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W połowie czerwca br. odbyła się w redakcji dyskusja na temat mechanizmu funkcjonowania jedno-
stek inicjujqcyćh. W tej wymianie poglqdow udział wzięli: dr HENRYK BŁASZAK - dyrektor Oddziału

Woj. NBP we Wrocławiu, mgr RYSZARD CWIERTNIA - dyrektor ekonomiczny Zjednoczenia „DEL-
TA", mgr ANDRZEJ EHRLICH, dr ZDZISŁAW FEDAK - wicedyrektor departamentu w Ministerstwie

Finansów, prof. dr HENRYK FISZEL - Uniwersytet Warszawski, prof. dr BOHDAN GLIŃSKI - Insty-
tut Planowania, mgr MAREK MISIAK, prof. dr JAN MUJŻEL - Uniwersytet Łódzki, prof. dr JOZEF PA-

JESTKA — zastępca przewodniczącego Komisji Planowania, prof. dr JÓZEF POPKIEWICZ — Rektor
WSE we Wrocławiu i doc. dr URSZULA WOJCIECHOWSKA - SGPiS. Relację z dyskusji zamieszcza-

mynastr.1,4,5i6.

WIESŁAW

SZYNDLER"

GŁOWACKI

REDAKCJĄ: Dotychczasowa dyskusja na naszych
lamach o mechanizmie funkcjonowania jednostek ini-

cjujących pfżeBi£ga& wotóół* dWiSSń' ńtirtówe teriiafyćż-
nych:

"

• CZY PODSTAWĄ DO KSZTAt/TÓWANIA SYSTE-

, MU BODŹCÓW, A ZWŁASZCZA FUNDUSZU

PŁAC, MA BYĆ PRODUKCJA DODANA CZY TEŻ
ZYSK?

• CZY PRODUKCJI DODANEJ I INNYM PARA-

METROM WCHODZĄCYM W SKŁAD FORMUŁY

NALICZANIA FUNDUSZU PŁAC NIE NALEŻA-
ŁOBY NADAĆ INNEGO KSZTAŁTU?

Ta wymiana poglądów miała oczywiście charakter
teoretyczny i nie była dotąd oparta — ze zrozumia-
łych względów — na wynikach działalności jedno-
stek inicjujących.

Zwolennicy zastosowania kryterium zysku uważają,
że będzie ono bardziej niż produkcja dodana sprzy-
jało substytucji między pracą żywą i, uprzedmioto-
wioną, a więc wzrostowi wydajności, pracy. Równo-
cześnie stwierdzają oni, że zachodzi sprzeczność mię-
dzy dążeniem do maksymilizacji produkcji dodanej,
a minimalizacją kosztów i maksymalizacją zysku.

Zwolennicy produkcji dodanej sądzą, że jest ona

pozbawiona tej sprzeczności. Nic nie przemawia rów-
nież za tym, aby produkcja dodana była „gorsza" od
zysku z punktu widzenia substytucji między pracą

'

żywą i uprzedmiotowioną. Poza tym przypominają oni,
że' kryterium zysku w jednostkach inicjujących od-
grywa również swą rolę w postaci oparcia funduszu
premiowego kierownictwa ria przyroście zysku oraz

związania z zyskiem' szeregu funduszy przedsiębiorstwa.

Wielu jednak'zwolenników produkcji dodanej pod-
kreśla, że nie ma miernika uniwersalnego, i że
w związku z tym nie można do produkcji dodanej
zgłaszać postulatów, których nie może spełniać ża-
den ze znanych nam obecnie mierników.

Niektórzy z uczestników dyskusji postulują nato-
miast liczne zmiany formuły naliczania funduszu płac
(patrz 2.G. nr 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25).

Kompleksowe zmiany w metodach planowania i za-

rządzania, . oparte m. • ih. na' produkcji dodanej i na

konkretnej zasadzie naliczania funduszu płac, są już
wprowadzone w piętnastu organizacjach gospodar-
czych. Założenia tych zmian są zgodne z koncepcją
opracowaną przez Komisję Party jno-Rządową

' do
spraw Unowocześnienia Systemu Funkcjonowania
Gospodarki i Państwa, .i zatwierdzone w swym
konkretnym wyrazie przez Rządowy Zespół do spraw
Wdrożeń Inicjujących. Nie ulega więc wątpliwości,
że dopiero analityczna ocena wyników osiągniętych
przez jednostki inicjujące, która ma być przeprowa-
dzona jeszcze w tym roku, da pełną odpowiedź w spra-
wie praktycznej skuteczności zasad.

Sądzimy jednak, że podniesione na naszych łamach
problemy warto już dziś przedyskutować w kompe-
tentnym gronie. Daje to bowiem możliwość wyelimi-
nowania ewentualnych nieporozumień i wyjaśnienia
stanowisk. Może to być przydatne zarówno w trakcie
oceny działalności jednostek inicjujących, jak i może

być wykorzystane w procesie upowszechniania zasad.
Ponieważ zaś szczegółowe rozwiązania mają być do-
stosowane do konkretnych warunków danej branży,
niektóre z proponowanych rozwiązań mogą zostać
ewentualnie zastosowane w praktyce.

PRODUKCJA DODANA CZY ZYSK

J. PAJESTKA: Wprowadzane zmiany w zasadach
funkcjonowania organizacji gospodarczych (w tzw.

jednostkach inicjujących) mają charakter komplekso-
wy. Dyskutujemy tutaj tylko jeden ich aspekt. To wol-
no, ale nie należy przy tym zapominać; że jest on po-
wiązany z wieloma innymi. Publikowana natomiast
dyskusja na temat tzw. „produkcji dodanej" raczej
wąsko rozważała to rozwiązanie systemowe, nie umiej-
scowią jąc ,go szeroko w całokształcie nowych zasad.

Wprowadzając do nowych zasa^ działania organi-
zacji gospodarczych kategorię produkcji dodanej, mia-

no na uwadze nie tylko ustalenie nowych reguł kształ-
towania się funduszu płac. Z problemem tym wiąże
się^ koncepcją społeczno-ekonomicznego modelu socja-
listycznego przedsiębiorstwa*, .; .sił społecznych kształ-
tujących postęp technicżńy* i ekonomiczny.

Chciałbym tu wysunąć tezę, że oparcie się na zysku,
jako podstawowej kategorii, mającej zapewnić ekono-

miczną racjonalność działania, nie jest wystarczające.
Wykazało to dotychczasowe doświadczenie krajów so-

cjalistycznych, co da się również zrozumieć ńa pod-
stawie rzeczywistej oceny działania stosunków spo-

łecznych w socjalizmie. Dotychczasowe próby wiąza-
nia kryteriów działania organizacji gospodarczych z tą

kategorią ekonomiczną nie wykazywały się zadowala-

jącą skutecznością. Wiązało się to nie tylko z tym, że

nie były one dostatecznie konsekwentne. Za zyskiem
musi stać odpowiednia siła społeczna. Kierownictwo

przedsiębiorstwa nie jest tą dostateczną siłą i nie

może nią być w naszym układzie stosunków społecz-
nych. Dlatego, równolegle z położeniem większego na-

cisku na zysk jako kategorię, której działanie miało

przynosić większy dynamizm i "większą racjonalność,
starano się wzmacniać jego działanie siłą państwo-
wą

—

przez dyrektywne ustalanie wielkości zysku.
Nie działało to ani dostatecznie skutecznie, ani pra-

widłowo.

W nowych rozwiązaniach systemowych wprowadza-
my układ, który można nazwać dwukryteriowym.
Jednym kryterium jest właśnie produkcja dodana,
z którą związane jest zainteresowanie całych załóg,
drugim — zysk, który jest podstawą premiowania
pracowników kierownictwa i tworzenia funduszu roz-

wojowego. Obie te kategorie określają stosunki mię-
dzy organizacją gospodarczą, a całym społeczeństwem,
określają zasady jej rozliczania się z nakładów i efek-
tów. Produkcja dodana jest wkładem danej organi-
zacji do tworzenia dochodu narodowego i wyraża
efekt działalności produkcyjnej (wartość sprzedaży) po
potrąceniu środków pochodzących z zewnątrz. Zysk
jest różnicą między efektem, a wszystkimi nakłada-
mi, włączając opłacenie pracy. Współdziałanie tych
dwu kryteriów ma dwa, bardzo istotne momenty. Po
pierwsze, zachowuje się kryterium zysku, ale podział
produkcji dodanej na zysk i płace kształtowany jest
na zasadzie ustalonego dla danej organizacji gospo-
darczej parametru. Podział ten nie kształtuję się więc.
w oparciu na wewnętrznym układzie sił i stosunków,
ale jest ustalony przez władze państwowe. Po drugie,
powiązanie wzrostu funduszu płac ze wzrostem pro-
dukcji dodanej stwarza silne zainteresowanie całych
załóg w postępie ekonomicznym. Jest .to rozwiąza-
nie systemowe, które zakłada wykorzystanie oddol-
nych sił dla przyspieszenia postępu. Opiera się ono

na tezie, że postęp nie może być oparty tylko na

działalności kierownictwa, ale musi bazować na sil-
nej, oddolnej presji, związanej z zainteresowaniem
materialnym.

System djvukryteriowy nie jest żadnym teoretycz-
nym „wymysłem", ale odpowiednikiem rzeczywistych
stosunków społecznycn w przedsiębiorstwach socjali-
stycznych. Nie jest on W żadnym stopniu związany
z koncepcją własności grupowej. Opiera się na kon-

cepcji własności ogólnospołecznej i państwowym re-

gulowaniu stosunków podziału. Dąży przede wszyst-
kim do oparcia się na oddolnych siłach postępu
i oparcia wynagrodzeń na większej efektywności eko-

nomicznej.

Należy jednak zauważyć, że szczególnie w pierwszym
okresie, system dwukryteriowy daje silną przewagę
kryterium produkcji dodanej. Związane to jest,
w szczególności z wprowadzeniem silnej progresji
podatkowej funduszu premiowego dla kierownictwa.
Rozwiązanie to przyjęto, mając na względzie doświad-
czenia innych krajów, gdzie występowało rozwarstwie-
nie dochodów, prowadząc do wielu negatywnych na-

stępstw. Nie oceniamy naszej sytuacji w ten sposób,

dalszy ciąg na str, 4-5-6

Juź przez pół pięciolecia realizu-
jemy strategię gospodarki otwar-

tej, w której zadania handlu za-

granicznego daleko wykraczają
poza eksport nadwyżek krajo-
wych produktów majqcy dostar-
czać środków na najbardziej
niezbędny import brakujących
nam dóbr. Od takiej biernej roli
handlu zagranicznego, wynikajq-
cej z koncepcji maksymalizowa-
nia samowystarczalności a pro-
wadzącej do nieefektywnej go-
spodarki zośdfcttńiiińaterialnymf
i siłq roboczq — odchodzimy juz'
zdecydowanie. Ale jeszcze nie
dość konsekwentnie.

STRATEGIA
przyjęta przez VI

Zjazd PZPR zakłada znaczny
wzrost udziału Polski w mię-

dzynarodowym podziale pracy jako
istotny warunek przyśpieszenia
rozwoju gospodarczego kraju. A to
oznacza aktywną rolę handlu zagra-
nicznego, mającego przyspieszać tep
rozwój przez wydatnie zwiększony:

# import nowoczesnej techniki i
technologii produkcji (służący -

mo
-

dernizacji i specjalizacji aparatu
wytwórczego),

# import artykułów konsumpcyj-
nych (podnoszący stopę życiową ja-
ko czynnik wzrostu, a nie tylko je-
go rezultat),

# maksymalnie efektywny eks-
port (oparty na wyspecjalizowanej
produkcji).

W tej sytuacji handel zagraniczny
staje się ważną determinantą decy-
zji inwestycyjnych, gdyż możliwoś-
ci importowe i potrzeby eksportowe
współokreślają kierunki rozbudowy
i modernizacji aparatu wytwórcze-
go. A szeroka polityka kredytowa
pozwala na spłacenie zakupów im-
portowych z opóźnieniem, co przy
efektywnym wykorzystaniu importu
może być ważnym czynnikiem przy-
śpieszenia wzrostu produkcji.

Te możliwości handlu zagranicz-
nego trudno było uruchomić w sytu-

acji, gdy minimalizowane obroty o-

siągały stosunkowo niewielkie" wy-
sokości zarówno w porównaniu z

innymi, krajami np. europejskimi (w
których obroty na 1 mieszkańca są
ok. 2—5 razy wyższe niż w Polsce),
jak i w stosunku do osiągniętego
już potencjału produkcyjnego (udział
Polski w światowych obrotach był
dwukrotnie mniejszy od udziału w

światowej produkcji i pod koniec
lat sześćdziesiątych nawet malał).
Podstawowym zadaniem nowej stra-

tegii było. więc przyśpieszenie dyna-
miki importu i eksportu.

• I to zadanie jest już w dużym
stopniu realizowani. Świadczy 6
tym średnie rócsme tenipo' wzrostu
obrotów ihahdlu "'zagraaicZJlego, któ-
re wynosiło:

import eksport

1966—1970 9,0% '9,7«,o ,

1971—1972 16,6% 13,1%

• W tym szczególnie wyraźne było
przyśpieszenie uzyskane w ,roku

. 1972, w którym import wzrósł o

21,4 proc. , zaś eksport o 17,1 proc.
Tą dynamika została jeszcze przy-
śpieszona w I półroczu 1973 roku,
kiedy to (w porównaniu do analo-
gicznego okresu ubiegłego roku):
wartość importu wzrosła o ponad
25 proc., a eksportu o ponad 16 proc.

ROSNĄCA DYSPROPORCJA

Ż powyższych danych
ł) wyraźnie

widać, że w ostatnim okresie nasz

import rośnie znacznie szybciej od
eksportu i dysproporcja ta szybko
się powiększa. Zatem ujemne saldo
bilansu handlowego, które w ubie-
głym roku wyniosło 1 480 mln i zł
dew., w roku bieżącym może po-
ważnie wzrosnąć.

; Przyczyną jest przede wszystkim
szybko' rosnący przywóz wyrobów
przemysłu elektromaszynowego, np.
\v roku ubiegłym o 36 proc. (w tym
z krajów socjalistycznych o 20 proc.,
z pozostałych o 95 proc.). Łącznie w

pierwszej połowie bieżącego pięcio-
lecia wydaliśmy na zakupy maszyn,
urządzeń, kompletnych obiektów i
licencji więcej środków niż-* w ca-

łym poprzednim pięcioleciu.

Dostarczenie gospodarce tali po*
ważnego zastrzyku inwestycyjnego
jest zgodne z założeniem polityki
„aktywnego importu", który
pierwszym okresie może być wyższy
od eksportfo, jeśli służy przyszłemu
poszerzeniu możliwości eksporto-
wych. I właśnie na bieżący rok za*

łożono .największe w obecnym pię-
cioleciu nasilenie importu. Ale na-

ciski inwestorów doprowadziły do
tego, iż tempo wzrostu zakupów in-
westycyjnych daleko wyprzedza pla-
nowe założenia.

W rezultacie bowiem szybkiegd
wzrostu importu maszyn i urządzeń
już w bieżącym roku wykonamy ca-

łość zadań, wartościowych importu
przewidzianych ną. obecne, pięciole-
cie: Natomiast wzrost eksportu nie
wyprzedza tak: -dynamicznie założeń
i pełnej. 1 realizacji eksportowych za-

dań przewidywanych, na to pięciole-
cie można śię spodziewać najwcześ-
niej pod koniec roku 1974.

. Dysproporcja między dynamiką
importu i eksportu jest więc - więk-
sza od przewidywanej w długofalo-
wych założeniach. A w myśl tych
założeń już w najbliższych latach
trzeba będzie tę dysproporcję znacz-

nie zmniejszyć, by zacząć spłacać
zaciągane obecnie kredyty, zaś spła-
cenie ich do końca przy nadal ros-

nących potrzebach importowych bę-
dzie wymagało uzyskania w przy-
szłym pięcioleciu przewagi dynami-
ki eksportu nad dynamiką importu.

Na razie jednak import nadal bę- .

dzie rósł szybciej niż zakładano.
NPG na rok 1973 zakładał bowiem
wzrost importu o 18.8 proc., zaś eks-
portu o 11,4 proc. Ale te założenia
okazały się już niedostateczne wobec
przyśpieszonego rozwoju całej gos-

/podarki. Obecnie wiadomo, że dla
należytego zaopatrzenia kraju w su-

rowce (których światowe ceny w

ostatnich miesiącach znacznie zwyż-
kowały) oraz maszyny i urządzenia
(w stopniu i tak już mniejszym od
szybko rosnących żądań inwestorów)
— wartość importu w ciągu całego
roku bieżącego ma wzrosnąć o ok.
30 proc. (w tym maszyn i urządzeń'
—- o Ok. 40 proc.). A więc jeszcze
szybciej, niż w rekordowym pod tym

dokończenie na str. 8

Przestarzałe technologie powodują, że przeszło 30 proc. przetwórstwa hutniczego wraca do hut jako złom. O tej
luce technologicznej pisze na str. 8 TADEUSZ STASIAK. -

FOT A. JALOSIŃSKI



PRASA Ó PROBLEMACH GOSPODARCZYCH
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n Kongres Naukt Polskiej był w ubiegłym tygod-
niu tematem numer 1 prasy tygodniowej. Z licznych
publikacji chcemy zwrócić uwagę na dwie — PROF .

JANA KACZMARKA w „POLITYCE" i PROF. JA-
REMY MACISZEWSKIEGO w „ŻYCIU LITERAC-
KIM" .

Oba te materiały koncentrują uwagę na pracow-

niku nauki, jako postaci, od której zależeć będzie
rozwój polskiej nauki. Ponieważ zaś nauka, staje się
bezpośrednią siłą wytwórczą — można więc powie-
dzieć, że od jej pracowników zależeć będzie w dużej
mierze nie tylko rozwój nauki — ale i całego kraju.
To lapidarne określenie równocześnie pokazuje wagę

II Kongresu Nauki Polskiej, nie tylko i nie tyle jako
podsumowania dorobku poszczególnych dyscyplin 1

wytyczenie przed nimi nowych zadań, jle "jako zgro-

madzenia, które określiło rolę i odpowiedzialność
naukowców oraz szukało materialnych i organizacyj-
nych zabezpieczeń, pozwalających tę rolę spełniać
1 sprostać odpowiedzialności.

Jest to chyba sprawa najważniejsza. Nauka bo-
wiem nic tylko decyduje o przygotowaniu kadr dla

gospodarki i kultury, zdolnych je dynamicznie rozwi-

jać, ale sama bezpośrednio wkracza do przemysłu,
rolnictwa i innych dziedzin, sprzęga się z nimi. Nie

tylko więc tworzy nowe rozwiązania, które te dzie-

dziny mogą wykorzystać w praktyce, ale odpowiada
na ich zapotrzebowanie, tworząc teorię, opracowanie

jej wykorzystania, przygotowuje wdrożenia aż do
zbudowania niezbędnych inwestycji łącznie. Taka
funkcja nauki wymaga nowej organizacji, a często
i zmian nie tylko instytucjonalnych, ale również w

psychice, w nastawieniu intelektualnym.

Klasycznym przykładem jest tu zagadnienie zespo-

łowości pracy naukowej. Na tym polu nie mamy

jeszcze znacznych osiągnięć, ale za to jest sporo opo-

rów ze strony naukowców przyzwyczajonych do tego,
że praca twórcza — to przede wszystkim praca indy-
widualna. Prof. Jarema Maclszewski podkreślił, że

zespolowość oraz połączone wysiłki nauki i techniki
są nie tylko warunkiem osiągnięcia liczących się efek-
tów. ale również warunkiem szybkiego osiągnięcia
rezultatów poznawczych 1 wdrożeniowych. A czas li-
czy się coraz bardziej.

Efektywność, liczona czasem, w jakim osiągane są

rezultaty, a nie tylko ich wyrażalną w złotówkach
wartością, stawia następny problem — ilości i jakości
kadry naukowej oraz je.i koncentracji.

Prof. Kaczmarek oświadczył, żc zatrudnienie w

nauce powinno wzrosnąć do r. 1990 czterokrotnie,
w tym Ilość pracowników naukowych — 2,8 do 3

razy. Wynika z tego,- że ulegnie poprawie relacja
między samodzielnymi a pomocniczymi pracownikami
nauki. Jest to sprawa bardzo ważna —

np. proporcje
między personelem podstawowym a pomocniczym w

szkołach wyższych, mają się jak 1 do 0,5, podczas

gdy powinny wynosić 1 do 4. Być może ostrość tego
problemu ulegnie złagodzeniu dzięki lepszemu wypo-

sażeniu technicznemu uczelni, ale na pewno szybki
rozwój, ilościowy personelu pomocniczego jest obecnie

niezbędny. Jeżeli mówimy personel pomocniczy —

to nie oznacza to, że mogą go stanowić ludzie o ni-
skich kwalifikacjach. Wręcz przeciwnie —

muszą oni
mieć kwalifikacje wysokie, ale inne niż samodzielni

pracownicy naukowi.

Kierownikami zespołów muszą być pracownicy
naukowi — z tym zgadzają się wszyscy. Ale wtedy
często obowiązki organizacyjne utrudniają lm bezpo-
średnią działalność badawczą. Stąd konieczność ro-

tacji kadr na tych stanowiskach, rotacji niejako
naturalnej, ale traktowanej jako „odsuwania" ludzi
od stanowisk. Ulec więc muszą zmianie pojęcia o hie-
rarchii w nauce, wiązanie prestiżu z osiągnięciami,
a nie ze stanowiskiem.

Koncentracja kadry łączy się z planowaniem
1 prognozowaniem badań. Wiele o tym mówił na

Kongresie prof. Kaczmarek, podkreślając konieczność

ścisłej łączności między potrzebami społecznymi, a

kierunkami rozwoju nauki. Planowanie powinno więc
być niejako wypadkową, wspólnym efektem' pracy

polityków, działaczy gospodarczych i uczonych. Musi
to być również planowanie perspektywiczne, ciągle
aktualizowane, o stale przedłużanym horyzoncie cza-

sowym. Nauka musi wyprzedzać teraźniejszość — jej

główne zadania społeczne to kształtować l»TM 1 ^

DolSo musi być dostosowana i organizacja 1 meto-

na który chcemy ^óclć uwagę

w niniejszym przeglądzie - to
Rtvc/nvch Rewolucja naukowo-techniczna, Jest często

rraumfana iZ domena ^^/^ro eTauk ^o--
Maclszewski bardzo mocno podkreslił rolę; nauk spo-

łecznych w tym procesie oraz ich pewne zapoznienic.
Tymczasem nauki społeczne powinny również nie tyl-
KaóTUkać teraźniejszość, ale dawac odpow^edzl
na wiele pytań dotyczących przyszłości. Tylko bowiem
w ten sposób nie czas będzie panował nad nami,
a mv nad czasem. Inaczej mówiąc, bez większego
niż dotychczas udziału nauk społecznych

^ kształto-
waniu przyszłości, trudniej nam będzie nasycaę so-

^ałfetyraną treścią zjawisko określone jako rewolucja

naukowo-techniczna. . ___

Dwa przykłady, wymienione przez prof. Maciszew-
skieeo mogą tu napawać pewnym optymizmem.
Pierwszy - to Raport o stanie oświaty, pomagający
zaprogramować cały system kształcenia dla socjali-
stycznej przyszłości. Drugi - będący jeszcze bardziej
postulatem niż rzeczywistością - to udrial nauk

społecznych w tworzeniu sprawnego systemu zarzą-

dzania, Ponieważ jest to postulat dotyczący przede
wszystkim — choć wcale nie wyłącznie — ekono-

mistów. kończymy nim omówienie kongresowych pu-

blikacji.

UBIEGŁYM TYGODNIU

9 Biuro Polityczne zaleciło rzą-
dowi i instancjom partyjnym POD-

JĘCIE NIEZBĘDNYCH PRZED-

SIĘWZIĘĆ DLA LIKWIDACJI
OPÓŹNIEŃ W REALIZACJI IN-
WESTYCJI RYNKOWYCH oraz

dalsze'»o skracania cykli inwesty-
cyjnych. i szybszego osiągania zdol-
ności produkcyjnych w nowych i

zmodernizowanych zakładach. Biu-
ro Polityczne zaakceptowało pro-

jekt uchwały Rady Ministrów W
SPRAWIE PODSTAWOWYCH

KIERUNKÓW ROZWOJU WRO-
CŁAWSKIEGO I WROCŁAWIA
DO 1980 R.

• I PÓŁROCZE CECHOWAŁ W
DALSZYM CIĄGU WYSOKI
WZROST DOCHODÓW LUDNOŚCI
przy zrównoważeniu tego wzrostu

znacznie wyższymi —

w porówna-
niu z ub. rokiem — dostawami to-

warów rynkowych. Niemniej jed-
nak, przy na ogół pomyślnej sy-

tuacji w tej dziedzinie, notowano

pewne braki w zaspokajaniu po-
trzeb społeczeństwa. Stąd szczegól-
ne znaczenie w II półroczu będą
miały odpowiednie pod Względem
ilości i asortymentu rytmiczne do-
stawy towarów, zarówno w pro-

dukcji krajowej, jak i z importu.

Odbyły sie PLENARNE PO-
SIEDZENIA KW PZPR. W Łodzi
omavnano problemy kultury pracy,

w Gdańsku rozpatrywano sprawy

właściwego gospodarowania siłą ro-

boczą'. w Opolu oceniono aktualny
stan i kierunki rózwoju przemysłu
rolno-spożywczego, a w Bydgosz-
czy dyskutowano o •pracy'' partyjnej
W wielkich zakładach,

0 Prezydium CRZZ ocenifo prze-

bieg realizacji zadań wvnikajacych
z listu Sekretariatu KC PZPR.

Prezydium Rządu ' i Prezydium
CRZZ W SPRAWIE DALSZEJ PO-
PRAWY WARUNKÓW PRACY I
SOCJALNYCH oraz podniesienia
poziomu kultury i dyscypliny pra-

cy. Podstawa do dyskusji były wy-

niki kontroli przeprowadzonej przez
CRZZ w 58 zakładach prący oraz

ocen branżowych instancji związ-
kowych.

9 W Łodzi z udziałem przedsta-
wicieli przemysłów odzieżowych
Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Pol-
ski, Rumunii. Węgier i ZSRR od-

były się OBRADY NA TEMAT
PRODUKCJI ODZIEŻY W KRA-
JACH RWPG. Omawiano takie

problemy jak postęp techniczny,
jakość yiyrobów, wielkość produk-
cji i zapotrzebowania społecznego
oraz rozwój produkcji eksportowej.

$ OBRADOWAŁY KOMISJE
DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI,
SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY I
RZEMIOSŁA ORAZ SPRAW SO-
CJALNYCH. Uchwalono dezydera-
ty dotyczące spółdzielczości inuia-

lidzkiej i przemysłu ortopedyczne-
go. Natomiast KOMISJE HANDLU

WEWNĘTRZNEGO I. PRZEMYSŁU
LEKKIEGO uchwaliły dezyderaty
w sprawie zaopatrzenia rynku w

wyroby przemysłu lekkiego.
• SESJE WOJEWÓDZKICH

RAD NARODOWYCH poświęcone
wychowaniu, nauczaniu i warun-

kom życia i pracy młodego pokole-
nia odbyły się w Katowicach,
Szczecinie i Białymstoku.

Q W Urzędzie Rady Ministrów
odbyło sie inauguracyjne POSIE-
DZENIE RADY NAUKOWEJ. IN-

STYTUTU DOSKONALENIA
KADR KIEROWNICZYCH ADMI-
NISTRACJI PAŃSTWOWEJ. Prze-

wodniczącym Rady zęstął miano-
wany prof. A . Zalewski. Najważ-
niejszym zadaniem Rady — stwier-
dził szef Rady Ministrów, min. J.
Wieczorek ,

—

. jest opr^oViy.yfani^,
i czuwanie nad skutecznymi meto-

dami szkolenia kadry kierowniczej
różnych szczebli oraz przygotowy-
wanie' kadry rezerwowały'"' '' '•r'i'"

& Panujące od kilku ' dni iipaiy
sprawiają radość tylko, wczasowi-
czom. wypoczywającym na nad-
morskich p larach, nad brzegami
jezior i rzek. Dla tych jednak, któ-

rych letnia kanikuła zastała przy
warsztatach pracy, ib halach fab-
ruczmich. w stalowniach i hutarh,
UPALNE DNI SĄ BARDZO WY-
CZERPUJĄCE. Toteż wymagają oni

szczególnej troski ze strony kolek-

tywów kierowniczych przedsię-
biorstw przemysłowych.

A W, viektorvch rejonach NA
POŁUDNIU KRAJU PRZYSTĄ-

PIONO DO KOSZENIA PIERW-
SZYCH HEKTARÓW RZEPAKU.
Jeśli utrzyma się pogoda, można

się spodziewać, że w najbliższych
dniach „małe żniwa", a więc sprzęt
rzepaku i jęczmienia ozimego, na-

biorą pełnego rozmachu. Równo-
cześnie przyspiesza się ostatnie

przygotowania do zbioru zbóż ozi-
mych.

0W Uniwersytecie Warszawskim
—

na tydzień przed terminem egza-

minów, LICZBA ZGŁOSZEŃ MA-
TURZYSTÓW SIĘGAŁA 6 TYS.

•Uniwersytet przyjmie około 2,5 tys.
osób. O wyjątkowej popularności
UW świadczy fakt, że nawet na

tzw. kierunkach deficytowych licz-
ba zgłoszeń przekracza znacznie

liczbę miejsc. I tak na matematyce

notuje się 480 zgłoszeń na 175

miejsc, na chemii 250 zgłoszeń na

120 miejsc, na fizyce — 180 zgło-
szeń na 150 miejsc, czyli od kilku
do 10 osób na jedno miejsce. Tak

więc w tym roku największa nasza

uczelnia bije rekordy popularności.

• MŁODE MAŁŻEŃSTWA, je-
żeli jedno z nich nie przekroczyło
30 roku życia w okresie 5 lat od

daty zawarcia ślubu, mogą naby-
wać na dogodne raty artykuły

• przemysłowe, przeznaczone do wy-

posażenia wnętrz mieszkalnych oraz

innych artykułów potrzebnych w

nowym gospodarstwie. Dolną gra-

nicę wartości zakupu ustalono na

10 tys. zł. maksymalną —

w wyso-

kości odpowiadającej 6-miesięcz-
nym poborom obu małżonków.

• W LIPCU NALEŻY SIĘ SPO-
DZIEWAĆ ZNACZNIE WIĘKSZE-
GÓ URODZAJU I DOSTAW WA-
RZYW niż ió' cżeri!ócU. Pojawią się'

między innymi ogórki przyspie-
szone, spod folii. Skończą się
wprawdzie pomidory szklarniowe,
lecz tę lukę loypełni ich import z

Bułgarii i Rumunii. Zapowiada się
lepszy urodzaj kalafioróio, buraków
i kapusty. Owoców natomiast bę-
dzie stosunkowo mniej. Rynek za-

silony zostanie importem brzoskwiń
i moreli, wczesne jabłka pojawią
sie dopiero w końcu łipca. Są jed-
nak kłopoty z niedoborem łubianek
do truskawek, równocześnie spo-

dziewany jest lada dzień wysyp ja-
gód.

ZA GRANICĄ
• Rozpoczęła się w Helsinkach

Europejska Konferencja Bezpie-
czeństwa i Współpracy. „Jest to

uwieńczenie wysiłków tych państw
i tych sił politycznych, które od
dawna upatrywały w Konferencji
jeden z najważniejszych środków

mogących służyć przyśpieszeniu i
utrwałeniu przemian w stosunkach

europejskich — pisze TRYBUNA
LUDU. — Szczególnie doniosłą ro-

lę odegrały tu. wysiłki Związku
Radzieckiego, Polski i innych
państw socjalistycznych.".

B Mimo osiągniętego w ciągu
pierwszych dwóch lat bieżącej
pięciolatki dość pokaźnego wzros-

tu wydajności pracy w gospodarce
narodowej ZSRR — pisze N. RO-

GOWSKI w artykule „Doskonale-
nie ekonomicznego mechanizmu"

zamieszczonym na łamach dzien-
nika TRUD — zadania planowe w

tej dziedzinie nie zostały jednak
wykonane. Tak np. wydajność pra-

cy w przemyśłe miała w tym o-

kresie wzrosnąć o 13 proc., ale w

rzeczywistości — zwiększyła się
tylko o 11,8 proc., w rezultacie u-

dział wzrostu wydajności pracy w

ogólnym wzroście produkcji był
mniejszy niż planowano. W prak-
tyce — pisze Rogowski — ozna-

cza to. że w ciągu ubiegłych dwóch
lat wiele przedsiębiorstw zwiększa-
ło wolumen produkcji przez wzrost

zatrudnienia robotników. Wskutek

tego trzeba było dodatkowo za-

trudnić w przemyśle 400 tys. osób.

Przyczyn tego stanu rzeczy jest
wiele, a' lid ' najważniejszych, nale-
ży niewątpliwie opieszałe wykony-
wanie przez liczne przedsiębiorstwa
planów postępu technicznego. Au-
tor zajmuje się tylko jednym as-

pektem tego zagadnienia: efektyw-
nym wykorzystaniem — pod ką-
tem zwiększenia wydajności pracy
— funduszy premiowych i fundu-
szu płac. Tryb tworzenia się fun-

duszy premiowych został w 1972 r.

zmieniony o tyle. że ich wzrost lub

zmniejszenie uzależniono od wzro-

stu wydajności pracy. Zdaniem au-

tora jednak zmiana ta nie jest
wystarczająca. Nowy mechanizm

tworzenia funduszy premiowych
ma, obok zalet, jeden duży man-

kament. Polega on na tym, że w

myśl nowych przepisów fundusze

premiowe powstają dla każdego za-

kładu z osobna. Efektywność pra-

cy zakładu ocenia się przez porów-
nanie wyników danego roku z wy-

nikami roku poprzedniego. Może się
przy tym zdarzyć, że dany zakład
miał rozmyślnie „ ukryte" rezerwy

bądź też otrzymał bardzo dla sie-
bie korzystny (pod względem wy-

konalności) plan. W tym przypad-
ku przedsiębiorstwo może mieć' du-
że osiągnięcia i uzyskać wysokie
premie, choć w rzeczywistości jego
wyniki są poniżej wyników całej
branży. Dochodzimy zatem do
wniosku — pisze Rogowski — że

ocena efektywności pracy całej za-

łogi możliwa. jest jedynie na grun-
cie oceny społecznej. W tym celu
zaś trzeba zamiast normatywów in-

dywidualnych ustalić naukowo u-

motywowane gałęziowe normatywy
tworzenia się funduszy premio-
wych. Jeśli przedsiębiorstwo nie

osiągnie przeciętnych dla danej
branży wyników produkcyjnych,
powinno otrzymać fundusze pre-
miowe według obniżonych norma-

tywów. Jeżeli natomiast przeciętna
dla danej branży zostanie przekro-
czona, fundusze premiowe należy
przyznawać według podwyższonych
normatywów. Taki system sprzyja
rozwijaniu wewnątrzbranżowego
współzawodnictwa, stwarza pobud-
ki do doskonalenia produkcji i do

maksymalnego wykorzystania ist-

niejących rezerw. Problemem rów-

nie wielkiej wagi jest, zdaniem au-

tora, efektyume wykorzystanie fun-

duszy premiowych. W 1972 roku —

jak podaje Rogowski — fundusze
te wynosiły w całej ekonomice kra-

ju 6 mld rubli. A tymczasem —

stwierdza on
— wykorzystanie tych

sum jest w dużym stopniu wad-
liwe. Premie wypłacane z fundurzy
stymulowania materialnego prze-
kształcana sie częstokroć w zwykły
dodatek dn pensji. Zmianu wyma-

ga również tryb ustalania wyso-

kości funduszu płac. Jeżeli zakłid

produkcyjny wykonuje lub przekra-
cza obecnie plan produkcji towa-

rowej — może on otrzymać na tej
podstawie z banku dalsze niezbęd-

ne kwoty w ramach funduszu płac,
przy czym nikogo nie obchodzi, za

jaką cenę sukcesy te zostały osią-
gnięte. Autor uważa, że wysokość
funduszu płac należy także uzależ-
nić od wzrostu wydajności pracy,
w przeciwnym bowiem razie nie-
które przedsiębiorstwa będą mogły
nadal zwiększać zbyt swych wyro-

bów i otrzymywać dodatkowe su-

my na fundusz płac nie dzięki te-

mu, że wzrasta wydajność pracy,
lecz dzięki temu, że zwiększa się
zatrudnienie. Rogowski proponuje,
by zakłady produkcyjne, zwiedza-

jące produkcję wyłącznie dzięki
zaangażowaniu dodatkowych pra-

cowników, otrzymywały nie zwię-
kszony, lecz przeciwnie obniżony
fundusz płdc. Autor wyraża pogląd,
że i w tym przypadku konieczne są
naukowo umotywowane ogólno-
branżowe normatywy, które uzależ-

niałyby fundusz płac i fundusze

premiowe od stanu zatrudnienia.
• W NRD rozpoczęły się jtfii

przygotowania założeń planu gos-

podarczego na 1974 r. Problem jest
przedmiotem wcześniejszych niż

dotąd dyskusji załóg zakładów prze-

mysłowych. Ocenia się. że metoda
ta przyniosła już pozytywne rezul-
taty w postaci przyśpieszonego wy-

konania zadań w roku bieżącym.
H Podpisano pięcioletnie porozu-

mienie między EWG a Jugosławią.
W odróżnieniu od dotychczasowego
porozumienia, które miało wyłącz-
nie handlowi' rharakter. nowy u-

kład przewiduje o wiele szerszą

współpracę? włącznie ze sprawą ro-

botnika/w jugosłowiańskich zatrud-

nionych w krajach EWG.

JĘ Ministerstwo Handlu USA po-
dało. że bilans handlowy osiągnął
w maju deficyt w wysokości prze-

szło 158 min dolarów. Import wy-

niósł 5 760, a eksport 5 602 min do-
larów. W kwietniu' br. po raz pier-
wszy bilans ten., osiannał nadwyż-
kę, co wzbudziło nadzieję eksper-
tów na poprawę światowej sytua-

cji walutowej. Ostatnia wiadomość

spowodowała jednak nowy spadek
kursu dolara i wzrost cen złota w

krajach Europy Zachodniej. Jeśli

tendencje z początku br. utrzymają
się nadal, to w 1973 r. deficyt han-
dlowy wyniesie ponad 2 mld do-
larów.

J TECHNIKI

Samochodem po ryby
Lenlngradzcy inżynierowie skonstruo-

wali ostatnio oryginalny pojazd Iądowo-
wodny, który jest połączeniem właści-
wości samochodu terenowego i statku ry-
backiego. Pojazd został skonstruowany
na bazie samochodu ..ZIL-4S;"". Może on

rozwijać prędkość na lądzie do 60
km/godz. zaś na wodzie do lo km/godz.
Służy do połowu ryb za pomocą trału,
niewodu lub innych sieci, jak również do
transportu wodą i ludem odłowionych
ryb, sprzętu i ludzi. (NiT)

Cyfrowy programator temperatur
W łódzkim „Uniprocic" przystąpiono

do wykonania pilotowej serii pierwszych
„Mini-komputerów" dla włókiennictwa.
Bą to elektroniczne urządzenia cyfrowe
do programowania temperatur w ciśnie-
niowych aparatach farbiarskich. Zastoso-
wanie ich pozwoli podnieść jakość bar-
wienia, zapewniając absolutną identycz-
ność kolorów poszczególnych partii wy-
robów. Programator temperatur, nazwa-

ny „Cert-150", jest oryginalnym opraco-
waniem konstrukcyjnym , zespołu spec-
jalistów z „Unlprotu" i jednym z czo-

łowych osiągnięć tego przedsiębiorstwa
w dziedzinie automatyzacji urządzeń
przemysłowych. (PAP)

'
, Szkło pod walcem

Nowy gatunek szkła do walcowania —

nadającego się do tego celu znacznie le-
piej od gatunków znanych dotychczas —

opracowano w Instytucie Szkła w War-
szawie. Opracowanie to zostało uznane

za wynalazek i chronione jest patentem.
Szkło opracowane przez warszawskich
spccj-.Hstów stygnie w bardzo krótkim
czasie, dzięki czemu nadaje się do wal-
cowania w sposób wysoko wydajny i za-

utomatyzowany. Ponadto wyróżnia się
ono dużą wytrzymałością mechaniczną i
odpornością chemiczną, zwłaszcza zaś
wytrzymałością na rozciąganie i odpor-
nością na korozję. (Interpress)

Energia lekkich jqder
Aparatura „ToUamak 10", juką kon-

struuję się w ZSrfR, pozwoli zbliżyć się
do rozwiązania problemu kierowanej re-

akcji termojądrowej — pisze członek AN
ZSRR prof. Borys Kadomcew w gazecie
„Socjalisticzeskaje Industria". Plazmę na-

grzaną do temperatury, w jakiej zacho-
dzą reakcje termojądrowe, utrzymuje się
z pomocą prądu elektrycznego w takich
warunkach, że nie dotyka opa ścian ko-
mory. Pracując w tym kierunku uczeni
radzieccy — jak stwierdził prof. Kadom-
cew, są bliżsi osiągnięcia zakresu, za

którym zaczyna się łańcuchowa reakcja
termojądrowa, niż Inni badacze. Uważa
on, że przy obecnym stanie badań, gra-
nicę, qd której zaczyna się reakcja łań-
cuchowa (samopodtrzymująća się), uda
się osiągnąć jeszfcze w .tym dziesięciole-
ciu. (PAP)

Wyciszająca farba

Wynaleziona w uniwersytecie Lehlgh
w USA farba doskonale tłumi łiałas po-

chodzący z wibracji różnych części ma-

szyn. „Płaszcz" tej farby składa się z

dwóch oddzielonych warstw. Wewnętrz-
na powloką jest elastycznym plastiko-
wym polimerem, a zewnętrzna sztywną
substancją epoksydową. Wzajemne dzia-
łanie tych dwóch warstw podczas wi-
bracji powoduje tłumienie hałasu.

(Newsweek)

Sprzymierzeniec lekarza

Wrocławski Ośrodek Obliczeniowy dla
potrzeb medycznych powstał w 1971 ro-

ku dzlekl doskonale rozwijającej się
i mającej bogate tradycje współpracy le-
karzy z matematykami. Inicjatorem Oś-
rodka był prof. dr Hugon Kowarzyk,
wieloletni kierownik Katedry Patologii
Ogólnej i Doświadczalnej Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu. Placówka ta —

obok świadczenia usług dla Klinik —

zajmuje się badaniami nad specjalistycz-
nymi programami komputerowymi dla
potrzeb klinicznych. Obecnie pracuje m.

In. nad automatyzacją analizy i inter-
pretacji elektrokardiogramów i wekto-
kąrdlogramów. Zajmuje się również
oprócz kardlografil automatyzacją badań
genetycznych, a śclślel mówiąc klasyfi-
kacją chromosomów. (Interpress)

Holograficzne kino

Zdjęcia holograficzne są trójwymiaro-
we. ... Poruszając się przed takim zdję-
ciem można oglądać również niewidoczny
na zwykłej fotografii profil, np. aktora
zwróconego przodem do środka sali. Ra-

dzieccy Inżynierowie pracują nad wyko-
rzystaniem holografii w kinie i telewizji.
Prace te z pewnością potrwają wiele
lat. Gdy jednak zostaną uwieńczone po-
wodzeniem, przyniosą całkowitą rewo-

lucję w przekazywaniu informacji wi-
zualnej. Holograficzne kina i telewizory
będą oczywiście musiały mieć laserowe
projektory i kineskopy. Ohraz hologra-
ficzny ukazuje się bowiem tylko przy
oświetleniu kliszy światłem lasera. Dzięki
laserowemu telewizorowi będziemy mieli
wrażenie, że ulubiony aktor przyszedł
odwiedzić nas w domu. (PAP)

Trzysta Volkswagenow
Trzysta samochodów rocznie przezna-

cza do rozbicia firma Volkswagen przy
próbach konstrukcji „wozu bezpieczne-
go". Założenia doświadczeń przyjmują
bezpieczne przeżycie przez pasażerów
zderzenia samochodu ze stalowym słupem
przy szybkości 75 km/godz. Normalny sa-

mochód jest w takim wypadku przecięty
prawie na pół. (Interpress)

Jadalne smary
W jednym z wydziałów amerykańskiej

korporacji Standard Oil Co. of Califor-
nia. wynaleziono smary i oleje, których
można używać w maszynach przerabia-
jących produkty spożywcze. Mimo iż
smary te tylko przypadkowo mogą się
zetknąć z produktami spożywczymi, wy-
konano je z komponentów zatwierdzo-
nych przez Komisję Lekarstw i 2ywnoścl,
jako dodatki do artykułów spożywczych.

(Newsweek)

Do pływania pod wodq
Włoski sprzęt sportowy cieszy się du-

żym powodzeniem. Wśród ostatnich no-

wości — przeznaczonych oczywiście dla
amatorów — na uwagę zasługują aparaty
tlenowe „Allsub" do pływania pod wodą.
Można w nich przebywać na głębokości
do 70 metrów, a specjalna ochrona z

plaksiglasu chroni nurka przed naporem
wody i umożliwia mu oglądanie podwod-
nego krajobrazu. (Interpress)

Rowery składaki i „pop-carty"
W Niemieckiej Republice Federalnej

najbardziej popularnym sprzętem sporto-
wym stają się rowery składane o śred-
nicy kół 20 caU, które po złożeniu dosko-
nale mieszczą się w bagażniku samocho-
dowym. W Japonii natomiast dużym po-
wodzeniem cieszą się inne pojazdy —

skutery dla dzieci napędzane silnikiem
elektrycznym zasilanym z akumulatora.
Te tzw. „pop-carty" sterowane są przez
maluchów za pomocą dźwigni z elastycz-
nego tworzywa sztucznego i mogą się po-
ruszać zarówno do przodu, jak i do tylu.

(WIT)

Ciemniejq w słońcu
Fabryka urządzeń optycznych w Rate-

now (NRD) podejmuje seryjną produk-
cję szkieł optycznych do okularów ze

szkła tzw. fotochromowego. Szkło to, o

nazwie „Heliowar-i" produkowane przez
słynne zakłady w Jenie — zawiera świa-
tłoczułe związki srebra I ciemnieje pod
wpływem większej ilości światła —

pray
mniejszej odzyskując ponownie przejrzy-

stość. Zmiana koloru szkła trwa kilka
minut. Charakterystyczne, że czułość te-
go szklą na światło wzrasta w niskich
temperaturach — stąd też będzie się ono

szczególnie nadawało na okulary dla / i>s
tarników 1 alpinistów. (PAP)

Ochrona przed promieniami UV

Profesor Wjliam Buckman z USA skon-
struował bazujące na syntetycznym sza-

firze urządzenie wskazujące dawkę na-

promieniowania UV. Urządzenie jest tak
małe, że można je nosić w klapie jako
znaczek. Zawiera ono kryształ szafiru z

„zanieczyszczeniem" tytanowym. W cza-

sie ekspozycji szafir pochłania promienie.
Po podgrzaniu emituje je w postaci świa-
tła, którego natężenie uzależnione jest od
dawki napromieniowania. Jest to pier-
wsze, jak twierdzi twórca, urządzenie te-
go typu tak małe, a jednocześnie tak
czułe. (NewsWeek)

Świat — coraz bliższy
Ostatnio rozmowa telefoniczna dwóch

ministrów poczt — Austrii i Węgier —

zainaugurowała funkcjonowanie automa-
tycznego połączenia telefonicznego mię-
dzy tymi krajami. Węgry są już siódmym
krajem, z którym austriacki abonent te-
lefoniczny może połączyć się automatycz-
nie. Poczta Uczy w związku z tym na

wzrost liczby rozmów telefonicznych mię-
dzy oboma krajami o co najmniej «•/•.
W roku ubiegłym rozmowy telefoniczne
między Austrią a Węgrami trwały łącznie
80S tysięcy minut, czyli ponad 13 tysięcy
godzin. (Interpress)
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# Schronisko na Kużnieckiej
Górze koło Dusznik-Zdróju miało
kiedyś samochód terenowy, który
je zaopatrywał w żywność i inne
artykuły. Ponieważ od dłuższego
czasu schronisko pozbawione jest
wozu, całe zaopatrzenie spoczywa
na barkach osłą Filipa, poczciwego
zwierzęcia wypożyczonego z wro-

cławskiego ZOO. Osioł codziennie

odbywa wspinaczkę na wysokość 760
metrów. Ponieważ kłopoty transpor-
towe mają charakter nagminny, su-

gerujemy, że ogrody zoologiczne dy-
sponują jeszcze także wielbłądami,
żubrami, hipopotamami i innymi sil-

nymi zwierzętami.

O W Grębowie (woj. rzeszowskie)
miejspowy komitet elektryfikacyjny
zakończył w . latach pięćdziesiątych
działalność, mając w kasie nddwyżkę
600 tysięcy społecznych złotówek
i postanowił zacząć budowę interna-
tu ,dla miejscowego liceum. Budo-
wano póki starczyło pieniędzy. Sta-

nęły mury. Kiedy poczęto dobijać
się o dotację państwową, okazało

się, że przedsięwzięcie obraża prze-

pisy budowlane. Nie wykończona
budowls stoi już w stanie' surowym

od 13 lat. Co się dało, to z niej po-
kradziono. Przeróbka budynku, tak
aby odpowiadał przepisom budowla-

nym i dokończenie budowy koszto-

wałoby więcej, niż stawianie nowe-

go internatu. Nikt nie zdecyduje się
też na zburzenie murów za 600 ty-
sięcy i to powstałych w czynie spo-
łecznym. Sytuacja jest rzekomo bez

wyjścia. Sądzimy, że jeśli zastrze-

żenia speców od budownictwa są
sensowne, a nie wynikłe z biuro-

kratyzmu, to można zrobić tak: nie-
wykończony budynek sprzedać ja-
kiejś instytucji na magazyn, 600 ty-
sięcy zł zwrócić komitetowi społecz-
nemu i szybko zbudować w innym
już miejscu internat.

# W Technikum Elektrycznym we

Włocławku dyrekcja wydala zarzą-
dzenie: „W związku z pismem okól-

nym Ministerstwa Oświaty i Wycho-
wania z dnia 30 kwietnia 1973 r.

Dyrekcja szkoły wprowadza od dnia
3 września 1973 r. obowiązkowe no-

szenie w szkole obuwia profilaktycz-
nego typu „Juniorki". Za nieprze-
strzeganie powyższego zarządzenia
będą wyciągane jak najdalej idące
konsekwencje aż do usunięcia ze

szkoły włącznie." Dwudziestołetnie

dryblasy znowu będą musiały łazić
w jakichś pantoflach, choć już uro-

czyście likwidowano ten przykry dla
młodzieży obowiązek. Minister zaj-
muje się określaniem rodzaju obu-
wia. Usuwanie ze szkoły za włożenie
nie takich butów, jakie minister lubi.

Tymczasem strapieni rodzice piszą
do nas, że owe „Juniorki" są ponoć

drogie i tandetne. Może to jest więc
metoda wydłużania produkcyjnej
serii bubli i zapewnianie im zbytu?
Maluczko, a przemysł lekki załatwi

ogólnonarodowy obowiązek noszenia
milanowskich krawatów w ciapki
pod karą więzienia.

% Rejonowa Spółdzielnia Ogrod-
niczo-Pszczelarska „Wybrzeże" w

Gdańsku w odpowiedzi na narzeka-
nia klientów z powodu braku na-

sion w jej sklepach, pisze: „. ..obser-

wując trudności naszego personelu,
musimy stwierdzić, że ich (jego —

popr. red.) praca nie należy do łat-

wych (szczególnie w sezonie), m . in.
na skutek złośliwości dużego odsetka
klientów". Teraz dopiero dowiedzie-
liśmy się, dlaczego są trudności z

kupnem nasion. Gdyby klienci nie
zawracali głowy sprzedawcom i nie

domagali się złośliwie (i to w sezo-

nie) nasion, narzekając na ich brak,
byłby spokój w sklepie i pracować
byłoby łatwiej.

# Z oświadczenia, które ma o-

świecić opinię publiczną: „Centrala
Rybna obejmuje bezpośrednimi do-
stawami wszystkie sklepy rybne x

kącikową sprzedażą ryb... "

Kącikowa
sprzedaż — diabli wiedzą, 0 co cho-
dzi. A może kancikowa?
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Nauki Polskiej oraz treść loy-
głaszańych tam referatów zna-

ne są naszym czytelnikom ze spra-
wozdań prasowych lub telewizyj-
nych. Dlatego też ograniczymy się
tu tylko do zwrócenia uwagi na te

najistotniejsze punkty wystąpień
kongresowych, te elementy refera-
tów i dyskusji, które mają istotne
znaczenie dla kształtowania bieżącej
i przyszłej polityki naukowej, które
będą zapewne miały najbardziej de-

cydujący wpływ na warunki orga-
nizacyjne, materialne i kadrowe, w

jakich rozwija się nauka i w jakich
przebiega jej współpraca z gospo-

darką.
Po krótkim zagajeniu prezesa PAN

prof. dr. WŁODZIMIERZA TRZE-

BIATOWSK1EAO, zabrał glos I se-

kretarz KC PZPR EDWARD GIE-
REK. Stwierdził on między innymi,
że kierownictwo polityczne i gospo-
darcze kraju pragnie stworzyć jak
najlepsze warunki dla uprawiania
nauki. Z tego też względu nakłady
na naukę będą rosły szybciej niż do-
chód narodowy. Z 2,5 proc. dochodu
narodowego w 1975 r. powinny wzro-

snąć do rzędu 4 proc. w roku 1990.
W wygłoszonym następnie referacie
prof. dr W. Trzebiatowski podsumo-
wał osiągnięcia i dorobek poszczegól-
nych dyscyplin naukowych w Polsce
Ludowej, zwłaszcza w okresie jaki
minął od 1 Kongresu Nauki Polskiej.

Z określonego tu na wstępie punk-
tu widzenia, chcemy nieco szerzej,
omówić referat sekretarza nauko-
wego PAN. ministra Nauki, Szkolni-
ctwa Wyższego i Techniki prof. dr.
JANA KACZMARKA. Podkreśla on

konieczność skupienia wysiłków ba-
dawczych w wybranych kierunkach .

i dziedzinach nauki szczególnie waż-

nych ze względu na perspektywicz-
ne plany rozwoju społeczno-gospo-
darczego kraju oraz warunki, w ja-
kich ten rozwój bedzie przebiegał.

Obok realizacji potrzeb wynikają-
cych z konkretnych „zamówień" skła-
danych przez gospodarkę, należy też
zwrócić baczną uwagę na właściwy
rozwój badań podstawoioych oraz na

konieczność podniesienia roli nauk
społecznych. Nakłady na badania
podstawowe powinny wzrosnąć jesz-
cze szybciej niż nakłady na całość
nauki, co łączy się i z tym, że udział
w takich badaniach jest najlepszą
„kuźnią" kadr naukowych także dla
badań stosovoanych i wdrożenio-
wych. Nauki społeczne prócz zadań

wynikających z rozwoju społeczno-
-gospodarczego państwa mają też

do spełnienia ważne funkcje ideolo-
giczne.

Obowiązujący obecnie system fi-
nansowania badań przez merytorycz-
ne problemy węzłowe, resortowe

i branżowe referent uznał za słusz-

ny, nadający się do dalszego utrzy-
mania i rozwinięcia. Jednocześnie
istnieje pilny postulat / podejmowa-
nia pracy w pełnych cyklach rozwo-

jowych obejmujących nie tylko jed-
nostkowe wdrożenia,' '• lecz1 > także
upowszechnienie wyników badań.
Istnieje też możliwość specjalnego
finansowania „ad personam" prac

prowadzonych poza obowiązującymi
problemami przez wybitnych uczo-

nych i ich zespoły. Należy rozszerzyć
też możliwości finansowania i wpro-
wadzania do planów badawczych,
ważnych i obiecujących tematów,
które narodziły się niejako „poza

planem" w trakcie prowadzenia in-
nych prac naukowych. •W szczegól-
nie ważnych dziedzinach, dla zagad-

nień decydujących dla rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego kraju, należy
tematy węzłowe przekształcać w

szersze „programy rządowe" lub też
w programy naukowo-przemysłowe
obejmujące również inwestycje, sze-

rokie uruchomienie produkcji no-

wych wyrobów oraz działalność han-
dlową. Należy uprościć sprawozdaw-
czość obowiązującą w placówkach
naukowych, dążyć do odciążenia
uczonych od prac administracyjnych
i biurowych. Opracowany będzie jed-
nolity system finansowania placó-
wek naukowych niezależnie od ich
przynależności resortowej, obejmu-
jący instytuty PAN, wyższe uczelnie
oraz instytuty przemysłowe.

Dążyć się będzie do stopniowego
ujednolicenia przepisów i zasad po-

stępowania obowiązujących w róż-

kadrowe. Należy • zdecydowanie po-,

prawić i podnieść na wyższy poziom
system kształcenia młodych pracow-
ników nauki. .Należy przemyśleć. ,

jeszcze raz koncepcję studiów dok-
toranckich. Najważniejszym kryte-
rium, według którego pracownik
nauki winien być oceniany, jest wła-
sna twórczość naukowa, a przynaj-
mniej twórcze adaptowanie obcych
osiągnięć. Braku tego rodzaju twór-
czości nie można niczym usprawied-
liwiać. Systemem dokształcania
i rozszerzenia wiedzy powinni zostać
stopniowo objęci wszyscy pracowni-
cy zatrudnieni w placówkach nau-

kowych' ód personelu pomocniczo-
-administracyjnego, aż po samodziel-
nych pracowników nauki.

Istotne również były dla formuło-
wania kierunków badań wystąpię-
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nych placówkach naukowych, do ich
stopniowej integracji oraz swobod-
nej wymiany kadry.

W dalszej przyszłości powinny
powstawać placówki zupełnie nowe-

go typu obejmujące wszystkie etapy
badań, od poznawczych do ściśle
wdrożeniowych. Zanim jednak one

powstaną, należy dążyć do przepły-
wu ludzi pomiędzy istniejącymi pla-
cówkami. Służyć temu ma między
innymi zasada wprowadzona już w

roku bieżącym, zapewniająca pra-
cownikom naukowym wyższych
uczelni możliwość dwuletniego od-

delegowania do prac badawczych w

innej placówce bez utraty praw nau-

czyciela akademickiego.
Dalej, przyznanie tymże pracow-

nikom jednego semestru w ciągu
czterech lat na podniesienie własne-

go wykształcenia i przygotowania
badawczego, lub ewentualnie na pra-

cę w innej placówce, do takiego pod-
niesienia się przyczyniającą. Przy-
szłej całościowej integracji służyć
ma tworzenie formalnych związków
i porozumień koordynacyjnych mię-
dzy placówkami różnych resortów
oraz łączenie ze sóbą działających
jeszcze w itńększośpi' '

• niezależnie
biur prójektóWych i insfytu^óió prze-

mysłowych. Konieczne jest też pod-
niesienie stanu zatrudnienia pracow-
ników ze stopniami naukowymi w

placówkach badawczych służących
bezpośrednio przemysłowi. Zdecydo-
wana większość tych pracowników
skupia się bowiem w wyższych
uczelniach.

Bardzo istotną część przemówie-
nia prof. Kaczmarka zajęły sprawy

ni a vi trzecim dniu obrad przedsta-
wicieli najwyższego kierownictwa

administracyjnego — wicepremierów:
MIECZYSŁAWA JAGIELSKIEGO,
JANA MITRĘGI oraz ZDZISŁAWA
TOMALA — którzy przed odpowied-
nimi zespołami problemowymi zło-

żonymi z uczestników Kongresu,
przedstawili zadania związane z roz-

wojem społeczno-gospodarczym kra-
ju, a na ich tle propozycje podjęcia
przez naukę podstawowych zagad-
nień ten rozwój determinujących.

Łączą się one głównie z tym, że

szybki rozwój społeczno-gospodarczy
— jaki przyjmujemy za podstawę
wszelkich rozważań i planów doty-
czących okresu do 1990 roku — ab-
solutnie wymaga rozwiązania przez

naukę szeregu zagadnień, a pomyślna
realizacja tych zadań badawczych
stanowi warunek utrzymania obec-
nego przyspieszenia. Problemom tym
poświęciliśmy nasz komentarz za-

mieszczony w nr 25 „2. G.". Z nie
wymienionych tam, a poruszanych
w trzecim dniu obrad zagadnień wy-
magających podjęcia przez naukę,
poruszyć trzeba, przede wszystkim
konieczność opracowania słusznych
i efektywnych metod sterowania
procesami • demograficznymi, szero-

ko pojętą problematykę ochrony
i kształtowania środowiska człowie-
ka obejmującą też ochronę jego
zdrowia fizycznego i psychicznego
wobec zagrożeń okresu rozwiniętej
rewolucji naukowo-technicznej, a

wreszcie problematykę wyżywienia.
Towarzyszące referatom wicepre-

mierów wystąpienia, a właściwie
koreferaty wiceprezesów PAN sta-

nowiły próbę sformułowania odpo-
wiedzi nauki na zgłaszane postulaty,
próbę sformułowania preferencji dla
niektórych dyscyplin i określenia
warunków w jakich powinny się one

rozwijać.
Dyskusja w sekcjach i zespołach

problemowych, jaka trwała w dru-

gim i trzecim dniu obrad, przynio-'
sła ogromny dorobek o charakterze
głównie postulatywnym i głównie
dotyczącym poszczególnych dyscyp-
lin wiedzy uprawianych przez dy-
skutantów. Ważnym elementem był
udział w tej dyskusji przedstawicieli
gospodarki, głównie wiceministrów,
a nawet dyrektorów niektórych zjed-
noczeń przemysłowych, formułują-
cych konkretne zapotrzebowania wo-

bec nauki.
Z ważniejszych wniosków o cha-

rakterze ogólnym odnotować należy
postulat stworzenia ogólnopolskiego
banku zapotrzebowań przemysłu na

wyniki badań, uniemożliwiającego
dublowanie prac oraz ułatwiają-
cego orientację w tym czego gospo-
darka od nauki oczekuje. Dalej po-
stulat kierowania do zespołów wdro-
żeniowych ludzi z różnych jedno-
stek organizacyjnych z jednoczesnym
oderwaniem ich od pracy w okresie
wprowadzania ważnych gospodarczo
wdrożeń. Postulat o wiele szerszego
niż dotąd korzystania przez instytuty
z funduszu efektów wdrożeniowych
i innych zachęt materialnych. Liczne
postulaty dotyczyły podniesienia po-
ziomu kształcenia młodych pracow-
ników nauki, zwiększenia ich mo-

bilności oraz lepszego wyposażenia
instytucji naukowych.

Dyskusja w sekcji XVI — Nauk
Ekonomicznych, Demograficznych,
Statystycznych oraz Organizacji
i Zarządzania toczyła się pod prze-
wodnictwem prof. dr. KAZIMIERZA
SECOMSKIEGO. Wnioski uchwalo-
ne na posiedzeniu sekcji drukujemy
obok w pewnym skrócie.

Szczególnie należy podkreślić po-

jawiający się w wystąpieniach wielu
dyskutantów postulat o wiele więk-
szego niż dotąd powiązania badań
ekonomicznych — materiału badaw-
czego i wyników —

z praktyką,
z problemami funkcjonowania go-

spodarki. Zdaniem szeregu dysku-
tantów, zbyt wiele dotychczasowych
prac nie było sprawdzanych w prak-
tyce, ani też nie opierało się na ma-

teriale praktycznym. Szereg postu-
latów dotyczyło kształcenia kadr
pracowników nauki, zwiększenia
udziału nowych dyscyplin i metod
w tym kształceniu oraz w progra-
mach szkół wyższych. Postulowano
integrację badań i szersze niż dotąd
prowadzenie badań wielodyscypli-
narnych, podjęcie badań nad eko-
nomiką konsumpcji. Ważne miejsce
w postulatach zajmował problem po-

prawy wyposażenia uczelni ekono-
micznych. Silnie zaznaczyła się też

problematyka nauk o organizacji
i zarządzaniu. Postulowano podnie-
sienie ich roli, zezwolenie na nada-
•&dni^sstópńf naukowych w tej dzie-
dzinie- oraz jak- najrychlejsze powo-
łanie' Instytutu Organizacji i Kie-
rowwtiiky

Kongres stworzył ogromny doro-
bek. w dziedzinie oceny stanu i per-
spektyw poszczególnych dyscyplin
naukowych oraz postulatów zmie-
rzających głównie do doskonalenia
badań i warunków pracy w tych
dyscyplinach. Te postulaty i oceny
powinny zostać' teraz gruntownie
i bardzo wnikliwie rozpatrzone.

J. S.

KONIEC RYNKU „ZAMAHONIZOWANEGO"
W tytule nie ma błędu — chodzi

o mahoń na okleiny meblarskie a nie
o mechanizację. Po pierwsze, coraz

trudniej (na szczęście) kupić mahoń,
ale po drugie, wiele też w meblar-
stwie zrobiono, aby na rynku były
coraz lepsze i ładniejsze meble.

Produkcja przemysłu meblarskie-

go pozostawała od wielu lat daleko
w tyle za popytem i jakościowymi
•wymaganiami rynku. Do ostrego
konfliktu doszło na przełomie ostat-

niego i początku bieżącego roku,
kiedy to zapasy mebli w handlu to-

pniały jak lód. Uderzenie przyszło
ze strony prasy i mało było w Pol-
sce pism, które nie wzięły udziału
w ..polowaniu na meble".

Zjednoczenie Przemysłu Meblar-

skiego, największy producent mebli

poważnie potraktowało tę krytykę
prasową i choć uparcie tłumaczono

dziennikarzom, że wyolbrzymiają

zarzuty i meble są naprawdę bardzo

dobre, to jednocześnie robi się na-

prawdę wiele, aby sytuację uzdrowić.

Program rozwoju przemysłu me-

blarskiego (opracowało go ponad
. 200 osób) zakłada, że już w 1980 r.

zostanie osiągnięty poziom produkcji
planowanej poprzednio na rok 1990.
W lipcu 1974 r. wykonany będzie
plan 5-letni. W IV kwartale br. wy-
mieniona zostanie połowa wzorów

produkowanych mebli.

Te pozytywne zmiany były w du-

żej mierze możliwe dzięki dodatko-

wym kredytom, które skierowane
zostały na modernizację istniejących
i zakup nowych kompletnych fa-

bryk. Przewidywana jest silna kon-

centracja: w miejscu dotychczaso-
wych 220 zakładów o produkcji
rzędu 0,5 mld zł ma powstać ok.
30 o produkcji nie mniejszej niż 1,5
mld. Zmiany te przyszły w porę, bo

handlowcy szacują, że obecnie na

rynku brakuje mebli o wartości ok.
1 mld zł.

Obok likwidacji deficytu ilościo-

wego istotna jest także poprawa ja-
kości mebli i ich uatrakcyjnienie.
Na poprawę jakości wpłynąć mają
coraz lepsze technologie i atrakcyj-
niejsze materiały. Wiele tu zależy
od przemysłów kooperujących. Jest

jednak nadzieja, że szybko rosnący

eksport mebli pozwoli wygospodaro-
wać środki na import atrakcyjnych
materiałów.

Nie jest natomiast łatwa poprawa
wzorów. Zjednoczenie nie może zna-

leźć wystarczającej liczby projektan-
tów. Pewnym doraźnym środkiem

jest ogłoszony w styczniu Ogólno-
polski Konkurs Meblarski, którego
rozstrzygnięcie nastąpiło 29 czerwca.

W Konkursie chodziło głównie o

projekty mebli dla dwóch systemów

budownictwa: W70 1 „szczecińskie-
go". Wpłynęło 68 prac, z których
znaczna część została zakupiona
przez przemysł. Większość projek-
tów przygotowali plastycy poznańscy
tworzący silny ośrodek związany z

przemysłem meblarskim.

Rezultaty Konkursu zostały bar-
dzo wysoko ocenione. Przypominano
jednak, że ostatni taki konkurs od-
był się aż 11 lat temu, co odbiło się
niekorzystnie na atrakcyjności mo-

deli. A powinna być to impreza co-

roczna i chyba będzie w taką prze-
kształcona. Pozostaje jeszcze pyta-
nie: kiedy konkursowe meble znaj-
dą się w sklepach? Nie wcześniej
niż późną jesienią br. Czy jednak
nie zginą wśród dominującej masy
mebli miernych, jak i dotąd bywało?

A.S.

wmmm
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(skrót)

Brak mahoniu na rynkach światowych wpłynie korzystnie na kolorystykę naszych mebii. Polecamy kolor biały.

Podstawową funkcją nauk ekono-

micznych jest funkcja poznawcza w

zakresie występujących procesów i

zjawisk społeczno-ekonomicznych.
Wiąże się ona ściśle z funkcją ide-

ologiczną 1 funkcją Użyteczności wy-

ników badań dla potrzeb rozwoju
gospodarki i społeczeństwa.

Nauka w dobie rewolucji nauko-

wo-technicznej wkracza w proble-
matykę rozbudowy i struktury sil

wytwórczych społeczeństwa jako
szczególnie doniosły czynnik rozwo-

ju. Korzyści wynikające z rozwoju
nauk technicznych, przyrodniczych,
a także społecznych przejawiają się
przede wszystkim na płaszczyźnie e-

konomicznej, rodząc zarazem cały
szereg nowych problemów. Wymaga
to, aby rozwój sil wytwórczych i po-

stęp naukowo-techniczny był stymu-

lowany i oceniany na podstawie
przede wszystkim właściwych kryte-
riów ekonomicznych, sformułowa-

nych przez nauki ekonomiczne.

Istnieje również pilna potrzeba
dalszego polepszania „infrastruktu-

ry moralno-społecznej" pracy nau-

kowej, a więc tego wszystkiego, co

składa się na warunki dla postępu,

rozwoju, zaangażowania, pracowito-
ści, dobrej roboty, inicjatywy, twór-

czości.

W związku z tym sekcja XVI Na-

uk Ekonomicznych, Demograficz-
nych, Statystycznych Oraz. Organi-
zacji. i Zarządzania II Kongresu
Nauki Polskiej uchwala, co nastę-

puje:

A Nadal musi być kontynuo-
j.wany i rozwijany wysiłek

nad doskonaleniem teoretycz-

nych podstaw kierowania procesami
ekonomicznymi 1 społecznymi, jako
jedno z najważniejszych zadań n?uk

ekonomicznych w socjalizmie. Wy-
maga to rozwoju podstawowych ba-

dań ekonomicznych, których celem

jest formułowanie przesłanek nau-

kowych dla rozwiązywania konkret-

nych zadań praktycznych.

Dalszy rozwój nauk ekonomicz-

nych wymaga rozwoju badań synte-

tycznych, zwłaszcza związanych z

krystalizowaniem się teorii ekono-

micznej socjalizmu, łączącej całą
wiedzę ekonomiczną o socjalizmie w

jedną całość. Podobnie należy pod-
kreślić doniosłe znaczenie prac nad

syntezą teorii wzrostu społeczno-go-
spodarczego i teorii funkcjonowania
gospodarki narodowej.

2 Należy dążyć dó stałej łąeznoS-
. ci 1 systematycznej współpracy

z centralnymi ośrodkami dy-
spozycji gospodarczej. Łączność ta,

zapoczątkowana w połowie lat pięć-
dziesiątych nie rozwinęła się szerzej,
a raczej przechodziła lata regresu i

dopiero w ostatnich 3 latach stała

się codzienną praktyką, a nie zjawi-
skiem sporadycznym. Tym niemniej
zapoczątkowane formy łączności po-

między nauką a gospodarką wyma-

gają utrwalenia i rozszerzenia rów-

nież na niższych szczeblach gospo-

darki narodowej. Wymagać to będzie
zmian w systemie zarządzania po-

zwalających na usunięcie istnieją-

cych jeszcze hamulców' do szybszego
formułowania ze strony gospodarki
zapotrzebowania społecznego na pro-

dukt nauki.

3 Należy szerokim frontem rozwl-

. nąć badania empiryczne. Sto-

pień powiązania analiz empi-
rycznych z potrzebami rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego jest wybitnie
zróżnicowany i wykazuje ogromne

rozpiętości zarówno w układzie dy-
scyplinowym jak 1 terenowym. W

przyszłości wysiłek badawczy powi-
nien koncentrować się na pro-

blemach o dużej doniosłości dla

praktyki, mających szczególne zna-

czenie dla rozwoju społeczno-gospo
darczego. Jest to pierwszoplanowe
zadanie nauk ekonomicznych ze

względu na ich bezpośredni > udział

w dalszym doskonaleniu systemu

funkcjonowania gospodarki i jej ro-

zwoju.

Poprawność i przydatność analiz

empirycznych zależy jednak od ich

teoretycznego podłoża, a więc rozwój
teorii posiada zarazem wielkie zna-

czenie dla praktyki. Równocześnie

występuje tu istotny wpływ badań

empirycznych na doskonalenie te-

orii.

4 Integracja nauk jest we współ»
.czesnych programach badaw«

czych najbardziej obiecują-
cą drogą pobudzania i rodzenia się
nowych idei, myśli i kierunków roz-

wiązań, a także uzyskania większych
efektów. Należy więc dążyć do roz-

szerzenia badań interdyscyplinowych
a zwłaszcza uwzględniania przesła-
nek społecznych oddziaływających
na kształtowanie się zjawisk ekonom

micznych.

5
W najbliższym czasie należy wy^

,siłek badawczy i nakłady skonJ

centrować na następujących
problemach węzłowych — obok ju$
realizowanego problemu węzłowego:
metody centralnego planowania f

funkcjonowania gospodarki — mię-
dzynarodowa specjalizacja gospodarz
ki polskiej ze szczsgólnym uwzględ-
nieniem procesów intsgracyjnyęh W

krajach należących do RWPG; kie-

runki zmian w systemie funkcjono-
wania gospodarki i w przekształca-
niu jej struktury; socjalistyczny
wzorzec konsumpcji społeczeństwa
polskiego;"~ spoleczno-ekonomiczna
rekonstrukcja' rolnictwa; ochrona

środowiska naturalnego i jego racjo-
nalne wykorzystanie; kierunki zmian

strukturalnych w gospodarce naro-

dowej; postęp techniczno-ekono-

miczny i organizacyjny; doskonale-

nie nowoczesnych form organizacji
i zarządzania w szczególności cyber-
netyki i informatyki; problemy lud-

nościowe i gospodarowanie czynni,
kiem ludzkim; budowa komplekso-
wego systemu statystyki ekonomicz-

nej i społecznej.

6 Aby nauki ekonomiczne mogły
.spełniać swoje zadania, ko-

nieczne jest zapewnienie im

odpowiednich warunków rozwoju.

Konieczne jest niezwykle szybkie
zwiększenie kadry naukowej już w

najbliższych latach oraz ukształto-

wanie właściwej struktury zatrud-

nienia w placówkach badawczych.

Celowe jest stworzenie silnych o-

środków teoretycznych myśli ekono-

micznej oraz silnego zaplecza badaw-

czego dla centralnych i regionalnych
ośrodków dyspozycji gospodarczej,
mających w swym składzie kadry o

najwyższych kwalifikacjach nauko-

wych. W związku z tym należy po-

wołać nowe i rozbudować istnieją-
ce placówki naukowo-badawcze, jak
też umacniać i systematycznie roz-

wijać wyższe szkolnictwo ekono-

miczne oraz pogłębiać ich związki
z praktyką.

Należy wydatnie zwiększyć bazę
materialną ekonomicznych placówek
naukowych i wyższego szkolnictwa

ekonomicznego, która jest wyraźnie
niewystarczająca.

Należy również zapewnić należytą
rozbudowę ekonomicznego zaplecza
badawczego w resortach gospodar-
czych 1 wielkich organizacjach go-

spodarczych oraz ich ściślejsze po-

wiązanie z praktyką.

Sekcja wyraża przekonanie, że na-

uki ekonomiczne zaangażują się w

pełni w realizację przedstawionych
zadań. Należyte spełnienie przez na-

uki ekonomiczne ich funkcji po-

znawczej, ideologicznej i użyteczno-
ści przyczyni się wydatnie do dalsze-

go dynamicznego rozwoju społeczno-
- gospodarczego Polski Ludowej.
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że dla poprawy efektywności gospodarowania potrzeb-
ny jest szczególnie wysoki wzrost zarobków kierow-
nictwa organizacji gospodarczych. Mając to na uwa-

dze, a również oczekując możliwości szybkich zmian
w rentowności, będących następstwem likwidacji
istniejącego marnotrawstwa, przyjęto tezę o ostrej
progresji podatkowej w zastosowaniu do funduszy
premiowych. Po jakimś okresie problem ten wymagał
będzie powtórnego rozważenia. Trzeba będzie rozważ-
nie rozpatrzeć jak działa system dwukryteriowy i za-

pewnić odpowiednią siłę działania obu jego członów.

W dyskusjach na temat produkcji dodanej niektó-
rzy rozumieją ją jako koncepcję statystyczną. Nacisk
położyć chcę na jej rozumienie jako koncepcji efektyw-
nościowej. W przyjmowanych rozwiązaniach systemo-
wych stosuje się ją jako ważne kryterium efektyw-
ności. W istocie rzeczy kształtowanie się produkcji
dodanej wyraża postęp w efektywności w jej bardzo
zasadniczych aspektach —

we wzroście produkcji, po-
prawie jej struktury, podnoszeniu opłacalności ekspor-
tu, polepszaniu jakości produkcji i wprowadzaniu no-

wych wyrobów, obniżce kosztów materiałowych, ra-

cjonalnym stosowaniu importu itd. Wiążąc wzrost za-

robków ze wzrostem produkcji dodanej, nastawiamy
zainteresowanie organizacji gospodarczych na postęp
efektywności we wszystkich tych aspektach.. Wiąże
się z tym jedna ważna sprawa^ Produkcję dodaną, je-
żeli ma być ona ważnym kryterium efektywności,
kształtować trzeba instrumentalnie, to znaczy celowo
nastawiając ją na pożądane efekty ekonomiczne.
W związku z tym właśnie na ogół przyjęto, że przy
obliczaniu produkcji dodanej potrąca się zwrot kre-
dytów inwestycyjnych z oprocentowaniem. Oznacza
to „wmontowanie" do produkcji dodanej odpowiednie-
go kryterium efektywhości inwestycji i przeciwdzia-
łanie przez to podejmowaniu zbędnych bądź mało
efektywnych inwestycji, co jest wciąż powszechnym
zjawiskiem.

U. WOJCIECHOWSKA: Wpływa to niezwykle
ostro na produkcję dodarią...

J. PAJESTKA: Istotnie, ale tak to zamierzono. Tam,
gdzie działa zbyt ostro, powinno się stosować odpo-
wiednie złagodzenia, co w szeregu przypadkach uczy-
niono.

Sądzę, że tylko pr?ez połączenie produkcji dodanej
z efektywnością inwestycji, system nasz'może się bro-
nić przed zbędnymi i mało efektywnymi inwestycjami,
a aktualna sytuacja pokazuje, że potrzebne tu są
silne środki. Trzeba też uwzględnić, że wprowadzane
rozwiązania dotyczą dużych organizacji gospodarczych,
które mają możliwości amortyzowania różnych nie-
równomierności w kształtowaniu się produkcji doda-
nej. Musi też ulegać zmianie system kredytowania
inwestycji, uwzględniając potrzebę dostosowywania
spłat kredytów do procdsu uzyskiwania efektów.
Twierdzą niektórzy, że wprowadzane w zakresie in-
westycji rozwiązania spowodują osłabienie dynamiki
inwestycyjnej w naszym kraju. Jest to śmieszna oba-
wa. To co nam obecnie najbardziej grozi, to nadmiar
nieekonomicznych inwestycji.

Zasada celowego, instrumentalnego kształtowania
dotyczy nie tylko koncepcji produkcji dodanej. Do-
tyczy również relacjonowania wzrostu funduszu płac
do wzrostu produkcji dodanej. Chcę wyjaśnić, że aktu-

alnie stosowane są dwa iypy rozwiązań w tym zak-
resie, choć dyskusja publicystyczna widzi tylko jeden
z nich.

Pierwszy, to tzw. współczynnik „R". Jest to współ-
czynnik elastyczności wzrostu płac do wzrostu pro-
dukcji dodanej. Jego charakter zakłada, że przyjmuje
się, ' iż efektywność jest funkcją skali produkcji
(efektywność wyrażąna w produkcji dodanej). Współ-
czynnik „R" ustalany jest w zależności od warunków
i możliwości poprawy efektywności danej organiza-
cji gospodarczej. W skali całego przemysłu przyjmu-
jemy, że powinien on wynosić 0,6. Jest to uzasadnione
perspektywicznymi założeniami proporcji wzrostowych
i podziałowych. Praktycznie jest on różnicowany

w przedziałach między 0,5 i 0,95.

Drugi, to współczynnik „U
"

, określający udział fun-
duszu płac w produkcji dodanej z tym, że podlega
on degresji w czasie. Jego charakter zakłada więc,
że efektywność jest funkcją czasu. Stosowany jest
on głównie w budownictwie, co ma odpowiednie uza-

sadnienie, w które obecnie nie wchodzę. Stosowanie
tych dwu metod odpowiada zróżnicowanym warun-

kom ekonomicznym różnych dziedzin i założeniu, że

rozwiązania systemowe kształtować trzeba celowo, dą-
żąc do uzyskiwania najlepszej efektywności w kon-
kretnych warunkach.

H. FISZEL: Niejasna jest dla mnie teoria, która
legła u podstaw nowego systemu, gdzie centralną rolę
odgrywa produkt dodany. Ta ostatnia kategoria łączy
w sobie, '

z grubsza biorąc, dwa elementy: płace
1 zysk. Widzę w tym niejaką sprzeczność, mówiąc
językiem prawnym

— contradictio in adiecto.

Praca 1 -bowiem, jako koszt pracy, podlega łącznie
2 kosztami innych czynników produkcji regule mi-
nimalizacji (mowa tu naturalnie o minimalizacji kosz-
tów: •sjednostki produktu). Zysk natomia&tj -wyrażający
wynik działalności przedsiębiorstwa, podlega zasadzie
maksymalizacji.

W tak rozumianym produkcie, w jego wzroście,
nie bierze się w dodatku pod uwagę jego struktury
z punktu widzenia udziału zysku i płacy.

Jak słusznie zauważył w swoim artykule prof.
B. Gliński, przedsiębiorstwa będą dążyć do maksy-
malizacji produktu dodanego i to będzie dominantą.
Zysk jako drugie kryterium zejdzie na dalszy plan.

Powstaje pytanie: w czym znajdzie pokrycie nowo

kreowany fundusz płac, jeśli dynamika produktu do-
danego nie będzie odpowiadać dynamice zysku?

System ten będzie ekonomicznie uzasadniony jedy-
nie w przypadku, gdy wzrost produktu dodanego
da odpowiedni wzrost zysku.

Przypadek taki, jak to starałem się w swoim arty-
kule wykazać, nie zawsze będzie miał miejsce.

Nie ulega wątpliwości, że tylko zysk wygospodaro-
wany może być podstawa wzrostu płac, taka jest
bowiem główna idea wiązania bodźców ekonomicz-
nych z wynikami działalności przedsiębiorstwa.

J. PAJESTKA: Koncepcja oparcia oceny działal-
ności jednostek inicjujących na produkcji dodanej
uzupełniona jest wprowadzeniem drugiego kryterium
— zysku. Jednakże produkcja dodana nie tworzy się
jaka płaca plus zysk, lecz jako produkt zrealizowa-
ny minus koszty materialne. Reguła płacowa określa
natomiast podział produkcji dodanej na płace i zysk.

Ale trzeba jednak powiedzieć, że wszystkie systemy
wielokryteriowe są trudne. Jeśli stwierdzimy, że kon-
cepcja ekonomicznego mechanizmu funkcjonowania
jednostek inicjujących zawiera sprzeczność między
maksymalizacją płac a zysku, to nie można się z tym
nie zgodzić. Zawiera jednak również sposób jej roz-

wiązywania. Natomiast trzeba wiedzieć, że gdy roz-

patrujemy całą sprawę od strony modelu społecznego
przedsiębiorstwa socjalistycznego, to rozwiązanie tej
ekonomicznej sprzeczności doprowadza do zmniejsze-
nia sprzeczności społecznych. W obecnych warunkach
społecznych jest to — moim zdaniem —

sprawa pod-
stawowa.

3. MUJ2ĘL: Swoją wypowiedź pragnę rozpocząć od
nawiązania do mojego artykułu opublikowanego
w „Ekonomiście" w 1967 roku. W artykule tym po-
ruszałem pewne ogólne problemy ewolucji modeli
funkcjonowania przedsiębiorstw socjalistycznych. Są-
dzę, iż wiele sformułowanych tam tez i wniosków po-
siada dużą aktualność dla toczącej się dzisiaj dysku-
sji nad rozwiązaniami systemowymi w jednostkach
inicjujących i nad kierunkami dalszego doskonalenia
tych rozwiązań.

Otóż wskazywałem w tym artykule, że w dotych-
czasowej ewolucji systemów funkcjonowania przed-
siębiorstw socjalistycznych w różnych krajach, można

wyodrębnić dwie ogólne linie rozwoju: budowy i do-
skonalenia systemu w oparciu na syntetycznej kate-
gorii i wskaźniku zysku oraz na syntetycznej kate-
gorii i wskaźniku tak lub inaczej liczonej produkcji
czystej, której jedną z wersji określamy dziś termi-
nem produkcji dodanej.

Model pierwszy, który moglibyśmy nazwać tradycyj-
nym, nawiązuje i wykorzystuje doświadczenia i wzory
przedsiębiorstw kapitalistycznych.

Model drugi, bazujący na produkcji czystej, jest
modelem oryginalnie socjalistycznym.

Główny element systemów motywacyjnych w jed-
nostkach inicjujących — zasady działania funduszu
płac — stanowią rozwiązanie odpowiadające modelowi
bazującemu na produkcji czystej bądź dodanej. O wa-

lorach tego rozwiązania mówił w swoim wystąpieniu
profesor Pajestka. Są to przede wszystkim walory w

dziedzinie stosunków podziału. Model produkcji czy-
stej bądź dodanej pozwala bowiem uruchamiać silne
bodźce i zaangażowanie społeczne wokół syntetycznej
wielkości tego modelu, w sposób wolny od wewnętrz-
nych konfliktów, jakie cechuje tradycyjne rozwiązania
w systemach motywacyjnych opierających się na ka-
tegorii zysku.

Sądzę jednak, że rozwiązania systemowe, odpowia-
dające modelowi produkcji czystej, łączą się w spo-
sób zgodny wewnętrznie z dużą rolą czynnika samo-

rządowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W tego
rodzaju przedsiębiorstwach logicznym uzupełnieniem
samorządowego zarządzania i systemu motywacyjnego,
opartego na produkcji czystej jest podatkowa kon-
strukcja systemu finansowego. Przy takich rozwią-
zaniach * działanie systemu motywacyjnego staje się
przejrzyste i posiada dużą siłę aktywizującą. Załoga
przedsiębiorstwa współzarządza swoim zakładem pra-
cy. jej dochody stają się konsekwentnie uzależnione
od wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa, a mak-
symalizacja produkcji czystej bądź dodanej uzyskuje
rangę silnie działającego kryterium wyboru. Myślę
zatem, że wewnętrznie zgodnym uzupełnieniem roz-

wiązań opartych na produkcji czystej powinna być
wyraźna ewolucja w kierunku samorządowym oraz

możliwie konsekwentne opieranie systemu finansowe-
go na metodach podatkowych. Jeżeli ewolucja w tym
kierunku jest z pewnych powodów niecelowa lub nie-
możliwa, rozwiązania motywacyjne oparte na produk-
cji'czystej

1 lub dódanej muszą w moim przekonaniu
budzić wątpliwości.

Chciałbyp? z kolei zatrzymać się przez chwilę nad
głównym argumentem przemawiającym przeciwko
eksponowaniu w systemach funkcjonowania naszych
przedsiębiorstw tradycyjnych kategorii zysku. Argu-
ment ten polega na stwierdzeniu, że w warunkach
socjalizmu kategoria zysku nie może uzyskać dosta-
tecznego poparcia społecznego ze strony kolektywów
pracowniczych. W maksymalizacji zysku mogą być
w najlepszym przypadku zainteresowane grupy me-

nażerów, nie zaś cała załoga przedsiębiorstwa. W ta-

kiej sytuacji kryterium zysku w ekonomicznym ra-

chunku, inicjatywach i decyzjach przedsiębiorstwa nie
może działać z należytą siłą i grozi tworzeniem sprzecz-
nych interesów między grupą kierowniczą, a resztą
załogi. Zdolność przedsiębiorstwa do racjonalnego dzia-
łania zostaje sparaliżowana i cały system jego funk-
cjonowania pozbawiony siły nośnej. .

Mam pewne wątpliwości, czy argument ten jest
rzeczywiście niepodważalny. Jestem zdania, że przy-
najmniej w płaszczyźnie teoretycznej są możliwe roz-

wiązania motywacyjne, w których zintegrowane fun-
dusze wynagrodzeń całej załogi zostaną konsekwent-
nie powiązane z kształtowaniem się zysku. Rozwią-
zania te nie są łatwe, wymagają dużej precyzji w usta-
laniu kształtu formuł motywacyjnych i parametrów,
niemniej jednak są możliwe i wydają się być z sze-

regu powodów atrakcyjne.
Próbę zmierzających w tym kierunku rozwiązań

przedstawiłem w swoim artykule opublikowanym
w pierwszym numerze „Ekonomisty" w 1972 roku.
Na ogólnopolskiej konferencji teoretycznej w Prze-
siece w ubiegłym roku rozwiązanie to spotkało się
z zainteresowaniem. Myślę, że warto by poprowadzić
w tym kierunku szersze badania i dyskusje. Atrak-
cyjność poszukiwań w obrębie modelu opartego na

zysku wynika nie tylko stąd, że jego alternatywa —

model oparty na produkcji czystej bądź dodanej—wy-
maga dosyć trudnych warunków, o jakich wspomnia-
łem poprzednio. Stoję na stanowisku, że posługując
się modelem opartym na zysku bardziej realne staje
się doprowadzenie do szerokiej zgodności między ra-

chunkiem i interesem makroekonomicznym, a rachun-
kiem i interesem wyodrębnionej organizacji gospo-
darczej.

Model produkcji czystej bądź dodanej prowadzi
z reguły do zainteresowania kierowniczych sił przed-
siębiorstwa w maksymalizacji produkcji czystej lub
dodanej na jednego zatrudnionego, czyli maksymali-
zacji wydajności pracy mierzonej w sposób netto.

Przy takim kształcie funkcji celu zachodzi obawa,
czy przedsiębiorstwo będzie zainteresowane w ekspan-
sji gospodarczej, której skala odpowiada racjonalno-
ści ogólnospołecznej. Przy pewnym kształcie funkcji
kosztów materialnych i nakładu pracy żywej może
tu następować wyraźne hamowanie społecznie pożą-
danych przedsięwzięć ekspansywnych. Dotyczy to za-

równo przedsięwzięć krótkookresowych, jak i długo-
okresowych. Mówiłem o tym szerzej we wspomnianym
już artykule z 1967 roku. Od trochę innej strony
spotkała się z tym zagadnieniem grupa ekspertów,
zastanawiając się nad realnością obniżania cen przez
jednostki inicjujące poniżej ustalonych odgórnie cen

maksymalnych.
Pewną ułomność modelu produkcji czystej bądź

produkcji dodanej dostrzegam również w tworzonej
przez ten model zdolności przedsiębiorstw do za-

stępowania pracy żywej przez uprzedmiotowioną
i odwrotnie. Po pierwsze, w modelu tym wystę-
puje. jak sadze, w wielu przypadkach niebezpie-
czeństwo nadmiernego preferowania rozwiązań ma-

teriałochłonnych i kapitałochłonnych. Może to sta-
nowić istotne źródło rozbieżności między postępowa-
niem przedsiębiorstw, a interesem ogólnospołecz-
nym. Po drugie — granica opłacalnej substytucji

kształtuje się w modelu produkcji czystej bądź do-
danej w sposób zindywidualizowany. Nie jest ona

wyznaczona przez ogólnospołeczne parametry —

normatywy efektywności stosowania czynników ma-

terialnych i pracy ludzkiej. Słabość ta może mieć,
jak sądzę, większy jeszcze ciężar gatunkowy od po-
przedniej. O obu tych kwestiach mówiłem dokładniej
w artykule z 1967 roku.

Rozwiązanie dwumiernikowe — zastosowane w jed-
nostkach inicjujących i mające być stopniowo upow-
szechniane iv całej gospodarce przemysłowej — sta-
nowi swego rodzaju próbę rozwiązania mieszanego.
Jego ideą pozostaje, jak sądzę, łączenie zalet obu mo-

deli przez podporządkowanie wyborów ekonomicznych
kryterium zysku i aktywizację wysiłku gospodarczego
załogi przy pomocy miernika produkcji dodanej i opar-
tego na tym mierniku systemu motywacyjnego. Sy-
stem ten ma tworzyć w załodze postawy kolektywne-
go gospodarza i osiągać tą drogą doniosłe efekty eko-
nomiczne i pozaekonomiczne. Ma również osłabiać
sprzeczności interesu między grupami kierowniczymi,
a resztą załogi na tle podziału produkcji dodanej. Obie
te grupy mają otrzymywać dochody wyznaczone przez
odgórne formuły motywacyjne. Jak każde rozwiązanie
mieszane, posiada system funkcjonowania jednostek
inicjujących szereg cech atrakcyjnych, ale zarazem

szereg zagrożeń. O walorach była mowa w wystą-
pieniu profesora Pajestki. Jednym natomiast z zagro-
żeń pozostaje wysoce ograniczona siła bodźców sprzęg-
niętych z zyskiem jako kryterium wyboru decyzji.
Czy w tej sytuacji zysk taką rolę będzie mógł speł-
niać? Innym zagrożeniem jest, w razie powiększenia
rangi zysku opartego na systemie motywacyjnym grupy
kierowniczej, pojawienie się sprzeczności interesów
między tą grupą ą.ręsztą^ałogi.

Oba modele o jakich mówiłem, a także rozwiązanie
mieszane jednostek inicjujących stanowią swego ro-

dzaju warianty motywacyjnych systemów sformalizo-
wanych. Ńa zakończenie swego wystąpienia chciałbym
podnieść, jak sądzę, bardzo ważny moment — roz-

wiązania sformalizowane, z wielu powodów bardzo
pociągające, wymagają spełnienia niełatwych warun-

ków. Przede wszystkim nie dają się godzić z szerzej
stosowanymi zindywidualizowanymi dyrektywami wo-

bec przedsiębiorstw. Jest to sprawa zasadnicza. My-
ślę, że wieloletnie doświadczenie nasze i innych kra-
jów socjalistycznych dostarcza niezbitych argumentów
na rzecz tej tezy. Po drugie, wszystkie systemy sfor-
malizowane — przynajmniej te, które znamy z prak-
tyki bądź ujęć teoretycznych, gospodarki socjalistycz-
nej — nie rozwiązują same przez się kluczowych
problemów procesów innowacyjnych. Wymagają prze-
de wszystkim uzupełnień w postaci przemyślanych,
elastycznych czy też selektywnych reguł podziału wy-

gospodarowanych funduszy dochodowych. Z tego punk-
tu widzenia, za niezwykle ważne uważam te tezy za-

warte w raporcie Komisji Partyjno-Rządowej i te

rozwiązania w jednostkach inicjujących, które pod-
kreślają potrzebę nieschematycznego i elastycznego
podchodzenia do podziału funduszy i ustalenia indy-
widualnych wynagrodzeń, premii i nagród. Wszelkie
uproszczenia i schematy na tym polu musiałyby odbić-
się negatywnie na perspektywie działalności innowa< -

cyjnej.

J. POPKIEWICZ: Zgadzam się z samą główną ideą
nowego mechanizmu funkcjonowania, którą rozumiem
jako chęć sprzężenia zwrotnego między płacami
i efektami.

Proponowałbym, aby prawo podziału według pracy

sprowadzić do innych wymiarów i powiązać je nie
z jakąkolwiek pracą, ale przede wszystkim z efek-
tem pracy. Inaczej, w imię dogmatycznej sprawiedli-
wości pojawiają się deformacje, które nie tylko tworzą
„niesprawiedliwą sprawiedliwość", ale i dużo nas, całe
społeczeństwo, kosztują.

Jak dokonać tego sprzężenia? Nie wydaje mi się,
aby to było możliwe wyłącznie w drodze powiązania
płac z efektami produkcji całego przedsiębiorstwa.
Jest to, moim zdaniem, za słaby bodziec. Bardziej
przekonywające byłoby natomiast powiązanie płac
indywidualnych z efektami każdego pracującego. Tu
powinniśmy poszukiwać właściwych rozwiązań, zwłasz-
cza, że jak dotąd, co wiemy z doświadczenia, nie
udało nam się znaleźć właściwej formuły.

J. MUJ2EL: Czy to znaczy, że należałoby rozwi-
nąć akord?

3. POPKIEWICZ: Nie wiem, jak to zrobić, ale są-
dzę, że jest to droga słuszna.

Mam natomiast wątpliwości, jeśli chodzi o nowe

zasady, które nie zawsze potrafią kojarzyć interes
całej gospodarki z interesem mikroekonomicznym
wskutek wyraźnej antynomii między zyskiem i pła-
cami. Jeśli się boimy kategorii zysku, bo ta nam jest
niewygodna z punktu widzenia rosnącej siły mena-

żerów w stosunku do reszty zatrudnionych, w co

nie wierzę, bo większość kierowników nie myśli już
wyłącznie o własnym wynagrodzeniu, lecz przede
wszystkim o płacach załogi, to tym bardziej nie jestem
skłonny przyznać racji tym, którzy uważają, że na-

stąpi gwałtowna mobilizacja załóg wokół produkcji
dodanej..
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Poza tym cały system nie ma wewnętrznej Jedno-
litości i zgodności. Efektywność mierzona produkcją
dodaną nie znajduje wyrazu w odpowiednim rachunku

ekonomicznym, głównie z powodu braku związku mię-
dzy konstrukcją miernika, a konstrukcją systemu

ł. PAJESTKA: A Jaki Jest ten związek? Czy przy-
padkiem nie jest taki, jak związek między budową
miast, a produkcją dodaną?

J. POPKIEWICZ: Ceny nie są tu bynajmniej prob-
lemem odrębnym. Ich poziom oddziałuje na war-

tość produkcji dodanej, a więc albo skłania do zmian

asortymentowych i to korzystnych lub niekorzystnych
społecznie.

U. WOJCIECHOWSKA: Ceny słabiej działają na

produkcję dodaną, silniej na zysk...

J. POPKIEWICZ: To jest mpże i prawda, ale prze-
cież formuła jest dwukryteriowa, ale nawet i bez

tego, przy jednym kryterium musi ono być zsynchro-
nizowane z systemem cen. Tymczasem cen nie zmie-
niamy, a wprowadzamy miernik, który na nich bę-
dzie się opierał. Jeśli system cen jest zły, to jak może

być dobry sam miernik?

A teraz nieco o problemach praktycznych, głównie
o współczynniku „R". - Je&t-^n libzony ^W" praktyce
od tyłu, to znaczy»dostosowany do potrzeb wzrostu

płac, a iiie do taktyfeziSegO' przyrostu efektów i żwłą'-"
zanego z tym pfżyf&śfu płafeVrSt$d' f

jego ż^óżnićoWEińTe
w poszczególnych jednostkach inicjujących. Spróbujmy
wprowadzić jeden współczynnik...

J. PAJESTKA: Ale w ten sposób nie wyrównamy
szans poszczególnym organizacjom...

J. POPKIEWICZ: A czy wiemy, jak je wyrównać?
Czy mamy miary obiektywne? Aprobujemy współczyn-
nik „R" zróżnicowany nie tylko w długim okresie,
ale nawet i w rozbiciu rocznym. A to, że wyszło
przeciętnie 0,6, to nie jest żadna miara obiektywna,
lecz tak wskazuje rachunek „od tyłu".

Nie bójmy się zróżnicowania między organizacjami,
bo inaczej sankcjonujemy nadal ukrywanie rezerw,

premiujemy je, zamiast nie stawiać granic dla ich

wyzwolenia. Nie stawiajmy ogramiczeń we wzroście

wynagrodzeń...

J. PAJESTKA: Progresja dotyczy wzrostu zysku,
a nie wzrostu funduszu płac...

J. POPKIEWICZ: Nieformalnie dotyczy także i płac,
a stawianie ograniczeń położyło np. tzw. nowy1 system
bodźców.

J. PAJESTKA: Nie chodzi o ograniczenie wzrostu

płac, lecz o nadmierne ich zróżnicowanie...

J. POPKIEWICZ: Uważam również, że trzeba po-
szukiwać innych formuł niż produkcja dodana tam,
gdzie tylko możliwe. Np. w Kombinacie Miedzio-

wym można by powiązać przyrost płac z przyrostem
produkcji podstawowej, albowiem efektywność pro-

dukcji jest tu w dużym stopniu uzależniona od prze-

biegu procesu technologicznego.

DOSKONALENIE PRZYJĘTEGO ROZWIĄZANIA

A. EHRLICH: Wydaje się, że należałoby analizę no-

wego systemu prowadzić nie tyle z punktu widzenia

jego doktrynalnej zgodności z jakimś modelem teore-

tycznym, ile z punktu widzenia jego przydatności dla

osiagnięcia założonych celów. Co więc chcemy i co

możemy osiągnąć przez nowy system, w tym szczegól-
nie przez przyjęcie produkcji dodanej jako podstawy
ustalania funduszu płac?

Po pierwsze, chcemy doprowadzić do wzrostu wy-

dajności pracy, a nowy system będzie temu sprzyjał.
Po drugie, obserwujemy w przemyśle nadmierne zuży-
cie surowców, a nowy system będzie temu przeciw-
działać. Z punktu widzenia tych celów można optymi-
stycznie podchodzić do oceny jego funkcjonowania.

Nie wydaje się jednak, aby nowy system w obecnej
postaci powodował dostatecznie silny pęd do innowacji.
Chyba trzeba będzie więc wprowadzić do niego jakieś
nowe elementy i mechanizmy. Należy uwzględniać
możliwość, a nawet konieczność ewolucji systemu
w miarę upływu czasu, zmieniającej się sytuacji i wy-

korzystania tych rezerw, które sa w tej chwili do dy-
spozycji bez większych zmian asortymentowych, tech-

nologicznych i organizacyjnych.

Należy jednak zwrócić uwagę na pewne niebezpie-
czeństwo, związane z wprowadzaniem zmfan do syste-
mu. Nie wolno nam zawieść zaufania jednostek, w któ-

rych nowy system wprowadzono. Jeśli nawet w po-

szczególnych przypadkach wystąpią jakieś zjawiska

niezbyt pozytywne, jeśli na przykład przedsiębiorstwo,
dążąc do utrzymania produkcji dodanej w granicach,
które uzna za „rozsądne", świadomie zacznie grać ta-
kimi elementami, jak zapasy, nie powinniśmy reagować
nerwowo, a przede wszystkim nie możemy arbitralnie
i pochopnie zmieniać reguł gry.

Nowy system to właśnie stworzenie nowych reguł
gry dla organizacji gospodarczych. W efekcie, między
ministerstwami, zjednoczeniami i przedsiębiorstwami
kształtuje się nowy układ stosunków. Można obecnie
obserwować proces pewnej decentralizacji — przeka-
zywania przez ministerstwa pewnych uprawnień de-

cyzyjnych do zjednoczeń, a równolegle do tego, proces

koncentracji, proces centralizacji na szczeblu zjedno-
czenia niektórych decyzji, dotychczas podejmowanych
na szczeblu przedsiębiorstw.

Jest to zjawisko zrozumiałe, bo za prawidłowość
funkcjonowania według nowych zasad odpowiedzial-
ne będzie przede wszystkim kierownictwo jednostek
inicjujących, a więc kierownictwo zjednoczenia czy
kombinatu. Będzie ono dążyć zatem do stwarzania so-

bie możliwości manewru, do tworzenia na szczeblu

zjednoczenia pewnych rezerw, zwłaszcza funduszu płac.
To zaś najłatwiej uzyskać ustalając generalnie niższy
współczynnik ,;R" dla zgrupowanych przedsiębiorstw
od współczynnika, przyznanego jednostce'jako całości.
Taki proces tworzenia rezerwy scentralizowanej i kon-

centracji decyzji jest naturalny i niekoniecznie musi

być traktowany jako zjawisko negatywne, pod warun-

kiem, że nie osłabi motywacyjnego oddziaływania no-

wego systemu .na przedsiębiorstwa i ich załogi.

Istota nowego systemu polega bowiem na jego mo-

tywacyjnym oddziaływaniu. W tym kontekście produk-
cja dodana, jako podstawa tworzenia funduszu płac,
jest ogromnie komunikatywna. Bardzo łatwo wytłu-

„Jeśli zaoszczędzisz materiał wartości,
złotówki;'fulrdusz płac wzrośnie o sześćdziesiąt groszy".

w jednym z przedsiębiorstw wydano specjalną ulotkę
do pracowników, wyjaśniającą wpływ wzrostu produk-
cji i oszczędności materiałów na fundusz płac.

Warto także podkreślić pewną właściwość przyjętej
metody wdrażania nowych zasad. Fakt, że są one ko-

lejno wprowadzane w wybranych jednostkach pozwala
na dopracowywanie ich „w biegu", na coraz trafniej-
sze ich formułowanie z punktu widzenia celów, na

których nam zależy w skali całej gospodarki.

U. WOJCIECHOWSKA: W aktualnych warunkach
nie widzę możliwości wykorzystania zysku, jako głów-
nego miernika oceny. Istnieją dwie drogi oparcia bodź-
ców na zysku. Jedna polegałaby na silnym zaintereso-
waniu zyskiem kierownictwa organizacji gospodar-
czych i przeciwstawieniu ich interesu — dążeniu załogi
do wzrostu płac. Ta koncepcja wydaje mi się z zało-
żenia niesłuszna, a przy tym mało realna ze względu
na napięcia społeczne, jakie w konsekwencji nieuchron-
nie spowoduje. Druga droga, to oparcie na zysku za-

chęt materialnych dla całej załogi. I ta koncepcja nie

byłaby słuszna, ponieważ prowadzi do podziału na pła-
cę ruchomą i stałą ze wszystkimi złymi, a dobrze nam

znanymi, skutkami.

Jestem zatem zwolenniczką produkcji czystej, która
w zmodyfikowanej postaci występuje jako produkcja
dodana. I nie widzę w tym przypadku zasadniczej
sprzeczności między płacą jako elementem wynagro-
dzenia, który ma się maksymalizować, a płacą jako
elementem kosztów, które należy minimalizować. Jeśli
bowiem rośnie produkcja dodana, to rośnie dochód

narodowy, a więc i moga wzrastać płace. Nie przece-

niałabym także sprzeczności między płacami a zyskiem.
Niećh mi ktoś pokaże taką dyrekcję przedsiębiorstwa
lub zjednoczenia, która będzie w pierwszej kolejności
zabiegała o swe wynagrodzenia. Dba ona ptzede wszyst-
kim o płace załogi, ponieważ zapewnia jej to pozytyw-
ny dobór kadry i prestiż w kierowanym kolektywie.
Tak więc dyrekcja musi maksymalizować zysk równo-

legle, a nie w przeciwstawieniu z maksymalizacją pro-

dukcji dodanej. Mechanizm oparty na formule pro-

dukcji dodanej jest więc zgodny z nastawieniem spo-

łecznym.

Są, jednak pewne momenty, które wzbudzają mój
niepokój. Moim zdaniem, niektóre elementy zawarte

w formule produkcji dodanej powinny się odnosić do

zysku. Chodzi mi głównie o efektywność inwestycji.
Nakłady inwestycyjne niezwykle ostro obciążają pro-

dukcję dodaną ratami spłaty i odsetkami od kredytów
inwestycyjnych. Oprocentowanie kredytów, które odej-
muje się od wartości produkcji zrealizowanej, obciąża
produkcję dodaną odsetkami wysokości 8,proc., odsetki
te zalicza się także w okresie realizacji inwestycji,
co oznacza, że ich realny, ciężar w okresie, eksploatacji
nowych obiektów będzie jeszcze większy. Niech mi
ktoś . wskaże, 'gdzie na świecie załoga w tak ogromnym

stopniu odpowiada za efektywność inwestycji.
Nie obawiam się, że te warunki zmuszą organizacje

gospodarcze do zaniechania inwestowania. Zbyt duża

jest skłonność do inwestowania w naszej gospodarce.
Sądzę, że podjęta próba hamowania tej, skłonności

przez uzależnienie wzrostu płac załóg od efektywności
inwestycji okąże się w praktyce nierealną. Żaden od-

powiedzialny działacz gospodarczy nie zdecyduje się
odmówić podwyżki płac dobrze pracującej załodze dla-

tego, że przed kilku laty podjęto chybioną decyzję -

inwestycyjną. Taki mechanizm nie wytrzyma próby
życia, nie bidzie społecznie akceptowany. W moim

przekonaniu spłata kredytów inwestycyjnych wraz.

z odsetkartii powinna wpływać jedynie na kształtowa-

nie się zysku, .obciążając tym samym odpowiedzialno-
ścią materialną za efektywność inwestycji kierowni-
ctwo organizacji gospodarczych, które-współuczestniczy
w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Za niezwykle ważną sprawę uważam tryb wprowa-
dzania nowych zasad. Ale jak zawsze w takich przy-

padkach nie uniknęliśmy pewnych błędów.

Na pierwszy plan wysuwa się sprawa nadmiernej
tendencji do jednolitości rozwiązań zarówno w odnie-
sieniu do poszczególnych jednostek inicjujących, jak
i wewnątrz nich. Nieuzasadniona jest' tendencja do

jednolitości rozwiązań dla jednostek inicjujących dzia-

łających w ramach jednego resortu, mimo że są to

jednostki głęboko różniące się warunkami działania.

Przyjęty tryb wdrażania zmian stwarza'możliwość dy-
wersyfikacji rozwiązań stosownie do specyfiki bran- .

żowej. Możliwości tej nie należy zaprzepaścić, w imię
pozornej wygody organizacyjnej.

Dalsza sprawa
— także o dużej wadze — to umie-

jętność wyciągania wniosków na podstawie doświad-
czeń już funkcjonujących jednostek inicjujących.
W niektórych przypadkach zastosowane rozwiązania
już obecnie można uznać za nie trafione. A tymczasem
są one powielane nadal, w następnych projektach.

R. C WIERTNI A: Chcę mówić jako praktyk o no-

wym systemie planowania i zarządzania w .Zjednocze-
niu „Delta". Nasze zjednoczenie pierwsze miało za-

twierdzone zasady działalności, statut oraz zatwierdzo-
ne wszystkie parametry, również jako pierwsze w kra-

ju w bieżącym rokii nie przekazało do podległych
przedsiębiorstw dyrektyw plariu rocznego, lecz właiśnie
układ parametrów. 'Jednego się boimy, to nagłych
zmianj ęzegp&ysę jeszpze nie okrzepło Łą1:pb.ssrwiijjejny,
że już po pół roku tafcie zakusy występują, Najczęściej,
są to-ciągotyw stronę schematyzmu, ujednolicenia star

tutów :jednoslfete rinicjuj ących, a przecież kaManbitanża
i każde przedsiębiorstwo ma inne faktyczne możliwo-
ści rozwoju i inne ze społeczno-gospodarczego punktu
widzenia cele powinny być preferowane. Mając do

wyboru jako podstawę kształtowania rozmiarów fun-
duszu płac i kryterium oceny zysk lub produkcję do-
daną, ten drugi miernik uważam za zdecydowanie lep-
szy.

W naszych warunkach produkcja dodana jest kwotą
uzyskaną ze sprzedaży po cenach realizacji pomniej-
szoną o spłatę kredytów inwestycyjnych oraz wartość

zakupionych materiałów. Otóż przeprowadzone analizy
wykazały, że w przedsiębiorstwach, w których prowa-
dzone są duże i kosztowne inwestycje, czy też w przed-
siębiorstwach, w których teraz wchodzą do ruchu in-

westycje rozpoczęte dawniej, obciążone spłatami kre-

dytów inwestycyjnych — może dojść do gwałtownego
obniżenia poziomu funduszu płac.

'

Dlatego też, aby złagodzić ten wpływ, w naszym

zjednoczeniu utworzyliśmy scentralizowany fundusz

spłat kredytów inwestycyjnych, a w przedsiębiorstwach
formuła produkcji dodanej uwzględnia wartość amor-

tyzacji, zamiast spłat kredytów. W ten sposób zyskuje-
my większą swobodę inwestycyjną, kierujemy środki

tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a jednocześnie
przenosimy odpowiedzialność finansową i merytorycz-
ną na całą organizację.

Dyskusyjną sprawą jest, moim zdaniem, przenosze-
nie do przedsiębiorstw ustalonej dla jednostek inicju-
jących wysokości narzutów akumulacyjnych —

wy-

noszą one 20 proc. od funduszu płac „plus" pięć procent
wartości środków trwałych netto. W poszczególnych
przedsiębiorstwach takie obciążenie akumulacji jest
wygórowane i w konsekwencji przedsiębiorstwo wyka-
zuje nierentowność. Na to rzutuje również czasem ist-

niejący układ cen, słowem wynika ona z formalno-bi-

lansowego spojrzenia na działalność produkcyjną.
W naszym zjednoczeniu zastosowaliśmy zróżnicowane
stawki narzutów akumulacyjnych.

Chciałbym również podkreślić, że wprowadzenie
w „Delcie" nowych zasad tworzenia funduszu płac było
integralnie związane z wprowadzeniem nowego syte-
mu płac (w oparciu na uchwale Rady Ministrów nr. 222),
Byliśmv wiec w podwójnym sensie jednostką inicju-
jącą. W wielu przypadkach chcieliśmy usunąć narosłe

dysproporcje płacowe. Musieliśmy doprowadzić do zro-

zumienia istoty obu tych poczynań przez załogi naszych
przedsiębiorstw, przez poszczególnych pracowników.
Chodziło nam o to, by każdy robotnik wiedział, co

stymuluje wzrost płac.

U. WOJCIECHOWSKA: Czy uważa Pan tę zbieżność,
wprowadzenie w życie reformy, płac, a jednocześnie
zapisanie się na listę jednostek inicjujących; za ele-
ment korzystny?

R. ĆWIERTNIA: Z punktu widzenia nawału pracy,
który spadł na nas, było w tym trochę szaleństwa.
Lecz korzyści z łącznego rozwiązania zagadnienia: jak
się tworzy fundusz płac i jak się go dystrybuuje są
wielkie.

Było to tym bardziej trudne zadanie, że'doprowadze-
nie do zgodności poziomu płac z faktycznymi kwalifi-
kacjami i • kategoriami wykonywanych robót wymagało
pozornego -zmniejszenia zarobków często znacznej czę-
ści załogi. Że cały zabieg przeprowadzony był uczciwie
i sprawiedliwie — świadczy, moim zdaniem, to, iż już
po 3 miesiącach uzyskaliśmy znaczne przekroczenie
nowo ustalonych norm, przez robotników w całym zjed-
noczeniu. W ciągu I kwartału br. wydajność pracy

HENRYK B£ASZAK

wzrosła o 9 proc. Dawniej na tego rodzaju rezultat
trzeba było czekać 2 lata!

Z chwilą wprowadzenia nowego parametrycznego sy-
stemu kształtowania funduszu płac konieczna okazała

się weryfikacja dawniej zatwierdzonego planu 5-let-

niego na lata 1971-75, zwłaszcza takich jego zadań

szczegółowych jak wzrost woluminu i asortymentu
produkcji, wzrost wydajności pracy, wzrost średniej
płacy itd. Doszliśmy również do wniosku, że chcąc
pracować spokojnie i bez zrywów, zjednoczenie powin-
no dysponować środkami rezerwowymi. Gdzie są one

do uzyskania? Tworzymy scentralizowany i rezerwowy
fundusz • na cele rozwojowe, rezerwę dyspozycyjnego
funduszu płac, funduszu premiowego kierownictwa.
Chodzi o to, że nie wszystkie przedsiębiorstwa mają
równe szanse modernizacji, wprowadzania nowej tech-
niki i technologii. Dlatego też, aby bieżąco móc pro-
wadzić właściwą politykę płac w ramach zjednoczenia
i zapewnić zbliżone warunki rozwoju, musimy dyspo-
nować częścią wypracowanych przez przedsiębiorstwa
środków.

Żeby nowy system okazał się skuteczny, wciąż to

podkreślam, nie może on zatrzymać się na szczeblu

dyrekcji przedsiębiorstwa, lecz jego założenia muszą
dotrzeć do najniższych szczebli zarządzania i do bez-

pośredniego wytwórcy —

w postaci sprawiedliwego
i dostosowanego do nowych zasad gospodarowania sy>
stemu płac.

U. WOJCIECHOWSKA: Widać, że jest Pan, dyrek-
torze, wielkim entuzjastą. Czy ten entuzjazm do jed-'
nostek inicjujących i nowego systemu udzielił się dy-
rektorom przedsiębiorstw'i Pana podwładnym?

R. ĆWIERTNIA: Zadowolenie z wprowadzenia para-
:

metrycznych metod zarządzania jest powszechne — to

przecież realizacja postulatów przedsiębiorstw. Mogę
powiedzieć również — kiedy uprzednio fundusz płac •

przyznawany był przedsiębiorstwom trochę na drodze

analizy ekonomicznej, a trochę przetargu — odwołania

i dyskusje były na porządku dziennym. Obecnie po

wyliczeniu i przekazaniu parametru „R" do 19 zakła-
dów zjednoczenia, tylko 6 miało jakieś wątpliwości I to

raczej nie merytoryczne, lecz obliczeniowe. Czy „R"
zostało dobrze policzone, czy uwzględniono wszystkie
czynniki wiążące płace z produkcją dodaną. Manife-

stuje się przy okazji pogląd — postulat, by w stosun-

kach' zjednoczenie — przedsiębiorstwo nie żonglować'
elementami bazy ekonomicznej, nie naginać ich do'
doraźnych potrzeb. Że te obliczenia bazowe będące
fundamentem w ocenie działalności przedsiębiorstwa
powinny być zweryfikowane podobnie jak bilans. Tak
też zrobiliśmy.

H. BŁASZAK: System regulowania wielkości fundu-
szu płac wykazuje charakterystyczną ewolucję. Polega
ona na przechodzeniu od wiązania funduszu płac z kry-
teriami charakteryzującymi rozmiary produkcji i jej
płacochłónność do uzależnienia jego wielkości od efek-
tów ekonomicznych. Teoretycznie biorąc, najbardziej
syntetycznym wyrazem efektów ekonomicznych jest
zysk.

Jeśli jednak dyskusja nasza ma mleć określony wy-

dźwięk praktyczny, należy stwierdzić, że w aktualnych
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warunkach działalności naszych przedsiębiorstw zysk
jl jego maksymalizacja nie mogą stanowić zasadniczej
przesłanki regulowania funduszu płac. Nie przewiduje
się bowiem jednorazowej generalnej reformy systemu
cen. która mogłaby doprowadzić do wyeliminowania
wielu utrzymujących się dysproporcji zawartych w na-

rzutach' akumulacyjnych. Jest zresztą co najmniej wąt-
pliwe, czy w toku takiej reformy byłoby możliwe pow-
szechne wprowadzenie rozwiązań umożliwiających na-

danie zyskowi charakteru głównej przesłanki kształ-
towania funduszu płac.

W ,tym kontekście na podkreślenie zasługuje szczegól-
na cecha wartości produkcji dodanej, będąca w aktual-
nym .układzie warunków jego istotną zaletą. Jest to
mianowicie kategoria łącząca w sobie elementy do-
tychczasowego (wielkość produkcji i jej płacochłonność)
i • postulowanego (ekonomiczne efekty gospodarki) kry-
terium.kształtowania funduszu płac.

Produkcja dodana wyraża-mianowicie dynamikę roz-

miarów produkcji, ponieważ jej wartość ustala się wy-
chodząc z wartości sprzedaży według cen realizacji,
a" nie dż-ogą sumowania funduszu płac, zysku i pozo-
stałych" jej składników. Jednocześnie jednak odzwier-
ciedla ona ekonomiczne efekty gospodarki, a zwłaszcza
obniżkę kosztov/ materiałowych, umożliwiając substy-
tucję nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej.

Okoliczności' te dowodzą, że w aktualnym układzie
"wafunków wartości produkcji dodanej, jako podstawie
kształtowania dyspozycyjnego funduszu płac, należy
przyznać zdecydowaną wyższość nad kryterium zysku
kiego maksymalizacją,.

Obok ekonomicznej treści rozpatrywanej koncepcji
niebagatelną rolę odgrywa jednak również konkretna
postać formuły-wyrażającej związki i zależności między
^actością,produkcji dodanej a dyspozycyjnym fundu-
szeffi płać.'

Pozwalam sobie podtrzymać pogląd, że proponowana
fbririt&a! "jest obciążona wyraźnym i dość istotnym błę-
dem*. Na szczęście jest to jednak mankament łatwy do
wyeliminowania drogą nieznacznej modyfikacji przyj-
mowanej obecnie formuły. Istota problemu sprowadza
się do tego, że zmiany płacochłonności produkcji (w tym
również produkcji dodanej), a tym samym zmiany
funduszu płac w stosunku do okresu wyjściowego, uza-

leżniope są od dwóch odrębnych grup czynników.
Ż jednej strony istnieje mianowicie określony stopień
inercji funduszu płac w stosunku do rozmiarów pro-
dukcji i jej zmian w czasie, co zresztą pokrywa się
z poruszoną w dyskusji zasadą minimalizacji kosztów
jednostkowych. Z drugiej natomiast —

o ukształtowa-
niu się fundtfszu płac decydują organizacyjno-technicz-
ne warunki, wytwarzania i osiągany w tej dziedzinie
postęp powodujący najczęściej stopniowe ograniczanie
płacochłonności produkcji.

Obie grupy czynników muszą być wyrażone odręb-
nymi parametrami, ponieważ każdy z tych parametrów
spełnia odrębne funkcje i musi być związany z inną
podstawą odniesienia (pierwszy —^ ze wskaźnikiem
wzrcfśtu produkcji, a drugi —

z całą produkcją lub
z całą wielkością funduszu płac).

Błędem metodologicznym proponowanej formuły jest
natomiast próba wyrażenia wpływu obu grup czynni-
ków na fundusz płac za pomocą jednego współczyn-
nika „R" odnoszonego do wskaźnika wzrostu produk-
cji.

Prof. J . Pajestka przedstawił w dzisiejszej wypowie-
dzi nowe interesujące rozwiązanie omawianego prob-
lemu. Polega ono na wyodrębnieniu dwóch grup przed-
siębiorstw. W jednej z nich efekt jest głównie funkcją
skali wzrostu produkcji, w drugiej — głównie funkcją

r czasu:

Bliższa analiza tej koncepcji prowadzi do stwierdze-
nią,- że potwierdza ona zastrzeżenia wysunięte w sto-
sunku do dotychczasowej formuły i zawartego w niej
współczynnika „R ", a ponadto opiera się na analogicz-
nych założeniach jak proponowana przeze mnie formu-
larz dWOina parametrami. Oparte na tej koncepcji ob-
liczenie w wersji, gdy w grę wchodzi współczynnik „R"
prowadzi, bowiem do identycznego wyniku jak oblicze-
nie według dwuparametrycznej formuły przy Rf = l.
Obliczenie oparte na współczynniku „U" prowadzi zaś
db identycznego* rezultatu, jak obliczenie według dwu-
parametrycznej formuły przy R2=l.

F.ormuła d.wuparametryczna umożliwia więc osiąga-
nie, analogicznego efektu, do jakiego miałby prowadzić
podział przedsiębiorstw na dwie odrębne grupy, jak
i rozwiązywanie układu, w którym efekt produkcyjny
traktuje Się jako skojarzoną funkcję zarówno czasu,
jak i skali wzrostu produkcji.

TT. WOJCIECHOWSKA: Jak Pań chce obliczać i usta-
lać Współczynnik R, z trzecim znakiem po przecinku
i to na trzy lata naprzód, skoro w wielu przedsiębior-
stwach . trudno określić warunki techniczno-organiza-
cyjni produkcji hawet na najbliższy rok?

H. BŁASZAK: Znaki po przecinku nie stanowią żad-
nego problemu. Po pierwsze — ten trzeci znak po
przecinku to tylko 1/10 procenta, jeśli współczynnik
wyrazi sfę w procentach. Po drugie zaś — jest to

problem, o identycznym charakterze w stosunku do
współczynników zawartych we wszystkich proponowa-
nych formułach.

Przede wszystkim jednak — kto kwestionuje moż-
liwość ustalenia współczynnika R1t kwestionuje nie
konkretny kształt formuły, ale możliwość parametry-
cznego kształtowania funduszu plac w ogóle. Skutki
postępu organizacyjno-technicznego mają przecież być
.wyrażone także jednym skojarzonym współczynnikiem
. ,R". Nie ma ,zaś i nie może być żadnych przyczyn, które
miałyby pozwalać na odzwierciedlenie tego czynnika
w jednym współczynniku uwzględniającym ponadto
równoległy wpływ innych zjawisk, uniemożliwiając
jednocześnie odrębne wyrażenie obu grup czynników
za pomocą dwóch oddzielnych parametrów.

'

Niezależnie od przedstawionej opinii w sprawach
o charakterze zasadniczym, warto — jak sądzę — za-

kwestionować dwa poglądy.
Pan Ehrlich uznał za „moralny sukces" jednostek

inicjujących utrzymywanie utajonych rezerw fundu-
szu płac drogą celowo zwiększonego zakupu materia-
łów. Politykę taką należałoby uznać za szkodliwą i nie-
pożądaną, ponieważ prowadziłaby ona do gromadzenia
nieuzasadnionych zapasów. Byłaby ona zresztą nie-
właściwa także i z tego powodu, że przedsiębiorstwo
może utrzymywać rezerwy bez potrzeby sięgania do
tego typu manipulacji, powstrzymując się po prostu
od wydatkowania części przysługującego mu funduszu
płac.

A poza tym uważam, że obliczanie wartości produkcji
dodanej w oparciu na zakupie materiałów, a nie na

kosztach ich zużycia, wydaje się niewłaściwe. Dyspo-
zycyjny fundusz płac na dany rok powinno się ustalać
w oparciu na wszelkich zaszłościach gospodarczych do-
tyczących tego roku. Tymczasem wielkość zakupów,
dokonywanych,,zwłaszcza w IV kwartale, użaleźniona
jest od wielkości produkcji i tempa jej wzrostu w roku
riastępnym, co nie powinno wywierać wpływu na two-

rzony fundusz, płac.

ZtpozytyWfiĄ'' oceną spotkała się instytucja kredytu
na przekroczenie funduszu płac, który uważam za wy-
raz swoistego nieporozumienia. Przekroczenie funduszu
płac nie jest równoznaczne z niedoborem środków fi-
nansowych na wypłatę wynagrodzeń. Udzielenie kredy-
tu będzie więc równoznaczne z postawieniem do dy-
spozycji przedsiębiorstwa środków, których ono nie
potrzebuje. Kredyt ten nie jest potrzebny ani jako
forma ewidencji przekroczenia, ani jako czynnik umoż-

liwiający obciążenie przedsiębiorstwa podwyższonymi
odsetkami. Przedsiębiorstwo opłaci bowiem odsetki od
kredytu na fundusz płac, ale otrzymanymi z tego ty-
tułu środkami spłaci część kredytu podstawowego uni-
kając jego oprocentowania. Realne obciążenie stano-

wiłaby więc tylko różnica między oprocentowaniem
obu kredytów, a więc kwota tak nieznaczna, że nie
można jej przypisywać roli zasługującego na uwagę
bodźca ekonomicznego. Znacznie prościej problem ten
można by rozwiązać wprowadzając np. obciążenie na

rzecz budżetu państwa w wysokości określonego pro-
centu przekroczenia funduszu płac.

Z. FEDAK: Chciałbym na wskaźnik produkcji doda-
nej spojrzeć okiem „technologa". Postulat merytorycz-
nej ekonomicznie prawidłowości tego wskaźnika jest
oczywisty. Ponadto trzeba jednak —

po pierwsze —

aby zasady liczenia produkcji dodanej wpływały na

stabilizację tej wielkości, od czego z kolei zależy moż-
liwość ustalenia wieloletniej relacji „produkcja doda-
na — fudusz płac", a dalej nie wywoływały niepożąda-
nych skutków ujemnych.

Stabilizująco działa wliczanie do produkcji dodanej
amortyzacji środków trwałych, zamiast jej potrącania
od wartości realizacji, za czym opowiadają się pewni
ekonomiści. Zwiększa to zakres produkcji dodanej (ina-
czej fundusz płac różniłby się od produkcji dodanej
tylko o wąski margines zysku i kosztów niematerial-
nych), a zarazem chroni przed fikcyjnym wzrostem

produkcji dodanej, powodowanym zaniechaniem amor-

tyzacji nadal czynnych, ale w pełni umorzonych środ-
ków trwałych. W tym świetle niekonsekwentne jest
odmienne traktowanie —

w myśl obowiązujących za-

sad — amortyzacji inwestycji branżowych, którą po-
trąca się od produkcji dodanej. Niejednakowo traktuje
się bowiem amortyzację różnych grup środków trwa-

łych, zaś z chwilą spłaty, kredytu na inwestycje nastę-
puje jednorazowy wzrost produkcji dodanej. Moim zda-
niem wystarczałoby potrącać zysk i kierować go na

spłatę kredytów.

Przed niekorzystnymi zmianami struktury sprzedaży
chroni zasada korygowania cen realizacji o podatek
obrotowy itp. Gdyby zgodnie z sugestiami jednej
z wypowiedzi na łamach Ż. G. korekt tych nie doko-
nywano, powstałaby Społecznie szkodliwa tendencja
do wytwarzania i sprzedawania przede wszystkim wy-
soko akumulatywnych, a więc drogich wyrobów. Zma-
lałoby też bardzo zainteresowanie eksportem, bo stał-
by się on nieopłacalny. Ceny transakcyjne są
bowiem na ogół konkurencyjne tylko do cen zbytu
pomniejszonych o pcdatek obrotowy. Nie wzięto nato-
miast pod uwagę w obowiązujących zasadach liczenia
produkcji dodanej, że koszty drogich, skutkujących
przez dłuższy czas remontów kapitalnych, finansowane
w jednostkach inicjujących z środków obrotowych,
jednorazowo zmniejszają produkcję dodaną. Może to

prowadzić do ucieczki od dużych remontów i przeszka-
dzać prawidłowej gospodarce remontowej.

Druga sprawa, którą chciałbym podnieść, to niewąt-
pliwy związek zachodzący między wzrostem produkcji
dodanej, a uruchamianym dzięki temu wzrostem fun-

duszu płac oraz wzrostem zysku. Wzrost funduszu płac
powinien przecież w większości przypadków mieć po-
krycie we wzroście zysku (lub oszczędności kosztów
materialnych). Patrząc z tego punktu widzenia, łatwo
stwierdzić, że związek: „produkcja dodana — zysk",
jest zakłócony przez przyrost lub ubytek zapasów. Na
zysk zmiana stanu zapasów wpływa przez zmianę wy-
sokości obciążających wynik odsetek bankowych. Na
tomiast- na wielkość pro'dukcji danej oddziałuje
w większości jednpstek inicjujących bezwzględna masa

przyrostu lub ubytku zapasów. Odmiennie wpływa za-

tem zmiana zasobów na załogę (produkcja dodana)
i kierownictwo (zysk), przy czym na produkcję doda-
ną

— moim zdaniem — odziaływanie to jest za silne.
Relacja: „produkcja dodana — zysk" wymaga przede
wszystkim śledzenia w skali WOG. W jego ramach
działają bowiem różne mechanizmy, powodujące „prze-
pompowywanie" wyniku z jednej jednostki do drugiej,
np. z jednostek przemysłowych do jednostek handlu
wewnętrznego lub zagranicznego. W tej sytuacji przy-
jęta w niektórych jednostkach inicjujących zasada
liczenia produkcji dodanej tylko dla pionu przemysło-
wego powoduje niewspółmierność wskaźnika zysku
i produkcji dodanej.

Po trzecie — wydaje się, że metodyka liczenia pro-
dukcji dodanej na szczeblu centrali i poszczególnych,
wchodzących w jej skład organizacji powinna być
maksymalnie jednolita. Inaczej trudno będzie powiązać
wskaźnik działalności jednostek inicjujących jako ca-

łości ze wskaźnikami jego organizacji składowych.
Problem ten jest — jak dotychczas — mało rozpozna-
ny, przy czym częste są tendencje do stosowania in-
nych wielkości na szczeblu centrali i innych w orga-
nizacjach jej podległych. Komplikuje to nie tylko me-

todykę liczenia produkcji dodanej, ale przede wszyst-
kim rozluźnia więzi między wskaźnikami jedrtóStfcHni»'
cjującej jako całości i jej poszczególnymi - częściami
składowymi, wpływając na. niestabilność' Wskaźników.

Problem więc nie ogranicza się tylko dó tem&tii —

czy wiązać korzyści z produkcją dodaną czy zyskiem.
Równie istotne jest wypracowanie takiej „użytkowej"
metodyki liczenia «vodukcji dodanej, która dobrze
i sprawnie spełniałaby stawiane jej zadanie pomiaru
efektu gospodarowania i stymulacji jego społecznie po-
żądanej poprawy.

WYKORZYSTAĆ SZANSE ZAWARTE W SYSTEMIE

M. MISIAK: Chociaż przeciwstawienie zysku pro-
dukcji dodanej w charakterze alternatywnego kryte-
rium optymalizacji gospodarki socjalistycznej przez
prof. Henryka Fiszela oraz prof. Józefa Popkiewicza —

może prowadzić do pewnego nieporozumienia dy-
skusja z różnych względów wydaje mi się pożyteczna.

Zacznę może od wyjaśnienia owego nieporozumienia.
Nie mamy takiej sytuacji, w której gospodarka jest
zorganizowana zgodnie z wymaganiami wynikającymi
z przyjęcia zysku za kryterium optymalizacyjne i zmie-
rzalibyśmy do zastąpienia zysku w tej roli — produk-
cją dodaną. Abstrahuję w tym momencie od ogra-
niczeń, jakie dla zrealizowania modelu z kryterium op-
tymalizacyjnym zysku wynikają z trudności zbudowa-
nia odpowiedniego systemu cen, by nie naruszało to

planowego charakteru rozwoju gospodarki socjalistycz-
nej. Sedno rzeczy polega na tym, że do produkcji
dodanej dochodzimy nie od zysku, ale od produkcji
globalnej, od której produkcja dodana jest kryterium
lepszym, ponieważ uwzględnia efektywność gospodarki
pracą uprzedmiotowioną. Po drugie — na co już zwró-.
cił uwagę prof. Józef Pajestka — produkcję dodaną
wykorzystuje się nie zamiast zysku, ale obok zysku.

Produkcja dodana stanowi mutację produkcji czystej
bardziej „zbliżoną" do zysku, ponieważ dochodzi się
do niej nie od wytworzonej produkcji globalnej, ale
od produkcji sprzedanej oraz próbuje się uwrażliwić
ją nie tylko na materiałochłonność produkcji, ale tak-
że na kształtowanie się zapasów, a nawet na inwesty-
cyjnochłonność (przez pomniejszanie jej w związku ze

spłatami kredytu inwestycyjnego). Wykorzystanie pro-
dukcji czystej jako narzędzia ustalania funduszu płac
w Związku*Radzieckim i w innych krajach socjalistycz-
nych, a u nas podjęcie próby wykorzystania w tej funk-
cji produkcji dodanej, a nie zysku — nie jest przypad-
kowe w warunkach, w których ceny nie stanowią in-
strumentu pozwalającego na dostatecznie precyzyjne
sterowanie przedsiębiorstwami i ich jednostkami nad-
rzędnymi. Zaletą produkcji dodanej, podobnie jak pro-
dukcji czystej jest jednocześnie to, że może ona dla
gorzej pracujących przedsiębiorstw jest mniej wygod-
na od produkcji globalnej, która premiuje za materia-
łochłonność.

Takie są właśnie powody, dla których w Związku
Radzieckim na skalę eksperymentalną przyjmuje się
produkcję czystą, a u nas produkcję dodaną za pod-
stawę ustalania funduszu płac. Zysk jest natomiast
wykorzystywany jako podstawa kształtowania części
ruchomej wynagrodzeń pracowników, stanowiącej naj-
większy udział w wynagrodzeniach personelu kierow-
niczego, co również odpowiada przyjętym u nas kon-
cepcjom.

Produkcja dodana nie jest oczywiście rozwiązaniem
idealnym. Nie ma zresztą takiego miernika, który moż-
na by tutaj uznać za dobry we wszystkich szczegółach
i na wszystkie okazje. Warsztat wprowadzonych
usprawnień w jednostkach inicjujących nie jest też
idealnie uporządkowany i aktualnym problemem jest
konsekwentne doprowadzanie do jego dalszego wzmoc-

nienia organizacyjnego. Każda kolejna jednostka ini-
cjująca to jakieś wzbogacenie tego warsztatu. Rozwój

tych prac dokonuje się przy tym nie tylko „wszerz",
ale również „w głąb".

Chyba można uznać za pożyteczne w naszej dyskus.r
to. że do produkcji dodanej podchodzimy z większym
dystansem, nie jak do panaceum, ale jak do narzędzia
gospodarowania, mającego znaczenie na określonym
etapie rozwoju mechanizmu gospodarczego. Jest ogól-
nie znanym zjawiskiem skłonność do wyolbrzymiania
celów etapowych, jakie wyłaniają się przed doskona-
leniem gospodarki, i podnoszeniem ich do nadmiernie
wysokiej rangi. Z dzisiejszej dyskusji wynika też wnio-
sek, że wprowadzenie produkcji dodanej zamiast pro-
dukcji globalnej w charakterze narzędzia ustalania
funduszu płac nie jest równoznaczne z nadawaniem
produkcji dodanej charakteru uniwersalnego kryterium
racjonalnego gospodarowania w skali mikro i makra.
Inną korzyścią z naszej dyskusji wynikającą mogłaby
być jakaś próba podsumowania tego wszystkiego, co

tutaj powiedziano o produkcji dodanej jako instrumen-
cie, aczkolwiek nie pozbawionym usterek, to na obec-
nym etapie bardziej przydatnym od produkcji global-
nej w charakterze narzędzia ustalania funduszu płac.
Jeśli zaś chodzi o porównanie produkcji dodanej z zy-
skiem, to w dniu dzisiejszym na pierwszym miejscu
należy tu wymienić mniejszą wrażliwość produkcji do-
danej w porównaniu z zyskiem na nieprawidłowe im-
pulsy cenowe.

B. GLIŃSKI: Nie dziwię się wątpliwościom zgłasza-
nym w toku dzisiejszej dyskusji. Problem, który roz-

patrujemy, jest wyjątkoiyo trudny, wielopłaszczyzno-
wy. Jak utrzymać kontrolę kształtowania funduszu płac
nie osłabiając bodźców do wyzwalania rezerw wzrostu

wydajności pracy, poprawy gospodarności itp.
Wiadomo.jest, że towarzysze wigierscy oparli kon-

ti?rflęv" kształtowania fundtó^^flać* J^. ; .|ciśłej kontroli
średniej głąiąy^ Uruchomiony mechanizm kontroli dzia-
ła prawnie,„ale ma swoje negatywne konsekwencje.
ToVa^zvsze \yęgierść'y u^viadoHiifi sobie, że system
ukształtowany przez nich działa najlepiej i ha'pewno
prawidłowo w odniesieniu do jednostek o przecięt-
nych możliwościach stopniowego podnoszenia efektyw-
ności gospodarowania. Zupełnie nie pasuje on nato-
miast do sytuacji ekstremalnych, to znaczy ani do
przedsiębiorstw o bardzo skromnych wynikach i moż-
liwościach poprawy gospodarności, ani do przedsię-
biorstw, które dysponują bardzo dużymi rezerwami
wzrostu wydajności pracy i efektywności gospodaro-
wania. W obu tych przypadkach niezbędne są inne
rozwiązania. Dla przedsiębiorstw o minimalnych moż-
liwościach poprawy gospodarności, niezbędne jest uru-

chomienie systemu dotacji, aby nie pogorszyć ich sy-
tuacji w stosunku do innych. Dotyczy to na przykład
przedsiębiorstw energetycznych.

Jak dotychczas nie wynaleziono jednak rozwiązania
dla przedsiębiorstw dysponujących wielkimi możliwo-
ściami podniesienia efektywności gospodarowania, mię-
dzy innymi dzięki poważnym zmianom w strukturze
produkcji.

System uzależnienia funduszu płac od dynamiki pro-
dukcji dodanej — stanowiący węzłowe rozwiązanie za-

stosowane w Polsce — najbardziej pasuje do tych ga-
łęzi, gdzie istnieją znaczne rezerwy podniesienia efek-
tywności gospodarowania przez wzrost wydajności pra-
cy. obniżkę kosztów materiałowych itp. System ten
ma znaczenie więcej oddziaływania bodźcowego niż
hamulcowego. Z tego też względu towarzysze węgier-
scy uruchomili podobny system z początkiem bieżącego
roku dla 16 dużych przedsiębiorstw. Niemniej jednak
trzeba, otwarcie powiedzieć, że i nasz system nie jest
uniwersalny. Podobnie jak system węgierski nie pasuje
do każdej sytuacji, i co najważniejsze on również może
okazać się niewystarczający dla uruchomienia vvielkich
rezerw przestawień strukturalnych gospodarczych. I nie
jest wykluczone, że w takiej sytuacji nieuchronna jest
interwencja wyższych instancji gospodarczych, bądź
też uruchomienie dodatkowych, pozapłacowych instru-
mentów wyróżniania i nagradzania kierownictw przed-
siębiorstw. dysponujących lub umiejących uruchomić
rezerwy znacznie wyższego rzędu.

Biorąc to pod uwagę, jest dla mnie oczywiste, że

system bodźców opartych na wyznaczeniu funduszu
płac w zależności od dynamiki produkcji dodanej, jest
rozwiązaniem przejściowym, szczególnie w jego obec-
nej konkretnej postaci, w jakiej wprowadziliśmy go
w pierwszych kilkunastu zjednoczeniach bądź kom-
binatach. Trwały element tego systemu stanowi uzależ-
nienie funduszu płac i płac pracowników od efektyw-
ności gospodarowania i wydajności pracy. Natomiast
sposób wiązania płac z efektywnością gospodarowania
w przyszłości musi być oparty na bardziej precyzyj-
nych miernikach i formułach.

Ze spraw poruszanych w dyskusji w „Życiu Gospo-
darczym" mnie osobiście także bardzo absorbuje spo-
sób przeadresowywania bodźców zawartych w wyzna-
czaniu i rozdzielaniu funduszu plac adresowanych do
przedsiębiorstwa na poszczególne komórki wewnątrz
przedsiębiorstwa. Wysiłek, jaki uczyniliśmy w tym kie-
runku, moim zdaniem, jest niewystarczający. W zbyt
dużym stopniu zostawiliśmy ten problem inicjatywie
i pomysłowości aktywu kierowniczego przedsiębiorstw.
Obawiam się. że ładunki wiedzy o możliwościach mo-

dernizacji polityki i techniki płac, jakie się wiążą ze

zniesieniem limitowania funduszu płac, mogą okazać
się niewystarczające do pełnego wygrania szans, jakie
przynosi wprowadzony system.

Dyskusję epracowaf:
KAROL SZWARC

Zdjęcia: BOLESŁAW KUBICA
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

Zarówno w praktyce gospodarczej, jak i w teorii odczuwa się doić

powszechnie niepetnq przydatność obowiązującego systemu ustala-

nia cen na maszyny. Istotnym mankamentem jest fakt, ie system ten

nie stwarza zainteresowania producenta w stałym unowocześnianiu

produkcji. Moim zdaniem, obowiązujący system cen można takie

w powainej mierze obciąiyć zarzutem niezamierzonego HAMULCA

POSTĘPU TECHNICZNEGO I EKONOMICZNEGO W OGOLĘ.

LUCJAN GAŁECKI

TAK istotny zarzut wymaga oczy-
wiście uzasadnienia. W skrócie
przypomnę, że obowiązujący sy-

stem ustalania cen na maszyny

oparty jest o tzw. „formułę koszto-
wą", tzn. że cenę nowej maszyny
ustala się w oparciu na jej koszcie
produkcji z doliczeniem tzw. „należ-
nej" stawki zysku. Jąko wyjściowe
stawki zysku przyjmuje się z regu-
ły stawki stałe, na kilka lat, różni-
cowane jedynie według klasy nowo-

czesności wyrobu.
Kosztowa formuła ceny stwarza

dla producenta zachętę do maksyma-
lizacji kosztu produkcji nowego wy-

robu, gdyż — wyższy koszt pozwa-
la na wkalkulowanie do ceny wyż-
szej kwoty zysku; — wyżssa cena

ułatwia wykonanie zadań w zakre-
sie wartości produkcji, wydajności
pracy, kwoty zysku itp.; — wysokie
koszty produkcji pozwalają na łat-
we ich obniżanie przez kilka następ-
nych lat.

Dodatkową zachętę do podwyższa-
nia kosztów stwarza system posłu-
giwania się stawką zysku. Przepisy
są tu nawet dość zachęcające, bo
przewidują preferencje w wysokoś-
ci stawki zysku dla wyrobów gru-

py „A" oraz inne, bliżej nieokreślo-
ne preferencje w przypadku szcze-

gólnie efektywnych wyrobów.
Zachęta ta jest jednak dość po-

zorna i działa tylko w krótkim
okresie, kiedy przechodzi się z pro-
dukcji wyrobów grupy C do B i A.
Po osiągnięciu pewnego poziomu
wyrobów w grupie A nie ma już
zachęty do dalszego unowocześniania
konstrukcji (przypadki cofnięcia
grupy A lub B mają miejsce z re-

guły dopiero po długim okresie
opóźnień konstrukcyjnych).

Maksymalizacji kosztów produkcji
miało zapobiec ustalanie limitu ce-

ny nowego wyrobu. W praktyce,
szczególnie w branżach o stosunko-
wo wysokiej opłacalności eksportu,
limit ceny nie orzeciwaziała tej ten-

dencji, nie mówiąc już o przypad-
kach, kiedy limit ten nie jest w

ogóle ustalany lub wielokrotnie
zmieniany.

NA CO M02E LICZYĆ
PRODUCENT

Na co może liczyć producent uru-

chamiając produkcję nowego wyro-
bu w tej samej grupie nowoczesno-

ści (np. A), do której zaliczany był
wyrób wycofywany po kilku latach
produkcji?

Przy przyjęciu stawki wyjściowej,
Jak to ma miejsce w praktyce, (z
reguły niższej od osiąganej na wy-
robie wycofywanym) i prawdziwych
kosztów produkcji — producent
może w zasadzie tylko stracić. Taka
sytuacja jest tym bardziej prawdo-
podobna, że przyjęty koszt wyrobu
dotyczy trzeciego lub drugiego roku
produkcji, a w pierwszym roku z

reguły nie stosuje się dotacji — jak
dopuszcza to przepis.

Powstaje jednak pytanie: skoro
system jest tak zły, to dlaczego jed-
nak uruchamia się produkcję no-

wych wyrobów? Wydaje się, że

główne przyczyny tp: 1) nakazy ad-
ministracyjne w formie odgórnych
zadań, 2) ambicje konstruktorów i
kierownictwa przedsiębiorstw, 3)
najdelikatniej mówiąc — naciągania
kalkulacji. Nakazy mogą niewątpli-
wie wiele pomóc, ale nie wydaje
się możliwe zdynamizowanie postę-
pu technicznego tylko w oparciu na

tej metodzie. Roli ambicji także
trudno przecenić, ale system powi-
nien zapewnić jej pobudzanie i

wskazywać, jakie korzyści ona przy-
nosi. Obecny system ustalania cen z

pewnością tej funkcji nie spe!n a,
bo konstruktorzy są zainteresowani
wysokimi kosztami swoich wyrobów.

Pozostaje jeszcze tylko ten „deli-
katny" problem powszechnego za-

wyżania kalkulacji kosztu. Szeroko
ten problem przedstawił J, GAJÓW-
NICZEK w artykule „Ceny i iajKo"
(2. G, nr 15). Zresztą ten właśni"
artykuł skłonił mnie do zabrania
głosu na temat ceny maszyn. Wiele
uwag w tym artykule jest słusz-
nych, a szczególnie ta najmniej roz-

winięta o podziale efektów pomię-
dzy producenta a użytkownika.
Trudno się jednak zgodzić z ogól-
nym tonem artykułu, że zasadniczą
słabością obecnego systemu cen jest
zawyżanie przez producenta ksztu
nowego wyrobu bez — naświetlenia
rzeczywistego tła tej sytuacji.

I tu dochodzę do odpowiedzi na

pytanie — dlaczego jednak urucha-
mia się nowe wyroby mimo, że już
z samego systemu, ą przede wszy-
stkim z praktyki ustalania cen wy-

nika, że nie jest to opłacalne dla
producenta. Po prostu podcisga się
kalkulację, aby „wyprowadzić w

pole" ustalającego cenę. Nie chcę
tu bronić producenta ani pochwalać
takiej praktyki, ale jestem bardzo
ciekawy zachowania J. Gajownicz-
ka —

np. w roli dyrektora fabryki,
podejmującego ryzyko uruchomienia
produkcji nowej maszyny bez szan-

sy zyskania na tym czegokolwiek.

Sądzę, że istniejące tendencja do
zawyżania kalkulacji nie są przy-
czyną a skutkiem sląbości systemu
cen, a przede wszystkim jego inter-
pretacji w praktyce. Wydaje się, że

strzegąc interesu inwestycji wylano
przysłowiowe dziecko z kąpielą —

nie wykorzystując systemu cen ja-
ko instrumentu ekonomicznego od-
działywania na konstruowanie no-

wych, bardziej nowoczesnych ma-

szyn.

CZY JEST LEPSZA FORMUŁA?

Słabości formuły kosztowej zna-

ne były już pd dawna,-ale utrzymy-
wanie jej najczęścięj. tłumaczono
brakiem możliwości mierzenia efek-
tów użytkowych nowych maszyn.
Obecnie, jak mi się wydaje, w

większości gałęzi przemysłu możli-
wości takie są, zarówno. z punktu
widzenia metodologicznego, jafe
i kadrowego, dlatego proponuję
przejście od kosztowej do „efektyw-
nościowej" formuły ceny.

Metoda ta może być stosowana

głównie do nowych wyrobów, pole-
gających na modernizacji dotych-
czas produkowanych, bądź zastępu-
jących wyroby importowane. Biorąc
jednak pod uwagę, że maszyny ory-
ginalne, służące do wykonywania
nowych funkcji technicznych stano-

wią stosunkowo nieznaczną część
nowych uruchomień, metoda ta
może być już obecnie powszechnie
stosowaną.

Proponuję następującą parame-
tryczną ogólną formułę ceny nowej
maszyny

C, - Ci (Wt.U+1)+Eu.t.«

gdzie:

Cj — cena nowej maszyny,
Ci — cena maszyny zastępowanej
wt — współczynnik wzrostu (zmiany)

trwałości bądź wydajności nowej
maszyny w stosunku do zastę-
powanej,

V — współczynnik udziału producen-
ta (włączenia do ceny zbytu) w

ogólnej sumie rocznego efektu
u użytkownika z tytułu zasto-
sowania nowej maszyny. (Współ-

czynnik ten byłby ustalany przez
ministerstwa w porozumieniu
3 Państwową Komisją Cen),

Eu —

roczny efekt u użytkownika
wyrażony oszczędnością w kosz-
tach eksploatacji nowej maszyny
w stosunku do zastępowanej
(bez uwzględniania różnicy w

kosztach amortyzacji obu ma-

szyn),
t — okres żywotności konstrukcji

nowej maszyny (do czasu zastę-
powania jej następną) — nie
dłuższy jednak od granicznego
wskaźnika okresu zwrotu nakła-
dów, tj. 5 lat. ^

Jak widać z przedstawionej for-
muły, za podstawę wyliczenia ceny
nowej maszyny przyjęto: 1) cenę
maszyny zastępowanej, a nie koszt
produkcji nowej, 2) wielkość efektu
zastosowania nowej maszyny u

użytkownika, zapewniając taki jego
podział, aby producent był zaintere-
sowany (przez ccnę) w podjęciu
produkcji nowej maszyny, a użyt-
kownik miał zapewnioną korzyść z

jej zastosowania.

Z poszczególnych elementów
przedstawionej formuły ceny nieco
bliższego wyjaśnienia wymaga po-
jęcie efektu u użytkownika. Rozróż-
niam dwa rodzaje efektów: 1) efek-
ty jednorazowe, związane ze wzro-

stem zdolności produkcyjnej (wy-
dajności) lub trwałości nowej ma-

szyny, 2) efekty powtarzalne, reali-
zowane co roku, stanowiące oszczęd-
ność w kosztach eksploatacji nowej
maszyny.

Przykładowo: dla obrabiarki jest
to oszczędność kosztów obróbki de-
talu wytwarzanego na nowej maszy-

nie, pomnożona przez ilość tych de-
tali możliwych do wykonania w

ciągu roku, dla pługa rolniczego —

oszczędność w kosztach wykopu 1
m sześć, ziemi, odniesione do ilości
tych metrów przeciętnie wykony-
wanych przez nową koparkę itp.

Celowo używam pojęcia oszczęd-
ności, a nie obniżki kosztów, gdyż
nie obejmuje ona różnicy w kosz-
tach amortyzacji miedzy maszyną

nową a zastępowaną. Z punktu wi-
dzenia rachunku ekonomicznego
niewątpliwie ostatecznym efektem
dla użytkownika będzie obniżka
kosztów, uwzględniająca ró2nicę
amortyzacji. Takie ujęcie efektów
użytkowych wydaje się słuszne, gdyż
pierwszy rodzaj efektu, np. jeana
nowa friaśżyna żaktępuje dWi'e 'do-
tychczasowe lub jej żywotność jest
dwukrotnie wyzsza, sugeruje ujęcie
go w formie odpowiedniej korekty
dotychczasowej ceny. Natomiast do-
datkowe efekty eksploatacyjne, po-
wtarzalne w ciągu okresu żywotno-
ści nowej maszyny mają charakter
efektów wieloletnich.

Istotne znaczenie ma także fakt,
że jeden rodzaj efektu "może mieć
dodatni charakter, a drugi ujemny
np. nie występuje zwiększenie zdol-
ności produkcyjnej a jedynie obniż-
ka kosztów eksploatacji i odwrotnie,
wzrasta wydajność i nie male.ia,
a nawet rosną koszty eksploatacji.

Mechanizm działania nowej for-
muły z pewnością lepiej wyjaśni
następujący prosty przykład liczbo-
wy:

Jeżeli cena zastępowanej maszy-
ny wynosi 100 tys. zł, nowa maszy-
na jest o 50 proc. wydajniejsza od
zastępowanej; roczna "oszczędno^-
kosztów u użytkownika wyniesie 16
tys. rocznie; udział producenta w

efektach użytkowych ustalono na 70
proc., to cena nowej maszyny wy-
niesie:

Ci•=100000(50.0,7+1)+16000.5 .0.7
•= 100 000 . 1,35 + 56 000 •» 191 000 złotych

Wyliczona w ten sposób cena ma

charakter ceny granicznej opłacal-
ności zastosowania nowej maszyny.

Jeżeli z konfrontacji kosztu pro-
dukcji nowej maszyny z tą ceną

BB

Z
ar leje się z nieba. Ludziom
dobrze, a owocom i warzywom?
Jak na tym wyjdzie rynek?

Szlagierem chwili są truskawki.
Ich podaż w tym sezonie była znacz-

nie opóźniona na skutek chłodów i
opadów w pierwszej połowie czerw-

ca.

W całym kraju skupowano do 20
czerwca około 1 300 ton dziennie, w

dniach 21 — 23 czerwca już powyżej
2 000 ton. Natomiast po 24 nastąpił
gwałtowny wzrost skupu, który o-

siągnął rekordową wysokość 8650 ton
w dniu 27 czerwca br. Warto dla
porównania wspomnieć, że najwyż-
szy skup dzienny w 1965 roku, który
był rokiem największego skupu tru-
skawek w Polsce (111 tys ton — II
miejsce w świecie), wyniósł 5200 ton.

W 1973 roku wszyscy uczestnicy
obrotu zaplanowali łączny skup 100
tys. ton truskawek. Początkowy o-

kres słabej podaży nie dawał nadziei
na wykonanie tego planu, jednakże
obecnie szacuje się, że jest to zupeł-
nie realna wielkość, a na pweno
skupionych zostanie od producentów
85 — 90 tys. ton.

Do dnia 29 czerwca Centrala Spół-
dzielni Ogrodniczych skupiła już
tyle truskawek co przez cały sezon

roku ubiegłego. Do dnia 29 wszy-
scy uczestnicy obrotu skupili ok.
53 tys. ton, z czego wydano na

eksport 2,7 tys. ton, dostarczono na

rynek ok. 16 tys, ton oraz przerobio-
no i zamrożono 34,3 tys. ton.

Tak więc z końcem czerwca br.
wyprzedzono i plany i rok ubiegły
o ok. 10 tys. ton truskawek. Najwię-
cej dostarczają tego owocu woje-
wództwa: warszawskie, kieleckie i
lubelskie. Skupuje się (pewne
novum) również w soboty i niedziele.
Ceny spadają z godziny na godzinę.

A propos cen. Najniższą ceną „po-
cieszenia" dla producenta jest 6,50
w województwach produkcyjnych 1
7,50 zł w województwach deficyto-

wadzi 3200 punktów — więcej o 140
niż w roku ubiegłym. Około 15 proc.
towaru kupowane będzie bezpośred-
nio w zagrodzie. Zwiększono ilość
punktów prowadzonych na zasadzie
ajencji (2,5 proc. do wartości skupu).

I byłby to obraz optymistyczny
gdyby ...Wąskim gardłem jest nadal
chłodnictwo. Co z tego, że towar

będzie skupiony, gdy istnieją w

szeregu regionach poważne obawy,
że towar ten może się zepsuć! Rynek

wynika, że zapewnia ona wysoką
akumulację, wówczas maksymalną
cenę zbytu należy ustalić na pozio-
mie zapewniającym producentowi
rentowność wyższą od dotychczas
osiaganej, nie przekraczającą jednak
2—3 -krotnej wysokości stawki wyj-
ściowej (w takim przypadku użyt-
kownik zrealizuje większą część
efektu niż to wynikało ze .współ-
czynnika U). Uzupełniając założenia
naszego przykładu o: koszt nowego
wyrobu — 150 000 zł. wyjściową
stawkę zysku — 8 proc., maksymal-
na cena wyniesie (przy założeniu
dwukrotnej stawki zysku):

150000.1 -r(2X8:100)-
«" 150 000 x 1,16 = 174 000 złotych

Oznacza to, że użytkownik zreali-
zuje nie 30, a 50 proc. efektu użyt-
kowego. Dodatkowym warunkiem
ograniczającym wysokość ceny mak-
symalnej powinno być nieprzekro-
czenie ceny światowej.

Dla zapewnienia wysokiego tempa
postępu technicznego, preferencyjną
stawkę zysku proponuje się stoso-
wać tylko przez okres niezbędny na

dokonanie następnej modernizacji
—

w zależności od szybkości zmian
w poszczególnych branżach np.
przez 3—4 lata. Nie wydaje się ce-

lowe powszechne ustalanie zbyt
krótkich okresów obowiązywania
wyższej ceny. co mogłoby doprowa-
dzić do dokonywania częstych, ale
drobnych zmian konstrukcyjnych.
Przy stosunkowo niedużych efektach
częste zmiany konstrukcyjne mogą
utrudniać gospodarkę remontową
(części zamienne) nie mówiąc już
o skutkach dużej częstotliwości
zmian cen maszyn (częsta aktuali-
zacja kosztów inwestycji itp.).

Grupę nowoczesności proponuje
się traktować tylko jako warunek
możliwości zastosowania ceny mak-
symalnej, a nie jak dotychczas jako
wyłączną podstawę do przyznania-
preferencji.

• Takie założenie spowoduje zainte-
resowanie konstruktorów nie tylke
parametrami decydującymi o kwali-
fikacji wyrobu do określonej grupy
nowoczesności, ale przede wszyst-
kim parametrami decydującymi o

ogólnej wartości użytkowej wyro-
bu. Obecnie, w-pogoni za „nowo-

czesnością" często konstruktor nie
liczv się dostatecznie z kosztami
produkcji wyrobiL ' Sprzyja temu

zresztą obecny system funkcjono-
wania funduszu efektów wdrożenio-
wych dla jednostek badawczych.
Przy dotychczasowej formule ceny
fundusz ten jest tym większy, im
wyższy jest koszt produkcji nowego
wyrobu.

Proponowana formuła nie rozwią-
zuje sprawy wyrobów nowych nie
porównywalnych ? dotychczas pro-
duknwenvmi lub importowanymi,
oraz modernizowanych głównie pod
katem zapewnienia lepszych warun-

ków obsłusi. bhp itp. W tych przy-
padkach należałoby wykorzystywać
częściowo formułę kosztową, ale
przede wszystkim relacje między
wyrobami na rynku światowym.

CZY NOWA FORMUŁA
WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM

Koncepcja efektywnościowej for-
muły ceny może rodzić następujące
wątpliwości:

0 czy możliwość wyrałneRo podwyż-
szenia stawki zysku nie doprowa-
dzi do nadmiernej akumulacji na

maszynach, a tym samym do wzro-

stu nakładów Inwestycyjnych.
0 czv są możliwości praktycznego

mierzenia efektów u użytkownika,
0 ezv ewentualnie hłedna cena wyj-

ściowa nie spowoduje zniekształce-
nia ceny nowego wyrobu.

W nowym systemie finansowym,
w związku z przemieszczeniem nie-
których elementów podziału zysku
do kosztów produkcji (np. fundusz
zakładowy) oraz zmniejszenia zysku
z tytułu nowych obciążtó podatko-
wych, rozmiary .zysku netto będą
znacznie mniejsze niż dotychczas, w

związku z tym nawet jego podwoje-
nie, czy potrojenie (a to jest tylko
sytuacja krańcowa) nie spowoduje
relatywnego wzrostu cen, tym bar-
dziej źe cena będzie rosła degre-
sywnie w stosunku do przyrostu
efektów. Wnioskuje się przyjęcie
wskaźnika degresji (relacji „U ") na

poziomie 0,5—0.8, w zależności od
trudności zapewnienia w konstrukcji
dodatkowych efektów użytkowych.
W praktyce, w wielu przypadkach
relacja ta będzie jeszcze mniejsza z

uwagi na ograniczenie wzrostu stopy
akumulacji tylko do 100—200 proc.
oraz warunek nieprzekroczenia ceny
światowej.

Nie ma także niebezpieczeństwa
wzrostu kosztów inwestycji, gdyż
przy wyższym stopniu wzrostu wy-

dajności i innych efektów nowych
maszyn w stosunku do ich cen na-

stąpi zmniejszenie itóściowego zapo-
trzebowania na maszyny, a tym sa-

mym zmniejszenie zużycia deficy-
towych materiałów i innyeh ele-
mentów kosztów wytworzenia obra-
biarek. Odniesienie cen do efektów
rozwiązuje także problem stabili-
zacji, a nawet obniżania kosztów
amortyzacji na wyroby produko-
wane przy pomocy nowych maszyn.

W zakresie mierzenia efektów
użytkowych nowych obrabiarek,
Zjednoczenia i kombinaty mają po-
ważne doświadczenia, które m. in.
posłużyły do sformułowania zapre-
zentowanej koncepcji. Np. w Zjed-
noczeniu Przemyślu Obrabiarkowe-
go„PONAR" dla potrzeb wewnętrz-
nych już od 1969 r. wylicza się ceny
granicznej opłacalności zastosowania
nowych obrabiarek według podobnej
formuły. W drażliwych przypad-
kach. (a szkoda że tylko wtedy) były
nawet używane jako argument w

dyskusji o wysokości ceny. Propo-
nowana metoda nakłada na zjedno-
czenia dodatkowe obowiązki w za-

kresie polityki cen i nadzoru nad
tym zagadnieniem. Moim zdaniem
trud ten. jednak jest celowy, gdyż
być móże tiila się stworzyć skutecz-
niejszy mechanizm ekonomiczny
zdynamizowania postępu technicz-
nego.

Ponadto, nie wchodząc bliżej w

kompetencje do ustalania cen, spe-
cjaliści w organach ustalających
ceny bedą mieli większą łatwość
w ocenie efektów użytkowych no-

wej maszyny, niż kosztów ich pro-
dukcji uzależnionych od bardzo
wielu czynników.

Niebezpieczeństwo zniekształcenia
ceny nowej maszyny z powodu nie-
prawidłowości ceny wyjściowej nie
wydaje się duże, gdyż nawet w

przypadku stwierdzenia, że cena

dotychczasowej maszyny nie odpo-
wiada jej wartości użytkowej lub
kosztom produkcji, to nic nie stoi
na przeszkodzie, aby cenę te sko-
rygować do prawidłowej wysokości
i taka skorygowana przyjąć do wy-
liczenia ceny nowej maszyny.

Jak przy każdym założeniu, szcze-

gólnie w zakresie polityki gospodar-
czej, trudno z góry zagwarantować
pozytywne wyniki prooonowanych
zmian w systemie ustalania cen na

maszyny. Nie ulega jednak wątpli-
wości, że obecny system wymasa
istotnych zmian, aby nie stał się
hamulcem me tylko rozwoju postę-
pu technicznego, ale i we wprowa-
dzaniu z . Dozytywnym skutkiem
podjetvch w ostatnim okresie zmian
w systemie planowania i zarządza-
nia.

są one dobrym opakowaniem dla
truskawek i chemia nie wykazuje
jakoś inicjatywy z produkcją opako-
wań plastykowych. Mimo to samych
łubianek jest znów za mało. Odbija
się to przede wszystkim na mie-
szkańcach i wczasowiczach w tych
województwach, które nadal „impor-
tują" truskawki z rejonu centralne-
go. Na Wybrzeżu nadal truskawek
brakuje, są drogie i w nie najlep-
szym stanie trafiają do sklepów.

ŁUBIANKA PEŁNA?
wych. Można Je stosować przy wy-

jątkowym urodzaju. Jednakie
nie stosuje CSO tak niskich cen, by
nie zniechęcać producentów. Prze-
cież w przyszłym roku z pewnością
wystąpiłaby tendencja do ogranicza-
nia uprawy truskawek.

Postanowiono również obniżyć
ceny detaliczne do 12 — 14 zł za

kilogram. Dopuszczono również do
sprzędaży truskawki odszypułkowa-
ne, co powinno znacznie ułatwić
przygotowanie przetworów domo-
wych.

. W całym kraju skup owoców pro-

wchłania ok. 2000 ton truskawek
dziennie.

Tu mała refleksja. Jeśli łącznie z

handlem prywatnym kupią Polacy
(20 min zdolnych jeść truskawki)
nawet 3000 ton truskawek dziennie,
to wypada na głowę zaled-
wie 150 gramów. Czy to nie za

mało? Przypomnijmy, że trqskawki
zawierają więcej witaminy C niż ka-
pusta, szpinak, kalafior, pomidory, a

aż dwukrotnie więcej niż maliny i
cytryny...

Następna ciemna plama na jasnym
obrazie urodzaju to... łubianki. Nie

A Jak Inne owoce? Plan skupu
całej branży na 1973 rok wynosi
1026 tys. ton warzyw i 641 tys. ton
owoców. W roku ubiegłym, który był
rokiem największego dotychczas
skupu warzyw, skupiono ich 981 tys.
ton, a owoców 495 tys. ton.

Decydującą rolę w skupie płodów
ogrodniczych odgrywa CSO, która
ma skupić w tym roku 700 tys. ton

warzyw i 380 tys. ton owoców. Plan
I półrocza br. został wyprzedzony.
Prognozy zbiorów w II półroczu są
również pomyślne i przewiduje się
przekroczenie.

Niemniej na skutek wiosennych
przymrozków wystąpiły straty w

ogórkach i pomidorach, które co

prawda uzupełniono nowymi wysie-
wami i nasadzeniami, ale liczyć się
należy ze sporym opóźnieniem po-
daży tych warzyw.

Gorzej; PHZ „Hortex" zakupiło na

1973 rok 37 500 ton pomidorów. Za-
planowano dostawę na rynek w

czerwcu 3500 ton pomidorów. Tym-
czasem dostarczono zaledwie 900 ton
z Albanii, natomiast dostawcy z

Rumunii, Węgier i Bułgarii sygnali-
zują opóźnienie około 10 —' 14 dni.
Tak więc w pierwszej połowie lipca
będą na pewno kłopoty z pomidora-
mi. A w drugiej połowie?

Zbiory pozostałych gatunków wa-

rzyw i owoców zapowiadają się na

razie dobrze. Spodziewany jest wyż-
szy zbiór jabłek, czereśni i wspomi-
nanych truskawek. Na poziomie roku
ubiegłego utrzyma się prawdopodob-
nie skup śliwek i gruszek. Niestety
gorsze wystąpią zbiory porzeczek i
wiśni.

„Hortex" zakontraktował również

18 500 ton arbuzów, 30 000 ton wino-

gron, 10 000 ton brzoskwiń, 1200 ton

moreli oraz 6400 ton papryki. Oprócz
opóźnień pomidorów, dostawcy za-

graniczni sygnalizują, ie nie będą w

stanie zrealizować dostaw brzoskwiń

1 moreli.

ANDRZEJ NAŁĘCZ-JAWECKI

OFTZECZNIOFWO

Kolejowe • Zajady- - M^yn
i Sprzętu Drogowego w R, doko-

nały zamówienia, w,. gakladacJl
Metalurgicznych w N na dosta-

wę w 1972 r. odlewów-staliw-

nych. Zakłady Metalurgiczny
przyjęły zamówienie z zastrzeże-

niem, że Kolejowe Zakłady do-

starczą modeli do wykonania od-

lewów.

KolejoWe Zakłady nie zgodziły
się z tvm zastrzeżeniem '1 stojąc
na stanowisku, że obowiązek spo*
rządzenia modeli ciąży na pTO|"
ducencie odlewów, wystąpiły i
wnioskiem arbitrażowym 6 usta*
leitfe. że pozwane Zakłady Me-
talurgiczne zobowiązane «0 .WS5-
konać zamówione odlewy staliw-
ne. łącznię z modelami.

Okręgowa Komisfa ArbittrażaŁ.
wa uznała, że strony wlażć 'umo-
wa o wykonanie zamówionych
odlewów staliwnych bez warun-

ku zgłoszonego -w protokole roz-

bieżności strony pozwanęj , V
. przedmiocie dostarczenia jnodeli

przez zamawiającego.
Główna Komisja Arbitrażów»

rozpoznawszy sprawę na skutek
odwołania pozwanych Zakładów

Metalurgicznych orzeczenie I In-

stancji zmieniła, przyjmując, te

odlewy żeliwne nie są artykułem
rozdzielanym i że wobec tego
brak jest podstaw do nałożenia

na pozwane Zakłady obowiązku
dostarczenia tych odlewów na

warunkach określonych przez za-

mawiającego, tzn. z wykonaniem
przez te Zakłady modeli potrzeb-
nych do wyprodukowania odle-

wów.

Od tego orzeczenia s kolei

wniósł rewizje nadzwyczajną
Minister Komunikacji.

Główna Komisja Arbitrażowa

po ponownym rozpoznaniu epra-
"

wy. orzeczeniem z dnia 13 wrze-

śnia 1972 r. nr BO-7276/72, za-

padłym w trybie rewizyjnym,
poprzednie swe stanowisko zmie-

niła wypowiadając ostatecznie

następujący pogląd prawny:

Jeżeli na dostawcę został na-

łożony obowiązek zawarcia umo-

wy o dostawę określonych. wy-

robów, wówczas niedopuszczalne
jest stawianie przez tego dostaw-

cę warunków przy zawieraniu

umów, które (np. pod postacią
dostarczenia modeli odlewów) nr

rezultacie prowadziłyby do zwol-

nienia dostawcy od wykonania
zamówienia na dostawę, . ,

W uzasadnieniu ponownego

orzeczenia GKA zaznaczyła
m. in.:

„(...) Jak zostało ustalone w

toku postępowania rewizyjnego
(pismo Centrali Zbytu Stali

„Centrostal" z 6.IV .1972 r. załą-
czone do rewizji nazwyęzainej,
wyjaśnienie Zjednoczenia Prze-

mysłu Taboru Kolejowego Z

9.IX.1972 r. znak 7827, protokół
z rozprawy rewizyjnej w dniu
15.IX.1972 r.) odlewy staliwne

wbrew temu. co przyjęła Komi-

sja II instancji — sa artykułem
rozdzielanym w rozumieniu § l

ust. 2 ogólnych przepisów o przy-

działach, rozdzielnikach i uzgod-
nieniach dostaw, stanowiących
załącznik nr 1 do zarządzeni*
Przewodniczącego Komisji Plano-

wania przy Radzie Ministrów c

2.IV .1963 r., a utrzymanych w

mocy § 7 zarządzenia Przewod-

niczącego Komisji Planowaniu

przy Radzie Ministrów z 7.X .

1966 r. (Monitor Polski Nr 57,
poz. 276).

Gdy więc powodowe Zakłady
legitymują się przydziałem tych.
odlewów —

w świetle postano-
wienia § 12 ust. 1 i 2 powyższych
ogólnych przepisów o przydzia-
łach, rozdzielnikach i uzgodnie-
niach dostaw —

pozwane Zakła-

dy Metalurgiczne, wskazane w

przydziale jako dostawca, zobo-:

wiązane są do zawarcia % od-

biorcą umowy (art 397 k.ć.).
Skoro na pozwane Zakłady

Metalurgiczne został nałożony
obowiązek zawarcia umowy O do-

stawę odlewów, tym samym nie-

dopuszczalne było stawianie prze*
te Zakłady przy zawieraniu

umowy warunków, które w re-

zultacie prowadziłyby do zwol-

nienia ich od tego obowiązku.
Taka sytuacja zaistniałaby wów-

czas, gdyby przyjąć, że pozwa-

ne Zakłady mogły uzależniać

wykonanie dostaw odlewów od

dostarczenia przez zamawiające-
go modeli, potrzebnych do wy»

konania trch odlewów.

Jeśli w konkretnym przypadka
pozwane Zakłady nie maja mo-

żliwości wykonania wszystkich
modeli we własnej modelarni,
powinny sobie zabezpieczyć do»

stawy modeli z innych zakła-

dów krajowych. („0"
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NOWE PRZEPISY
O DIETACH

I NALEŻNOŚCIACH W RAZIE
PODR02Y SŁUŻBOWYCH

i

Rada Ministrów uchwała nr 90
• dnia 27 kwietnia 1973 r. w

•prawie diet i innych należności
za czas podróży służbowych na

obszarze kraju (Monitor Polski

Nr 22, poz. 127) ustaliła nowe

zasady w tym zakresie, obowią-
zujące począwszy od 1 lipca
1973 r.

Przede ' wszystkim, uchwała

Dodniosła wysokość diety do

40 zł za pełną dobę podróży
służbowej.

Środek transportu właściwy
do odbycia podróży służbowej
ofcreśla zakład pracy w pole-
ceniu wyjazdu służbowego. Jed-

nak na wniosek pracownika kie-

rownik zakładu pracy może wy-

razi ć zgodę na przejazd w po-

dróży służbowej pojazdem samo-

chodowym stanowiącym włas-

ność tego pracownika. W takim

przypadku pracownikowi przy-

sługuje zwrot kosztów przejaz-
du według cen biletów publicz-
nych środków transportu, któ-

rym pracownik odbywałby po-

dróż. z wyjątkiem cen biletów

wagonu z miejscami do spania
(lub sypialnego) i samolotu.

Pracownikowi, który w czasie
podróży służbowej nie korzystał
z hotelu, przysługuie ryczałt za

każdy nocleg w wysokości 30 zł.

Koszty podróży służbowych na

wezwanie lub zaproszenie innej
jednostki organizacyjnej pokry-
wa z własnego osobowego fun-
duszu płac jednostka wzywająca
(zapraszająca).

ŚRODKI STRZAŁOWE
NA POTRZEBY ZAKŁADU

GÓRNICZEGO

W myśl rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 maja 1973 r.

w sprawie zasad i trybu wyda-
wania zezwoleń na nabycie, prze-
chowywanie i używanie środ-
ków strzałowych na potrzeby
zakładu górniczego (Dz. U. Nr 20,
poz. 116), zezwolenia na naby-
wanie, przechowywanie ,i,. .uży,-
łypanie środków strzałowych na

potrzeby zakładu górniczego wy-
daje na jego wniosek .właściwy
okręgowy urząd górniczy.

Zezwolenie na nabycie środ-

ków •• strzałowych wydaje się na
'

nazwisko kierownika ruchu za-

kładu górniczego oraż osób u-

poważnionych do zastępowania
kierownika ruchu w tym za-

kresie.

Zezwolenie na przechowywa-
nie środków strzałowych na po-
trzeby zakładu górniczego może

być wydanp dopiero po stwier-
dzeniu, że zakład górniczy po-
siada możliwość przechowywa-
nia środków strzałowych w wa-

runkach zgodnych z obowiązu-
jącymi przepisami. s

Wreszcie Okręgowy Urząd
Górniczy wydaje zezwolenia na

używanie środków strzałowych
w zakładach górniczych na za- ,

sadach i w trybie określonych
przepisami o sporządzaniu i za-

twierdzaniu planów ruchu za-

kładów górniczych.

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU
NARODOWEGO PLANU

• G OSPODARCZEGO
NA ROK 1974

Rada Ministrów podjęła dnia
25. ma ja 1973 r. uchwałę (nr 116)
w sprawie opracowania projek-
tu .narodowego planu społeczno-
gospodarczego i budżetu Pań-
stwa na

" 1974 r. (Monitor Pol-
ski- Nt 25, poz. 153).

W myśl obszernej i szczegó-
łowej uchwały tej, w planach
nad projektem narodowego pla-
nu . społeczno-gospodarczego i
budżetu Państwa należy dążyć
do, realizacji celów społecznego
rozwoju' kraju, wyrażających się
zarówno w poprawie warunków
życia społeczeństwa, jak w two-
rzeniu bazy materialnej do ich
polepszenia w latach następnych.

W tym celu, projekt NPG na

1974 r. powinien zapewnić:
wzmocnienie równowagi rynko-
wej przez zwiększenie dostaw
towarów konsumpcyjnych' przy
jednoczesnym dostosowywaniu
struktury ich podaży do potrzeb
ludności, wynikających ze zwię-
kszonych dochodów, 2) wydatny
wzrost eksportu przy jednoczes-
nej poprawie jego struktury i
opłacalności. 3) utrzymanie rów-
nowagi. inwestycyjnej przy dal-
szej koncentracji nakładów in-
westycyjnych. ograniczenie fron-
tu inwestycyjnego oraz dalsze
istotne zwiększenie .zdolności
produkcyjnych przedsiębiorstw
budowlano-montażowych. '

Opracowała
• STANISŁAWA ZIELIŃSKA

Tak zwana „luka technologicz-
na" stanowiąca hamulec rozwo-

ju technicznego i ekonomiczne-
go jest także przyczynq narasta-
nia „bariery materiałowej". Nie
chodzi tu tylko o przestrzeganie
reżimu technologicznego, ale
przede wszystkim o zmniejszenie
marnotrawstwa surowców w sa-

mym procesie wytwórczym.

OBECNIE w Polsce ok. 65% cię-
żaru wytwarzanych w prze-
myśle maszynowym wyrobów

stanowią części odlewane. Średni u-

dział odlewów w maszynach i urzą-
dzeniach waha się od 30% do 90%
ich wagi. Wprowadzenie nowoczes-

nych procesów odlewniczych oraz

coraz doskonalszych tworzyw powo-
duje, że wzrasta zasięg działania
technologii odlewniczej. Zmiany do-
tyczą tworzyw i ich odmian oraz

sposobów topienia i formowania.

Przykładem może być żeliwo sto-
powe i sferoidalne, którego właści-
wości zbliżone są do staliwa lecz
jest ono znacznie tańsze. W kraju
Wykorzystuje się jego zalety w co-

raz większej mierze, czego wyrazem
jest ponad trzykrotnie wyższe tem-
po wzrostu krajowej produkcji że-
liwa stopowego i sferoidalnego niż
produkcji żeliwa ogółem, jednakże
udział tych tworzyw w produkcji
żeliwa ogółem oceniany na ok. 6%
jest stanowczo za niski, mimo że w

ciągu ostatnich pięciu lat zwiększył
sie o 50%.

W dążeniu do jak najbardziej e-

konomicznego doboru tworzywa co-

raz częściej okazuje się, że najko-
rzystniejsze jest zastosowanie ta-

kiego gatunku, który pod względem
wytrzymałości zajmuje miejsce po-
średnie między żeliwem szarym a

staliwem. Tym tworzywem jest że-
liwo ciągliwe. W krajowym prze-
myśle maszynowym udział wszyst-
kich gatunków żeliwa ciągliwego
razem, jak np. żeliwa ciągliwego
białego czy czarnego w całkowitej
produkcji żeliwa i staliwa ną pozio-
mie 3% jest stanowczo za niski i
wskazuje na tkwiące tu poważne
rezerwy materiałowe.

Wprowadzenie wyższych gatun-
ków żeliwa sprawia, że udział stali-
wa w ogólnej produkcji odlewniczej
wykazuje tendencje, spadkowe. I tak
jeśli w roku 1950 udział ten kształ-
tował się na poziomie 20,0%, to o-

becnie wynosi 14,5%. Stan ten trud-
no jeszcze nazywać zadowalającym,
gdyż w krajach wysoko uprzemysło-
wionych udział staliwa w ogólnej
produkcji odlewniczej wynosi 6—
10%.

Klasyczne odlewanie grawitacyjne
w piaSku wypierane jest metodami
bardziej dokładnymi. Obok formo-
wania w masach utwardzonych CO2
stosuje się masy furanowe. Pozwa-
lają one na ograniczenie naddatków,
a więc zmniejszenie ciężaru jednost-
kowego odlewu. Przy-użyciu tyich
mas w Zakładach Metalurgicznych
„Pirmet" w roku 1968 wyproduko-
wano 3 tys." ton odlewów, '"W roku
1969 — 3,5 tys. ton., a w roku 1970

już 35% całej produkcji odlewniczej
wykonano przy użyciu tych mas.

Uzyskano na jednej tonie odlewów
158 zł oszczędności z perspektywą
dalszych korzyści.

Otrzymywanie żądanych kształ-
tów przy znacznie mniejszym . zuży-
ciu materiałów (60—70%) niż byłoby
to możliwe drogą obróbki skrawa-
jącej, przynosi przygotowanie fprm
odlewniczych metodą wytapianych
modeli. W Zakładach H. Cegielskie-
go w Poznaniu wykonuje się ok. 60
detali maszyn tą metodą, uzyskując
znaczne oszczędności materiałowe.
Ten sposób ' formowania można z

powodzeniem stosować do odlewa-
nia: części do turbin, części do sa-

mochodów, ciągników, motocykli,

skorupowe. Umożliwiają one uzys-
kanie odlewów wymagaje.cych nie-
wielkiej obróbki skrawającej albo
nie wymagającej jej wcale. Dlatego
ciężar jednostkowy odlewu jest tu

mniejszy od 10 do 50%, niż podob-
nych wykonywanych w formach
piaskowych. Formowanie skorupo-
we może mieć miejsce nie tylko
przy operowaniu żeliwem, ale także
stosowane bywa przy odlewaniu z

metali kolorowych. I tak np. w an-

gielskiej firmie Victor Produckts
Ltd Wallsend przy wykonaniu
10 150 szt. sześciu różnych odlewów
z brązu uzyskano zmniejszenie nad-
datków, na dalszą obróbkę pozwala-
jące zaoszczędzić 8 957 kg me-

talu.

mmmammmmmmmmmmmmm

mas, metod formowania — świadczą
wyniki, obliczeń. Instytutu Odlew-
nictwa, który ocenia, że" przy sto-
sunkowo niewielkich zmianach, ja-
kie dokonały się w ostatnich latach
w krajowym 0'd.lewnictwie, efekty,
sięgają kwoty 1 mld. zł.

Drugą szeroką dziedziną technolo-
giczną, której metody . i . sposoby
przynoszą poważne korzyści ma-

teriałowe jest kształtowanie metali
przy pomocy nacisków. Do tej dzie-
dziny zaliczyć należy przede wszyst-

. kim kucie. Proces ten może odby-
wać ,się na gorąco i na zimno.

Jeśli dotychczas na ogół głównym
zadaniem kuźnictwa było zagwaran-
towanie dostaw półwyrobów do dal-
szych zabiegów obróbki skrawaniem

OBRABIANIE

LUKI

OGÓLNOKRAJOWY
, KONKURS ,

TADEUSZ STASIAK

narzędzi. Ta metoda, jak zresztą 1
inne, podlega, ciągłemu rozwojowi.
Przy wykonywaniu odlewów precy-
zyjnych metodą wytapianych mode-
li . z zalewaniem w próżni, naddatki
na obróbkę skrawającą nie przekra-
czają 0,1 mm. Metoda ta opłacalna
jest przy produkcji dużych i skom-
plikowanych detali i'może być z

korzyścią stosowana -w
- produkcji

małpseryjnej. Odlewane w ten spo-
sób w WSK-Rzeszów łopatki wirni-
ka przynoszą oszczędności na ma-

teriale i robociźnie w wysokości 50
zł na każdym odlewie.

Szczególne korzyści materiałowe i
ekonomiczne przynosi wprowadza-
nie w miejsce form jednorazowego
użytku — form stałych wielokrot-
nego użytku. Odlewanie w formach
metalowych (kokilowych) jest znane

w kraju już. z okresu międzywojen-
nego. Stosowana jest ona np. do;
produkcji . takich elementów jak:'
balasty okrętowe, przeciwciężary w

urządzeniach dźwigowych, obciążni-
ki kół ciągnikowych, rusztowiny
palenisk mechanicznych, części sil-
ników elektrycznych. Odlewanie w

stałych koki łach przynosi co naj-
mniej 25% j)szczęd|iQścii,JW
naniu z odlewaniem w ,formach
piaskowych.o Wśród rodzajów form
stałych, od czasu-wojny świata?
wej, poważna karierę robią formy

ARTEJ

dokończenie ze str. 1

względem roku ubiegłym. Taka sy-
tuacja wymaga jednak korekty zar

mierzeń nie tylko importowych.

POTRZEBA INTENSYFIKACJI
EKSPORTU

Jeśli w pokazanej tu sytuacji po-
mimo wszystko nie chcemy hamo-
wać dużej dynamiki importu, stano-

wiącej ważny element strategii 0-
twartej gospodarki — nie ma oczy-
wiście innego wyjścia, jak pokry-
wać ten import w coraz większym
stopniu eksportem przez maksymal-
ne przyśpieszenie również i jego dy-
namiki. Co jest zresztą również za-

łożeniem otwartej gospodarki —

tyle, że dotychczas w niedostatecz-
nym stopniu realizowanym. t

Obecnie, dzięki sprzyjającej ko-
niunkturze na światowych rynkach,
moglibyśmy korzystnie eksportować
znacznie więcej naszych produktów,
niż to teraz czynimy —

przy czym
dotyczy to ogromnej większości a-

sortymentów — ale, jak wiadomo,
podstawową sprawą jest tu brak do-
statecznej masy towarowej. Przy
bardzo. szybko rosnących potrzebach
krajowych udział eksportu w war-

tości sprzedaży produkcji i usług
przedsiębiorstw przemysłowych jest
u nas wciąż jeszcze stosunkowo nie-
wielki i'wzrasta bardzo wolno (z
12,9 proc. w roku 1971 do 13,4 proc.
w roku 1972 i ok. 13,8 proc. w roku
1973), ale trudno go zwiększać wobec
niepełnego jeszcze zaspokojenia sze-

regu rosnących potrzeb krajowych.
Podwyższenie planów naszego eks-

portu wymaga więc dziś • ódpowied-
niego wzrostu produkcji eksporto-
wej. Nie dla ambicji statystycznegp
podwyższenia udziału Polski w

międzynarodowym podziale "pracy,
ale przede wszystkim z pilnej ko-

nieczności spłacania .szybko rosną-
cego importu.

Takiemu wzrostowi ^produkcji
eksportowej sprzyja realizowana. 0-
becnie przez zakłady pracy akcja
dodatkowej produkcji wartości 30
miliardów, z czego co najmniej jed-
na trzecia powinna.* byó przeznaczo-
na na eksport. Oczywiście pod wa-

runkiem, że będzie ona asortymento-
wo dostosowana do najpilniejszych
potrzeb eksportu.

Chodzi tu zwłaszcza o dość szcze-

gółowo już wyspecyfikowane przez
handel zagraniczny aktualne zapo-
trzebowanie tych krajów, w stosun-
ku do których nasze bieżące zadłu-
żenie najbardziej wzrosło, a więc
zwłaszcza w odniesieniu do krajów
kapitalistycznych, z' którymi rozli-
czamy się '

w wymienialnych walu-
tach (w ub. r . ujemne saldo w obro-
tach z tymi krajanki wyniosło 1480
zł dew., a w tym roku import bę-
dzie się miał do eksportu w tym kie-
runku jak 3:2). Ale nie tylko. Na-
szymi głównymi partnerami są prze-
cież i będą kraje socjalistyczne, a

również w stosunkach z nie-
którymi z nich nasze bieżą-
ce zadłużenie wzrosło (w ub. roku
ujemne saldo handlowe w obrotach
z krajami socjalistycznymi wyniosło
479 min zł dew.).

W aktualnej sytuacji konieczność
kształtowania bardziej właściwych
proporcji między importem a eks-
portem musi więc być szerzej rozu-

miana na wszystkich szczeblach na-

szej gospodarki. By w każdej bran-
ży uświadomiono sobie, że szybvi
zwiększonemu importowi ma towa-

rzyszyć odpowiednio rosnący eks-
port, a więc, by znacznie pełniej wy-

korzystywano możliwości wzrostu
. produkcji eksportowej. Zwłaszcza
zaś te możliwości;, jakie stwarza

import inwestycyjny.

Coraz bardziej rozszerzającym się
sposobem formowania prasy odlew-
niczej staje się prasowanie pod wy-
sokimi naciskami. W ZSRR przewi-
duje się, że ponad 60% asortymentu
odlewów w przemyśle motoryzacyj-
nym i maszyn rolniczych będzie
formowanych właśnie w ten sposób.
Stwierdzono tam, że pozwala to na

zmniejszenie naddatków o 55%, a

ciężaru o 10%.

W dziedzinie kształtowania metali
nieżelaznych szczególnie materiało-
oszczędne jest odlewanie pod ciś-
nieniem. W. porównaniu z zużyciem
metalu przy formowaniu kokilo-
wym, oszczędność wynosi 40 %, a w

stosunku do odlewów w formach
piaskowych — do 70%. Zalety te

sprawiły, że we Francji wielkość
produkcji odlewów wykonywanych
pod ciśnieniem w ciągu ostatnich
dziesięciu lat potroiła się. We fran-
cuskim przemyśle samochodowym
wielkość produkcji odlewów wykor
nywanych tym sposobem wzrosła w

takim samym okresie 16-krotnie.
Udział tej metody w produkcji od-
lewów ze stopów lekkich ogółem
wzrósł z 15% do 29%.

O' żnaćzeniu" jakie możie mleć dla
gospodarki wprowadzenie do prze-
mysłu doskonalszych, metod" odlew-
niczych w postaci nowych tworzyw,

to nowe kierunki zmierzają do pro- ,

dukcji wyrobów możliwie najbar-
dziej zbliżonych do części gotc-

• wych. Wówczas czynności obróbki
ubytkowe j < ograniczają się do mini-
mum, a więc i do minimum po-
mniejszone zostają odpady materia-
łowe. Następuje to głównie przez
eliminowanie kucia swobodnego
prowadzonego ręcznie przez kowala
na rzecz rozszerzenia się bardziej
dokładnego kucia matrycowego, w

którym żądany kształt nadaje odpo-
wiednie oprzyrządowanie.

Ograniczeniu swobodnego kucia
sprzyja odstępowanie od oddzielnego
przygotowania przedkuwek. Prawo
obywatelstwa zdobywa wykonywa-
nie odkuWek przy jednym nagrza-
niu na odpowiednio oprzyrządowa-
nych maszynach, co wyraża się"
przechodzeniem z młotów na prasy
wieloczynnościowe. Następuje po-

prawa dokładności odkuwek' a z nią
zmniejszają się naddatki na obróbkę
wykończającą.

Wprowadzenie wysoko wydajnych
pras typu „Hatebur" oprócz wzrostu

wydajności „ J .g^niż--
kę zastosowa-

nie takiej prasy w Kraśnickiej Fab-
ryce*.Wyroboar Metalowych dla pro-
dukcji 9,5 min sztuk odkuwek pierś-

cieni w ciąga roku pozwoli -na il-
zyskanie 760 ton stali.

Dla gospodarki , materiałowej
szczególnie interesująca jest metoda
objętościowej obróbki plastycznej.
Polega ona na plastycznym kształto-
waniu metalu o uprzednio ściśle od-
mierzonej objętości eliminującej
wypływki. Wyroby wykonywane _ tą
metodą zyskują znaczny stopień
dokładności, który powoduje, ze

końcowa obróbka ubytkowa staje
się zbędna, lub występuje w nie-
znacznym stopniu. ;

Uważa się,' że stosowanie walco-
wania do wyrobu gotowych odkii-
wek i do przygotowania odkuwek
dla dalszego kucia matrycowego,
'tam gdzie tych dwóch faz .iie da
się uniknąć, może przynieść oszczęd-
ności materiałowe dochodzące do
60%.

Jedną z form obróbki plastycznej
na zimno jest tłoczenie, przy pomo-
cy k,tórego dokonuje się zmian po-
włoki lub kształtu wydłużonego
przedmiotu. W porównaniu z inny-
mi rodzajami obróbki tłocznictwo
ma wiele zalet, wśród których wy-
różnia się wysoki stopień uzysku z

materiału wyjściowego, wynoszący
90% i więcej oraz możność dalszego
zużytkowania odpadów, a także sto-

sunkowo duża dokładność i stałość
wymiarów wyrobów.

Wiele elementów maszynowych
może być kształtowanych jeszcze in-
nymi metodami prócz odlewania,
"kucia czy tłoczenia. Jedną z tych
metod jest przekształcanie sypkich
proszków metali na półwyroby lub
wyroby gotowe za pomocą fciśnienia
i nagrzewania zwanego spiekaniem.
Technologia proszkowa umożliwia
uzyskiwanie elementów o ciężarze
od kilku gramów, do kilkunastu ki-
logramów przy ściśle określonych
wymiarach i właściwościach fizyko-
chemicznych oraz znacznie mniej-
szym zużyciu materiałów. Przy-
mioty te sprawiają, że technologię
proszkową rozwija wiele krajów
wysoko uorzemysłowionych. (W Pol-
sce zużycie Droszków metali iest 12-
krotnie mniejsze niż w TTPA; 10-
niżwNT?D;8-niżwCSRSi2-
niż w ZSRR).

*

Przedstawionym wyżej tenden-
cjom w zakresie obróbki, plastycznej
nie dotrzymuje niestety kroku kra-
jowy przemysł maszynowy. Ocenia
sie, że w ciągu ostatnich dziesięciu
lat obróbka skrawaniem utraciła
wprawdzie 3 punkty swego udziału
w całości procesów obróbki metali,
jednakże nadal stanowi ona ok. 27%
operacji. Utrzymuje więc swą czoło-
wą rolę w produkcji złomu. Straty
materiałów ponoszone przy obróbce
skrawaniem wynoszą od 20 do 40%.

Szacuie sie. że ok. 3% materiału
ulega zniszczeniu w wvniku utlenia-
nia. Sądzę jednak, że i te' wymienio-
ne tu przykłady obrazują chyba, w

sppsób.. przekonywający możliwości
tkwiące w takim doborze technolo-
gii, aby rzutowała ona w istotnym
zakresie na poziom zużycia materia-
łów.

W myśl założeń otwartej gospo-
darki szybko zwiększany import in-
westycyjny powinien się wydatnie
przyczyniać do wzrostu naszych mo-

żliwości eksportowych. W praktyce
jednak okazuje się to sprawą c (
trudną. Nie tylko dlatego, że urucho-
mienie nowych mocy w warunkach
wciąż jeszcze niedostatecznej spraw-
ności naszych procesów inwestycyj-
nych nadmiernie się wydłuża. Duże
znaczenie ma tu również fakt, "że
producenci często wolą ulegać nacis-
kom odbiorców, krajowych i. zaspo-
kajać przede' wszystkim ich potrze-
by, aniżeli troszczyć się o na OF
znacznie bardziej kłopotliwą (z
uwagi na wymagania jakościowe,
terminowe itp.) produkcję eksporto-
wą.

O „SAMOSPŁATĘ" IMPORTU
INWESTYCYJNEGO

W sytuacji, gdy niemal każda
produkcja eksportowa nastręcza za-

kładom dodatkowych kłopotów i
równocześnie import- inwestycyjny
jako finansowany. najczęściej przez
państwo właściwie „nic nie kosztu-
je", a w myśl założeń nowej polityki
usunięto administracyjne ogranicze-
nia tego importu .

— trudno się dzi-
wić narastającej dysproporcji mię-
dzy importem a eksportem. I tym
bardziej zrozumiała jest konieczność
takiej zmiany reguł gry, by móc
twardo i konsekwentnie domagać
się od resortów i branż spłacania
importu inwestycyjnego odpowied-
nim eksportem. Ogromny i bardzo
dla kraju kosztowny „zastrzyk in-
westycyjny" (w latach 1971—73 blis-
ko 25 mld zł dew.) tnusi być możli-
wie szybko, wykorzystany przede
wszystkim dla tego rodzaju „samo-

. spłaty".
Założenie takie miało już obowią-

zywać w stosunku, do importu tzw.
kompleksów gospodarczych dla prze,-'
mysłów: elektromaszynowego, spo-
żywczego i lekkiego. Jednak na 103
realizowane obecnie tego rodzaju
wielkie obiekty tylko 38 formal-
nie oparto na zasadzie takiej „samo-

spłaty" , kontrolowanej finansowo
przez Bank Handlowy.

W resortach przemysłowych bo-
wiem wciąż silne, są tendencje do
sprzecznego z przyjętymi założenia-
mi nastawiania również inwestycji
kompleksowych w kierunku produk-
cji głównie na potrzeby krajowe.
I do charakterystycznego dla gospo-
darki zamkniętej podejmowania de-
cyzji o eksporcie „ex post", po zbi-
lansowaniu krajowego zapotrzebo-
wania-; na produkty zamiast właści-
wego dla gospodarki otwąrtei podej-
mowania decyzji inwestycyjnych i
eksportowych • „ex arite", w oparciu
na przewidywanych potrzebach ryn-
ku światowego. '

•

•Jeśli więc chcemy mieć możliwość
konsekwentnego realizowania nowej

strategii rozwojowej — niezbędne
jest wydatne rozszerzenie i rygorys-
tyczne przestrzeganie zasad „samor

spłaty" importu inwestycyjnego. I
to nie tylko w stosunku do wielkich
kompleksów gospodarczych, ale
również wobec pozostałego importu
maszyn i urządzeń. TE»:, by każay
wniosek importowy zawierał pełne
rozliczenie wydatków dewizowych
i zbbowiązanie co do stopnia pokry-
cia tego importu przyszłym ekspor-
tem.

Stopień ten jednak, wobec wyma-
gań eksportowej specjalizacji, po-
winien być różny w różnych zakła-
dach i branżach, przy czym w bran-
żach o charakterze proeksportowym
musi być szczególnie wysoki. Nie
wydają' się więc' w pełni słuszne po-
stulaty, aby stworzyć „równe wa-

runki pracy dla większości zjedno-
czeń przemysłowych" i aby za bi-
lans płatniczy kraju jednakowo od-
powiadała „każda jednostka gospo-
darcza w swoim zakresie" 2 ). Skoro
nasz udział w międzynarodowym po-
dziale pracy ma się opierać na e-

fektywnej ekonomicznie specjaliza-
cji — obowiązki poszczególnych
branż muszą być w tym zakresie po-'
ważnie zróżnicowane. Ale rzecz w

tym, by je z punktu widzenia inte-
resów gospodarki ściśle określić, a

następnie twardo egzekwować. .

Ó EFEKTYWNIEJSZE
STEROWANIE

Pełniejsze spełnianie zasygnalizo-
wanych tu . aktualnych potrzeb
otwartej gospodarki wymaga nie-
wątpliwie dalszych ulepszeń w ste-
rowaniu naszym handlem zagra-
nicznym. Jest to szczególnie nie-
zbędne ,w sytuacji, gdy około dwóch
trzecich obrotów towarowych z za-

granicą przypada na przedsiębior-
stwa handlowe, które zostały w

1971 roku podporządkowane innym
niż MHZ resortom-w celu zbliżenia
aparatu, handlu, zagranicznego do
bezpośrednich producentów. Choć
zbliżenie to przyniosło już szereg
znanych .korzyści — jednak przy
nie dość jeszcze skutecznych meto-
dach " sterowania pośredniego, eko-
nomicznego, zwiększyło niebezpie-
czeństwo naruszenia niektórych
wymagań polityki handlowej.

Chodzi zwłaszcza o zachwianie
równowagi bilansu płatniczego,
nadmierne rozproszenie zakupów
lub też koncentrowanie ich w kra-
jach nie zawsze stwarzających nam

najwygodniejsze warunki z punktu
widzenia ogólnej polityki handlo-
wej, niedostateczne uwzględnienie
W strukturze importu potrzeb pro-
dukcji eksportowej, a wreszcie go-
dzenie sie z ograniczeniem wzrostu

tej produkcji przez nadrzędne zjed-
noczenia. Ten stan rzeczy wymaga
niewątpliwie wzmocnienia roli cen-

tralnego ośrodka handlu zagranicz-
nego, odpowiedzialnego za koordy-
nację naszych stosunków z zagra-
nicą.

Najbardziej jednak skutecznie
można doprowadzać do takiego
wzmocnienia nie przez metody ad-
ministracyjne, które w warunkach
wysoko zdywersyfikowanej produk-
cji nie są już efektywne (można
było administracyjnie sterować np.
eksportem opartym głównie o wę-
giel, natomiast w przypadku og-
umn"" 'i. • "sor-
tymentów przemysłu elektromaszy-
nowego centralne określenie róż-
nych możliwości tysięcy zakładów
nie jest możliwe), ale drogą ulep-
szania metod ekonomicznych. Ta-
kich, jak np. zasada samospłaty,
czy też iak stworzenie bodźców do
bardziej napiętego planowania eks-
portu, by w połowie każdego roku
nie trzeba było radykalnie korygo-
wać handlu metodą targów. Stoso-
wany tu dotychczas mechanizm już
nie odpowiada nowym, zwiększo-
nym ilościowo i jakościowo potrze-
bom gospodarki.

Potrzebom tym nie odpowiada
również dążenie do samego tylko
zwiększania eksportu bez należytej
troski o pełniejsze realizowanie ra-

chunku ekonomicznej opłacalności.
A np. w roku ubiegłym przy ko-
rzystnych dla nas „terms of trade"
(spadek średnich cen światowych
za większość towarów importowa-
nych przy wzroście cęn towarów
eksportowanych) równocześnie
efektywność eksportu (mierzona
kosztem uzyskania 1 zł dewizowe-
go w złotych obiegowych) została
tylko minimalnie polepszona (i to

jedynie w eksporcie do krajów so-

cjalistycznych. a w eksporcie do
krajów kapitalistycznych nastąpiło
pogorszenie), natomiast efektyw-
ność importu, którego wolumen talk
znacznie wzrósł, zmalała (spadek
ilości złotych, obiegowych uzyski-
wanych za 1 zł dewizowy).

O tych trudnych skądinąd spra-
wach mówi sie u nas mało, bliżej
zajmuje sie nimi tylko bardzo wąs-
ka grupka specjalistów, w szerokich
dyskusjach ten decydujący nieraz
aspekt w ogolę się pomija

3 ). Choć
przeciez w nowej strategii gospodar-
czej te właśnie problemy nabierają
szczególnie dużego znaczenia i po-
mijanie ich jest dziś niepożądane.

WIESŁAW
SZYNDLER-GŁOWACKI

') Bliższe dane statystyczne o rozwoju
handlu zagranicznego do ubiegłego roku
włącznie, przedstawiono w publikacji
„Liczby mówią —

co w handlu zagra-
nicznym." w „ZG" z 17.vr.73 . .

n

=

L". I
,

mpori\ który, nic nie kosztuje",
Polityka-Eksport.— Import, z 30.VI.73 .

3) Sprawy te bliżej omawiąno w dys-
kusli o handlu zagranicznym „Zwier-
ciadło gospodarki" w „2G" ''! z 11 Ul 73
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WNIEDZIELĘ, "przed hotelem

„ Panorama" ną Strbskim
Plesu w Wysokich Tatrach,

naliczyłam 46 autokarów. Bardzo
się więc zdziwiłam, kiedy okazało
się, że restauracje, których w tej
małej miejscowości jest kilka, świe-
ciły w porze obiadowei pustkami.

Nie są to zaś lokale-ekskluzywne
z punktu widzenia cen. W Czecho-
słowacji, nawet w bardzo wytwor-
nych hotelach, restauracje są czę-
sto II kategorii, lub też jedna I,
inna •— II.

Znana to rzecz, że nasi sąsiedzi
zza południowej Eranicy pieniądze
wydają z namysłem. Łatwo to za-

obserwować w sklepach. Kiedy ko-
bieta kupUje letnie pantofelki za

250 koron, towarzyszy jej w tym
nieraz cała rodzina, a przymiar-
kom i naradom nie ma końca. Je-
szcze bardziej wymowne są wkła-
dy oszczędnościowe: aktualnie sta-

tystyczny obvwatel Czechosłowacji
ma na książeczce ponad 7 tys.
koron. Wielokroć słyszałam wpraw-
dzie opinię, iż oszczędzanie to na-

wyk starszych ludzi; młodzi podob-
no łatwo dają sobie radę z wyda-
waniem zarobionych pieniędzy.
Okazuje się jednak, że i ich wy-
datki są wcale rozsądne.

Właśnie podczas mojego pobytu
W pi-adze dziennik „Mlada Fronta"
opublikował wyniki badań prze-
prowadzonych przez Ministerstwo
pracy i Spraw Socjalnych na te-
mat sytuacji materialnej i społecz-
nej młodych. Wynika z tych badań,
te 39 proc. nar w chwili zawiera-
nia małżeństwa nie miało własnego
mieszkania, jednakże 70 proc. spo-
śród nich doszło do niego już w

dwa lata po ślubie. A w Czecho-
słowacji, podobnie jak i u nas. prze-
waża obecnie zdecydowanie budow-
nictwo spółdzielcze, na mieszkanie
trzeba wiec wnosić spory wkład.
Okazało się też, że młode małżeń-
stwa . (badaniami objęto osoby w

wieku do 30 lat) szybko wyposa-
żają swoje gospodarstwa we wsze-

laki sprzęt trwałego użytku. Gro-
madzą go skrzętnie nawet wtedy,
gdy mieszkają jeszcze z rodzicami.

Jako swój główny problem ży-
ciowy młode małżeństwa — zwła-
szcza młode matki — wymieniały
niedostatek wolnego czasu. Zasko-
czyło to wszystkich, spodziewano
sie bowiem właśnie powszechnych
narzekań- na trudności mieszkanio-
we, Rezultaty badań stają się jed-
nak zrozumiałe, kiedy weźmie się
pod .uwagę., iż mieszkania to o-

gromny problem w Pradze, Braty-
sławie i większych miastach pół-'
nocnych Czeć^

-

w mniejszvch o-

środkach miejskich i na
' wsi nie

jest o nie trudno.
Przybysza z Polski bardziej je-

szcze dziwią skargi na brak wol-
nego czasu, w Czechosłowacji pra-
cuje się przecież tylko 5 dni w

tygodniu. I ta kwestia daje się jed-
njjk łatwo wytłumaczyć: ludziphi
doskwiera tu 'nie; ^^''^a.dfrif^^ra-''
cy zawodowej,. co domowej

-

. , Siło.-
dym ta domowy nieyyęjla dpfcugza
szczególnie, ma,iąv,bogiem ^ypżfte
potrzeby .intelektualne'.i 'trudno, im
się pogodzić z koniecznością spę-
dzania wolnego od zajęć zawodo-
wych czasu na praniu, sprzątaniu,
gotowaniu i robięniu zakupów.
Usługi nie sa w Czechosłowacji do-
brze rozwinięte. Obecna 5-latka
zakłada ich. wzrost o 30—35 proc.,
realizacja idzie jednak opornie
m.in. z powodu niedorozwoju po-
tencjału wykonawczego budownic-
twa. Przepisy kładą wielki nacisk
na wyposażenie nowych osiedli w

sieć usługową, w Bratysławie wi-
działam jednak zespoły wielkich
bloków już zamieszkałych, w któ-
rych w ogóle nie było sklepów.

OSZCZĘDNOŚĆ NIE JEST CNOTĄ?

Wróćmy jednak do tematu gos-
podarowania pieniędzmi przez Cze-
chów i Słowaków. Z wielu rozmów
można było odnieść wrażenia, że

"

typowe — zwłaszcza dla Czechów
— przymioty, jak zapobiegliwość,
skrzętność, oszczędność zaczynają
im sie u siebie nie podobać. Ko-
ledzy z klubu ekonomicznego Zwią-
zku Dziennikarzy ubolewali, iż
star-sza .generacja nie umie korzy-
stać z uroków" życia, wc'aż coś tam
odkłada na „czarną godzinę", któ-
ra przecież nie nadchodzi. Pokpi-
wano z Drzywiazania do samocho-
dów - gratów, które stają się za-

walidrogami W ruchu ulicznvm, ba,
twierdzono, iż trzeba Wydać wojnę
nawykowi użytkowania samochodu
przez 10 lat, skoro jego żywot tech-
niczny obliczony iest na lat. 3 . W
zakładach obuwniczych „IAS" w

Bardiejowie, towarzyszaca nam ko-
leżanka z telewizji w Koszycach ża-

KORESPONDENCJA WŁASNA Z CSRS
i.

ZOFIA DŁUGOSZ

Czechosłowackie rolnictwo staje się coraz bardziej paszochłónne.

wzięcie .spijała'^ .^ f&taem,
który chlubił sie solidnością i trwa-

łością "czeskiego obuwią porów-
naniu z iugpsło:W|iańskimV,ę^

.o wło-
skim, — - Niemodne., niewygodne,
ale trwałe — szydziła. Dziękuję
bardzo!

Podczas 12-dniowego pobytu w

Czechosłowacji trudno było docie-
kać głębiej, jak dalece rozpow-
szechnione są te poglądy, odzwier-
ciedlające dążność do nakręcania
koniunktury gospodarczej przez po-
budzanie potrzeb i -wzrost indywi-
dualnej konsumpcji.

Ich wyraziciele przywiązują, jak
już wspomniałam, wielką wagę do
dalszego rozwoju indywidualnej
motoryzacji. W tej kwestii nie ma

jednak powszechnej narodowej
zgody, prywatny samochód ma za-

gorzałych zwolenników i zajadłych
przeciwników. Kiedy w Bratysła-
wie i Koszycach pytałam różnych
rozmówców, ile w ich miastach jest
samochodów, odpowiadali na ogpł:
„nie wiem. ale w każdym razie o

wiele, za dużo". Zarazem jednak
słyszałam, iak w audycji bratysław-
skiego radia, poświęconej proble-
mom techniki, prowadzący prograjn
inżynier bezkrytycznie upajał się
wizja świata w roku 2000. kiedy to
w miastach i po szosach krążyć
będzie 650 milionów samochodów.
Przyjaciele samochodów twierdzą,
że ich antagoniści niechęć do tego
środka komunik.a'cji budują głów-
nie na argumencie, że jak człowiek'
ma samochód, to się nawet piwa
nie napije.

Zjadliwość tych przygadyWań
świadczy, iż spór jest ostry. Kiedy
zaczyna się jednak poważna roz-

mowa, wszyscy zgadzają się, że sil-
nie rozwinięta motoryzacja jest
współcześnie utrapieniem Czecho-

słowacji, .. W, ,k|-ąji^ co dziesiąty,, a

w Pradze co siódmy obyWaitef 'jest
1

posiadaczem auta, tymczasem dro-
gi są .wąskie, rozwiązania komu-
nikacyjne w starych miastach nie-
nowoczesne, sieć obsługi technicz-
nej słabo rozwinięta, samochodzia-
rze mają ogromne kłopoty z par-
kowaniem, a wszyscy

—

z poru-
szaniem się po ciasnych ulicach za-

pchanych autami. Powszechne jest
jednakże przekonanie, że kiedy na-

stanie większa harmonia między
motoryzacją a warunkami dla niej,
krąg przeciwników samochodów
bardzo się skurczy. Młodzi podob-
no nie wyobrażają sobie życia
wpierw bez motocykla, a potem bez
samochodu. Istotnie, ci przedstawi-
ciele młodego pokolenia, których
miałam okazję spotkać, byli przy-
kładowymi okazami opętania mo-

toryzacją.

Na harmonijną koegzystencję lu-
dzi z samochodami trzeba będzie
jednak jeszcze dość długo poczekać.
Problem jest w pełni. dostrzegany i
doceniany przez władze, ale prze-
szkoda w jego rozwiązywaniu jest
znów ograniczony potencjał bu-
downictwa.

I
APETYTY I ZMARTWIENIA

i

Ci. którzy biadają nad wstrze-

mięźliwym wydawaniem pieniędzy
przez rodaków, a zwłaszcza nad ich
powściągliwością w zamianie sta-

rych samochodów, telewizorów, pra-
lek i innych artykułów trwałego
użytku na nowe

— mają za sobą
ważkie argumenty ekonomiczne.
Czechosłowacja jest, jak wiadomo,
krajem o silnie rozwiniętym prze-
myśle; w rozmiarach globalnej pro-
dukcji przemysłowej na mieszkańca
zajmuje w naszym obozie drugie
miejsce po NRD, natomiast pod

względem produkcji,. rplnej na o-,
sobę plasuje." się" . w .'. RWPG .na

przedostatnim miejscu^ .'przed * ytąr.
grartii- . Rolnictwo; zatrudnia " tylko
ok. 20 proc; ogpłu „pracujących za-

wodowo. a w tworzeniu produktu
globalnego partycypuje ok. 11 pro-
centami. Natomiast „ spożycie arty-
kułów zbożowych, mięsa, tłuszczy,
mleką i cukru na mięszkańca jest
w Czechosłowacji najwyższe. Rodzi
to oczywiście stałe napięcie na

rynku . artykułów żywnościowych.
Obecnie iest on dobrze. zaopatrzo-
ny, ale koszt tej obfitości jest dla
gospodarki wysoki — trzeba m.in.
importować za dewizy wiele wy-
soko uszlachetnionych składników
do pasz.

Czesi i Słowacy sa dumni ze

swojej skolek ty wizowanej, wsi, w

miastach mówi się nawet z pew-
ną zazdrością o tym, jak dobrze
i dostatnio się na niej żyje. Uciecz-
ka ludzi zs wsi do miast —

przez
wiele lat trudny problem gospo-
darczy i społeczny — została o-

becnie zahamowana i obserwuje się
nawet pierwsze oznaki wędrówki
w odwrotna stronę. Młodzi fachow-
cy chętnie, obecnie osiedlają się na

wsi lub wracają do niej po stu-

diach, nęceni perspektywą dobrze
płatnej, samodzielnej pracy, wy-

godnym mieszkaniem i urokami na-

tury. Przeciętne plony czterech zbóż
wynoszą 32 q z ha. a jest nawet

jeden powiat — Kromierzyż — któ-
ry osiągnął' przeciętny wynik 43 q
z ha. Obecnie trwa proces koncen-
tracji małych spółdzielni w więk-
sze organizmy, który ma zapewnić
dalszy wzrost • rentowności kolek-
tywnego gospodarowania.

Mimo postępów w rolnictwie,
rynek żywnościowy musi być przed-
miotem stałej uwagi, apetyty bo-

wiem rosną szybęiej niż podaż.
W'.'^brtłtacK handlu, wewnętrznego
artykuły żywnościowe do * dziś zaj-
mują niemal te .5ama».po?ycię,. .co

toiVary końspmpęyjąft. pochodzenia,
przemysłowegoj'' W "1972' roku
wszych, kupili klienci za 89,9 mld
koron, drugich — za 90,2 mld. W
tak wysoko rozwiniętym kraju, jak
Czechosłowacja, podobna struktura
wydatków na zakupy artykułów
rynkowych iest nieco zaskakująca.

DLACZEGO NIE KUPUJĄ?

Tymczasem niewiele oznak zapo-
wiada, żeby w najbliższym czasie
miały sie w niej dokonać istot-
niejsze zmiany. W każdej niemal
naszej rozmowie z gospodarzami
oowtarżały się stwierdzenia o „za-

pchanym rynku", o nikłych per-
spektywach sprzedaży dotychczas
produkowanych telewizorów, pra-
lek itp. W przedsiębiorstwach prze-
mysłowych. które " odwiedzaliśmy,
napomykano o kłopotach ze zby-
tem. o mocnej pozycji handlu sta-

wiającego coraz twardsze wymaga-
nia. Nasze bratnie pismo „Hospo-
darskie Noviny" w jednym z ostat-
nich numerów zamieściło komentarz
o sytuacji na rynku, zawierający
analizę wykonania planu handlu
wewnętrznego w I kwartale br.
Plan ten, wyższy w stosunku do
odpowiedniego okresu ub. roku o

2,3 proc., nie został w pełni wy-

konany niemal • we wszystkich a-

sortymentach. Sprzedaż samochodów
osobowych była o 15.2 proc. niższa
n

!
ż w I kwartale zeszłego roku.

Pismo stwierdza zaś. że I kwartał
zdecydowanie potwierdza tenden-
cje, które obserwuje sie na rynku
już od dłuższego czasu.

Wiele różnych czynników wpły-
wa na to. nikłę zainteresowanie za-

kupami artykułów trwałego użyt-
ku. Jeśli chodzi o samochody, lu-
dzie liczą na obniżkę cen, atrak-
cyjność telewizorów w Słowacji
np. obniża fakt, że w tym górzy-
stym kraju program telewizji nie
dociera do wszystkich, choć budu-
je się dziesiątki przekaźników.

Decydującym czynnikiem Jest
jednak niewątpliwie coraz większa
wybredność klienteli. Gospodarstwa
domowe sa tu dobrze Wyposażone,
a ludzie nie widzą sensu w zamia-
nie np. sprawnie ieszcze funkcjo-
nującego Sprzętu elektrotechniczne-
go na nowy, ale o tych samych
cechach użytkowych i technicznych.
W sklepach z konfekcją, dziewiar-
stwem i obuwiem powodzeniem
cieszą sie wyroby modne, eleganc-
kie, z Importu, mimo. że sa oczy-
wiście droższe. Program socjalny
uchwalony na XXIV Zjeździe Ko-
munistycznej Partii Czechosłowacji
zakładał m.in. zwiększenie w tej
grupie podaży artykułów tanich, o

średnim standardzie, co miało być
Domocą dla rodzin najgorzej sy-
tuowanych. Artykuły te jednak nie
znalazłł uznania na rynku. Być

•może. zadecydowała o tym wyraź-
na poprawa nołożenia materialne-
go rodzin wielodzietnych, które od
l.I.br. otrzymują znacznie Wyższa
dodatki rodzinne na dzieci.

Od I.I małżeństwa młode stażem

i wiekiem (do- 30 roku życia), które

mają dochody niższe niż 5 tys. koi
ron miesięcznie, mogą też otrzymy-
wać 30 tvs. koron pożw-zki na za-

łożenie i urządzenie domu. Pożyczkę
należy spłacić w ciągu 10 lat, alń

po urodzeniu pierwszego dziecka

państwo umarza dłużnikom 2 tys,
koron, a po drugim dziecku — 4

tys.

Jak nietrudno się domyślić, są
to zachęty mające doprowadzić do
zwiększenia niskiego przyrostu na-

turalnego. Nawiasem mówiąc przy-
rost ten drgnął ostatnio w górę i o-

becnie przekracza już granice pro-
stej reprodukcji.

KORONNY PROBLEM —

INNOWACJE

Gospodarka Czechosłowacji roz-

wija sie Domyślnie, niedawno opu-
blikowano założenia Dianu na

rok 1974, skorygowane nieco w gó-
rę w stosunku do oierwotnei u-

chwały o Planie 5-letnim. Z satys-
fakcją podkreśla się, iż jest to

pierwsza pięciolatka noddana takie-
mu właśnie, nie zaś odwrotnemu
zabiegowi. M. in. wskaźnik wzro-

stu dochodu narodowego, który
według oieciolatki miał wynieść w

1974 roku —

w porównaniu do 1970
— 121,7 proc. podwyższono do 123,2
proc., a obrotów handlu zagranicz-
nego z 133,1 xlo 138,6 proc.

Wprost dochodów, a w parzę,(3⁄4
nim,i i wymagań obywateli gtawiavor»
bęcu^jjrzei gpspo^f-kn. tako ko-
rppne zada,nie. dokonanie, mo-

dernizacji wielu wyrobów prze-!
masłowych. Dotvczv to zarówno ar-

tykułów przeznaczonych na rynek,
wewnetrzny, jak i zaaranicznv. Na
podstawie analizy rynku handel —

wewnetrzny i zagran
:
cznv ma spo-

rządzić listę wyrobów (i określić;
ich parametry techniczno-użvtko-
we). które będą z chęcią nabywa-
ne w kraju i z korzyścią eksporto-
wane. Już obecnie stara sie on,
wpłynąć na przemysł w tym kie-
runku, co iest tym łatwiejsze, że

przedsiębiorstwa produkcyjne same

zainteresowane są wytwarzaniem
nowości, które nie są objęte, zamro-

żeniem cen. i

Wspomniana wyżej lista będzie
jednak Drzede wszystkim konkret-
nym zamówieniem złożonym prze-
mysłowi w imieniu społeczeństwa
na produkcję w najbliższej pięcio-
latce. Oczywiście, ws^vscv zdają
sobie dobrze sprawę, że sprostanie
temu •'"mówieniu wymagać

K->d7ie
stopniowych zmian w systemie or-

ganizacji i zaczadzania orzemvsłem,
w sposobach finansowania, ustalania
cen, itp. Przede wszystkim jednak;
wymagać będzie wielkich nakładów
na modernizację przemysłu i roz-

wój zaplecza naukowo-techniczne-
go. Pamięć o tym życzliwie usposa-
bia naszych połudn

! owvch sasiadów
do idei dzielenia sie zadaniami z.

innymi krajami RWPG. czyli do.
dokonania wyraźnego Dostępu w:

socjalistycznej integracji gospodar-
czej. O tym, jak zapatrują się. na

Derspektywy i możliwości współ-
pracy z naszym kralem — napiszę:
w następnej korespondencji.

Z KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

FLOTA CSRS

Czechosłowacka Flota Handlowa
liczy aktualnie 11 statków pełno-
morskich o łącznym tonażu 168 tys.
DWT. Z tego 7 jednostek (około 82
tys. DWT) zbudowano' w polskich
stocżhiach, m. in. liniowiec „Praha"
o nośności 32 tys. ton, dwa statki po
14 tys. ton i 4 mniejsze .o 5,4 tys.
ton. W polskich szkołach morskich
zdobywała też kwalifikacje znaczna

część marynarzy floty CSRS. (L)

REORGANIZACJA
RUMUŃSKIEGO PRZEMYSŁU

Na mocy wydanego w, marcu br.
dekretu w Rumunii zakończono re-

organizację przedsiębiorstw i cen-

tral przemysłowych (rodzaj naszych
zjednoczeń). -

Celem reorganizacji rumuńskiego
przemysłu jest likwidacja nadmier-
nie rozbudowanych pośrednich

ogniw zarządzania, jego generalne
uproszczenie i bardziej racjonalne
rozmieszczenie w produkcji kadr
fachowych. Np. centrale przemysło-
we, powstałe przed kilku laty z

dawnych generalnych dyrekcji mi-
nisterstw, będą funkcjonowały przy
największych fabrykach swoich
branż, co ma zapewnić likwidację
podwójnego aparatu administracyj-
nego i znacznie bardziej operatyw-
ne kierownictwo. Tak więc np. do-
tychczasowa centrala maszyn rol-
niczych wraz z pokrewnymi jed-
nostkami uległa rozwiązaniu i we-

szła w skład nowej wielkiej cen-

trali przemysłu samochodowego
i traktorowego z siedzibą w Bra-
szowie. Dzięki temu około tysiąca
inżynierów i innych fachowców z

wysokimi kwalifikacjami z centrali
maszyn rolniczych zostało przesu-
niętych do innych prac.

Obecna rumuńska reorganizacja
spowoduje największe z dotychcza-
sowych przesunięcie kadr facho-
wych i administracyjnych, które

obejmie około trzecią część zatrud-
nionych w przemyśle. (L)

MIESZKANIA NA WĘGRZECH
Średnio rocznie przybywa na Wę-

grzech w tej pięciolatce 8 mieszkań
na 1000 ludności.

Węgierskie mieszkania budowane
są przez państwo, albo przez indy-
widualnych . inwestorów; spółdziel-
czość mieszkaniowa odgrywa rolę
marginesową, Mieszkań budowa-
nych ze środków państwowych lo-
katorzy nie otrzymują darmo. Po-
nieważ jednak koszt budowy miesz-
kania jest wysoki —

np. węgierskie
M-4 kosztuje ok. 330 tys. forintów
— wprowadzono cały system kredy-
tów i bezzwrotnych pożyczek dla
przyszłych lokatorów.' Rodzina ro-

botnicza z dwojgiem dzieci, zajmu-
jąca takie mieszkanie, korzysta z

subwencji państwowej w wysokości
60 tys. forintów i z 60 tys. forintów
zniżki ze względu na dzieci. Z pozo-
stałej sumy 20 proc. pokrywa za-

kład pracy (przy czym jest to po-
życzka bezzwrotna), a 10 proc., tj.
21 tys. forintów —• przyszły lokator.'
Natomiast pozostała kwota przypa-
da na kredyt bankowy, spłacany
następnie przez '35 lat. Także indy-
widualni inwestorzy korzystają
przy budowie domów z kredytów
bankowych, (L)

WĘGIERSKI KUZYN
HOTELU „FORUM"

Trzy lata temu otworzył swoje
podwoje budapeszteński hotel —

„DUNA INTERCONTINENTAL" .

Obiekt ten wzniesiono nad brze-
giem Dunaju, aby przyciągnąć naj-
bardziej wymagających turystów
zagranicznych. Hotel związany jest
umową ze znaną amerykańską fir-
mą „INTERCONTINENTAL HO-
TEL CORPORATION" . IHC werbu-
je „gości dolarowych" dla hotelu, za

co pobiera, 3—10 proc. prowizji od
wpływów uzyskanych od każdego
zwerbowanego gościa. Węgierscy

gospodarze hotelu z kolei zobowią-
zali się zapewnić standard obsługi
przyjęty w i hotelach IHC. Z tą samą
firmą i na podobnych zasadach
współpracował warszawski hotel
„Forum".

•Transakcja okazała się bardzo
rentowną. Budowa hotelu koszto-
wała 520 milionów forintów. Wę-
grzy obliczają, że powinien się za-

mortyzować w ciągu 6—7 lat. W
1972 roku wpływy „DUNA INTER-
CONTINENTAL" wyniosły około
120 min forintów i 3,5 min dolarów.
Czysty zysk hotelu ocenia się na

42 min forintów. (L)

WSPÓLNY PARK
WAGONÓW RWPG

Wspólny Park Wagonów krajów
RWPG powiększy się w bieżącym
roku o 20 tys. wagonów towaro-

wych. Oprócz zwiększenia liczby
jednostek przewozowych, przewidu-
je sie w najbliższym czasie również
istotne usprawnienia techniczne i

organizacyjne. M.in. w opracowa-
niu jest szczegółowy plan objęcia
całego gospodarstwa wagonowego
RWPG systemem sterowania przy
pomocy ośrodka elektronicznej
techniki obliczeniowej, W toku są
również przygotowania do generąl-

•nej wymiany dotychczasowych,
ręcznych sprzęgów waeonowych na

automatyczne, co wydatnie skróci
i usprawni czynności manipulacyj-
ne przy łączeniu i rozłączaniu skła-
dów pociągów.

Już obecnie Wspólny Park Wago-
nów rejestruje godne uwagi osiąg-
nięcia eksploatacyjne. Przv wzra-

stającej szybko masie przewożonych
ładunków, przecietny czas przebie-
gu 1 wagonu skrócony został w

1972 roku o półtora dnia. a często-
tliwość wzajemnej wymianv wago-
nów między krajami RWPG o 27
proc. w porównaniu z rokiem po-
przednim. Codziennie tabor Wspól-
nego Parku Wagonów przewoził w

ub. roku o 37 nroc. więcej towarów
niż w roku 1971. (L)
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INTERESUJĄCYM zjawiskiem w

krajach zachodnich stał się ruch
- społeczny, którego celem jest pre-

zentacja* i ochrona interesów kon-
sumoitów. Funkcjonuje tam wiele
^gańiżacji krajowych i międzyna-
rodowych, prezentujących określo-
ną zadania i ideologię. Niektóre z

tych-' Organizacji mają charakter
masowy i prowadzą rozbudowaną
•działalność Informacyjną, ochronną
•i spoteezną.

"Radykalność postulatów społecz-
nych powoduje, że.niekiedy ruch w

tych' .kidach określany jest mianem

„rewolucji .konsumentów". Wpraw-
dzie 'nadawanie ruchowi takiej naz-

wy nie, jest uzasadnione, ale w rze-

czywistości uprawia on krytykę go-

spodarki kapitalistycznej, formułuje
interesujące postulaty, a przede
\VŚzy'Stkim organizuje działalność

konsumentów, skierowaną przeciw-
ko" 'negatywnym skutkom monopo-
ltóac^l- gospodarki r zjawiskom ną-
VusziSnia interesów nabywców.

ELEMENTY RUCHU

„ Kónsumeryzm'.' działa w kilku nur-

tacjl.'.", Najważniejszym jest nurt or-

ganizacji konsumenckich. W ramach

tfgcrńuTtit działają najbardziej, zna-

ną ęrganizącje — Consumers Union
P 'Śtatiach Zjednoczonych, Consu-
mers7 Association Wielkiej Bry-
tanii, »Union, Federale de la Con-

śoń(imąteurs we Fi-ancji, Unione Na-
żiónałe ConsUmatori we Włoszech,
Ąśsóćiation -des Consommateurs w

Belgii: oraz szereg innych.
•„Niektóre z tych związków — to

organizacje masowe. Consumers U-
nion zrzesza na przykład 1,6 min

fczlonjsów, Consumers Association

pionąi . 600 tys. członków, zaś w

Niemieckiej Republice . Federalnej
szacuje -się, że krajowe związki
konsumentów wchodzą w bezpośre-
dni i pośredni kontakt z około 7 mi-
lionami członków. Wszystkie wymie-
nione. związki posiadają własne za-

plecze badawcze, własne wydawnic-
twa i'.czasopisma oraz rozbudowa-

ny..system organizacji terenowych.
^

Pógiadają one także organizację
międzynarodową. Jest nią Interna-

tional, Organization of Consumers'
Unions, która skupia organizacje
konsumentów z 35 krajów. Z kra-
jów socjalistycznych współpracuje
z^ tą organizacją Stowarzyszenie
Konsumentów Jugosławii oraz In-

stytut Kontroli Jakości z Węgier.

W drugim nurcie ruchu konsu-
mentów mieszczą się instytucje spo-

łeczno-państwowe, powoływane do
życia przez władzę publiczną. Wa-
chlarz tego rodzaju instytucji jest
zróżnicowany. Są to rady konsu-

mentów, grupujące przedstawicieli
organizacji konsumenckich, organi-
zacji społecznych oraz administracji
państwowej . (Fóirbrukerradet w

Noęwęgii,. Statens K.onsumentrad w

Szwecji, , , .Danske Forbrugerrad w

rfarfh,
:

Oohsume;r ĆCtiricil W Wiel-

kSgj^^Fytariii, • Cónseil de laConśo-

gipiatioij -!W -Belgii), -bądz też konu---

tęty do spręiw kon§,iyTijj,g;i, dziada,- ,

jąće w ramach administracji pań-
sMóWej (Corriite National de la
Gcmsommation we Francji, Urząd
doradcy prezydenta Stanów Zjedno-
czonych do spraw konsumentów
Wraz ze swymi komitetami itp.) .

Trzecim nurtem jest działalność
Ralpha Nadera w Stanach Zjedno-
czonych; Postać Nadera i jego akcje
przeciwko General Motors, stoso-

waniu DDT, zjawiskom korupcji w

działalności. związków zawodowych,
nierzetelnej" reklamie, stosowaniu

szkodliwych dla zdrowia środków
konserwujących, znane są jtiż Czy-
telnikom Z. G . („Nader contra mo-

nopole'"
; —" 1.VII br.). Skala tych

akcji-- powoduje, że Nader i grupa

jego współpracowników . zaliczana

jest do czołowych przedstawicieli
kóriśurrieryzmu. Działa ona jednak
jfoża wymienionymi uprzednio or-

ganizacjami i stosuje metody kry-
tyki- puhlicv.sfvc/.nei oraz interwen-

cji . pr.awnycir. bliska jest temu

skrzydłu demokratów, które zdaje
sobie sprawę z konieczności wpro-
wadzenia reform w gospodarce a-

fherykańskiej. Szereg postulatów
nosi charakter nierealnych haseł,
tym 'niemniej ich wymowa, a prze-

d„ę wszystkim bezkompromisowa
działalność, zmierzająca do ochro-
ny interesów konsumentów, zyskuje
ŃSderowi i jego grupie uznanie i

poparcje społeczne.

łowane są jednak bezpośrednie
przyczyny, które dają wyraz tym
sprzecznościom i niepokojom.

. Najczęściej wysuwany motyw
działań na rzecz ochrony konsu-,
mentów tó zjawisko rozszerzającej
się struktury dóbr i nieustannej in-
nowacji ich asortymentu- na rynek.
Systematycznie pojawiają się do-
bra nowe, które zmuszają nabywcę
do podejmowania decyzji w warun-

kach braku obiektywnych informa-
cji. Nie zawsze jakość tych dóbr
jest dobra. Obok firm dbających o

renomę, pojawiają ęię producenci
nieznani, których produkt nie zo-

stał sprawdzony. Coraz powszech-
niej konsument styka się przy tym
z monopolizacją rynku. Tradycyjne
elementy konkurencji zanikają, zaś
na ich miejsce wkracza rozbudo-

wany system podporządkowania de-
cyzji nabywców, interesom mono-

poli.

Inna przyczyna aktywności kon-
sumentów wynika z odczuwania
skutków metod marketingu. Meto-

dy te docierają do najczulczycli
motywów postępowania konsumen-
ta i podporządkowują je swoim ce-

lom działając na niekorzyść mate-

rialnych interesów nabywców. W
te.i sytuacji naruszone zostają - nie

tylko prawa konsumentów, lecz
i zasady współżycia społecznego.

Wreszcie istnieje zespół motywów
politycznych. Współczesne państwo
kapitalistyczne staje się ośrodkiem
przetargów i nacisków zfe strony
potęg ekonomicznych. W konsek-

wencji wyłania się dla ruchu po-
trzeba • zajęcia korzystnej pozycji,
aby uzyskać możliwości wywarcia
Wpływu na decyzje administracji
państwowej. Pobudza to konsumen-
tów do tworzenia silnych organi-
zacji, które'będą \v stanie reprezen-
tować ich punkt widzenia.

W tych warunkach przesłanką
wszystkich postulatów ruchu kon-
sumentów jest teza, że we współ-
czesnych warunkach naruszona zo-

staje równowaga między partnera-
mi ekonomicznymi np. niekorzyść
konsumenta, stąd zjawiska • naru-

szania interesów nabywców. Wyni-
' ka stąd przekonanie, że istnieje ko-
nieczność ujęcia spraw konsumen-
tów w, ich ręce, prezentacji tych
spraw w zorganizowanej postaci o-

raz wpływa na gospodarkę zgod-
nie z potrzebami konsumentów.

KIERUNKI DZIAŁANIA

Ruch konsumentów formułuje
następujące zadania: ochrona kon-
sumenta przed naruszaniem intere-
sów na rynku, edukacja konsumen-

REWOLUCJA
IMT

REMIGIUSZ KRZYŻEWSKI

W krajach zachodnioeuropejskich potrzeba ochrony interesów konsumenta

wiąże się m. in. z koniecznością obrony przed natrętną reklamą nie zaw-

sze pełnowartościowych produktów — takich jak np. lansowane w NRF
szklane pantofle.

PRZYCZYNY ROZWOJU

Jakie przyczyny wywołują zaan-

gażowanie konsumentów w walce o

ochrooę swoich interesów? Jest

rzeczą, oczywistą, że pojawienie się
konsumeryzmu wynika ze sprzecz-
ności ,jakie istnieją w krajach kapi-
talistycznych oraz z napięć i nie-
pokojów, charakterystycznych dla

społeczeństw tych krajów. Formu-

ZB ŚWIATA
ŚWIATOWA PRODUKCJA KAWY

Światowa produkcja kawy w 1972
rófcU' wyniosła ogółem 4338 tys. ton.

Najwięcej kawy wyprodukowały na-

Eitępująće; kraje: Brazylia (1380 tys.),
JSiSluriibia (492 tys.) ., Wybrzeże Kości
Stoniowei (270 tys.) . Meksyk (222
tys.) .' Angola (201 tys.) . Eksportowe
^kpąsy..;kaWy. w świecie w 19?2-73
roku szacuje 'się na 3175 tys. ton, a

importowe potrzeby — na 3180—3240

tys. ton, (MP)

ZSRR- WŁOCHY

: Zapoczątkowana przed 15 laty ra-

dziećko-włośka kooperacja w dzie-

dzinie., 'iSfżemysłu naftowego i • roz-

szerzona -następnie na przemysł ga-
zowy, obejmuje obecnie także pr^e-

Dalszy motyw działalności kon-

sumentów wiąże się z warunkami

bytu ludzi prący. Mimo rozwoju go-

spodarki kapitalistycznej, charakte-

rystyczny jest dla niej wzrost cen'
i kosztów utrzymania. Nasila się w

tych warunkach walka o wzrost

płac, zahamowanie wzrostu cen,

rozwój świadczeń społecznych i

sprawniejszy podział dochodów.

mysł chemiczny. Zgodnie z zawar-

tym ostatnio porozumieniem Zwią-
zek Radziecki zamówi! w "firmach
ENI urządzenia i maszyny do wspól-
nie projektowanych zakładów, za

które zapłaci, dostawami artykułów
chemicznych. (S)

WYDATKI NA REKLAMĘ

Wydatki na reklamę w rozwinię-
tych krajach. , kapitalistycznych się-
gają ogromnych rozmiarów: w

1972 r. przekroczyły one 35 mld
dolarów. Pierwsze miejsce w tej
dziedzinie zajmują Stany Zjedno-
czone, na które przypada 60 proc.
w/W wydatków. Udział -wydatków
na reklamę w dochodzie- narodo-

wym wynosi: w USA" —,. 2,8 proc.,

Wielkiej Brytanii i Kanadzie —

po
2,1 proc., w NRF — 1,-9 proc., Ja-

ta i nabywcy oraz prezentacja in-
teresów rzesz konsumenckich w

stosuhku do przedstawicieli gospo-
darki i administracji państwowej.

Działalność ochronna zmierza do

zabezpieczenia nabywcy przed to-

warami zlej jakości, nierzetelną re-

klamą, zanikiem konkurencji na

rynku, kształtującymi popyt meto-
dami marketingu, produktami szko-

dliwymi oraz zwykłymi nadużycia-

ponii — 1,7 proc., Włoszech i Fran-

cji —

po 0,9 proc. (S)

EKONOMIKA TURCJI

Globalny produkt narodowy Tur-

cji W 1972 roku zwiększył sie o

7 proc. , o siągajac 223 mld tureckich
funtów. _ Produkcja przemysłowa
wzrosła b 11,9 proc., aczkolwiek by-
ło to nieco poniżej ustalonego pla-
nu. Z' wielkich przedsiębiorstw
przemysłowych przekazano do eks-

ploatacji w ciągu roku m. in.
kombinat miedziowy i' fabrykę na-

wozów mineralnych. Bilans płatni-
czy kraju uległ pewnemu polep-

' szeniii dzięki pracy emigrantów
tureckich na- obczyźnie: Oszczędnoś-

ci ich w Ubiegłym- roku osiągnęły
sumę 740 min doi. Natomiast bi-

mi. Aby zabezpieczyć konsumenta

przed tego rodzaju zjawiskami or-

ganizacje konsumenckie prowadzą
badania nad wartością użytkową
towarów, śledzą ruch cen. demasku-

jąc zjawiska nadużyć i nierzetelnej
reklamy, występują przeciw sprze-

daży towarów szkodliwych dla
zdrowia oraz stosują bojkot firm
lub strajki nabywców.

Skala tego typu działań jest w

niektórych przypadkach szeroka.
Powszechna jest na przykład dzia-
łalność organizacji konsumenckich
w dziedzinie przeprowadzania tes-

tów wartości użytkowej towarów
sprzedawanych na rynku, obserwa-

cji ruchu cen, krytyki nierzetelnej
reklamy itp. Niektóre organizacje
konsumenckie wyspecjalizowały
się już w określonych typach
działalności i ich doświadczenia
znane są W całym ruchu konsumen-
ckim (np. ocena testowa wartości
użytkowej towarów przeprowadza-
na w organizacjach angielskich, ob-

serwacja ruchu cen w-niektórych
organizacjach francuskich).

Podobnie różnorodna działalność

prowadzona jest w dziedzinie edu-
kacji konsumenta. Kónsumeryzm
zmierza do wychowania sw.ych
członków jako świadomych nabyw-
ców i użytkowników. Odpowiednie
informacje na ten temat zawarte

są we własnych czasopismach, bro-

szurach, przewodnikach i audycjach
telewizyjnych. Przekazuje się tam

wiadomości o sytuacji istniejącej
na rynkach, zaletach i wadach pro-

duktów, racjonalnych zakupach,
sposobach użytkowania produktów,
oszczędnym prowadzeniu gospodar.
stwa domowego, racjonalnej organi
zacji życia w rodzinie itp.

Trzeci typ działalności to wysiłki
zmierzające do zdobycia dla konsu-
menta pozycji partnera w życiu pu-

blicznym. Wysiłki w tej dziedzinie
zróżnicowane są w zależności od
charakteru organizacji konsumenc-

kiej. Organizacje bardziej radykalne
podejmują hasła umacniania pozy
cji konsumenta częściej i nadają im
nawet charakter polityczny.

I tak na przykład w Stanach Zje
dnoczonych radykalne są postulaty
ruchu Nadera,, we Francji podobne
postulaty zgłaszają organizacje, po-
zostające pod wpływem idei postę-
powych ruchów związkowych. Wy-
suwają one hasła rozwoju form
kontroli społecznej nad gospodarką
kapitalistyczną, uczestnictwa przed-
stawicieli konsumentów w podej-
mowaniu najważniejszych decyzji
ekonomicznych, stosowaniu prakty-
ki stałych konsultacji ogniw admi-

nistracji państwowej z przedstawi-
cielami organizacji konsumenckich,
organizowaniu, wyposażonych w u-

prawnienia. Izb Konsumentów w

skali lokalnej itp.

ĆZY REWOLUCJA?

Czy jednak wymienione formy i

metody noszą w jakimś stopniu
charakter działań, zasługujących na

miano rewolucyjnych? Odpowiedź
na powyższe pytanie jest oczywista.
Ruch konsumentów nie stawia so-

bie takich zadań. Nawet przy chęci
zdobycia partnerstwa — jest to dą-
żenie tylko do ograniczenia najbar-
dziej negatywnvch skutków gospo-
darki kapitalistycznej.

Dążenie do społecznego kompro-
misu jest w ogóle cechą konsume-

ryzmu. Wywodzi się ono ze środo-
wisk, w których pracują organiza-
cje konsumenckie. Bazą członkow-

ską ruchu są głównie przedstawi-
ciele warstw średnich, a ponadto
z natury rzeczy uczestniczą w nim
na co dzień kobiety, zainteresowane
korzystnymi zakupami oraz oszczę-
dnie funkcjonującym gospodarstwem
domowym. Te cechy powodują, iż
hftsla ruchu nie mogą naruszyć ist-

niejących stosunków społecznych o-

raz pomniejszyć roli kapitalistycz-
nego państwa.

Ale równocześnie nie można uz-

nać konsumeryzmu za ruch o zni-

komej użyteczności społecznej. Och-
rona konsumenta, obiektywna i sze-

roka informacja oraz prezentacja
interesów konsumpcyjnych —

są

istotnym elementem postępowych
działań społecznych. Podobnie ha-
sło wywalczenia pozycji dla konsu-
menta przy podejmowaniu decyzji
gospodarczych oraz podporządkowa-
nia gospodarki służbie człowieka
dowodzi intencji postępowych.
Wreszcie, wydaje się. iż największe
społeczne korzyści przynosi kryty-
ka metod stosowanych przez mo-

nopole i przedsiębiorstwa kapitali-
styczne. Zarzuty ich działania na

niekorzyść konsumenta zwracają u-

wagę na mechanizm funkcjonowa-
nia gospodarki monopolistycznej i

przyczyniają się zapewne do pogłę-
bienia niepokoju i poszukiwania ra-

dykalnych rozwiązań ekonomicz-

nych i społecznych w krajach ka-

pitalistycznych.

lans handlowy w dalszym ciągu
kształtował się deficytowo przy

eksporcie wynoszącym 885 min doi.
i przy imporcie — 1563 min doi.

(MP)

NAJWIĘKSZA ELEKTROWNIA
WODNA

Największą elektrownię wodną
zbuduje Brazylia w stanie Parana.
Moc jej turbozespołów wyniesie 13

tys. megawatów (największe obec-
nie elektrownie wodne —

w ZSRR
— mają po 5—6 tys. MW). Brazy-
lia rozważa możliwość zikupu czę-
ści podstawowego wyposażenia
elektrowni w ZSRR. Udział w bu-
dowie elektrowni' ma wziąć Para-

gwaj. który spodziewa się po niej
znaczhego'. ożywienia własnej gospo-
darki. (S)

NA PIENIĘŻNYCH RYŚKACH

29.VI. br. minister finansów NRF Helmut Schmidt podał do wiadomoś-
ci. żę w godzinach rannych podjęto decyzję w sprawie rewaluacji marki

zachódnioniemieckiej o, 5,5 proc. Jest to już druga rewaluacja te.i waluty
w bieżącym roku. Decyzja o poprzedniej rewaluacji marki w wvsokosci
3 proc., została ogłoszona w dniu 11 ir\arca br.. po zakończeniu posiedzenia
ministrów finansów krajów zrzeszonych w EWO Decyzja ta weszła jednak
w życie dopiero w dniu 19 marca, a więc wraz z otwarciem giełd waluto-

wych.

Przed 25 latv. 21 czerwca 1948 roku podano do wiadomości, że w strefie
Niemiec okupowanej przez'USA, Wielką Brytanię i Francję wprowadzono
nową walutę — markę zachodnióniemiecką. -Tej oierws*» banknoty zostały
wydrukowane w Stanach Zjednoczonych. Nie posiadały ó;;e ani znaków

wodnych, ani podpisów. Funkcja marki w tym okresie sprowadzała się
do roli środka płatniczego w o'->rTM"ie wewnętrznym NRF. Jei parvtet
ustalony został na poziomie 3,30 DM za dolar amerykański. W roku 1919
parytet'został obniżony o 20 proc., do 4,20 DM za 1 dolar amerykański.

Dopiero w 1958 r. marka zachodriionierniecka stała się walutą wymie-
mialna. Od tego czasu byłq ona koleino r^waluowana: w roku 1961.
19(.9 1971 i w lutym 1973. Ostatnia rewaluacja marki jest więc już piątą
z kolei. W okresie tym wartość marki zachodnioniemieckiej w stosunku
do dolara w którvm hvł pierwotnie -ustalony parytet. zwipks?v»n się
0 blisko 70 proc. i została w pełni oderwana- od swej „macierzystej"'• wa-

luta parytetowei. Nowy parytet marki ustalony został w wysokości 0.3-1080
iedr.ćstki tzw. Specjalnych Praw Cia£*nienia Międzynarodowego Funduszu

Walutowego. Jest Więc w pełni niezależny od dolara, z którym marka zo-

stała powiązana przed 25 laty W dniu rewaluacji marki zachGdnioniemiee-
kiei i ej płvnnv kurs w stosunku do dolara amerykańskiego wyniósł, 2.28
marki za 1 doi., w takim bowiem stosunku dokonywała się wzajemna
wymiana obu tych walut wę Frankfurcie nad Menem. •

Przypomnienie zbieżności między datą -ostatniej rewaluacji marki za-

chodnioniemieckiej i rlnta powstania tei waluty ma istotne znaczenie dla

oceny decvzii rządu NRF nodietei' w dniu 29 czerwca br. 25 -letnia historia
marki zachodnionicmieckiej jest bowiem widomym przejawem nierówno-
miernego rozwoiu krairiw kapitalistycznych, zmian jakie dokonały się
1 dokonują nadal w potencjale gospodarczym, sile konkurencyjnej i pozycji
poszczególnych krajów w świe' 1'"^ kapitalistvznvin. Jf-st to też

pierwszy wniosek jaki nasuwa- się z ostatniej rewaluacji marki zachod-

nioniemieckiej.

Rewaluacja marki zachodnioniemieckiej ogłoszona, dnia 29 VT br. jest
niewątpliwie kolejnym ogniwem trwajacpgo kryzysu kapitalistycznego .sy-
stemu' walutowego Wz«lednv spokój 'jaki zaznaczył się na rynkach pie-
niężnych po ich otwarciu w dniu 19 marca i upłynnieniu kursów nie trwał

długo.

•Już'w drugiej dekadzie maia. sytuacje stały sie bardzo zbliżone do

burzliwych, pierwszych, miesiecy bieżącego roku. W końcu tego okresu roz-

począł się ponownv spadek kursu dolara w stosunku do wszystkich waż-

niejszych walut. Spadkowi temu, nie 'zdołał'»' nrzeciwdzipłać n*!cjalne za-

pewnienia, ze Stany Zjednoczone nie zamierzają przeprowadzić ponownej
dewaluacii dolara.

Niezwykłą o tej porze roku. aktywność zaczął również wykazywać rynek
złeta. Wyraziło się to zarówno w rozmiarach obrotów, jak również W

zwyżce ceny złota. Prze^roczvln om. w tvm ohp-''» grmi^e 100 dolsn,W
za uticię złota, nrzv czym notowania dzienne doszły już nawet do pozio-
mu 112—114 doi. za uncję.

'

Obrady tzłw. gruov 20. które toczvlv sie w Waszyngtonie w dnHch
21—25 maja nie przyniosły również uspokojenia. Spodziewano się. że po-
prowadzą one do 1'kwid^cii kon

f
nrwersii w sprawach dróg rozwiązywania

kryzysu walutowego, jakie od dłuższego czasu istnieją między Stanami

Zjednoczonymi i krajami Wspólnego Rynku. Obrady te nie przyniosły jed-
nak żadnych rezultatów i zostały odłożone do połowy lipca.

Czynnikiem podtrzymującym nerwowość na rynkach pienieżnych stały
się następnie podwyżki stóp dyskontowych. W dniu 29 maja Bank Ja--

ponii podwyższył stopę dyskontową z 5 do 5.5 proc. 1 czerwca decyzję
w tej sprawie podjął zachodnioniemiecki Bundesbank, podwyższając stopę
dvs,konta z 6 do 7 proc: ' W' Mad za'tvm Bank Holandii nodwyższa stopę
dyskontową do 14,5 br.

Na wzrost nerwowQ$<g, .jęyhkójsir. R)ePjężnyęh.-wpłynęły czerwcu; brak

konkretnych wyników' rozmów., prgly^zgnyg^ *^ii^[gf.^p^ydentem Nixo-.
nem i prezydentem Ppmpidou''ęiaz rozczarowanie „ćo do Skuteczności ame-

rykańskiego programu' walki "z 'inflacją, która stanowi ważny czynnik
decydujący opozycji dolara.

W rezultacie czerwiec /był okresem dalszego^ spadku notowań dolara
w stosunku do większości. ważniejszych walut świata kapitalistycznego
oraz dalszego wzrostu notowań złota; którego cena w pierwszej połowie
tego miesiąca doszła już do 130 dolarów za uncję złota.

Marka zachodnioniemiecka. bvła, obok franka szwajcarskiego i jena ja-
pońskiego. ta walutą, w stosunku do której kurs dolara wykazał najwyż-
szy spadek. Pomimo więc. że-jei kurs w stosunku do dolara został upłyn-
niony. stopień faktycznej rewaluacji stał sie tak. duży, że ZK.-hodnionię-
mieckie władze finansowe* stanęły w obliczu następującego problemu: albio

podjąć decyzję o rewaluacji marki, co jednak pociąga za soba 'zmniejsze-
nie konkurencyjności eksportu zachodnioniemieckiego. albo dopuścić do

ponownego napływu dolarów 'do NRF, co jednak stanowi poważne zagro-
żenie dla dalszego sootfigmvania rozwijaifcei sie inflacji. Wvbór oadł na

to nierwsze rozwiązanie. Wskazuje to jednak, że dla oceny ostatniej re-

WFlunri; marki trzeba .brać pod uwagę nie tylko wzrost ootegi Gospodar-
czej NRF oraz rozwój kryzysu kapitalistycznego systemu walutowego, lecz
Również wzmagające sie tempo inflacji w NRF.

Bezpośrednią przyczyną wspomnianego wyżej podwyższenia przez Bun-
desbank stopy dyskontowei z dniem l.Vl . br. bvlo — iak się wydaj-? —

wzmożone tempo inflacji. Świadczy o-tym fakt. że w ciągu czterech mie-

sięcy bieżącego roku ceny zachodnioniemieckich wvrobow nrzemvslowvch
w/roslv średnio o 3.5 proc., a wiec dwukrotnie szvbciej niż w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku; W maiu były one już o 6,2 nroc. wyższe.
Jeszcze bardziej wvra*ni'e uzewnętrznia sie ten nroces w zakresie artyku-
łów konsumpcyjnych. W marcu wskaźnik kosztów utrzymania bvł o 6,9
prof. vwvszy niż '•ok 5 ?'^. w k«"'etn

:

uo7.5r>roc., awmajujuż
o 7.« .proc. Ceny żywności wzrosły przy tym szybciej niż koszty utr ly-
mpnia.

W związku z tym j^szczę .Przed' podwyższeniem stopy dyskontowej
w ministerstwie finansów NRF Helmut Schmidt oraz gospodarki H. Fri-
deriehs przedstawili najostrzejszy i najobszerniejszy od • wiein iflt orogram
walki z inflacją. Program , ten miał na celu ograniczenie siły nabywczej,
przez podwyższenie Dodatku dochodowego i o,i towarzvslu- akryjnvch
o 10 proc., kontvnuacie restrykcyinei nolitvki kredytowej oraz ograniczenie
wydatków budżetowych; Ciecia budżetowe miały zap^wn- .c 1 mld DM

oszczędności a podwyżka podatków — 6 .fi mirt DM. Interesuiacvm ele-
mentem tego Drosramu był projekt rozwiazariia pożyczki stabilizacyjnej
0 wartości 3—4 mld DM, przy bardzo -.wysokim — iak na obl i gacie 'rządo-
we — oprocentowaniu w celu. ograniczenia działalności inwestyevinei prze-"
widziano wDrowadzeńie na okres dwóch lat nodat.ku od inwestvcii w wy-
sokości 11 proc., zawieszenie w tvm okresie degresywnego sv

rs'emu odói-
sow amnrtyzacvmvch' oraz cofniecie ula podatkowych w orzv-nadku bu-
downictwa mieszkaniowego. -W programie walki z inflacją przewidziano
również liberalizacie importu z kraiów socjalistycznych.

Program ten zostaj uoczątkowo odrzucony nrzeż Bundesrat W wviiiku

dyskusji w parlamentał-nei komisji mediacyjne} program ten został na-

stennie zatwierdzony z nielicznymi tvlko poprawkami. Sprowadzaią się
one do niższego niż pierwotnie zakładano, onnriatkowania invvestvrii (7.5
proc. zamiast 11 proc.) oraz zastąpienia pożyczki stabilizacyjnej dodatkiem
do oodatku dochodowego.

Zakres i konsekwencja w dążeniu do opanowania- inflacji rzucaia do-
datkowe światło na decyzję o rewaluacji marki. Wydają się one wskazy-
WPĆ że rząd NRF w dążeniu do rozwiazania wspomnianego wyżej dy-
lematu: rewaluacja cży import inflacji, doszedł do wniosku że lepszym
rozwiązaniem jest" to pierwsze, nawet jeśli pociągnie to za soha przejścio-
we pogorszenie konkurencyjności towarów zachodnioniemieckich na ryn-
kach zPTanirznvch ^.tnnicisTp.nie tcmna inf.lacii może bowiem w perspek-
tywie skompensować straty jakie w eksporcie pociąga za sobą rewaluacja,
a nonadto jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem w jiohlyce wewnętrz-
nej. -

W - tym miejscu dochodzimy jednak do zewnętrznych implikacji rewa-

luacji mairki NRF wprowadzonej 29 czerwca br." Decvzia ta noważnie
wzmacnia pozycję tej waluty jako międzynarodowegó środka płatniczego
1 gromadzenia rezerw, stanowiąc ważny etap na drodze do jej równorzęd-
ności w stosunku do funkcji jakie' pełnił pod tym względem dolar, przed
rozpoczęciem kryzysu systemu walutowego krajów kaoitalistycznvch. (Vi-
de: „Dearadacja dolara i awans marki" Ż.G. z 10 VI 1973 r.) Wvdaie sie, że

na ostatnią rewaluacje marki trzeha również spojrzeć z punktu widzenia
dróa wyjścia" z trwaiącęgo i nasilającego sie kryzvsu kapitalistycznego sy-
stemu walutowego. Jest to jiiż jednali problem, który wymaga odrębnego
potraktowania.

WIR
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W zwiqzku z próbami uprzemysłowienia Polski

musiała nasza publicystyka..XVIII wieku zająć *ta-

nowisko wobec roli państwa w zakładaniu ma-

nufaktur. Problem nie był jednak rozpatrywany

jednolicie. Obok wypowiedzi antyprotekcjonisty-
cznych, czysto fizjokratycznych, mamy myśli mer-

kantylistyczne.

MŁW*. (nie merkantylistyczną)
d0

wolnohandlowego stano-
wiska fizjokratów reprezentuje JÓZEF WYBICKI

autor dzieła pt. Listy patriotyczne»). Dwa kraje w

^HnTn ~ I
1526

HiszpaZ i PolsJ

Jedna posiada niewyczerpane kopalnie złota, druga -

majzyzniejszą ziemię. Hiszpania stała się ubogi, bo

PnT,la gardziła Pracowitym przemysłem,
^f,,^8 ^, 150 ^Panowała w niej niesprawie-

K wzgarda dla prac użytecznych i kraj bogacą-
cych. W Polsce są dwa stany: bogata szlachta i nie-
wolni nędzarze. Pierwszy dzierży wszystkie zaszczyty
i prawo dokonywania gwałtów, „do drugiego samą
krwawą przyłączywszy pracę ledwo mu imię człowie-
ka zostawiono". Nie ma stanu trzeciego, „który prze-

mysłem i handlem ożywia rolnictwo, zasila państwo".
Polska pozostała krajem czysto rolniczym, ale z po-

wodu braku miast i rzemiosł rdlnictwo nie ma dobre-

go rynku zbytu, stąd zależność od zagranicy, od ek-

sportu płodów rolnych. Wywozimy za bezcen płody
rolne a przywozimy drogie wyroby przemysłu. Bilans

handlowy mamy ujemny. To jest źródło ubóstwa, a

przyczyną ubóstwa jest brak stanu trzeciego i naj-
wyzsza nędza milionów chłopów. Niewola i nędza
chłopska jest źródłem ich zacofania ekonomicznego, le-
nistwa i małowydajnej gospodarki. W Polsce nikt
nie chce płacić podatków, a z powodu braku skarbu

wytworzyła się zależność polityczna kraju od obcych
potencji. Jedyny handel, to handel wolnością politycz-
ną. Powołuje się na HUME'A, który pisał o sprzedaj -

ności i korupcji w Polsce, gdzie szlachta sprzedawała
koronę najwięcej dającemu: „był to jedyny rodzaj
handlu, który lud ten zna".

WYBICKI przeciwstawia się poglądowi, że pań-
stwo, że „ekonomia polityczna" nie powinna
wglądać w sprawy prywatne, jak to czynili Rzy-

mianie. Mądrość rządu powinna wskazywać ludziom,
w jaki sposób z dóbr prywatnych największe mają
„odbierać zyski": „Cierpi całe ciało, gdy jeden boleje
członek". Losy gospodarcze wszystkich jednostek są
wzajemnie od siebie zależne, nie ma więc spraw „pry-

watnych".

Zaleca rozwój nauki ekonomii, pragnie, aby kraj
miał „księgopisarzy", którzy przez „kałkuł polityczni/*
badaliby sprawy ludności, odkrywali przyczynę sła-

bego zaludnienia. Ubolewa, że nie ma w Polsce „ta-

kiej arytmetyki politycznej autora. Choć nauka tego

rodzaju powstała w Anglii «już w roku 1661»". (Nie

wiemy, kogo ma na myśli WYBICKI. W tym okresie

w Anglii ukazuje się wiele pism PETTY'EGO, w r.

1662 wychodzi A Treatise of Taxes and Contributions,
Political Arithmetic ukazało się dopiero w r. 1860).
DU PONT w analizie Tablicy Ekonomicznej mówi:

„Sztuka wykrywania danych uchwycenia związków
między nimi, uszeregowania ich we właSciwym po-

rządku, dyktowana nam przez naturę, stanowi poważ-

ną naukę arytm,etyki politycznej".

WYBICKI pisze, że w Pplsce do powstania takiej
nauki brak jeszcze materiałów^ on sam występuje w

tej sprawie, swoją „rzecz o popularyzacji zapoczyna-
jąc bez wszelkiego przewodnika i wsparcia". Główne
zadanie tej nauki widzi w zagadnieniu „populacji",
to znaczy w badaniu, ile ludności żyje w kraju i od
czego zależy liczba ludności.

Ekonomię traktuje WYBICKI jako część nauki po-

lityki, czyli nauki o pomyślności narodów. Podstawą
siły państwa jest liczba ludności. Ale ludność dla-

tego tylko ma znaczenie decydujące, że ziemia jest
uprawiana proporcjonalnie do liczby ludności. „Wię-
cej okazuje się rąk, które w tysiączne wzory kształ-
cą dziki płód ziemi, bogactięa przynoszą państwu
i czynią go wygodnym'"); wpływa wtedy więcej po-

datków, większa jest siła militarna. Nigdy nie może

być zbyt wielkiej liczby ludności, a nie mają racji ci,
którzy żądają wojen i epidemii, aby potępiać nadmiar
ludności. Takie poglądy są i „bezgruntowne" i „nie-
ludzkie".

Przy tym decydujące znaczenie ma liczba ludzi pra-

cujących. Na 100 osób w Polsce zaledwie 20 pracuje
produkcyjnie. Przy ocenie siły gospodarczej kraju w

grę wchodzą ludzie, którzy posiadają własność i siłę
nabywczą dla zakupu towarów. Chłop żyjący w nę-

dzy, pozbawiony własności źle pracuje, nie posiada
żadnego znaczenia dla bogactwa kraju. „Sama liczba

mieszkańców jest rzeczą nieużyteczną w tych krajach,
gdzie przez lenistwo lub niewolę w próżnowaniu i nie-

chęci jak obumarli w letargu i nieczuli zasypiają lu-

dzie". Jeżeli powiększamy pracowitość, wydajność pra-

cy, na roli lub w rękodziełach, to tak, jak gdybyśmy
powiększyli „liczbę ludzi"3). Nie jest więc WYBICKI

naiwnym populacjonistą: liczba ludności zależy od roz-

woju ekonomicznego. Sama liczba ludzi jest bez zna-

czenia. Poglądy WYBICKIEGO na sprawę ludności

są raczej podobne QTJESNAY'A niż populacjonistów-
-m e rkantylistów.

Jest siedem przyczyn braku ludności w kraju, siedem

przyczyn zniszczenia kraju: 1) zły rząd, 2) niewola rol-

nika, 3) kupy żebraków, 4) sług i wojska, 5) brak opieki
społecznej, szpitali, lekarzy itp., 6) brak opieki dla rze-

miosł, nauk, kunsztów i kupiectwa, 7) nietolerancja
wyznaniowa i narodowa, co odstrasza cudzoziemców
od przyjazdu do kraju.

Polska nie obawia się przeludnienia. WYBICKI mó-

wi, iż byłby szczęśliwy, gdyby troska o ludność w Pol-
sce zaczynała powstawać. Na razie kraj jest bezludny,
ziemia leży odłogiem, można by wykarmić jeszcze mi-

liony ludzi. Kraj jest niemal pozbawiony miast, a te,
co są, znajdują się w ruinie, są pozbawióne przemy-
słu i kupiectwa.

Wbrew liberalizmowi fizjokratycznemu WYBICKI

jest zwolennikiem protekcjonizmu. Powołuje się
z uznaniem na działalność COLBERTA, który wi-

dział, że rolnictwo bez przemysłu rozwijać się nie może,

„ wprowadził więc manufaktury, zaszczepił przemysł,
ugruntował handel"*). ĆOLBERT założył wielkie kom-

panie handlowe, aby przemysł francuski mógł iriieć

zbyt na całym świecie. Dziś każdy kraj, „ile być może

broni obcego dowozu do swych prowincjów i kolo-

niów, nie dozwala wywozu dzikiego ziemi płodu, nie

dopuszcza na zbytek wywozu pieniędzy i samym eko-

nomicznym ząsila się handlem" 1).

WYBICKI głosi konieczność tolerancji religijnej i na-

rodowościowej, to bowiem przyczyni Się do przyjazdu
cudzoziemców, niezbędnych do zaszczepienia W kraju
nowych kunsztów i rzemiosł. W ten sposób połowa
ludności dziś pracującej w rolnictwie zaczęłaby pra-
cować w przemyśle. Przytacza przykłady, że wszę-
dzie za granicą uprzemysłowienie kraju opierało się

na imigracji cudzoziemskich rzemieślników. Tak było
w Anglii, w Brandenburgii 1 innych niemieckich pań-
stwach, gdzie; „Flamandowie i hugonoci" zaszczepili
noy/e przemysły i przyczynili się do uprzemysłowie-
nia tych krajów. WYBICKI zdaje sobie sprawę z tego,
jak nietolerancja religijna w Polsce przyczyniła się
do jej zubożenia i dezurbanizacji. Przykład jaskrawy
wypędzanie Arian.

BYŁOBY
uproszczeniem problemu, gdybyśmy pó-

stawili tezę, że popieranie przez WYBICKIEGO

postulatu rozwoju handlu i manufaktur nosi cha-
rakter feudalny, że punktem wyjścia Jest tu dobro

feudała, zainteresowanego w rynkach zbytu dla swo-

ich płodów i dążącego do zaopatrzenia się w tanie

wyroby krajowego przemysłu. WYBICKI w pewnym
sensie reprezentuje interesy mieszczaństwa, rozumie
konieczność stworzenia warunków dla rozwoju kul-

tury przemysłowej, która tkwi wprawdzie jeszcze w

łonie feudalizmu, ale niszcząc podstawy feudalnego
porządku stwarza kapitalizm.

„Mniej nam pottzebną była — pisze — sztuka ku*

piectwa, gdy w ustawicznej rewolucji zostające nao-

kół państwa nie mogły sobie upewnić w kraju do-

statek produktów rolniczych i po te do nas zajeż-
dżały same- . . Ale gdy się dziś wszystkich krajów wew-

nętrzna i zewnętrzna odmieniła postać, gdy sami w

obyczajach zupełnie przeistoczeni jesteśmy...'") sprawa

handlu 1 manufaktur, sprawa mieszczaństwa, nabiera

rwo je doświadczenie, długoletnie rozważania „tej plan-
ty"") .

Ze względu na wielki obszar Polski, WYBICKI pro-

ponuje utworzenie trzech „kompanii": połudnlowo-
-wschodniej, północnej (litewskiej) 1 centralnej.

WYBICKI szczegółowo opisuje oharakter gospodar-
czy poszczególnych terenów, Ich specyfikę, wymienia
gałęzie produkcji lub handlu, które należałoby w tych
trzech okręgach gospodarczych zlokalizować, Jeżeli
wolno użyć tego nowoczesnego pojęcia. Mamy tu do

czynienia z pierwszą w Polsce próbą planu nie tylko
terytorialnego rozmieszczenia sil wytwórczych, ale
1 szczególowego planu rozwoju tych sił, z uwzględ-
nieniem warunków kllmatyczno-geograflcznych ora*

, miejscowych surowców.

Okrąg centralny miałby obejmować Mazowsze 1 część
Podlasia, Wielkopolskę z Kujawami, część Małopol-
ski, Ziemię Chełmską itp.; rzeki spławne — Wisła,
Nida, Wieprz, Pilica, Bug, Narew, Rawa, Warta, Prosną,
Styr („dla komunikacji orientalnej przyłączony"); por-

ty — Gdańsk, Elbląg, Szczecin (należy połączyć ka-
nałem Wisłę z Wartą). W okręgu ma być zbudowany
„warsztat szkutny" dla budowy statków. Tu znaj-
duje się ośrodek przemysłu żelaznego i metalowego,
zakłady wytwarzające narzędzia, kopalnie rudy, za-

kłady ceramiczne, kopalnie marmuru, przemysł drzew-

ny, manufaktury włókiennicze (wytwarzanie „kita-
jów").

Mamy tu do czynienia z pierwszym planem prze-

strzennego zagospodarowania kraju. Będzie Ich póź-

I0ZEF WYBICKI

EKSPERT EKONOMICZNY

WIEKO ECENIA
EDWARD LIPIŃSKI

zupełnie innego znaczenia. „Panowie u nas ani kon-

sumpcji, ani bogactw w kraju nie pomnożą. Za do-

godzenie swym potrzebom zawsze zagranicę wysyłać
będą pieniądze. I im bardziej ten stan ludu uciemiężać
będą, Z którego rzemiosła, fabryki i handel powstaje
i utrzymuje się, tym mniej znajdą, co by w kraju ku-

pić mogli i byli pewnymi, że te wydane pieniądze
przez obrót cyrkulacji do nich wrócą, a rolnictwo

ożywią i zachęcą" 7).

WYBICKI należy do tego kierunku ekonomii, która

przypisywała obiegowi, cyrkulacji, rolę głównego mo-

toru ekonomicznego. „W kupiectwie rzęsisto cyrkulu-
jące kapitały, towary i kredytowe papiery nie tylko
majątku narodowego przymnażają, ale też całej ma-

chinie politycznej przyskorzony bieg w obrotach do-

dają, a wszelkie działania i czynności społeczności.
orzeźwiają"8).

Czasy obecne, mówi WYBICKI, są „wiekiem eko-

nomicznym". Ludzie zajmują się sprawami ekonomicz-

nymi, odbywają się „zabawne dyskursa" na tematy

„zbogacenia siebie, kogoś i ojczyznę". Ale, aby wy-

prowadzić kraj z niedorozwoju, aby zaprowadzić ma-

nufaktury i wielki handel, stworzyć zatrudnienie dla

pozbawionych pracy mieszkańców, nie wystarczają dy-
skursa i „najwyborniejsze mowy", należy do tego stwo-

rzyć odpowiednie warunki. Tylko w ten sposób mo-

żemy dorównać w dziedzinie gospodarczej i „dostat-
kach" innym sławnym Europy nacjom0).

Warunki te, to poprawa dróg wodnych i lądowych,
budową kanałów, stworzenie prasy i służby informa-

cyjnej o fabrykach, produktach, towarach, cenach itp.,
a nade wszystko stworzenie wzorem Holandii kom-

panii handlowych. Dotychczas w Polsce istnieje tylko
handel drobny, kramarski, należy dążyć do stworze-

nia wielkich asocjacji handlowych. Kompania handlo-
wa według projektu WYBICKIEGO ma mieć szcze-

gólny charakter: jej zadaniem jest nie tylko prowa-
dzenie handlu, ale i budowa dróg, kanałów, słowem
wszelkich środków komunikacji, a także powinna ona

otrzymać przywilej zakładania manufaktur i przywi-
leje wyłączności, jeśli chodzi o niektóre nowe gałę-
zie produkcji i handlu. Monopole są wprawdzie szko-

dliwe, stwierdza, a przywileje „przynoszą uszczerbek
wolności"; ale jeżeli te przywileje są wprowadzane
dla dobra publicznego, są one użyteczne, np. jeżeli do-

tyczą tworzenia zupełnie nowych gałęzi produkcji
i handlu, ponadto przywileje tego rodzaju są ogra-
niczone czasem trwania. Prawdą jest, mówi, że wszel-
kie monopole i wyłączności są szkodliwe, i że te kra-

je kwitną, gdzie wolność najmniej jest ograniczona,
gdzie panuje największa swoboda konkurencji. Ale
to ograniczenie swobody konkurencji jest szkodliwe

tylko w tych krajach, w których sami obywatele są

aktywni w działalności gospodarczej; natomiast w

krajach niedorozwiniętych, gdzie ludzie zajmują się
rolnictwem, a do handlu i rzemiosł skłonności nie

przejawiają, należy tę dziedzinę życia organizować z

góry, bo inaczej rzemiosło i handel „i za kilka wie-
ków rozkrzewione nie będą"

1 "). Dlatego rząd powi-
nien wyznaczyć „promotora" całej tej sprawy, pro-
motora, którego zadaniem byłoby opracowywanie pla-
nów i kierowanie przedsięwzięciami. WYBICKI sam

siebie zaleca na owego „promotora", podkreślając

niej więcej. Interesujące są przepisy o rekrutacji ro-

botników do robót wodnych: chłopi pańszczyźniani
mieli otrzymać pełną swobodę najmowania się do tych
robót, a władze sądowe i policyjne miały przekazy-
wać do nich skazanych sądownie „włóczących się dra-

bów i obwinionych hultajów"").

Ponieważ zadanie „rzekospławnej" kompanii polega-
ło również na' zaprowadzaniu nowych manufaktur,
projekt przewiduje prawo przewozu bez cła niezbęd-
nych materiałów, wolpy transport wytwarzanych' w

kraju towarów i bezcłowy ich wywóz, natomiast jeśli
się okaże, że nowe towary krajowe dorównują za-

granicznym zoątanie podniesione cło przywozowe na

podobne towary zagraniczne.

Zadaniem kompanii jest prowadzenie handlu mię-
dzynarodowego, którego widoki rozwoju w Polsce są

według WYBICKIEGO bardzo znaczne, a to ze wzglę-
du na geograficzne położenie kraju.

WYBICKI zdaje sobie doskonale sprawę z powią-
zania problemów gospodarczych i politycznymi,
siły gospodarczej z siłą polityczną „Wszystko

się z sobą wiąże, w naturze i w polityce?', — mówi.
Naród słaby ekonomicznie, pozbawiony rzemiosł i na-

uki nie zna dobrego rządu. Od końca epoki Jagiel-
lonów zaczął się upadek Polski. Później są wpraw-
dzie podejmowane pewne próby rozwoju żeglugi, han-
dlu i przemysłu, trwają one aż do Władysława IV,
„ale też to ostatnia była epoka" dbałości o rozwój go-

spodarki. W ten sposób straciliśmy niepodległość,
a „obce narody stały się naszymi panami".

Kraj nasz, pisze WYBICKI, był niegdyś niewątpliwie
bogatszy i ludniejszy niż jest obecnie. Widzimy dziś

w Polsce miasta puste i bezludne, a przecież „te gma-

chy, te mury, ludzka stawiała ręka... te bruki, któ-

rych dziś reszty w polach znużony odkrywa podróż-
ny... Rzućcie okiem na te murów reszty, na obalone

miasta, okropne nierządu, klęski krajovjej obrazy,
patrzcie na te zarosłe w lasach i dziczyznach zagony".

Czemu zawdzięczamy ten straszny upadek? Złym
rządom, brakowi monarchii dziedzicznej, anarchii szla-
checkiej, niewoli ludu, brakowi stanu trzeciego. WY-
BICKI rozumie dobrze, że w Anglii stan trzeci pow-
stał dopiero wówczas, gdy za czasów panowania Hen-
ryka VII feudalna własność ziemi przekształciła się
w nowy typ własności, własność kapitalistyczną, kie-
dy każdy za pieniądze mógł stać się właścicielem ziemi.

W sprawie chłopskiej zajmuje zresztą WYBICKI

stanowisko nie całkiem jasne. Potępia przede wszy-

stkim poddaństwo, a nie pańszczyznę; prawdopodob-
nie jednak, w obawie przed posądzeniem o zbytni ra-

dykalizm, zaleca czynszowanie chłopa. WYBICKI bro-

ni się twierdząc, że bynajmniej nie żąda dla chłopa
pełnej wolności.

„Chciałbym prawda, aby pod uciążliwego dziedzica
nie jęczeli jarzmem, lecz ich przez to spod sprawie-
dliwego pana nie chcę wyciągać ręki". Żąda jedynie
usunięcia samowoli i „arbitralności" pana. Chłop ma

mieć własność, ale powinien jej „pługiem, pracowicie
się dorabiać". Chodzi tu więc o własność produktu swo-

jej pracy, o ile się takiej własności „dorobił". LudóWl

niewątpliwie trzeba dać „wolność", ale nie „rdżSrrt
i nagle". W myśli WYBICKIEGO występuje Więc
pewna dwoistość.

Według WYBICKIEGO zniesienie poddaństwa lnadft.
inie chłopom własności zwiększy fch pracowItość, _prły*
sporzy bogactwa i dziedzicom i krajowi. Chłop żyJ4
w niewoli jest leniwy, pije, ucieka ze wsi, jest skłoifefr
do buntów. W Prusach dawniej do Polski naleźąćyćh,
w których nigdy nie było poddaństwa, buntów żad-
nych nie było. Człowiek kieruje się w swej działal-
ności osobistym interesem. Jest pracowity, jeżeli pfft*
cuje dla siebie, dla swej własności. „Dajcie rolrtłkOtA
ich własność"... „a dopiero rolnictwo zakwitnl4
„i zamiast buntów, spokojność się ugruntuje, a praib-
dziwa na ochronę kraju zacznie się krzewić eilS".
Teraz chłop wie, że nie dla siebie pracuje. „PracUje
więc bez wierności i chęci". Dziś szlachta, aby zjntifić
chłopa do pracy, stosuje „kije i łańcuszki", zśmltet
zainteresować chłopa wynikiem pracy.

Udowadnia, że zniesienie poddaństwa 1 zastąpienie
pańszczyzny przez czynsze spowoduje rozkwit całego
kraju. Wzrośnie cena gruntów, spadnie stopa procSłl*
towa, zwiększy się liczba ludności, pomnoży cyrkula-
cja pieniędzy, znikną odłogi i ziemia nie uprawiona,
rozwinie się produkcja nie tylko zbóż, ale 1 innych
płodów rolnych; majętni rolnicy będą dobrze odziani,
„pomieszkania i różne budowle" będą „przyzwoite
i wygodne".

WYBICKI
w dramatycznych słowach opisuje stan

gospodarczy kraju: „w rozległoSci stu tftil blisko,
kraju nie widziałem tylko wywiędłe ludzkie pie-

nie, .. .miałem na śmierć skazanych widzieć zlótzyfi-
ców, ale mi odpowiedziano, że to byli rolnicy, łcftr-
miciele państwa, rękodzielnicy najrzeęzywlstszych kra-
ju bogactw". A przecież na przykładach widzimy, że
tam gdzie dziedzic „wolnymi chłopami uprawia, rolą.
albo gdzie sam sobie człowiek wolny pracuje, tam
żniwo zawsze bujniejsze, tam dzikich nie widzieć za-

gonów, tam produkta różnego rodzaju żywią ł wzbo-
gacają właściciela, tam, mówię, rządność i prtyśtoj-
ność budoiolów zdobi okolicę, stada okrywają paszę"»).
Bowiem "trzech poddanych nie zrobi tyle, co dwóch
wolnychu".

Czego chce WYBICKI? Chce zwiększenia włacnold

chłopskiej; nie żądając dla nich ziemi, chce przekształ-
cenia feudalnej własności szlacheckiej na typ własno-
ści zbliżony do kapitalistycznej, własności całkowicie

wolnej od jakichkolwiek serwitutów, powinności i zo-

bowiązań. Tymczasem własność feudalna, gdzie pan

jest właścicielem ziemi, ale chłop, bezpośredni produ-
cent, nie tylko uprawia ziemię, ale jest jej posiada-
czem (ziemia nie może mu być odebrana) zobowią-
zanym do świadczeń na rzecz pana, nie stanowi by-
najmniej formy pełnej własności, ale jest typem wła-
sności feudalnej. Tę właśnie feudalną własność prag-
nie WYBICKI przekształcić na kapitalistyczną. W ca-

łej pełni ideę tę realizuje w r. 1789 rewolucja francu-
ska.

Wybicki chce stopniowo znieść pańszczyzny 1 pod-
daństwo chłopa; dąży do oczynszowania chłopów 1 na-

dania im pewnej wolności. Nie oznacza lo, że Chłop
ma otrzymać prawo równe szlachcicowi. Władzi po-

lityczna ma pozostać w rękach szlachty, a chtopl ma-

ją się zajmować uprawą roli. WYBICKI nawet na to

się zgadza, aby szlachcic pozostał sędzią chłopa, czyl(
pozostawia znaczną część zależności osobistego pod-
daństwa, postulując jedynie, aby pan miał w sądze-
niu chłopa asystę publiczną. Stanowisko WYBICKIE-

GO w kwestii chłopskiej jest już odmienne od stano-

wiska np, GARCZYNSKIEGO. WYBICKI znajduje się
pod wpływem idei Oświecenia w stopniu nieporów-
nanie fpjęksjgr;m niż GAĘPŻY^SKI . WYBICKI |rze-
kracza już w znacznym, stopniu kredowe koło wyobig-

-żeń feudalnych. Nie tylko potępia wyzysk chłopa, Ali

żąda „u&lfióśći" chłopa, zamiany' pańszczyzny przeł
system oczynsżowania, domaga się dla chłopa „własno-
ści". Przyznaje wprawdzie panu własność ziemi, nit

przyjdzie' mu do głowy żądanie uwłaszczenia chłopa;
ale „osoba" chłopa ma należeć do niego samego, a

świadczenia chłopa na rzecz pana, płacone w zamian

za użytkowanie ziemi, mają stanowić zapłatę za zie-

mię: jeżeli nawet chłop daje swą pracę, to daje to-

war w postaci pracy za towar w postaci ziemi").

Istnieje tu stosunek wymiany towarowej, a nie sto-

sunek osobistej zależności. Dlatego obydwie strony

wymieniające powinny posiadać równą wolność.

Czy fakt, że WYBICKI nie stawia jasno sptawy

chłopskiej własności ziemi, rzuca na niego cień Jako

na obrońcę feudalizmu, a nie przedstawiciela nowej,
w istocie mieszczańskiej ideologii politycznej i eko-

nomicznej? Bynajmniej. Sprawą chłopskiej własności

i całkowitej likwidacji feudalnej własności ziemi mogła
być i była rozwiązana tylko przez akt rewolucyjny
i dopiero po -rewolucji 1789 r. stanęła na porządku
dziennym w krajach, które rewolucji nie przeżyły.

WYBICKI wprawdzie nie żądał własności ziemi dla

chłopa (nie czynił tego i KOŁŁĄTAJ11), ale domaga!
się zniesienia podstawowych cech własności feudal-

nej, był rzecznikiem własności kapitalistycznej, repre-

zentował więc nie feudalne, lecz w zasadzie kapita-
listyczne stosunki produkcji. Dlatego myśl WYBICKIE-

GO stanowi niezmiernie ważne ogniwo dojrzewania
w Polsce ideologii kapitalizmu 1 kapitalistycznego po-

glądu na świat. Do wielkiej dwójki polskiego Oświe-

cenia — STASZICA i KOŁŁĄTAJA, dochodzi trfceci

bojownik i współtwórca tej epoki — JOZEF WYBICKT.

1) J. Wybicki: Listy patriotyczne do Jaśnie Wielmożnego
ex Kanclerza Zamoyskiego prawa układającego pisane.
Warszawa 1777—1778 .

2) Tamże, s. 111...
3) Tamże. s. 12®.

*) Tamże. s. 2*5.
0) Tamże, s. 248.
«) Archiwum Wybickiego, t. I . Mowa Wybickiego do aka-

demików wileńskich, 1777 r„ zebrał i wydal A. M . Skałkaw/śkl,
Gdańsk 1948, s. 71 .

1) Archiwum Wybickiego, t. I . Projekt puszczania na csjrnss
1 uwalniania od poddaństwa, s. 77.
. 8) Wykład sposobów do rzekospławnoścl i handlów wpro-
wadzenia, w Warszawie 1782 r., nakładem 1 drukiem Michała
Grdlla, s. 3.

») Tamże, s. 4.
10) Tamże, s. 38.
11) Wybicki uważa siebie w ogóle za ekonomistę-eksp«rta.

W liście do Stanisława Augusta z r. 1780 pisze, iż ełytfał,
te król chciałby poznać stan swoich majątków, wobec te-
go gotów jest w ciągu trzech miesięcy złożyć szczegółów»
sprawozdanie i dane statystyczne co do miast, wsi, folwar-
ków, lasów. Takie szczegółowe sprawozdanie, oparte na an-

kietach, stałoby się źródłem wiadomości o dobrach króleW-'
skich, ich stanie ekonomicznym i możliwych z nich daOhó-
dach. Archiwum Wybickiego t. II, s. 84. «5, W innym lUfele
pisze Wybicki, te celem jego „z młodości było uzaattue siq
na usługi... kraju". Kosztowało go to wiele sił 1 środków.
Tamże, s. 96 .

" ) Wykład sposobów do rgekospławnoścl 1 handlów Wpro-
wadzenia, Warszawa, 1782, s. 28—29.

i*) J. Wybicki. Listy patriotyczne, cyt. wyd. s . 251-
i4) Rozmowa między szlachcicem polskim, szwayeanktm

y 2ydem w Gdańsku, 1782, s. 23, M.
"•) W sprawie uwłaszczenia chłopów decydujący zwrot

sprowadza dopiero rewolucja francuska. Piotr Małeizewłkl
w r. 1795 tą da dla chłopów już nie tylko wolnoS cl, ale 1 zie-
mi; żąda nadto wywłaszczenia szlachty bez odszkodowania,
bo za ziemię chłop zapłacił wielowiekową pracą. Por. A.
Grodek: Piotr Maleszewski i jego nauka społeczna, War.
szawa, 1936, s. 135.
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LISTY

Biurokracja
przeciw
wynalazcy

Jestem Inicjatorem I współautorem
projektu wynalazczego dotyczącego od-
środkowego wylewania łożysk. Pro-
jekt ten, który byłby bardzo przy-
datny w trakcic remontów różnego
rodzaju taboru kolejowego zgłosili-
śmy w Zarządzie Trakcji Dyrekcji
Okręgu Kolei Państwowych w Lubli-
ns&r Odśrodkowe wylewanie I odle-
wanie stosowane jest już w wielu
zakładach i gałęziach gospodarki na-

rodowej, między innymi w przemy-
śle chemicznym I w energetyce. Wła-
inle w energetyce, w zakładzie, gdzie
poprzednio pracowałem, złożyłem
również w zakresie wylewania od-
środkowego łożysk projekt wynalaz-
czy, który został przyjęty i zastoso-
wany.

Wylewanie odśrodkowe w PKP- nie
Jest stosowane z wyjątkiem dwu za-

kładów naprawczych taboru kolejo-
wego w Gliwicach i Lubaniu Ślą-
skim, podległych Ministerstwu Ko-
munikacji. Urządzenia tam stosowa-
ne mogą być użyte jedynie do seryj-
nej produkcji niektórych typów ło-
żysk. Zgłoszony przeze mnie jeszcze
M grudnia 1970 roku projekt wyna-
lazczy dotyczy urządzenia uniwersal-
nego, mającego zastosowanie przy
wylewaniu odśrodkowym różnego ro-

dzaju łożysk i tulei bez ograniczeń,
jakie wiążą się z urządzeniami sto-
sowanymi w wyżej wymienionym
ZNTK. Mój projekt zastosowany w

samej tylko DOKP Lublin przyniósł-
by rocznie około 750 tys. złotych o-

szczędności. Mógłby również znaleźć
zastosowanie poza PKP nie tylko przy
wylewaniu łożysk, ale również przy
odlewaniu Innego rodzaju części.

Z realizacją tego projektu miałem
trudności. Początkowo Komisja Wy-
nalazczości DOKP w dniu 2.II.1971
roku powzięła następującą uchwalę
„Komisja postanawia wyznaczyć sta-
nowisko w lokomotywowni Lublin
celem dokonania prób prototypu wg
dostarczonej dokumentacji konstruk-
cyjnej wnioskodawców". W związku
I tym przystąpiłem do wykonania tej

dokumentacji w formie projektu
wstępnego, na co DOKP miała wy-
stawić pisemne zleceńię. Dopiero po
trzech tygodniach po Komisji poja-
wiło się pismo DOKP żądające od
nas nowych danych ćo do projektu,
mimo że minął już dwumiesięczny
termin co do wydania decyzji odno-
śnie jego przyjęcia przez DOKP.

W kwietniu 1971 r. DOKP odrzuci-
ła ten projekt na Komisji Wynalaz-
czości, nie prosząc nas

— Jako twór-
ców — na jej posiedzenie; narusza-

jąc przez to prawomocność decyzji.
Następnie Centralny Zarząd Trakcji
PKP, do którego złożyliśmy odwoła-
nie, załatwiał sprawę przewlekle, bo
ponad pól roku i decyzją z 1.VXII
1971 r. odrzucił projekt również po-
zbawiając mnie udziału w Komisji
Wynalazczości.

Ponieważ stanowisko zajęte wobec-
tego projektu przez DOKP Lublin 1
C. z . Trakcji Ministerstwa Komuni-
kacji uważałem za tendencyjne i nie-
jasne, złożyłem skargę do Ministra
Komunikacji, prosząc o ponowne roz-

patrzenie projektu i wznowienie po-
stępowania. W związku z tym spra-
wa została rozpatrzona ponownie
przez Komisję Wynalazczości CZ
Trakcji w dniu 2S.VII.1972 r. Przed
posiedzeniem Komisji w CZ Trakcji
odmówiono mi tam — mimo że jest
to zagwarantowane przez przepisy —

wglądu ,do całości dokumentów do-
tyczących projektu. Praca tej Komisji
budziła wiele zastrzeżeń. -Opierała się
ona na jednostronnych opiniach, nie
uwzględniając w ogóle naszych argu-
mentów, jako twórców.

W tej sytuacji zwróciłem się Jesz-
cze raz do Ministerstwa Komunika-
cji, a potem do Prezesa Bady Mini-
strów, informując że kompleksowe
prace konstrukcyjno-technołoglczne są
w zakończeniu, oraz że w nich uwzglę-
dniłem zarzuty i uwagi CZ Trakcji.
W odpowiedzi na te pisma Departa-
ment Techniki Ministerstwa Komuni-
kacji — gdzie zapewne skierowano
drogą urzędową moje skargi — lako-
nicznie poinformował mnie,, że nie
znaleziono podstaw do zmiany decyzji
oraz z nie znanych mi przyczyn -nie
chciał zapoznać się z wyżej wymienio-
nymi pracami konstrukcyjno-techno-
logicznymi, co było niezbędnym wa-

runkiem rzeczowego rozpatrzenia
sprawy.

Decyzja CZ Trakcji odnośnie od-
rzucenia projektu od początku pole-

ga na nieporozumieniu ponieważ C.Z.
Trakcji myli urządzenia stosowane w

ZNTK Gliwice | Lubań z nowym o

wiele bardziej uniwersalnym urządze-
niem, którego dotyczy mój projekt.
Czy "naprawdę nie ma możliwości
wytłumaczenia „specjalistom" z c.z .

Trakcji, że chodzi tu o zupełnie inne
urządzenie o znacznie szerszym zasto-
sowaniu; Czy nie ma sposobu, by
skłonić ich do zapoznania się z podob-
nymi urządzeniami 1 z opinią użyth
kownlków, co pomogłoby im przez
analogię lepiej zrozumieć I docenić
moje rozwiązanie konstrukcyjne oraz

zdecydować się wreszcie na zastoso-
wanie go w PKP?

Rozumiem, że skargi do urzędów1
centralnych kierowane są da odpo-
wiednich komórek tychże urzędów,
ale czy skargi na działalność C.Z.
Trakcji i Departamentu Techniki Mi-
nisterstwa Komunikacji muszą zawsze

wracać tamże?

HENRYK ZIELIŃSKI
Lublin

Można

przeciwdziałać
drętwocie
i zastojowi

Ludzie — cl na stażu 1 cl ze stażem
długoletnim — dyskutują o formach
przywiązania do zakładu. Zdania są
różne. Wszyscy jednak zgodqle pod-
kreślają, że dobrze się stało, iż tak
poważnie zaczynamy traktować sze-

reg problemów związanych z pracą.
Są bowiem jeszcze słabe punkty w

naszym, życiu, którym należy nadać
nowe wartości, bardziej odpowiadające
obecnej rzeczywistości.

Wymieńmy kilka takich słabych
punktów, które rażą I wywołują czę-
sto gorące dyskusje. Na czoło wysu-
wa się problem pracy jednakowej, za

którą różnie się wynagradza. Często
zresztą za lepszą pracę płaci się go-
rzej. Pracownicy z dłuższym stażem
nie wszędzie są wynagradzani wyżej.
Innym ważnym elementem składają-

cym się na problematykę przywiąza-
nia do miejsca pracy jest sprawa
awansu. Formy awansu mogą być
różne. Wydaje się niekiedy, że pra-
cownikom niechętnie zleca się trud-
niejsze zadania, mimo że są w stanie
im podołać. Zycie W takim układzie
organizacyjnym jest niewątpliwie wy-
godniejsze dla kierującego, (ma on

mniej kłopotów) ale jest bardzo szko-
dliwe ze względów społecznych. Lu-
dzie dostrzegają elementy drętwoty I
zastoju, sygnalizują o tych faktach.

Nasuwa się myśl, że dobrze by się
stało, gdyby kierownicy poszczegól-
nych wydziałów w zakładzie produk-
cyjnym „serwowali" swym podwład-
ny dodatkowa tematykę zaintereso-
wań. Na tablicy ogłoszeń powinna
być wywieszona tematyka prac. do
których poszukuje się chętnych. Ma
to Jeszcze taką dobrą stronę, że pra-
cownik może sobie dopasować temat,
który mu odpowiada i z pewnością
będzie się starał z niego wywiązać.
Tkwi w tym pewien element nowy,
który można odnieść do zagadnień
współzawodnictwa, . a wśród pracow-
ników iechniczńych z tym współza-
wodnictwem nie jest dobrze.

H. K.
Elbląg

Nie mą kłopotów
ze zbytem
pierożków

W rubryce „Żyryoclk Gospodarczy"
informowaliśmy zk „Głosem Koszaliń-
skim", że Chłodnia Składowa w Ko-
szalinie ma ogromne kłopoty z pro-
dukcją pierożków;, a najbardziej mar-

twi się, kto te pierożki będzie kupo-
wał. Otrzymaliśmy wyjaśnienie z jed-
nostki nadrzędnej, w którym czyta-
my że: -

„C hłodnia w Koszalinie posiada ma-

szyny i urządzenia do produkcji pie-
rożków z różnymi farszami i nie są
potrzebne żadne dodatkowe urządze-
nia do produkcji pierożków z kapu-
stą i grzybami i pierożków podrobo-
wych. Chłodnia posiada również po-
trzebne opakowania do tej produkcji.

Mrożone wyroby kulinarne mączne
dostarczane są na rynek w opakowa-
niach 0,5 kg, zgodnie z zamówieniami
odbiorców 1 cieszą się' uznaniem kon-
sumentów.

Zjednoczenie podaje, że pierożki z

kapustą i grzybami produkowane
przez przemysł chłodniczy zdobyły w

konkursie „produkujemy dla rynku —

Merkury 72" HI nagrodę w plebiscy-
cie konsumentów.

Jednocześnie Zjednoczenie Informu-
je, że w I kw. br. Chłodnia Składo-
wa w Koszalinie sprzedała 120 ton
pierożków z kapustą i grzybami, a

zapotrzebowanie roczne odbiorców na

ten wyrób wynosiło Ul ton.

Zamówienia odbiorców na pozostałe
wyroby przewidziane do produkcji w

Chłodni Składowej w Koszalinie prze-
wyższają znacznie plan produkcji tych
wyrobów, w związku z tym nie prze-
widuje się kłopotów ze zbytem".

Mgr M. SOCZOWKA
, Naczelny Dyrektor

Zjednoczenia bhłodnj Składowych
w Warszawie

Kontrola
i stosunki
między ludźmi
Doskonaląc nasz system zarządza-

nia. powinniśmy pamiętać równićz o
doskonaleniu systemu kontroli.
Wszędzie i na każdym szczeblu
kontrola Jest bowiem Jednym z pod-
stawowych elementów kierowania.
Niestety, nasz dotychczasowy system
kontroli pozostawia wiete do życze-
nia, Hołduje ona bowiem teorii fak-
tu negatywnego. Prowadzi się kon-
trolę II tylko w celu wykrycia ne-

gatywu. Nie jest to rozwiązanie
słuszne. Przy tifkim ustawieniu kon-
troli funkcja jej znacznie się zawę-
ża. Zaryzykowałbym twierdzenie, że
tego typu kontrola czasami spełnia
rolę wręcz szkodliwą. Może prowa-
dzić do nadużyć w sferze spraw ka-
drowych. Zwykle, jeśli kogoś chce
się „załatwić", używa się do tego
najczęściej właśnie aparatu kontrol-

nego. Kilka faktów negatywnych
rozdmuchuje się wówczas dd wiel-
kiego problemu 1 nic stwierdziwszy
żadnych nadużyć ani złej woli w

działaniu człowieka, w całym maje-
stacie prawa „rozrabia się" sprawę.
A potem dobry i uczciwy cziowlek
nieraz przez kilka lat musi odra-
biać, jak to się potocznie mówi,
swoją opinię.

Gdyby kontrolowano przedsiębior-
stwo w oparciu o teorie faktu po-
zytywnego, trudniej byłoby wyko-
rzystywać kontrole do tego typu
działań. Wiele mówimy o zasadach
współżycia w naszym społeczeń-
stwie. Powinniśmy przeprowadzić
więc w rozsądnych granicach zmia-
ny w systemie kontroli zarówno z

racji ekonomiczno-prawnycli, Jak 1 z

racji społecznych, wynikających
właśnie z humanizmu naszego ustro-
ju i jakościowo nowych stosunków
społecznych.

Będąc na etapie rzetelnego porząd-
kowania gospodarki narodowej mu-

simy rozpatrzyć wszystkie elementy
funkcjonowania obecnego systemu
zarządzania i wyeliminować to, co

Jest niekorzystne.
mgr WALDEMAR SZALEWICZ

Dąbrowa Tarnowska

Sprostowanie
W opublikowanej w numerze 2513

,,Życia Gospodarczego" w rubryca
„ Listy" wypowiedzi p. inż. Dębskie-
go pt. „Dostosować Wisłostradę do
potrzeb masowej komunikacji miej-
skiej", wkradły się dwa przykre
błędy.

1) Autorem listu jest mgr inż.
EDWARD DĘBSKI, a nie jak wy-
drukowano — Edmund.

2) Istotnemu skażeniu uległa myśl
autora na skutek , wydrukowania
zdania, w którym zamiast lat
„osiemdziesiątych" ukazało się „sie-
demdziesiątych". Gdyby bowiem is-
totnie można było się spodziewać
oddania metra na projektowanej tra-
sieN—Sza6—7lat—tomożenie
byłoby potrzeby budowy SKM na

Wisłostradzie, co postuluje Autor
omawianej wypowiedzi.

Za te przeoczenia serdecznie prze-
praszamy Autora i Czytelników.

REDAKCJA

AKTUALNOŚCI

przychody ludności
I

Wstępny szacunek wykazuje,
źe w I półroczu br. tempo wzro-

stu przychodów pieniężnych
ludności jest wyższe (12—13
proc.) od założonego w planie
rocznym (ok. 10 proc.). Podobne

tempo wzrostu przychodów wg

aktualnych szacunków utrzyma
się prawdopodobnie w III kwar-
tale bieżącego roku.

O osiągniętym tempie wzros-

tu przychodów pienieżtiych lud-
ności w I półroczu br. decyduje
głównie wzrost, wypłat' wyna-

grodzeń za pracę i,wy płat. z

tytułu skupu produktów rolnych
(W granicach 13 proc.V'5raz wy-

płat na rzeez '•iiiiaspotecznionej
gospodarki pozarolniczej za ro-

boty 1 usługi (o 18-19 proc.).

W stosunkowo mniejszym -

stopniu wzrosły natomiast wy-

płaty kredytów (o 7 proc.) i wy-

płaty z tytułu świadczeń spo-

łecznych (o ok. 11 proc.), (s.b .)

straty na brakach

Poziom strat na brakach od
kilku już lat oscyluje wokół 0,9
proc. kosztów własnych pro-

dukcji. Sytuacja od szeregu już
lat nie ulega więc poprawie.
Specjalnego podkreślenia wyma-

ga przy tym fakt, że ponad 80
proc. ujawnionych braków pro-

dukcyjnych to tzw. braki osta-

teczne nie dające się już na-

prawić. Zmarnowany jest więc
w tym przypadku surowiec i

praca ludzka zużyte do ich wy-

tworzenia. Jeśli chodzi natomiast
o braki dające się naprawić, to

koszt tych napraw w ub.r . prze-

kroczył już 1,1 mld zł.

Niezależnie od strat na bra-
kach, przedsiębiorstwa przemys-

łowe ponoszą straty spowodowa-
ne przeklasyfikowaniem wyro-

bów do niższych gatunków, o-

pustami od cen sprzedanych wy-

robów oraz karami konwencjo-
nalnymi płaconymi w wyniku
reklamacji odbiorców. Straty te

w 1972 r. wynosiły ok. 1,4 mld zł

a wartość towarów, których, do-
tyczyły reklamacji jakościowych
jyyniosla ok»i.21 ntld A & 'nie-
co^. ponad ,

2
- Proc., sprzedanej

próMikcji' towarowej. " W pofrów-
'łianiu'' 'z 1971 "Jr. wzfost wartości
uznanych w 1972 '

r. reklamacji
wyniósł, ok. 12 proc. i był po-

dobny do wzrostu produkcji.

Niezależnie od przedstawionych
strat przedsiębiorstwa ponoszą

jeszcze znaczne nakłady na na-

prawy braków, finansowane w

ciężar kosztów produkcji, nie

objęte ewidencją strat na bra-
kach.

Zaewidencjonowane straty na

brakach w 1972 r. wyniosły już
ok. 10 mld zł, a łącznie ze stra-

tami wliczanymi w koszty pro-

dukcji — ok. 11 mld zł.

Jako podstawowe przyczyny

powstawania wysokich strat na

brakach ' wymieniane są nastę-
pujące zjawiska: '

# nieodpowiednia jakość ma-

teriałów i elementów koopera-
cyjnych;

# niedostateczny nadzór tech-

niczny i brak właściwie zorga-

nizowanej kontroli technicznej
(międzyoperacyjnej i ostatecz-

nej).

0 niestosowanie w wielu

przedsiębiorstwach (np. przemy-

słu maszynowego i spożywcze-

go) sankcji w postaci potrące-
nia wynagrodzeń za produkcję
wybrakowaną, (sb).

handel wiejski przed
żniwami

Handęl ,gijijnnych, > - spółdzielni
zobowiązał .się zapęwnić w okre-
sie żniw dobre zaopatrzenie mie-
szkańców wsi w produkty, żyw-
nościowe, napoje chłodzące, ar-

tykuły przemysłowe codziennego
użytku, a jednocześnie uspraw-

nić obsługę. Rozwiązany zosta-

nie problem ^godzin otwarcia

wiejskich sklepów. Gminne spół-
dzielnie dopasowuja .,czas pracy"
placówek handlowych do fakty-
cznych potrzeb rolników, tury-
stów i wczasowiczów.

Na okres żniw we wszystkich
większych sklepach przewiduje
się zwiększenie liczby personelu.
Powinno to usprawnić obsługę
klientów. Wiele gminnych spół-
dzielni rozwijać będzie zaopa-

trzenie wsi w ąrtykuły żywno-
ściowe bezpośrednio w gospodar-
stwach, dowożąc własnym tran-

sportem do zagród między in.

pieczywo, napoje chłodzące, wę-

dliny.
Poprawi się znacznie zaopa-

trzenie sklepów, których sieć w

porównaniu z ub. rokiem powię-
kszy się o 500 placówek'. Dzię-
ki zwiększonej produkcji włas-

nych zakładów w III kwartale
wieś otrzyma o 10 proc. więcej
niż w takim samym okresie ub.
roku — pieczywa, wyrobów cu-

kierniczych oraz 10 min litrów
wód gazowanych.

Ponad 2 tys. zakładów gastro-

nomicznych na wsi oferować bę-
dzie w okresie żniw i nasilonych
prac w polu specjalne zestawy

gorących posiłków i dań regene-

racyjnych, często z ich dowozem
do większych grup żniwiarzy.

' Więcej', chociaż.wciąż za mało'
w stosunku do pótrzeb, posiadają
placówki" handlowe na wsi u rzą-

dzeń" ćhlódtócżych. ' (m§k)

chałupnictwo
uzupełnieniem produkcji
przemysłowej
. Produkcja chałupników spół-
dzielni spożywców stanowi uzu-

pełnienie produkcji przemysłu.
Jej cechą jest przede wszystkim
elastyczność, szybkie dostosowa-
nie do potrzeb rynku, a zatem

preferencji nabvwcow. Stąd wiel-
ka różnorodność wyrobów ofero-

wanych przez zakłady produkcji
nakładczej. Wiele zakładów ma

swoich ' stałych klientów, a

zwłaszcza klieptki wysoce ceniące
chociażby kunszt krawiecki za-

trudnionych tu rzemieślników.

Tegoroczna planowa wartość

produkcji 120 zakładów pracy na-

kładczej spółdzielni spożywców
znacznie przekracza 550 min zło-

tych. W pierwszym kwartale
bież. roku 5 556 chałupników wy-

konało produkcję wartości ponad
160 min zł, czyli o 27 min zł

więcej niż w analogicznym okre-
sie 1972 r.

Zakłady produkcji nakładczej
w bież. roku wyprodukują dodat-
kowo towary wartości około 20
min zł. Jest to wkład pracy za-

deklarowany przez społemow-
skich chałupników do banku

„30 miliardów" , (msk)

ochrona środowiska
w 1972 roku

Dó . pozytywnych . osiągnięć, w

dziedzinie ochrony środowiska w

naszym kraju w roku 1972 należą?
ło między in. ograniczenie, a na-

wet wstrzymanie dostaw DDT
dla rolnictwa, wprowadzenie ben-

zyny „Etylina 94" zawierającej o

połowę mniej toksycznych związ-
ków ołowiu niż poprzednio,
zwiększenie produkcji filtrów
elektrostatycznych o sprawności
powyżej 90 proc. dla przemysłu.
W rezultacie różnych przedsię-
wzięć inwestycyjnych zmniejszo-
no emisję pyłów przemysłowych
w kraju o 110 tys. ton.

Niestety, mimo że nakłady na

ochronę wód i powietrza wzrosły
w bież. pięciolatce dwukrotnie w

stosunku do ubiegłej, nie we

wszystkich resortach są właściwie

wykorzystywane. Zaledwie 23
proc. środków na ochronę wód
wykorzystało Ministerstwo Że-
glugi, 48 proc. Ministerstwo Ko-

munikacji, , Nawet Ministerstwo

Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska wykorzystało je tylko

w 90 proc. Natomiast niemal

dwukrotnie więcej niż zaplano-
wano wydało na ten cel Minister-

stwo Rolnictwa, a resort przemy-

słu lekkiego przekroczył zaplano-
wane kwoty o 23 proc.

Na ochronie powietrza naj-
więcej „zaoszczędziło" Minister-
stwo Budownictwa i Materiałów
Budowlanych, które wydało tyl-
ko 64 proc. środków, oraz Mini-
sterstwo Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego. (81,1 proc.) .

Nad kompleksowym progra-

mem ochrony środowiska pracuje
obecnie ponad 1000 specjalistów.

«Jeszcze-,w tym roku program zo-

stanie przedstawiony rządowL
(msk).

targowiskowy handel

konfekcją
Pomimo znacznych zapasów ar-

tykułów konfekcyjnych w handlu
uspołecznionym ich asortyment i

intensywność podaży uznać wy-

pada za wysoce niezadowalające.
Świadczą o tym m. in. wysokie
obroty handlarzy nielegalnie
działających na targowiskach. Np.
kontrole przeprowadzone przez

WRN w Rzeszowie w marcu i
kwietniu br. doprowadziły do

sporządzenia 182 protokołów
osobom wytwarzającym i sprze-

dającym artykuły odzieżowe bez

uprawnienia.

W wielu przypadkach stwier-
dzono, że właściciele warsztatów

krawieckich z województwa war-

szawskiego przywożą swoje wy-

roby do sprzedaży na targowi-
skach w woj. rzeszowskim (sb).

MIMOCHODEM

ZWIĄZKI EKONOMII
ZE WSZECHŚWIATEM

Ziutka, który jest za v w mojej firmie, zastałem mocno zapraco-

wanego. Szef nam właśnie polecił napisać prace doktorskie i Ziutęk
siedział od rana w łazience, która jest jedynym spokojnym miej-
scem w redakcji i pisał coś. Kiedy wszedłem, raptownie przykrył
notatki ręką, ale zdążyłem zauważyć, że łobuz odpisuje fragmenty
felietonu Bywalca o wartości dodatkowej.

— Powiem Szefowi — chciałem nastraszyć plagiatora.

— Mój drogi, ja tylko czerpię twórczą inspirację — odparł z god-

nością Ziutek —

a dopiero uwagi Bywalca uświadomiły mi, jak
skomplikowane są powiązania między kategoriami ekonomicznymi
ł zapłodniły mnie intelektualnie. A jeśli już jesteśmy przy tym, co

włożył Bywalec w polską myśl ekonomiczną, to sądzę, że jest to

jaskrawy przykład nożyc rozpinających różnicę między wartością
a wartością użytkową.

Tego ostatniego kwiecistego zdajiia nie zrozumiałem.

— To jest jednak głębszy problem — dodałem — bo wydaje mi

się. że przedmiotu tego nie można rozpatrywać w kategorii wartości

dodatkowej, jako iż Hanowi on integralną, a nie dodatkową Wartość

Bywalca.
— To wszystko może być jednak bluff — zawyrokował Ziutek.

Posłuchaj zresztą takiego parabolicznego cytatu: „ .. .Weźmy wannę.

Na pierwszy rzut oka wanna
— jak wanna, ale bliższe oględziny

wykazują, że do wanny nie prowadzi ŻADEN kran, po prostu nie

ma. czyli trick propagandowy, lep. na który się mamy złapać..."

A teza Bywalca jest przewrotna „ jak wanna i ukryta jak foto-

komórka. Bo: „...czymże jest zysk, jeśli nie ptysiem, wewnątrz

którego ukrywa się bita śmietana wartości dodatkowej..."
A Bywalec, obok \oielu innych rzeczy, odkrył, że to żadna śmie-

tana, a zwykły wybielacz nienabiałowy, erzac, czyli pic na drążku.
Ziutek jednak mnie nie słuchał, zainspirowany przez Bywalca

myślał intensywnie.
— A ja już dawno zauważyłem — powiedział nagle — że w pod-

stawowej marksowskiej formule c+u+m i w znanym wzorze Ein-

steina E=mc t
występują wspólne elementy: m i c. Rzuca to światło

na związki ekonomii ze wszechświatem, a może nawet czymś więcej!

Dalszej części wywodu już nie rozumiałem, bo u nas w szkole

tego nie było. Ale jedno było jasne: odkrycie Ziutka pozwala jed-
noznacznie zdefiniować wartość dodatkową, która wynosi iloraz

energii przez c kwadrat.

Rozeszliśmy się tak zafascynowani, że nawet nie zdążyliśmy prze-

dyskutować zasygnalizowanego przez Bywalca problemu substytucji
masła t mydła. ASKAR
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