70 ponad 4,5 mld zł

dewizowych. Umowa wieloletnia
na 1971—75 rok przewiduje dalszy
wzrost polsko-węgierskiej wymiany
handlowej, opartej w znacznie

większym stopniu na trwałych po-

wiązaniach techniczno-produkcyj-
nych, wynikających z planowo
kształtowanej specjalizacji i koope-
racji produkcji. Wartość obrotów

towarowych między obu krajami
ma zwiększyć się w tym okresie
o około 70 proc., w porównaniu do

ubiegłego pięciolecia.
W bieżącym roku wymiana han-

dlowa miedzy Polską a Węgrami
powinna wzrosnąć o ponad 16 proc.
w stosunku do poziomu obrotów
przewidzianych na rok 1973 w

umowie wieloletniej. Wzajemne
obroty towarowe między obu kra-

jami obejmują bardzo szeroki asor-

tyment. Polska dostarcza m.in. wę-

giel kamienny, koks. cvnk, pył cyn-

kowy, sode kalcynowaną, alumi-
nium w blokach, siarkę i kwas

•siarkowy. W roku bieżącym dosta-
wy polskiej siarki wyniosą 125 tys.
ton i przerabiane będą w zakładach

"chemicznych wyposażonych w

większości w polskie urządzenia.
Węgry dostarczają do Polski znacz-

ne ilości tlenku glinu, boksyty,
produkty naftowe, itd. SJagwaranto-
wdrie w wieloletnich iitftoWŚ^1
stawy surowców i materiałów" dó

produkcji pozwalają w obu krajach
właściwie'' «bilansować możliwości 'i
potrzeby w długim okrpsie i pro-
wadzić planową działalność pro-

dukcyjną i inwestycyjną.

Podstawową grupę towarową w

handlu polsko-węgierskim stanowią
maszyny i urządzenia. Na rynku
węgierskim znane są polskie sil-
niki wysokoprężne, wyposażenie' ($la
kopalń, maszyny drogowe i budow-

lane, sprzęt transportowy, maszyny
rolnicze i samochody. Importujemy
natomiast obrabiarki, silniki elek-

tryczne, przemysłowe piece, elek-

tryczne, maszyny i urządzenia dla

przemysłu chemicznego i lekkiegoi,
kompletne fermy hodowlane, eiąg-

jąlne
Duże- znaczenie dla" Węgier po-,

siadają niewątpliwie nasżę dosta-

wy kompletnych óbiektów i urzą-
dzeń 'przemysłowych. W ubiegłym
roku oddano vdo wsteptiej eksplo-
atacji drugą kolejną fabrykę, kwa-
su siarkowego o wydajności 200 tys.
ton rocznie. Zakłady te prącować
będą w oparciu na dóstdwach pol-
skiej siarki. Strona polską podjęła
się modernizacji cukrowpi węgier-
skich. Dostarczamy także wyposa-
żenia dla budowanęj obecnie na

Węgrzech fabryki papieru szlachet-
nego o wydajności 370 ton na dobę.
Poważną pozycje stanowi również

eksport wielu urządzeń górniczych.
Dostawy kompletnych Obiektów lub
wielu zestawów urządzeń przemy-

słowych realizowane 88 nie tylko
z Polski do Węgier. Wiele zakła-
dów produkcyjnych w Polsce jest
wyposażonych, w nowoczesną tech-

nikę produkcji importowaną z Wę-
gier. _

Z kolei polskie porty odgrywają
ważną rolę w obrocie towarowym
realizowanym przez węgierskie
przedsiębiorstwo handlu zagrani ez-

nego „MAHART". Przez nasze

trzy główńe porty w różne strony
świata przechodzi około 1 min ton

węgierskich towarów. Przedmiotem

przeładunku i transportu są prze-
ważnie wyroby z żelaza, stali i alu-
minium oraz maszyny i szkło.

POWIĄZANIA PRODUKCYJNE

Charakterystyczną cechą polsko-
węgierskiej współpracy jest roz-

szerzenie wzajemnych kontaktów

gospodarczych na podstawie bez-

pośrednich umów o specjalizacji i

kooperacji produkcji. W ostatnich
latach zawarto wieloletnie porozu-
mienia między przemysłami elek-

tronicznymi, elektrotechnicznymi i

motoryzacyjnymi. W ramach umo-

wy między -przemysłami obrabiarek
i narzędzi następuję określenie spe-

cjał* zacji produkcji tej gałęzi prze-

mysłu oraz rozszerzają się dosta-

wy kooperacyjne elementów i ze-

społów do obrabiarek.

Porozumienie o kooperacji i wza-

jemnych dostawach wyrobów prze-

mysłu motoryzacyjnego przewiduje
dostawy z Polski do Weaier samo-

chodów osobmweh. safnchodńw do_
stawczych „ŻTlK" i „NYSA" oraz

kabin kierowcy, aparaturę oal;wo-

wa. chłodnice, panewki s!lnikowe,
gaźniki i inne zesooły i cześc!.
Strona wegierska dostarc?a nam

tvlne mosty do samochodów cię-
żarowych i autobusów, mechaniz-

my kierownicze, odlewy bloków cy-

lindrowych. tłoki do samochodów

osobowych i inne wvrobv. Prze- •

w !duie sie również kooperacię z

Węgrami w produkcji samochodu

małolitrażowego Fiat 126p. Strona

wpg
:
erska dostarczać bodzie do

Polski niektórp podzesooly w za-

nvin za samochody tej - marki.

Szereg korzystnych porozumień o

współpracy techniczno - produk-
cyjnej' i naukowo - badawerei za-

warto /także iisS^innych; gafezlaęh
wvtw'ńrezb5eir.' wyĄf!.ęi}i<? można- na

przykład, trwałe kontakty w hut-
nictwie żelazą 1 orodijkcii alumi-
nf "m', W przemvsle maszyn budo-

wlanych i drogowych oraz w prze-

myśle cherrveznvm. Prowadzone są
także negociacie znrre^zające do
zawarcia dals*vch umów o spec-

jalizacji produkcji i kooperacji
przemysłowej oraz w sorawie bu-

dowy wspn.lnvch .zakładów prod"k-
cvinvch. Pr7.ew"duie -sie- wsnólnę
Wybudowani" 4

na terenie Polski no-

wOc^esnei odlewni, która dostarczać

będzie odlewv dla potrzeb prze-

mysłu obu krajów. Snrzyjać to bę-
dzie l:kwid*ici! istnieinceffo w t

v
m

zakresie defictu zarówno w Poi-
st"» i pa Wpgrze^h. Planuip s;e
również wspólne przedsięwzięcia

inwestycyjne w przemyśle^ lekkim

•praż iźczegółową koordynacje. prpn

dukoji głównych zespołów i pod-
zespołów dla central telefonicznych
oraz produkcji zespołów przemysłu
elektronicznego i elektrotechnicz-

nego. Działalnością koordynacyjną
w ramach tych przemysłów ma za-'
jąć się utworzone niedaWno wspól-
ne biuro pod nazwą „INTERKOM-
PONENT".

Przykładem korzystnej dla obu
stron współpracy jest również Zna-
na polsko-węgierska firma „HAL-
DEX" . Została ona utworzona "w
1959 roku dla odzysku węgla z hałd
przykopalnianych Śląska. Zakłady
tej spółki akcyjnej przetworzyły
dotychczas ponad 23 min ton odpa-
dów węglowych, odzyskiijąc około

2,5 min ton węgla. Dobre wyniki
osiągnięte w tej dziedzinie zachę-
ciły oba kraje do rozszerzenia dzia-
łalności spółki na inne lekkie kru-
szywa.

WYMIANA
NAUKOWO-TECHNICZNA

Na dalszy rozwój współpracy
gospodarczej między obu współpra-
cującymi krajami istotny wpływ
ma wzajemnie korzystna wymiana
naukowo - techniczna. Prowadzona
w formie konsultacji i praktyk spe-

cjalistów i uczonych, w drodze

przekazywania dokumentacji nau-

kowo-technicznej, .'informacji o 'wy-i
nikach ważniejszych zakończonych
prac naukowych i projektowo-kon-
strukcyjnych sprzyja niewątpliwie
dalszemu rozwojowi nauki i wpły-
wa na postęp techniczny w gos-

podarce narodowej oraz na pogłę-
bienie techniczno - produkcyjnych
związków miedzy obu krajami.

W ostatnim okresie zostały wpro-
wadzone bardziej postępowe for-
my dwustronnej wymian-v nauko-

wo-technicznej zalecane w Komple-
ksowym Program

1
e Socjalistycznej

Integracji krajów członkowskich
RWPG. Nowe formy i metody po-
zwalają w dużym stopniu odeiść
od jednorazowych wniosków na

rzecz rocznych i wieloletnich pla-
nów współpracy naukowo-technicz-

nej, co sorzvja w wiekszvm stop-
niu eliminacji nieuzasadn:onego du-
blowania badań oraz przyśniesza
rozwój oodz ; alu zadań w nracach

naukowo-badawczych i projektowo-
konstrukcyjnych. Coraz większego
znaczenia nabiera wspólne nlano-
wanie i kom o lek sowa realizacja
współoracy. Wsnólne planowanie
kompleksowe zakłada ciągłość cy-
klu naukowo-technicznego od pod-
jęcia do wdrożenia zakończonych
opracowań do nrodukcji. nrzy za-

stosowani efektvwnvch form bez-

pośredniej współpracy i realizacji
prac na podstaw

;
e umów. kontrak-

tów czv porozumień. Sorzvia to u-

mocn
:
eniu zasad nlanowania w sy-

stemie wśnńłnracy gosnodarczei i

naukowo-technicznej mipd7v obu
kraiim

;
. Ten svstem planowania u-

możliw'a pełnJeisze wvkorzvstan!e
osiągnięć naukowo-technieznvch i
zasto«owan

!
e nowoczpsnei orsiniza-

cii r łjracew nj-ortukęyjneąo. ,w: „wir
S^gdi^ift tamach,

C9>ei wspólnoty soHqVstycznej.
fwaAzone. ;Są i0tfj\s??e,. u^ce. . W

celu npłniejs^ego wykorzystania tat-

nielacei w obu kraiach bazv nau-

kowo-badawczej. D-nżv sie do two-
rzeni wspólnych b!ur oroiektowo-
konstrukrvinvch. nowołvwan'a o-

krpsowych i stałych wsoolnvrh ze-

spo'ów roboczych, rad n*"ikowo-
badqwczvch. mtedzvn-^ndowvph o-

środków koordynacyjnych, laborpto-
r'ów -naukowych f innvch ze«oolów
dla rozw'ązyw?nia wvhranyrh te-

matów w ważniejszych gałęziach
przemvslu. W - ramach wsoółnracy
wielostronnej nodieto decv?ip o

utworzeniu kilku nowych między-
narodowych ośrodków łcoo-rtmarrj-
nych, które zajmować się będą pro-

blemami wykraczającymi poza. moą

żliwości jednego kraju. •

PERSPEKTYWY
WSPÓŁPRACY

Na podstawie dotychczas zdoby-
tych doświadczeń w dziedzinie
współpracy gospodarczej oraz w

oparciu o istniejące związki han-
dlowe. techniczno-produkcyjne • 1
naukowo-techniczne można prze-

/widywać, że polsko-węgierskie kon-

takty ulegną- w przyszłych latach
dalszemu poważnemu rozszerzeniu
i pogłębieniu. Nastąpić przy tym
powinno Umocnienie sie pozycji i
znaczenia Polski w handlu zagra-»
nicznvm Węgier.

Z analizy dotychczasowych kon-
taktów handlowych i techniczno-

produkcyjnych wynika, że udział

krajów RWPG w ogólnych obro-
tach. Wegier będzie sie zwiększali
Średnioroczne, tempo wzrostu wę-
gierskiego eksportu do tych krajów
będzie kształtować się prawdopo-
dobnie na wyższym poziomie niż
w ubiegłym pięcioleciu. W rezul-
tacie powyższego udział tanów
RWPG w globalnym eksporcie Wę-
g'er powinien sie zwiększyć z 65,6
proc. w 1970 r. do prawie 70 proc.
w końcu przyszłej pięciolatki. Ana-

logiczne tendencje powinny się
kształtować i DO stronie importu
z krajów RWPG. W wyniky cze-

igo udział tvch krajów w globalnym
imporcie Weg!er powinien wzros-

nąć z 55,3 "proc. w 1970 roku do
około 60 proc. w końcu przyszłego
pipt^olecia. -*

Utrzymanie się takich tendencji
i kierunków rozwoju współoracy;
spowoduje zwiekszenie się udziału

wegierskiej gosDodarki w między-
narodowym socialistvcznvm podzia-
le Dracv. Bedz'e to konsekwencją
skuteezn ;

e realizowanej w ostat-

nich latach na Węgrzech politvki
rozwoin produkcji nowoczesnych
wvrobnw nrzemysłowych. na które

istnipie dpficvt na rynkach krajów
RWPG. Taki kierunek rozwoju
ekonomicznego ulatw'a intensvf!ka-
ci? weg;erskiego eksportu do kra-
iów social'stvcznych i stwarza z ko-
lei baze dli w-*

r
ostu importu towa-

rów potrzebnych.
O dflszvm rozwoju i zwiększa-

niu efektywności wzajemnej wy-

miany handlowej decydować bedą
w coraz wiekszvm stopniu- trwale

więzi koooeracvine i znacznie szer-

szy posten w dz
:
edzinie racional-

nei soecializacii nrodnkcii. Założony
w planach wieloletnich obu krajów
dynamiczny rozwói przemysłu n"ze-
w'dine rozszer7f>nie' wzajpmnie ko-
rzvstnpi snpcisili7acii i kooppracii
w wielu galpzinch nr/emvslu. Przy-
czyni sie to do rozwoin wielko-
servinei produkcji specjalizowanej,
pr^eznaczonei w du^ej części na

stalv kierunek oksoo^tu i snowodu-
ie mrzvtywne zm

!
anv w stn' l_h'rze

dostaw nrmzvn i urządzeń. Umoż-
liwi to także rneiop^lna /nvane wy-
twarzania. likwidaHp wciąż
istn'ejacpgo zb°dne»o dublowania i
rozdrabniani produkfii równocześ-
nie w obu krabach» W - wm

;
ku po-

wiżs«e«!tvl5.iest 'twó^wośSj jJEwiefe^e-
nia udziału towarów o wvwk

!
m

stobhiii uszlqc^etnipnia przetwór-
stwa, co nozwoli wvkorzvst^ć kra-

jowa mvśl naukowo-tpchnipzna
^

i

nr-zyczvni sip do Tvzrostif, kwalif
1
-

kacii konstruktorów oraz bezpo-
śi-dnich wytwórców.

Dalszy rozwój wzajemnie ko-

rzystnej współoracy gospodarczej i

wynvanv handlowej miedzy Polską
a Węgrami oraz innvmi krajami
RWPG. doskonalenie form i metod

tego współdziałania, przyczyni się
do znacznego przyśpieszenia wzro-

stu sił wytwórczych w obu zaprzy-
jaźnionych krajach oraz zapewni

•pogłębienie się procesów integracyj-
nych miedzy państwami wspólnoty
socjalistycznej.

INTERESIE WSPÓLNOTY
SiineiiisrAiftswrk

ihrvn erzleii
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ECKHARD LAD WIG I ARTUR
KIRCHOFF —

w reportażu z Za-

wiercia, który ukazał się w 25 nu-

merze „Die Wirtschaft", piszą:

„ .. . Wspólnie z ANDRZEJEM SI-
KORSKIM i WŁODZIMIERZEM
WOWCZUKIEM z „Życia Gospodar-
czego"— także w . ramach między-
narodowej Współpracy śledziliśmy to

co howe w budowie przędzalni ba-

wełny".
O działalności tej wspólnej mię-

dzynarodowej mini-ekipy informo-

waliśmy już w 24 nr „ŻG." Wynik
tej współpracy to m. in. wywiad u-

dzielony przez wicepremiera PRL —

JANA MITRĘGĘ bratniej redakcji
(ukazał się w nr 24 „Die Wirtschaft")
i wy-wiad wicepremiera NRD — \
KURTA FICHTNERA udzielony na-

szej redakcji („ŻG" nr 24).

Również w 24 nr „ŻG" przedsta-
wiliśmy nasze wrażenia z budowy
przędzalni („Zawiercie — wspólna
przygoda"). Natomiast redakcja „Die
Wirtschaft" — obok dużej informa-

cji o przebiegu realizacji planu 5-let-

niego w Polsce — poświęciła budo-
wie przędzalni w Zawierciu pełne
dwi6 kolumny, przedstawiając praw-"
dziwą: monografię tej wspólnej in-
westycji. Obok danych technicznych
oraz-wyczerpującej informacji o ter-

minach realizacji kolejnych etapów
budbwy, a później rozruchu przę-

dzalni, zreferowano także rozmowy
z wiceministrem Przemysłu Lekkie-

go -7 WŁADYSŁAWEM JABŁOŃ-
SKIM, przedstawicielami Komitetu

Wojewódzkiego PZPR w Katowicach,
członkami dyrekcji przyszłej przę-
dzalni w Zawierciu i dyrektorem de-

partamentu w MHZ BOGUSŁAWEM
REUTTEM.

„Towarzysze w Komitecie Woje-
wódzkim w Katowicach — piszą na-

si koledzy — podnosili szczególnie to,
'że ib Zawierciu powstaje nie tylko
obiekt, który w ramach socjalistycz-
nej integracji będzie zaspokajał po-

trzeby społeczeństw naszych krajów,

ale jest to przede wszystkim przy-

kład, jak w socjalizmie zacieśniane
są odwieczne więzy między naroda-
mi".

„Kiedy powierzono mi kierowanie
budową, a w przyszłości przędzal-

nią, było dla mnie jasne, że jest to

ciężkie, ale bardzo ciekawe zadanie;
bo ta robota jest robotą pionierską"

— mówił o swojej pracy dyrektor
naczelny EDWARD PIKON.

Kolegów z „Die Wirtschaft" inte-

resowały także m. in. takie sprawy:
dlaczego podstawowym surowcem

będzie bawełna a nie tworzywa syn-
tetyczne, jaką korzyść odnosi strona

polska ze współpracy z NRD, jak bę-
dzie w praktyce wyglądać wspólne
kierowanie zakładem?

Na te pytania odpowiadali dyrek-
tor E. PIKON i kierownik koordy-
nacji robót inwestycyjnych JUER-
GEN BEHRENS z NRD.

„W całym świecie zauważa się po-

ważny wzrost zainteresowania ba-
wełną. Jej zalety, naturalna struk-
tura włókien i przepuszczalność po-
wietrza powodują, że w porównaniu
z włóknam,i syntetycznymi bawełna
zyskuje znoicu znaczenie. To właśnie
rtisnący w obu naszych krajach po-

pyt na wyroby bawełniane był przy-

czyną podjęcia decyzji o wspólnej
budowie przędzalni baxoelny w ra-

mach kompleksowego programu
RWPG".

„Dzięki nowoczesnym metodom

budowlanym i dzięki dostarczanym
przez NRD gotowym elementom
budowlanym już w najbliższych ty-
godniach budynki przędzalni będą
rosnąć jak grzyby po deszczu. W

najbliższym czasie co trzy dni zacz-

nie przychodzić z NRD 40 wagonów
gotowyćh elementów betonowych.
Można liczyć, że w październiku
1974 r. zacznie się próbny rozruch
a w maju 1975 r. zakład będzie
pracował na pełnych obrotach

„W kierowaniu zakładem nie ma

„dwóch stron" tylko rzeczywiście

jednolite, prawdziwie wspólne kie-
rownictwo. Oczywiście trzeba zwra-

cać szczególną uwagę na typowe dla
każdego przedsięwzięcia inwestycyj-
nego problemy, to znaczy terminy,
kolejność dostaw, terminowe dostar-
czanie projektów itp. Te ibśzystkie
sprawy szczególnie silną rolę odgry-
wają przy międzynarodowym przed-
sięwzięciu. Dodatkowymi czynnikami
jest odległość, różne przepisy, tłu-
maczenia i większa niż normalnie
ilość instytucji odpowiedzialnych za

realizację inwestycji".

„Dla dalszej konsolidacji gospoda-
rek NRD i Polski — piszą dzienni-
karze z „Die Wirtschaft" — do-
świadczenia Zawiercia mają dtiże
znaczenie, dają one wyobrażenie, jak
poinformował nas minister JA-
BŁOŃSKI, jak pogłębić bezpośred-
nią współpracę obu krajów m. in. w

przemysłach: tekstylnym, obuwni-

czym i meblarskim".

„Żadne doświadczenia nie mogą

być przenoszone automatycznie —

powiedział dyrektor B. REUTT z

MHZ — chodzi tutaj o uogólnione
rozeznanie, • o wypracowanie wzoru

nowej międzynarodowej socjali- r

Stycznej - własności: Jednocześnie 'ze-'
zbliżaniem się ekonomicznych syste-
mów —

czemu poświęcona była XVII

Sesja RWPG — ważnym zadaniem,
jest stworzenie międzynarodowego
socjalistycznego prawa gospodarcze-
go".

Kończąc reportaż dziennikarze z

„Die Wirtschaft" — piszą o znacze-

niu rozmów prowadzonych od dwóch
lat między pierwszymi sekretarzami
naszych partii i premierami naszych
rządów, w tym i o ostatnim spotka-
niu w Berlinie, które: i,obok pogłę-
bienia stosunków na wielu, płasz-r
czyznach, przede wszystkim na pła-
szczyźnie współpracy gospodarczej,
ugruntuje socjalistyczną integrację
między obu państwami".

A.8 .
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WŚRÓD
popularnych na Zacho-

dzie haseł pojawiło się nie-
dawno npwe określenie —

konsumeryzm, czyli działalność na

rzecz obrony konsumentów. W swej
óbecnćj postaci ruch ten narodził
się przed paru laty w Stanach Zjed-
noczonych. (Wprawdzie jeszcze w ro-

ku 1936 powstała w Ameryce tzw.

Consiimer Union, zrzeszająca 1,6 mlri
członków, jednakże jej dotychczaso-
we osiągnięcia są więcej niż skrom-
ne). Inicjatorem i t\vórcą konsume-

ryzmu, a zarazem człowiekiem, który
w warunkach amerykańskich stał 'śię
gwiazdą polityczną, jest 39-letni

prawnik RALPH NADER.

Ten absolwent ekskluzywnego Uni-

wersytetu Harvard, syn libańskich

imigrantów, nie przypuszczał zapew-

ne, że obierając za temat prący dy-
plomowej ' problematykę bezpieczeń-
stwa drogowego rzuci wyzwanie
•wszechwładzy wielkich monopoli."
Początkowo. zestawienie możliwości

debiutującego adwokata ź potęgą
największych" przedsiębiorstw ame-

rykańskich wypadło dostatecznie

groteskowo, by ktokolwiek uwierzył
w szan.se energicznego młodego
człowieka. Ale dzisiaj, gdy dzięki wy-
trwałości NADER A, a przede wszy-
stkim dzięki' drobiazgowej skrupu-
latności i rzetelności jego raportów,
zmieniono 5 ustaw federalnych, m.in.
o bezpieczeństwie samochodów,. wą-

nitarnych. (Potrzebne mi}' dane zna-

lazł NADER w pewnym raporcie Mi-
nisterstwa Rolnictwa, którego tó do-
kumentu nikomu przed nim nie
chciało się przeczytać). Podobna ak-

cja „konsumerystów" doprowadziła
w roku 1939 do tego, że Admini-
stracja d/s Żywności i Lekarstw
zabroniła producentom stosowania

rakotwórczych cyklamatów w napo-

jach bezalkoholowych, m .in. w Co-
ca-Coli.

Co na to wszystko agencje" rządo-
we, zobowiązane z urzędu, do obro-

ny nabywców? Pytanie to
v postawił

sobie także i NADER. Grupa jego
współpracę wnikó w przeprowadziła
inspekcję w Federalnej Komisji
Handlu i-stwierdziła naocznie, że je-
den z wysokich funkcjonariuszy śpi
na biurku w czasie godzin urzędo-
wania, część jego kolegów' pokrze-
pia się whisky w barze, zaś inni po

prostu nie zadali sobie tfudu przyj-
ścia w tym dniu do pracy. Łatwo

wyobrazić sobie, jaki wybuchł skan-
dal — zwłaszcza, że specjalna ko-

misja wyznaczoria przez Prezydenta
Nixona potwierdziła -

'

obserwacje
NADERA. Ponadto w szeregu innych
opublikowanych dokumentów dowo-
dził on, że agencje mające oficjalnie
bronić interesów konsumenta pozo-
stają poprzez związki personalne w

zażyłych kontaktach z przedsiębior-
stwami. ••

Usiłowania Nadera, by uznać w USA samochody osobowe marki \OJKS-

wagen za nie dość bezpieczne i zakazać ich używania, nie powiodły się.
Amerykańscy byznesmeni nadal współpracują z Volkswagenem i sprowa-

dzają samochody tego typu. (Foto „Cornmerce Today").

runkach pracy w kopalniach, pro-
mieniowaniu radioaktywnym — na -

wet opinie sceptyków, traktujących
z przymrużeniem oka jego działal-

ność, nie są już tak lekceważące.
W roku 1965 uka-zala sie pierwsza

książka R. NADERA pt. „Unsafe at

Any Spcęd". Bvł to w niezwykle os-

trej formie napisany drobiazgowy
raport dotyczący błędów konstrukcyj-,

nych i technicznych samochodu Che-
vrolet Corvair produkowanego przez.
General Motors. W efekcie tej pub-,
likacji i wywołanego przez nią pro-
cesu model ten wycofano z produk-
cji, zaś w .ustawodawstwie amery- .

kańskim wprowadzono przepis zo-

bowiązujący producenta do publicz-
nego ogłoszenia faktu wykrycia de-
fektu w oferowanych przez siebie

samochodach, a
'

ponadto ustalono

podstawowe normy bezpieczeństwa.-
Cała sprawa

— zarówno w trak-
cie przygotowywania raportu, jak i

po jego opublikowaniu — miała sen-

sacyjny przebieg. Jej bohater przez

cały czas był śledzony przez detek-

tywów, otrzymywał najrozmaitsze
pogróżki, zaś podobno arcyponętna'
blondynka. na zlecenie koncernu
GM bezskutecznie usiłowała skusić
NADERA swymi wdziękami, by przy

odpowiedniej' inscenizacji skompro--
mitować go "w opinii publicznej.

Na sprawie Corvaira NADER za-

robił 270 tys. ~ dolarów,
'' które w.

całości obrócił na dalszą działalność..

Samochody pozostały przy tym jego
oczkiem w głowie. I nie będzie chy-
ba zbytniej przesady w stwierdzeniu,
że jgdy w roku 1970 ilość: śmiertel-

nych ofiar wypadków drogowych
spadła po raz pierwszy od wielu .lat

— stanowi to miarę sukcesu pełnego
pasji adwokata. Nie poprzestając
jednak na tym NADER zażądał pod
koniec 1971 roku wycofania z ruchu

wszystkich „garbusów" Volkswage- •

na, które jego zdaniem nie trzymają
się drogi i nie są odporne na zde-
rzenia.

Zachęceni powodzeniem i fundu-

szami, jakich przysporzyła pierwsza
'

wygrana sprawa, NADER i młodzi

współpracownicy, których sobie1
tymczasem pozyskał, wystąpili prze-
ciwko producentom -artykułów, mię--
snych oskarżając ich o nieprzestrze-
ganie elementarnych przepisów sa-

. W konsekwencji wymieniono .kad-

rę i urżędy te nieco się rozruszały.
M.in. Federalna Komisja - Handlu

sprawdzą" dokładnie czy różnorodne

chwyty reklamowe odpowiadają rze-

czywistym zaletom sprzedawanych
artykułów: nakładając w przypadku,
najmniejszych nawet rozbieżności
surowe kary. •

,

Złośliwi przeciwnicy NADERA'
twierdzą, że wcale nie kieruje się
on pragnieniem obrony konsumenta;
lecz jedynie zieje nienawiścią do.
wielkich koncernów,, którym »'zaz-,
drości zysków, władzy oraz pensji
dyrektorskich. Jednakże takie podej-
ście z- pewnością w sposób krzywdzą-
cy zuboża sens konsumeryzmu.

• NADER bardzff często posługuje się
inwektywami, być może czyni to na-

wet celowo • dla zyskania większego'
rozgłosu. Głosi, że wielu managerów
zasłużyło na więzienie za oszustwa,
tripki reklamowe, zatruwanie żyw-'
ności chemikaliami, produkcję nie-,
bezpiecznych dla użytkownika arty-
kułów. Swych kolegów po fachu —•

prawników, którzy dbają o legalną
stronę takiej działalności, nazywa

wysoko płatnymi prostytutkami.
Atakuje rzeczywiście samą górę bu-
sinessu. "

.

Jak twierdzi NADER — Ameryką
rządzą fortuny, które • są doskonale

zorganizowane. Dlatego sam nie uz-

naje amatorstwa. Aparat ludzi, któ-

rymi kieruje, składa się z 50-ciu

najwyższej klasy fachowców: praw--

ników, inżynierów, ekonomistów za-

trudnionych na pełnych etatach w

tzw. Ośrodku Badawczym d/s Och-

rony Interesów Publicznych. Podob-.
nie jak szef pracę swą. wykonują z za-

pałem, choć pensje, jakie otrzymują,-
są o połowę niższe niż w przemyśle.
Wydaje się, że przyczynę.takiego en-

tuzjazmu należałoby widzieć w chęci'
kontynuowania działalności przez
buntujących się kontestatorów. tak-
że i po ukończeniu studiów. Zresztą
wielu pracuje tu na ochotnika.

W przeciwieństwie do tych, prze-
ciw którym'się zwraca, NADER nie

stosuje bluffu, a jego. oskarżenia-są
w pełni udokumentowane,. czego do- •

wodzi ostatnia akcja skierowana,
przeciw imperium chemicznemu. Du
Pont de Nemours. • W • 845-str'onico-

wym raporcie pt. „The Company
. State" („Stan, który należy do przed-

siębiorstwa"), stanowiącym rezultat

półtorarocznej pracy, NADER wska-

zuje, jak wielką władzą dysponuje
,teń koncern w stanie Delaware i w

mieście Wilmington, gdzie ma swą
kwaterę główną. Pod kontrolą
przedsiębiorstwa znajduje się poło-
wa tutejszych banków, 2 główne
dzienniki, jedyny przedstawiciel De-
laware w Kongresie — to członek

rodziny Du Pont, zaś czterej depu-
towani stanu to albo członkowie kla-
nu albo pracownicy koncernu. Na-
wet gubernator jest byłym dyrek-
torem

1
firmy, która . po dziś dzień

wypłaca mu emeryturę. Dzięki
księgowemu zaniżeniu wartości ma-

jątku przedsiębiorstwa i ustanowie-
niu licznych fundacji — koncern op-
łaca- tylko śmiesznie niskie podatki
lokalne. Stosunki feudalne w przed-
siębiorstwie znajdują swój wyraz i
w tym, że nie zatrudnia ono prawie
wcale Murzynów, działacze związko-
wi nie są dopuszczeni do głosu, zaś

najmniejsze próby strajków łamane.
I choćDu Pont de Nemours inwestu-

je duże sumy na badania związane
z ochroną środowiska1—nie przesta-
je wcale wypuszczać do rzeki Dela-
ware substancji trujących.

Raport stał się' z miejsca bestsel-
lerem, choć kosztował po 400 dola-
rów sztuka. I mimo bardzo skrupu-
latnej analizy tego precyzyjnie udo-

kumentowanego liczbami i faktami

opracowania .

— adwokaci . i radcy
przedsiębiorstwa . wykryli w rapor-
cie NADERA zaledwie parę drob-

hycłvnieścislości, a kongresman Pi-er-

re Samuel^Du Pont IV przyznał, .że

przedstawione informacje były do-
kładne.

Tak więc bez względu na' to, czy
działalność „końsulrierystów" - • zain-

spirowana, .zpstala -fcJSQljiEtyw, «zacie-
trzewieniem NADERA czy nie'—ma
ona wyraźnie społeczny wydźwięk.
NADER wierzy zresztą w siłę kon-
taktów-ze społeczeństwem. Jakby nie
było — to właśnie robotnik z De-
troit udzielił mu pierwszych infor-
macji na temat wad modelu Chev-
rolet Corvair, co zadecydowało o

pierwszym sukcesie.

W szczególności zaś zwraca się on

do studentów, wśród których jest
zresztą bardzo popularny. Na spot-

kaniach, za które notabene pobie-
ra honoraria w wysokości 2,5 tys.

dolarów, apeluje NADER do studen-

tów wskazując, że gdyby zrezygno-

wali z Coca-Coli,1 papierosów i al-

koholu, na co. wydają rocznie nie-

bagatelne sumy, to wówczas staliby
się najpotężniejszym lobby. W ten

sposób stworzona zostałaby przeciw-
waga dla „corporatę power" —

po-

tęgi monopoli. Taka postawa wywo-

łuje entuzjazm, trudno się więc. dzi-

wić, że 100 tys. studentów amerykań-
skich zobowiązało się do wpłacania
3 dolarów rocznie" na cele badań do-

tyczących ochrony konsumenta. Nie-

zależnie od tego poważnego zastrzy-
ku finansowego NADERA wspiera
m.in; Fundacja Carnegie óraż znany

i u nas specjalista z zakresu zarzą-

dzania Robert Townsend.

Myliłby się jednak ten, kto by . w

konsurner.y2.mie chciał dostrzec dą-
żenie do głębszych ustrojowych re-

form społecznych. NADER i jego
wyznawcy twierdzą bowiem, że wie-

le Triożna usprawnić konsekwentnie

przestrzegając prawa i tylko prawa.

Dlatego też domagają śię uchwały
Kongresu powołującej do życia spe-

cjalny organ troszczący się o in-

teresy konsumentów z poparciem
funduszy rządowych.

• Nie zanosi się jednak wcale na to,
-by w Stanach Zjednoczonych zapa-

nować miała demokracja konsumen-

tów. Chociaż nowożytny Katon z

pewnością przesadza, twierdząc że

praktyki monopoli powodują astro-

nomiczne straty dla konsumentów

rzędu 200 mld doi., to jednakże do

zrobienia w tej dziedzinie jest je-
szcze wiele.

Na jednym z odczytów zapytano
NADERA, kiedy będzie się ubiegał
o' fotel prezydenta. Pytanie wywo-
łało aplauz audytorium. Twórca kon-

sumeryzmu odpowiedział jednak
sarkastycznie: „Coraz mniej mnie
interesuje, kto zostanie prezydentem
USA, zaś coraz bardziej, kto zajmie
stanowisko prezesa General Mótórs".

NIEDAWNO
został opublikowany

raport specjalnej grupy badaw-

czej OECD1) dotyczący oceny sy-

tuacji w handlu międzynarodowym.
Na czele Komisji, liczącej 12 człon-
ków z tyluż krajów, stał Belg Jean

Rey, od którego nazwiska przyjął ra-

port nazwę.

Moment publikacji raportu nie

był przypadkowy. W ciągu ostat-

nich i2 ' lat średnioroczna sto-

pa wzrostu eksportu krajów OECD

wynosiła około 10 proc., co w wię-
kszości krajów wysoko rozwiniętych
przekraczało stopę wzrostu ich pro-

duktu narodowego brutto. W tym
na przestrzeni trzech ostatnich lat

stopa wzrostu eksportu była dwa

razy większa od stopy wzrostu pro-

dukcji krajów OECD. Publikacja ra-

portu zbiegła się również z napiętą
sytuacją walutową, która móże

wpłynąć hamująco na rozwój obro-

tów '

handlowych. Przy tym raport

potraktowano jako wstępną prezen-

tację stanowisk przed kolejną runcłą
obrad GATT w sprawie obniżek ta-

ryf celnych, która rozpocznie się we

wrześniu tego roku.

Stwierdziwszy, że liberalizacja wy-

miany po II wojnie światowej była
jedną z przyczyn bezprecedensowego
rozwoju gospodarczego, raport pod-
kreśla konieczność dalszego jej kon-

tynuowania w połączeniu z zagwa-

rantowaniem pełnego zatrudnienia,
podtrzymania istniejącego poziomu
życia, postępu społecznego, rozwoju
harm.onijnej polityki regionalnej.

-"Raport-' K&ya^ikdzie^togromny na-

cisk na liberalizację obrotów handlo-

•wyfcłi 'drogą obniżania 1 znoszenia ceł

i innych obciążeń taryfowych oraz

pozataryfowych zarówno na towary

przemysłowe jak i rolne. Uważając,
liberalizację za motor rozwoju han-

dlu, raport jest odzwierciedleniem

interesów krajów na obecnym etapie
ich rozwoju. Tak jak merkantylizm
czy późniejszy angielski liberalizm

były wyrazem prężności gospodar-
czej państw, • które wykształciły swe

silne struktury ekonomiczne pod
ochroną poprzedzająpego je protek-
cjonizmu, tak obecnie silne państwa
OECD chciałyby pozbyć się krępują-
cych je barier. W

T
rzeczywistości

jednak • występują tu • olbrzymie
sprzeczności interesów poszczegól-
nych bloków i pojedynczych.państw:
USA, EWG,/ Japonii,

'

pozostałych
krajów europejskich' czy państw
Trzeciego Świata.

Zmienił się punkt ciężkości handlu

światowego;, .Najbardziej charaktery^ .

: styczna była ekspansja handlowa Ja-

ponii idąca w śląd za błyskawicznym
rozwojem przemysłu, ale jednocze-
śnie dająca mu'nowe szanse rozwo-

ju- Względna pozycja' EWG, również

znacznie wzrosła, głównie .dzięki
dwukrotnie szybszemu rozwojowi
wymiany wewnątrz ugrupowania niż

z krajami trzecimi. Faktycznie jed-
nak, po wyłączeniu handlu wewnątrz

Wspólnego Rynku pozycja EWG w

eksporcie światowym zmieniła się
niewiele (z 16,6 proc. w 1960 do

16,9 proc. w 1970) podczas gdy Ja-

ponii wzrosła dwukrotnie (odpowie-
dnio z 3,4 proc. do 7,0 proc). Stany
Zjednoczone odnotowały w tym cza-

sie spadek swego udziału z 17,4 proc.

do 15,0 proc. Podobnie wyglądała
sytuacja Wielkiej Brytanii.

Więc to ogólne zalecenie liberali-

zacji, któremu skłonrie byłyby przy-

klasnąć wszystkie państwa każde z

osobna, rozpada się na mozaikę nie ,

przystających do siebie interesów.

Prawdziwa ich treść wyłoniła się
przy okazji ostatnich pociągnięć wa-

lutowych i z pewnpścią da znać o so-

bie raz ieszcze we wrześniu w cza-

sie obrad GATT.

Drugą niezwykle' istotną sprawą

jest jak najszybsze uregulowanie
zachwianego systemu walutowo-mo -

netarnego możliwe do zaakceptowa-
nia przez wszystkich członków

OECD. Podobnie jak poprzednie i to

zalecenie jest bardziej pobożnym ży-
czeniem niż realną możliwością,
przynajmniej w krótkim okresie

czasu. Grupa Reya wypowiedziała
się za systemem stałych kursów,
gdyż tylko one mogą ustabilizować

system rozliczeń w obrotach z za-

granicą.
Tak długo jednak, jak istnieć bę-

dą różnice w stopniach inflacji i e-

wolucji kosztów w różnych krajach,
w relacji koszty-ceny wewnętrzne a

ceny eksportowe, zmiany parytetów
poszczególnych walut będą koniecz-

ne, raport nalega jednak na utwo-

rzenie takiego systemu, w którym te

zmiany odbywałyby się w miarę
szybko i odpowiadały niezbędnemu
dopasowaniu.

Trzecią cechą charakterystyczną,
pewnego rodzaju novum raportu jest'
wiązanie rozwoju handlu światowego
z realizacją trzech klasycznych celów

państwa kapitalistycznego — tzw.

„złotego trójkąta": pełnego zatrud-

nienia, stabilizacji rynku wewnętrz-

nego i wzrostu gospodarczego kraju.
Od czasów Keynesa wraz z szybkim
rozwojem interwencjonizmu nastą-

piło w obrotach z zagranicą podpo-
rządkowanie równowagi zewnętrznej
równowadze wewnętrznej uznanej za

ważniejszą. Obecnie zarysowuje się
natomiast tendencja równoczesnego
i niesprzecznego wiązania obu sta-

nów.

Rozwój ^stpsunkóyf. n^ędzjjpąijgdo-
wycjh' , wysmaga

^

Jppvyiem .znasfcnęgo
dopasowania "polityki * zewnętrznej' i

wewnętrznej. Nie śpósób więc wyo-
brazić sobie wewnętrzną politykę
rządu kapitalistycznego, abstrahują-
cą od rozwoju zagranicznych obro-
tów handlowych i niehandlowych.

Ostatnią wreszcie sprawą jest mię-
dzynarodowość propozycji, które ma-

jąc charakter wyłącznie pdstulatyw-
ny a nie normujący, odwołują się
na każdym kroku do konsultacji czy

koordynacji wielostronnej. Dopiero
tak uzgodnione projekty mogą stać

się- pewnymi celami, do których war-

to by dążyć. Międzynarodowe uzgad-
nianie, stało się. już faktem wynika-
jącym- logicznie z otwartości po-

szczególnych gospodarek, ich roz-

licznych zewnętrznych więzi poli-
tycznych. gospodarczych czy kul-

turowych. Utyskiwanie autorów

raportu na niesprawność • tego me-

chanizmu jest tylko zewnętrznym,

objawem sprzeczności pomiędzy
państwami, które odbijają się na

funkcj onowąniu międzynarodowych
negocjacji gospodarczych.
' Jak dotąd, szczególnie' drażliwą
sprawą był udział produktów rol-

nych w zliberalizowanej -wymianie.
Wystarczy przypomnieć kontrower-

sje wokół spraw rolnictwa w łonie

EWG, nie zażegnane właściwie do

tej pory. Raport Reya poświęca te-

mu zagadnieniu szczególnie dużo

miejsca proponując zmianę cen lub

dochodów otrzymywanych przez pro-

ducentów rolnych w poszczególnych
krajach tak, aby sprzyjały one lep-
szemu niż dotąd dostosowywaniu się
podaży do popytu i zachęcały do

produkcji tych dóbr, na które utrzy-

muje się trwały popyt międzynaro-
dowy, a hamowały produkcję tych,
dla których perspektywy zbytu są

niesprzyjające. Żądanie to jest wy-

razem niezgodnego z oczekiwaniami

działania międzynarodowego rynku
artykułów rolnych, w związku z

czym autorzy raportu proponują
swego rodzaju interwencjonizm
poszczególnych rządów po konsulta-

cjach międzyrządowych, zmierzają-
cy dp nadawania produkcji rolnej
bardziej racjonalnego, a ich wymia-
nie — bardziej liberalnego charak-

teru.

Tak więc poza systematycznym

znoszeniem restrykcji importowych
proponuje się uelastyczniać je w

czasie, kiedy rynek krajowy wyka-
zuje pewien niedosyt lub jeżeli z ra-

cji różnic w okresach dostaw czy ja-
kości występuje ińałe ryzyko substy-
tucji pomiędzy produktami krajowy-
mi i importowymi. Chodzi dalej o

likwidację barier par ataryf owych
(np. niektóre przepisy sanitarne czy

normatywne), które nie są w zasa-

dzie środkami protekcji gospodarczej
(choć mają często podobne konsek-

wencje), o unikanie stosowania po-

mocy dla eksportu (co może wywo-

łać perturbacje na rynku międzyna-
rodowym i straty w udziałach ryn-

kowych krajów produkujących po

niskim koszcie). Proponuje się rów-

nież szersze stosowanie polityki
kształtowania zapasów dla amorty-

zacji wahań koniunkturalnych na

rynkach światowych oraz udział pro-

ducentów w pokrywaniu kosztu za-

pasów przewyższających poziom nie-

zbędny (byłoby to ograniczeniem po-

mocy publicznej na rzecz podtrzyma-
nia rynków przesyconych). Następ-
nie, w sytuacjach kryzysowych, gro-

żących nadprodukcją, wysunięto da-

leko idące postulaty interwencjoni-
styczne bezpośredniego i pośredniego
kontrolowania produkcji rolnej. In-

terwencjonizm w rolnictwie obejmo-
wałby również kompensacje w for-

mie płatności bezpośrednich czy ulg
podatkowych dla rolników pracują-
cych w warunkach krańcowych, w

gorszej relatywnie sytuacji niż prze-

ciętną. (np.„ z-powodu małej powierz-
- chni gospodarstw, ztej gleby, dużego

oddalenia ód rynków zbytu itp.)
iic

Raport Reya jest próbą zaradzenia

sytuacji, która powstała- na współ-
czesnych rynkach światowych. W la-

tach 1950—70 udział krajów przemy-

słowych w handlu światowym wzrósł

z 60 proc. do 72 proc. Jednocześnie

udział krajów rozwijających się
spadł z 32 proc. do tylko 17 proc.

Pozostaje to w bezpośrednim zwią-
zku ze zmianami struktury handlu

światowego, ze wzrostem znaczenia

obrotów produktami o wysokim sto-

pniu przetworzenia. W tym kontek-

ście zalecenia raportu stają się o

wiele bardziej zrozumiałe. Liberali-

zacja obrotów międzynarodowych
bowiem leży ciągle w ich własnym
dobrze zrozumianym interesie.

Wymiana ta zresztą coraż bardziej
odbywa się między najbogatszymi.
Problemom handlu z"* krajami roz-

wijającymi się poświęca się zaledwie

pewne ogólnikowe - -twierdzenie' ppd-
kreślające niedostateczny charakter

dotychczasowej pomocy i wyrażające
nadzieję na zmianę sytuacji. Jeśli

dodać jednocześnie, że korporacje
ponadnarodowe zostały uznane za

nośnik postępu techniczno-organiza-
cyjnego, wymowa raportu będzie
przejrzysta, podobnie zresztą jak
szereg podobnych deklaracji z okre-

su np. dziewiętnastowiecznego libe-

ralizmu. Tymczasem jednak państwa
o niewykształconej dostatecznie

strukturze przemysłowej odgradzały
się (i ciągle to czynią) barierą cel-

ną, za którą njiogą zmężnieć i dopie-
ro wtedy włączyć" się w wymianę.
Liberalizacja za wszelką cenę jest
więc próbą stworzenia przez najsil-
niejszych dogodnych dlań ram wy-

miany.

Raport odzwierciedla więc dążność
państw kapitalistycznych do najko-
rzystniejszego, z ich punktu widze-

nia, rozwiązania nękających je pro-
blemów gospodarczo-społecznych. Z

drugiej natomiast jest jednocześnie
świadectwem głębokich sprzeczności
świata kapitalistycznego. Świadczy o

tym fakt, który podkreślają zresztą
sami autorzy raportu, iż rozwiąza-
nie — chociażby częściowe —

propo-

nowanych postulatów będzie nie-
zmiernie trudnd i skomplikowane.

1) OECD — Organizacja Wspófpfacy
Gospodarczej i Rozwoju (obejmująca
wysoko rozwinięte kraje zachodniej Eu-
ropy, Polnocnej Ameryki 1 Japonię),
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PROBLEM
ten nurtuje wielu

ekonomistów zarówno z punktu
widzenia teoretycznego, jak i

praktycznego.

Próba określenia przez M. NA -

SIŁOWSKIEGO (ŻG nr 17/1973
— SYMPTOMY INTENSYW-
NEGO WZROSTU), udziału

ekstensywnych i intensywnych
czynników we wzroścce gosoo-

darczym w latach 1971 i 1972 zasłu-
guje na szczególną uwagę, zwłaszcza
że spotyka się na ten temat dość

kontrowersyjne poglądy. Niektórzy
uważają, że udało się już przesta-
wić gospodarkę na tory intensyw-
nego rozwoju, inni natomiast są zda-
nia — chociażby ze względu na ob-
serwowany znaczny wzrost zatrud-
nienia jak również nakładów 'inwe-
stycyjnych — że wzrost gospodar-
czy ma nadal charakter ekstensyw-
ny, podobnie jak w poprzedniej pię-
ciolatce.

Trzeba przyznać, że artykuł M.

Nasiłowskiego zadowala jednych i

drugich, gdyż na początku tekstu
stwierdza się, że „występująca w

poprzednich latach tendencja do

zwiększenia udziału ekstensywnych
czynników wzrostu, wbrew wszel-
kim pozorom nie uległa zahamowa-
niu", natomiast w drugiej części ar-

tykułu dochodzi do wniosku, że „a-
naliza statystyczna wykazuje wy-
raźnie malejący udział czynników
ekstensyionych w kształtowaniu
tempa rozrostu dochodu narodowe-
go, w szczególności zaś w tempie
wzrostu wydajności pracy. Jest to

tym samym równoznaczne ze wzro-

stem udziału czynników intensyiu-
nych w obu stopach wzrostu". Róż-
nice wyników M. Nasiłowski przy-
pisuje różnym metodom zastosowa-

nym do obliczeń.

W celu krytycznej oceny wywo-
dów oraz wzorów zastosowanych
przy kwantyfikacji czynników wzro-

stu posłużę się pewnymi stwierdze-
niami autora tekstu, z którym pole-
mizuję, ale podanymi we wcześniej-
szej publikacji („CZYNNIKI INTEN-
SYWNEGO WZROSTU I METODY
ICH WYODRĘBNIENIA" — Inwe-

stycje i Budownictwo nr 11/1970).

Wzory użyte do oceny, że „trwa
nadal ekstensywny wzrost" M. Na-
siłowski dyskwalifikuje następujący-
mi słowami: „Metoda ta opiera się
na realistycznym założeniu, że ca-

ła nadwyżka wzrostu dochodu na-

rodowego ponad wzrost zatrudnienia
traktowana jest, jako efekt wzręstu
wydajności pracy ludzkiej. Ten re-

zultat nie budzi' żadnej wątpliwości
(? —

przyp. M.B .), jednakże nas nie
satysfakcjonuje. Tak liczonych efek-
tów wpływu wzrostu wydajności
pracy na wzrost dochodu narodo-
wego nie możemy bowiem trakto-
wać jako ilościowej miary intensy-
fikacji w procesie gospodarowania".

Ze względu jednak, że dość pow-

szechnie stosuje się oceny wzrostu

w oparciu na wskaźniku zatrudnie-

nia i wydajności pracy, przytoczymy

wyniki obliczeń uzyskanych dzięki
zastosowaniu tej metody, ale przed-
stawiając to w formie efektywności
funduszu płac zatrudnionych w pro-

dukcji materialnej oraz produkcyj-
ności kapitału (majątku). Przy ob-

liczaniu wielkości podanych w tab-

licy 1 przyjęto zasadę, że raz przy-

pisuje się cały dochód sile roboczej,
a w drugim przypadku — kapita-
łowi.

EFEKTYWNOŚĆ FUNDUSZU PLAC
I KAPITAŁU W LATACH 1971 i 1972

Efektywność Efektywność
Lata funduszu płac kapitału (majątku)

Wp=D:F Pk=D:K

1971 1,87 0,360
1972 1,80 •) 0,375

Wp — efektywność funduszu plac; Pk —

produkcyjność kapitału; D — dochód
narodowy; F— dochody pierwotne lud-
ności z pracy1); K — kapitał (majątek).

Obliczono na podstawie danych Ma-
łego Rocznika Statystycznego 1973 ss.

50, 52, 65 oraz Komunikatu GUS o roz-

woju gospodarki narodowej i wykona-
niu Narodowego Planu Gospodarczego
w 1972. Trybuna Ludu nr 27 z dnia
28.1.1973 . Ceny 1971 r.

*) Wzrost dochodów pierwotnych lud-
ności rolniczej w stosunku do 1971 r.
jest szacunkowy, co nie ma istotnego
znaczenia dla pokazanych trendów (bę-
dzie jeszcze o tym mowa poniżej).

Z punktu widzenia relacji' pracy
rozwój gospodarczy w 1972 r. miał
charakter świadczący o zwiększeniu
czynników ekstensywnych. Nato-
miast biorąc za podstawę relacje ka-

pitałowe. możemy stwierdzić, że e-

fektywność gospodarowania zwięk-
szyła się, co zarazem oznacza wzrost
udziału czynników intensywnych.
Zatem tego rodzaju analiza nie daje
jednoznacznej odpowiedzi na pyta-
nie, jaka forma rozwoju dominuje
we wzroście gospodarczym w danym
okresie, mimo że parametr pierwot-
nych dochodów ludności lepiej cha-

rakteryzuje ilość, jakość oraz wyko-
rzystanie siły roboczej niż parametr
wyrażony liczbą zatrudnionych.

1 )

Byłoby zatem celowe przyjęcie de-

finicji, określającej jednoznacznie
kryterium wyodrębniania bardziej
lub mniej efektywnych form gospo-
darowania z uwzględnieniem czyn-
ników oddziaływających na wzrost

gospodarczy, które można kwanty-
fikować.

Sięgnijmy do wcześniejszej pracy
M. Nasiłowskiego, który słusznie

stwierdza, że „czynniki mają wzglę-
dem siebie charakter komplemen-
tarny, tzn. wzajemnie uzupełnia-
jący się i nie daje się w sposób
łatwy wyizolować ich wpływu na

przyrost lub tempo wzrostu docho-
du narodowego". (Inwestycje i Bu-
downictwo nr 10/1970).

Uwzględniając komplementarność
tych czynników — mimo wspomnia-
nych trudności — można uznać, że
wszelkie badanie wzrostu ekono-
micznego i punktu "tWdziSma "jednej
relacji (praca lub . kapitał), pozwa-

lają uzyskiwać jedynie przypadkowe
wielkości', hie stanowiące kategorii
ekonomicznych, charakteryzuj ący ch

przebieg procesów wzrostu w go-
spodarce.

Świadom powyższej prawidłowo-,
ści, w celu wyodrębnienia eksten-

sywnego wzrostu M. Nasiłowski

przyjmuje następujące ustalenia:
„za wzrost wydajności pracy musi- '

my w poważnym stopniu płacić
wzrostem nakładów inwestycyjnych
na jedno stanowisko robocze, czyli
wzrostem uzbrojenia pracy. W tym
przypadku ekspansję inwestycyjną
związaną nie tylko ze wzrostem za-

trudnienia, przy nie zmienionym
technicznym uzbrojeniu pracy, ale
także ze wzrostem technicznego
uzbrojenia pracy traktuje się. zazwy-

czaj jako podstawą ekstensywnego
wzrostu".

Przy tym założeniu dodaje się
ekstensywny wzrost pochodzący od

czynnika pracy do ekstensywnego
wzrostu od czynnika kapitału i uzy-

skuje się łączny wzrost od obu czyn-

ników, ale milcząco przyjmuje się,
że waga pracy i kapitału we wzro-

ście gospodarczym jest jednakowa,
co przeczy wynikom badań ekono-
metrycznych wielu autorów. 3)

Ostatecznie jako miarę intensyw-
nego wzrostu Nasiłowski przyjmuje
„nadwyżkę tempa wzrostu wydajno-
ści pracy (w) nad tempem wzrostu

technicznego uzbrojenia pracij (u)..."
W swojej wcześniejszej pracy M.
Nasiłowski krytycznie ustosunkowu-

je się do tej metody, stwierdzając,
że „u podłoża tej metody leży więe
założenie neutralnego typu postępu
technicznego, który w ujęciu empi-
rycznym (tzn. statystycznie uchwyt-
nym) ma miejsce wówczas, jeśli wy-

dajność pracy wzrasta w tym tempie
co i uzbrojenie pracy". Ta nadwyżka
zmienia się również wskutek zmian

kapitałochłonności produkcji i słusz-
nie stwierdza Nasiłowski, że „tutaj
względne zmniejszenie kapitałochłon-
ności produkcji nie może być dobrą
miarą działania intensywnych czyn-
ników wzrostu gospodarczego, tak
jak względny wzrost tej kapitało-
chłonności nie stanowi dowodu bra-
ku *efektów czynników intensyw-
nych".

Nasuwa się tutaj pytanie: Dla-

czego relacje, o których słuszności

jako o miarach ekstensywnego i in-

tensywnego wzrostu M. Nasiłowski

powątpiewał 3 lata temu, zostały
obecnie zastosowane dla oceny wy-
ników w latach 1971 i 1972. Czyżby
stało się to dlatego, że M. Nasiłowski
w okresie tych trzech lat zmienił

poglądy na ten temat?

Występuje również istotna nie-

konsekwencja w wykorzystaniu
informacji statystycznej. Podany
w artykule „SYMPTOMY INTEN-
SYWNEGO WZROSTU" (tablica 1)
wskaźnik (z) dotyczy zatrudnienia w

gospodarce narodowej (jak to wyni-
ka z komunikatu GUS), natomiast

majątek produkcyjny dotyczy sfery
produkcji materialnej. Odejmując
od tempa wzrostu wydajności liczo-

nej w stosunku do gospodarki na-

rodowej tempo wzrostu uzbrojenia
technicznego liczonego w stosunku
do produkcji materialnej otrzymu-
jemy przypadkowe wielkości. Licz-
bowo przedstawia się to następują-
co: w 1971 r. tempo wzrostu za-

trudnienia w gospodarce narodowej
wyniosło 2,8 proc., natomiast w pro-

dukcji materialnej tylko 1,6, .a w,
1972 r,.. odpowiednie, wielkości;iwy

noszą: 4,Ó: ,pj;oc., i 2,85 proc. Zatem

wyniki uzyskane., prz^z JSasiłp\y-j
skiego ś^' przypadkowe'" 1' wcale nie

muszą odpowiadać rzeczywistym re-

lacjom występującym w gospodarce
narodowej.

Niezależnie od tych nieścisłości

kwantytatywnych teza M. Nasiłow-

skiego o pogłębiającym się eksten-

sywnym wzroście w latach 1971
i 1972, sformułowana w pierwszej
części artykułu zamieszczonego w

„Życiu Gospodarczym" jest goło-
słowna, gdyż nie przedstawiono od-

powiednich danych charakteryzują-
cych poprzedni okres, co jedynie
mogłoby służyć za podstawę do for-
mułowania podobnych wniosków.

W poszukiwaniu definicji eksten-

sywnego wzrostu sięgnijmy do in-

nych autorów. Ostatnio ukazała się
interesująca publikacja J. PAJE-
STKI pt. „O GÓLNE WSPÓŁZALEŻ-
NOŚCI ROZWOJOWE I CZYNNIKI

POSTĘPU"3), której szczególne wa-

lory polegają na umiejętnym powią-
zaniu problematyki wzrostu z fun-

kcjonowaniem gospodarki narodo-

wej i na tym tle dóść wnikliwie.,
pertraktowanym. społecznym czynni-
kiem postępu.

J. Pajestka' . słusznie stwierdza, że
może' być mowy o ścisłym od-

różnieniu rozwoju ekstensywnego
od, intensywnego. Najsłusżniej jest
mówić o wzroście roli czynników
intensywnych, tj. efektywnościowych.
Stąd luiaśnie po w styla potrzeba ter-

minu „wzrost intensywny", bowiem
wzrost nasz opietał się nadmiernie
na dążeniu do poszerzenia zasobów,
nie wykształcając odpowiednich
zmian efektywnościowych..."'). W
tekście tym formułuje się definicję
0 ekstensywnym i intensywriym
wzroście w sposób następujący:
„Proces rozwoju może mieć charak-
ter a) intensywny, przy którym de-
cydujące znaczenie dla rozwoju ma

dynamizacja zasobów, tj. ich ilościo-
wy wzrost, przy stosunkowo małej
zmienności czynników efektywno-
ściowych; b) ekstensywny, przy któ-
rym decydujące znaczenie dla roz-

woju ma dynamizacja czynników
efektywnościowych, a na tym dłu-

go opierać się nie można"3) (praw-
dopodobnie zakradł się tu „chochlik
drukarski" , gdyż słowa „intensyw-
ny" i „ekstensywny" należałoby za-

mienić miejscami). Zwłaszcza, że J.

Pajestka do czynników intensyw-
nych zalicza: wzrost kwalifikacji
1 twórczych wartości ludzkich, in-
nowacje w procesach technologicz-
nych, zmiany strukturalne dające
podnoszenie efektywności ekono-

micznej.

Jeśli te skorygowane definicje mo-

gą służyć za podstawę do uśtalenia

właściwej polityki gospodarczej przy

opracowywaniu planów gospodar-
czych, to nie mogą one jednakże
służyć jako robocze definicje dla

wyodrębnienia ekstensywnych i in-

tensywnych czynników wzrostu,
gdyż nie zawierają one konkretnych
wytycznyc-h jak kwantyfikować te

procesy.

Przyjmujemy następujące defini-

cje dla ustalenia ekstensywnych
i intensywnych czynników wzrostu:
— EKSTENSYWNY WZROST
EKONOMICZNY — źródło wzrostu

gospodarczego, obejmujące procesy
ekonomiczne zachodzace PRZY NIE-
ZMIENIONEJ WYDAJNOŚCI PRA-
CY I PRODUKCYJNOŚCI KAPITA-
ŁU (majątek);

— INTENSYWNY; WZROST
- EKONOMICZNY^! —^ źródło wzrostu

gospodarczego, obejmujące procesy

ekonomiczne. zachodzące PRZY

ZMIENIAJĄCEJ SIĘ WYDAJNOŚCI
PRACY i (LUB) PRODUKCYJNO-

ŚCI KAPITAŁU;
— WAGA — stosunek części do

chodu narodowego (produkcji czy-

stej) uzyskiwanej w wyniku działa-
nia danego czynnika lub źródła
wzrostu gospodarczego do całości
dochodu narodowego wytworzonego
w tym samym okresie czasu (źródłem
wzrostu gospodarczego może być
ekstensywny wzrost, intensywny
wzrost, stosunki z zagranicą, zmia-

ny strukturalne itd).
W oparciu o te definicje zo-

stała opracowana uproszczona for-
muła przyrostu dochodu narodowe-

go. Miarą intensywnego wzrostu

są trzeci i czwarty składnik formuły
obejmujący część dochodu narodo-

wego powstałą wskutek wyzyskania
osiągnięć naukowych oraz zmian

strukturalnych.
Wyniki obliczeń dokonanych dla

lat 1971 i 1972 podane są w tabli-

cy 2. Jako bazę porównawczą ^rzy-
' jęto "lata 1966—1969 , gdyż- dla tych
lat autor niniejszego artykułu, prze-
prowadzał obliczenia podane w przy-

; pisie1). Zś' względu na niekorzystne
! Wyniki gospodarcze uzyskane >y

1970 r., obliczenia dla całej pięciolat-
ki (1966—1970) dadzą wyniki jesz- ,

cze bardziej niekorzystne. Dlatego
też uzasadnione jest przeprowadzać
porównania' dla .wielkości' średniej
poprzedniego okresu niż. W 1970 r., .

•który miał charakter szczególny.-

Jak wynika z danych tablicy 2,
rok 1971 stanowił przełom w roz-

woju gospodarczym Polski w ostat-

nim dziesięcioleciu, gdyż w rozpa-

trywanych latach uzyskano wskaź-
niki wzrostu dochodu narodowego
wyższe niż za poprzednie 10 lat.
Również udział ekstensywnego
wzrostu w stosunku do średniej lat
1966—1969 zmniejszył się z ok. 50

proc. do 25 proc. i odpowiednio
wzrósł udział czynników intensyfi-
kujących wzrost gospodarczy. Nato-

miast, rok 1972 charakteryzuje się
nieznaczną poprawą gospodarowania
czynnikiem kapitału tzn., że wypo-
sażenie techniczne zakładów prze-

mysłowych było lepiej wyzyskane,
natomiast nastąpiło pogorszenie go-

spodarowania siłą roboczą, co wy-
raziło się zmniejszeniem udziału wy-

dajności pracy we wzroście gospo-
darczym. Mimo pogorszenia wyni-
ków gospodarowania czynnikiem
pracy w 1972 roku, to jednakże uzy-
skane wyniki są bardziej korzystne
niż obliczone dla lat 1966—1969, gdyż
udział ekstensywnego wzrostu wy-
nosił 35 proc., podczas gdy w po-
przednim okresie ok. 50 proc.

WSKAŹNIKI WZROSTU DOCHODU
NARODOWEGO W LATACH

1971 i 1972 (W W/o)

Lp. Wskaźnik 1966-69 1971 1972

1. Średnioroczny wska-
źnik wzrostu docho-
du narodowego 6,2 8,2 9,0

2. Udział przyrostu dó-
. chodu narodowego
dzięki Czynnikowi
kapitału we wzroś-
cie ekstensywnym 20,3 9,8 8,8

3. Udział przyrostu do-
chodu narodowego
dzięki czynnikowi
pracy 'we wzroście
ekstensywnym • • 29,8 -15^ -^25,7

1 Udział ^przyrostu do- -

® fchttdu narodowego
dzięki czynnikowi
kapitału we wzroście
intensywnym — 0,4

'

7,7 -8,T
5. Udział przyrostu do-

chodu narodowego
dzięki czynnikowi
pracy we wzroście
-intensywnym 50,2 • 66,8 56,8

6. Waga ekstensywne- -

go wzrostu 0,501 0,255 0,345
7. Waga intensywnego

wzrostu 0,499 0,745 0,655
8. Waga czynnika ka-

pitału 0,2 0,175 0,170*)
9. Waga czynnika pracy 0,8 0,825 0,83 ")

Obliczono na podstawie danych Małego
Rocznika Statystycznego 1973 str. 50, 51,
52, 65, 144 oraz publikacji podanych w.

przypisie.
*) wielkość szacunkowa uzasadniona re-

lacjami wzrostu dochodów i majątku;
przy przyjęciu wagi 1972 r. równej wiel-
kościom 1971 r.

Można przedstawić następujące
rozumowanie w celu udowodnienia

wiarogodności przedstawionych da-
nych. W 1971 i 1972 roku kapitał
wzrastał po 4,5 proc. rocznie, za-

trudnienie odpowiednio 1,6 i 2,85
proc., zaś dochód narodowy o 8,2

proc. i 9,0
^

proc.; zatem tempo
wzrostu kaoitału nie zmieniło,-się,
zaś tśmpo przyrostu doehoau, naro-

dowego zwiększyło się o 10 proc.
(z 8,2 proc. na. 9,0 proc.) W tym
okresie, to'można oczekiwać,'; że

przyczyniło się do tego w jakimś
.. stopniu lepsze gospodarowanie;, ka-

pitałem. PrzyroŚt zatrudnienia na-

tomiast • wzrósł relatywnie'o 75 proc.
(z 1,6 proc. do 2,35 proc.), ' z$/: do-
chód narodowy — jak już wspo-

minaliśmy — relatywnie tylko o 10
proc., zatem można oczekiwać, że

gospodarowanie siłą roboczą — mi-
mo że było lepsze — w stosunku do

poprzedniej pięciolatki pogorszyło
się.

Trzeba jeszcze odpowiedzieć na

pytanie — co było powodem tego
stanu rzeczy? W danym przypadku
słusznie zauważył M. Nasiłowski, że

nastąpiło „szerokie wykorzystanie
rezerw płytko położonych", których
starczyło jedynie na 1971 rok. Poza

tym rok 1971 był okresem wielkiej
mobilizacji politycznej, jako reakcja
na złe wynikł gospodarowania' w po-

przednich latach. W 1972 roku na-

stąpiło zwiększenie tempa wzrostu
dochodu narodowego w stosunku, do
1971 r. i tym samym znaleźliśmy się
w czołówce państw pod względem
dynamiki wzrostu. Przy wyższych
wskaźnikach wzrostu można oczeki-
wać zmniejszenia efektywności go-
spodarowania, gdyż w miarę selek-
cji technik produkcji zmuszeni je-
steśmy stosować coraz mniej efek-

tywne rozwiązania; poza tym w tak
krótkim okresie mało prawdopodob-
ne jest, aby nastąpiły rewolucyjne
zmiany jakościowe w technice pro-
dukcji lub w zarządzaniu gospodar-
ką, co mogłoby zmienić ten trend.

Sumując uwagi na temat „sympto-
mów intensywnego wzrostu" można

stwierdzić, że M. Nasiłowski sfor-
mułował (w Ż. G .j tezę o pogłębia-
jącym się ekstensywnym wzroście
w stosunku do lat poprzednich,
zresztą nie opartą na żadnej bazie

porównawczej, zaś te zmienne re-

lacje, które ustalił w tej publikacji
— niezależnie od popełnionych błę-
dów liczbowych — sam ocenia na-

stępującymi słowami, oceniając rów-
nocześnie metodologię, którą wyko-
rzystał dla tych celów: „Krótko mó-

wiąc uzyskujemy tylko to cośmy z

góry założyli i dlatego do tego ro-

dzaju wyników nie możemy przy-

wiązywać zbyt wielkiego -znaczenia".

wykonanych
1 'w ra-

•maćhśjrtiriieęjśżei publikacji wykorzy-
stano formułę opracowaną przez
autora, przy czym wagi zostały usta-

lone w oparciu na określonych re-

lacjach ekonomicznych. Wydaje się,
że uzyskane wyniki są bardziej
adekwatne w stosunku do rzeczy-

wistej relacji niż wnioski M. Nasi-

łowskiego.

1) Metoda obliczania dochodów pier-
wotnych ludności zatrudnionej w pro-
dukcji materialnej, jak również wprowa-
dzenie wzoru opisanego w tekście po-
dane są w następujących publikacjach:
M. Borowy. Kwantyfikacja intensywne-
go wzrostu. Gospodarka Planowa nr
8/71; R. Wilczewski. Na marginesie
„Kwantyfikacji intensywnego wzrostu".
Gospodarka Planowa nr 8/71; M. Borowy.
Drugi margines „Kwantyfikacji inten-
sywnego wzrostu". Gospodarka Planowa
nr 12/71.

2) P. H. Douglas uzyskał dla Stanów
Zjednoczonych współczynniki elastycz-
ności produkcji względem zatrudnienia
0,7, a środków trwałych 0,3; E. Denison
uzyskał dla Stanów Zjednoczonych wa-

gę kapitału — 0,27, zaś pracy
— 0,73 .

The Sources of Eoonomlc Growth United
States and the Alternatives Before US" .

3) J. Pajestka. Ogólne współzależności
rozwojowe i społeczne czynniki postępu.
Ekonomista nr 1/1973.

RECENZJE • RECENZJE

PRACĘ
ROMUALDA KUDLIŃSKIEGO nt. „STRA.

TEGIA WIELKICH KORPORACJI" (Warsza-
wa, PWE, 1972), można uznać zą niewątpli-

wy krok naprzód marksowskiej ekonomii politycz-
nej w tej dziedzinie.

Jest to monografia teoretyczna, w której Autor
koncentruje się głównie na analizie jednego z elemen-
tów strategii wielkich korporacji, a mianowicie rela-
cji: koszty — zyski —

ceny. Są to zagadnienia strate-

gii wewnętrznej nieodłącznie powiązanej ze strategią
rynkową. Tytuł „STRATEGIA WIELKICH KORPORA-
CJI" pozwala oczekiwać podjęcia takich między innymi
marginesowo potraktowanych zagadnień jak sprawa

strategii zewnętrznej, w szczególności sposobów prze-

zwyciężania konfliktu państwo — korporacja; rozwoju
korporacji międzynarodowych, jako elementu działania
na rynku światowym; kreowania na coraz większą
skalę „wielobranżowych" korporacji gigantów zarów-
no narodowych, jak i międzynarodowych, co likwiduje
trudności przepływu kapitału z gałęzi do gałęzi i za-

pewnia stabilizację zysków niezależnię, od fluktuacji
na różnych odcinkach.

Problemy interrelacji kosztów, zysków i cen w wa-

runkach rynku oligopolu, którymi zajął się Autor, są
omawiane wieloaspektowo; analiza teoretyczna poparta
jest bardzo ciekawym materiałem empirycznym. Zo-

stały również zaprezentowane teorie i osiągnięcia (choć
może nie wszystkie najnowsze) ekonomistów zachod-
nich. Znajdujemy wyczerpujące i zarazem krytyczne
omówienie teorii załamanej krzywej popytu P. M.

SWEEZEGO, R. L. HALLA, C. J. MIT HA. Szeroko
analizowana jest teoria I. S . BAINA oraz P. SYLOSA
LABINIEGO dotyczącą wyjaśnienia ceny oligopolu.

Dalej autor podejmuje problem wyznaczenia kosztów
w wielkich korporacjach dochodząc do wniosku, że

„rozpowszechnianie się i utrwalanie oligopolistycznej
struktury rynku pociąga za sobą konieczność plano-
wania kosztów. (. ..) Planowanie jest domeną wielkich

korporacji... które zachowują się tak jakby w ich rę-
kach spoczywała decyzja co do wysokości przyszłych
cen...

" Stąd w logicznej konsekwencji przechodzi do

TRATEGIA
KORPORACJI

analizy celów działalności korporacji. Problem ten jest
jednym z zasadniczych dla zrozumienia mechanizmu
funkcjonowania systemu kapitalistycznego i wymaga

stałej weryfikacji ze względu na szybkie zmiany
strukturalne jakim system ten ostatnio podlega. Skło-
niło to wielu, ekonomistów burżuazyjnych do odrzu-
cenia maksymalizacji zysku jako generalnego celu
działalności gospodarczej. Autor „STRATEGII..." wy-
kazuje bezzasadność tych twierdzeń, dowodząc, że
aczkolwiek zmieniają się metody i • drogi prowadzące
do tego celu, on sam, czyli maksymalizacja zysku, po-

postaje bez zmian.

Zysk jest pojęciem ekSmriicznym podlegającym
kwantyfikacji, w związku ż tym może. on spełniać
rolę miernika efektywności działania oraz wystąpić
również jako czynnik determinujący przyszłe ceny,
ale do jakiego stopnia?

Aby odpowiedzieć na to pytanie Autor przeprowa-
dza szczegółowe i obszerne badania empiryczne oraz

wnikliwą analizę teoretyczną relacji: kapitał — stopa
zysku Wynikiem jest bardzo ważny, do tej pory
w marksowskiej literaturze ekonomicznej nie precyzo-

wany wniosek: STOPA ZYSKU JEST ROSNĄCĄ
FUNKCJA KAPITAŁU. Autorowi wydaje się, że stoi
to w sprzeczności z koncepcją przeciętnej stopy zysku
Ii. MARKSA. Ale, jak mówi, od chwili kiedy K.
MARKS opracował tę koncepcję minęło sto lat. Zmie-
nił sig sposób funkcjonowania rynku kapitalistycznego.

Dla wyjaśnienia przyczyn zróżnicowania stopy zy-

sku Autor bada zależności między kapitałem a stopą
zysku w procesie produkcji i wymiany na szczeblu kor-
poracji. Kapitał korporacji określa jej potencjał produk-
cyjny (skalę produkcji i technikę wytwarzania) i po-

tencjał rynkowy (udział korporacji w podaży gałęzi,
techniczne właściwości produktów). „Skala produkcji
stanowi ilościową stronę techniki produkcji... podpo-
rządkowuje organizację procesu wytwarzania jego
wielkości". Zatem wszystkie elementy potencjału pro-

dukcyjnego są współzależne. Decydują one o udziale
korporacji w korzyściach płynących z postępu tech-
nicznego, co odzwierciedla się we wzrastającej stopie
zysku. Rozmiary potencjału rynkowego korporacji są
zależne od jej potencjału produkcyjnego — im więk-
sza skala produkcji, tym większy udział w sprzedaży
danej gałęzi, tym większe możliwości nakładów na

reklamę, tym większe możliwości kształtowania ceny.

Możliwości ograniczenia w sferze kształtowania cen

Autor omawia na tle mechanizmu funkcjonowania
rynku. Rozpoczyna od struktury rynku oligopolu, po-

kazuje zależności konkurencyjne na tym rynku. Isto-

tnym wnioskiem jest że CENA PRZESTAŁA BYC
NAJOSTRZEJSZYM ŚRODKIEM WALKI KONKU-
RENCYJNEJ NA RYNKU OLIGOPOLU. Zmiennymi
strategicznymi, którymi posługuje się korporacja, są

koszty, zmiana technicznej charakterystyki produk-
tów. W tym miejscu, jak. i poprzednio Autor przyjmu-
je, że celem działalności korporacji jest realizacja „za-,

łożonej stopy zysku".

Jeśt to pojęcie nie sprecyzowane bliżej przez Autora,
nie wiadomo jak powstaje ta „założona stopa zysku",
którą to wielkością operują wielkie korporacje w swo-

ich programach rozwoju. Jedyną sugestią co należy ro-

zumieć przez założoną stopę zysku jest stwierdzenie:
„Wielka korporacja, która opanowała znaczną część
rynku, uruchamia cały potencjał produkcyjny i rynko-
wy, aby zapewnić sobie co najmniej taką stopę zysku,
jaką osiągają korporacje o podobnej wielkości w in-

nych gałęziach przemysłu. Proces kierowania się wy-

sokością stopy zysku w całym przemyśle jest tym bar-

dziej intensywny, im bardziej działalność korporacji
wybiega poza ramy jednej gałęzi przemysłu... Niewiel-
kie znaczenie ma analiza stopy zysku drobnych przed-
siębiorstw znajdujących się na marginesie rynku ga-

łęzi" .

Nieodparcie nasuwa się wniosek — przeciętna stopa
o tendencji do wyrównywania się stopy zysku od ka-
pitałów zaangażowanych w różnych sferach produkcji.

Pozwolę sobie zacytować znowu Autora, który pisze:
„wszystkie teorie rynku oligopolu zawierają ten sam

błąd!., a mianowicie przyjmując zysk, będący składo-

wym elementem ceny za dany, nie tłumaczą mecha-
nizmu jego powstania, dlatego cena oligopolu jest za-

wieszona w próżni". Autorowi nie udało się również,
pomimo znacznego postępu w analizie, wyeliminować
tego błędu. Rynek oligopolistyczny traktuje wyłącznie
jako rynek producenta, choć w pewnym momęncie mó-

wi, że cena jest zmienną decydującą o wielkości sprze-

daży —

a wielkość sprzedaży decyduje o zysku. Nie-
mniej jednak konkluduje, że wysokość zysków wyzna-
cza poziom cen, co nie wydaje się spójne z poprzedni-
mi elementami rozważań.

Te uwagi nie zmieniają faktu, że książka Romualda
Kudlińskiego wprowadza wiele ciekawych, nowych
ustaleń teoretycznych dotyczących funkcjonowania
korporacji, równocześnie uświadamia nam jak wiele
problemów analizy ekonomicznej wymaga po-

nownego rozpatrzenia. Wszystko czyni z niej
cenną pozycję w naszej literaturze ekonomicznej.

KRYSTYNA DEMBIŃSKA
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Dlaczego
brak sprzętu
rolniczego?

Władze powiatu sejneńskiego są
bardzo zaniepokojone złym zaopatrzo-
niem w maszyny rolnicze miejscowej
składnicy Gminnej Spółdzielni.' Przy-
działy otrzyniy waiie w poszczegól-
nych £warta!acl)> nie pokrywają po-
trzeb tulników tego powiatu, którzy
z. roku na rok chcą więcej inwesto-
wać, nie tylko ,w. budynki inwentar-
skie i gospodarcze, 'ale i w mechani-
zację. Dowodem dużego zaintereso-
wania rolników, mechanizacją jest fakt
sprzedaży w 1972 r.

— 182 sztuk ciąg-
ników. Natomiast łącznie rolnicy tu-
tejszego powiatu zakupili w skład-
nicy GS w ostatnich Icilltu latach ;i!)l'
traktory {bez pełnego zestawu ma-

szyn towarzyszących.
Rok bieżący w Zakresie zaopatrze-

nia w maszyny rolnicze szczególnie
trakcji ciągnikowej' jest jednak nie-
korzystny. Na zamówionych 55 ma-

szyn Białostockie Przedsiębiorstwo
Handlu Sprzętem Rolniczym „Agro-
mk" w Białymstoku potwierdziło tyl-
ko. 23 pozycje i to w ilościach o wie-
le mniejszych niż określało zamó-
wienie. .Przedsiębiorstwo, to -stwier-.-.

; dza, .iż niepełne 'potwierdzenie za-

mówienia; wynika z br&kią przydzia-
łów Cehtra» Handlu Sprzętem Rolni-
czy»' Warszawie, . , Czyżby, braki -

wynikały z ograniczonej produkcji
tych maszyn? Przecież ' środki maso-

wego» przekazu- Informująo przekro-
czeniu planów produkcji!" Kto więc
ponosi winę za braki w zaopatrzeniu?

ALG
Sejny

Wyjaśnienie IHW
W numerze 24 „Życia Gospodar-

czego" z 17 czerwca 1973 r. znalazł
Kię sierót referatu „Ekonomiki bran-
żowe i badania stosowane" przygo-
towanego na II Kongres Nauki Pol-
skiej przez JERZEGO LIS IIUE WI-
CZA.

W referacie tym znajdują się dwa
zdania - mające scharakteryzować
działalność Instytutu Handlu Wew-
nętrznego. Pierwsze z nich brzmi:
„ Działalność Instytutu Handlu Wew-
nętrznego sprowadza się w dużej
mierze do prac o charakterze wy-
raźnie usługowym; są one przeważ-
nie nie publikowane". Zdanie to nie-
stety nie odpowiada rzeczywistości,
jest raczej wynikiem braku zasięg-
nięcia przez autora informacji o pra-
cach Instytutu.

Prawdą jest, że prace wykonywa-
ne w Instytucie Handlu Wewnętrz-
nego mają na celu PROGRAMOWE
ROZWIJANIE POZNANIA NAUKO-
WEGO SFER WYMIANY (wewnętrz-

nego obrotu towarowego) 1 SPOŻY-
CIA, a dotyczy to zarówno ' PRAC
PODSTAWOWYCH, JAK i STOSO-

WANYCH. Na ich podstawie służy-
my władzom partyjnyju i rządowym,
a także praktyce gospodarczej wy-
sokiego szczebla (Komisja Planowa-
nia, ministerstwa, centrale gospodar-
cze) opracowaniami konkretnymi »

różnym charakterze (prograńi sieci
handlowej) programów systemowych
(system badań rynku), opracowali
analitycznych, licznych prac progno-
stycznych dla okresów krótkich i
długich, ekspertyz, recenzji itd. Jest
to dla nas działalność oczywista —

jako, że Instytut nasz jest placów-
ką resortową — aie zawsze, byja oną
uprawiana na podstawie naszych pla-
nowych opracowań naukowo-badaw-
czych, a nie zamiast nich.

Prawdą jest, że prawie wszystkie
nasze prace (z, wyjątkiem wykony-
wanych wyłącznie dla potrzeb ogniw
polityki, .administracji i, praktyki go-
spodarczej) były i są publikowane:
1) drukiem głównie przez Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2) w se-

rii powielanej Biblioteka IHW (oko-
ło 90 pozycji), 3) w serii powielanej
Opracowania i Materiały IHW około
10» pozycji, 4) w kwartalnych zeszy-
tach Itoczników Instytutu Handlu
Wewnętrznego (wydawanych drukiem
od 19 lat).

Tak wyglądają fakty. Oceną war-

tości naszych opracowań nie będzie-
my się oczywiście zajmować; w tej
sprawie wielokrotnie wypowiadali
się pracownicy nauki (w tym wybitni
uczeni) w kraju i zagranicą, a także
Itomis.je sejmowe, kierownicy, życia
gospodarczego, politycy i praktycy.
Opinie te są rejestrowane w naszych
corocznych sprawozdaniach i łatwo
je znalożć.

? dr T. PALASZEWSKA-REINDL.
p/o Dyrektora Instytutu

OD REDAKCJI: W nocie noprzedza-
.iące.1 artykuł J. Listkiewicza (2.G .

nr 24/1973) zaznaczyliśmy że są to
fragmenty referatu. Konieczne ze

względu na rozmiary referatu' skróty
redalccy.ine dotknęły również infor-
macji, które autor podał o działal-
ności różnych instytutów naukowych,
w tym także IHW. Niepełna infor-
macja o IHW nie jest ani przez re-

dakcję. ani przez autora zamierzona.
Pragniemy zaznaczyć, że w zwięzłej
charakterystyce IHW J. Lisikiewicz
napisał m. in.: „Wąrto nadmienić, że
Instytut ten rozwija rozległą dzia-
łalność informacyjną, bibliograficzną,
konsultacyjna i dokumentacyjną na

użytek nauki i praktyki".

Kim są dyrektorzy
przedsiębiorstw

W polowie ubiegłego Toku wysłano
z inicjatywy Komitetu Dzielnicowego
PZPR dzielnicy Wrocław — Psie Po-
le do dyrektorów zakładów pracy
ankietę zawierającą pytania doty-

czące m. in. wykształcenia zawodo-
wego, stażu '

pracy, zaihteresowania
działalnością ' społeczno-polityczną.
Odpowiedziało 74 osoby z 28 przed-
siębiorstw. okazało się, że 39 dyrek-
torów miało ponad pięcioletni staż
pracy na swoich stanowiskach, a po-
zostałych 35 pracowało od 1 do 5 lat.
można zatem powiedzieć, że w wlęk-

, szóści jest to kadra o sporym do-
świadczeniu zawodowym. Obecne sta-
nowiska dyrektorzy zajmują po przej-
ściu przez liczne niższe szczeble w

przedsiębiorstwach, bądź w wielu
przypadkach, po przejściu" z-'irinyćh.
zakładów lub instytucji. Przeważnie
przejścia te odbywają się w . ramach,
tej saniej branży.

Ukończone studia techniczne posia-
da 40 osób, wyższe ekonomiczne —

24 osoby, admjnistracyj norPrayilic?e
• — 2 óspby, i' wykształcenie średnic

— '8 . osób. W. sumie więc blisko . 90
proc. ankietowanych ma ukończone
studia'.wyższe, w , większości są to in-
żynierówlc i ekonomiści.

Najliczniejszą grupę stanowią dy-
rektorzy w wieku od 41 do 45 lat 1
od 46 do 50 lat. W tych dwóch gru-
pach wiekowych skupia się 57 proc.
ankietowanych. Nieliczne są przypad-
ki pełnienia tej funkcji przez ludzi
w wieku do 35 lat (4 osoby) lub po-
wyżej 50 lat (7 osób). Nie pełni tej
funkcji nikt powyżej 60 lat. W kra-
jach wysoko uprzemysłowionych za

najbardziej odpowiedni dla dyrekto-
rów uważa się wiek do 40 lat. Po-
wyżej tej granicy wiekowej dyrekto-
rzy przechodzą na funkcje doradców.
Brak zupełnie kobiet wśród dyrekto-
rów. Składa się na to wiele przyczyn. .

. Dotychczasowe spostrzeżenia wyka-
zują, że efekty zawodowe kobiet są

iniższe ze względu na bardzo wyczer-
pujący styl pracy kierowników przed-
siębiorstw. Wynika to ze stosunko-
wo mato nowoczesnego systemu in-
formacji i podejmowania decyzji.
Przestarzały sposób kierowania zmu-

sza do kilkunastogodzinnego czasu

pracy w ciągu dnia. Brak kobiet
wśród dyrektorów zdaje się wynikać
również z faktu, że okres szczyto-
wej aktywności zawodowej zbiega się
z okresem najwyższej aktywności
biologicznej.

Wszyscy ankietowani mają ustabili-
zowaną sytuacją rodzinną. Każdy z

dyrektorów jest żonaty i ma prze-
ważnie dwoje (około 60 proc. osób)
lub jedno dziecko (22 proc. osób), na

-

leży do PZPR, co stanowi 83 proc.,
bezpartyjnych — 11 tj. 15 proc., je-
den Jest członkiem ZSL. Pochodze-
nie społeczne zdecydowanej większo-
ści jest robotnicze i chłopskie.

Stosunkowo mało (10 proc.) spośród
ankietowanych pełni funkcje społecz-
ne z wyboru w organizacjach spo-
łeczno-politycznych. Charakterystycz-
nym zjawiskiem jest fakt, że jedne i
te same osoby pełnią po kilka funk-
cji społecznych jednocześnie i efekty
pracy zawodowej tych właśnie dy-
rektorów-spoleczuików są na ogół
wyższe, kierują oni dużymi jednost-
kami' gospodarczymi. Najczęściej dy-
rektorzy cl są zaangażowani w takich
organizacjach jak: NOT, PTE,
ZBoWiD, związki zawodowe i organi-

zacje .sportowe. Dość często wchodzą
w skład władz partyjnych na szcze-
blu KW PZPR i POP PZPR. .

Mała ankieta nasuwa refleksję? Czy
w przyszłości szkolenie dyrektorów
nadal będzie odbywało się przesj ter-
minowanie na niższych szczeblach ad-
ministracji gospodarczej, czy też udo-
skonaleniu ulegnie system kształce-
nia 1 wyławiania talentów kiciowni-
czyćh, przy czym to drugie, rozwią-
zanie wydaje Się o wiele korzystniej-
sze.

mgr EMIL ANTONISZYN
wróclaw

Warto analizować
te związki

Interesujące wydają się związki naj-
ważniejszej przyczyny wypadków przy
pracy, jaką jest wadliwa organizacja
pracy a czynnikami powoduja.cymi
urazy wypadkowe. Można uchwycić
te związki w szczegółowej analizie
dokonane,) na podstawie materiałów
uzyskanych z kart. wypadków przy
pracy. Przykładową analizę typh po-
wiązań przeprowadzono w oparciu
• karty wypadków przy pracy z kil-
ku lat w stalowni jednej z hut.

Czynnikiem, który spowodował pra-
wie 50 proc. wypadków wskutek wa-

dliwej organizacji pracy, były ude-
rzenia przez urządzenia transportowe,
względnie transportowane przedmio-
ty. Uderzenia w czasie transportu
wywołują na ogół wypadki ciężkie,
powodujące niezdolność do pracy
trwającą ponad 28 dni.

W oparciu o tak wąskie badania
nie można wyciągać generalizujących
wniosków. Wadliwa, organizacja pra-
cy jest jednak główną przyczyną wy-
padków pi'zy pracy. Stanowi ona oko-
ło 40 proc. przyczyn wypadków przy
pracy w przemyśle ogółem i prawie
połowę ogólnej liczby przyczyn wy-
padków w hutnictwie żelaza. Podob-
nie kształtuje się udział tej przy-
czyny w powodowaniu wypadków, w

przemyśle maszynowym. W rzeczy-
wistości udział tej przyczyny . wy-
padków jest jeszcze wyższy niż po-
dają oricjalne źródła statystyczne,
gdyż zrozumiała jest niechęć praco-
wników odpowiednich komórek do
kwalifikowania, że przyczyną powsta-
wania, wypadków przy pracy była
wadliwa organizacja pracy, bowiem
stwierdzenie takie obciąża tych pra-
cowników w sposób bezpośredni lub
pośredni.

Wydaje się, że każdy zakład —

po-
dobnie jak to zrobiono w stalowni —

powinien przeprowadzić analizę zwią-
zków wadliwej organizacji pracy z

wypadkami oraz czynnikami powo-
dującymi urazy wypadkowe, wskazu-
jąc na zachodzące zależności. Mogło-
by to przyczynić się do poprawy or-

ganizacji pracy, do znacznego ogra-
niczenia źródeł wypadków, a co za

tym idzie ograniczenia, wielomiliar-

dowych strat powstających w gospo-
darce narodowej wskutek wypadków. '

przy pracy, nie mówiąc już o nie*
szczęściu osobistym jednostek i

:
ich-

najbliższych.
JERZY CHMURA

Rozwadów

Trzeba badać
predyspozycje
do pracy na morzu

W ..Zywocilrj Gospodarczymi'' W-'
numerze 13 z 1 kwietnia br.' przyto-
czyliśmy notatkę, z której wynika, że
w PLO culy zespół psychologów ma

zbadać, czy ludzie nadużywający
alkoholu, powodujący wypadki i ki.-u-
flikly są przydatni du zawodu ma-

rynarskiego. Wydawało sic;, że nie
trzeba aż całego zespołu naukow- •

(•mv, aby odpowiedzieć na tak sfor-
mułowane pytania.

Kierownictwo Pracowni Psychologii
1 Socjologii Pracy w Polskich Liniach
Oceanicznych wyjaśnia, 'że „. ..no wo

powołana pracownia ule jest osobli-
wym przypadkiem sięgania przed-
siębiorstwa do wielu dyscyplin nau-
ki. Podobnych placówek .określanych
mianem ośrodków badan, lub pra-
cowni w wielu resortach istnieje o-
becnie w Polsce około kilkudziesię-
ciu. Wymieniona pracownia jest siód-
mą z kolei, zorganizowaną w resor-

cie żeglugi.
Obecnie objęci są badaniami psy-

chologicznymi kandydaci zatrudniani
. bezpośrednio w transporcie oceani-

cznym. Celem tych badań jest prze-
de wszystkirii wyselekcjonowanie o-
sób o największych predyspozycjach
do zawodu. Siatek handlowy jest
środowiskiem zamkniętym bez moż-
liwości szerszych i swobodnych in-
terakcji personalnych i rym samym
deprymującym realizację wielu po-
trzeb człowieka — podbbnie jak od-
osobnienie w więzieniu. Czyli sanie
warunki w szerokim znaczeniu wy.
wolują częste stany frustracji, jest
to typowa sj'tuacja stressu psycho-
logicznego- , w której wykonuje swą
pracę marynarz.

Do takiej pracy predysponowane
są jednostki odporne psychicznie,
gdyż brak kontroli emocjonalnej i
tolerancji na frustracje charaktery-
styczny dla wielu typów osobowoscl
powoduje, że drobny stosunkowo in-
cydent wywołuje gwałtowną

' reakcję '

emocjonalną i w konsekwencji za-
chowanie nieadekwatne do racjonal-
nej sytuacji. W badaniach psycholo-
gicznych stwierdza się odporność na

frustrację, aktualny niepokój, predy-
spozycje do nerwic, ogólną spraw-
ność • psychomotoryczną i intelektual-
ną, wyklucza się zmiany- organiczne
ośrodkowego układu nerwowego, na

podłożu których mogłoby dojść do
zmian psychicznych pracownika w
warunkach stressu.

Inną dziedziną działalności Praco-
wni są podejmowane badania psy-

chologlczno-socjologlczne problemów
w zakresie świadczeń socjalnych 1
polityki' kadrowej- np:
• psychóiogiczno-socjologlczna ocena

przydatności kobiet do pracy na

statkach PLO oraz prognoza ce-
lowości dalszego ich zatrudniania,

• wpływ działalności kulturalno-os-

,. wiatowej, na statkach na kształto-
wanie cech osobowości i efekty-
wności pracy w transporcie oceu-

. nlcznym.-
0 badania w' ' zakresie dohoru za-

stępczej kadry kierowniczej -

w

niektórych komórkach przedsię-
biorstwa.

Plan perspektywiczny przewiduje
przekształcenie placówki na kilku
lub ' kilkunastoosobowy, ośrodek -piul-
aispecjalistyczny (psycholodzy, socjo-
lodzy, fizjolodzy, pracy, ekonomiści
itp.), doradczy w zarządzaniu przed-
siębiorstwem, poprzez rozwiązywanie
problemów organizacji pracy, czasu

wolnego na statkach, szkolenia kadr,
1 możliwie najszerzej rozumianych
procesach humanizacji warunków
pracy w przedsiębiorstwie."

mgr psycholog ZBIGNIEW
•BOC ZK OWS KI

Gdynia.

Przede wszystkim
— metodyka
nauczania

Obecnej szkole czyni się zarzut, 4e
jest. oderwana od żypia i jest to fakt
niezaprzeczalny. Wyrazem tego są m.

in. przypadki, że uczeń lepszy od
swoich kolegów w szkole okazuje się
gorszy w-pracy. Wynika z tęgo, że

' szkoła docenia inne przymioty od
tych, które potrzebne są w życiu.
To ogólne rozważanie pozwala na.

znalezienie wstępnej odpowiedzi. na

jedno z pytań wymienionych w do-
datku „ŻYCIE I PRACA" (Z.G. nr

21 1973): Czy przedłużać czas kształ-
, c cnia?

Jeżeli szkoła jest oderwana od ży-
cia, to oczywiście nie ma sensu prze-
dłużać kształcenia, -gdyż będzie to
powodowało skutki ujemne. Czy je-
steśmy jednak w stanie zorganizować
szkolę, o której można by powie-
dzieć, że jest nieoderwana od życia?
Czy tą szkolą nie jest czasami samo

życic?
Szkoła przede wszystkim powinna

kształcić umiejętność samodzielnego
myślenia, umiejętność i chęć. do śa-
.moksztalcenia. Na rozwój wymienio-
nych umiejętności decydujący wpływ
ma metodyka nauczania. Należy więc.
przede wszystkim zająć się doskona-
leniem metodyki nauczania,- a pro-
gram nauczania powinien być for-
mułą metodyki.

Mgr lliż. MICHAŁ RAJKIEWICZ
Rumia

AKTUALNOŚCI

mniejsze tempo wzrostu
zatrudnienia

. O bowiązujące do 10 czerwca

br. ograniczenia w angażowaniu
pracowników, które były przed-
miotem wielu: kontrowersyjnych
ocen-,, przyniosły-— r jak się oka-
zało — pożądane -efek-ty. Wf, ma-

ju br. utrzymała się bowiem wy-

soka dynamika. sprzedaży wyro-

bów własnej produkcji d usług
przedsiębiorstw przemysłowych
(11,8 proc.), -znacznie przewyższa-
jąca tempo wzrostu osiągane w

maju w okresie poprzednich 5
lat (przeciętnie 8,7 proc.) .' Tem-
po wzrostu zatrudnienia uległo
natomiast osłabieniu (z 4,3 proc.

w styczniu do 4 proc. w kwiet-
niu i 3,5 proc. w maju). Poziom

- zatrudnienia w przemyśle w ma-

ju był natomiast o 0,5 proc. niż-

szy niż w kwietniu i o 1 proc.

ńiższy niż w marcu. W konsek-
wencji przyspieszeniu uległo
temno wzrostu wydajności pracy

mierzone wartością sprzedaży
wyrobów własnej produkcji i

usług (w maju 8 proc, a w okre-
sie! 5 miesięcy br. 7,9 proc. wo

-

bec 5,7 proc. w planie rocznym).
Równocześnie utrzymała się wy-

soka dynamika funduszu płac
pracowników przemysłu (w maju
br. 10,3 proc. i 9,2 proc. w okre-
sie 5 miesięcy br.)

Ograniczenia zatrudnienia w

przemyśle sprzyjały też przyspie-

szeniu tempa wzrostu zatrudnie-
nia. w handlu Jeśli bowiem w. I
kw. br. kształtowało się ono po-

niżej założeń planu rocznego (5,5
proc.), to w kwietniu i maju br.
nieco przekroczyło te założenia

(5,7 proc.), co ma istotne zna-

czenie- .

- dla' przeciwdziałania po-

gorszeniu obsługi klientów 2 xW

warunkach .szybkiego., wzrostu
' spfęedaży. ,(3⁄43⁄4

niedomagania akcji
kolonijnej

W okresie, gdy całą parą ruszy-

ły wyjazdy dzieci na kolonie i
obozy przypomnieć wypada nie-
które stwierdzone na tym odcin-
ku ubiegłoroczne zaniedbania,
aby tym łatwiej można ich było
uniknąć w bież. roku. Na pierw-
szym miejscu wymienić wypada
stwierdzone w ub. r. nieprawid-
łowości w żywieniu dzieci na ko-
loniach, polegające na zbyt ma-

łych ilościach podawanego mleka
i przetworów mlecznych oraz wa-

rzyw i owoców przy równocze-

snym przekraczaniu norm spoży-
cia mięsa, wędlin, produktów zbo-

żowych, cukru i słodyczy.
Odnotowania wymagają rów-

nież ubiegłoroczne tendencje nie-

których zakładów pracy do ułat-

wienia sobie zadań związanych z

zapewnieniem dzieciom wypo-

czynku letniego i zlecanie obo-

wiązków z tym związanych spół-
dzielniom „Gromada" i „Turysta"

oraz Powiatowym Ośrodkom

Turystyki i Wypoczynku. Prowa-
dziło to do angażowania znacz-

nych kwot na opłacanie marży
tych pośredników, a w niektórych
przypadkach obniżało poziom ja-
kości świadczeń.

W organizacji życia i zajęć u-

'czestników kolonii nie wykorzy-
stywano natomiast doświadczeń
ZHP. W konsekwencji na kolo-
niach organizowanych przez za-

kłady pracy przeważa wypoczy-

nek bierny, (sb)

przed sezonem

wczasowym w fwp
Około 800 tys. osób skorzysta

w bież. roku z wypoczynku w

domach FWP, z tego 370 tys. wy-

poczywać będzie w sezonie let-
nim. Liczby te są niewspółmie-
rne do zapotrzebowania na zor-

ganizowany wypoczynek. Dlatego
na tegoroczny sezon letni odda-

ne zostaną dwa pawilony w Nie-

chorzu i Sobieszewie Gdańskim
liczące po 82 miejsca każdy, w

Wilczej Porębie (Karpacz) na

36 miejsc, 7 stołówek na 2350

miejsc w każdym turnusie. Na-
tomiast w budowie znajdują się
dalsze obiekty usytuowane mię-
dzy in. w Mielnie. Kudowie-Zdro-

ju, Pobierowie, Polanicy, Wiśle

i Krynicy Morskiej.

W bież. roku na inwestycje
FWP przeznaczył ponad 98.min

zł. Niezależnie od nakładów na

nowe inwestycje, poważne środ-
ki oddane zostały na remonty
obiektów już istniejących. Obec-

nie objęto nimi 37 obiektów.
Również niemałe sumy przezna-

czono na lepsze wyposażenie do-

jjjów .Tyęgas(jJwych. ,;PQnądto FWP
W--,tegorocznym'. sezonie .wynajął
około 700 kwater prywatnych.
.f.Mimo,,st;alegp rozszerzania ba-

zy i form wypoczynku w FWP

bieżący volv nie zapowiada wię-
kszej poprawy w dziedzinie wcza-

sów rodzinnych. FWP dysponu-
je bowiem ciągle jeszcze zbyt
małą liczbą domów wczasowych
do tego celu. (msk)

miejsca pracy
dla absolwentow
uczelni -

W tym roku ukończy studia
dzienne około 39,5 tys. osób. 31 ,5
tys. obejmuje ustawa o zatrudnie-
niu absolwentów szkół wyższych.
Z nich prawie 16 tys. ma już za-

warte z zakładami pracy umowy

o stypendia fundowane lub umo-

wy przedwstępne.
Dla 15,5 tys. absolwentów,

którzy nie zawarli umów stypen-
dialnych i przedwstępnych, peł-
nomocnicy Ministerstwa Pracy i
Plac i Spraw Socjalnych na

wyższych uczelniach dysponują
obecnie 15,9 tys. propozycji.

Przewiduje się. że absolwenci
takich np. kierunków studiów,

jak: chemia, fizyka i matematy-
ka uniwersytecka, czy też —

w

wyższych szkołach technicznych
— niektói'3

Tch specjalności mecha-
niki i chemii —

mogą mieć
mniejsze możliwości, wyboru pra-

cy. Nie wynika to z braku pracy.

Może natomiast sig ,'zdąrzj;ćv) że

'niektórą pi"oppżyęję'iirac)y. nie ;bę-'
dą odpowiadać wąskiej specjalno-
ści uzyskanej' przez absolwenta. -

Absolwentów, nie objętych
planowym zatrudnieniem, będzie
okoto 7,7 tys. Z nich 900 absol-
wentów WSN znajdzie pracę w

szkolnictwie, 980 absolwentów
akademii wychowania fizycznego'
będzie zatrudnionych w: szkol-

nictwie, klubach sportowych i za-

kładach lecznictwa; 840 absol-
wentów szkól artystycznych
wchłoną placówki, resortu kul-
tury.

Pozostali, to jest ' absolwenci

uniwersytetów po takich kierun-
kach jak np.: biologia, historia,
geografia, filologie itd. w liczbie
ok. 5 tys. zostaną zatrudnieni w

następujący sposób:
— około 1 000—1 200 osób po-

zostanie na uczelniach w charak-
terze asystentów i pracowników
naukowo-dydaktycznych.

— ok-oło 300 osób podejmie pra-

cę zgodnie z zawartymi w okresie
studiów umowami o stypendia
fundowane.

— około 3,5 tys. absolwentów
podejmie zatrudnienia w tych

zakładach, które zgłosiły w su-

mie ok. 4300 propozycji pracy.

(as)

studentów coraz

więcej
W ,1975 roku ..uczelnie przyjmą

to kilkanaście frśiępJ^wi^ęej-f stuT
'dentów niż obecnie.' "Wzrost ten

uzależriitihy'"je'śt prżiede
S
wszyst-

kim 'od' tzw. baz/'lokalowej u-

czelni. Nie bez znaczenia jest
również fakt, że coraz więcej
młodzieży ubiega się' o przyjęcie
na studia i coraz więcej kandy-
datów zdaje egzaminy wstępne z

dobrymi i bardzo dobrymi wyni-
kami.

W Uniwersytecie im. M . Skło-
dowskiej w Lublinie planuje'się
zwiększenie liczby studentów w

1975 r. do 15 tys. osób, a zatem

o prawie 50 proc. więcej w po-

równaniu ze stanem obecnym. W
lubelskiej Wyższej Szkole Inży-
nierskiej, mimc> zakładanej w

najbliższych 3 latach ' poważnej
rozbudowy, planuje się kilkupro-
centowy wzrost liczby studentów.
Uczelnia ta' nie posiada obecnie

wystarczającej bazy lokalowej.
Nowe budynki raczej uzupełnią
dzisiejsze braki.

Niewiele więcej niż obecnie
przyjętych zostanie studentów w

1975 r. w takich uczelniach, jak
Politechnika Warszawska, Uni-

wersytet Warszawski czy Poli-
technika Poznańska, (msk)

MIMOCHODEM

, Wysłał mnie szef do ośrodka obliczeniowego. Postanowiliśmy bo-
wiem obniżyć w naszym zakładzie stan zapasów o jakieś 100 tysięcy
i pomyśleliśmy: a może tak skomputeryzować gospodarką materia-

łową?
>W wytwornym wnętrzu przyjął mnie brodaty mężczyzna w sztruk-

sowych spodniach i wymiętej koszuli w białe i różowe pasy. Wydawał
się słuchać nawet co do niego mówię, choć cały czas grzebał w dziw-
nych papierach, zalegających stosami jego biurko.

t— „Panno Jadziu — rzekł wreszcie, podnosząc słuchawkę we-

wnętrznego telefonu —r proszę poprosić pana Henia".
'•

,

—

.- „To nasz czołowy analityk" — wyjaśnił mój rozmówca. — „Pra-

citjie, nad rpateriałówką dla Kowalskiego. Będzie wybornie zoriento-

wany w waszej specyfice".
Milczałem taktownie. Cementownia im. Kowalskiego (WSPWRiO)

tak się miała do naszego zakładu mechaniki precyzyjnej jak pięść
do nosa.

-—

„Pan Henryk jeszcze nie przyszedł" — poinformował głos' zza

ściany. Gospodarz mój sięgnął w stronę telefonu, ale tym razem spod
stosu papieru wygrzebał paczkę holenderskiego tytoniu.

— „Materiałówka" — powiedział. —

„Proste. Typowy proces prze-
twarzania typu odzwierciedlenia wewnętrznego sprzężony z przetwa-
rzaniem danych typu odzwierciedlenia zewnętrznego. Organizujecie
pion epede, administracyjną komórkę przetwarzania danych, komór-

kę przetwarzania danych funkcjonalno-liniową i komórkę - przetwa-
rzania danych, w której będzie realizowane cykliczne przetwarzanie
danych oraz foTTfiułoiDcme będej metody i zasady pTźettoaTzauia dfl-

IERING
JEST TAŃSZY

nych. Aha, byłbym zapomniał, jeszcze komórkę oceny i weryfikacji
danych z ustaleniami, innych służb przedsiębiorstwa. Robicie wtórniki

wszystkich dokumentów. Wtórniki transmitujecie do nas. My. nanosi-

my na nośniki i sprawd zamy na sprawdzarkach. Retransmitujemy dó
Gdańska Oni tam mają niewykorzystane moce obliczeniowe. Nasz

ośrodek, niestety, nie może już liczyć. Grozi nam niewykorzystanie .

limitu przestojów..."
— „A ile to będzie kosztować?" — wtrąciłem do rozmowy.
—

„Jakieś pięć milionów" — odpowiedział bez wahania —

„opraco-

wanie, wdrożenie i roczna eksploatacja".
Nie wytrzymałem: —

„A efekty?".
Rozsiadł się wygodnie. —

„ Wszystkie nasze doświadczenia wyka-
zują" — rzekł, starannie akcentując końcówki wyrazów — „że są
one. nicv)spółmierne z nakładami, a już w skali wielu lat przewyższają
nakłady kilkunastokrotnie".

— „Ależ panie!" — nie wytrzymałem —

„roczna wartość naszej pro-

dukcji ledwie przekracza 50 milionów"..

—

„ Trzeba będzie rozbudować zakład" — stwierdził.

„A już zupełnie nieprzeliczalne są efekty usprawnienia organizacji
przez pełną aktualizację danych do celów zarządzania".

Milczałem. Oczyma wyobraźni widziałem ponad 500-kilometrową
linię przewodów stąd do Gdańsku, pó której w tę i z powrotem
z szaloną prędkością biegały nasze kwity RW.

—

„Sporządzenie, transmisja, przekodowanie, naniesienie, sprawdze-
nie, retransmisja, obliczenie, transmisja, wydruk, itd." — delektował

się dalej mój gospodarz — „wszystko to razem zamknie cykl w trzech

tygodniach. Praktycznie, przy waszej specyfice, w czasie rzeczy-

wistym", ,

— „On łajn?" — upewniłem"się.
— „Rzecz jasna" — odpowiedział. —

„ Teletransmisja-lub kuriering-
Lepio] kuriering, tańszy. A na teletransmisji mogą być zaniki i prze-
kłamania".

—

„Na kurieringu też" — zauważyłem bystrze. — „Ona może coś

zgubić".

—

„Dlaczego ona?" — zdziwił się.
— „U nas jest ona".
— „To fakt, u nas też. Przeważnie dziewczyny idą na gońców; Spe-

cyfika taka, czy co". -

Rozmowa wygasała. Wróciłem do .szefa i opowiedziałem mu roz-

mowę.
— „No, to mamy jasność" — stwierdził szef.
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