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ROLA STATYSTYKI
Głównym celem statystyki pań-

stwowej w socjalistycznej gospo-

darce jest tworzenie analityczno-

informacyjnych podstaw dla pla-

nowego kształtowania rozwoju

gospodarczego i optymalnego

zaspokajania potrzeb bytowych

społeczeństwa.

WOBEC
tego generalnego celu,

istotnym jest rozróżnienie po-
trzeb informacyjnych cen-

tralnego kierownictwa i potrzeb in-
formacyjnych centralnego kierowa-
nia. Nie chodzi tu przy tym o ści-
słe rozróżnienie instytucjonalne, lecz
o odrębne zakresy i agregacje infor-
macji i materiałów statystycznych
dostarczanych dla potrzeb „dowód-
ców" i dla potrzeb „sztabów".

Aktualny stan informacji
'

staty-
stycznej, pomimo niewątpliwych o-

siągnięć i korzystnych zmian wpro-
wadzanych od pewnego czasu, dale-

ki Jest Jeszcze od doskonałości. Ma-
my już obecnie dość jasny i kry-
tyczny pogląd na ten temat. Na czo-

ło krytycznych opinii dotyczących
stanu statystyki można wydobyć
następujące jej główne słabości:

O Brak jest pełnej zgodności po-
jęciowej i klasyfikacyjnej w całym
systemie badań statystycznych i o-

pracowań planistycznych, a także w

ewidencji źródłowej'. Wspomnę, że
nie zachowana jest na przykład
zgodność klasyfikacji stosowanej w

obliczeniach dochodu narodowego z

klasyfikacją gospodarki narodowej.

NAUKA GOSPODARCE

Ć w SIECI
ZEPIS

JERZY SURDYKOWSKI

MORSKI INSTYTUT RYBACKI w Gdyni Jest jedną' 1

z najstarszych placówek naukowych w Polsce.
Gdy na początku kwietnia 1923 roku przybył

na Hel Kazimierz Demel — dziś profesor, wybitny
uczony i nestor polskich oceanologów — ówczesne
Morskie Laboratorium Rybackie mieściło się kątem
w, drewnianej chałupie. Prócz Profesora stałymi współ-
pracownikami było dwu kaszubskich rybaków, a za

flotę badawczą 'starczała wysłużona motorówka „Zo-
rza". Przez 50 lat Instytut urósł do 500 z górą pra-
cowników, dysponuje budynkiem na skraju wybiega-
jącego w morze mola u przedłużenia Skweru Koś-
ciuszki w Gdyni, posiada sporą flotę statków badaw-
czych, w tym znany szeroko nowoczesny statek o za-

sięgu oceanicznym „Profesor Siedlecki". Tak jak inne
instytuty naukowo-przemysłowe, pracuje na potrzeby
swojej branży (podporządkowany jest organizacyjnie
Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej). Pracuje na zasa-

dach rozrachunku gospodarczego typowych dziś dla
systemu organizacyjnego nauki w Polsce i w ramach

STANISŁAW

KUZIŃSKI

0 Przy rozbudowanych, nieraz
znacznie, statystykach branżowych
daje się odczuć ciągle niedostatecz-
ne ich zintegrowanie. Brak jest in-
tegracji tzw. statystyki finansowej i
rzeczowej. Dotychczasowe próby u-

jednolicenia ich nie' dały rezultatów,
gdyż wiązały się między innymi z

poważnymi zmianami w koncepcji
funkcjonowania całej ewidencji fi-
nansowej.

0 Istnieją poważne luki w zaso-

bach danych, w szczególności dla
zjawisk społecznych. Brak jest na .

dobrą sprawę dostateczne rozwinię-

tego systemu badań warunków bytu
ludności, który informowałby o skut-
kach wzrostu dochodów osobistych i
świadczeń socjalnych dla poszczegól-
nych grup ludności.

Podkreślić' trzeba również słaby
poziom informacji w zakresie porów-
nań międzynarodowych.

Stosowana technika gromadzenia,
przetwarzania i udostępniania da-
nych jest przestarzała, z czego wy-
nika między innymi nadmierne ob-
ciążenie jednostek sprawozdawczych
zbiorczymi pracami statystycznymi.

NA tym tle wyraźnie rysuje się
konieczność przebudowy istnie-
jącego systemu sty ty styki pań-

stwowej.
Poważne znaczenie dla rozwoju

statystyki posiada fakt powstania
wstępnych, ogólnych założeń syste-
mu planowania centralnego (CEN-
PLAN), a także zaawansowania kon-
ceocji innych systemów centr^mroiv

Możliwe Jest obecnie uzgodnienie f
uwzględnienie w Informacji staty-
stycznej głównych bloków problemo-
wych występujących w strukturze
planu centralnego. Punktem wyjścia
planu jest blok kompleksowych ma-

krozależności.
Formułowanie celów komplekso-

wych i programów problemowych w

zakresie potrzeb bytowych, repro-
dukcji zasobów majątkowych mię-
dzynarodowego podziału pracy 1
handlu zagranicznego, produkcji,
rozwoju siły roboczej oraz rozwoju
nauki i techniki stwarzają nowe za-

potrzebowania na odpowiednio prze-
tworzoną informację statystyczną.
Dotyczy to także regionalno-prze-
strzennych i gałęziowo-branżowych
ujęć planu. Szczególnego wysiłku,
wymagać będzie dostosowanie in-
formacji statystycznej do potrzeb w:

ciąg dalszy na str. 4

siwych- wieloletnich planów ba<lferwczyeh realizuje kon-
kretne zamówienia przedsiębiorstw wchodzących
w skład wspomnianego jednoczenia.

Wzrost kadrowy 1 materialny Instytutu, wzrost na-

kładów na badani a dotyczące rybołówstwa, oceanolo-
gii i przetwórstwa rybnego, ukazuje nie tylko zmia-
ny, jakim w ciągu tych 50 lat uległa pozycja i rola
nauki w społeczeństwie i gospodarce. Ukazuje tez jak
bardzo wzrosła rola gospodarki morskiej, morza

— te-

go wszystkiego co z morza potrafimy uzyskać. Ka^za
sytuacja geograficzna nie jest pod tym względem ko-
rzystna; nie stwarza nam preferencji, wręcz utrud-
nienia. Bałtyk, morze o dość ubogim życiu biologicz-
nym, a na dodatek drastycznie zanieczyszczone, n.e

może być traktowane jako perspektywiczny obszar po-
łowów. Z kolei łowiska, jeszcze przed kilkunastu latv
dla nas nowe, na których odnosiliśmy tak piękne iuk-
eesy

— Morze Północne, Północny Atlantyk i srereg

dokończenie na str. 4 Fot. B. JANKOWSKI

USŁUG
Mija rok od Krajowej Narady w sprawie usług. Postulowano na niej dokonanie zasadniczego prze-
łomu w rozwoju tej ważnej i zyskującej na znaczeniu dziedzinie działalności gospodarczej. Jak do-*
tychczas jednak - symptomów zdecydowanego postępu nie widać. W warunkach wysokiej, ponad-
planowej dynamiki wzrostu dochodów ludności coraz silniej daje o sobie znać zjawisko rozwierania
się nożyc między podażą a popytem, rośnie popyt niezaspokojony na usługi, udział usług w struk-
turze konsumpcji ludności wyraźnie maleje.
Wykonywanie planów nie jest dla nikogo - a zwłaszcza dla konsumentów - pociechą. Społeczne
odczucie wyraźnego niedostatku usług w zestawieniu z optymistyczną statystyką wykonywania pla*
nów, budzić może co najwyżej podiiw dla... statys tyki.

fttt- m . wielopolska:

CZESŁAW

NIEWADZI

MIARĄ postępu w zaopatrzeniu miku jest stopień'
zaspokojenia potrzeb ludności maja.cych pokrycie

w ich dochodach realnych, a nie statystyczne
wskaźniki realizacji planu. Ta oczywista zasada, cha-
rakterystyczna dla pogrudniowej praktyki ugruntowa-
ła się w wielu dziedzinach naszej gospodarki; po-
winna również stać się wytyczną działania jednostek
odpowiedzialnych za rozwój usług. Bez tego nie ma

mowy o wyjściu z impasu. A czas nagli.

ODWRÓCONE PROPORCJE

W wyniku wyraźnego nienadążania rozwoju usług
za ogólnym, dynamicznym tempem rozwoju gospo-
darki — nastąpiły zasadnicze zmiany ustało iych
w planie 5-letnim proporcji wzrostu,' wypaczające
strukturę konsumpcji i przeciwdziałające społecznie
pożądanym przekształceniom tej struktury.

Zgodnie z założeniami planu 5-letniego dynamika
sprzedaży usług dla ludności miała być wyższa niż
dynamika sprzedaży towarów rynkowych, a także
wyższa od dynamiki przychodów pieniężnych lud-
ności. Tak ustalone proporcje wzrostu odzwierciedlały
powszechnie występującą prawidłowość szybszego
wzrostu popytu na usługi w porównaniu ze wzrostem

przychodów pieniężnych ludności. Planowane wyprze-
dzenie dynamiki rozwoju usług miało ponadto na

celu częściowe przynajmniej nadrobienie opóźnień
w rozwoju usług z lat ubiegłych. Zgodnie z tymi zało-
żeniami udziału usług w strukturze konsumpcji z do-
chodów osobistych powinien wzrosnąć z 17,6%
w 1970.roku do co najmniej 18,8% w 1975 roku. Za-
danie to traktowane było jako minimalne, zalecając
przekroczenie go w trakcie realizacji planu.

W rzeczywistości — zamiast wzrostu — nastąpił
spadek udziału usług w strukturze konsumpcji, co

jest zjawiskiem raczej bez precedensu. Obrazuje go
poniższe zestawienie:

1970 1971 1971

Przychody pieniężne ludności 100,0
Wydatki ludności na zakup towarów 100,0
Wydatki ludności na zakup usług 100,0
Udział wydatków na usługi w wydatkach
ludności

110,0
107,2
1054

125,3
120,2
115,3

17,6% 17,3%

ciąg dalszy na str. 6-7



PRASA Ó PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Poważne ostrzeżenie — tak można by nazwać arty-
kuł prof. JANA SZCZEPAŃSKIEGO pt. „ DYSKUSJA

Ą REFORMA", zamieszczony w ostatniej „POLITYCE".
Rzecz — Jak łatwo domyśleć się — dotyczy reformy
naszej edukacji narodowej, a ściślej mówiąc dyskusji,
jaka rozwinęła się po ogłoszeniu Raportu o stanie
oświaty I Programu Ministerstwa Oświaty i Wycho-
wania.

Dyikusja ma charakter ogólnonarodowy, bo 1 sprawa

dotyczy właściwie wszystkich członków społeczeństwa.
Jest to jej ogromna zaleta, ale równocześnie powstają
na tym tle określone niebezpieczeństwa. Prof. Szcze-

pański wymienia kilka tendencji niebezpiecznych i to

nie tylko z tego tytułu, że'mogą spaczyć przebieg dys-
kusji, ale i dlatego, że mogą one mieć wpływ na dalszy
przebieg i realizację reformy.

Jakie są to niebezpieczeństwa? Pierwsze z nich, to

koncentracja uwagi na zagadnieniach szczegółowych.
Praktyęy I specjaliści koncentrują uwagę na doskona-
leniu swoich wąskich wycinków, głosząc, lub zakła-

dając z góry, że ogólne teorie to utopia, a zajmowanie
•ię nimi prowadzi tylko do marnowania czasu. Tymcza-
sem jest odwrotnie. Żadne doskonalenie konkretnych
wąskich odcinków systemu edukacji nic nie da bez

rozwiązania praw podstawowych.

Drugie niebezpieczeństwo, to fakt, że w dyskusji
ogólnonarodowej eksponuje się przede wszystkim glo-
sy określonych grup ludzi bezpośrednio zainteresowa-

nych w pewnego typu rozwiązaniach. Istnieją grupy,

których interesy materialne i społeczne, prestiż osobi-

sty itp. są związane z istniejącym stanem rzeczy i będą
one sprzeciwiać się reformom. Ta tendencja będzie
działać nie tylko w okresie dyskusji, ale również
w okresie realizacji reformy. Grupy interesów związa-
ne z aktualnym systemem oświatowym i obawiające
się zagrożenia swoich pozycji btjdą starały się rato-

wać swój prestiż bądź dochody materialne przez do-
stosowywanie nowych form do stanu istniejącego,
przez interpretowanie Ich w niezgodzie z duchem re-

formy, a w zgodzie z własnymi interesami. Los taki

spotkał wiele udoskonaleń, wprowadzanych w nasiej
gospodarce i trzeba mieć świadomość, że grozi on rów-

nież reformie oświaty.

Prof. Szczepański obawia sV wreszcie, żc dyskusja
zostanie „przegadana", podstawowe sformptovi ania
rozwodnione i tak wyświechtane, żc stracą dla społe-
czeństwa sens pozytywny. Dotyczy to często sformu-
łowań zasadniczych, takich jak „wychowujące społe-
czeństwo", czy „kształcenie dla rozwoju". Jeżeli zaś

powstanie w społeczeństwie wrażenie, że są to hasła

werbalne I puste, właściwie nie przynoszące nic no-

wego, to łatwo już dojść do wniosku, że i podstawo-
wa koncepcja reformy jest zbiorem ogólników.

Sprawa jest zbyt duża. aby reforma oświaty mogła
być tylko domeną specjalistów od nauczania, sieci,
szkół, programów, dydaktyki itp. Są to zagadnienia
ważne I wymagające udoskonalenia, ale nie w nłch
leży źródło kryzysu współczesnego szkolnictwa. Zagad-
nienie najważniejsze^ to stosunki między szkolnictwem
i społeczeństwem, gospodarką, orzedsiębiorslwami itp.
Celem reformy oświaty jest uzdrowienie stosunków
szkolnictwa ze społeczeństwem jako całością, a nie tyl-
ko techniczne udoskonalenia w funkcjonowaniu same-

go systemu szkolnictwa.

Wreszcie autor artykułu przestrzega przed rozpatry-
waniem reformy w świetle zadań i trudności, jakie
Istnieją aktualnie i będą Istnieć w najbliższych latach
w naszej gospodarce. Reforma musi opierać się na per-

spektywach rozwoju techniki i organizacji pracy, musi

proponować zmiany nie dla przemysłu i gospodarki
dzisiejszej, ale dla przemysłu 1 gospodarki lat 80-tych
i 90-tych. W tym kontekście trzeba też patrzeć na sto-

sunek kształcenia ogólnego do zawodowego i na zagad-
nienia specjalizacji w murach szkolnych. Jest to spra-

wa żywo dyskutowana, dlatego warto zwrócić uwagę

na nntrzebe bardziej perspektywicznego spojrzenia.
" Nie TMnaczJ to ż

0i Sie Sależy liczyć się z realiami.
Przedwczesne rozpoczęcie reformy może szybko po-

prowadzić do wniosku, że nie zdaje ona egzaminu ży-
cia i że wobec tego administracja powmna przeprowa-

dzić swoiste przystosowanie zmian do wymogow prak-
tyki To w rzeczywistości omaeteloby przystosowanie
Ich do ustalonych sposobów działań i przyzwyczajeń
tejże administracji.

Jak widać lista niebezpieczeństw grożących reformie
oświaty jest spora. Prof.- Szczepański proponuje, ab*
w proces realizacji reformy wbudować mechanizm za-

bezpieczając przed możliwymi wypaczeniami. Pónie-
mechanizm taki byłby poparty potężną siłą spo-

łeczną, jaką stanowią uciniowie i rodzice, najbardziej
zainteresowani w nowoczesnym i sprawnym systemie
edukacji, mógłby on działać skutecznie. Mechanizm
taki musi mleć jednak formę zinstytucjonalizowaną,
na przykład w postne! Rady Wychowania. Rada taka

orowadzilaby stałe badania sondażowe nad realizacją
reformy, co pozwalałoby wykrywać wypaczenia
i w porę Ingerować. Idzie o to. aby wielkie zadanie,
wielki cel nie zostały rozmienione na drobra w szcze-

gółach i kompromisach.
8
-

c
-

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

9 Biuro Polityczne KC PZPR
DOKONAŁO OCENY wpływu roz-

szerzającej się WSPÓŁPRACY GO-
SPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ na

modernizację wyposażenia technicz-

nego i unowocześnienie struktury
asortymentowej produkcji w prze-

myśle.
Wysłuchano informacji Rządu i

Centralnej Rady Związków Zawodo-
wych o REALIZACJI BIEŻĄCYCH
ZADAŃ PRODUKCYJNYCH I WA-
RUNKACH PRACY ZAŁÓG. Z uzna-

niem oceniono uzyskane dobre wy-

niki pracy załóg przedsiębiorstw
przemysłowych, budowlanych i tran-

sportowych 10 trudnym okresie let-
nim. Instancjom i organizacjom par-

tyjnym, ogniwom administracji i

ctyiązkam zawodowym zalecono
wzmożenie troski o zapewnienie w

fypi okresie pełnego wykonania za-

dań produkcyjnych w bezpiecznych
ćjlp pracy warunkach. Zalecono oto-

czenie większą dbałością tych, któ-
rzy pracują na najbardziej trudnych
Stanowiskach pracy.

9 PREZYDIUM RZĄDU omó-

wiło projekt uchwały Rady Mini-

strów w sprawie stworzenia GENE-
RALNYM DOSTAWCOM MASZYN
I URZĄDZEŃ lepszych warunków
organizacyjno - ekonorąicznych do

rozwijania działalności. Uchwała

pręcyzuje ich nowe zadania zmie-

rzą jąć e do doskonalenia systemu in-

westycyjnego, a także określa środki,
fakie zostaną oddane do ich dyspo•
tycji w, celu umożliwienia im speł-
niania -tych zadań.

Rozpatrzono sprawę organizacji i

rozwoju PRODUKCJI MASZYN I

URZĄDZEŃ DLA POTRZEB ROL-
NICTWA I PRZEMYSŁU DRZEW-
NEGO ORAZ HANDLU.

Przyjęto projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie rozwoju ZA-
PLECZA handlowo-usługowego MO-
TORYZACJI w latach 1973—75—80.

W ramach Zjednoczenia Przemysłu
Motoryzacyjnego „Polmo" powoła-
na zostanie jedna organizacja han-
dlowo - usługowa podporządkowa-
na Ministerstwu Przemysłu Maszy-
nowego. Uruchomi się produkcję au-

tobusów dużej pojemności w Jel-
czańskich Zakładach Samochodo-

wych w wersjach miejskiej, między-
miastowej i turystycznej.

Przyjęto projekt uchwały Rady
Ministrów w sprawie podstawowych
KIERUNKÓW ROZWOJU WROC-
ŁAWIA i zooj. wrocławskiego do
1080 r.

9 PLANY I PÓŁROCZA BIEZ.
ROKU zostały w większości przy-

padków zrealizowane pomyślnie, a

w szeregu" działach i gałęziach go-

spodarki z nadwyżką. Stwarza to

dobre perspektywy wykonania i

przekrocze.nia zadań całego 1973 r.

Przemysł ńężki wykonał zadania

pierwszych 6 miesięcy z nadwyżką
ponad 3 proc. realizując piań cało-

roczny prawie w 51 proc. Przemysł
maszynowy wykonał półroczny plan
produkcji sprzedanej i usług, w 100,3
proc. Górnicy wydobyli w czerwcu

dodatkowo 80 tys. ton węgla, zwięk-
szając nadwyżkę od początku bież.

ręku do.,±4181 tys. tan. .Brpe^y^ichj-
n>iczny wykonał 50,2 proc. .zadań

rocznych. Budowlani przekazali no-

we mieszkania dla ponad 67 tys. ro-

dzin i kilkadziesiąt obiektów prze-

mysłowych, w tym wiele przed ter-

minem. Przemysł lekki wykonał
50,8 proc. planu rocznego. Korzyst-
nie kształtowała się sytuacja w prze-

myśle spożywczym i W rolnictwie.

9 WSTĘPNY PROJEKT PLANU
PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODA-
ROWANIA POLSKI DO 1990 ROKU

przedyskutowano na kolejnym po-
siedzeniu rządowym zespołu eksper-
tów.

0 Odbyło się kolejne POSIEDZE-
NIE KOMISJI PARTYJNO-RZĄDO-
WEJ DO SPRAW INWESTYCJI, na

którym dokonano oceny nowych
cykli realizacji inwestycji. Rozpa-
trzono również kierunki rozwoju
produkcji maszyn budowlanych i

urządzeń dla budownictwa do 1980
roku.

9 Poyiołany przez Ministra Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki

sąd konkursowy ustalił LISTĘ 100
MISTRZÓW TECHNIKI ROKU
1973. Oceniono prace wybrane drogą
eliminacji przez oddziały woje-
wódzkie NOT, komisje społeczne w

resortach i instytucjach centralnych
oraz sąd konkursowy Turnieju Mło-

dych Mistrzów Techniki. Ogłoszenie
listy ląureatów nastąpi 10 dniach po-

przedzających święto 22 Lipca. Do-
dać warto, że młodzież uczestniczą-
ca w VI Turnieju Młodych Mistrzów
Techniki zgłosiła ponad 32 tys. wnio-
sków wynalazczych, racjonalizator-

skich, różneąo ^j.odząfy ^omytfów
technicznych i uZytkiwi/ęh.

ZA GRANICĄ
• RADA MINISTRÓW WĘGIER-

SKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ roz-

patrywała zagadnienie właściwej
POLITYKI KADROWEJ. Szczegól-
nie dużo uwagi poświęcono wysu-
waniu ludzi z produkcji, w tym,
przodujących robotników na kie-
rownicze stanowiska w przedsiębior-
stwach i instytucjach państujowych
oraz sprawie rotacji kadr. W ciągu
ostatnich pięciu lat wymieniono oko-
ło 50 proc. kadry kierowniczej w

gospodarce i agendach administracji.

H PLENUM RUMUŃSKIEJ PAR-
TII KOMUNISTYCZNEJ OBRADO-
WAŁO NAD DOSKONALENIE?*
SYSTEMU OŚWIATY. Postanowiono
rozszerzyć nauczanie przedszkolne
tak, aby do roku 1980—1981 objąć
nim praktycznie wszystkie dzieci w

wieku lat 3—6. Do roku 1977 ma być
zakończony proces wprowadzania
dziesięcioletniego obowiązkowego
systemu nauczćmia o trzech cyklach
— I czteroletnim, II — również
czteroletnim i III — dwuletnim. Po
ukończeniu III cyklu absolwenci bę-
dą mogli ubiegać się o wstąpienie
do dwuletniego liceum drugiego
stopnia.

S| Francuski dwutygodnik L'ECO-

MIE zamieścił artykuł Henri'ego
Aszkenazy'ego omawiający sytuację
na ŚWIATOWYCH RYNKACH SU-

ROWCOWYCH.

Po zwyżce o 25 proc. w 1972 (mie-
rzonej w_ oparciu o wskąźntki FI-
NANCIAL TIMES) ceny surowców

w ciągu- pierwszych 5 miesięcy 1973

wzrosły ponownie o 44 proc.

W wypadku większości surowców

ich obecny poziom cen przypuszczal-
nie nie da się na dłuższą metę
utrzymać, zwłaszcza jeśli się weźmie
pod uw,agę, że prezydent Nixon
zwrócił się do Kongresu o zgodę na

zmniejszenie o ok. 85 proc. strate-

gicznych zapasów amerykańskich,
chcąc ułatwić w ten sposób stabili-

zaję cen, co wywołało gwałtowne
protesty ze strony produkujących
surowce krajów Trzeciego Świata.

• Dziennik NEUES DEUTSCH-
LAND zamieścił 7 bm. komentarz
w związku z OTWARCIEM NO-
WYCH PRZEJŚĆ GRANICZNYCH
NA GRANICY Z NRF. W wyniku
regulacji w ruchu przygranicznymr
która weszła w życie 5 bm., urucho-
miono poprzez granicę komunikację
autobusową. _ ,

„Należałoby sądzić — pisze dzien-
nik — że fakt ten zostanie powitany
bez zastrzeżeń przez wszystkie zain-
teresowane strony. Tak jednak nie

jest. W NRF są najwyraźniej ludzie,
którym nie można dogodzić. NEUES
DEUTSCHLAND cytujs doniesienia

prasowe prasy NRF i Berlina Za-

chodniego, które rozpisywały się (np.
zachodnioberliński TAGESSPIEGEL)
o „szykanach NRD" wobec podróżu-
jących autobusami w małym ruchu

granicznym. „Powstaje pytanie ad

kogo dziennikarze otrzymują pienią-
dze za takie sprawozdanie wzglednie
też kto daje się kupić na takie spra-
wozdania" — pisze dziennik. „W
każdym razie ich bazgranina nie
stoi w żadnym stosunku do sytua-

cji, jaka rozgrywa się obsenie na

oczacHl'iÓłego S&idtd. 'Regularna ko-

munikacja autobusowa między NRD
a NRF jest drobną cząstką odbywa-
jącego się procesu. Tego procesu nie
wolno nie doceniać, nawet jeśli od
czasu dó czasu okażę się konieczne

sprawdzenie, czy autobus z NRF

przywozi gości czy też coś innego".

B g lipca wieczorem zakończyło
się spotkanie gubernatorów banków

centralnych głównych krajów świata

zachodniego w Bazylei. Z komunika-
tu końcowego, który zawiera nie-

zbyt przejrzyste, sformułowania,
agencje zachodnie wyciągają wnio-
sek, iż STANY ZJEDNOCZONE ule-

gły naciskowi EWG i prawdopodob-
nie PODĘJMĄ INTERWENCJE NA
RYNKU WALUTOWYM' dla pod-
trzymania dolara. Nie sprawdziły się
natomiast tak liczne spekulacje na

temat poważnych zmian w paryte-
tach walut. Cena złota 7 lipca do-
szła do 127 dolarów za uncję.

B Stany Zjednoczone otwarły 13
czerwca br. w Wiedniu swój pierw-
szy OŚRODEK HANDLU MIĘDZY
WSCHODEM A ZACHODEM. Skła-
da się on z pomieszczenia wystawo-

wego, sali konferencyjnej i hotelu:

placówka dysponuje różnymi środ-
kami łączności oraz szeregiem in-
nych urządżeń technicznych. Ośro-
dek będzie obsługiwdł przedsiębior-
ców, badających rynki nie tylko
Związku Radzieckiego, ale także in-
nych krajóto socjalistycznych
Europy. " •

Zadaniem ośrodka jest udzielanie

pomocy przemysłowcom amerykań-
skim, którzy chcą nawiązać stosun-

ki han&lowe z organizacjami handlu

zagranicznego krajów socjalistycz-
-rtflWtó'

Zl ŚWśATA NAuKi 3 i KIHhiKl

Współpraca lekarzy USA i ZSRR

Współpraca lekarzy radzleckfch i ame-

rykańskich pozwoli szybciej uwr.:ijć
ludzkość od chorób, na które umiera uziś
TO proc. ludzi — oświadczył wiceminister
zdrowia ZSRR, Dmitrij Wieniediktow.
Dziedziny tej współpracy, to przede wszy-

, łtkim onkologia i kardiologia. Obie stro-
i ny podejmują też wspólne badania zmie-

• rzające do ustalenia, jakie są sktitki dłu-
gotrwałego oddziaływania czynników za-

nieczyszczających środowisko człowieka
dla jego zdrowia. (PAP)

£ ..Tina"
Iła podstawie technologii otrzymywania

I przerobu przędzy kędzierzawionej, opra-
cowanej w laboratoriach ZWS „Stilon",
Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycz-
nych w Łodzi oraz ZPP „Feniks", wy-
produkowały włókno pod nazwą „Tina",
s którego otrzymuje się wysokoelastycz-
ne pończochy, doskonale przylegające do
nogi 1 bardzo efektownie wyglądające.
Badania nad tym wlóknęm zapoczątko-
wane zóstały w 1968 r. w zakładowych
pracowniach ZWS „Stilon", a następnie
kontynuowane przy współpracy innych
Instytucji. W tej chwili pończochy te sa

Jut dostępne na rynku, ęo prawda w

bardzo niewielkich partiach. Uruchomie-
nie produkcji na dużą skale zależy w

tej chwili od współpracy obu zakładów
pczemysłowych- (Interpress)

Befsztyki z mleczarni

Odtłuszczono Mleko I nadwyżki tejo
płynu nie nadające się już do dalszej
produkcji mogą znaleźć zastosowanie jako
wysokokaloryczna pasza dla zwierząt
rzeźnych. W niektórych krajach zachod-
nich. przy zakładach mleczarskich pro-
wadzi się tucząrnlc zwierząt, m. in. cie-
ląt, na których mięso istnieje coraz więk-
sze zapotrzebowanie. Rozważane są kon-
cepcje organizowania na skalę przemy-
słową —

przy zakładach mleczarskich —

stałego wychpwu cieląt z przeznaczeniem
na rzeż. przy czym, za najbardziej eko-
nomiczne uważa się przedłużenie okresu
tuczenia do 12 miesięcy. (PAP)

Zamiast ogrzewania —

ochładzanie

Laboratorium Badań Kriogenicznych
Instytutu Fizyki PAN, wspólnie z Elbląs-

kimi Zakładami Mechanicznymi im. Ka-
rola Swierćzewskńiego ZAMECH, dokona-
ło ciekawego eksperymentu, który dal
początek nowej metodzie łączenia cięż-
kich elementów wielkich maszyn. Zamiast
tzw. metody skurczowej, polegającej na

nagrzewaniu elementu zewnętrznego I
umożliwiającej umieszczenie w jego otwo-
rze elementu wewnętrznego — zastoso-
wano oziębienie lego ostatniego przez
poddanie go kąpieli w ciekłym azocie o

temperaturze minus 200° C. A oto efekty
nowej metody: całkowity brak ryzyka
zaklinowania lub zakleszczenia, jak też
zniekształcenia geometrii powierzchni sty-
kowych ; podniesienie poziomu jakości
wyrobów; obniżenie kosztów materiało-
wych 1 robocizny. (Interpress)

Polski reaktor „Maria"
W Instytucie Badań Jądrowych -w

Świerku pod Warszawą uruchomiono no-

wy reaktor jądrowy, któremu nadano
Imię „ATata". Tym razem był to obiekt
malej mocy, tzw. zestaw krytyczny, czy-
li — mówiąc prościej — model fizyczny
badawczego reaktora wysokostrumienin-
wego „Maria", którego budowa zakończyć
się ma w przyszłym roku, „Maria", na-

zwana tak na cześć Marii Curie-Slcło-
dowskiej, będzie nowym, wiclkipi obiek-
tem polskiej atomistyki. Uruchomienie
na rok wcześniej reaktora „Agata" jest
zapowiedzią dotrzymania tego terminu.
„Agata" umożliwi wcześniejsze poznanie
walorów [izj-cznych i opracowanie opty-
malnych metod eksploatacji reaktora
„ Marla" . (PAP)

W poszukiwaniu ciszy
W wielu stołecznych zakładach pracy,

m. in. w hucie ..Warszawa", FSO, Zakła-
dach im. Nowotki, opracowano program
wvciszanii hal produltcy.inveh. Realiza-
cja programu napotyka wiele trudnoScI.
Powodem tego jest m. in. brak odpowied-
niego zaplecza specjalistycznego w dzie-
dzinie projektowania i wykonawstwa nie-
zbędnych Izolacji akustycznych, a także
brak materiąlów ctzwiekoch^onnveh. Za-
kłady starają się jednak własnymi roz-

wiązaniami zmniejszyć hałas. Najczęściej
stosowana jest obudowa maszyn I urzą-
dzeń. Tworzy się też kabinv ciszy. Dale-
ko im wprawdzie do ideału, ale nasile-
nie hałasu ni& przekracza w nich 70 de-
cybeli. Jest więc takie jak na ruchliwych
skrzvioWaniarh Warszawy. Skuteczniej
prnbl?m można rozwiązać zmienia i? c

technologię procesów produkcyjnych.

Znaczne osiągnięcia uzyskano tą drogą w

FSO, gdzie poważnie wyciszono wiele sta-
nowisk produkcyjnych. (PAP)

Fotografowanie przy pomocy
lasera

W laboratorium elektronicznym Massa-
chusetts Institute of Technology wynale-
ziono nową, opartą o światło lasera me-

todę przekazywania zdjęć na odległość.
System len jest prostszy, tańszy i szyb-
szy od konwencjonalnego. Daje też lep-
szej jakości zdjęcia. Wiązka światła lase-
rowego analizuje nadawany obraz z szyb-
kością 2,54 cm/min. Odbite światło jest
odbierane przez elementy światłoczułe i
zamieniane na impulsy elektryczne, któ-
rych siła zależy od jasności punktu na

fotografii. Impulsy te mogą być przeka-
zywane telefonicznie- N*a drugim końni
linii następny laser na podstawie impul-
sów odtwarza zdjęcie. (Newsweek)

Slqskie centrum naukowe

Na tęrenie województwa katowickiego
działa obecnie osiem wyższych uczelni.
Kadry naukowe — profesorowie i docenci
— zjeżdżali z innych rejonów kraju. Wy-
chowywali następców — obecnie liczba
samodzielnych pracowników nauki w woj.
ltatowicl;im wynosi kilkaset osób. Wszyst-
kię zakłady stały się bazą dla. śląskiego
Cei:'Tum Badań Naukowych PAN. Wy-
równywało ono dysproporcje między po-
tencjałem ludnościowym i przemysłowym
województwa a jego zapleczem naukowo-
badawczym. Rozwinęło badania ukierun-
kowane o znaczeniu ogólnokrajowym —

z uwzględnieniem specyficznych warun-

ków regionu. (Interpress)

Komputery w gospodarce
Ponad 300 systemów komputerowych

III generacji dostarczy w latach 1973—75
na rynek krajowy przemysł informaty-
ki. Poczynając od br. nastąpić powinno
pełne zaspokojenie potrzeb krajowych w

zakresie podstawowego wyposażenia in-
formatyki. Podstawowym problemem
przemysłu informatyki w Polsce jest obe-
cnie szybkie opanowanie produkcji se-

ryjnej komputerów in generacji. Oprócz
elektronicznych maszyn cyfrowych t.vpu
„Odra" oraz minikomputerów, przvstę-
pujemy do produkcji komputera ..n-30"
wchodzące w skład Jednolitego Systemu

RIAD. Wysunięto nostul-łt utworzenia
Stowarzyszenia Użytkowników Sprzętu

Informatycznego. Stowarzyszenie to po-
winno mieć możliwość skutecznego od-
działywania na kierunki produkcji tego
sprzętu z punktu widzenia potrzeb użyt-
kownika oraz zabezpieczenia odpowied-
niej jakości produkowanego przez prze-
mysł krajowy sprzętu informatycznego.

(PAP)

Hodowla — i genetyka
W Instytucie Genetyki 1 Hodowli Zwie-

rząt! PAN' trwają od łat badania, które
doprowadzą — jak twierdzą naukowcy —

do wykrycia powiązań między grupami
krwi I cechami produkcyjnymi liodo-
wanych zwierząt. Badania mają dopro-
wadzić do wykrycia Immunologicznych
przyczyn urodzin martwych płodów 1
śmiertelności zwierząt w pierwszych mie-
siącach wychowu. Jeśli uda się to usta-
lić — można będzie poważnie zmniejszyć
straty. (Interpress)

Rura wydechowa
i tłumik z tworzyw

W Szwecji zademonstrowano samocho-
dową rurę wydechową i tłumik wyko-
nane całkowicie z tworzywa sztucznego.
Urządzenia te są niezwykle trwałe, trwal-
sze niż stosowane dotychczas rury bla-
szane. Tłumik pracuje cicho i wydajnie,
a poza (ym jest wymienialny, zaś całe
urządzenie nadaje się do większości ty-
pów samochodów. Produkcja plastyko-
wych rur I tłumików rozpocznie się Już
w najbliższych miesiącach. (Petrochemia
nr 5/73)

Program na zamówienie

Jeżeli ktoś chce obejrzeć jakiś spec-
jalny program telewizyjny kupuje „bi-
let" zrobiony z plastyku łączonego z me-

talem. W domu wkłada bilet do małego
urządzenia stojącego na odbiorniku, które
„odczytuje" bilet i przesyła sygnał po-
wodujący rozpoczęcie programu. Produ-
cent: Laser Link Corp.. USA . System
ten obsłusiije w Sarasota 250 Dokojó%v
motelowych 1 720 prywatnych mieszkań.

(Newsweek)

Do nawadniania gruntów
OSródek Doświadczalny Przemysłu Zie-

mniaczanego w Babkach, woj. białosto-
ckie, jest właścicielem wynalazku opaten-
towanego pod nr (14844 — samobieżnej
deszczownicy do nawadniania gruntów,

która składa się z rurociągu wyposa-
żonego w kola jezdne i podporowe oraz

nastawnych wózków służących do prze-
wożenia deszczowni. Konstrukcja tego
wynalazku umożliwia szybkie nawadnia-
nie przy zmniejszonej ilości obsługują-
cych osób. (WiT)

Maszyna sieje i nawozi

W Związku Radzieckim produkowane
są siewniki kombinowane o symbolu
SZU-3,6 przeznaczone' do siewu nasion
zbóż i strączkowych z jednoczesnym wy-
siewem nawozów mineralnych granulo-
wanych. Siewnik posiada szerokość ro-

boczą 3,6 m i przeznaczony jest do współ-
pracy z ciągnikiem. Maksymalna pręd-
kość 12 km na godzinę. (Interpress)

Sztuczne lodowisko

Firma Niswonger International Inc. ,

Redding (Kalifornia) wypuściła na rynek
płyty, z których można ułożyć sztuczne
lodowisko nie wymagające zamrażania.
Płyty zbudowane są z betonu powleczo-
nego cienką warstwą specjalnej substan-
cji. Ażeby substancja ta utrzymywała
właściwości lodu, należy ją dwa razy
dziennie zwilżać płynem opatentowanym
przez producenta. Wybudowanie i utrzy-
manie takiego lodowiska Jest tańsze od
tradycyjnych metod. (Newsweek)

li

Myśl racjonalizatorska
W sukcesach zakładów górniczych „Lu-

bin" niemały jest udział wynalazców
I racjonalizatorów. Rok ubiegły zam-

knęli oni bilansem 100 wniosków wyna-
lazczych I usprawnień, z których 36 za-

stosowano w kopalni I zakładach prze-
róbki. Przyniosły one niebagatelne zyski
w wysokości ok. 11 min zł. (PAP)

Ć-1

Benzyna bez ołowiu

Etylizowanie benzyny, dodawanie do
niej organicznych związków ołowiu w

celu podwyższenia liczby oktanowej —

powoduje zatruwanie atmosfery. Chemicy
od lat poszukują Innych substancji rów-
nież skutecznych, a nieszkodliwych dla
otoczenia i dla silników, ale dotychczas
bez rezultatu. Według opinii Instytutu
Badania Paliw w Hanowerze, jedyną dro-
gą jest takie udoskonalenie procesów
technologicznych w rafineriach, aby od
razu otrzymywać benzynę odpowiednią
dla silników, bez żadnych dodatków. (In-
terpress)

Wiedeński City-Bus
Na ulicach Wiednia przechodzi próby

nowy pojazd dla komunikacji miejskiej
— City-Bus, skonstruowany przez au-

striacką ' firmę Styęr-Daimler-Puch. Jest
to niewielki, 20-miejscowy autobusik, z

Jednymi 'szerokimi drzwiami z tyłu po-
jazdu. Zdaniem ekspertów, taki właśnie
mały autobus jest najbardziej sprawny
ńa wąskich ulicach starych miast. (WiT)

Współpraca hutnictwa
krajów RWPG

Kurska anomalia magnetyczna, to po-
tężne złoża rudy żelaznej, zalegające w

środkowej części Rosji na powierzchni
200 tys. km kwadratowych. Zawierają one

1/3 światowych zasobów rud żelaza. W po-
lowie kwietnia w' ZSRR przystąpiono do
projektowania nowego, wielkiego kom-
binatu metalurgicznego, który w tym re-

jonie wspólnymi siłami zbudują państwa
członkowskie RWPG. Piece będą miały
pojemność rzędu S tys. m sześciennych.
Stal będzie się tu wytapiać metodą cią-
głą, Rudę o zawartości nie mniejszej nit
65 proc. będą dostarczać aglomerownie.

(PAP)

Światowe przetwórstwo ropy
Pod koniec 1971 r. moce przerobowe

w światowym przemyśle rafineryjnym
zamykały się wielkością 2.823 min ton.
W poszczególnych rejonach świata przed-
stawiało się to następująco: USA i Ka-
nada —

. 132 min ton, Ameryka Łacińską
1 rejon Morza Karaibskiego — 315 min
ton, Bliftkl i Środkowy Wschód — 179
min ton, kraje afrykańskie — 35 min
ton, Europa zachodnia -- 768 min ton,
Daleki Wschód — 319 min ton. (Petror
chemia nr 5/73)

Komputer-animator
Wynaleziony w firmie Computer Vlsuals

Inc. system Syntha-vislon pozwala na

produkcję animowanych filmów przy po-
mocy komputera. Do maszyny wprowa-
dza się zikodowane formuły matematy-
czne opisujące przedmiot, który chcemy
oglądać, i opis rodzaju jego ruchu. Co
pięć sekund na ekranie monitora uka-
zuje sie koleina sekwencla filmu, któ-ą
można kopiować przy pomocy fotografii.
System ten pozwala produkować filmy
szybciej I taniej niż "'etodami konwen-
cjonalnymi. (Newsweek)

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

9 Półtora roku temu w Potoku

Złotym (woj. katowickie) wzniesiono

pierwszy w tym regionie turystycz-
nym hotel. Nazwano go „Kmicic".
Miał być kurą znosząca złote jajka,
przyciągać cudzoziemców. Tymcza-
sem część pokojów w ogóle nie na-

daje się do użytku, a hotel, który
kosztował 12 milionów złotych, już
po pół roku wymagał kapitalnego

. remor. tu. Inwestycję spartoliło
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rol-

niczego (?) w Częstochowie pod nad-

zorem Dyrekcji Okręgowej Inwesty-
cji Miejskich tamże.

9 Dyrekcja PDT w Gdańsku
przyznaje, że rysunek, znajdujący
się na opakowaniu zabawki nazwa-

nej „ Teatr tyci-tyci", istotnie nie

odpowiada zawartości opakowania.
Za 120 zł klient otrzymuje tylko
małą scenkę, z której wieje pustką
— nie ma na niej ani jednego aktora.
Kukiełek nie można nabyć w PDT
nawet za osobną dopłatą. A przecież

wiemy, ie nawet najśmielsi ekspe-laka,
rymentatorzy teatralni nie loyrzucili
wszystkich aktorów ze sceny. Zacho-
wali przynajmniej jednego. Choćby
tyci-tyci.

9 Papierowe pieluszki dla nie-

mowląt do jednorazowego użytku
wykupywane są masowo przez wła-
ścicieli samochodów i służą do mycia
Fiatów, Syrenek i Trabantów. Po-
siadacze aut są bez sumienia. Wyry-
wają pieluszkę spod pupy niemów-

byle tylko dogodzić swym

czterem kółkom. Chyba że nasze

pieluszki do jednorazowego użytku
nie nadają się nawet do jednorazo-
wego użytku, a nadają się natomiast
do pucowania karoserii i to tych
mniej delikatnych.

9 W Lublinie Wojewódzki Klub
Kolekcjonerów zorganizował II Tar-

gi Staroci. Na poprzednich takich
targach w ubiegłym roku wśród kil-

kuset oferowanych antyków zawrot-

ną karierę zrobił stary młynek do
mielenia kawy. Żądana za niego cena

stanowiła równowartość ceny małe-

go Fiata. Gdyby tak przetrząsnąć
strychy i inne zakamarki, motory-
zacja w Polsce przybrałaby niepraw-
dopodobne rozmiary.

9 W odpowiedzi na notatkę pra-

sową „Dyrekcja Okręgowa Polskich
Kolei Państwowych w Gdańsku wy-

jaśniła, ie piktogram przedstawia-
jący przekreśloną .na krzyż butelkę
umieszczony jest w przedziałach wa-

gonów kolejowych po to, żeby po-

uczyć pasażerów, iż nie należy wy-

rzucać butelek przez okno." Wyja-
śnienie to uśpokoiło nas podwójnie:
ze nie chodzi tu wcale o zwalczanie

pijaństwa w pociągach oraz że PKP

przestrzega przed wyrzucaniem bu-
telek pustych, a nie dopuszcza myśli
o pozbywaniu się ich wraz z cenną

zawartością.
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POLSKI HEL
JULIAN SOKOŁOWSKI

Opublikowany w „Horyzon-
tach Techniki" (nr 12 z 1972 r.)
wywiad z prof. dr hab. Bogda-
nem Sujkiem, dyrektorem Instytu-
tu Fizyki Doświadczalnej Uni-
wersytetu Wrocławskiego na te-
mat helonośnych złóż gazowych
przerwał wieloletnie milczenie
na temat jednego z większych
odkryć polskiej geologii i jedne-
go z czołowych osiqgnięć pol-
skiej nauki w ostatnim okresie,

ODUŹTYM znaczeniu gospodar-
czym tego odkrycia świadczy
chociażby takt, że niektpre

państwa wysokp rozwinięte .gospo-
darczo wystąpiły już pod adresem
Polski z ofertami handlowymi.
Jedna z ofert została przyjęta- i ak-
tualnie — jak informował prof. B.
Sujek — jest już w realizacji in-
westycja mająca umożliwić eksplo- 1

atację polskiego helu. Szacuje się,
że nakłady finansowe potrzebne dla
jej realizacji zwrócą się w ciągu
trzech lat po uruchomieniu.

Uważam, że dokonane na mono-

klinie przedsudeckiej odkrycia helo-
nośnych złóż gazu ziemnego powin-
ny znaleźć poczesne miejsce wśród
wybitniejszych osiągnięć naukowych
o wielkim znaczeniu gospodarczym,
na jakie szczególnie zwracamy u-

wagę w Roku Nauki Polskiej. Spo-
łeczeństwo polskie powinno być
odpowiednio poinformowane o zna-

czeniu tych odkryć, jak też o wy-
siłku osób i instytucji, które do nich
doprowadziły.

GAZ ZIEMNY DO MIAST

Hel, który może stać się nowym
polskim bogactwem narodowym,
występuje w znikomych procento-
wo ilościach w niektórych złożach
gazu ziemnego, warto by więc tu

przypomnieć pokrótce historię od-
krycia złóż tego surowca w Polsce.

Systematyczne poszukiwania złóż
ropy naftowej i gazu ziemnego na

obszarze Niżu Polskiego rozpoczęto
w 1956 r. Pierwsze głębokie otwory
zaprojektowane przez służbę geolo-
giczną przemysłu naftowego wyko-
nano na terenie powiatów Wscho-
wa i Ostrzeszów.

W 1961 r. po pięciu latach poszu-
kiwań odkryto pierwsze na Niżu
Polskim złoże ropy naftowej w

Rybakach. Odkrycie to udowadnia-
jąc roponośność utworów cechsztyń-
skich przyśpieszyło tempo prac geo-
logiczno-poszukiwawczych.

W rezultacie realizacji projektów
robót geologicznych wykonanych w

latach 1963—1966 odkryto w 1964
pierwsze w Polsce, a potem następ-
ne złoża gazu ziemnego w utworach
czerwonego spągowca.

Pierwsze rezultaty wierceń odkryw-
czych zostały opublikowane orzez

J. Sokołowską i J. Sokołowskiego w

1965 r. w artykule pt. „Perspekty-
wy odkrycia złóż gazu w utworach
czerwonego spągowca w Polsce"
(Geofizyka i Geologia, nr 10—12)
oraz przez P. Karnkowskiego, J.
Sokołowskiego. J. Stemulaka w ar-

tykule pt. „Odkrycie pierwszego w

Polsce z^oża gazu w utworach czer-

wonego spągowca (Geofizyka i Geo-
logia nr 1-2-3, 1966 r).

Pozytywne rezultaty pierwszych
wierceń zachęciły górnictwo nafto-

. we do przyśpieszenia akcji poszuki-
wawczej w obrębie tzw. monokliny
przedsudeckiej w utworach czerwo-

nego spągowca, w których rok
wcześniej w Holandii odkrvto jed-
no z największych złóż gazu.

W rezultacie odkryto dalsze zło-
ta gazu ziemnego w utworach
czerwonego spągowca, które umo-

żliwiły szybki wzrost produkcji ga-
su ziemnego w Polsce oraz jego

dostawę do wielu nowych odbiois
ców.

W okresie bieżącej pięciolatki
ok. 60 miast zostanie zaopatrzonych
w gaz ziemny. Wśród nich duże
miasta jak: Poznań, Wrocław,
Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, To-
ruń, Grudziądz i Olsztyn, które do-
tychczas zaopatrywane były w gaz
pochodzący z- gazowni miejskich.
Ten duży wzrost użytKowników ga-
zu ziemnego spowoduje nie tylko
podniesienie komfortu życia milio-
nów obywateli, ale także znaczną
obniżkę kosztów wytwarzania w

wielu zakładach przemysłowych.
Aktualnie energia gazu ziemnego
jest -znaczenie tańsza niż energia
uzyskana z innych surowców.

: Skala wzrostu wydobycia gazu i
lego • wtykorzystaftiff f wskazu je na

olbrzymią wartość dokonanych od-
kryć geologicznych. •

HEL W GAZIE ZIEMNYM

Odkrycia złóż gazowych są wyni-
kiem wielkiego zbiorowego wysił-
ku geologów, geofizyków i wiertni-
ków głównie z przedsiębiorstw i
instytucji resortu górnictwa i ener-

getyki oraz Centralnego Urzędu
Geologii. Ten zbiorowy wysiłek, jak
też twórcza inwencja projektantów
i wysokie kwalifikacje wielu spe-
cjalistów nie były dotychczas w

sposób należyty doceniane. Mimo
że na obszarze monokliny przedsu-
deckiej odkryto już ponad 14 złóż
gazu ziemnego o wartości przekra-
czającej dziesiątki miliardów zło-
tych, nie przyznano za te odkrycia
ani jednej nagrody państwowej,
podczas gdy zespoły odkrywające
inne surowce takimi nagrodami zo-

stały wyróżnione i odpowiednio
«.popularyzowane.

Równocześnie z pracami odkryw-
czymi instytucje podległe Minister-
stwu Górnictwa i Energetyki przy
współudziale instytueii podległych
Centralnemu Urzędowi Geologii
oraz Ministerstwu Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego i Techniki oraz

PAN, zaangażowane zostały do
prac badawczych nad dokładnym
określeniem składu chemicznego
odkrytych złóż gazu

'

ziemnego i
ynożliwością ich zagospodarowania.
Wykonane analizy chemiczne gazu
ziemnego w Instytucie Gazownic-
twa, Instytucie Geologicznym i in-
nych wykazały występowanie w

nowo odkrytych złożach gazu •ziem-
nego zawartości helu w ilościach
znacznie przekraczaiących znane

dotychczas z literatury wielkości u-

znane za opłacalne w eksploatacji.

Dotychczasowy system organiza-
cji i wynagradzania prac poszuki-
wawczych nie sprzyjał jednak wy-
zwalaniu inicjatywy ludzkiej i za-

interesowaniu pozyskiwaniem no-

wych surowców. Zwłaszcza nie-
słuszny był system premiowania za

ilość wykonanych wierceń czy ba-
dań geofizycznych, a nie za war-

tość odkrytych surowców. Przy
występujących u nas zawartościach
hel może być znacznie cenniejszy
od uznanego za „podstawowy" w

złożu —

gazu ziemnego. Za odkry-
ciami nowych surowców nie nadą-
żały też korekty odpowiednich
przepisów prawnych, czego dowo-'
dem jest między innymd fakt. że
hel długo nie figurował na liście
surowców podlegających - ochronie
prawa górniczego. Tak więc hel
dla potrzeb krajowych sprowadzany
był z zagranicy mimo że helonoś-
ne złoża gazu ziemnego odkryto
już przed 9 laty.

W czerwcu 1970 r. zespół specja-
• listów zasobów naturalnych Komi-

tetu Nauki i Techniki przygotował
informację o -zasobach helu. możli-
wości ich wykorzystania, niezbęd-
nych nakładach i opłacalności
przedsięwzięcia. Informacja ta (łą-
cznie z innymi opracowniami, mię-
dzy innymi opinią prof. Trzebiatow-

skiego, prof. B . Sujka i innych)
stała się nareszcie podstawą podję-
cia uchwały rządu o celowości za-

gospodarowania złóż helu oraz do
podjęcia działań w tym kierunku.

Przykład helu zawartego w zło-
żach gazu ziemnego dowodzi, że
rozszerzenie merytorycznej dyskusji
nad sprawą racjonalnego zagospo-
darowania odkrytych złóż, jak też
metodyka poszukiwania nowych,
może w znacznym stopniu przyczy-
nić się do przygotowania bardziej
atrakcyjnych i nowoczesnych roz-

wiązań w dziedzinie efektywnego
wykorzystania naszej bazy surow-

cowej. Uważam, że udział szerszego
grona specjalistów w takiej dys-
kusji mógłby się przyczynić do u-

jawnienią jeszcze znacznych rezerw*
i p&tfiifesienia ^fefctywribści "wyko-
rzystania tej bazy. Jest to szczegól-
nie „w.ażne w okresie, realizacji
uchwał VIII plenum PZi*R poświę-
conego, jak wiadomo, problemom
poprawy gospodarki materiałowej
t surowcowej.

, DO CZEGO SŁUŻY HEL?

Hel jest gazem o cząsteczkach
Jednoatomowych, bezbarwnym i
bezwonnym; jego gęstość wynosi
0,17848 g/l. Temperatura krytyczna
— 267,9 st. C, a temperatura skrap-
lania — 268,98 st. C (4,2 st. K).

Ciekły hel wykazuje specyficzne
własności; skroplony jako tzw. hel
I w temperaturze 2,19 st. C prze-
chodzi w hel II o własnościach sub-
stancji nadciekłej. czyli praktycz-
nie pozbawionej lepkości, wykazu-
jącej bardzo wysokie przewodnic-
two cieplne i rozchodzenie się fal
termicznych. Hel daje się zestalić
jedynie pod podwyższonym ciśnie-
niem, np. pod ciśnieniem 25 atm. w

temperaturze — 271.19 st. Chemicz-
nie hel jest zupełnie bierny; nie
stwierdzono istnienia żadnego jego
połączenia chemicznego.

W związku ze szczególnymi właś-
ciwościami helu znajduje on obec-
nie zastosowanie w następujących
dziedzinach:

# w transporcie witlkich energii
kablami nadprzewodzącymi, w tran-
sformatorach wielkiej mocy, silni-
kach magnetohydrodynamięznyeh,
generatorach magnetohydrodyna-
micznych, badaniach w polach ma-

gnetycznych wielkiej mocy;
# w elektronice, metalurgii, w

wytwarzaniu bezpiecznej atmosfery
przy badaniu głębin morskich i
przestrzeni kosmicznej, przy spa-
waniu metali oraz przy badaniu
fizjologii układu oddechowego i
stosowaniu narkoz, w kriogenice i
technice cieplnej (między innymi w

reaktorach atomowych, rakietach
itp.) . w chemii oraz do wyDełniania
balonów i sterowców, naddżwięko-
wych tuneli aerodynamicznych, wy-

krywania nieszczelności, otrzymy-
wania wysokich temperatur, czy
„smarowania" łożysk szybkobież-
nych maszyn.

Zakres zastosowania helu w no-

woczesnej technice jest więc ogrom-
ny. Nic dziwnego, że Drodukc.ia
helu w USA wzrosła z 8,8 min m

a

w 1957 roku do 25,7 min m"1
w

1968 roku, a w 1975 roku ma wy-
nieść 47 min m

3
.

W 1961 roku Kongres Stanów
Zjednoczonych upoważnił Minister-
stwo Górnictwa USA do przezna-
czenia 47,5 min doi. rocznie na za-

kup helu i magazynowanie go w

podziemnych zbiornikach. Podjęto
więc tam ochronę helu, mimo że
w tym czasie USA dysponowały ok.
95 proc. stwierdzonych wówczas za-

sobów helu w świecie i posiadały
największe złoża gazu ziemnego o

zasobach helu przekraczających 100
min m

3
w jednym złożu.

Zawartość helu w złożach helo-
nośnych USA waha się w granicach
ok. 0,3 proc. do 2 proc. Kilka złóż

. gazu ; helonośnego - znąnyęh, Jest
również w Kanadzie. W

:
złożach

tych zawartości azotu wynoszą ok.
90 proc., a helu od 1 proc. do 1,9
proc. W Europie znane są złoża w

Holandii i NRF zawierające od
0,03 proc. do 0,06 proc. helu.

Technologia oddzielania helu z

gazu ziemnego opiera się głównie
na procesię głębokiej kriogeniki, w

czasie którego następuje wy kropie-
nie się gazów towarzyszących helo-
wi. Po oczyszczeniu gazu z wody,
dwutlenku węgla i cięższych węglo-
wodorów przy temperaturze — 195
st. C i ciśniertiu 185 barów otrzy-
muje się gaz z zawartością 98,2 he-
lu. Stosując dalszą przeróbkę w

temperaturze — 206 st C otrzymu-
je się gaz o zawartości 99,5 proc.
helu.

Dodatkowe oczyszczanie na dro-
dze adsorpcji resztek azotu na wę-
glu aktywnym umożliwia otrzyma-
nie gazu o zawartości 99,996 proc.
helu. Hel poddany skropleniu osią-
ga czystość 99,999 proc.

Transport helu na dalsze odleg-
łości, z uwagi na konieczność utrzy-
mania wysokich ciśnień i bardzo
niskich temperatur (rzędu — 266,8
st. C, tj. 5,2 K) jest skomplikowany
I kosztowny. Koszt transportu na

duże odległości często przekracza
cenę helu (np. koszt transportu
helu przez Atlantyk do Europy wy-
nosił nawet 8 dolarów za 1 nr")
Ceny helu spektralnie czystego były
wielokrotnie, wyższe.

Skomplikowane problemy tech-
niczne i znaczne koszty związane z

transportem helu powodują, że ak-
tualnie o efektywności złoża helo-
nośnego w większym stopniu decy-
duje jego bliskość w stosunku do
użytkowników helu niż skład gazu
i wielkości zasobów.

Pod tym względem złoża helonoś'
ne w Polsce są szczególnie atrak-
cyjne, gdyż leżą prawie w centrum

Europy i przewiezienie helu z na-

szych złóż do każdego europejskie-
go kraju jest możliwe W ciągu jed-

tiej doby.

HEL BOGACTWEM NARODOWYM

Odkryte dotychczas helonośne
złoża gazu ziemnego na monoklinie
przedsudeckiej występują w utwo-
rach permu, leżących niezgodnie na

wcześniej sfałdowanych utworach
karbońskich i starszych. Hel za-

warty w tych złożach pochodzi
najprawdopodobniej z rozpadu pier-
wiastków radioaktywnych występu-
jących w składach podpermskich.
Utwory permu (czerwonego spągow-
ca i wapienia podstawowego cech-
sztynu) stanowią zbiornik dla mi-
grujących z dołu gazów, chociaż nie
jest wykluczone, że hel mógł pow-
stać również w utworach czerwone-

go spągowca. Zasoby helu zawarte
w odkrytch dotychczas złożach pol-
skiej dorównują,, wielkością dużym
złożom USA.

Małych rozmiarów helonośne zło-
ża gazu, 'odkryte. -w 'ostatnich latach
na przedgórzu Kacgflt,. występują
w utworach jurajskich stanowią-
cych, podobnie jak utwory czerwo-

nego spągowca na monoklinie Drzed-
sudeckiej, pokrywę nad gfałdowa-
nymi utworami paleozbicznymi.

Odkryte już złoża, jak też stwier-
dzone występowanie helu w gazach
ziemnych w licznych otworach
wiertniczych dowodzą', że w całej
tzw. strefie fałdowo-blokowej po-
łudniowej Polski istnieją warunki
dla występowania złóż gazu o zwię-
kszonej koncentracji ftelu..

# Istniejące ogólnoświatowe ten-

dencje wzrastającego popytu na

hel, jak też niedobór bogatych złóż
helowych, w innych krajach Euro-
py, postawią Polskę w tym korzyst-
niejszej sytuacji eksportera tego
surowca, im szybciej uruchomiona
zostanie eksploatacja złóż i pro-
dukcja helu.

# Bogate, stwierdzone już helo-
nośne złoża w Polsce, jak też ich
centralne położenie w stosunku do
najbardziej zainteresowanych he-
lem wysoko rozwiniętych krajów
Europy — dają możliwość eksper-
lu helu zarówno dla krajów socja-
listycznych jak i kapitalistycznych.
Niezależnie od wzrastających mo-

żliwości eksportowych, rozwój no-

woczesnych dziedzin techniki w

Polsce stwarza i stwarzać będzie
w przyszłości ciągły wzrost zapo-
trzebowania na ten surowiec w

kraju. Zapotrzebowanie może zna-

cznie wzrosnąć wtedy, gdy cena

naszego helu będzie znacznie niż-
sza niż dotychczas importowanego.

0 Z uwagi na wartość helu jako
surowca, konieczne jest wydanie
odpowiednich aktów prawnych nor-

mujących zasady poszukiwania, roz-

poznawania, dokumentowania i eks-
ploatacji złóż, jak. też ich ochronę.

0 Konieczne jest też przygoto-
wanie odpowiedniej kadry fachow-
ców i zaplecza naukowo-badawcze-
go umożliwiającego racjonalne po-
szukiwanie, rozpoznawanie i eksplo-
atację złóż helonośnych. jak też

przygotowanie fachowców, sprzętu
laboratoryjnego i zaplecza prze-
mysłowego koniecznego do produk-
cji i dystrybucji helu.

Konieczne jest uświadomienie
sobie faktu, że hel, który w złożach
gazowych występuje zaledwie w

ilościach setnvch nfocenta. ma nie-
kiedy większą wartość niż pozosta-
ła reszt" oonad 99 proc. gazu pal-
nego. Musimy pamiętać, aby ko-
rzystając z dobrodziejstwa gazu
ziemnego w naszych mieszkaniach,
hutach i innych zakładach przemy-
słowych nie niszczyć tak niesłycha-
nie cennego, surowca, jakim jest
hel.

Dzięki odkryciom geologicznym i
ich wykorzystaniu Polska stanie
się eksporterem helu, a pierwias-
tek ten może okazać się jednym z

cenniejszych nowo odkrytych bo-
gactw narodowych, podobnie jak w

niedalekiej przeszłości - miedź i
siarka.

1

DUŻY WKŁAD

MAŁYCH

ZAKŁADÓW
WALDEMAR SZALEWICZ

OD
szeregu lat cierpimy na ol-

brzymi deficyt wszelkiego ro-

dzaju usług i różnej minipro-
dukcji. Wprawdzie usługami i mini-
produkcją para się w kraju wiele
przedsiębiorstw i spółdzielni, ale to

wszystko, niestety, jest daleko nie-
wystarczające w stosunku do po-
trzeb, a co najważniejsze i w sto-
sunku do możliwości tych przed-
siębiorstw. A tymczasem potrzeby
społeczne nieustannie rosną i powo-
dują jeszcze większy deficyt w róż-
nych dziedzinach. Chyba najbar-
dziej widocznie to zjawisko wystę-
puje w małych miasteczkach i
wsiach.

Ożywienie gospodarcze małych
miasteczek i wsi, jakie niewątpli-
wie nastąpiło po reformie władz
administracji terenowej i utworze-
niu gmin, tym wyraźniej odsłoniło
wszelkie braki w usługach, handlu
i zaopatrzeniu, jak również w drob-
nej produkcji, która mogłaby słu-
żyć zaspokojeniu potrzeb własnego
terenu.

W poważnym stopniu można by te-

mu zaradzić, gdyby przedsiębiorstwa
gospodarki komunalnej, przedsię-
biorstwa handlowe, usługowe i spół-
dzielnie oraz państwowe gospodar-
stwa rolne uzyskały „placet" na pro-

wadzenie różnorakiej działalności,
zgodnie z potrzebami danego tere-

nu.

Ciasna specjalizacja 1 partykula-
ryzm w dzisiejszym, świecie w od-
niesieniu do produkcji oraz usług,
handlu zanika. Konglomeraty prze-
mysłowo-usługowe znane są dzisiaj

vi w świecie kapitalistycznym i so-

"Cjałistyoznym. - Wiele. .. -podobnych,
przykładów znajdujemy w gospo-
darce ZSRR. Po prostu powstawa-
nie tego typu kolosów jest wymo-
giem naszej epoki i praw ekono-
micznych rządzących i działających
obiektywnie.

Gdyby przyjrzeć się bliżej wie-
lu naszym przedsiębiorstwom, a

szczególnie na prowincji — co pod-
kreślam — okazałoby się, że bez
większych trudności, a nieraz pra-
wie bezinwestycyjnie można by roz-

winąć szerokim frontem różne nowe

formy usług, handlu czy nawet

drobnej produkcji, potrzebnej dla
zaspokojenia tak przedsiębiorstw u-

społecznionych, jak i rynku, czyli
ludności.

Co trzeba zrobić, aby ten problem
naszej gospodarki rozwiązać? Wyda-
je się, że przede wszystkim trzeba
zmienić sam model wielu przed-
siębiorstw komunalnych, usługo-
wych, handlowych i spółdzielczych.
Obecne przepisy prawne nie stwa-

rzają bowiem takich możliwości, a

często przepisy o kontrolnych funk-
cjach banku zamiast rozwijać i pod-
sycać inicjatywę w tym zakresie ze

strony przedsiębiorstw, niestety, krę-
pują ją i ograniczają. Żeby nie być
gołosłownym podam konkretny
przypadek.

W 1970 r. Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej w jed-
nym z powiatów województwa kra-
kowskiego uruchomiło punkt malar-
ski — malowania .napisów, szyldów,
znaków drogowych itd. Zapotrzebo-
wanie na tego typu usługi jest ol-
brzymie,, toteż po anonsie. posypały
się zamówienia z całego kraju. Nie-
stety, od razu zaczęły się kłopoty.
Wszystkich kłuły w oczy wysokie
zarobki pracowników tam zatrudnio-
nych, które osiągali w oparciu na

opracowanych przez przedsiębior-
stwo normach zakładowych, a pra-
cowali w akordzie i nic dziwnego,
że zarobki były wysokie. W obo-
wiązującym taryfikatorze nie było
wyszczególnionego tego typu zawo-

du i trzeba było zakwalifikować ich
do najbardziej zbliżonej grupy ro-

botników, a więc do grupy malarzy
konstrukcji stalowych, co dało a-

sumpt do rozmaitych podejrzeń.
Punkt ten był wysoce rentowny dla
przedsiębiorstwa, gdyż po potrąceniu
płac pracowniczych, kosztów ma-

teriału i narzutów, na czysto przed-
siębiorstwo otrzymało 50 proc. zy-
sku z włożonej miesięcznie kwoty
na tę produkcję. W sprawę wdał
się bank. Zrzeszenie wojewódzkie za-

kazało prowadzenia tego typu pro-
dukcji jako „nieprofilowej". Można
by zapytać, co w ogóle jest w go-
spodarce komunalnej profilowe, a

co nie, ale w tym okresie dysku-
tować raczej nie należało zbyt wie-
le. Ot, po prostu przedsiębiorstwo
nie skorzystało z możliwości popra-

wienia wyniku-finansowego 1 ko-
niec.

Do bardzo niedawna we wszyst-
kich cieplarniach miejskich w re-

sorcie gospodarki komunalnej nie
wolno było produkować warzyw i
nowalijek, bo była to produkcja nie-
profilowa, nie wolno było produko-
wać nawet w tych miejscowościach,
gdzie na produkcję tę. istniał ol-
brzymi popyt i niezaspokojony ry-
nek zbytu. Cieplarnie musiały pro-
dukować kwiaty i basta. Niech le-
piej kwiaty zwiędną i zostaną spi-
sane na straty, ale straty będą „pro-
filowe", natomiast zyski „nieprofi-
lowe". To samo dotyczy wielu PGR
1 gospodarstw leśnych, usługowych,
handlowych i spółdzielni we wszel-
kiego rodzaju usługach i drobnej
produkcji.

MPGK nie mają prawa tworze-
nia w swoim profilu ryczałtowanych,
rzemieślniczych punktów usługo-
wych, gdyż nikt po prostu o tym
nie pomyślał, że może to tym przed-
siębiorstwom się opłacić i być dla
nich wcale dobrym interesem. To
samo można, powiedzieć o wielu
GS-ach, które na pewno podjęłyby
i dodatkowe usługi i dodatkową
produkcję w postaci wikliniarstwa,
produkcji suszu owocowego, prze-
tworów z warzyw i owoców, ma-

rynat — gdyby w pionie CRS-u
ktoś o tym pomyślał i stworzył ta-
kie możliwości spółdzielniom. W o-

kresie lat dużego urodzaju owoców,
całymi tonami marnują się jabłka,
śliwki, gruszki, ale, niestety, nikt
nie pomyśli o chałupniczej produkcji
suszu owocowego czy robieniu mar-

molad, bądź innych przetworów.
Sam wiele razy widziałem piękne
jabłka, które bezmyślnie skarmiano
świniom- i- :krowom. Samo wydanie
zezwolenia przez jednostkę nadrzęd-
ną, a nawet wydanie odpowiednio
skonstruowanych przepisów praw-
nych to jeszcze nie wszystko, do
tego dodać należy jeszcze rzecz nie-
zmiernie istotną, jak właściwe usta-
wienie płac i premii pod kątem po-
dejmowania właśnie tego typu pro-
dukcji i usług. Tak trzeba ustawić
płace, a szczególnie premie, by po-
dejmowanie tego rodzaju produkcji
i usług było nie tylko opłacalne
dla-przedsiębiorstwa, ale i pracow-
nika.

Nie są to jakieś nieuzasadnione
mrzonki, taką działalność można i
trzeba szeroko rozwinąć w oparciu
o mądrze opracowane przepisy fi-
nansowe i płacowe. Znam osobiście
przykład: w miasteczku, w którym
mieszkam, stoi duża, nie wykorzy-
stana piwnica w parku miejskim, o-

bok ruin byłego pałacu Ligęzów, któ-
rą można by z powodzeniem wyko-
rzystać na hodowlę pieczarek lub
pierścieniaków. Cóż; kiedy nagaby-
wany przeze mnie młody inżynier —

kierownik cieplarni miejskiej —mó-
wi: „A co ja z tego będę miał?".
Rzeczywiście ani pensja, ani premia
nie wzrosną, kiedy "podejmie dodat-
kową produkcję, ale poważnie wzro-

sną obowiązki bez żadnej material-
nej satysfakcji.

Niestety, obecnie w tego typu

przedsiębiorstwach nie ma żadnego
czynnika materialnej zachęty przy

podejmowaniu dodatkowej produk-
cji, a dodatkowo dochodzi możli-

wość poniesienia konsekwencji w

wypadku ryzyka zwlązańego z uru-

chomieniem nowej produkcji. W ta-

kiej sytuacji, nie ma wielkiej moż-

liwości, ani żadnej zachęty do po-

dejmowania zdrowych inicjatyw go-

spodarczychj. Warto chyba pokusić
się o stworzenie warunków do te-

go typu działania w całej gospo-

darce narodowej, a szczególnie pod-
kreślam w terenie wiejskim i w ma-

łych miasteczkach, gdzie są i moż-

liwości i olbrzymie zapotrzebowanie.
Dla przykładu podam jeszcze jeden
fakt. Nasz Oddział WSS „Społem"
w naszym mieście skupuje króliki,
dokonuje uboju w rzeźni i w ten

sposób łagodzi deficyt mięsa. Mię-
so to jest bardzo chętnie kupowa-
ne i chyba jest to też przykładem
dobrej i pożytecznej inicjatywy pio-
nu handlowego. Właśnie chodzi o

stworzenie i klimatu ' i odpowied-
nich warunków do podejmowania
takich działań wszędzie tam, gdzia
Jest możliwość i zapotrzebowanie.
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ROLA STATYSTYKI
DOKOŃCZENIE ZĘ STR. 1

zakresie wyboru i ustalania instru-
mentów realizacji planu o coraz do-
nioślejszym znaczeniu — takich jak
ceny, płace, instrumenty ekonomicz-
no-finansowe w różnych dziedzi-
nach — oraz kontroli ich funkcjo-
nowania.

Określenie zakresu informacji po-

stulowanych przez centralny plan i

oferowanych przez statystykę nastę-

pować może tylko w drodze dialo-

gu i kolejnych przybliżeń. W trakcie

tego dialogu istotna jest ocena stop-
nia użyteczności informacji oraz ich

społeczny koszt.

System informacji statystycznej
Btanowi funkcję konkretnych metod

planowania i zarządzania gospodar-
ką narodową, a rozwój statystyki
odbywa się równocześnie z opraco-

wywaniem i doskonaleniem systemu

zarządzania. Jednakże związek ten

nie oznacza bynajmniej, że statysty-
ka pozostaje bierną pochodną syste-
mu planowania. W praktyce bowiem

Występują liczne sprzężenia między
systemem planowania i statystyką.
Często postępy w metodologii plano-
wania i zarządzania uzależnione są

od stopnia rozwoju statystyki.

Wspólnie z systemem CENPLAN

musimy budować systemy zbierania
i agregowania materiałów staty-
stycznych oraz tworzyć algorytmy
planistyczne dla uzyskania pełnego
obrazu wpływu np. decyzji inwesty-
cyjnych na sferę handlu zagranicz-
nego, płąc i zatrudnienia, struktu-

rę produkcji oraz sytuację rynkową
w bliższym i dalszym okresie. Prze-
widywanie skutkóW podejmowanych
decyzji w tak szerokim kontekście

zagadnień wymaga stosowania zło-

żonych metod ekonometrycznych, a-

naliz współzależności i relacji eko-

nomicznych, metod analizy czynni-
kowej, przyrostowej i innych.

Dla potrzeb bieżącego kierowania,
to znaczy w szczególności dla decy-

zji podejmowanych w skali miesię-
cy czy kwartałów, zasadnicze zna-

czenie mają trzy bloki informacyjne,
które hasłowo można nazwać nastę-
pująco: pieniądz i rynek wewnętrzny,
problemy zaawansowania, zaangażo-
wania i zamrożenia w procesach in-
westycyjnych oraz problemy powią-
zań międzynarodowych.

Odpowiednie zestawienia kilku-

dziesięciu podstawowych wskaźni-

ków w tych sferach dostarcza sta-

tystyka w okresach miesięcznych.
Jednakże stopień ich wzajemriego
powiązania jest wyraźnie niedosta-

teczny, a stosowana aparatura ana-

lityczna — nader uboga. Mam tu na

myśli zwłaszcza rozkłady zjawisk,
regresje, korelacje. Ponieważ naczel-

ną sprawą dla potrzeb bieżącego kie-

rowania jest kwestia szybkości do-

starczanych. przez statystykę infor-

macji więc rozwój techniki zbiera-

nia, przetwarzania i udostępniania
informacji statystycznych będzie
miał tutaj decydujące znaczenie.

DRUGIM zasadniczym problemem
statystyki na obecnym etapie
jest jej rola wobsc nowych

metod planowania i zarzadzania
wprowadzanych w szeregu wielkich

organizacji gospodarczych.

Sukcesywne wprowadzanie nowych
metod planowania i zarządzania po-

woduje. iż program sprawozdawczo-
ści i informacji statvstycznei na

przyszły rok będzie miał z koniecz-
ności przejściową formę. Prowadze-
nie równolegle sprawozdawczości
zgodnie ze starym i nowym sytemem
ekonomiczrio-finansow;-m stanowi na

pewno niewdzięczne i trudne zada-
nie. Jednakże problem informacji
statystycznej dla wielkich organiza-
cji gospodarczych nie ogranicza się
oczywiście do tworzenia dodatkowe-

go systemu sprawozdawczości dla
kilkunastu zjednoczeń. Jest to W
gruncie rzeczy kwestia przyszłości
całej statystyki ekonomicznej. Cho-
dzi tutaj o pewnego rodzaju filozo-

fię w tej dziedzinie: czym jest i czym
ma być statystyka?

Z poprzedniego wywodu wynika,
że statystyka zaspokaja przede wszy-

stkim potrzeby makroekonomiczne 1

makrospołeczne. Stąd może powstać
wrażenie, zwłaszcza u osób, które

dźwigają główny ciężar pracy spra-

wozdawczo-ewidencyjnej, że obowią-
zki ich stanowią bezużyteczny balast.

Jest to tym bardziej prawdopodob-
ne, że jednostki obciążone pracami
ewidencyjno-sprawozdawczyml sa-

me potrzebują innych i bogatszych
zestawów informacji. Biorąc choćby
pierwszy z brzegu fakt, że statysty-
ka operuje układem miesięcznym, a

dla zarządzania potrzebne są dane w

okresie dni czy dekady — łatwo

dojść do wniosku, że konieczne są

dwa odrębne układy danych. Stąd
też cały problem sprowadza się do

maksymalizacji użyteczności danych
statystyki państwowej dla szczebla

wielkich organizacji gospodarczych.
Chodzi o to, aby statystyka państwo-
wa opierała się na tych danych, któ-

re są potrzebne dla planowania i za-

rządzania na tym szczeblu.

Chcę jednak z całym przekona-
niem wygłosić tezę, że nie uniknie

się nigdy swego rodzaju serwitutu
na rzecz państwa ze strony służb
ewidencyjno-sprawozdawczych wiel-
kich organizacji gospodarczych.

Istnieje potrzeba opracowania ta-

kiego systemu statystycznego, który
umożliwiałby ocenę działalności za-

równo jednostek inicjujących, jak i
jednostek pracujących według do-

tychczasowych zasad.

W ramach jednostek inicjujących
nastąpiła integracja różnych rodza-

jów działalności (przemysłowej, bu-

dowlanej. handlowej, naukowo-
badawczej itp.). Stad statystyka po-
winna dostarczać informacji umoż-

liwiających ocenę całokształtu dzia-
łalności jednostek inicjujących oraz

stopnia realizacji wskaźników dy-
rektywnych i normatywów ustalo-

nych dla całej jednostki.

Przyjęcie zasady łącznego rozli-

czania jednostek inicjujących z ca-

łokształtu działalności nie oznacza

jednak, że podstawową jednostką
sprawozdawczą i klasyfikacyjna win-

na być tylko cała jednostka inicju-
jąca. Konieczne jest bowiem zagwa-

rantowanie informacji w układach

działowo-gałęziowych oraz teryto-

rialnych, bazujących na danych
przedsiębiorstw lub zakładów.

Dane w układzie działowo-gałę-
ziowym niezbędne są dla kontroli

zadań Narodowego Plapu Gospodar-
czego ustalonych w tych przekrojach
oraz dla potrzeb strukturalnego pro-

gramowania rozwoju i analizy pro-

porcji w przeobrażeniach struktural-

nych gospodarki narodowej. Taki u-

kład danych niezbędny jest także

dla celów bilansów powiązań mię-
dzygałęziowych i koordynacji bran-

żowej oraz określenia roli poszcze-

gólnych działów gospodarki w two-

rzeniu dochodu narodowego. W tym
celu muszą być przyjęte za jednost-
kę klasyfikacyjną poszczególne
przedsiębiorstwa wchodzące w skład

jednostki inicjującej, a nie całe zjed-
noczenia.

Chciałbym podkreślić, że takie za-

sady grupowania obowiązują w ra-

mach Rady Wzajemnej Pomocy Go-
spodarczej. Stosowane są one rów-
nież we wszystkich krajach wysoko
rozwiniętych, pomimo, że tam nie
tworzy się obligatoryjnych progra-
mów rozwoju społeczno-gospodar-
czego.

W zasadach ekonomiczno-finanso-

wych ustalono szereg parametrów i
normatywów rozliczanych według o-

kreślonych zasad wyłącznie w odnie-
sieniu do całej jednostki inicjującej.
W wielu przypadkach obowiązują
odmienne i zróżnicowane zasady pla-
nowania i rozliczania wskaźników
przez poszczególne przedsiębiorstwa
wchodzące w skład jednostki inicju- -

jącej. Skutkiem tego wiele wskaźni-
ków (ńp. produkcja dodana, dyspo-
zycyjny fundusz płac, akumulacja i

wynik, fundusze) nie będzie bezpo-
średnio sumowanych z przedsię-
biorstw dla całego zjednoczenia.

W związku z tym trzeba będzie
znaleźć rozwiązania metodologiczne,
zapewniające powiązanie danych w

układach działowo-gałęziowych (0-
pracowywanych w oparciu o infor-

macje poszczególnych przedsię-
biorstw) z danymi w układach orga-

nizacyjnych wynikających z jedno-
stek inicjujących.

W systemie informacyjnym kształ-

towanym w dostosowaniu do nowych
zasad ekonomiczno-finansowych jed-
nostek inicjujących należy również

zagwarantować optymalny zestaw

Informacji w przekrojach regional-
nych dla potrzeb władz terenowych.
Chodzi tu o informacje umożliwiają-
ce określanie potencjału przemysło-
wego poszczególnych powiatów i wo-

jewództw oraz o oddziaływanie
władz terenowych na sytuację eko-
nomiczną, społeczną i polityczną da-

nego regionu. Dla tych potrzeb nie-

zbędne sa informacje wyłącznie z

jednostek położonych na danym te-

renie. tj. z poszczegolnvch zakła-
dów, których działalność pokrywa
sie ściśle z obszarem władz tere-

nowych.

Niemniej jednak podkreślić nale-

ży niepokojące i w dodatku narasta-

jące zjawisko nadmiernych żądań
danych statystycznych wysuwanych
przez władze terenowe pod adresem

przedsiębiorstw i zakładów przemy-

słowych. Dodatkowe postulaty są

bardzo zróżnicowane w poszczegól-
nych województwach, ale nader czę-

sto są nieuzasadnione kompetencja-
mi tego szczebla decyzyjnego w za-

rządzaniu przemysłem i gospodarką.

Może budzić wątpliwości, czy jest
np. uzasadnione podawanie informa-

cji w układzie terenowym na temat

zaangażowania i zamrożenia inwe-
stycyjnego, sfanu kontraktacji ek-

sportowej, wykorzystania parku ma-

szynowego, wskaźników techniczno-

-ekonomicznych. Stoimy także wobec

pytania, czy niektóre z. tych danych
nieodzowne są w okresach krótszych
od miesiąca (gdyż i takie żądania są

wysuwane).

Według opinii GUS zachodzi ko-

nieczność opracowania, w porozu-

mieniu z odpowiednimi władzami,

koncepcji optymalnego systemu In-

formacji niezbędnych władzom tere-

nowym, w myśl zasady: zakres in-

formacji powinien być dostosowany
do zakresu kompetencji danego
szczebla decyzyjnego.

Należy oczekiwać, Ż6 respektowa-
nie tej., zfcsady usprawni proces in-

formacji, a zaraźem pozwoli zmniej-
szyć obciążenie .przedsiębiorstw nad-

miernymi pracami statystyczno-

sprawozdawcżyml.

Doniosłym problemem jest zagwa-

rantowanie jednostkom inicjującym
danych o otoczeniu. Jest to chyba
znaćzna korzyść, którą mogą odnieść

. wielkie organizacje gospodarcze ze

statystyki ogólnokrajowej. Jednostki

te powinny dysponować informacja-
mi o kierunkowych, preferencjach
rozwoju gospodarki narodowej,
zmianach w poziomie i strukturze

spożycia? inwestycji i eksportu, o za-

łożeniach rozwoju krajowej bazy su-

rowcowej i substytucji materiałowej,
o przyjętych koncepcjach współpra-
cy z zagranicą oraz o roli importu.

Jednostki gospodarcze powinny
również znać głębiej sytuację pro-

dukcyjn$-ekonomiczną innych pro-

ducentów danej branży przemysłu o-

raz jednostek kooperujących. Dobro-

dziejstwo uzyskiwania takiego szero-

kiego zestawu informacji jest moż-

liwe tylko w gospodarce socjalistycz-
nej. Jednoętki inicjujące i inne or-

ganizacje gospodarcze znajdują się
więc w znacznie korzystniejszej pod
tym wzglądem sytuacji niż koncerny,
korporacje — obwarowane tajemni-
cą handlową —

w gospodarce kapi-

talistycznej. Trzeba umieć te prero-

gatywy naszego, ustroju właściwie

wykorzystać. Stąd płynie koniecz-

ność wymiany informacji (aby mieć
— trzeba również dać),

SKONCENTROWAŁEM się nil za-

gadnieniach związku statystyki z

centralnym planowaniem i z no-

wymi metodami planowania i zarzą-

dzania, 'gdyż są to problemy okre-
ślające aktualną rolę statystyki i wy-

tyczające drogi jej rozwoju w przy-
szłości. Będą one niemożliwe do roz-

wiązania bez tworzenia nowoczesne-

go Systemu Państwowej Informacji
Statystycznej, którego założenia zo-

stały już opracowane i stanowią linię
przewodnią naszej działalności.

STANISŁAW KUZIŃSKI

SIEĆ w SIECI PRZEPISÓW
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

innych —

są u kresu wzrostu swej wydajności bio-
logicznej, a międzynarodowe konwencje nakładają na

poławiające tam państwa zdecydowane ograniczenia
ilościowe i jakościowe. Stąd potrzeba szukania łowisk
coraz dalszych, coraz odleglejszych bd naszych portów,
potrzeba rozbudowywania badań i zwiadu rybackiego,
potrzeba budowy coraz większych . statków rybac-
kich o coraz większym zasięgu pływania. A jedno-
cześnie potrzeba coraz lepszego wykorzystywania
wszystkich złowionych ryb i organizmów morskich,
a nie tylko niektórych części ciała niektórych gatun-
ków ryb. Stąd coraz większe wymagania dotyczące
przetwórstwa, konieczność poszukiwania nowych spo-
sobów utylizacji, nowych sposobów przetwarzania i

przechowywania cennego białka.

A także konieczność poszukiwania doskonalszych
narzędzi połowu, lepiej wykorzystujących rybne sta-

do znajdujące się na łowisku, a przy tym „selektyw-
nych", wydobywających z morza to, co rzeczywiście
chcemy wydobyć. Nie rozpieszcza naszych rybaków
i naukowców geografia, tak jak „rozpieszcza" ona

kraje położone tuż w pobliżu najbogatszych łowisk
świata; kraje, które nie muszą w taki sposób rozbu-

dowywać floty i prowadzić rozwiniętych badań. Dość

wspomnieć peri) z jego gigantycznymi połowami. Do
tego dochodzi potęgująca się w świecie tendencja do
rozszerzania wód terytorialnych i rugowania obcych
rybaków z przybrzeżnych, najbogatszych łowisk. Tym
nie mniej dobre kilka lat temu zacfrodnioniemieckie
pismo fachowe „Allgemeine Fischwirtschaftsaeitung"
zamieściło artykuł, w którym czytamy: — „inne wiel-
kie narody rybackie; Rosjanie. Polacy. Japończycy...

"

Od pięciu lat zajmujemy regularnie którąś z czoło-
wych pozvcji w światowym budownictwie statków
dla rybołówstwa. Trudno dziś o poważną publikację
fachową, konferencję międzynarodową, która nie
•uwzględniałaby tei nasizej pozycji „wielkiego narodu
rybackiego". Nie jesteśmy najwięksi, ale liczymy się
Wśród wielkich; tak jest diziś.' )

MYŚLENIE POZA PLANEM

— Nie lubię reklamy — stwierdza od razu mój roz-

mówca. — Nie dlatego, żebym był taki cholernie skrom-
ny, tylko dlatego, że wśród ludzi, którzy chcieli coS
zrobić v> technice byli tacy, co doczekali się reklamy
w gazetach przed zakończeniem prac. I do niczego
nie doszli, bo ich zaraz wciągnięto niżej, do tego
przysłowiowego kotła.

Więc określać będę bohatera niniejszej relacji mia-
nem dr. S., choć nazwę zatrudniającej go instytucji
już wymieniłem — Morski Instytut Rybacki w Gdyni.
Nie będzie też tu próby oceny całości pracy instytutu,
a tylko relacja o pewnej sytuacji typowej i dla innych
placówek naukowych. Sytuacji, która doprowadziła
już óo zmarnowania wielu cennych pomvsłów i ini-

cjatyw, dlatego musi ulec zmianie, dlatego musi

przestać być sytuacją typową. Kogo relacja zaintere-
suje i kto zechce skorzystać z zawartych w nie.i wnios-
ków ten i tak trafi do właściwej pracowni i właś-

ciwych osób. Reklamy za to nie będzie. Zaczynamy.

Dr S wraz z zespołem pracuje od paru lat nad

problemem selektywności połowów włokiem, czyli
zachowania właściwych wymiarów ochronnycn ryb.
Obawa przed zbyt intensywną eksploatacją zwłasz-
cza łowisk północnoatlantyckich znalazła wyraz w za-

wartych już porozumieniach państw prowadzących
tam połowy. Porozumienia te przewidują między in-

nymi stosowanie takich włoków, czyli wleczonycn za

trawlerem sieci, by ryby zbyt jeszcze małe mogły
swobodnie wydostać się z pułapki. Stosuje się.więc
różne tzw. „ochrony włoka" dostosowane do różnych
łowjsk, różnych wymiarów i gatunków ryb. Między

innymi na łowiskach północno-zachodniego Atlanty-
ku znalazła zastosowanie „polska ochrona'' wykorzy-
stywana szeroko przez statki owych „wielkich naro-

dów rybackich" a opracowana właśnie i sprawdzona
między innymi przez dr S. Zespół, w którego skład

wchodzi, pracuje nadal nad problemem selektywno-
ści połowów i temat ten — zlecony i opłacony — jest
jednym ze składników wieloletniego planu prac ba-

dawczych Morskiego Instytutu Rybackiego. W ten

sposób wie dobrze dr S. i jego zespół, nad czym bę-
dzie pracował jutro i pojutnze. zna dobrze swe zada-
nia i przyznane na ich realizację fundusze. Naukowa

przyszłość zespołu jest więc jasna, określona i nie

pozostawiająca wątpliwości.
Tymczasem gdzieś w początkach 1972 roku zupeł-

nie przypadkiem i na marginesie prowadzonych prac

nasunęła się doktorowi S. koncepcja zupełnie nowa

i odkrywająca olbrzymie pole dla obiecujących ba-
dań. Właściwie koncepcja bard7o prosta, jak wszyst-
kie myśli znakomite i odkrywcze. Włok — najpopu-
larniejsze w świecie narzędzie połowów morskich —•

ukształtowany jest właściwie przez tradycję i nie-
zmienny od wielu lat. Tradycja zaś tworzyła sie na

łowiskach niejako „siła rzeczy", adekwatnie do mo-

żliwości techniki dnja wczorajszego. Włok, ten sam

co przed kilkudziesięciu laty, tylko trochę większy
i mocniejszy, wytwarza się dziś — miast z włókna

naturalnego —

z włókien sztucznych, i na tym pole-
ga cały postęp. A gdyby — zamiast wiązać w sposób
bardzo pracochłonny rombowe oczka ze stilonowych
sznurków — zastosować oczka kwadratowe? A gdyby
wykonać włok nie z grubych nici o okrągłym prze-

kroju. tylko z pasków? Zastąpienie oczek rombowych
kwadratowymi pozwoliłoby zmniejszyć zużycie włók-
na o około połowę, a taki na przykład „Dalmor" -u -

żywa rocznie około 200 ton tworzvw sieciowych. Po-

zwoliłoby też zmniejszyć opór, jaki stawia włok w

trakcie holowania na łowisku. Włok mógłby być wte-

dy albo większy, albo trawler mógłby poruszać się
szybciej. Efekt nietrudny do przewidzenia — wię-
cej ryb w sieci.

Perspektywa wykonania włoka lub jego części z

pasków pozwala snuć przypuszczenia jeszcze dalej
idące: — można byłoby dowolnie omal kształtować
opór poszczególnych części holowanego włoka, kształ-
tować jego „rozwarcie", uzyskiwać o wiele korzyst-
niejsze niż dziś parametry robocze. Mogłoby w ten

sposób powstać zupełnie nowe narzędzie połowów
o możliwościach, które dziś jeszcze nie śnia się nawet

kapitanom dalekomorskich trawlerów. Mogłoby, ale to

wszystko teoria, to wszystko iest dopiero rysowaniem
nowego włoka na papierze w trakc e koleżeńskich roz-

mów odbywanych na marginesią pracy nad tematem

uietym w wieloletnich planach badawczych instytutu.
Można poza planem rzucić niejedną twórczą ideę. a!e

wykonywać trzeba właśnie zadania planowe. Idee
mają to do siebie, że powstają niezależnie od planów.
Plany zaś to. że bywają napięte, a na ich realizację
czekają konkretne instytucje finansujące badania. Jąk
pogodzić niejlanowe myślenie z systemem wielolet-
niego planowania badań?

Tymczasem potrzebne są próby, próby, próby... Na-
leżałoby zbadać, jak zachowują się pod wodą nowego
typu oczka w różnych częściach wloką. Należałoby
zbudować szereg modeli, a potem sprawdzić wlok w

praktycznych połowach. Należałoby zakupić magne-
towid, dostosować go do podwodnego rejestrowania
obrazu holowanego włoka i znaleźć statek, na którym
można by przeprowadzić próby. Tymczasem magne-
towid to plan zakupów, statek to plan połowów, lub
plan badań rybackich. Gdzie jest miejsce dla niepla-
nowanego myślenia, którego efekty nie są jeszcze by-
najmniej pewne? Wszak każdy — lub przvnaimniej
prawie każdy —

rozpoczynany w naszych placówkach
naukowych i zlecany im temat powinien zakończyć
się konkretnym wdrożeniem. Wówczas praca przebie-

ga według znanego i zgodnego z przyzwyczajenia-
mi układu: jest zleceniodawca, jest zleceniobiorca
i jest efekt, który można zaksięgować oraz zapisać
w sprawozdaniach. Tu mamy tylko pomysł, który
może doprowadzić do rewelacji na skalę światową,
albo do tzw. „klapy".

— Moje prace nad selektywnością, to „sztanca" —

mówi dr S. — Wiem, co będę robił za 5 lat i za

10 lat, wiem do czego dojdziemy. Pomysł budowy
włoka z pasków traktuję jako swoje hobby i ży-
ciową pasję.

STRASZNY DUCH INNOWACJI

Nowe idee mają zadziwiającą siłę przyciągania. To
nieprawda, że przeważa u nas postawa konserwa-

tywna; ludzie instynktownie chcą robić rzeczy nowe,
nawet za dyrektorskimi biurkami. Wokół autora praw-
dziwie twórczego pomysłu zazwyczaj powstaje grupa
ludzi, dla których — podobnie jak dla niego —

po-

mysł zaczyna przekształcać się w pasję. Rzecz w tym
jak długo wytrwają i w jakich pracują warun-

kach.
— Mam na ten temat własną teorię — powiada

drS.1— Chęć robienia rzeczy nowych jest wprost
proporcjonalna do nudy standardowych czynności
urzędowych, z jakich składa się nasz powszedni dzień
planowej pracy. Przynajmniej u ludzi, którzy nie za-

tracili wewnętrznej młodości i ciekawości świata. —

Tak więc, niepostrzeżenie nieomal, wbrew utartym
sądom o powszechności antyinnowacyjnegó oporu, wo-

kół dr S. i jego pomysłu zaczyna grupować się zespół
ludzi, mniej lub bardziej z pomysłem związanych,
a w każdym razie pomagających w jego realizacji.
Przede wszystkim dyrekcja instytutu, która „przez

palce" patrzy na to, iż 'pracownicy zajęci formalnie

przy realizacji tematu wchodzącego w skład wielo-
letniego planu badań, pracują nad czymś zupełnie
innym, o wiele bardziej wątpliwym. Dyrekcje zainte-

resowanych przedsiębiorstw połowowych, które rów-
nież w podobny sposób patrzą na — inne niż prze-
widuje plan i inne niż głoszą oficjalne sprawozdania
— wydatkowanie swoich pieniędzy. Współpracownicy
doktora, którzy niezależnie od swej zaplanowanej dzia-

łalności, poświęcają coraz więcej czasu na działal-
ność nie istniejącą formalnie, nie ujętą w jakimkol-
wiek planie, nie odnotowaną w jakimkolwiek spra-
wozdaniu. A więc nie dość, że nieformalną, wręcz

nielegalną. Pracownicy przedsiębiorstw połowowych,
służących swą radą, doświadczeniem i współpracą.
I tak dalej i tak dalej.

Aż po dyrektorów bydgoskich zakładów „Pasamont",
którzy poza planem, sprawozdawczością i w sposób
całkowicie nieformalny doprowadzili do błyskawicz-
nej realizacji pierwszego, niewielkiego jeszcze zamó-
wienia na specjalnie wykonane pasy do sieci dr S.

— Instytut nie może być tylko firmą, która wyko-
nuje zlecone jej badania — twierdzi dr S. — In-

stytut poiuinien być także miejscem, gdzie spotykają
się ludzie chcący zrobić coś nowego, posiadający cie-
kawe idee i pomysły. Takich ludzi jest u nas wię-
cej niż się komukolwiek wydaje. Kłopot zaczyna się
gdy w grę wchodzą przepisy. Kończy się wtedy pra-

ca, zaczyna się mała polityka i indiańskie podchody.
A najlepiej zresztą będzie, jeśli pan tego nigdy nie
napisze, bo jeszcze jakaś cholera żeśle nam kontro-
lę na kark!

Zdaniem dyrekcji Instytutu możliwość takiej ko-
rekty planów, by wprowadzić do nich pomysł dr S.
i uczynić zeń formalny temat prac, realna stanie się
dopiero w roku budżetowym 1974. Do tego czasu ist-

nieje tylko alternatywa: — czekać, albo brnąć dąłej
w czynności na pół legalne. Aby zdobyć kawałek

blachy ze stopu aluminium potrzebnej do skonstruo-

wania modelu nowego włoka istnieje alternatywa:
— złożyć zamówienie i czekać rok, albo „buchnąć"
ze stoczni. Więc buch! Tymczasem mamy rok budże-
towy 1973 —

nowy włok'jest po pierwszych udanych
próbach w morzu, lecz jeszcze sporo brakuje do je-
go mniej więcej ostatecznego opracowania. Włok dr
S. choć istnieje „de facto", nie istnieje „de iure",
lecz tym nie mniej zaczyna już straszyć.

— Do następnych prób trzeba wykonać 50 tys. m

bieżących specjalnych pasków — mówi dr S. — Te-

go. mimo najlepszej woli, w dyrekcji „Pasamontu"
nie da się zrobić poza planem. Piefwszy worek wło-
ka utkali po godzinach pracy ludzie z naszego ze-

społu, następnych nie da się upleść w rękach w ten

sam sposób. A jeśli te próby się powiodą,- to •dla
zapewnienia przemysłowej produkcji włoka nowego

typu wystarczy postawić w przyszłości parę maszyn

więcej w „Pasamoncie". Za to cała wielka fabryka
sieci w Korszach koło Olsztyna rrioże okazać się bez-
użyteczna. Dlatego sądzę, że będę miał wrogów i to

mocnych. —

Publikowane dotąd artykuły z cyklu „Naiika —

. gospodarce" miały na celu przedstawienie pewnych
sytuacji typowych dla aktualnego stanu zaplecza nau-

kowego gospodarki. Pewnych formalnych lub niefor-

malnych prawidłowości lub też po prostu niepra-
widłowości — i przedstawienie wynikających stąd
wniosków, jakie mogłyby być przydatne dla dosko-
nalenia nie tylko opisywanej placówki, ale całości

owego zaplecza. Tu zasadniczy wniosek autora jest
oczywisty: — Wieloletnie plany placówek naukowych,
pracujących na bezpośrednie zlecenie organizacji go-
spodarczych są zbyt sztywne, a procedura ich zmian

zbyt długa i wymagająca decyzji na wysokim szczeblu.
Musi istnieć pewna rezerwa sił i środków finansowych
na tematy nowe, na realizację pomysłów, które zro-

dzić się mogą na marginesie tematów zleconych, prob-
lemów resortowych, czy nawet węzłowych. Pomysły
te mogą się okazać o wiele bardziej obiecujące niż
temat „macierzysty". Tymczasem zbyt sztywny system
planowania spycha je na. margines prac, pozostawia
działaniu nie zawsze skutecznej „dobrej woli". Ta

uwaga o konieczności pewnego rozluźnienia planów
i ułatwienia manewru sił i środków na styku nauki
i gospodarki dotyczy także innych przedsiębiorstw
oraz organizacji, tak czy inaczej z nauką współpra-
cujących. Można przytoczyć dość długą listę obiecu-

jących pomysłów, które narodziły się w opisywany
tu sposób i nie zostały wykorzystane właśnie ż bra-
ku „obiektywnych możliwości" przy subiektywnej dob-

rej woli wielu zainteresowanych.
Jest też i wniosek dodatkowy, mniej oczywisty. Owa

dobra wola towarzysząca, wstępnemu etapowi reali-

zacji wielu pomysłów może dość nagle się skończyć
w momencie, gdy realizacja lub upowszechnienie oka-
że się wymierzone przeciw komuś, lub czemuś, gdy
praca nad innowacją okaże się nie tylko wynikiem
szlachetnej chęci robienia czegoś nowego, ale gdy
zacznie wymagać burzenia^ustalonego porządku i przy-

zwyczajeń. Między innymi dlatego wiele nowości —

nawet wdrożonych do praktyki — nie wkracza w etap
upowszechnienia. W przypadku włoka z pasków ten

moment może dopiero nadejść. Nadejdzie nieuchron-

nie, jeśh wszelkie próby wypadną pozytywnie, cze-

go dr S. i Jego zespołowi: życzę z całego serca, ale
tez i przed czym poniekąd przestrzegam.

A sam dr S., jego wynioski:
— Jeśli ludzie dla dobra sprawy muszą wchodzić

w kolizję z przepisami, to znaczy, że przepisy są
złe. A zresztą ja nie znam się na przepisach, tylko
TUI sieciach.

«> Szerzej o problemach rybołówstwa plaaf ;nr 14 ..2G">
Z. Wyczosany w artykule „Rybny pasztet"
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ORZECZNICTWO

Dwa i pól roku kadencji obecnych władz

Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
zobowiązuje do ocen bardziej general-
nych. Zycie społeczno-gospodarcze nie

stało w tym czasie w miejscu i nie uła-

twia to oceny, zwłaszcza gdy kryteria o-

ceny rosną; nikogo dzisiaj nie zadowala

wykazywanie się realizacją tych zadań,
które dwa i pól roku temu wydawały się
mobilizujące. Do bardziej generalnych
ocen skłania również fakt, ie zgodnie z

procedurą uchwaloną przez ostatni Zjazd
Polskiego, Towarzystwa Ekonomicznego -

władze naczelne PTE uzyskały wydłużony
okres trwania kadencji - z dwóch do

czterech lat, co oznacza, biorąc pod u-

wagę, ie ostatni Zjazd odbył się w sty-
czniu t971 r. — ie Zjazd następny (dwu-
nasty) i wybory następnych władz Towa-

rzystwa - powinny się odbyć w 1975 ro-

ku.

Przypomnijmy
na wstępie — główno

postanowienia uchwały ostatniego XI
Zjazdu Towarzystwa. Zgodnie z mate-
riałem . przygotowanym ną ostatnie
(w czerwcu br,) posiedzenie Prezydium
ZQ PTE można je streścić w pięciu

następujących punktach:
0 współudział w określaniu i kształtowa-

niu polityki społeczno-ekonomicznej oraz za-

sad funkcjonowania gospodarki i powołania
w związku z tym Komisji ZG polityki społecz-
no-ekonomicznej.., (postanowienia l i 3);

0 dynamizowanie rozwoju Towarzystwa z

położeniem nacisku na prace kół, na rozwią-
zywanie przez nie problemów zakładów i re-

gionów, znalezienia właściwego „statusu" ko-

ła w zakładzie w stosunku do kierownictwa,
organizacji politycznych, zawodowych i spo-

łecznych — (postanowienia: 4, 5, 6);
O problemy struktury wewnętrznej Towa-

rzystwa. Zwiększenie stopnia samodzielności

oddziałów i wyposażenie ich w środki działa-

nia, wprowadzenie nowych form (lektoraty,
wizyty Specjalistów, infprmacja) — postano-
wienia 2, 7, 8, 9, 10;

Q rozwiązywanie kompleksu problemów
związanych z określeniem zawodu i tytułami
specjalizacji, organizacji komórek (służb eko-

nomićznych w przedsiębiorstwie) — postano-
wienia: 11, 12,13 i 15;

6 nawiązywanie do_ federacyjnej^ .formy
działania ze Stowarzyszeniem Księgowych —

POGŁĘBIENIE BADAN I WNIOSKÓW

Najtrudniejszy do oceny jest współudział w

kształtowaniu polityki społeczno-ekonomicz-
nej. Nie znaczy to, aby Towarzystwo nie mog-
ło się w tej dziedzinie wykazać pewnymi o-

siągnięciami. Wystarczy wspomnieć szeroki u-

dział ogniw Towarzystwa w dyskusji nad te-
zami na VI Zjazd PZPR, a ostatnio choćby
funkcjonowanie klubów jednostek inicjują-
cych przy ZG PTE przy niektórych instanc-
jach wojewódzkich Towarzystwa.

Postawienie przed sobą zadania „współu-
działu w kształtowaniu polityki społeczno-e-
konomicznej" to jednak coś więcej i ani licz-
ny

— fizyczny, udział członków PTE w pra-
cach różnych komisji partyjnych i państwo-
wych pracujących nad określeni era polityki
społeczno-ekonomicznej, ani różnę spotkania
organizowane dotychczas przez komisję poli-
tyki społeczno-ekonomicznej oraz inne komi-
sje przy Zarządzie Głównym PTE — zadania
tego w pełni nie realizują.

Byłoby niesłuszne oczywiście niedocehienie
lub pominięcie pewnych wyników prac ko-
misji polityki społeczno-ekonomicznej oraz

innych komisji przy Zarządzie Głównym. I
tak podjęcie przez komisję polityki społecz-
no-ekonomicznej tematów budownictwa mie-
szkaniowego, usług i handlu wewnętrznego
miało niewątpliwie sens pozytywny, wskazy-
wało na sprawy ważne z punktu widzenia o-

bscnej polityki społeczno-gospodarczej. Po-
dobnie nie można pominąć wyników działal-
ności takich komisji przy Zarządzie Głów-
nym jak komisja ekonomiki jakości i postępu
technicznego, .komisja reklamy, komisja in-
westycji, budownictwa i przemysłu materia-
łów budowlanych, komisja do spraw kształce-
ni i doskonalenia kadr ekonomicznych. Ko-
misje nie stanowią jednak ogniwa, które dzia-
ła dostatecznie systematycznie. Dlatego tez

powinny one podnosić problemy maksymalnie
kompleksowe. Niestety sporo komisu przy Za-
rżadzie Głównym nie może się pochwalic na-

wet wycinkowymi osiągnięciami.

I tak komisja do spraw statystyki, komisja
do spraw ekonomistów, komisja wydawnicza,
komisja do spraw ogniw Towarzystwa i in-
ne

— nie wykazały się w ciągu minionego
okresu dwóch i pół lat prawie żadną działal-
nością i dopiero ostatnio zostały faktycznie
restytuowane. Zupełnie zawiesiła swoją dzia-
łalność komisja konsumpcji i spraw socjal-
nych' w tej chwili odżywa ona pod nazwą
komisji gospodarki żywnościowej. Nie rozwi-
nęła w ogóle działalności powołana w marcu

ub roku komisja informatyki, co j^st szcze-

gólnie dotkliwe, biorąc pod. uwagę pożądaną
role jaką powinno odegrać Polskie Towarzy-
stwo Ekonomiczne w przygotowaniu przysz-
łych użytkowników nowoczesnego sprzętu in-
formatycznego oraz podejmowaniu nader ży-
wotnych problemów mechanizacji naszej go-
spodarki w tej dziedzinie.

Sprawom tym Zarząd Główny poświęcił o-

statnio nieco więcej uwagi, decyduje się na-

wec niekiedy na nieco ostrzejsze posunięcia,
polegające na likwidacji niektórych komisji,
ale problem jest padał bardzo złożony. W naj-

bliższym czasie powinna się znacznie ożywić
działalność komisji do spraw ekonomistów,
gospodarki żywnościowej oraz komisji zago-
spodarowania przestrzennego krajów. Poważ-
niejszym problemem jest natomiast obecnie
zaktywizowanie, przy ściślejszej współpracy z

Naczelną Organizacją Techniczną, komisji do
sprąw informatyki.

• Więcej ciepłych słow należy się natomiast
jak się wydaje — niektórym radom koor-

dynacyjnym. Chyba nie wynika to tylko z po-
wodzenia, jakim w pierwszym okresie po po-
wołaniu do życia cieszą się niekiedy nowe

formy organizacyjne. Powołano ogółem osiem-
naście rad i większość z nich działa rzeczy-
wiście aktywnie. W branżach objętych zmia-
nami systemowymi rady brały czynny udział
w opracowaniu propozycji, obecnie we wdra-
żaniu zmian. Niektóre z rad prowadzą cieka-
wą. i stosunkowo dużą działalność wydawni-
czą, stałą lub akcyjną. Jako aktywne wymie-
nić należy rady: przemysłu okrętowego, prze-
mysłu węglowego, stolarki budowlanej, tabo-
ru kolejowego, drobnej wytwórczości, biur
projektów obrotu portowo-mor6kiego, szkła i
ceramiki.

Struktura ogniw Towarzystwa nie sprowa-
dza się oczywiście do komisji Zarządu Głów-
nego oraz rad koordynacyjnych przy Zarzą-
dzie Głównym PTE. W każdym województ-
wie są oddziały wojewódzkie. Są oddziały re-

gionalne i rady koordynacji środowiskowej.
Przy oddziałach wojewódzkich istnieje ponad
90 sekcji problemowych, ponad 60 rad koor-

przemyślenia i przygotowania poszczególnych
wystąpień mogą nawet odgrywać rolę rozbież-
ną z zamierzeniami twórców. 'Akcentować
więc trzeba przede wszystkim pogłębione ba-
dania, rzetelne studia, dobre przygotowanie
wniosków, precyzyjne ich formułowanie,
przygotowanie dowodów i argumentów.

CO SIĘ DZIEJE W STRUKTURZE
CZŁONKOWSKIEJ?

„Znaczenie Towarzystwa w rozwiązywaniu
aktualnych problemów gospodarczych —

czy-
tamy w Uchwale ostatniego Zjazdu PTE —

zależy w istotnej mierze od ilości i aktywno-
ci członków oraz kół zakładowych. W związ-
ku z tym niezbędne jest dalsze powiększanie
liczby członków w istniejących kołach Towa-
rzystwa z objęciem siecią kół zakładowych
wszystkich większych zakładów pracy, a ko-
łami międzyzakładowymi i terenowymi eko-
nomistów zatrudnionych w mniejszych zakła-
dach pracy".

Zachowując zrozumiały dystans do -wszel-
kich możliwych sugestii, jakie mogą powstać
na tle porównywania wskaźników wzrostu li-
czebnego Towarzystwa, zdając sobie sprawę,
że nie sama liczba członków stanowi o pożą-
danej poprawie jakościowej Towarzystwa —

należy jednak skonstatować pewne fakty.
Przyrost liczebny Towarzystwa wyraził się w

1972 r. w powiększeniu ilości jegp członków o

2,8 tys. osób (4,7 proc.). W 1971 roku przyrost
liczebny członków Towarzystwa zarówno
względnie jak i absolutnie był ponad dwukrot-
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dynacji branżowej. Wciąż jeszcze w znacz-

nym stopniu aUtdnomlcżne ogniwo Towarzy-
stwa stanowi Zakład Szkolenia Ekonomiczne-
go PTE. Roczna ilość kursów w tym zakła-
dzie sięga 1,5 tys., a liczba słuchaczy korzy-
stających z tych kursów przekracza 70 tys.
Za osiągnięcie należy uznać powstałe niedaw-
no i afiliowane do PTE Stowarzyszenie So-
cjalistycznego Marketingu.

Rozwijanie pożądanej działalności przez
wszystkie ognika organizacyjne Towarzyst-
wa, w tym komisje Zarządu Głównego, rady
koordynacyjne, a dotyczy to także sekcji i
rad koordynacji terenowej oraz zespołów ko-
ordynacji branżowej przy poszczególnych od-
działach wojewódzkich wymaga większej sy-
stematyczności i lepszego zorganizowania pra-
cy. Dążąc do podejmowania tematów i pro-
blemów o bardziej istotnym, węzłowym zna-

czeniu dla polityki dynamicznego rozwoju
społeczno-gospodarczego, dużo większy i bar-
dziej efektywny powinien być podejmowany
przez te ogniwa wysiłek związany z odpowied-
nim przygotowaniem różnych materiałów i
wniosków oraz następnie, już po odbyciu się
właściwych spotkań dyskusyjnych i konfe-
rencji —

z doprowadzeniem tych wniosków
do świadomości zainteresowanych, z ich wdra-

Dużo mamy do zrobienia w dziedzinie po-
głębienia badań i studiów nad zjawiskami na-

szego życia społeczno-gospodarczego w jego
różnych branżach,, regionach i dziedzinach go-
spodarki. Na mrówczą i pozytywistyczną pra-
cę czekają pola otwarte i nie zagospodarowa-
ne świeżą i nowatorską myślą. Nie jest złą
rzeczą w tych warunkach, gdy niekiedy za-

czyna się od podejmowania skromniejszych,
wycinkowych tematów i zagadnień. I tutaj
jednak również musi obowiązywać zasada rze-

telnego przygotowania. Jeśli zgłaszane wnio-
ski napotykają trudności realizacji, to

przyczyny tego stanu rzeczy musimy poszu-
kiwać również w samych wnioskach. Zgłasza-
my bowiem niekiedy wnioski, które nie uw-

zględniają wszystkich realiów dnia dzisiejsze-
go. Ponadto często wnioski są sformułowane
niedostatecznie precyzyjnie i nie dość popar-
te celnymi, mocnymi argumentami. Nie należy
się dziwić, ża się „nas" nie słucha, jeśli zbyt
mało mamy do powiedzenia, jeśli przeciętny
stan wiedzy jest ciągle niezadowalający.

Żeby. nie było wątpliwości, nie chodzi nam

o zniechęcnie do śmiałego podejmowania
spraw naprawdę dużych. Wręcz przeciwnie.
Dopiero podejmując duże sprawy, ale podej-
mując je w sposób naprawdę dobrze przy-
gotowany Towarzystwo będzie mogło uznać,
że właściwie spełnia swoją społeczną funkcję.
Tylko wówczas będzie mogło ono być uzna-

ne w pełni za promotora tego, co postępowe,
torujące drogę innowacjom, pomagające w po-
konywaniu kolejnych szczebli, tworzeniu no-

woczesnego społeczeństwa socjalistycznego, a

przeciwstawiające się inercji, rutynie, skłon-
nościom zachowawczym. Nie chodzi jednak
tylko o wielkie systemowe hasła. Nie są wy-

starczające ogólnikowe intencje, które niekie-
dy, przeważnie na skutek niedostatecznego

nie silniejszy. Przyrost osiągnięty w 1972 r.

jest także około 3—4 -krotnie słabszy od śred-
niorocznego przyrostu liczebnego Towarzy-
stwa w poprzednich okresach międzyzjaz-
dowych.

Warto także zwrócić uwagę na szczegól-
nie słaby przyrost liczebny mężczyzn w To-
warzystwie. Przybyło ich w 1972 r. tylko 0,8
tys., a więc 2,5 raza mniej niż kobiet, co pod-
niosło udział tych ostatnich niemal do poło-
wy ogólnego składu osobowego Towarzystwa.
Można to uznać za zjawisko towarzyszące 0-
gółniejszemu procesowi feminizacji wielu za-

wodów, w tym zawodu ekonomisty. Warto
również dodać, że jeśli wśród zatrudnionych
w zawodach ekonomicznych z wykształceniem
wyższym na jedną kobietę przypada dwóch
mężczyzn, to w grupie osób zatrudnionych w

tych zawodach z wykształceniem średnim —

na jednego mężczyznę przypadają trzy kobie-
ty.

Na uwagę zasługiwałaby również odpowiedź
na pytanie, jak zmien

;
a się struktura wieku

Towarzystwa. Ponieważ nasilniejsze przyrosty
ilości członków PTE przypadały na lata 60-te
— należy przypuszczać, że Towarzystwo obec-
nie średnio biorąc — starzeje się. W statysty-
kach Towarzystwa nie badało się dotąd tej
sprawy, warto jednak nią się" zająć. Średiii
wiek pracowników zatrudnionych w gospo-
darce uspołecznionej ulega bowiem obecnie
obniżeniu. Jeśli w tym samym czasie średni
wiek członków Towarzystwa idzie do góry
to skłania to do różnych refleksji, zwlaśzcza
zaś do zastanowienia się nad stosowanymi
formami i metodami aktywizacji młodszej czę-
ści reprezentantów zawodu ekonomicznego.

Nie następuje również bardziej zdecydowa-
na poprawa struktury członkowskiej pod
względem wykształcenia. I tak w porównaniu
z 19S9 r. najsilniej zwiększyła się liczba człon-
ków PTE ze średnim ekonomicznym wy-

kształceniem, która jeszcze w 1969 roku ustę-
powała pod względem ilości członkom PTE z

wykształceniem wvzszvm ekonomicznym. Je-
śli w 1969 r. członków PTE z -Wyższym wy-
kształceniem ekonomicznym było 15,6 tys., a

ze średnim wykształceniem ekonomicznym
14,4 tys. to obecnie proporcje te odwróciły się
i odpowiednie-óczby wynoszą: 50,7 tys. i 21,4
tys.

Proporcje takie mogłyby zostać uznane w

większym stopniu za „usprawiediiwone" gdy-
by wyczerpywaniu ulegały rezeiwy możliwe-
go powiększenia liczebności Towarzystwa
przez rekrutację osób z wyższym wykształce-
niem zatrudnionych w charakterze ekonomi-
stów w gospodarce uspołecznionej. Statysty-
ka nie potwierdza jednak takiego „usprawied-
liwienia".

Wg Spisu Powszechnego na koniec 1970 r.

w gospodarce narodowej zatrudnionych było
ogółem ponad 74 tys. osób z wyżsźym wy-
kształceniem ekonomicznym. Należy tutaj do-
dać. że rokrocznie, poczynajac od roku 1970
przybywa blisko 10 tys. absolwentów wyż-
szych studiów ekonomicznych (dziennych,
wieczornych, zaocznych i eksternistycznych)
w ubiegłej pięciolatce przybywało ich śred-

niorocznie ok. 7 tys.). Grupa zawodów eko-
nomicznych nie należy bynajmrtiej do takich
zawodów, dla których przewiduje się u nas

małe wzrosty liczbowe pracowników z wy-
kształceniem wyższym, również w latach nad-
chodzących, jak i w dalszej perspektywie. W
niedawno opracowanej przez jeden z zespołów
w Komisji Planowania prognozie wzrostu za-

potrzebowania gospodarki uspołecznionej na

ekonomistów z wyższym wykształceniem wy-

nika, że źapotrzebowanie na tych ekonomi-
stów było w 1970 r. o 10—15 tys. większe od
faktycznego zatrudnienia, w 1975 r. będzie
ono większe o ok. 40 tys. osób w porównaniu
z końcem 1970 r.; w 1980 r. wzrośnie w rela-
cji dp tej bazy ponad dwukrotnie, a -w 1985 r.

ponad dwa i półkrotnie.

Równolegle zwiększyła się (zwłaszcza w mi-
nictpej pięciolatce) wykonująca zawody eko-
nomiczne grupa pracowników z wykształce-
niem średnim. I tak wg wspomnianego już
Spisu Powszechnego czynnych zaWodowO w

gospodarce narodowej ze średnim wykształ-
ceniem ekonomicznym było blislcó 400 tys.
osób. Rokrocznie przybywa absolwentów tych
szkół ok. 40 tys. (średni przyrost tych absol-
wentów w minionej pięciolatce wynosił już
od 30 do 40 tys. osób). Prognozy na przysz-
łość przewidują też rozwój liczebny i w tej
grupie pracowników na poziomie ok. 100 tys.
w latach 1971—1975 oraz po ok. 120 tys. w

latach 1976—1980 i w latach 1981—1986 .

A teraz spójrzmy jak wygląda aktualny ob-
raz Stowarzyszenia ekonomistów w JPTE w

przekroju różnych działów gospodarki naro-

dowej. Jeśli w skali gospodarki narodowej
Jeden członek PTE przypada mniej więcej
na 12 osób legitymujących się w gospodar-
ce uspołecznionej zawodem ekonomicznym, to

pomyślniej relacja ta wygląda w przemyśle
(1 członek na 5 osób), ale też w przemyśle
najliczniejsza jest rzesza pracowników legi-
tymujących się zawodem ekonomicznym (bli-
sko 30 tys. osób zrzeszonych w PTE przypa-
da na ponad 120 tyś. osób legitymujących się
w przemyśtó zawodem (ekonomicznym). W bu-
downictwie stopień zrzeszenia ekonomistów
odpowiada średniej ogólnokrajowej (5,5 tys.
na ok. 50 tys.); to samo dotyczy administra-
cji 1 wymiaru Sprawiedliwości (5,0 tys, na

40 tys.) instytucji finans.owych i ubezpiecze-
niowych (4,8 tys. na blisko 40 tys.) . Gorzej
sytuacja przedstawia się w oświacie, nauce i
kulturze oraz służbie zdrowia, co pośrednio
źle świadczy także o popularności Towarzy-
stwa w szkolnictwie wyższym i średnim (za-
ledwie 2,4 tys. członków na ponad 25 tys. eko-
nomistów), w gospodarce komunalnej i miesz-
kaniowej (1,5 tys. na 18 tys.) i W rolnictwie
i leśnictwie (1 tys. na 20 tys.).

Na wielkości średnie, o których tutaj mo-

wa, w różnym oczywiście stopniu złożyły się
różne oddziały wojewódzkie. Z oddziałów wię-
kszych stosunkowo najsilniejszą dynamikę
wzrostu liczebnego (9,5 proc.) wykazał w

1972 r. tylko oddział katowic^. Odd -^ł war-

szawski, po dużym skoku w 1971 r. (31,1 proc.)
osłabił swój wzrost liczebny w 1972 r. po-
niżej średniej krajowej (4,2 proc.) . Spadek dy-
namiki odnotowuje się również we wszyst-
kich niemal pozostałych większych oddzia-
łach: w poznańskim z 17 proc. do 7 proc. i
-gdańskim: z 12,2 proc. do 4,7 proc.; bydgo-
skim; z 6,9 proe. do 3,i prgpl Na stosunkowo,
niskim poziomie (5,4 proc. w 1972 r.) utrzymu-
je sig-4yaajmćk8; -w ^woj. łódzkim, ń woj. kra-
kowskim, gdzie ód dwóch lat liczba członków
w Towarzystwie nie ulega powiększeniu.

Wyraźniejsza poprawa struktury wykształ-
cenia, towarzysząca osłabieniu dynamiki roz-

wojowej Towarzystwa, daje się zaobserwo-
wać tylko w oddziale wrocławskim (liczba
członków PTE z wykształceniem wyższym
wzrosła w tym województwie z 0,6 tys. w

1969 r. do 1,2 tys. w 1972 r. i opolskim/ana-
logiczne liczby wynoszą 0,3, 0 ,6 tys.) .

Względnie silniejsza dynamika wzrostu li-
czebnego Towarzystwa utrzymała się tylko w

niektórych mniejszych oddziałach (koszaliń-
skim, białostockim i rzeszowskim), co jednak
nie mogło mieć znaczącego wpływu na wskaź-
niki ogólnokrajowe.

Niektóre oddziały wojewódzkie (w Kielcach
i Zielonej Górze) straciły sporo członków już
w. 1971 r. (Kielce — 9,1 proc., a Zielona Gó-
ra — 15 proc.) i do końca ub. r . nie odrobiły
jeszcze tych niedoborów.

Najsilniejsze zmniejszenie liczby członków
PTE odnotowuje się w 1972 r. w oddziale ol-
sztyńskim. W wyniku zmniejszenia o 9 proc.
stan liczebny Towarzystwa w Oddziale Olsz-
tyn wyniósł na koniec 1972 r. zaledwie 911
członków. Oddział ten pozostał jedynym od-
działem, w którym stan członków nie prze-
kracza 1000.

*

Konstatując te zjawiska przestrzegać nale-

ży oczywiście przed wyciąganiem z nich u-

proszczonych wniosków, że należy przystę-

pować do jakiejś wielkiej akcji rekrutacyjnej
nowych członków. Zwłaszcza zaś przestrzegać
należy przed znajdowaniem tzw. łatwych, w

tym administracyjnych metód rekrutacji. Roz-

wój liczebny Towarzystwa tylko wówczas mo-

że być uznany ża zjawisko pozytywne, gdy
wynika z poprawy jakości pracy "towarzyst-
wa, z tego, że staje się ono coraz bardziej
potrzebnym i atrakcyjnym organizmem spo-

łecznym, pomagającym w pokonywaniu kolej-
nych szczebli tworzenia nowej, wyższej kul-

tury gospodarowania i życia społecznego.

Już dawno minęły lita,, gdy Towarzystwo
mogło się zadowolić działalnością o charakte-
rze kameralnym, nawet na wysokim pozio-
mie w sensie akademickim, ale bez szerszej
konfrontacji z licznym gremium pracowników
zatrudnionych w zawodach ekonomicznych.
Po okresić dość szybkiego wzrostu liczebnego
w latach sześćdziesiątych stanęliśmy Obecnie

przed koniecznością dalszego bardziej zdecy-
dowanego rozwinięcia i pogłębienia treści i
form pracy Towarzystwa. Konieczność ta sta-

je się obecnie szczególnie pilna w obliczu ro-

snącego zapotrzebowania na myśl ekonomicz-

ną w szerokim zastosowaniu w całej gospo-

darce narodowej; zapotrzebowania, którego
zaspokojenie stanowi obecnie jeden z podsta-
wowych warunków kontynuacji dynamiczne-
go rozwoju społeczno-gospodarczego.

ZJEDNYWANIE PODARKAMI
PRZYCHYLNOŚCI

DLA USPOLECZNIONĘJ
JEDNOSTKI

W praktyce nieraz sie zdarza,
że nie tylko przedsiębiorca pry-
watny, ale również przedsiębior-
stwo uspołecznione chcąp zape-
wnić sobie dostawę niezbędnych
surowców bądź towarów albo
przyspieszyć zakończenie robót
itp. zezwala swemu kierowniko-
wi zakupów lub innemu wyzna-
czonemu pracownikowi na po-
zyskanie szczególnei przychylno-
ści decydujących osób. zatrud-
nionych u sprzedawcy, dostaw-
cy czv wykonawcy, przez zaofia-
rowanie im odpowiednich ko-
rzyści (podarków). Dzięki temu

jednostce, posiadającej np. o-

brotnego szefa handlowego, a

zwłaszcza — jak to sie mówi —

„umiejącego popić" z dostawca,
udaje się przezwyciężyć napoty-
kane trudności w dostawie albo
teź przyspieszyć zakończenie zle-
conych robót.

Trzeba podkreślić, że niektóre
zarządy czy dyrektorzy asygnu-
ia nawet na ten cel odpowied-
nie fundusze: swej jednostki.

Czy działanie takie jest 'zgod-
ne z prawem?

Takie pytanie postawił nieda-
wno Sądowi Najwyższemu — je-
den z Sadów Wojewódzkich.

Sąd Najwyższy rozpoznawszy
to zagadnienie, podjął w tej
sprawie specjalna uchwałę w

dniu 24 stycznia 1973 t. nr VI
KZP 62/72, w której uzasadnie-
niu Sąd Najwyższy wypowie-
dział następujący pogląd praw-
ny:

Chęć uzyskania przychylności
osoby pełniącej funkcje publicz-
ną nie dla siebie lub innej oso-

by, lecz dla przedsiębiorstwa (in-
stytucji), btóre (lub którą) udzie-
lający korzyści majątkowej re-

prezentuje, nie pozbaw" a tego
działania charakteru przesteu-
stwa, określonego w ąrt. 241
kodeksu karnego 1 ), nawet gdy
nastąpiło to za z^odą organu
danei jednostki, malacego wnlyw
na dyspozycję jej majątkiem.
Gdy sprawca sprawuje zarazem

zarząd mieniem jednostki, czyn
jego wyczerpuje znamiona prze-
stępstwa określonego w art. 200
§ 1 kodeksu karnego ?).

W konsekwencji powyższego
stanowiska Sąd Najwyższy pod-
jął w omawianej kwestii na-

stępująca uchwale:
Dysponowanie przez funkcjo-

narirszv n^tfczjtwh, zarządza-
jących mieniem społecznym, fun-
duszami przedsiębiorstwa na za-

kup wartościowych prezentów
dla innycji osób w związku z

nełnieniem przez nie funkcji pu-
blicznych ora? wręczenie im tych
prezentów, choćby celem zjed-
nania przychylności tych o«j)b
ula dSiSfelności przedsiębior-
stwa, stanowi jedno pr*°s

Ł
«p-

itwo iSkrtśttiie W."art.' ZOO ^93⁄4
1 art. 311 h .k. w zbiegu kumu-
latywnym.

A oto ogłoszone ostatnio u-

zasadnlenie uchwały:
„Udzielenie korzyści majątko-

wej innei osobie w zwiażku z

pełnieniem przez nią funkcji
publicznej stanowi przestępstwo
określone w art. 241 k.k . Pobud-
ką działania sprawcy dopuszcza-
jącego sie tego czvnu iest zwyk-
le chęć uzyskania przychylności
osoby pełniącej funkcje publicz-
ną dla samego udzielającego ko-
rzyści majątkowej lub dla in-
nej osoby. W świetle obowią-
zuiącs"-> prawa pobudka dz

;
ała-

nia nie ma wpływu na bez-
prawność czynu, wobec czego
chęć uzyskania przychylności
osoby pełniącej funkcje publicz-
na nie dla sprawcy lub innej
osoby, lecz dla przedsiębiorstwa
(instytucji), które udzielający
korzyści majątkowej reprezen-
tuje. również nie pozbawia te-

go działania charakteru prze-
stepnego.

Skoro udzielenie korzyści ma-

jątkowej innej osobie W związ-
ku z pełnieniem przez nią fun-
kcji publicznej stanowi prze-
stępstwo, to przeznaczenie na

ten cel funduszy przedsiębior-
stwa uspołecznionego iest bez-
prawne i to także wówczas, gdy
nastąpiło za zgodą organu przed-
siębiorstwa mającego wpływ na

dyspozycje jego majątkiem.
Czyn sprawcy dysponującego w

powyższy sposób mieniem spo-
łecznym stanowi jego zagarnie-
cie, sprawca bowiem przysparza
korzvsci majątkowej innej oso-

bie kosztem mienia społecznego
(art. 120 § 8 k.k.). W wypadku
gdy sprawca sprawuje Zarazem
zarząd tego mienia, czyn jego
wyczerpuje znamiona przestęp-
stwa określonego w art. 200
§1k.k.

Zadysponowanie przez osoby
zarządzające przedsiebiorstwem
jego funduszami na kuono war-

tościowych prezentów dla innych
osób pełniących funkcje publi-
czne w celu uzyskania ich przy-
chylności dla działalności przed-
siębiorstwa zawiera w sobie
także decvzje wręczenia powyż-
szych prezentów, a wiec element
wchodzący już w skład prze-
stępstwa określonego w art.
241 k.k . Okoliczność ta łącznie
z faktem że utrata przez przed-
siębiorstwo m

:
enia następuje do-

piero z chwila wreczenia pre-
zentów osobom obdarowanym,
sprawia, iż cale działanie prze-
steone stanowi jeden czvn wy-

czerpując? znamiona określone
wart.200§1iart.241k.k.w
zbiegu kumulatywnym.
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dokończenie ze str. 5

2 - tych przyczyn
—

na posta-
wione pytanie — Sad Najwyż-
szy udzielił odpowiedzi jak wy-

żej. ",

') Art. 241 stanowi m.in., że kto
w związku z pełnieniem iunkcji pu-
blioznej udziela lub oblecule udzie-
lić korzyści majątkowej lub osobis-
tej. podlśga lcarze pozbawienia wol-
ności ód (1 miesięcy do lat 5.

W wypadku mniejszej wagi spraw-
ca podltega ltorze pozbawienia wol-
ności do roku, ograniczenia wol-
ności albo grzywny.

-> Według art. 200, kto zarządza-
jąc mlouleiii spoleoznym albo bę-
dąc odpowiedzialny. za jego ochro-
nę lub nadzór nad nim w związku
z zajmowanym stanowiskiem lub
pełnioną funkcją, zagarnia to mie-
nie, podlega kąrze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10.

W wypadku mniejszej wagi sąd .

mosSfe zastosować nadzwyczajne zła-
godzenie kary.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
ZA PODJĘCIE

LUB "PROWADZENIE BUDOWY
BEZ POZWOLENIA LUB

WBREW JEGO WARUNKOM

Sąd Najwyższy rozpoznawał
sprawę odpowiedzialności kaniej
Wojciecha S. i innych na pod-
stawie, art. 80 ust. 1 prawa bu-
dowlanego. Przepis ten mówi, że

odpowiedzialności karnej podle-
ga ten ..kto przystępuje do bu-
dowy

' obiektu budowlanego bez
wymaganego przepisami pozwo-
lenia tia budowę bądź zgłoszenia
albo niezgodnie z. warunkami'
takiego pozwolenia lub zgłosze-
nia."

Na zapytanie jednego z sądów
wojewódzkich* Sąd Najwyższy
podjął dnia 21 lutego 1973 r. na-

stępującą uchwałę (nr VI K2P
65/72) w tej kwestii:

Odpowiedzialności na podsta-
wie art. 80 ust. 1 prawa buUow-
ianego (Dz.U . z 1961 r. Nr 7.
poz. 46, zin.: Dz.U . z 19t>5 r. Nr
13, poz. 91) podlega ten, kio
wbrew obowiązkowi uzyskania
zezwolenia na budowę (art. 3(>
prawa budowlanego,» prjzyśtęntóie
do budowy olneUtu budowlanego s

hez tarkipgo zezwolenia; (ijiwes-
tor).

Odpowiedzialność •innych osób
przystępu&ićyrli <lo wykonania
takiej butfowy, fttóre \viedzą o

braku' zezwolenia, albo możliwość
taką przewidują ,i' na tó' się go-
dz^ (arj^ § 1 kilt.) mieści się
w ^-ramaii|h, podżegania lub. po-
mtfbriiętj^ .i :ni<y. jefat uzałeżńio-;
naji, od ' odpóvviedźialnośći inwes-
tora.

W bząsadńięniu Sąd Tfajwyż- .

-

szy; -za^ifietey}.:,
„fcjyi^pv^^ek: ^uzyskania (...)

zezwolenia • ciąży . \ijaa
f;'

:

inwestorze
(art. ^^l^wa^udc^rlaaego), i >a
więc •iftWes!o#^moŻ0?.fbyć spraw-
cą ', 's^HĘtUi.f .sifiieto tóioi.iprzestęp-
stwąj;

wę^aft-;,^: ust'.' f-, pli^f^^iEfg

St-^iirdz^aie ,wi^c

lenia* ńa |pudę>W£ ożńpąjĘĘhĘgyffi
runki talae-nfś-,

'

zfts^^^uljia!^,
a ila^jslf^^^/że-;^^

i

pogwałceniem norm prawa budo-
wlanego, mających między inny-
mi na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa (art. 4 ust. 1 prawa bu-
dowlanego).

W takim wypadku osoba, któ-
ra organizuje i kieruje całością
robót, ponosi odpowiedzialność za

udzielenie inwestorowi pomocy
do przestępstwa określonego w

art. 80 ust. 1 prawa budowlane-
go.

Odpowiedzialność innych os.ób
przystępujących, do "nielegalnej
budowy "w stadium jej rozpoczę-
cia lub nawet w stadium j«j re-

alizacji nie jest uzależniona od
rodzaju' konkretnych. czynności
związanych bezpośrednio z tą bu-
dową i może również mieć postać
pomocnictwa (lub podżegania), je-
żeli zostaną wykazane elementy
umyślności działania (art. 7 § 1
k.k .)> /

Odpowiedzialność . pomocnika
lub podżegacza mieści się w ta-

kim wypadku w granicach ich
zamiaru i nie jest uzależniona od
odpowiedzialności inwestora (art.
19 § ł k.k,)".

NOWE PRZEPISY

ZMIANA WYSOKOŚCI
OPŁAT SKARBOWYCH

Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 1 czerwca 1973 r,
(Dz. U. Nr 25, poz. 145) dokonało
z dniem 1 lipca 1973 r. kilkudzie-
sięciu zmian dotychczasowych
stawek opłat skarbowych.

Zmiany dotyczą m. in. stawek
opłaty skarboWej Od podań do-
tyczących działalności zarobko-
wej, dopuszczenia do ruchu u-

rządżeń kotłowych, dźwigowych
i ciśnieniowych, pozwoleń na bu- 1

dowę i użytkowanie budynków, a

także' za wydanie: prawa jazdy,
uprawnienia do -działalności za-

robkowej i inne.

OPŁATY TARGOWE

Rada Ministrów rozporządze-
niem z 'dnik 12 ćzerwca 1973 r.

w sprawie opłaty targowej '(Dz.
U. Nr 25, poz.. 146) ustaliła górne
granice stawek opłaty targowej,
których szczegółową wysokość u-

stalać będą właściwe rady naro-

dowe.
Opracowała

STANISŁAWA ZIELIŃSKA

Koniec czerwca. Kolorowe słupki
w termometrach wahają się mię-
dzy 35 a 40°C. Powiat Puck... Są
tam tak atrakcyjne miejscowo-
ści jak Jurata, Jastarnia, Jastrzę-
bia Góra, Cetniewo, Kcywia,
Chałupy...

FLIRT Z przyrodą traci wartość,
gdy flirtujący ma pusty żołądek.
Zacznijmy więc od zaopatrzenia,

pamiętając że z reguły' każdy urlo-
powicz staje się dwutygodniowym
milionerem. Ciuła rok cały po to,
by na wakacjach nie musiał się
ograniczać.

W istniejącym osiem wieków ry-
backim miasteezku Puck, przez sie-
dem i pół stuleci nigdy nie narze-

kano na brak ryb. Dopiero w ostat-
nim ćwierćwieczu mie -może przy-
bysz zamówić na swój stół tego, na

co ma ochotę. Czyżby potomkowie
rodów Budziszów i Kbnkelów nie
potrafili obecnie łowić ryb? Potra-
fią łowić, ale...

POGOŃ ZA RYBIM OGONEM

Przez cały czerwiec 1973 roku
były kłopoty z rybami. Nie tylko
z węgorzem, ale również z flądra-
mi, śledziami, a nawet dorszem. Aż
trudno uwierzyć. Nawet w ponie-
działki bezmięsne. I nic dziwnego,
że ma winnych posypały się kary.

Zastanówmy się nad tą sprawą.
Na Wybrzeże przyjeżdżają dziesiątki
tysięcy turystów. Jedzą przez ca-

ły rok mięso, mało natomiast ryb.
Utarło się przekonanie, że ryby w

głębi kontynentu są nieświeże, że

są już mniej wartościowe odżyw-
czo. Abstrahując od tego. czy sąd
ten jest słuszny czy też nie, stwier-
dzić trzeba, że wczasowicz nad-
morski chce jeść ryby. Stają się
one jedną z podstawowych atrak-
cji pobytu nad Bałtykiem. I logika
nakazywałaby, aby serwować te

ryby zamiast mięsa, zwłaszcza że
konsument jest ZA-, taką właśnie
odmiana. •

Gwoli sprawiedliwości wspom-

nijmy, że władze wojewódzkie, jak '

i powiatowe postanowiły położyć
kres ( w lipcu i sierpniu) tym za-

niedbaniom. W ubiegłym roku by-
ły na terenie powiatu 43<Jsmażalnie
ryb, w tym 39 prywatnych. W bie-
żącym sezonie przybędzie dalszych

'20 punktów — częśię z nich prowa-
dzić będą zakłady! produkcyjne —'

Szkuner, Koga, - Gryf,' wreszcie sa-

ma - Centrala Rybna. Uruchomiono
smażalnię nawet w Białej Górze,
miejscowości: mało" znanej.

Drugie posunięcie, to funkcjono-
wanie punktów CR przez cały ty-
dzień łącznie z niedzielą. Każdą
Uspołeczniona i prywatna jadłodaj-
nia będzie mogła zdobyć ryby dla"
swoich; wczasowiczów. Wielką nie-
wiadomą pozostało: czy asortyment
ryb będzie urozmąicony?

Y Jednym, z żelaznych argumentów
usprawiedliwień

' Centrali Rybnej
jest: „W społeczeństwie nie ma tra-*

^

13⁄43⁄43⁄43⁄4 ą chęfeii pod s&n^InlSs
'•$$z~~5poWWówych. ZobaCzyrńf* ''-'fejg

«dołaafeh i usat ysfa-kćjońle^f^^fi
rezultatach nie omieszkamy napi-
sać;
•• Drugą, -po rybach, formą atrak
cyjnych posiłków są dania z tźw.

małej gastronomii: rożen, smażal-
nie.placków i frytek., W całym po-

,, wiecie było 22 smażalnie frytek i
placków — zwiększy sie ich licz-
ba w tym roku do 30. RożnóW (kieł-
baski, drób, szaszłyki} było w ub.
roku 39, a w obecnym sezonie doj-
dzie następnych 10.

Nie chcę się czepiać byle czego,
ale praca tychże punktów pozosta-
wia wiele do życzenia. Powinny być
czynne do co najmniej 20 a nawet
21 godziny. Niestety szereg z nich
czynnych jest od przypadku do
przypadku. We Władysławowie, tuż

przy stacji zamknięty jest rożen w

samo południe. Czy można zdawać
sie na widzimisie ajentów? Dla-
czego nie prowadzą władze miejskie
czy powiatowe ostrej kontroli?

Zastępca kier. Wydz. Handlu
PRN, Czesław LANSKI twierdzi, że
w mleczarniach jest masło, że pie-
czywa jest pod dostatkiem. Ale zbyt
często nie ma tych artykułów w

sklepach. Trudną sprawą jest prze-
widzieć, czy akurat w jakimś re-

jonie będzie najazd wycieczek. Ale
przecież' jakiś system awaryjno-in-

wie kredytowej sprzedaży 2 ton po-
midorów i wypożyczyli ma jedną
dobę samochód. Od ciotek zdobyli
trzy wagi domowe. Przyjechali ż

tym -wszystkim do Chałup i w sa-

mej wiosce oraz w rejonie dwóch
pól namiotowych sprzedali co do
jednego pomidora — cały transport
w około 7 godzin po cenie 18 zło-,
tych.

Zarobili ponad 17 tysięcy na czy-
sto. Mogli spłacić długi, zostało im
jeszcze na pobyt nad morzem do
polowy września. Ot co! I można

ocenić ich „skok", jak kto chce —

spekulanctwo, nieuczciwość, oszust-

wo, rozsądny spryt. Faktem jest, że
obie strony były zadowolone.

Ale nie bez powodu przytaczam
ten incydenćik. Obnaża w całej roz-

ciągłości nieudolność i brak inicja-
tywy Spółdzielni Ogrodriiczej „Wy-
brzeże". W PRN w Pucku powie-
dziano mi bez ogródek: „Ratują u

nas sytuację prywatni sprzedawcy.
Gdybyśmy liczyli na handel uspo-
łeczniony na niewielu stołach poja-
wiłyby się w sezonie warzywa- i
owoce."

WAKACYJNA SONDA

POWIAT PUCKI
MIODEM

NIE PŁYNIE
ANDRZEJ NAŁĘCZ-JAWECKI

terwencyjny trzeha stworzyć. Nie
popisują się władze puckie pomys-

łowością i inwencją!

KALAFIOR I POMIDOR
LUKSUSEM?

W połowie sierpnia 1970 roku po-
pijałem wieczorem fulla przy „Baro-
fitlSie" W. Chałupach. Fundowała mi
tśójfeą studentów z Warszawy., Zro-
bili. interes i pieniędzy mie-
li, pełną kieszenie.

Nie rtiieji forsy na wakacje, za-

dłużyli . &ię.i jak- oddać? Ale, mieli
głowę nie parady.. Opalona na

cżekoladowf-SSasia dostała ,1'st że

$tolićy, a. ,w

-foidbry sprzedaje,' fclfe tam p<0'2 -zł

Mloggam. • 'Na^- ^łwy^iłffi . Helskftn
igęna •'

rzys.Zący jejichłopęy ruszyli moz-

gbwnicarni. :,3⁄4 .••-•'
Wrócili ftep Warszawy, dogadali

się z pewnym „badylarzem" w spra-

To, że Ze względów" klimatycz-
nych, na północy kraju owe owo-

ce i warzywa rodzą się z kilkuty-
godniowym opóźnieniem, nie jest
żadnym usprawiedliwieniem. Nie
można też wciąż tłumaczyć się: „za-

skoczył nas najazd wczasowiczów"...
Oba fakty można przewidzieć.

„Wybrzeże" ma nowy magazyn w

Pucku. Jest gdzie ma. krótki okres
gromadzić młode ziemniaki, pomi-
dory, kalafiory, truskawki. Dlacze-
go studentom opłaciło się przewie-
zienie towaru z Polski centralnej?
Ba! W Pucku kilku działaczy miej-
scowych potwierdziło mi opinię
wczasowiczów: „Handel utrzymuje
wysr®fcie,,ceny~, sztucznie i/, ctwierdzi,
że zaspokajane są potrzeby tysięcy
przyjezdnych^ Jest- to -pociągnięeie
przyn-osZĄse zyski-. ..

"
•

I wszystko wskazuje na to, że po-
gląd ten Odpowiada prawdzie. Za
owocami biega się pół dnia po róż-

nych sklepikach, albo jeździ kole-

ją do większych miejscowości i wy-
staje w kolejkach.

Wchodzę def państwowego sklepu
w samym Pucku.- Czy jest miód?
Odpowiedź: „Od roku nie mieliśmy
już miodu". Czyżby pszczoły'wyfru-
nęły do Sżwecji? W kiosku CSO
dostrzegam kilka słoików starego

miodu wrzosowego (koloru ciemno-
-granatowego), na który niewielu
jest amatorów. Jakie w tej sprawie
można otrzymać wyjaśnienia? Se-
zonowość? Inny klimat? Bądźmy
szczerzy: karygodne niedbalstwo,
którego skutki zupełnie niepotrzeb-
nie denerwują ludzi!

Do sezonowych artykułów, nali-
czyć też trzeba lody, 53⁄4^3⁄4

6

chłodzące. Może z tym brązie le-
piej?

PiWO _ od kilku lat jest-go. za-

mało w całym województwie. Na
dworcu PKP w Pucku widzę kolo-
rową reklame uśmiechniętej pary
szepczącej czule: „Pepsi z lodu., to

więcej niż napój!" Ale w pokoju
Wydz. Handlu PRN w Pucku wi-
dzę krótkie wykazy punktów,, w.

których tę pepsi-colę będą sprze-
dawać. Przetargi, kłótnie — dla-
czego? A no dlatego, że będzie du-
żo za mało tejże pepsi, którą piją
lepsi!

Kawiarnia „Parkowa" w Pucku
— do picia jest tylko napój firmo-
wy za 3,50 zł. I to tuż przy owe]
znanej z zanieczyszczeń plaż/.

A więc znów nie potrafiono
wcześniej zagwarantować dostaw
napojów chłodzących. Nie będzie na

czas wody stołowej z Kołobrzegu.
A lody? Punktów ich sprzedaży by-
łowub.roku49,adojdzie8.I
to w skali całego powiatu A. tym-
czasem taka ilość punktów nie by-
łaby za duża dla samej Jastarni i —

Juraty. Efekt jest taki, że podczas
•upałów, w centrum Jastarni,,przed
okienkiem. dającym atrakcyjne
smakowo lody trzeba czekać w.ko-
lejce ponad pół godziny!

SKANDAL W CHAŁUPACH! :

Stała sie wioska Chalupv bar-
dzo modną miejscowością. Mieszka
w niej około stu rodzin rybackich,
ale iv sezonie spędza tu urlop co

najmniej 20- tys. osób Położona
między Władysławowem -a Jastar-

mią, z jecłnej strony Zatoka z dru-
giej Bałtyk. Las po obu stronach.
•Dodatkowa atrakcja: na plaży wi-
duje się znanych aktorów.,. ,

Jeszcze kilka lat temu dopiero w

lipcu otwierano w Chałupach jedy-
ny kiosk „Ruch" i pocztę. W tym
roku obie te placówki są otwarte

już w czerwcu, ba nawet ekspres
„Neptun" już zatrzymuje się w

Chałupach.
Jeszcze w 1971 roku mógł "indy-

widualny wczasowicz zjeść obiąd i
inny posiłek w IV kategorii „Baro
— Busie" . Prowadził go ajent.
Stał duży namiot, dwa stare auto-

busy i kilka stolików. I mogło tam

zjeść 200 osób obiad za 16 — 17
złotych. Było'duszno i nieporęcznie.
Ale bK&jJl .

W 1973 roku władze puckiej gas-
tronomii postSndwily rWSE&wHć iSa- '

wiloir gastronomiczny typu ..Giżyc*
ko", Koniec czerwca kilkadzie-
siąt osób nie może w ogple nic
zjeść, bowiem starą garkuchnię roz-

walono, a nowej nie nia!

Dyrektor Puckiego Przeds Gastro-
nomiczneg-o . Brygida MIOTEłŁ.
Nie załatwiona sjest siprawa doi^m
mentacji. '• Opóźnia architekt <pgfc
wjatowy - M«gla,by być sprawa .z^

' łatwiona do I'-lipca.
Kier. Wydz. HPiU w PRN, Cze-

sław GLAZA: Bzdura, do władz
PRN dokumentacja nie dotarła.
Gwarantuję, że ,u nas , najwyż®

•
;i dwa dni będzie trwało zat-wierdża%
•nie projektu. •

B MIOTEK. No tak, dokumen®-
tacja, jest jeszcze u nas. Mamy
tylko jednego pracownika zajrnu-
jącego się inwestycjami. Może zdą-
żymy...

Okazuje się, że-zakłady, z Giżyc,-
ka przysłały już wszystkie elemen-, .,

ty tego pawilonu kilka tygodni
przed naszą rozmową (25.VI.) . Leżą
przy domku dróżnika i czekają na

łaskawe decyzje' biurokratów.. Co
wczasowiczów w Chałupach ob-
chodzi to że dyr. MIOTKOWA ma

jednego referenta zajmującego się
ślamazarnie dokumentacją i projek-
tem. Co tu u diabła trzeba w ogo-
lę przeprojektować, skoro pawilo-
nik jest z gotowych elementów i
tylko trzeba go złożyć. Czy ktoś mo-

że chce dodatkowo zarobić na „pro-

jektowaniu" garkuchni?
Powiatowe Przedsiębiorstwo Re-

montowo-Budowlane, jedyna firma,
która mogłaby podjąć się zmonto-

wania owego pawiloniku.
Pytanie: Czy zgłoszono na czer-

wiec bądź lipiec zapotrzebowanie
na montaż pawilonu gastronomicz-
nego w Chałupach?

Dyr. Feliks STALKOWSKI: Nie
mam czegoś takiego w portfelu zle-
ceń. W ostatnich dniach też nikt.
nie zwracał się z ta sprawą. MOje
ulokują zlecenie u prywaciarzy...

W sporej miejscowości „wypo-
czynkowej" nie ma więc żadnego
otwartego dla Wszystkich punktu,
gdżie można byłoby zjeść obiad.
Dalej, w planie na 1973 rok figuro-
wało postawienie jeszcze dwóch te-

go typu pawilonów w Kuźnicach i
na Helu. Ale' nikt już nawet nie
marzy o ,tv.m. że staną jeszcze w

tym sezonie.

Stała kilka lat temu w Chału-
pach budka z warzywami i owo-,
carili (uspołeczniona). W tym roku-
nie ma po niej śladu. Był też skom-
ny sklepik spożywczy, który obsłu-
giwało kilka -osób. Terai ten sklep
rozbudowano, ale obsługuje tylko
jedna ekspedientka!

Czesław GLAZA wyjaśnia:- ludzi
brakuje, 30 osób w detalu. 35 osób
w gastronomii Czesław LANSKI do-
daje i budują elektrownię żarno-

wiecką, Port Północny; płacą dużo
więcej niż my..

Co to urlopowicza obchodzi?' Czy
drodzy kierownicy, prezesi i P.rze-'
'wodnicza.cy nie mogą nic na to po-
radzić? A od czego są półetaty, albo'
nawet ćwierćetaty? A dlaczego na

sezon nie ściągnięto studentów do
pracy w sklepach czy gastronomii?
Gdyby,tak głową ruszyć, na pewno

Ale głśsWy ś'ą- Od. .,

' drzemania na" 1

ttiSUadafcft'. 'S-a^gar- czei-woa;* gdy 'Od- ••

itiviedS0®W odbywały się \ aż

trzy, „ważne" konferencje. .Gdyby
tvch panów przewieźć do Chałup, to

w ciągu jednego dnia postawiliby
ów nieszczęsny paWilon!...

0
D
J
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dokończenie ze str. 1 .

Opóźnienia w-rozwoju usług hamowały m.in. spo-
łecznie pożądany proces stopniowego spadku udziału
żywności w strukturze konsumpcji. W warunkach
bowiem niedostatecznej podaży usług, ponadplanowy
wzrost przychodów pieniężnych ludności kierował się
siłą rzeczy na rynek artykułów żywnościowych i prze-
mysłowych. Wzmagało to napięcia odcinkowe wystę-
pujące szczególnie na rynku artykułów żywnościo-
wych i przeciwdziałało umacnianiu ogólnej równo-;
wagi rynkowej.

Ponadplanowe dostawy artykułów rynkowych rów-
noważyły ponadplanowy wzrost przychodów pienięż-
nych ludności i z konieczności spełniały dodatkowo
rolę przepiwwagi niedoboru usług. Struktura kon-
sumpcji zdeterminowana została w opisanej sytuacj 5

nie "strukturą potrzeb (popytu) ludności, lecz niedobo-
rem podaży, usług z jednej strony, a ponadplanowy-
mi dostawami artykułów rynkowych z drugiej. ..

PROGRAM ZBYT NIEŚMIAŁY

Przywrócenie zachwianych proporcji wzrostu spo-^
życia przez zdecydowane przyspieszenie dynamiki
rozwoju Usług jest niezbędne. Nie odpowiada tej po-

grzebie dotychczasowy program rozwoju usług na la-

ta 1971—1975 i do roku 1980 przedstawiony przez

Min. Handlu Wewnętrznego i Usług w lipcu ub. ro -

ku Tia Krajowej Naradzie. Coraz pilniejsza staje się
potrzeba weryfikacji tego programu w celu dostoso-

wania go do realnych (tj. mających pokrycie w do-

chodach) potrzeb ludności.

Gdyby poprzestać tylko na realizacji zadań zawar-

tych w omawianym programie — rozwieranie się
nożyc między podażą a popytem występowałoby na-

dal. Udział usług w wydatkach ludności ukształtował-

by się w 1975 r. na poziomie 17,6%, a więc wynosiłby
tyle samo, co w 1970 r. Realizacja "zadań wg progra-

mu na lata 1975—1980 oznaczałaby spadek udziału

usług w strukturze konsumpcji ludności poniżej po-

ziomu osiągniętego w 1970 r. .

Korektę programu należałoby oprzeć zarówno na

przewidywanym kształtowaniu się dynamiki przy-

chodów ludności, jak i na ocenie realnych możliwości

przyspieszenia dynamiki rozwoju usług tkwiących
i w ilościowych i jakościowych rezerwach istniejących

w tej dziedzinie.

Przyjmując ostrożnie, iż dynamika wzrostu przy-

chodów pieniężnych ludności w latach 1974—1975

utrzyma się W granicach tempa- planowanego na rok

bieżący, otrzymamy następujący ich szacunek:

1973 1974 1Ś75

Szacunek powyższy. określa raczej dolną granicę
przewidywanej dynamiki przychodów pieniężnych
ludności do roku 1975. Nie bierzemy tu bowiem pod
uwagę zarówno wysokiego przyrostu tych dochodów

w roku ubiegłym, jak również tego, iż w pierwszych
miesiącach br. dynamika ich była wyższa od założo-

nej w planie rocznym. Różnice te są zaś dość istot-
ne. W okresie czterech miesięcy. br. wynagrodzenia
objęte funduszem płac wzrosły bowiem o 14,7% (plan.
roczny 10,5%). Wypłaty z tytułu skupu produktów
rolnych zwiększyły się w tym okresie o 13,8 % (plan
roczny 7,6%), a wypłaty na rzecz pozarolniczej gos-

podarki nieuspołecznionej —

o 23,7% (plan 8,8%).
, Szacunek łącznych wydatków ludności na towary

1 usługi do roku 1975 opieramy na założeniu, iż wy-

datki te ukształtują się w analogicznej proporcji w

stosunku do oszacowanych przez nas przychodów
pieniężnych ludności, jak to miało miejsce w okre-

sie 1971—1972 oraz jak przyjęto w planie na rok 1973.'

Proporcje te są dość stabilne i nie wykazują istotnych
zmian (w 1971 r. udział omawianych wydatków
w stosunku do przychodów pieniężnych ludności wy-

nosił 87.6%, w 1972 r. — 85,8%, a w 1973 r. wg pla-
nu — 86 ,1%).

Szacunek wydatków ludności na usługi do roku

1975 przeprowadziliśmy z uwzględnieniem realnych
możliwości przyspieszenia dynamiki rozwoju usług
w

_
ramach ustalonych środków i możliwych do uru-

chomienia rezerw wzrostu. Jako dolną granicę tych'
możliwości przyjęliśmy ustalenia planu na rok 1973

w zakresie dynamiki rozwoju usług z uwzględnie-
niem ustalonych w tym planie zadań dodatkowych
oraz tzw zadań ponadplanowych.

Oparty na tych założeniach szacunek wydatków
ludności na usługi do roku 1975 jest niższy od oceny

realnego (tj. mającego pokrycie w dochodach) zapo-

trzebowania ludności na usługi. Wyniki szacunku

przedstawia poniższe zestawienie:

1970 1973 1974 197S

Wydatki ludności na zakup towarów
wmldzl
w procentacb

Wydatki ludności na zakup usług
•w mld zł
vi procentach

Udział wydatków na usługi
w wydatkach ludności

437,7 578,8 636,7 700,«
100,D 133,3 143,5 160,0

93,5 122,1 138,3 159,0
100,0 130,8 147,9 170,0

17,6'/. 71,4Vt 17,8 '/. 18,5V.

Przychody pieniężne ludności
w mld złotych 590
w procentach 100,0

900
152,7

995
168,6 .

Szacunek obejmuje dostawy towarów rynkowych
1 usług pochodzących zarówno z jednostek gospodarki
uspołecznionej jak i nieuspołecznionej. Przejmując, że

dynamika rozwoju usług w sektorze gospodarki nie-

uspołecznionej utrzymywać się będzie w granicach
przyjętych w planie na rok 1973 (przyspieszenie tej

dynamiki w latach następnych jest mało prawdopo-
dobne, zważywszy słabe dotychczasowe tempo wzro-

stu) otrzymamy następujący obraz możliwej do osiąg-
nięcia dynamiki wzrostu usług dla ludności w każ-

dym z tych sektorów do roku 1975:

1970 1973 1974 1975.

Gospodarka uspołeczniona
• wmldzł 72,8 98,9 113.2 130,0

iv procentach 100,0 135,9 155,5 180,a
Gospodarka nieuspołeczn.

wmldzł 20,7 23,2 25 ,1 29,0
w procentach * 100,0 112,1 121,2 140,1

Przedstawiony wyżej szacunek określa jednoćześ- ..

nie minimalne zadania w zakresie rozwoju usług,,
stanowiące dolną granicę równowagi rynkowej (pod
warunkiem jednoczesnego dostosowania struktury po-'
dąży usług do struktury popytu). Zadania te przewyż-

szają znacznie ustalenia zawarte zarówno w planie
5-letnim, jak i w programie przyjętym na Krajowej
Naradzie w sprawie usług. Obrazuje to poniższe ze-

stawienie zadań wzrostu' wartości usług świadczonych
przez jednostki gospodarki uspołecznionej':

1975
1970

Według założeń planu 5-letniego 113,5 mld zł wzrost o 55,1%
Według ustaleń Krajowej Narady
-w sprawie usług z lipca 1972 121,6 mld zł wzrost o 67,0%
Wedlilg przeprowadzonego

szacunku 130,0 mld zl wzrost o 80,0%

Przyjęte na Krajowej Naradzie w sprawie usług
zadania dodatkowe (ponad założenia uchwalonego
przez Sejm planu 5-letniego) wynosiły 9,1 mld zł.

Z przedstawionego przez nas szacunku opartego na

realnej ocenie potrzeb i możliwości wynika, że mi-
nimalne zadania dodatkowe dla jednostek gospodarki
uspołecznionej powinny wynieść nie 9,1 mld zl, lecz

co najmniej 17,5 mld zł, a więc blisko dwa razy wię->
eej.

Zasadnicza weryfikacja omawianego programu roz-

woju usług do roku 1980 powinna być dokonana sto-

sunkowo szybko, tak aby jednostki gospodarcze świad-

czące- usJugi mogły w najbliższym czasie przygotować
się do realizacji znacznie wyższych zadań zarówno

w ostatnich , latach bieżącego planu 5-letniego, jaK
i w następnej pięciolatce.

Przyjęta na rok bieżący praktyka planistyczna
ustalająca trzy rodzaje zadań w zakresie rozwoju
usług, tj.: 1) zadania wynikające z ustaleń NPG na

rok 1973, 2) zadania dodatkowe wynikające z usta-

leń Krajowej Narady, w sprawie usług oraz 3) tzw,
zadania ponadplanowe zwiększające oba poprzednie
zadania łącznie — podyktowana została koniecznością
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Dostrzegając wysiłki redakcji „Życia Gospodar-
czego , zmierzające do wypracowania prawidło-
wego poglądu na rolę handlu wewnętrznego w

szeroko ujmowanej problematyce rynku, pragnę
dorzucic na te* temat parę uwaa. bvć nioże
dyskusyjnych •). Sprawa miejsca rzadan hand"
jako najistotniejszego w naszych warunkach
ogniwa łączącego sferę produkcji ze sferą reali-
zacji, nie została jeszcze jednoznacznie określó-

z"ądani
J ° łem0ł w ' do

i*>*
nad

«
r

PROBLEMY RYNKU, a szczególnie utrwalania
równowagi rynkowej, ząjmdjąld Swóch'iaf cb-
łowe miejsce w naszej polityce gospodarnej.

W roku 1972, po raz pierwszy ód kilkunąstu Tat.za-
znaczyła się pewna przewagą dynamiki wzrostu pro-
dukcji przedmiotów spożycia nad tempem >żrć$tu
produkcji środków wytwarzania. W drugim półroczu
konsumenci mogli odczuć pozytywnie efekty nakła-
dów inwestycyjnych na rozwój produkcji szeregu no-

wych wyrobów przeznaczonych na rynek krajowy,
jak również rezultaty zobowiązań podejmowanych w

ramach „akcji 20 mld".

Istotne znaczenie dla wzbogaceni^ i urozmaicenia
zaopatrzenia rynku miały także większe dostąwy im-
portowanych wyrobów dziewiarskich, pończosząiq?ych,
owoców i warzyw oraz ich przetworów.

Drugim elementem Sytuacji rynkowej, określają-
cym pozycję konsumenta są przychody pieniężne lud-
ności. Podstawowe znaczenie ma tu wzrost wskaźnika
płacy realnej o 6,5 proc, w 1972 r., zaś w ciągij dwóćh
ostatnich lat —

o 12,4 proc. Oznacza to trzykfotnip
szybszy wzrost płacy realnej w porównaniu ze śred-
niorocznym tempem wzrostu z lat 1966—70.

W takiej sytuacji osiągnięcie przez handel uspołecz-
niony w 1972 r. wzrostu sprzedaży o ok 12,6 proc.
w porównaniu z lp71 r. należy uznać za duży. Sukces
w kształtowaniu równowagi rynkowej. Szcźególnie
godnym podkreślenia osiągnięciem jest wyższa dy-
namika sprzedaży towarów nieżywnościowyph (13,8
proc.) niż towarów żywnościowych (11,1 prpc.). W. la-
tach 1966—70 średnioroczne tempo wzrostu sprzedaży
było równe w obu działach i wynqsiło 7,1 proc.

Udział żywności w strukturze spożycia zmniejśzył
się z 46,2 proc. w 1971 r. dó 45,9 proc. W 1972 r.

W Warszawie udziaj artykułów n;eżywnościowych
wzrósł do 59,1 proc.

NA CO NAJWIĘKSZY PQPYT?

W strukturze sprzedaży towarów nieżywnosciowych
prym wiodą zdecydowanie towary służące do wypo-
sażenia mieszkań, podniesienia standardu życia i za-

gospodarowania czasu wolnego. Najwyższy wzrost

sprzedaży —

w granicach 13 do 31 proc.
— o siągnięty

został w skali kraju w artykułach takich, jak: pralki,
lodówki, odkurzacze, froterki, maszyny do szycia, te-
lewizory, radioodbiorniki, meble i artykuły sportowo-
turystyczne Dużą dynamikę sprzedaży notuje się też
w branży jubilerskiej i kosmetycznej. Podobne ten-
dencje w strukturze sprzedaży obserwuje się w pierw-
szych miesiącach bieżącego roku, przy czym dynamika
sprzedaży osiąga jeszcze wyższe wskaźniki.

W roku 1973 w posiadaniu społeczeństwa znajdzie
się o ok. 40 proc. więcej pieniędzy niż W r. 1970. Już
w ciągu pierwszego kwartału tego roku przekonaliś-
my się, że zamierzenie zwiększenia sprzedaży o 10 proc.
w stosunku do 1972 r. było zbyt ostrożne.

BRONISŁAW LALIK

Zarówno w roku ubiegłym, Jak i" w pierwszych
miesiącach br. największy był popyt na wyroby no-

woczesne- i funkcjonalne, o modnych wzorach i faso-
nach. Znajdowało to potwierdzenie w krótkiej rotacji
importowanych towarów wysokiej jakości oraz towa-
rów polskici) z wydłużonych serii eksportowych. Po-
twierdzeniem tych spostrzeżeń jest wysoka dynamika
sprzedaży w sklepach z wyrobami o wyższym stan-

(Jardzie,. iNp. sklep pod patronatem ZPO „Telimena"
w Warszawie z odzieżą damską, osiągnął w roku 1972
o blisko 23 jproc. wyższą dynamikę sprzedaży w sto-
sunku do 1971 roku, a sklep „Ludwik" —

z odzieżą
męską — bljsko 20-procentową.

Jakie wiiioski należy stąd wyciągnąć?
Rejestrowane wciąż poszukiwania towarów o nie-

wystarczającej podaży przy dalszym wzroście wkła-
dów oszczędnościowych w PKO nie pozwalają stwier-
dzić, iż nastąpiło już dostosowanie podaży do popytu.
Prowadzone w ciągu 1972 r. przez Stołeczną Infor-
mację Handlową badania popytu niezaspokojonego (na
podstawie zapytań konsumentów o możliwość nabycia
poszukiwanych towarów) wykazały, że obroty artyku-
łami nieżywnościowymi mogłyby być jeszcze wyższe,
gdyby podaż wyrobów rynkowych była dostateczna.
Z ewidencji SIH wynika, że konsumenci stołeczni po-
szukiwali takich artykułów jak: rajstopy uniwersalne,
aksamity, kremplina sukniowa i płaszczowa, szcze-

gólnie
'

w kolorach ciemnych, rękawiczki damskie
i-męskie skórzane, kożuchy damskie i męsk'e, wózki
dziecięce produkcji NRD, wyroby ze szkła krysztalo-
wegou głównie szklanki i kieliszki, garnki do frytek,
rpwery składane, niektóre typy rowerów nieskłada-
nyćh (Albatros, Jaguar, Ukraina, Kobuz). Nie są to

więc towary wyszukane, api też służące zaspokajaniu
potrzeb marginesowych segmentów rynku.

Trudno dziś również zaliczyć do takich towarów
rozszerzane spodnie z jakiegokolwiek materiału, czy
przeciętne meble do typowej kuchni, A za tymi właś-
nie towarami „ugania się" dziś cały wyż demogra-
ficzny.

O niedostatecznej podaży wielu artykułów świadczy
też wzrost sprzedaży w stołecznych sklepach komiso-
wych, który w 197? r. wyniósł 15,1 proc. w porów-
naniu do 1971 r. Oczywiście oferta komisowa nie jest
w całości akceptowana, wartość towarów poddanych
obniżce cen po rotacji dwumiesięcznej wyniosła w

1972 r. ponad 20 min zł. Jednocześnie jednak nie wy-

korzystane były z powodu braku podaży, możliwości
sprzedaży takich towarów, jak kożuchy* kremplina
Wzorzysta, komplety ubiorów damskich (garnitury)
bluzki boucle, swetry polo, rajstopy damskie z wzo-

rem, suknie damskie z wełny mohairowej, spodnie
damskie z krempliny, wełna mohairowa itp.

Sytuacja w sklepach komisowych jest barometrem
ogólnej, sytuacji rynkowej, a już na pewno stanowić
może podstawę do określania struktury asortymento-
wej towarów importowanych. Wystarczyło, by uspo-
łeczniony handel zakupił pewną partię popularnych
samochodzików „matchbox", aby ich ceny w komi-
sach spadły o 20 zł na sztuce, wyrównując się do ceny
państwowej — 60 zł.

KLIENT NICZEGO NIE MUSI

Analizując opisane tu zjawiska oraz obserwując za-

wartość „koszyka Zakupów" można stwierdzić, że
okres' zaspokajania podstawowych potrzeb soołeczeń-
stwa mamy już za sobą. Dalszy przyrost dochodów
ludności. prawie całkowicie powiększa tzw. fundusz
swobodnej decyzji, powodując wielką rozmaitość pre-
ferencji konsumentów, różniących się między sobą
cechami demograficznymi, psychicznymi, interesami,
potrzebami, wymaganiami itp.

SJpcśród wielu istotnych przemian, jakie zaszły na

rynku, dwie wydają się być godne szczególnej uwagi.

Pierwsza to zasadniczo nowa postawa konsumenta,
druga — ta howe tendencje w sttiikturze popytu.
Konsument już nic riie musi. Może natomiast uru-

chomić swój fundusz swobodnej decyzji, jeśli spotka
się z odpowiadającą mu ofertą. Start i struktura za-

pasów towarowych w handlu nie pozwalają stwier-
dzić, że w 1972 r. ta oferta w pełni odpowiadała kon-
sumentom. Dzisiaj konsument nie da się skusić na za-

kup w jednym sklepie koszuli z jakiegoś odrzutu eks-
portowego, bo wie, że jutro może znaleźć lepszą, np.
z importu.

Nie jest też łatwo skłonić konsumentów do kupna
towarów przecenionych, jeśli obniżka ceny nie rekom-

pensuje w pełni tych cech - towaru, których czas go

pozbawił. Poza tym trzeba wyjść z obniżką we właś-

ciwym czasie i do właściwych odbiorców adresować

ofertę.

Nowe tendencje w strukturze popytu sugerują, by
handel jak najszybciej dokonał weryfikacji struk-
tury asortymentowej swoich ofert w poszczególnych
sklepach. Jeśli np. notujemy rozwojową tendencję
sprzedaży artykułów związanych z rekreacją, trzeba
powiększyć asortyment i rozszerzyć dla nich front
sprzedaży, przekazując choćby papier codziennego
użytku do sklepów z artykułami codziennego zapo-
trzebowania. Podobnie i w polityce handlowej więcej
miejsca i czasu zająć muszą stosunki z producentami
tych właśne poszukiwanych asortymentów. Między
rozwojem danej branży a„ możliwością zaspokojenia
popytu na jej wyroby istnieje przecież ścięły związek.

ZANIEDBANY MARKETING

Pozyskiwanie konsumentów, bo o nirp trzeba' dziś
mówić, może być osiągane przez odpowiednie współ-
działanie handlu z przemysłem w systemie marketin-
gowym. Szczególna rola przypada tu handlowi, który
musi się stawać rzecznikiem interesów konsumenta.
Dziś nie wystarczy, aby handel spełnia! tylko rolę
sprawnego pcmcstu miedzy sferą produkcji a sferą
realizacji. W sytuacji kształtowania się równowagi
rynkowej handel musi być najaktywniejszym ogni-
wem, zbliżającym obie sfery.

Przed handlem rysuje się zatem zadanie świado-
mego kształtowania popytu, a więc dążenia do okreś-
lonego elastycznego modelu konsumpcji. Elastycznego,
czyli uwzględniającego zarówno upodobania nabyw-
ców, jak i usuwanie pewnych dysproporcji czy nie-

prąwidłówośtj, choćby były one częściowo zgodp*
z upodobaniami .konsumentów ale obiektywnie nieko-
rzystni, .

ZneJdoWąnie sposobów identyfikacji preferencji in-
dywidualnych zS społecznymi to jednak bardzo Skom-
plikowane zadanie.

Zasygnalizowane problemy pozwalają wskazać naj-
istotniejszą lukę w działalności przedsiębiorstw pro-
dukujących na rynek oraz przedsiębiorstw obrotu to-

warowego. Jest . nią brak działalności marketingowej.
Analizy rynku są niepełne i zbyt ogólne, brakuje

analiz regionalnych, a segmentacją rynku w ogóle
nie istnieje. Nie zdają egzaminu nieudolne próby re-

klamy towarów, czy. ptóby oddziaływania na okreś-
lone -kierunki- spożycia. Rozproszona-partyzantka; w

. aktywizacji sprzedaży nie gwarantuje oczekiwanych
rezultatów. -

Najskuteczniejszą ' drogą przejścia do nowopzsśnej
gospodarki jest uruchomienie między trzema - ogni-
wami sfery produkcji i realizacji, spotykającymi się
na rynku tj. przemysłem, handlem i konsumentem —

mechanizmu marketingowego współdziałania.
Szeroko .rozumiany marketing współćżcsny jest ni-

czym innym, jak motoryiznym mechanizmem Spraw-
nie funkcjonującej gospodarki, której celem jest mak-
śymąlne zaspokojenie potrzeb konsumentów • w spo-
łeczeństwie socjalistycznym.

Tak rozumiany marketing jest środkiem likwi-
dującym lukę organizacyjną' na styku przemysł n

handel. Jest on bowiem w stanie scalić całokształt
problematyki sfery pródukcji i sfery, realizacji. Obej-
muje on przeeićż zagadnienia oddziaływania na kształt
przyszłej produkcji, jej cechy jakościowe, wzornfę-
two, jak również inwencję W zakresie współdziałania
z konsumentem i obsługą techniczną sprzedaży.

Wobec nowej postawy konsumenta, nowa strategia
handlu powinna polegać na odpowiednim zróżnico-
waniu programu marketingowego dla poszczególnych
segmentów ryńku, co wynika i potrzeby zróżnicowa-
nia prsduktu i dostosowanią go do potrzeb okrfeśln-
nych nabywców, będąćych składnikami określonego
segmentu. •

.

'

Wydaje się. że organizacją, która byłaby w stapia
określić i urilchńrńić taki mechanizm marketingowego
dz

:
ałania mogłaby być odpowiednio ukształtowana

agencja reklamowa — organizacja typti usługowego,
która prowadziłaby "dziąłalność markętingoWą dla
przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych w skali
całego kraju.

*) Autor jest dyrektorem Zjednoczenia Domów Towarowych.

Największy wzrost sprzedaży dotyczy artykułów trwałego użytku — m. in. pralek. Fot A. JAŁOSIŃSKI

wynikającą ż niedostosowania omawianego programu

rozwoju usług do realnych potrzeb i możliwości. Nie

ma potrzeby uzasadniać, że tego npdizaju skompliko-
wane rozwiązania planistyczne powinny być jak naj-
szybciej zastąpione realnie wytyczonym programem

rozwoju usług, którego realizacja opierałaby, się na

nowych zasadach ekonomiczno-finansowych tworzą-

cych bardziej prawidłowe warunki społeczno-ekono-
miczne dla dynamicznego wzrostu podaży usług.

ŚRODKI SKUTECZNEGO DZIAŁANIA

Wzrastający w szybkim tempie — w związku z po-
nadplanowym wzrostem dochodów ludności —

. popyt
na usługi obnażył liczne słabości "działalności. usługo-
wej: organizacyjne, techniczne, materiałowe, inwesty-
cyjne i kadrowe. Dały o sobie znąć opóźnienia, w przy-
gotowaniu zespołu warunków niezbędnych dla reali-
zacji przyspieszonego rozrwoju usług. ,'

Wydaje się, iż szczególnie ujemnie zaciążyły tu

opóźnienia w przygotowaniu zaplecza naukowo-tech-
nicznego i badawczego niezbędnego do podjęcia kom-
pleksowych prac, mających na celu stworzenie nowo-

czesnych rozwiązań technicznych i ekonomiczno-orga-
nizacyjnych dla przyspieszonego rozwoju usług. Na
pilność podjęcia tego rodzaju kompleksowych badań
i ich wdrożenia do praktyki wskazywano m. In, na

Krajowej Naradzie w sprawie usług z lipća 1972 r.

Dotychczas jednak opracowany w częrwęu 1972 r, pro-
jekt problemu węzłowego, obejmujący nałożenia .kom-
pleksowych badań w zakresie rozwoju usług dla i lud-
ności nie doczekał Się podjęcia decyzjHo jęgp reali-
zacji. Głucho również na temat postulowanego, na tej
Naradzie utworzenia ośrodka naukowo*bad,awczego
integrującego węzłowe badania w zakresie- rozwoju
usług dla ludności i pełniącego jednocześnie funkcje
koordynatora tych badań w skali krajowej.

A wydatnego postępu w usługach nie da się osiąg-
nąć starymi metodami. Zaś nowoczesne rozwiązania
techniczno-organizacyjne \ ekonomiczne nie rodżą sdĄ
same, nie powstają przy urzędnitzym bfcifWiu. .

W powijakach są również prace nad reformą sy-
stemu planowania, kierowania i zarządzania W uspo-
łecznionej drobnej wytwórczości, będącej głównym
organizatorem tzw. usług bytowych dla ludności. Nic
nie wskazuje na to, aby nowe zasądy ekonomiczno-
finansowe, na jakich dfciałają jednostki inicjujące
przemysłu kluczowego, mogły być (po ich dostosowa-
niu do specyficznych warunków } zadań jednostek
usługowych drobnej wytwórczości) zastosowane w nich
w roku przyszłym. A przecież'właśnie w usługach—
bardziej niż gdziekolwiek indziej — niezbędne jest
szybkie opracowanie i wprowadzenie nówyjęb, zasad
ekonomiczno-finansowych, pobudzających rozwój usług
przez pełniejsze i bardziej racjonalne wykorzystanie
istniejącego potencjału usługowego.

O tym zaś jak wielkie śą możliwości przywiesze-
nia rozwoju usług przez uruchomienie ręzerw, świad-
czą przeprowadzone ostatnio przez GUS badania, do-
tyczące efektywności gospodarowania i rentowności
uspołecznionych -zakładów usługowych. Badania t«

wykazały nitski stopień wykorzystania istniejącego po-

tencjału usługowego, co jest szczególnie konsekwen-
cją pracy tylko na jedną zmianę (praca w systemie
dwuzmianowym występuje sporadycznie). Tylko od
44,l°/o do 57,8% cgólnej powierzchni lokali usługowych
wykorzystuje się bezpośrednio na wykonywanie usług
— co świadczy, że powierzchnia lokali usługowych
nie jest należycie wykorzystywana.

Oczywiście potrzebne są też środki inwestycyjne,
które w wielu przypadkach warunkują pełniejsze wy-

korzystanie rezerw. Cytowane wyniki badań GUS
wskazują bowiem jednocześnie na niski poziom tech-
nicznego uzbrojenia pracy w zakładach usługowych
uspołecznionej drobnej wytwórczości oraz wysokie
zużycie środików trwałych, wynoszące przeciętnie po-
nad 50%. Rzecz jednak w tym, że zwięksaone środki
na roziwój usług nie są w pełni wykorzystywane,
o czym świadczy fakt niewykonywania planów inwe-
stycji usługowych, nieterminowość oddawania obiek-
tów usługowych do użytku, a także niedostateczne
wykorzystywanie środków na inwestycje moderniza-
cyjne, warunkujące postęp techniczno-organizacyjny
w usługach. Czy są temu winne sztywne przepisy, ja-
kimi obwarowana jest możliwość wydatkowania tych
środków? Jeśli tak, to czy trzeba czekać latami na

ićh zmianę? W odniesieniu do usług ograniczenia ta-
kie od ęamego początku nie miały sensu, a nawet by-
ły wręcz szkodliwe, hamując tak bardzo potrzebny
postęp techniczny. Nie trzeba jednak brnąć 100 lem
przaz las, żeby stwierdzić, że się nie idizię po czy-
stym polu.
- Jeśli w żadnej z wymienionych uprzednio sfer dzia-

łań, zimierzających do przyspieszenia rozwoju usług
nie dokonano oczekiwanego postępu — to sam ten
fakt jest dostatecznym argumentem przemawiającym
ża pitóym poszukiwaniem nowych rozwiązań ekono-
miczno-finansowych, tworzących bardziej prawidłowe
rjfigiy i . impulsy dla rozwoju usług.

JAK „ROBI SIĘ" PLAN

Klasycznym przykładem nieprawidłowości znie-
kształcających statystykę usług i prowadzących do
wspomnianej na wstępie rozbieżności między społecz-
nym odczuciem a informacjami o wykonaniu pla-
nów jest dość sizeroko rozpowszechniona praktyka za-

liczania różnych robót wykonywanych na rzecz jed-
nostek i instytucji państwowych lu.b spółdzielczych
jako usług dia ludności. Podstawą takiej praktyki są
iiieagoćtne ze stanem faktycznym oświadczenia stwier-
dzające, jiż wykonane roboty pokrywane są ze środków
pieniężnych ludności.

Meqhanizm prowadzący do powstawania tych nie-
prawidłowości jest stosunkowo prosty. Zrodził się on

na gruncie obopólnego zainteresowania: z jednej stro-
ny jednostki, zlecającej, której w warunkach deficytu
usług zależy na terminowym wykonaniu danej pra-
cy—z drugiej zleceniobiorcy, któremu opłaca się wy-
konać usługę, jeśli oświadczenie, umożliwiające zali-
czenie tej pracy do usług dla ludności, gwarantuje
premie, ulgi podatkowe itp. Przywileje te związane są
bowiem.— jak wiadomo —* z realizacją planu usług
dia ludności.

O "stopniu rozpowszechnienia się tego rodzaju prak-
tyk gwiadczą zarówno* wyniki kontroli, jak i wspom-

niana już rozbieżność między wskaźnikami realizacji
planów a społecznym odczuciem stopnia zaspokoje-
nia potrzeb ludności w tym zakresie.

Omówioną wyżej nieprawidłowość pogłębiają sto-
sowane aktualnie zasady rozliczania jednostek usłu-
gowych z wykonania zadań planu rozwoju usług.

Narodowy Plan Gospodarczy określa te zadania
w ujęciu wartościowym. Podstawy ustaleń są ceny
usług aktualne w momencie opracowywania planu.
Tymczasem rozliczenie jednostek usługowych z wyko-
nania zadań planu oparte jest na cenach bieżących.
Jakie są tego konsekwencje?

W 1970 roku ogólny wskaźnik cen detalicznych to-
warów i usług nabywanych przez ludność wynosił np.
106,8 (przy przyjęciu za podstawę cen 1965 roku =

100). Natomiast wskaźnik cen usług zakupionych przez
ludność Wynosił w tym okfesie 115,4 . W 1972 ro-

ku ogólny poziom ęen detalicznych towarów kon-
sumpcyjnych obniżył się w porównaniu z 1970 ro-

kiem w granicach 0,4% i wynosił 99,6. Natomiast
ceny usług konsumpcyjnych wzrosły w tym okresie
w granicach 1,0% i wynosiły 101,0.

W tych warunkach występują znaczne różnice
w ocenie dynamiki rozwoju usług liczonych w ce-

nach bieżących i w cenach stałyoh. Ilustruje to po-
niższe zestawienie wskaźników wzrostu wartości usług
dla ludności w poszczególnych okresach liczone w ce-

nach bieżących i w cenaćh stałych.

cenyMeźące ceny łtaie

1961
me
1971

— 1965 (1960 = 100)
— 1970 (1965 = 1001
— 1972 (1970 = 100)

178,0
159,7
115,3

160,0
138,4
U3,9

Jak wynika z powyższego zestawienia, wzrost usług
liczony w cenach stałych (a więc rzeczywisty wzrost

podaży usług określający faktyczną poprawę' zaspo-
kojenia potrzeb ludności W tym zakresie) jest znacz-

nie niższy od tego, który wynika z obliczeń Opar-
tych na cenach bieżących. I tak np. w 1970 roku lud-
ność nasziego kraju zakupiła usług na sumę o 34,9 mld
większą aniżeli w 1965 roku. Jednakże tylko,
2?,5 mld zł stanowi! rzeczywisty przyrost konsumpcji
usług. Pozostałe 12,4 mld zł przyrostu usług nie mia-
ło żadnego wpływU na poprawę zaspokojenia potrzeb
ludności, gdyż wynikało ze wzrostu cen usług. Ina-
czej mówiąc, 35,5% przyrostu wydatków ludności na

usługi w omawianym okresie wynikało ze wzrostu cen

usług, a jedynie pozostałe 64,5% tego przyrostu miało
swe źródło w faktycznym wzroście wolumenu spoży-
cia usług.

Tak więę jedynie 64,5% przyrostu wartości usług
wykonanych w badanym okresie w zakładach usłur
gowych jest rzeczywistą miarą wzrostu ich wyników
gospodarczych.

Utrzymywanie zasady rozliczania zadań planu roz-

woju usług w cenach innych aniżeli te, w których
sformułowane zostały te zadania planu, oddziałuje
demobilizująco na jednostki usługowe, sprzyjając po-
nadto (w pogoni za Wartościowym wykonaniem za-

dań planu) nieuzasadnionemu zawyżaniu cen usług
przez zawyżanie kalkulacji kosztów. Ponieważ często

jest to łatwiejsze, kiedy wykonuje się usługi dla in-
stytucji, powstaje tendencja angażowania potencjału
usługowego właśnie dla njch kosztem zaspokojenia
potrzeb ludności. W kontekście nieprawidłowej kal-
kulacji kosztów usług należy, wydaje się, szukać też

wyjaśnienia, dlaczego zatrudnieni przy wykonywaniu
usług dla instytucji mają wyższą wydajność i wyż-
szą płacę niż zatrudnieni przy świadczeniu usług dla
ludności.

Radykalpe roęwiązapie problemu nie może tu po-
legać tylko na wzmożonej kontroli. Należałoby przede
wszystkim zastanowić się nad tym, co nalepy zmie-
nić w aktualnych metodach planistycznych, w syste*
mie ewidencji oraz systemie bodźców ekonomicznych,
aby wyeliminować a przynajmniej poważnie osłabić
zainteresowanie przedsiębiorstw usługowych tego ro*

dzaju praktykami zniekształcającymi obraz statysty-
ki. Groźba kary powinna być środkiem ostatecznym,
który trzeba wprowadzać wówczas, gdy nie można
w inny sposób zapobiec powstawaniu nieprawidło-
wości.

Usługi -są szczególnie trudną do kierowania sferą
działalności,, obejmuje ona bowiem różnorodne dzie-
dziny wchodzące w zakresie kompetencji wielu re-

sortów i jednostek centralnych. Statystyka usług wy-
mienia ponad 100 różnorodnych dziedzin, których roz-

wój nadzorowany jest na szczeblu • centralnym przez
19 ministerstw oraz 9 centralnych urzędów i naczel-
nych organizacji spoleczno-gospodarczych. Szczególna
rola przypada resortowi Handlu Wewnętrznego i Usług
nadzorującemu i koordynującemu ok. 1/3 potencjału
usługowego i to głównie ńa tak ważnym odcinku,
jakim są tzw. usługi bytowe dla ludności. Ocena do-
tychczasowej, praktyki zdaje się wskazywać, że Mini-
sterstwo to nie jest. dotychczas w stanie funkcji, inte-
grującej, skutecznie pełnić, gdyż siłą rzeczy koncentru-
je ono swą działalność na sprawach obrotu towarowego
i żywienia zbiorowego (gastronomia).

Problem usprawnienia państwowego kierownictwa
rozwojem działalności usługowej należałoby rozwa-

żyć w ścisłym powiązaniu z zasadami nowego mo-

delu ekonomiczne-finansówego dostosowanego do
branżowej specyfiki usług. Pomocne w tym zakresie
mogą się okazać doświadczenia innych krajów socjali-
stycznych. Dotyczy to szczególnie koncepcji kombina-

. tów usługowych realizowanych w ŃRD oraz — działa-
jących na odmiennych zasadach — wielkich organiza-
cji usługowych w Związku Radzieckim podporządko-
wanych bezoośrednio, na szczeblu republik związko-
wych, odrębnym ministerstwom do spraw usług by-
towych. Nieco inne Rozwiązanie órganizącyjne przy-
jęto W Bułgarii, gdzie na szczeblu centralnym powo-
łano do życia odrębny organ administracji państwo-
wej do spraw usług (Komitet do Spraw usług), dzia-
łający nie na zasadzie resortu lecz organu kolegial-
nego. L

Zarówno istotne opóźnienia w rozwoju uslujg, jak
i rosnąca ich ranga społeeano-gośpodarćza domagają
się pilnego podjęcia prac nad doskonaleniem organi-
zacji i reformą systemu funkcjonowania tej sfery
działalności. Dotychczasowe doświadczenia wskazują,
iź nie jest ona W stanie spełniać społecznych oczeki-
wań i dotrzymywać kroku ogólne} dynamice rozwo-

ju gospodarczego.

CZESŁAW NIEWADZI
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BOGNA GRABOWSKA
Liczba, zapisów chłopskich po

chody osobowe w Motozbycie.
maszyny

— m . in. po roztrząsacze obornika — jest juź dluzsza niż po samo-

Fot. B. WIELOPOLSKA

GDYBY
takie pytanie padło na

olimpiadzie wiedzy rolniczej i
gdyby czas na odpowiedź był

liczony w minutach —

na pewno
nie byłoby wygranej. Postawione py-
tanie jest kopalnią problemów. Peł-
na na nie odpowiedź byłaby chyba
„wywiadem-rzeką". My z inż. Szy-
makiem, inspektorem RRZD*) Wy-
soka w pow. Syców (woj. wrocław-
skie) szukając odpowiedzi na to py-

tanie przejechaliśmy pół powiatu,
odwiedziliśmy 9 gospodarstw w róż-
nych Wsiach i gminach, rozmawia-
liśmy z rolnikami (seniorami i ju-
niorami) i wysłuchaliśmy wielkiego
monologu energicznej gospodyni...

Co tak bardzo zdenerwowało pa-

nią Wenclową, żonę rolnika z Dzia-
dowego Mostu?

.

— Do pana nie mam pretensji —

mówiła do inż. Szymaka. — Pan tu
na tym motorze jeździ cały rok po
2 razy w tygodniu, deszcz czy mróz,
że aż kiedyś pana reumatyzm w te
kolana chwyci. Zobaczy pan! Ale w

końcu to
^ i na pana zacznę krzy-

czeć — bo po co ,.chłqpu<. w> głowie
kręcić o tej mechanizacji i unowo-

cześnianiu, skoro o sprzęt tak trud-
no! POM nam założył: teraz świa-
tło, doprowadził wodę, wiadomo, to

wygoda. Ale. to jeszcze nie wszystko.
Miały być: przecież nowe stanowiska
w oborze, kojce dla tuczników, spy-
chacz -do - obornika, silosy przejaz-
dowe. Już wiosna, w polu trzeba
robić, a mój stary jak głupi ciągle
na rowerze do powiatu zapycha, a

todoPOM-u,atodoPZGSpo
maszyny. Potrzebny nam jest pilnie

• roztrząsacz do obornika, potrzebna
dmuchawa, przetrząsacz do siana.
Kombajn na zespół mieli nam sprze-
dać. Dokupiliśmy gruntu, mamy te-
raz 30 hektarów pola, bez maszyn
nie damy rady. Jak mamy dla pań-
stwa produkować dużo mięsa i mle-
ka to państwo musi nam pomóc na

początek. IJla mnie samej to i 2 kro-
wy wystarczy — podoję i spokój
będę miała. Po co mi to wszystko?
Pó co mi tyle krów i opasów? Dla-
czego ja sama mam robić za trzech?
Chłopa nigdy w domu nie ma — na

rowerku jak młodzik za tym uno-

wocześnianiem jeździ... Inne w moim
wieku , ugotują obiad i w telewizor
patrzą^ a ja haruję i haruję. Syn
się zlitował, z miasta przyjechał, to
w p<jju chociaż porobi. Córka naj-
młodsza, co jeszcze została, mówi mi:
„Pdszłabym do miasta, mamo, mam

gdzie ptacować, lżej tam jest, ale
ml ciebie mamo żal...". I pomaga
jak może. Gospodarstwo nasze niby
-

r- jak pan mówi, —

ma być wzor-

cowę:' kiszonka z traw okryta fo-
lią ai pachnie tak się udała, na

polmzSr kiszenia tu ludzie przyjeż-
dżali, "cała szkoła raz była; dom od-
nówiopy, postawili my nową stodo-
łę, wszystko ogrodzone — chyba
więcej' jak pół kilometra nowych
płotów mój chłop postawił —

po-
letka, demonstracje, pokazy, pastwi-
ska kraterowe... .W oborze barachło
1 widły .zamiast spychacza. Taka to
nowoczesność...'

Rzeczywiście gospodarstwo Kazi-
mierza Wencla pięknie położonie pod
lasem, o wzorowej konfiguracji pól
— jednocześnie cieszy oczy i razi
kontrastami: odnowiony dom z ła-
zienką, widny, obszerny, wygodny,
nowa stodoła, 2 ciągniki, ładowacz
obornika, siennik do nawozów, a o-

bolc tego zdementowana obora, nie-
rozrzucońy- Obornik, w miejscu pro-
jektowanych, silosów przejazdowych
doły podeszłe wodą.

*

U Bartkowiaków w Niwkach Ksią-
żęcych sytuacja jest jeszcze bardziej
napięta

:
. Kończą się właśnie roboty

murarskie przy adaptacji starej o-

bory do nowych potrzeb. Sześć ty-
godni temu POM Syców został po-
wwdomioitf przez gospodarza o ter-
minarzu robót i już teraz —

w myśl
ustaleń między POM-em a rolnikiem
— czas najwyższy zainstalować wodę
i światło, zamontować taśmowy

zgarniak do obornika, pozakładać
poidła, urządzić stanowiska dla krów
i kojce dla świń. Część inwentarza
wprowadzono na czas remontu do
sąsiadów, część tymczasowo wsta-
wiono do stodoły —

a jest tego nie-
mało: 29 sztuk bydła (w tym 7 krów
i 3 cielne jałówki) oraz 8 macior.
„Poniewierają" się krowy mleczne'
i piękne jałówki kupowane na auk-
cjach w Gdańsku, kłopot z żywie-
niem i dojem niemały. Na krótką
metę było to do wytrzymania, ale
teraz gdy roboty murarskie się koń-,
czą, a specjalistów z POM-u nie wi-
dać —

sprawa się komplikuje. Tym
bardziej, że z robotami w polu nie
można zwlekać. Bartkowiak-senior,
spracowany już człowiek pomaga
przy murarce. Bartkowiak-junior
jeździ w poszukiwaniu ceowników
i teowników, których nie ma ani
w POM Syców, ani w „Peberolu",
ani w MBM, ani w sąsiednim POM
w Oleśnicy.

„Czas rolnika jest cenny", „Rol-
nik nie powinien tracić czasu na

cele nieprodukcyjne" — mówią czę-
sto drukowane słowa. '-•• -'

— Ja nie mam czasu jeździć za

ceownikami i teownikaml, za Spa-
warką i elektryczną przecinarką do
metali — mówi rolnik. — Ja muszę
pilnować pola, żeby na czas wszy-
stko zdążyć. Muszę doglądać inwen-
tarza.

— Zachęcać chłopa do specjaliza-
cji w produkcji zwierzęcej bez zor-

ganizowania zaplecza technicznego
— to gołosłowne. To po prostu nie
ma sensu —. mówi inspektor Szy-
mak.

Dlatego też 40 procent czasu inż.
Szymaka (starszego inspektora do-
radztwa specjalistycznego RRŹD
Wysoka na powiat Syców) pochła-
niają prace nad zorganizowaniem
obsługi technicznej i wyposażeniem
w odpowiedni sprzęt gospodarstw,
którym —

w myśl aktualnej polity-
ki rolnej — zgodnie ze swym roze-

znaniem, w oparciu o fachową wie-
dzę i własne doświadczenie propo-
nuje intensyfikację produkcji).

Mamy więc już fragment odpo-
wiedzi na postawione w tytule py-
tanie: praca doradcy rolnika polega
w dużej mierze na przezwyciężaniu
oporów techniczno-organizacyjnych
związanych z rozwojem gospodar-
stwa.

— Czy zawsze idzie to tak ciężko?
— pytam inżyniera.

— Zależy w jakiej dziedzinie. W
dużej mierze udało się nam uspraw-
nić usługi. z zakresu murarki, sto-
larki i ślusarki świadczone przez
rzemieślników wiejskich. Z robót
wykonywanych przez POM-y jesz-
cze najszybciej idą instalacje wody
i światła. No i sprawny jest system
rozprowadzania przez POM-y doja-
rek Alfa-Laval, dzięki doskonałemu
przygotowaniu akcji przez serwis
„Archimedesa". Najgorzej jest z wy-

posażeniem wnętrz budynków • in-
wentarskich łącznie z mechanizacją
zadawania pasz i usuwania oborni-
ka. Najtrudniejsza sprawa

— to tzw.

kompleksowa modernizacja i mecha-
nizacja, a przecież o prawdziwym
postępie trudno mówić, gdy proce-
sy produkcyjne są unowocześnione
tylko częściowo.

Zapotrzebowanie na modernizację
gospodarstw jest olbrzymie. Rolnicy
nie żałują na to pieniędzy. Fakt, że

chcą inwestować w gospodarstwo
jest optymistyczny. Minęły już te

czasy, kiedy rolnicy bali się nakła-
dów na gospodarstwo i kupowali fu-
tra. Dziś domagają się traktorów
„Ursus 330", rozdrabniaczy uniwer-
salnych „Bąk", rozrzutników do o-

bornika, nowoczesnych kosiarek. W
składnicy maszyn rolniczych w Sy-
cowie na atrakcyjny sprzęt rolniczy
pozapisywane są długie kolejki ni-
czym' w Motozbycie na samochody.
Aktualnie ogromnie poszukiwane są
widełkowe przetrząsacze do siana,
specjalnie przydatne na intensywnie

nawożonych .łąkach. Zdarza się, że

chłop jest gotów kupić przetrząsacz
do siana za dolary — tak mu na

tym zależy. Podobno „Agroma" w

Krakowie niektóre atrakcyjne ma-

szyny sprzedaje za dewizy..,

'
— Jaki jest pana osobisty pogląd

na sprawę poradnictwa rolniczego
i czy ma pan własną, wypracowaną

metodę pracy?
— Uważam, że doradca rolnika

powinien działać na jego korzyść.
Aktualnie sprowadza się to do in-
tensyfikacji produkcji zwierzęcej —

i tutaj interesy rolnika i interesy
państwa są zgodne: im więcej mleka
1" mięsa produkuje rolnik, tym więk-
szy iria dochód i tym lepiej są Zaspo-
kojone:" potrzeby społeczeństwa. I-
stnieje jednak dysproporcja między
zapotrzebowaniem rolników indywi-
dualnych na sprzęt techniczny pro-
dukcji przęmysłowej i montaż insta-
lacji, a stopniem zaspokojenia tych
potrzeb, czfga jwidęieJiśmjt^Jięzne
przykłady w terenie. I tutaj jest
główny hamulec w mojej pracy, rzu-

tujący na sferę psychologiczną i . u -

kład stosunków między rolnikiem i
jego dorącłcją.riRolnik musi mieć za-

ufanie do doradcy. Zdobyć zaufanie
rolnika nie jest łatwo. Potrzebna
jest tu gruntowna wiedza, umiejęt-
ności praktyczne, odpowiedzialność
i stateczność doradcy, umiar w apli-
koWaniu „nowości", umiejętność roz-

wiązywania konkretnych problemów
danego gospodarstwa, dbanie o in-
teresy chłopa. Tu nie ma elemen-
tów i cech ważniejszych i mniej
ważnych. Doradca rolnika musi speł-
niać wszystkie te warunki, gdyż po-
dobnie jak w znanym prawie Lie-
biga — jeśli tylko jeden element
będzie, w minimum —

sprawa się
nie uĄa;i zaufanie pryśnie.

— Projektując więc rozwój kon-
kretnego gospodarstwa — ciągnie
dalej inż. Szymak —

muszę zawsze

brać poprawkę na przezwyciężanie
oporów techniczno-organizacyjnych:
na ile stać rolnika, na ile stać mnie
jako inicjatora i doradcę, na jakie
usługi placówek do tego powołanych
mogę liczyć i jakie usługi trzeba
zorganizować w oparciu o rzemiosło
wiejskie.

— Jak wyglądają pierwsze pana

rozmowy z rolnikiem zainteresowa-
nym intensyfikacją gospodarstwa?

— Chodzę z rolnikiem po jego
obejściu i po polach, pytam się, o-

glądam wszystko i wprawdzie bez
formularzy i druków, ale w myśli
montuję sobie niemal całą ankietę
dotyczącą rolnika i jego obiektu. Bio-
rę oczywiście pod uwagę wiek rol-
nika i fakt, czy ma następców, do-
wiaduję się jakie ma zamiłowania.
Muszę znać obszar i klasę gruntów
ornych i łąk, pytam, czy zamierza
ziemi dokupić, pytam co uprawia
1 jakie zbiera plony. Oglądam in-
wentarz żywy, rozmawiamy p jego
wydajności. Szczegółowo także oglą-
dam i oceniam budynki. Przewidu-
jąc, że przy rozpowszechniającym się
kombajnowym sprzęcie zbóż, przy
polowej produkcji pasz i nowocze-

snych metodach konserwacji wystar-
czy rolnikowi mniejsza stodoła —

część stodoły typuję na przedłużenie
budynku inwentarskiego dla umoż-
liwienia instalacji ciągów paszowych
i obornikowych. Potem, po takim
wstępnym szkicu zalecam rolnikowi
zwiedzić odpowiedni typ zmoderni-
zowanego gospodarstwa, a przy naj-
bliższej okazji zabieram go na wy-

cieczkę. Po powrocie, po obejrzeniu
dobrze prosperujących, zmechanizo-
wanych gospodarstw decyzja rolni-
ka jest już zwykle ugruntowana. Po-
magam mu więc znaleźć projektan-
ta, jestem przy projektowaniu, o-

mawiamy sprawę, zdobycia materia-
łów, ustalamy sprawy wykona-
wstwa... Potem przychodzi żmudny
okres przezwyciężania coraz to no->
wych kłopotów roboczych. Widzia-
ła już pani chłopów uganiających

się za teownikami! Ale wreszcie kie-
dyś prace montażowe się kończą.
Przy rozruchu produkcji często się
zdarza, że razem z chłopem jadę
na aukcję do Malborka po zarodo-
we jałówki.

— A jak wygląda na co dzień pa-
na współpraca z gospodarstwami,
które już od dłuższego czasu ma

pan pod swoją opieką?

— W naszym powiecie gospo-
darstw współpracujących z RRZD,
czyli tak zwanych „wdrożeniowych"
jest 12. W gospodarstwach tych
„wdraża się", czyli wprowadza do
praktyki racjonalne metody produk-
cji. W tym roku tematy „wdroże-
niowe" dotyczą żywienia bydła
trzody chlewnej, polowej produkcji
pasz i agrotechniki nowych odmian
zbóż. Nie chodzi tutaj jednak tylko
o podane wyżej tematy „wdrożenio-
we" — chodzi o całokształt gospo-
darowania. Ja od 3 lat prowadzę
7 gospodarstw, kolega mój ma ich
obecnie 5. Wszystkie są na dobrym
poziomie i służą nam jako obiekty
do demonstracji przy -prowadzeniu
szkoleń praktycznych. Nie są jesz-
cze w..pęłni wzorowe, takie.na „wy-
soki połysk"; są to jednak gospo-
darstwa, w których dość się dzieje,
w których widać rozwój i dążenie
do unowocześnienia. Dobra organi-
zacja pracy, sprawna robota, dąże-
nie do rozwoju gospodarstwa — to

są właśnie rzeczy, które chcę upow-
szechnić. Że przy tym widać nie-
jednokrotnie borykanie się rolnika,
trudności z zaopatrzeniem — to jest
właśnie aktualna nasza sytuacja.
Niech zwiedzający uczą się i tego,
że trudności trzeba jakoś przełamy-
wać, że nie można się nimi zrażać.

— Najważniejszy mój obowiązek
w stosunku do „moich" gospodarstw
— to częsty dojazd. Staram się do
nich wpadać przynajmniej 2 razy na

tydzień. Zwykle zaraz po przyjeź-
dzie objeżdżam motorem wszystkie
pola sam, bez rolnika; znam prze-
cież w tych gospodarstwach każdy
kawałeczek ziemi. Potem rozmawiam
z gospodarzem, przekazuję mu swo-

je obserwacje, dyskutujemy, daję
moje wskazówki. Istotne jest to, że

są to zalecenia bieżące, aktualne,
wynikłe z obserwacji i poprzedzone
rozmową z rolnikiem.

*

Nasz „rajd" po gospodarstwach
wdrożeniowych potwierdził relacje
inż. Szymaka. Zaczęliśmy od Dziado-
wej Kłody. Znana wieś sycowska
może się naprawdę gospodarstwem
Mieczysława Koneckiego poszczycić.
Jest to* rzeczywiście obiekt na me-

dal. Ma on wybetonowane podwórze;
można suchą nogą przejść z domu
do obory... Gnojownią to podręcz-
nikowy czworościan obornika, uło-
żonego niemal z geometryczną do-
kładnością: W betonowym silosie ki-
szonka z ziemniaków parowanych • z

ciemnymi warstwami lucertiy wy-

gląda jak migdałowy, przekładany
tort.

Dom mieszkalny jest przebudowa-
ny i.' wyposażony we wszelkie wy-

gody (wodociąg, łazienka itp.) . Bu-
dynek inwentarski poddano w roku
ubiegłym kompleksowej mećhaniza- -

'

cji i modernizacji, a' także'wypo-'
sażono w opisane wyżej obiekty to-

warzyszące jak silosy i gnojownią.
Wynik współpracy rzutkiego rolni-
ka i jego doradcy z sycowskim-
POM-em dał tu efekty bardzo dobre.
Stanowiska dla krów i kojce • dla
trzody usytuowane są wzdłuż ' osi
głównej budynku, co . pozwala na

wprowadzenie ciągów obornikowych
i paszowych. Budynek jest oczywi-
ście wyposażony w instalacje elek-
tryczne i wodne oraz urządzenia
wentylacyjne nawiewno-wyciągowew
W paszami znajdują się wygodne
pojemniki na śrutę, mieszanki tre-

ściwe, płatki ziemniaczane, suche
wysłodki. Na półce — niby w spi-
żarni — stoją puszki i pudełka: Pa-
szowit, Polfamix C, Polfamix P.

Kran 1 zlew umożliwiają utrzyma-
nie pomieszczenia w czystości. Pod-
ręczna apteczka wyposażona jest w

sondę i trokar. W paszami okopo-
wych rozdrabniacz „Bąk" ułatwia
rolnikowi pracę.

W oddzielnej, wzorowo utrzyma-
nej kabinie błyszczy niby klejnot
— lśniący metal dojarki Alfa-Laval.

Zmodernizowane gospodarstwo
Mieczysława Koneckiego jest pod-
sumowaniem efektów wycieczek
szkoleniowych organizowanych przez
inż. Szymaka, a* jednocześnie kla-
sycznym niemal przykładem tzw.

„dyfuzji" postępu rolniczego z go-
spodarstw rolników opolskich na te-
ren drugiego województwa. Inż.
Szymak wylicza to po kolei:

— Klatki porodowe macior śą wg
wzoru Joachima Larysza, kojce dla
tuczników — Wg Tomahka; ókńa
podwójne, bezzawiasowe, z nawie-
wem regulowanym i skierowanym
ku górze zostały podpatrzone u No-'
glika. Drabiny paszowe tej konstruk-
cji widział rolnik u Andreasjka z

Czeskiej Wsi, tam też był zainsta-
lowany taśmowy zgarniak obornika,
produkowany przez POM Lublin.

Dla pełnej modernizacji budynku
Inwentarskiego przewidziany jest je-
szcze parnik elektryczny, mieszarka
do pasz i wózek do zadawania-kar-
my.

— Dawniej M. Konecki trzymał
2 maciory i około 8—10 sztuk'bydła,
a teraz 8 macior i łącznie bydła 30
sztuk, w tym 6 krów, 5 jałówek
cielnych, 3 cielęta i 16 opasów. Go-
spodarstwo posiadające 18 ha grun-
tów ornych i 2,6 ha pierwszorzęd-
nych kwaterowych pastwisk — stać
na taką obsadę. Dawniej towarowa

produkcja żywca wynosiła tu około
200—300 kg żywca z hektara, a te-
raz przy średniej plenności macior
wynoszącej około 20 prosiąt rc^zpie
— tuczniki i' opasy mogą w sumie
dać z jednego hektara blisko 800 kg.
Rolnik sprzedaje przy tym jeszcze
loszki do chowu. Krowy pod wzglę-
dem wartości hodowlanej nie są je-
szcze wyrównane, ale rolnik dąży
do poprawy jakości stada przez kup-
no jałówek licencjonowanych i przez
ostrą selekcję cieliczek własnego
chowu.

Przebudowana obora Mieczysława
Mar czy ły w Miłowicach jest rów-
nież bardzo efektowna. Krowy ślicz-
ne, bardzo czysto utrzymane i wy-

sokowydajne. Średnia mleczność o-

bory wynosi tu 4.900 litrów rocz-

nie od krowy, ale są rekordzistki
dające 5.700—5.800 .

W tym gospodarstwie współpra-
ca z POM-em Syców ma. jednak na

swoim koncie pewne „haki". POM
nie skończył 'tu jeszcze' wszystkich
robót i rolnik nie bardzo wie kiedy
ten finisz nastąpi. Brak jest miano-
wicie zaplanowanej, kolejki paszo-

1

wej, a w instalacji taśmowego^ zgar-
* niaka do obornika brak jest "osłon
zabezpieczających.

Trzoda chlewna jeśV w gospodar-
stwie Mieczysława Marczyły • tylko'
przejściowo. W'przyszłości gospodar-
stwo . będzie nastawione wyłącznie
na chów bydła. Kojce, w których
obecnie są ś,winie będą później bok-
sami dla cieląt, dlatego też są wypo-
sażone w nisko umieszczone, 'bydlę-
ce' poidła. *W 13 hektarowym go-
spodarstwie rolnik trzyma obecnie
22 sztuki bydła, w tym 8 krów doj-
nych., Stosuje normowane, indywi-
dualne żywienie według wskazówek
inż. Szymaka, dzięki czemu wyraź-
nie wzrosła mleczność w-. całej o-

borzef Najefektowniej przedstawia -

się to na przykładzie krowy o naz-

wie „Bania", która dzięki normowa-

nemu żywieniu zwiększyła swą i tak
wysoką mleczność z 27 litrów do 34. .

Walory - swej _ zmechanizowanej o-

bory;. wyposażonej oczywiście w do-
jarkę Alfa-taval podsumowuje rol-
nik w ten sposób:

— Nie narobię się teraz i mam

więcej czasu. Chodzę i oglądam swo-

je krowy dla przyjemności. A przed-
tem, jak się człowiek naszarpał wid-
łami i jak doił ręcznie — to nie
było ani czasu, ani ochoty się przy-
glądać.

Pozostałe obiekty „wdrożeniowe"
— gospodarstwa Stanisława Kurka
w Niwkach Kraszewskich, Jana
Szewczyka w Dziadowym Moście,
Anny Kromkowej w Stradomi Dol-
nej, Tadeusza Cybulskiego w Nowym
Dworze i Tedeusza Cempla w Szczo-
drowie — prezentują ogólnie typ
gospodarstw rozwojowych, gospo-
darstw w których „coś się dzieje".
Są to gospodarstwa, w których inż.
Szymak zna niemal każde pole i
każdą miedzę, w których wyznacza
poletka demonstracyjne z nowymi
odmianami pszenicy (Poroś, Graną,
Mironowska), robi „próby kręcone''
przy wysiewie, urządza . pastwiska
kwaterowe itp.

— A jak pan nawiązuje współ-
pracę we wsi nieznanej czy mało
znapej? —

rzucam jeszcze , jedno py-
tanie.

— Zwykle zbieram informacje o

rolnikach albo od kogoś znajomego,
albć od lokalnej służby rolnej. In-

teresują mnie w takiej sytuacji gor

spodarstwa dobre i od tych zaczy-

nam.

Ponieważ wyrażam zdziwienie

nadmieniając, że przecież tak zwane

„rezerwy" są znacznie większe w

gospodarstwach średnich — inż. Szy-
mak wyjaśnia dalej:

— Mnie jednak doświadczenie u-

czy, że w nowym środowisku trzeba
zaczynać od najlepszych. Dobry rol-
nik to jest taki, który .chce, który
gdy trzeba umie wstawać o godzi-
nie 4 i który dane mu zalecenia wy-
kona dobrze. Wtedy w dobrym czy
bardzo dobrym gospodarstwie pro-
dukcja wzrośnie jeszcze bardziej. I
to działa jako przykład dla innych.
A rolnik średni często nie umie so-

bie pracy zorganizować. Coś pomyli,
coś przeoczy i wykona niedokładnie,
a potem mówi, że rada była zła.
Kiedyś wziąłem się do gospodarstwa
zaniedbanego, chciałem poprawić
stan pastwisk: pomagałem zakładać
kwatery, sam wbijałem słupki, opra-
cowałem plan nawożenia. Rolnik
jednak nie wykupił nawozów. Zre-
zygnowałem.

— Czy często rolnicy zgłaszają się
do pana prosząc o radę, pomoc,

współpracę?
— Ostatnio coraz częściej. W no-

tesie mam zapisane 13 nazwisk rol-

ników, którzy mnie prosili o pomoc

przy modernizacji budynków. Żebym
miał wykonawców, to bym się nie

namyślał. Ale cóż, brak w tej chwi-

li murarzy, a z siłą przerobową
POM-u wiadomo jak jest. Mają jesz-
cze roboty wykończeniowe u Mar-

czyły, muszą zmechanizować całe go-

spodarstwo Bartkowiaka', a potem u

Wenclów... A w dodatku POM Sy-
ców robi to niemal ubocznie.' Głów-

ny front robót sycowskiego POM-u

to suszarnie PGR w Udaninie (pow.
Środa Śląska) i w Tworzyjanowie
(pow. Trzebnica).

Wyrażam zdziwienie. Dlaczego
POM Syców zamiast obsługiwać rol-
nictwo na swoim terenie przyjmuje
zlecenia z innych powiatów...?

•) W kraju Istnieje obecnie 18 Rolni-

czych Rejonowych Zakładów Doświad-

czalnych, zatrudniających łącznie kilku-

set inspektorów doradztwa specjalistycz-
nego. W każdym powiecie działa 3—3

inspektorów. Do obowiązków ich nale-

ży m. in. współpraca z wytypowanymi
gospodarstwami rolników Indywidual-
nych. Inspektor RRZD występuje tu w

roli bezpośredniego doradcy rolnika.
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W połowie maja br. podpisano
W Moskwie układ o współpracy
gospodarczej i naukowo-tech-

nicznej między Finlandią i RWPG.

Jest to pierwsze tego typu poro-
zumienie zawarte między kraja-
mi RWPG i krajem kapitalistycz-
nym. Stwarza ono przesłanki roz-

szerzenia Wzajemnej wymiany
handlowej, pogłębiania współ-
pracy, przemysłowej i naukowej.
Powoduje to wzrost zaintereso-

wania gospodarką Finlandii w

krajach socjalistycznych.

ROZWÓJ gospodarczy Finlandii
cechują cykliczne zmiany tempa
wzrostu gospodarczego. Ampli-

tudą wahań ( koniunkturalnych
zmrr.ejszyła $:ę znacznie w' poroV.'-
napii^ z. okresem przedwojennym,
kiedy tó występowały również o-

kresy zmiejszania sie wielkości
dochodu narodowego i produkcji.
Mimo to spadki tempa wzrostu są
regularne.

I tak w polowie roku 1968 roz-

począł się, p0> trwającej (trzy łatą
stagnacji, okres sinego wzrostu, go-
spodarczego, pó dwuletnim okresie
silnej ekspansji, rok IB71 przyniósł
osłabienie tempa rozwoju gospodar-
czego. Nastąpiło „przegrzanie się"
koniunktury; któremu towarzyszył
spadek popytu na produkty prze-
mysłu drzs*vno-papiernićzego mają-
cego duży Udział w eksporcie Fin-
landii. Zanotowano osłabienie tem-

pa wzrostu produkcji. Ale w miarę
Zbliżania się do końca roku sytuacja
stopniowo poprawiała się. Ogólne
wyniki roku 1972 były korzystne.
Rozpoczął się okres dobrej koniun-
ktury. Według opinii ekonomistów
fińskich będzie on' trwał do końca
roku 1973, po czym w roku 1974 na-

stąpi kolejne osłabienie tempa wzro-

stu gośpódarczego.

Poprawa sytuacji była efektefn po-
lityki ekonomicznej rządu zmierza-
jącej przede wszystkim do poprawy
w handlu zagranicznym.

HANDEL ZAGRANICZNY

Rynek wewnętrzny Finlandii 'nie
pozwala na uruchomienie produkcji
o dużej skali, konieczne jest więc
włączenie się do międzynarodowe-
go podziału pracy i szerokiej wymia-
ny handlowej z zagranicą. Od roku
1961 -jest. Finlandia stowarzyszona z

EFTA. Obecnie, trwa negocjowanie
warunków obniżki ceł między Fin-
landią i EWG. Obniżenie ceł o 20
proc.

— tak jak. w przypadku innych
krajów EFTA — dałoby możliwość
zwiększenia skali produkcji i. ek-
sportu niektórych branż. Celem po-
lityki gospodarczej jest również roz-

wijanie współpracy z krajami RWPG.

O dużej roli handlu zagraniczne-
go W gospodarce--<Finląndii świad-
czy fakt, iż udział handlu zagranicz-
nego w dochodzie narodowym wy-
nosi około 23 proc. Zarówno ten fakt
jak' i śtriiktif
duj4 ^ńdb^^tpSjlBjlflEfSąpSI^^ 4

kliifżftych wahań. tempą. wzrostu go-
spodarczego.

Tradycyjnymi produktami ekspor-
tu Finlandii są produkty przemysłu
drzewnego, i papierniczego. Udział
tych produktów w eksporcie prze-
kracza 60 proc. Powoduje to duże
uzależnienie gospodarki od koniun-
ktury na światowych tynkach pro-
duktów drzewnych i papierniczych
oraz trudności osiągnięcia równowa-
gi bilansu płatniczego w okresach
spadku popytu i cen.

Zmianą struktury produkcji i ek-
sportu jest Więc przedmiotem troski
rządu. Odnotowano W tej dziedzinie
spore sukcesy. Rozwinięto produk-
cję i eksport przemysłu metalowego,
maszynowego, chemicznego i tekstyl-
nego, ale' produkty przemysłu drzew-
no-papierniczego utrzymały swój
prymat w eksporcie. W imporcie do-
minują surowce, materiały i sprzęt
inwestycyjny, duży jest . również u-

dział towarów konsumpcyjnych.

Wymianę handlową w ostatnich
latach cechuje nadwyżka importu
nad eksportem. Na przestrzeni- 5 lat
tylko raz w roku 1933 osiągnięto do-
datnie saldo bilansu handlowego, ale
był to efekt przeprowadzonej w ro-

ku poprzednim dewaluacji marki
fińskiej.

Ujemne saldo bilansu handlowe-
go kompensowane jest w znacznym
stopniu obrotami usługowymi. Do-
minują w tej grupie usługi tran-

sportowe.
W roku 1972 nastąpiła poprawa

warunków handlu z krajami Euro-
py zachodniej. Stanami Zjednoczo-
nymi i Japonią. Wzrósł znacznie ek-
sport do krajów EFTA. Szczegól-
nie zaś duży był wzrost eksportu
do Związku Radzieckiego (17 proc.) .

Wzrostowi eksportu towarzyszyło
jednak pogorszenie się relacji csn

towarów eksportowanych i importo-
wanych: ceny produktów drzeWno-
-papierniczych rosły wolniej niż ce-

ny importowanego przez Finlandię
sprzętu inwestycyjnego.

Widoczne są korzystne zmiany w

strukturze towarowej eksportu. Pro-
dukty przemysłu maszynowego i me-

Finlandii do roku 1980 udział ten

zmniejszy się w końcu lat 7Ó-tych
do 20 proc. Wzrasta 'natomiast i bę'-'
dzie wzrastał udział nakładów inwe-
stycyjnych na rozwój przemysłu me-

talowego i maszynowego.
• Ograniczanie ujemnego salda bi-
lansu handlowego jest przedmiotem
stałej trorki władz gospodarczych.
W roku 1971, w którym deficyt bi-
lansu był bard::o duży, wprowadzono
restrykcje importowe w postaci 15
proc. podatku nakładanego na sprze-
dane towary trwałego użytku i luk-
susowe pochodzące z importu. Rów-
nocześnie ograniczono kredyty na

cele konsumpcyjne. Polityka ta przy-
niosła efekty w postaci zmniejsze-
nia śię tempa wzrostu konsumpcji.

PROBLEMY SPOŁECZNE

Wraz ze zmianami tempa wzrostu

produkcji i eksportu zmienia się sy-
tuacja na rynku siły roboczej. W
wielu okręgach Finlandii, szczegól-
nie na północy, bezrobocie .jest po-
ważnym problemem. Na przykład w

roku 1969, w którym średni wskaż-
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talowego osiągnęły 25 proc. w ek-
sporcie. Dla rozwoju przemysłu me-

talowego istnieje stosunkowo niezła
-baza surowcowa. Wydobycie rud me-

tali w 12 kopalniach pozwala na roz-

wój produkcji w kraju oraz eksport
produktów przemysłu stalowego,
miedzi, niklu, kobaltu, cynku. Jedną
czWartą eksportowanych wyrobów
przemysłu maszynowego i metalowe-
go stanowią statki. Produkuje się
zbiornikowce, frachtowce, liniowce
pasażerskie i statki specjalne (lodo-
łamacze, promy itd.). Duży udział w

eksporcie stanowią maszyny dla
przemysłu papierniczego, będące
'specjalnością przemysłu fińskiego.

POLITYKA EKONOMICZNA

Podstawowym celem polityki eko-
nomicznej Finlandii-jest stworzenie

warunków, stabilnego' K®yyojjł* go-

spodarczego. Istotnym
' elementem

tep pjalit^ki Jest dążenie do osiąg-
nie-inwestycji i. w branżach ekspor-
towych, które zapewniłyby stabilny
rozwój i umocniły pozycję Finlandii

na rynkach światowych.
W tyim to właśnie celu ostatnio za-

chęca się między innymi obcy kapi-
tał, aby inwestował w przemysł fiń-
ski, licząc że ułatwi to dokonanie
zmian strukturalnych. Stymulowa-
niu inwestycji i ograniczaniu kon-
sumpcji służy polityka finansowa.
W połowie 1971 r. podwyższono stałą
dyskontową z 7 proc. do 8,5 proc.
Należała ona do najwyższych w Eu-
ropie. Rząd zamierzał w ten sposób
zachęcić obcy kapitał do lokowania
środków w Finlandii i ograniczyć
popyt wewnętrzny.

Wyraźne są zmiany struktury in-
westycji. Inwestycje związane z

przemysłem drzewnym i papierni-
czym stanowią coraz mniejszy odse-
tek ogółu nakładów. W latach 60-
-tych zmniejszył się on z 53 proc.
do 30 proc. Według prognoz rozwoju

ZE ŚWIATA

PERSPEKTYWY
HANDLU ZBOŻEM

Według' angielskich badań do
1980-. r . import zboża do Europy za-

chodniej zmniejszy się o 10 min ton
W porównaniu z rokiem 1970, głów-
nie w fcwiązku ze wzrostem stopnia
zaopatrzenia krajów EWG w zbo-
że miejscowej produkcji i spadkiem
spożycia chleba. Do końca zaś bie-
żącego dziesięciolecia kraje zachod-
nioeuropejskie /będą importowały
rocznie około 9 min ton pszenicy i
18 min ton zboża pastewnego. W
1980 r. przestaną importować zbo-
że Indie i Pakistan. N-<|wększym
nabywcą zboża na rynku' świato-
wym pod koniec • obeonpj dekady
Stanie się Japonia, która' będzie
prawdopodobnie importować"' roczmo-

około 8 min ton pszenicy l 17 min
ton zboża pastewnego. Równi°ż
kraje rozwijające się zwiększą cwój
udział w światowym imporcie, zbo-
ża. Światowy handel zbożem zwię-
kszysiędo1980r.o16proc.w
porównaniu z 1970 r„ przy czym
nksport zboża pastewnego będzie
większy niż eksport pszenicy. Głów-

nymi eksporterami zboża będą na-

dal Australia, Argentyna, Kanada,
i USA. (S)

ZMIANY NA RYNKU WŁÓKIEN
Wg ostatnich prognoz produkcja

włókien naturalnych w sezonie
1972/73 zwiększy się w porównaniu
z poprzednim o 8 proc. (podczas gdy
w sezonie 1971/72 spadła ona o 1
proc.}. W tym światowa produkcja

bąwełny w bieżącym sezonie może

zwiększyć się o 5 proc., natomiast
produkcja wełny ulegnie dalszemu
obniżeniu, równocześnie nastąpi po-
ważny — aż o 15 proc.

— wzrost

produkcji juty.
W ciągu ostatnich lat na świato-

wym rynku włókien nastąpiły zna-

czne zmiany. W latach sześćdziesią-
tych produkcja włókien wzrastała
rocznie o 3 proc.

—

w tym przy-
rost produkcji wełny i bawełny wy-
nosił około 0,8 proc., a w produkcji
włókien syntetycznych odnotowywa-
no wzrcfst o 10 proc.; wtedy włókna
sztuczne konkurowały z naturalny-
mi przede wszystkim w przemyśie
odzieżowym i tekstylnym. Natomiast
w latach siedemdziesiątych włókna
syntetyczne znalazły szerokie zasto-
sowanie jako materiał opakowanio-
wy, zastępują? stopniowo jutę i
sizal, a jednocześnie silnie ożywił
się pod wpływem mody (zwłaszcza
w ubiegłym roku) handel wełną i
bawełną. (S).

WYNAJEM SAMOCHODÓW
Producenci samochodów w NRF

wprowadzili . wzorem USA (gdzie
73 proc. parku samochodowego
przedsiębiorstw jest przedmiotem
dzierżawy) długoterminowe wynaj-
mowanie samochodów. W zeszłym
roku różnego rodzaju przedsiębi ir-
stwom wynajęto 40 tysięcy pojaz-
dów mechanicznych. Samochody oso-

bowe i dostawcze są wynajmowa-
ne od towarzystw zajmujących się
wynajmem na dwa i pół roku. Zwró-
cony pójazd, po przebiegu 90 tys.

nik bezrobocia wynosił 2,8 proc., w

okręgu Rovaniemi (Laplandia) wy-
nosił on 7,5 proc. W roku 1971 kie-
dy średni wskaźnik obniżył się do
2,2 proc., w okręgu Rovaniemi wy-
nosił jeszcze 5,6 proc.

Rząd stara się rozwiązać ten pro-
blem przez roboty publiczne. W ro-

ku 1972 zapewniono w ten sposób
pracę dla 45.C03 osób, nie jest to

jednak rozwiązanie zadowalające.
Część bezrobotnych z północy emi-
gruje do uprzemysłowionych regio-
nów południą. Emigracja ta jest ha-
mowana brakiem mieszkań w re-

jonach przemysłowych.
' Znaczna część bezrobotnych emi-
gruje więc do sąsiedniej Szwecji. Od
roku 1954 do roku 1973 wyjechało
do Szwecji około 300 tys. Finów. Fa-
la emigracyjna osiągnęła punkt
szczytowy w ląjt-ćtih-.»- 1969—'IWO.
W dią&u tych' dwóch' lat ' Finlandia
straciła ponad 1 prcc. siły roboczej.

proc.
' '

,

'

'

Część szukających- pracy w Szwe-
cji nie znajduje tam odpowiednich
dTa siebie warunków i powraca do
Finlandii. W celu objęcia fali mi-
grantów ściślejszą kontrolą podpisa-
no porozumienie między odpowied-
nimi instytucjami Finlandii i Szwe-
cji dotyczące organizacji rynku pra-
cy w obu krajach.

Zatrudnienie w rolnictwie i le-
śnictwie zmniejsza się wraz ze

zmniejszeniem się roli tych działów
w gospodarce. Wzrost zatrudnienia
w przemyśle jest znacznie mniej-
szy niż spadek w rolnictwie i le-
śnictwie. Całą nadwyżkę wchłania
rozwijający się sektor usług.

Poważnym problemem jest utrzy-
mująca się w długim okresie ten-

dencja do szybkiego wzrostu cen.

Koszty utrzymania rosną w tempie
około 7 proc. rocznic. Szczególny
wnływ na wzrost ogólnego wskaź-
nika wzrostu ma wzrost cen żyw-

km, najczęściej jest sprzedawany na

rynku samochodów używanych,
klienci zaś wynajmują nowe pojaz-
dy. Według prognoz

— do roku 1977
tego rodzaju usługi zwiększą się
dwunastokrotnie. (S)

BANKI W SZWAJCARII

W tym małym kraju działa ogó-
łem 476 placówek bankowych, w

tym 85 filii banków zagranicznych.
Jest to oczywiście najwięcej na

świecie W stosunku do liczby lud-
ności, łączne roczne obroty wszyst-
kich banków na terenie Szwajcarii
zan.ykają się ostatnio olbrzymią
sumą ok. 250 miliardów franków
szwajcarskich, co stanowi równo-
wartość ponad 60 mld dolarów. (S)

ELEKTRYFIKACJA
EGIPTU

Zakłady' energetyczne wybudowa-
ne przy Tamie Asuańskiej, odgrywa-
jące kluczową rolę jako dostawca
energii dia rozbudowującego się
przemysłu Egiptu, umożliwiają rów-
nież podjecie na. szeroką skalę
elektryfikacji rolnictwa. Do roku
1971 zdołano już w Egipcie dopro-
wadzić prąd do 5500 wsi Frogram
obliczony na lata 1972—1976 prze-
widuje elektryfikację wszystkich
pozostałych 4300 większych i mniej-
szych wsi. Zadania na pierwszy rok
tego programu, zostały wvkonane.
Na lata następne planuje się nasi-
lenie prac elektryfikacyjnych, zwią-
zane m. in. z dostawami sprzętu 1

ności. Jedną ,z przyczy», wzrostu
kosztów utrzymania jest. wzrost cen

importowanych towarów, konsump-
cyjnych, a towary te stanowią dużą
część spożycia.

Wzrostowi cen towarzyszy wzrost
plac, ale nie jest on jednakowy w

różnych sektorach gospodarki.
Znacznie szybciej rosną płace w sek-
torze prywatnym niż państwowym.
Stosunkowo szybko rosną płace pra-
cowników zatrudnionych w rolni-
ctwie i przemyśle, wolniej w usłu-
gach. Sprawa płac i cen jest przed-
miotem negocjacji między rządem
i związkami zawodowymi. W wyniku
tych negocjacji związki zawodowe
osiągnęły w 1972 r. między innymi
wzrost płac minimalnych o 9,5 proc.
Równocześnie rząd objął kontrolę
nad cenami artykułów rolnych, aby
przeciwdziałać ich nadmiernemi"
wzrostowi.

Istnieje wiele problemów wynika-
jących z nierównomiernego rozwoju
gospodarczego • różnych regionów
kraju. Około 72 proc. ludności pra-:
cującsj w produkcji skupiona jest
na południu, podczas gdy na półno-
cy kraju pracuje tylko 8 proc. Wa-
runki życia na .półhocy są trudniej-
sze, trudniej też o zatrudnienie, Wy-
równanie poziomów życia w róż-
nych regionach jest więc jednym z

zadań stojących przed rządem Fin-
landii.

WSPÓŁPRACA Z KRAJAMI
SOCJALISTYCZNYMI

Finlandię łączą z krajami socja-
listycznymi tradycyjnie dobre sto-
sunki. Neutralna polityka Finlandii,
mająca na celu rozwój współpracy
ze wszystkimi krajami, stwarza

sprzyjający klimat dla rozwoju
takiej współpracy gospodarczej.

Szczególne znaczenie mają stosun-
ki ze Związkiem Radzieckim. Roz-
wijają się one od zakończenia II
wojny światowej na bazie wielolet-
niego porozumienia między tymi
krajami. W 1971 r. zawarto fińsko-
raćhiecka umowę o współpracy eko-
nomicznej i przemysłowej. Udział
krajów socjalistycznych w handlu
zagranicznym .Finlandii wynosi 14
proc. w eksporcie i 15,5 proc. w im-
porcie, a większość tych obrotów
stanowią obroty ze Związkiem Ra-
dzieckim wynoszące około 12 proc.
zarówno w imporcie, jak i ekspor-
cie.

Stosunki gospodarcze z krajami
socjalistycznymi mają dla Finlandii
bardzo duże znaczenie. Kraje socja-
listyczne, a szczególnie Związek Ra-
dziecki, stanowią duży, chłonny ry-
nek zbytu dla produktów fińskich.
Rynek ten cechuje duża stabilność
warunkov/ wymiany, co przy dużym
powiązaniu gospodarki fińskiej z

handlem zagranicznym i okresowy-
mi wahaniami koniunktury gospo-
darczej wynikającymi zę zmian wa-

runków handlu, ma duże znaczenie
dla stabilizacji rozwoju gospodarcze-
go.

'' •'

. Ale wymiana handlowa między
Finlandią i. polską nfe jest jeszcze
Buża." Jej poastawę śtąnowi układ
handlowy podpisany ńa lata 1971—
—»1975. Polska jest największym po

• cjalistycz&yra fefflKwBŁ. Eksportuje-!
my. do Finlandii gamie Węgi&
i wyroby śtalcwe "w Kamiaii za ce-

lulozę. Stosun':i handlowe ułatwia
działalność Fińsko-Polskiego Stowa-
rzyszenia Kupców W • Helsinkach
i sekcji fińskiej PIHZ w Warsza-
wie.

Istnieją perspektywx poprawy
wzajemnej współpracy przemysło-
wej. W 1970 r. podpisano umowę o

kooperacji przemysłowej, w której
obie strony zobowiązały się do roz-

wijania wzajemnej współpracy na

własnych rynkach oraz na rynkach
krajów trzecich. Rysują się możli-
wości współpracy w zakresie ma-

szyn dla przemysłu celulozowo-pa-
pierniczego, urządzeń kontenero-
wych, budowy .i wyposażenia stat-
ków.

Należy przypuszczać, że podpisany
w tym roku układ o współpracy mię-
dzy Finlandią i RWPG przyczyni się
do dalszego zbliżenia Finlandii
i krajów socjalistycznych.

materiałów ze- Związku Radzieckie-
go, program elektryfikacji opiera
się bowiem na umowie zawartej
między Egiptem a ZSRR, a pomoc
radziecka wyraża się kredytem 60
milionów rubli, przewidzianych na

zakup w ZSRR niezbędnych urzą-
dzeń i materiałów. (S)

CHIŃSKIE WYSTAWY
W JAPONII

Od 1968 r. zorganizowano łącznie
w różnych miejscowościach Japo-
nii ponad 1800 wystaw chińskich,
które zwiedziło 28 min osób. Naj-
większe ekspozycje zajmowały po
kilka tys. m kw. powierzchni, a naj-
mniejsze (w dzielnicach miast, soko-
łach itp.) —

po kilkadziesiąt me-

trów. Podczas takich wystaw w do-
mach towarowych ponadto urządza
się stoiska sprzedające wyroby chiń-
skie. (S)

WĘGIERSKIE BUDOWNICTWO
W AFRYCE

Uznanie, z jakim spotkała się
prowadzona przez Węgry budowa
wielkiego stadionu sportowego w

Algierze, przyczyniło się do włącze-
nia ich przedsiębiorstw do budo-
wy ośrodków' sportowych w innych
miastach Algierii; Węgrzy wygrali
również przetarg na typowy pro-
jekt algierskiej szkoły średniej, któ-
ry realizowany będzie w 24 miej-
scowościach. Foważne zamówienia
na projekty - i prowadzenie rob^t
składa przedsiębiorstwom węgier-
skim również Nigeria. (L)

JUTRO ZACZYNA SIĘ
JU2 DZISIAJ

Tym razem zmiana epok historycznych w Europie odbyła się bez
wstrząsów i huku. Kilka ciągnących się dość długo rokowań, parę
międzypaństwowych układów, szereg spotkań mężów stanu w różnych
konfiguracjach — i jesteśmy już w nowym okresie dziejów naszego
kontynentu. W każdym razie europejska konferencja w sprawie btez-
piećzcństwa i współprac^, która zakończyła swą pierwszą turę obrad
W Helsinkach, jest wydarzeniem mieszczącym się już całkowicie
w tym nowym okresie, do którego jeszcze nie zdążyliśmy przywyk-
nąć, którego' kategoriami jeszcze nie nauczyliśmy się myśleć.

Przez niespełna trzydzieści lat. dzielące nas od zakończenia wojny
w Europie, wszystkie prawie problemy kontynentu obracały się
wokół politycznych skutków tej wojny. Próby likwidacji tych skut-
ków czy chociażby ich podważenia, będące przez lata wytyczną poli-
tyki Bonn sprzęgły się ż zimnOWojennym rozbiciem Europy i świata.
Dopiero na gruncie uznania powojennych realiów polityczno-teryto-
rialnych stało się możliwe podjęcie wysiłków celem dalszego umoc-

nienia bezpieczeństwa i rozwoju współpracy europejskiej. Po prostu
Europa nie mogła być w pełni bezpieczna dopóki istniało w niej na-

pięcie i stan potencjalnego zagrożenia, .spowodowany próbami rewi-
zji skutków drugiej wojny. A w tych warunkach trudno było też
mówić o wszechstronnej i rozwiniętej współpracy między wszystkimi
jej częściami. Stąd też układy, zawierane z NRF przez Związek Ra-
dziecki. Polskę. NRD, Czechosłowację nie tylko rozliczały przeszłość,
lecz też zawierały perspektywy-na dzień jutrzejszy, promowały Euro-
pę przyszłości.

Tę 'samą podwójną rolę pełniła europejska konferencja zanim
jeszcze doszło do jej zwołania. Ma wszak ona długą historię. Po raz

pierwszy z taką propozycją wystąpił minister Adam Rapacki na sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w roku 1964. Wtedy mogła się ona

wydawać jedną z propozycji, wokół których koncentrują się między-
narodowe dyskusje, lecz które z reguły nie dochodzą do skutków.
Potem, w następnych latach, problem konferencji nieraz wydawał
się nierealny w obliczu politycznych.konfliktów i napięć, lecz samym
sWoim istnieniem pełnił doniosłą rolę polityczną. Pokazywał prosty,
choć niełatwy sposób załatwiania podstawowych problemów Europy
i zachęcał do usuwania przeszkód w postaci zimnowojennych relik-
tów. Wizja tej konferencji, nad którą w ostatnich latach z takim
wysiłkiem pracowały kraje socjalistyczne przy udziale innych państw,
głównie skandynawskich, kształtowała w Europie atmosferę sprzy-
jającą zawieraniu wspomnianych wyżej układów.

Dziś kiedy konferencja doszła do skutku, byłoby hipokryzją
odmawianie sobie uczucia satysfakcji. Jest to bowiem w dość znacz-

nym stopniu rezultatem naszej inicjatywy i naszych wysiłków. Na-
szych zarówno W sensie kraju, jak i obozu krajów socjalistycznych.
Nie chodzi tu jednak o satysfakcje typu „udało się", bo konferencja
nie jest celem sama w sobie, lecz służyć ma określonym celom leżą-
cym w interesie europejskiej społsczności, a więc i naszego tiarodu.
Możliwość pokojowej współpracy ogólnoeuropejskiej stwarza przecież
lepsze warunki pomyślnej realizacji naszych cslów spolecżno-gospo-
darczycli. Zwłaszcza gdy chodzi o wydatne wzmożenie udziału Polski
w międzynarodowym podziale pracy, co stało się dla nas ważnym
Warunkiem przyśpieszenia wzrostu ekonomicznego.

Dotychczasowe akty polityczne usunęły źródło konfliktów i zagro-
żeń, chodzi więc o to, .by.na oczyszczanym w tsn sposób pólu pójść
dalej, stwarzając układ gwarantujący bezpieczeństwo europejskie
metodą skutecznych zobowiązań i gwarancji, układ stwarzający-lep-•
sze warunki dla rozwoju Współpracy, choć oczywiście kilkudniowe
obrady ministrów spraw zagranicznych w Helsinkach nie mogły za-

łatwić tych spraw do-'końca-. Jednak w Helsinkach porozumiano się
odnośn.c dwóch następnych tur konferencji w Genewie i #nowu
w fińskiej stolicy. A więc mamy do czynienia z serią konferencji,
z nowym trybem załatwiania spraw europejskich, właściwym dla

jS&Sm .ytebttjjteąt&o:* e^riBdeiegriBSBIm. przybierze . óft
formy'' jakichś iiisiytucji -ffwałjrćń.

Rola zakończonych obrad triinistrów spraw zagranicznych polega
jednak nie tylko na wytyczeniu ram dla dalszych rokowań. W Hel-
sinkach posunięto naprzód również merytoryczne problemy. Choć
nie doszło jeszcze do zamkniętych decyzji, to uzgodniono platformę
przyszłych porozumień i tego, co ma być w nich zawarte, a uprzed-
nio wynegocjowane.

Punktem wyjścia dla wszystkich uczestników jest istniejąca sytua-
cja, istnienie w Europie dwóch przeciwstawnych systemów ustrojo-
wych, które będą. koegzystoWać w długiej historycznej epoce. Posta-
nowiono- wzajemnie respektować swoje interesy i uwzględniać wza-

jemne postulaty. Wyraziło się to w tym — mówiąc z bardzo dużym
Uproszczeniem — że Zachód przyjął nasze postulaty dotyczące ko-
nieczności umocnienia bezpieczeństwa europejskiego, a kraje' socja-
listyczne podjęły dyskusję dotyczącą współpracy między organiza-
cjami, kontaktów między ludźmi i wymiany informacji. Tej sprawy
dotyczył wspólny wniosek Polski i Bułgarii, co przekreśliło rachuby
na wmanewrowanie nas na pozycję przeciwników tego rodzaju współ-
pracy.

Konferencja nie jest uroczystą akademią, lecz przedsięwzięciem
roboczym, gdzie ścierają się przeciwstawne nieraz postawy i inte-
resy. Zadaniem konferencji jest właśnie znajdowanie rozsądnego
kompromisu pomiędzy nimi. co r.a ogół jest rzeczą trudną, a bywa
i dramatyczną. Jednak2e Cechą tej konferencji jest to. iż znalezienie
porozumienia jest z góry założone W myśl przyjętej przez wszystkich
zasady, że komoromis zawsze jest lepszy od fiaska, którym kończyło
się dotychczas tyle międzynarodowych przedsięwzięć.

Rola Polski na tym spotkaniu wynika nie tylko z naszej pozycji
w Europić i świecie, z naszej aktywnej postawy politycznej, ale prze-
de wszystkim z roli. jaką odegraliśmy przy zwołaniu konferencji. Co
jednak bęrizife ją okrćślaio w przyszłości nie tylko na konferencji
europeiskiei. ile po prostu w Europie?
. Nasz? postawa i pozycja czysto polityczna nie ulegną zmianie

w przyszłości, jednakże coraz większego znaczenia będzie nabierała
pozycja na gospodarczej mapie Europy i aktywność w taj dziedzi-
nie. Dotyczy to całych ugrupowań jak i pojedyńczych krajów, a więc
i Polski. Musimy więc starać się. aby nasza ekonomiczna pozycja nie
ustępowała naszemu politycznemu znaczeniu, bo inaczej i to zna-

czenie może w przyszłości zacząć słabnąć.

Musimy sobie też zdać sprawę, że cały szeroki kompleks spraw
współpracy europejskiej w dziedzinie kultury, wymiany informacji,
kontaktów osobistych itp. me będzie się należycie rozwijał, jeśli,
nie będzie podbudowany szeroką, wszechstronną i mniej więcej rów-
norżędną współpracą ekonomiczną. Przy czym chodzi nie tylko o li-
beralne zasady i przyznawanie sobie wzajemnych uprawnień, lecz
o realne pozycje ekonomiczne, których żadne umowy nie gwaran-
tują, które trzeba sobie samemu wypracować. Bez tego nie będziemy
mogli zająć odpowiednio korzystnych pozycji w międzynarodowym
podziale pracy Bez tego będziemy też skazani na defepsywną po-
stawę w dziedzinie owych pozagospodarczych kontaktów. n3 które
taki nicisk — nie przypadkiem, lecz właśnie dlatego — kładą nasi
zachodnioeuropejscy partnerzy. Chodzi nam więc o rozwój nie sam

dla siebie, nie o radowanie się rosnącymi krzywymi, lecz o bardziej
aktywną rolę na europejskich rynkach. Tam bowiem będzie się od-
grywać decydująca kampania już w najbliższej przyszłości.

. W tej chwili cały handel Wschód — Zachód, a więc handel wszyst-
kich krajów socjalistycznych (w tym azjatyckich) z wszystkimi po-
zostałymi nie wynosi nawet 4 procent obrotów handlu światowego.
Trudno przypuszczać, aby w rozpoczynającej się epoce, kiedy główną
osią światowej polityki mają być stosunki Wschód — Zachód, można

było utrzymać- w światowej współpracy gospodarczej wciąż jeszcze
istniejący na tej linii stan' zbliżony do izolacji. Ta co tyczy świata, .

w jeszcze większym stopniu dotyczy Europy. Działając na rzącz inte-
gracji przez normalizację stosunków europejskich świadomie stawia-
liśmy sobi2 tym samym wyzwanie do sprostania ekonomicznym wy-
mogom współkreowanej przez nas svtuacji. Rzecz teraz w tym,
abyśmy im mogli jak najlepiej sprostać. I to jak najszybciej — bo
iutro zaczyna się już dzisiaj.

ERNEST SKALSKI
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NOTATNIK RUMUŃSKI

WSPÓŁPRACY
LECH FROELICH

Ma IV piętrze Urzędu Rady Mi-

nistrów pr?y ,PIATA VICTQRIEI
w Bukareszcie trzech polskich
dziennikarzy odbyło rozmowę z

ródcą Rządowej Komisji Współ-
pracy j Kooperacji Gospodarczej
i Technicznej, Constantinem

STANCA. Tematem rozmowy jest
rozwój vgospodarczy Socjalistycz-
nej Republiki Rumunii i na tym
tfe zagadnienia współpracy ru-

muńsko-pólskiej.

ASZ rozmówca podkreśla na

wstępie, że przewodniczącym
Komisji jest tow. GHEORGHE

RADULESCU, wiceprzewodniczący

R&dy Ministrów SRR — podobną
funkcję u nas w Polsce pełni wice-

premier MIECZYSŁAW JAGIELSKI
— że zakres jej działania stanowią
po pierwsze problemy współpracy w

ramach wspólnoty RWPG, a po wtó-

re zagadnienia współpracy bilateral-

nej między poszczególnymi krajami
socjalistycznymi a Rumunią. Nad

rozwojem stosunków z Polską czuwa

ze strony Komisji wicepremier tow.

JiANOS FAZAKAS, jego partnerem

zę strony Polski jest wicepremier
KAZIMIERZ OLSZEWSKI..

ABC RUMUŃSKIEJ GOSPODARKI

Na. podstawie danych, statystycz-

ilijch wiadomo, że Mócho-

<|u. narodowego Rumuąii, sięgająca
tę. .okresie dziesięciblfftfp,* p*oę,

należy do bardzo wysokich (w Pol-
sce w analogicznym Okresie< 175

proc.}. Analizując strukturą tworze-

nia ; się tego dochodu obecnie już
•ponad, 60 proc. przynosi przemysł,

około 20 proc. rolnictwo i leśnictwo,
pozostałe 20 proc, dochodu narodo-

wego- jest udziałem ze strony budo-

wnictwa, transportu, handlu i innych
źródeł. (Aby dać orientacyjne poję-
cie o rozmiarach produkcji globalnej
można wspomnieć, że dwie wymie-
nione już najważniejsze dziedziny
gospodarki: przemysł.i rolnictwo do-

starczyć mają w bieżącym roku pro-

dukt globalny o wartości 520 mld

lei, ęzyli w przeliczeniu na złotówki

Około 1,040 mld.

, Prosimy naszego informatora o pa-

rą danych'dotyczących rozwoju' go-

spodarczego Rumunii, które stworzą

tło naszej dalszej rozmowy:
— Udział akumulacji w podziale,

dochodu narodowego od szeregu lat
jest w Rumunii wysoki. Wymagają
tego względy budownictwa socjali-
stycznego i wynosi 33 proc., zatem

67 proc. dochodu przeznacza się na

spożycie. Oceniając dłuższy, dziesię-
cioletni okres czasu, wyższy . udział
akumulacji (40,7 proc.) prezentuje w

statystykach znów tylko Japonia.
Polska — 25,3 proc. Teh wysoki sto-

pień akumulacji pozwala na forsow-
ne inwestowanie. W bieżącym roku

przekazane będzie do ruchu 490 no-

wych obiektów przemysłowych, a w

rolnictwie 46 ważnych obiektów

agrotechnicznych. W budownictwie

mieszkaniowym oddane będzie do

użytku 110 tys. mieszkań (pl-ogram
Rumuńskiej Partii Komunistycznej
przewiduje zbudowanie w bieżącej
pięciolatce 544 tys. mieśzkań). Bu-
downictwo mieszkaniowe realizowa-
ne jest przez przedsiębiorstwa pań-
stwowe w sposób scentralizowany,
a faktyczne koszty w 60 proc. pokry-
wa budżet państwa, zaś 40 proc. sta-

nowią środki własne ludndści.

Coraz większe znaczenie • przywią-
zuje się do rozwoju międzynarodo-
wych stosunków handlowych. W ro-

ku 1971 eksport i import rumuński
wynosił łącznie 4.2 mld dolarów. W
tym samym roku obroty' zagraniczne
Polski wyniosły 7,9 mld doi., jedriak

'

w przeliczeniu na statystycznego-
mieszkańca obroty Rumunii wyno-

siły 206 dolarów, a Polski niewiele
więcej, bo 221 dolarów.

W bieżącym roku zadania handlu

zagranicznego są o 21,5 proc. wyższe
niż w roku ubiegłym.

Rosnąca s aktywizacja zawędowa
stawią sębie^tę^ jakcr jedrto z ^&dSft
pombcńiczych „rozbudowanie 'uśług,
które' w Toku' bieżącym osiągną po-
ziom 22\8 mld

£
lei. Ogólni oźywtenie;

gospodarcze jjfowinno -pozwcHić & &
proc. zwiększyć globalne' dochody
ludności w porównaniu z rokiem u-

biegłym. Takie są podstawowe, en-

cyklopedyczne dane dotyczące ru-

muńskiej ekonomiki.

— Obserwatorów z zewnątrz za-

dziwia wysokie tempo inwestowania
w Rumunii — podejmujemy jeden >

z wątków. W minionym ćwierćwie-
czu w krajach socjalistycznych na

różnych etapach rozwoju spotyka-
liśmy się z rzecznikami różnych te-

orii w tym względzie. Ciekaioi nas

jakie zasady przyświecały twórcom

rumuńskiego programu inwestycyj-
nego, no i skąd środki. ,

— Rumunia po drugiej wojnie
światowej była krajem gospódarczo
niedorozwiniętym, wątły przemysł
krajowy był w, znacznej części zni-

szczony, dominowało rolnictwo — za-

daniem pierwszoplanowym było więc
stworzenie materialnej bazy socja-

' lizmu, zbudowanie przemysłu iloś-

ciowe i jakościowe poszerzenie sze-

regów klasy robotniczej. Zadanie do-
gonienia krajów gospodarczo rozwi-
niętych stało się więc dla narodu

rumuńskiego kwestią i ekonomiczną
i polityczną i społeczną i wreszcie
ambicjonalną. Staraliśmy się rozwi-
jać wszechstronnie,- wykorzystując
naturalne zasoby swego kraju, re-

zerwy ludzkie, położenie geograficz-
ne. Podstawowe środki płynęły z

wysokiej . akumulacji, początkowo z

akumulacji w rolnictwie (renta ag-
rarna), rozwój nie odbywał się'bez
pewnych wyrzeczeń, wysiłek całego
kraju był bardzo duży. Staraliśmy
się także dla szybszego rozwoju na-

rodowej gospodarki wykorzystać
także rezerwy tkwiące we współpra-
cy międzynarodowej przede wszyst-
kim z krajami socjalistycznymi, lecz
również- kapitalistycznymi na bazie
wzajemnych korzyści. Jaki poziom
udało się nam osiągfiąć?.

DZIEŃ DZISIEJSZY

Tu COŃSTANTIN STANCA podał
garść danych dotyczących paru cha-
rakterystycznych produktów. Dane
,te można ułożyć w tabelę:

— Jest trochę inaczej — odpowia-
da CONSTANTIN STANCA. Rzeczy-
wiście w bieżącej pięciolatce dla ru-

muńskiej chemii przyjęto 17-procen-
tową dynamikę wzrostu — wobec
14 próc. dla całego przemysłu. Trze-
ba jednak powiedzieć, że istnieją
pewne dziedziny dotychczas szcze-

gólnie „odstające", których tempo
rozwoju będzię jeszcze szybsze. Wy-
mienić można produkcję stali spe-

cjalnych, budownictwo okrętowe,
elektronikę, a w resorcie przemysłu
maszynowego

— budowę komplet-
nych ciągów produkcyjnych i kom-

pletnych fabryk; wśród nich budo-
wę cementowni, linii technologicz-
nych dla przemysłu drzewnego, włó-
kienniczego, obuwniczego, artykułów
trwałego użytku.: .

Ponadto warto wymienić poważne
roboty hydroenergetyczne —

po zna-

nych już szerzej, zbudowanych wcze-

śniej, zaporach na rzece Bystrzycy
w Bicaz, na Afdżeszu, po przegro-
dzeniu wspólnie z Jugosławią, Du-
naju w Żelaznych Wrotach — nad-
szedł czas kolejnych realizacji: ka-

skady rzeki Lotru, zapór na Alucie
(Olt). na Samoszy (Somes).

Energia dla przemysłu jest jak
powietrze dla nas. Staramy się do-
prowadzić do możliwie pełnego wy-

korzystania zasobów białego węgla.
Wysuwane są koncepcje dalszych
wspólnych przedsięwzięć wodno-e-
nergetvcznych z Bułgarią i ze Związ-
kiem Radzieckim na granicznych
rzekach. Chcemy również powrócić
do starej koncepcji powiązania Mo-
rza Czarnego z Dunajem przy pomo-

cy kanału z ominięciem delty. W ten

sposób powstałriy kompleks porto-
wo-żeglugowy. pozwalający na upra-
wianie żeglugj od ''Morza Czarnego
do Belgradu, Budapesztu* i dalej sy-
stemem kanałów do Renu i wybrzeży
Morza Północnego. Jedno z ujść tego

1
-

systemu leżałoby w Rumunii.

Skoro • mówimy o' energii wodnej
przy okazji wspomnę jeszcze o budo-
wie w Oitenii, \v Rovinari wielkiej
elektrowni cieplnej o mocy 1 700 me-

gawatów, opalanęj węglem wydoby-
wanym na mie.fscu. W tej centrali
termoelektrycznej pracować będą
turbogeneratory produkcji rumuń-
skiej o mocy 330 megawatów. Rumu-
nia jest jednym z niewielu krajów,
które tej mocy jednostki prądo-
twórcze produkuje seryjnie.

Szczególne zainteresowanie rozwo-

jem ^.energetyki jest, 'mam nadzieję,
zrozumiałe wobec jednoznacznie
brzmiących ocen ekspe'rtów twier-

PBODtntT ' 1938' 1950 1971 1973

Energia elektryczna
w min JęWh 1) 1136• 2 113. 39 4nń 48 500
Stal <v tys. . ton 2) 284 555 6 803 8.000
Lokomotywy , elektryczne szt." • — •— 2156 287
Ciężarówki (szt.) .

—

, —. 35 21)0 3fi 200
Ciągniki (szt.) — — 30 400 37 000
Radioodbiorniki (szt.) — 40 000 480 ono B00 000
Telewizory (szt.) 3) — — 300 000 395 000
Urządzenia wiertnicze (szt.) 4) — — 43 brak danych
Nawozy chemiczne (NPK)

brak danych

w tonach — 649 I 082 000 1 650 000
wfekna chemiczne w tonach 380 -2 300 95 000 117 000 •

KnurziJk syntetyczny
(w, to.naeh) •

—

77 000 80 500

3) w latacl^lSśO—' 1f wźroitlprpłlul{f3.i'
.energii '."elejctrycznę,j lB.f raza'

• sypoeząfek prbaiilicjf tei'e\viźoro\v w roku 197'o >'.
i) początek

^^^ ^^e rti^czycb'' W^óftiSf^DóO

Mimo forsownych procesów indu-
strializacji ,w rolnictwie, nadal pra-

cuje 45 prpc. ogółu zatrudnionych
i uważamy, ze tkwią tam nadal re-

zerwy ludzkie, które powinny być
uruchomione.

. •—Skoro 'przyjęto zasadę równo-

miernego i harmonijnego rozwoju
pytamy Radcę —

czy oznacza to, że.

wszystkie- dziedziny gospodarki w

równym stopniu uczestniczą w in-

westowaniu. Zwiedzając różnego ty-

pu zakłady przemysłowe Rumunii,
rafinerię w Brazi, kombinat petro-

chemiczny Pitesti, kombinat che-

miczny Rlmnica Vilcea, oglądając
nowoczesne rozwiązania tych zakła-

dów odnieśliśmy wrażenie, że szcze-

gólnym priorytetem cieszy się che-

mia, a zwłaszcza petrochemia.

dzących, że w nadchodzących latach
właśnie bariera energetyczna może

być jedną z trudniejszych do poko-
nania barier wzrostu.

— Wróćmy jeszcze do spraw su-

rowców, które stanowią naturalną
bazę rozwoju.

— Rumunia posiada złoża soli ka-

miennej, potasu, boksytów, gazu

ziemnego, co stwarza podwaliny su-

rowcowe chemii. Natomiast wbrew

ogólnym obiegowym opiniom Rumu-
nia „nie ma" ropy naftowej, ściśle

mówiąc „nie ma za wiele". Zasoby
własne są niewystarczające i wydo-
bycie krajowe rzędu 13 min ton ro-

cznie trzeba uzupełniać importem
podobnej wielkości z Algerii. Iranu,
Arabii Saudyjskiej. Ponieważ i ro-

pa, i gaz ziemny stają się coraz

cenniejszymi surowcami, poszukiwa-
nymi przez chemię, na porządku
dziennym stoi sprawa możliwie głę-
bokiego ich przetwarzania, by z 1

tony surowca uzyskać produkty o

możliwie najwyższej wartości.

— Czy w ^Rumunii prowadzi się
bacttinia dotyczące efektywności in-

westycji produkcyjnych? Zakładając
że. ,dyśpQnujemy kwotą „ powiedzmy
jednego czy, 'lOO^mln lei, szukamy
w jakiej dziedzinie ta kwota zain-

westowana przeniosłaby najwyższy
efekt ekonomiczny.

— Nasze podejście jest odmienne
— odpowiada rozmówca. — Nie ćłio--
dzi o wybór ałtśirhatywy, e£y. inwe-
stować powiedzmy sobie/w.„'pejtroT
chemię, hydroeńergetykę,. ,.cżjy,. fabry-
kę trykotaży. , Wszystko, to bowiem
jest rfealnie potrzebne, niezależnie od
wskażttików. Prowadzimy natomiast
analizy, ile trzeba wydać, aby uzy-
skać produkt wartości np. tysiąca
lei. Przy tych analizach ukazują się
przykłady marnotrawstwa, możliwo-
ści obniżki kosztów produkcji, re-

zerwy.

Organ partii „ŚCINTEIA" prze-

prowadził swego rodzaju ankietę na

temat zagospodarowania gazu ziem-

nego —• jaką korzyść utyskuje się
spalając 1 tonę metanu pod kotłami

elektrowni, jaką spalając go w do-

mowych urządzeniach ogrzewczych,,
jaką przetwarzając na włókna itd.
W sumie chodzi o racjonalizację zu-

życia surowców.

WSPÓŁPRACA — TO WIĘCEJ
NIŻ HANDEL

Przechodzimy do spraw współpra- <

cy rumuńsko-polskiej. W jakich
dziedzinach osiągamy korzyści go-

spodarcze i*- mamy spektakularne
wyniki —? a w jakich znajdujemy

• się jeszcze poniżej progu istnieją-
cych możliióości i ekonomicznych
przesłanek? ;

CONSTANTIN STANCA odpowia-
da: ł

-

— Wy macie miedź, my marny'alu-
minium. Mamy już podpisaną umo-

wę do roku 1980 o wzajemnej wy-

mianie profili walcowanych. Dosta-

wy rozpoczynają.się w przyszłym ro-

ku.

Większość krajów socjalistycznych
ma • kłopoty z małotonażową ^pro-
dukcją stali specjalnych. Istnieje por

trzeba i możliwość poszerzenia pro-

dukcji wybranych gatunków przez

poszczególne kraje i wymienne u-

zgodnione dostawy. Tkwi w tym
szansa ograniczenia nakładów na

kosztowne inwestycje.
^

Podpisano polsko-rumuńską kon-

wencję, do roku 1980, w sprawię
dostaw półproduktów .chemicznych:
z Polski Rumunia otrzymywać bę-
dzie polipropylen — Polska z Ru-

munii poliąkrylonitryl.

Trwają rozmowy na temat dostaw

pols^ieg^ Jfoęigfą^oksu jąceźo \vrr, wy-

mianie ną rumuńskie ji&fcfódHjp
tjowes ip,-dpjieji uwłaszczaj ,'cliemięż.r^ę.

lsttffejfe-^ro&62^cja, by-wRumunii,
w oparciu 'o Sryginalną ..technologię
rumuńską, zbudować fabrykę kau-
czuku 'izoprenowego, bazującą na

pewnych frakcjach destylacji ropy,

oznaczonych symbolem Ć-5 . Wszyst-
kie kraje, w tym Polska, dysponu-
jące ową frakcją, mogłyby .ją prze-
kazywać do przetwarzania' fabryce
rumuńskiej z gwarancją stałych do-
staw gotowego kauczuku. Jest rów-
nież wiele innych propozycji. Aktu-
alnie obroty między Pólską ,i Ru-

munią sięgają 200 min rutóli dewi-

zowych.

W zakresie współpracy przemy-

słów maszynowych (nie tylko Rumu-

nii i Polski lecz i innych krajów so-

cjalistycznych) • sytuację
' również

i my oceniamy jako „poniżej możli-

wości". Z jednej strony współczesna
technika prezentuje tak bpgaty asor-

tyment maszyn, obrabiarek, narzędzi,
przyrządów pomiarowych, że prak-

tycznie biorąc żaden kraj nie jest
w stanie sobie,pozwolić na angażo-
wanie sił w pełny profil prodtikcjf.
Z drugiej strony niejednokrotnie'
występuje dublowanie, a nawet miil-

tipliko^vanie tej samej produkcji W

różnych krajach. Uwarunkowane,jęsfc,
. to zaszłościami historycznymi, • kied»'

:

poszczególhe kraje z konieczności

musiały uruchamiać produkcję tliS-

zbędhych urządzeń. Dziś powstać
inna. konieczność. Przejście na <3rpgę'
specjalizacji, wydłużenia serii, wza-

jemnej wymiany maszyn i urządzeń;
Jesteśmy jednak tutaj dopiero n£

początku drogi. Analizując szczegó-
łowo profile polskiego i rumuńskiego,
przemysłu maszynowego znajdziemy
'wyroby powtarzające- się i tu, i tam?

Np. pewne typy karuzelówek. Oczy-,
wiście wszelkie zagadnienia specja-
lizacyjne i kooperacyjne mają cha-

rakter długofalowy, dziś trzeba dy-
skutować nad przyszłymi pięciolat-
kami, bo praktycznie w bieżącej nie-

wiele już da się. zmienić. Ponieważ

i w Polsce i w Rumunii w zrządza-
niu przemysłem występują tenden-

cje decentralizacyjne, można sądzić.
Że bliższa robocza współpraca Cen-

tral Przemysłowych ze strony ru-

muńskiej ze Zjednoczeniami bądź
Wielkimi Organizacjami Gospodar-
czymi'ze fetrony polskiej, z pominię-
ciem szczebla ministerialnego przy-

niesienia korzystne zmiany.

W każdym razie warunkiem suk-

cesu jest dobre przygotowanie ko-

operacji. Niewywiązanie się ze. zo-

bowiązań, kooperacyjnych może bo-

wiem przynieść straty przewyższają-
ce wielokrotnie wartość dóstaW.

• Ogólnie można powiedzieć tak:

współpraca gospodarcza między kra-

bami socjalistycznymi, to więcej niż

'handel, zagraniczny. Rzeczywiste e-

lekty współpracy gospodarczej mię-
dzy krajami RWPG mogą być wyższe

niż tb by wynikało z czystej' arytme-

tycznej sumy zawartych transakcji.
Powstają, bowiem pomiędzy krajami

' strukturalne powiązania, które po-

zwalają im skutecznie dynąmizować
Własny rozwój.

Kończąc nasze spótkanie; ź CON-

STANTINEM STANCA stawiamy
pytanie dotyczące realizatorów pro-

gramu >rozwoju, kadr, które „decy-
' dują o wszystkim".

— Łudndść Socjalistycznej Repu-
bliki Rumunii wynosi 20,8 min osób

..— z tego 5,6 min pracuje w gospo-

darce uspołecznionej. , W roku ubiegr
"łym^WKrw^łó^o ^Składów 250 tyS
rioWych pracowników.' Dla tych lu-
^ ' 'ijtżebą^yłb^sf^^^ć mifej-
,,sęa prący, Ózriaczą-to, ze w struktu-

rze ludności' nastąpiła kolejna zmia-

na. W ogólnej liczbie zatrudnionych,
pracujący poza rolnictwem stanowią

już'(55, próc.' Trudną sprawą jest cały
kompleks spraw związanych, z adap-
tacją tych ludzi w nowych miejscach •

pracy. Wiąże się to nierzadko z prze-

rzutami wolnych rąk do pracy z jed-
hych regionów kraju do innych.
Wiąże się z budownictwem mieszkań,
z budową «zkół, z utworzeniem ca-

łego systemu kształcenia kadr już
w przemyśle. Wiąże , się z awansem

'

kulturalnym i cywilizacyjnym rzesz

nowych pracowników i ich rodzin.

Tym sprawom
— podobnie jak i u

was w Polsce — Rumuńska Partia

Komunistyczna i rząd Socjalistycznej.
Republiki Rumunii • poświęca coraz

więcej uwagi i starań.

bbb

GHODZI
O miejsce na rynkach

zagranicznych, gdzie może i

powinna być ona -równopraw-
nym konkurentem analogicznych
•frrod-uktów innych firm. Rzecz jed-
nak w tym, że nie jest, chociaż na-

sze napoje alkoholowe są znane z

wysokiej jakości, a równocześnie
należą -do artykułów o najwyższej
opłacalności w eksporcie.

Głównymi odbiorcami polskiej
wódki — eksportowanej za ok. 40
min ..zł dew. rocznie —

są kraje so-

cjalistyczne (ZSRR, NRD, Węgry,
Czechosłowacja, Bułgaria). Niewiel-
ki jest'natomiast eksport wódek do
krajów kapitalistycznych, pomimo że

istnieją sprzyjające jego rozwojowi
warunki.

Na rynki -zachodnie wódka .wkro-

czyła szerzej w latach czterdzie-

stych, kiedy to odkryto jej właści-
wości -jako składnika -do sporządza-
nia cocktaili. Zwyczaj stosowania

wódki, obok tradycyjnie używanych
do tego celu trunków (whisky, gin,
rum itd;), rozprzestrzenił się wów-
czas w USA i i Europie Zachodniej.
Lata sześćdziesiąte to okres dyna-
micznego wzrostu konsumpcji tego
trunku- W kapitalistycznych krajach
EUrópy-.
"),Koniunktura" na wódkę została'

częściowo tylko wykorzystana przez
nasz handel zagraniczny. Wskazu-

je nar to przykład rynku brytyjskie-
go, który aczkolwiek nie jest naj-
większym odbiorcą polskiej wódki,
jednak wykazuje : systematyczny
wzrost, -zapotrzebowania na wódki
w ogóie.. JedTiym z - charakterysty-

cznych zjawisk, występujących na

brytyjskim rynku napojów alkoho-

lowych są bowiem zmiany struk-
turalne zachodzące w spożyciu spi-
rytualiów. Zmiany te polegają na

poważnym spadku udziału gin'u w

globalnej konsumpcji napojów alko-

holowych (z ók. 30 proc. na po-

czątku lat sześćdziesiątych do ok.
18 proc. na początku lat siedem-
dziesiątych) przy równoczesnym
wzroście spożycia najbardziej po-

pularnego na tym rynku trunku,
jakim jest whisky (od ok.' 49 proc.
do ok. 55 proc. oraz wódek (z 1

proc. do ok. 5,5 proc.) . W konsek- '

wencji spożycie wódki w Anglii w

1970 r. przekraczało wielkość kon-

sumpcji" notowana w 1961 r. ok.

dziesięć razy. podczas gdy spożycie
Whisky w tymże okresie wzrosło o

ok. 25 proc., a gin'u —

. Spadło o po-
nad 30 proc. Należy dodać, że i
obecnie tempo wzrostu konsumpcji
wódki w Wielkiej Brytanii jest
najwyższe w ramach grupy napo-

jów alkoholowych.
Swoje zapotrzebowanie na wód-

kę pokrywa Wielka Brytania przede
wszystkim z produkcji krajowej,
gdyż import daje jedynie nieco po-
nad 5 proc. globalnej konsumpcji
tego trunku. Głównymi eksporte-
rami sa ZSRR i Polska.

Wielkość eksportu polslriei wódki
do Wielkiej Brytanii, podobnie iak
do wielu innych krajów zachodnich,
ulegała w ciągu .ostatniego dziesię-
ciolecia poważnym wahaniom.

I tak w 1963 r. wartość eksportu
wódki do Wielkiej Brytanii pozo-
stała niemal niezmienna w porów- .

naniu z rokiem poprzednim, pod-
. czas gdy w 1964 r. wzrosła o 13

proc. Następny rok przyniósł spa-
dek eksportu o 57 proc., aby w

1966 r.. poziom jego wzrósł ponow-
nie i' to o 53 proc. Kolejne trzy
lata przynioslv znów zmniejszenie
eksportu. Proces spadku zahamowa-

ku, a szczególnie nieznajomość na-

szej marki, • niedotarcie przez na-

szego eksportera do nailepszvch ka-
nałów (firm) dystrybucyjnych na-

pojów alkoholowych, zbyt słabe lub
też chybione pod względem treści

czy formy oddziaływanie naszei re-

klamy oraz trudności w znalezieniu

przede wszystkim w tzw. punktach
niezależnych. W tej sytuacji na

trwałe powadzenie mogą liczyć tyl-
ko eksporterzy, którym uda sie za-

warcie z browarami porozumienia
dopuszczające importowane trunki
do sorzedaży również w punktach
podległych danemu browarowi.

POLSKA
W

nyzostałw1970r..aw1971r.
zanotowano wzrost o 69 proc. Na-
tomiast wartość zamówień, które
wpłynęły w 1972 r. przewyższyła
poziom eksportu z 1971 r. o około
37 proc.

Czym spowodowane są te waha-
nia w rozmiarach eksportu? Wy-
daje się, że podstawową przyczyną

nierównomiernego rozwoju eksportu
wódki była słaba pozycja konku-
rencyjna naszego produktu na ryn-

JOLANTA SZCZEPANIAK

odpowiedniej firmy agencyjnej na

rynku.
W Wielkiej Brytanii istnieje bo-

wiem specyficzny svstem organiza-
cyjny dystrybucji napojów alkoho-

lowych. . Ok. 80 proc. punktów
sprzedaży spirytualiów znajduje się
w posiadaniu- browarów — potęż-
nych organizacji, będących zarówno

producentami, jak i prowadzących
zbyt napojów alkoholowych. Impót1 -

'

towane spirytualia sprzedawane są

Oczywiście w chwili obecnej
trudno liczyć na większe® 3stfkc!esy
w eksporcie wódki do Wielkifef Bry-
tanii. Pozycja bow.iem dwóch. gą .- .

tunków wódki miejscowej — któ-

rych spożycie stanowi ok. 80 proc.
spożycia krajowego — iest bardzo

silna, a wydatki przeznaczane
-

'."na
reklamę s.tostlhkowo znaczne. Na
razie mogą wiec przyświecać na-

szemu handlowi cele skfomniejsze,
tj. pewne zwiększenie dotychczaso-

wego, 2—3 procentowego udziału
polskiej wódki na rynku brytyj-
skim i poprawa pozycji naszej
marki.

Możliwości te można iednak zrea-

lizować tylko poprzez coraz szersze

i bardziej konsekwentne' stosowa-

nie w handlu zagranicznym zasad

współczesnego marketingu. Wskazu-
ją one na potrzebę zwrócenia przez

'
nasz handel zagraniczny uwagi na

następujące sprawy:

0 Lepsze > dostosowanie asortymentu •

eksportowanych na - rynek- brytyjski
wódek do aktualnej specyfiki tegg ryn-
ku, tj. nastawienie sie' na właściwego
odbiorcę (ekskluzywnego i masowego)
poprzez rozwiniecie dostaw, w dwóch.
zasadniczych kierunkach: Wysókojakóś-'
ciowycli wódek w odpowiednich opako-
waniach dostosowanych do wymagali
ekskluzywnego odbiorcy i. obok tego
dostawy wódek popularnych dla szer-,
Szego kręgu odbiorców..

0 Lepsze przystosowanie si? do ist-
niejącej w Wielkiej Brytanii organizacji
dystrybucji napojów alkoholowych po-
przez nawiązanie współpracy z najwię-
kszymi browarami oraz' organizacjami'
polonijnymi. Te ostatnie moga bowiem
stać sie w przyszłości poważnym ka-
nałem zbytu wielu asortymentów pol-
skiej wódki.

0 Racjonalna, oparta o szczegółowe
badania, elastyczna polityka- cen orajs
polityka rabatów i sitom przyznawanych
różnym ogniwom dystrybucji.

• Opracowanie całościowej koncepcji'
oddziaływania na inne wybrane ryrikł
zagraniczne, ze szczególnym uwzględ-
nieniem reklamy.

Spćłnienie powyższych' warunków,
powinno zagwarantować bardziej»
dynamiczny wzrost eksportu. .
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tJT SIĄDŹ MICHAŁ OSSOWSKI (1743-1799) eks- je-
l\ zui ta ' pw^jaciel, mentor i fclenipotęnt wielkiego

przedsiębiorcy PROTA POTOCKIEGO „plenipo-
tent holenderskiego bankiera de łiaeńa. Subtęlnuco
co do ciała i umysłu". W okfesife Sęjmti Czteroletriiego

rrj
sła

wna. W mowach ^13⁄43⁄43⁄4
nfp^Jv 1 tfawipny jako najwybit-
niejszy przedstawiciel nauki ekonomii i praktyki go-

sjodarczej. Powierzono mu opracowanie „Konstytucji
Ekonomicznej', przenikniętej ideami wówczas rewo-

lucyjnymi — ADAMA SMITHA.1) ^

siĘ c ieszy} 3ateo działacz gospodar-
czy, nikt mu chyba w tym c?asie nie dorównał. Oto
co pisze o mm HUGO KOŁŁĄTAJ: „On jeden połą-
czywszy ściśle teoryję z praktyką, mając silne pomocy
z dzieł obcych i z swego własnego dofwiądczenia, be-
ffTMZ ze Z t

tlos ?teTMtaospódarzęm, matematykiem
t kupcem co do objętości rozumu prawdziwym geome-
trą, mógłby w tej mierze całemu przewodniczyć naro-

dowi..." .

'

ZYCIE i działalność ks. OSSOWSKIEGO odbjtoa
się w trzech płaszczyznach: handel i przęmyat,
współdziałanie w opracowywaniu • projektów

ustaw dotyczących reformy gospodarczej w kraju, pi-
śmiennictwo. Nie tu miejsce, aby zająć się punktem
pierwszym i drugim. •

r

. . , ., , , publicznych, wynctlę
zienie kapitału publicznego ku zasileniu, poirtęb Rze
czypospolitej z oszczędzaniem podatków" (wvd. boz-
mienne w Drukarni Narodowej IKM nielićzbowariych
stron 30, 1789 r. „O urządzeniu starostw rada i pro-
jekt, b.m. i roku (1791)".

OSSOWSKI zna dzieło ADAMA SMITHA. S»nawą-
dzono je do Polski w pewnej liczbie egzemplarzy
(w przekładzie francuskim — 1791). Nie pozwalano
jednak na jego rozpowszechnianie. STANISŁAW
AUGUST pisze w „Pamiętnikach", że SMITH upor-

czywie trzyma się swych błędów.»)
OSSOWSKI nie wyłożył swych teorii ekonomicznych

w sposób systematyczny. Formułuje raczej pewne ogól-
ne zasady maksymy, na marginesie krótkich ręępraW.
Jego poglądy nie są odbiciem nauki ADAMA SMITHA',
wbrew temu, co mu przypisuje historyk DIHM.

Człowiek, mówi OSSOWSKI, powinien być zainte-

resowany wykonywana praca, zgodnie z prawami rzą-

dzącymi postępowaniem ludzi. Istnieją prawa, których
celem jest „uszczęśliwianie ludzi Społeczność stanowią-
cych i upomyśłnienie ich losu". Idea raczej fizjokra-
tyczna. ADAM SMITH poddaje. analizie syątem go-

spodarczy już oparty na pracy i na bodźcach, związa-
nych z motywami materialnymi. OSSOWSKI musi 4ó-

piero przekonywać społeczność o wartośgi interesu oso-

bistego, jako motywu działania. Przyświęcą mu nadto

myśl podniesienia stony życiowej maś ludzkich, tyją-
cych w nędzy, upomyśłnienie ich losu. •

W „Pomnożeniu dochodów" OSSOWSKI pisże, te

to „lud rolniczy" jest źródłem obfitości powszechnej,
a więc praca chłopów tworzy ekonomiczne bogactwo
narodu. Nie jest to formuła śęiślę Smithowska, ale jęst
w tym ujęciu całkowicie nowa myśl — w Polsce, kraju
rolniczym, źródłem bogąctwa jest praca chłopów. (Ana-
logiczna formuła w art. IV Ustawy majowej).

KOŁŁĄTAJ w liście do ŚNIADECKIEGO, pisząc
o dokonanych już zmianach w losie chłopów i miesz-

czan, zapowiada dalsze prace w tej dziedzinie.

„Jeszcze albowiem gotuje się projekt, który nie tylko
oświeconej Europie przyniesie ukontentowanie, ale
nadto rzetelny pożytek dla kraju naszego. Imć ksiądz
Ossowski pisze Konstytucją ekonomiczną, w której tó

wszystko w prawo ma być zamienione co jest potrzeb-
nego narodowi rolniczo-pasterękiemu dla jego szczęśli-
wego bytu i dla jego potęgi. Konstytucja ta ńa trzU
dzielić się będzie rozdziały: na dobroczynność natury,
na pracę ludzką i na nakłady, jako trzy istotne źródła
bogactw i mocy krajowej. W pierwszym rozdziale będą

prawa urządzające i zabezpieczające wszelką własność
w drugim — dające opiekę i cześć wszelkiej pracy

ludzkiej, a wraz przepisujące prawidła względem urno-

wy między właścicielami gruntu i ludem osiadłym na

robociznę lub czynsze. Tam to dopiero wyjaśni się
cośmy chcieli rozumieć przez opieką prawa i rządu
dla pospólstwa"3).

Historyk JAN DIHM uważa OSSOWSKIEGO za pre-
kursora smithyzmu „Konstytucja Ekonomiczna", której
opracowanie powierzono OSSOWSKIEMU miała być
według DIHM A. oparta na nowej teorii ekonomii, teorii
ADAMA SMITHA. Wbrew temu, co flisze DIHM4),
w liście KOŁŁĄTAJA nie rqa nic szczególnego, co by
wskazywało na ADAMA SMITHA, prócz, być może,
wyrażenia „cześć wszelkiej pracy ludzkiej". Jest to

rzeczywiście stanowisko w pewnym stopniu odmienne
od stanowiska fizjokratów, którzy kładą nacisk pa
„nakłady", czyli inwestycje gdy SMITH pisze żę to

Właśnie „roczna praca narodu jest fundi^szem, który
zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i, przy-
datne w życiu". Ale QUESNAY pisze: ,,Ą więc tp lu-
dzie, zwiększając i spożywając produkcję, są źródłem,
pierwotnym i zasadniczym swoich bogąctw"*).

Ossowski nadto obmyśla zdobycie środków dla two-

rzenia rzemiosł i pomocy dla nich. koncepcją jest
na ogół zgodna raczej z postawą merkantylistyczńo-
protekcjonistyczną. Oczywiście wysunięcie pracy jako
głównego czynnika produkcji, było myślą rewolucyjną.

SAMO wysuwanie pracy, jąl?o głównego źródła
bogactw, nie oznaczało jednak bynajmniej, że

OSSOWSKI przyjmuję koncepcję SMITHA. Po-
dobne sformułowanie znajdujemy zresztą również
u fizjokratów.

Bogactwo ekonomiczne decyduje o potędze państwa,
a właśnie ludzie wytwarzają to bogactwo. Nie ma jed-
nak u Ossowskiego teorii, że to jedynie produkt czysty
wytwarzany w rolnictwie wielkim, utrzymuje całe spo-
łeczeństwo. OSSOWSKI jest przyjacielem KOŁŁĄTA-
JA, z którym dyskutowali oni problem wartości, znali

poglądy GAL1ANIEGO i nie podzielali fi^jokratycjznej
teorii pracy produkcyjnej. Zagadnienie tak żjrwo wów-
czas dyskutowane również w nauce polskiej. Nie wy-

znają również tezy. że przemysł i manufaktury roz-

wijają się samorzutnie, w miarę W?rostu czysteąp pro-
duktu rolnego. Zalecali raczej aktywne popieranie mą-
nufaktur przy pomocy środków pąństwowych.

Liczne były wówczas projekty naprawy skarbu. Pro-

jekt OSSOWSKIEGO stał się najbardziej znany. Go-
spodarstwo rozwija się tylko prżęż pracę i „nakłady
nowotworne", to znaczy inwestycje podstawowe. j[TQ
wziął OSSOWSKI od fizjokratów). Taka jest natura

rzeczy i do niej należy przystosować prawo „polityczno-
-ekonomiczne".

OSSOWŚKI przeciwstawia się . ostro popularnemu
w tym czasie w Polsce systemowi pruskiej kamera-

listy. Kameralistyka, pisze OSSOWSKI, za główną
sprawę uważa sprawę dochodów skarbowych, tymcza-
sem problem główny to „zapewnienie trwałości i wzro-

stu powszechnego bogactwa", co stanowi podstawę „po-
myślności ludzi i mocy państwa". Skarb będzie silny,
gdy wzrpśnie ogólne bogactwo kraju, „ dostatki oby-
wąteli". Skarb wówczas czerpać będzie z „czystych do-
chodów" obywateli. Te czyste dochody będą wzrastały
W miarę udoskonalania gospodarstw. Jeżeli rosną do-

chody jednych, poprawia się położenie innych. Toteż
w interesie wszystkich leży rozszerzanie „użytecznego
przemysłu i przyspieszenie naturalnego wzrostu pow-
szechnego bogactwa". Mamy tu swoiście wyrażoną kon-
cepcję mnożnika oraz nacisk na wzrost bogactwa, co

cechowało raczej myśl merkantylistyczną i fizjokra-
tyćzną, aniżeli ekonomię klasyczną, poddającą analizie

raczej mechanizm funkcjonowania gospodarki.

ZAJMUJE się OSSOWSKI problemem racjonalnej
Wielkości gospodarstwa rolnego, co zależy od oso-

bistych kwalifikacji właściciela i rozporządzanego
przezeń kapitału. Widzi rosnący proces zmniejszania
się Wielkości gospodarstw chłopskich w drodze działów,
co uważa za zjawisko szkodliwe. Gdy jedni mają zie-

jni zbyt wiele, często bezprawnie przywłaszczonej, inni
mają jej zbyt mało. Zaleca wprowadzenię niepodziel-
ności gospodarstw chłopskich oraz pewnego rodzaju
reformę rolną, polegającą na powiększaniu areału zie-
mi chłopów małorolnych. Zbyt małe są gospodarstwa
pisze, brak „przemysłu", stąd „próżniactwo panować
musi". Siła robocza chłopa nie jest wykorzystana, a nie

wszędzie chłop może znaleźć dodatkową pracę: „próż-
niactwo się" pomnaża, majątek wieśniaka nie wzrasta".

przeznaczenia części sum, uzyskanych ze spirżedaży sta-
rostw na rozwój manufaktur, a także projekt emisji
pieniądza papierowego na to cele, zanim nie zostanie
stworzony Bank Narodowy. Sprawa Banku stała się
jednym z czołowych zadań w realizacji podjętej polityki
uprzemysłowienia kraju. Od XVI wieku zagadnienia
braku przemysłu i handlu oraz niedorozwoju miast
nie schodzą z porządku dziennego publicznych rozwa-

żań. '

Propagując zakładanie manufaktur, pisarze ekono-
miczni w Polsce zdawali sobie sprawę z faktu, że brak
jest w kraju ludzi, którzy mogliby się tego podjąć. Brak
było fachowców (kapitał mogli dawać bogaci panowie
lub rząd). Toteż oczekiwano, że zńiiana ogólnych wa-

runków spowoduje imigrację fachowców z Zachodu.
Nie było w tym nic dziwnego. W każdym niemal kraju
rolniczym, przemysł 1 handel są działem elementów
obcych, marginalnych, jeśli chodzi o panujące obyczaje
imigrantów. Nawet w historii gospodarczej Anglii rola
imigrantów-przemysłowców i rzemieślników była zna-

czna.

POWRÓĆMY do „Konstytucji Ekonomicznej" . Na

jakich zasadach mogła być oparta projektowana
„ Konstytucja Ekonomiczna"? Czy mogła opierać

się na tym sformułowaniu o źródłach bogactwa naro-

dowego, które rozpoczyna dzieło „6 Bogactwie Naro-
dów"? Ale i bez znajomości SMITHA uznano raczej
pracę jako podstawę wszelkiego bogactwa. Ten prob-
lem był zapewne gorąco dyskutowany, niedarmo przy-

jaciel i wielbiciel OSSOWSKIEGO, KOŁŁĄTAJ, przy-

pisuje klasyczną teorię Wartości, ddrzucając idee fizjo-
kratyczne. Ale „Konstytucja Ekonomiczna", podobnie jak
polityczna, powinna zawierać „mąksymy", które mia-
łyby być podstawą prawa i gospodarczej polityki pań-
stwowej. Program polityki państwowej nie mógł
w owej epoce, kiedy kraj był przeludniony, w tym

Aby więć poprawić położenie ludu rolniczego oraz rol-

nictwa, które „jest pierwszym źródłem obfitości pow-
szechnej", należy nadać chłopom ziemię, która już nie

mogła być dzielona poniżej pewnej granicy. Ubogi,
drobny rolnik nie czyni „nakładów", niszczy więc samą

gospodarkę. Małe działki ziemi są tylko wtedy użyte-
czni, gdy. ich właścielami są rzemieślnicy, rękodziel-
nicy, czyli, jakbyśmy dziś powiedzieli, chłopi — ro-

botnicy.
OSSOWSKI był przeciwnikiem wielkich latyfundiów

z tego względu, że zbyt wielkie posiadłości uniemoż-

liwiają prawidłowe zagospodarowanie ziemi „dać radę"
— ziemi. Właściciel zbyt wielkich obszarów nie posia-
da odpowiedniego kapitały aby czynić „hojne nakłady".
La?y w interesie kraju i jego mieszkańców, „aby każda
część ich mieszkalnej ziemi takim sposobem urządzona
została, który by najskuteczniej zabezpieczyć mógł
PQ WIĘKSZENIE DOBREGO PORZĄDKU w całym
kraju polskim, rozszerzyć użyteczny przemysł i
PRZYSPIESZYĆ WZROST POWSZECHNEGO BO-
GACTWA" (podkreślenie E.L.).

Poglądy OSSOWSKIEGO są zgodne z fizjokratyz-
mem w tym znaczeniu, że według fizjokratów, tylko
nakłady decydują o efektywności rolnictwa. Była to

epoka, kiedy coraz bardziej pojmowano znaczenie in-

westycji, machin i postępu technicznego. OSSOWSKI
nie był jednak fizjokratą. W zagadnieniu pracy pro-
dukcyjnej nie ma u niego mowy o bezpłodności pracy
w przemyśle.

OSSOWSKI, żyjąc w kraju czysto rolniczym, pod-
kreśla wagę społecznego podziału pracy, jeszcze nie

wspominając o podziale pracy w samym zakładzie,
có stanowiło główny problem dla SMITHA, żyjącego
w kraju relatywnie uprzemysłowionym.

KSIĘŻA OSSOWSKI i KOŁŁĄTAJ inaczej widzieli

rolę państwa niż Smith, w szczególności w sferze

gospodarczej. Wprawdzie SMITH uważa za

pierwsze zadanie państwa tworzenie i utrzymywanie
.pewnych" robót publicznych niezbędnych dla rozwoju
góspodarki, ale nie ma konieczności, aby te wydatki
pokrywać z „dochodu publicznego", administrowanego
przez państwo. Większość tych urządzeń może być tak
prowadzona, ąby przynosić dochód, który wystarczy
na pokrycie kosztów. OSSOWSKI przeznacza na te

cele środki państwowe.®).
Program polityki ekonomicznej i społecznej Sejmu

Czteroletniego przewiduje po pierwsze — stworzenie

odpowiedniej infrastruktury, niezbędnej dla rozwoju
przemysłu, z drugiej — spowodowanie imigracji cudzo-
ziemskich rzemieślników, którzy by mogli wytworzyć,
lub powiększyć stan mieszczański, stan zdolny do pod-
jęcia nowych form działalności gospodarczej, decydu-
jącej o bogactwie narodu. Nadto przewiduje się pomoc
w kapitale i kredycie, stąd projekt OSSOWSKIEGO

znaczeniu, że mnóstwo ludzi było bez pracy, kiedy
głównym zagadnieniem gospodarczym poruszającym
umysły i pobudzającym działanię więlkięj liczby osób

były manufaktury, fabryki, przemysł, hąnęlęl zagrani-
czny, kredyt, rynki zbytu, nie mógł być inńy niż pro-
tekcjonistyczny. Głównym problemem dla SMITtlA

było . usunięcie przywilejów, ograniczeń,..reguł, które

hamowały przedsiębiorczość ludzką oraz ducha inicja-
tywy osobistej. Główny problem w Polsce, to było
działanie władz, działanie stwarzające warunki pomo-

cy dla powstawania manufaktur i fabryk. Anglia
i Polska żyły w odmiennych epokach rozwoju.

Dla poglądów ekonomicznych OSSOWSKIEGO duże
znaczenie posiada mowa wypowiedziana w Sejmie
przez KOŁŁĄTAJA 28/6 1791. KOŁŁĄTAJ, mówiąc
o znaczeniu uchwalonej Konstytucji, zwraca uwagę,
że pozostają do załatwienia inne równie ważne spra-

wy, sprawy gospodarcze, „ustawy ekonomiczne". Do-

piero odpowiednie uregulowanie zagadnień gospodar-
czych może naród „złączyć z ziemią polską". Chodziło
o chłopów i miasta, o złączenie z narodem chłopów,
obudzenie ich postawy patriotycznej.

Jaka miała być treść „Konstytucji Ekonomicznej"
według KOŁŁĄTAJA? Zdaniem ustawy jest stworze-

nie bodźców (sprężyn) dla rozwoju przemysłu, praw,
osłaniających własność urządzeń zapewniających opie-
kę dla pracy, „pomoc w zakładach" (czyli chyba pomoc

przy zakładaniu manufaktur), porządek przy użyciu pra-

cy ludzkiej, popieranie rolnictwa, ułatwienia dla hand-

lu, „nareszcie zaprowadzenie kunsztów i rzemiosł". Za-
daniami tymi powinien kierować i dozorować ich wy-
konanie „umiejętny minister skarbowy" oraz komisja
z „oświeconych osób złożona", działając w oparciu
o „prawidła i prawa ekonomiczną", włąspość, wolność,
bezpieczeństwo osobiste. „Widziałem do tego celu przy-

gotowane pismo imci księdza OSSOWSKIEGO, czyta-
łem go z uwielbieniem i najwyższą wdzięcznością, ży-
czę go narodowi z przekonania, iż svrawi powszechne
całej Polski szczęście, radzę, aby do podania onego
autor szanowny był zachęconym i Wezwanym". 7)

NIE znamy „Konstytucji Ekonomicznej" —

znamy
natomiast ważny dokument, w którym zawiera się
niemal całościowy program polityki gospodarczej.

A jak należy przypuszczać „Konstytucja Ekonomiczna"
miała być raczej ustawą o polityce ekonomicznej, która

by miała podnieść kraj pod względem gospodarczym.
Znamy natomiast projekt (i potem ustawę) „Komisji

Policji", opracowany przez Deputację Konstytucyjną.
Zawiera on poprawki czynione w projekcie chyba ręką
OSSOWSKIEGO. Projekt złożony 8 czerwca 1791 r.

(prawo o miastach uchwalone 18/4 1791 r. Komisja
„Policji" ustanowiona 17/6 1791).

Zadanie Komisji polegało na zebraniu wiadomości
o miarach, wagach, towarach, rękodziełach, o przeszko-
dach panujących w rolnictwie i środkach pomocy

w rolnictwie, Handlu 1 rzemiosłach, obfitości 1 cepach
produktów, ułatwieniach w handlu i przemyśle. Roz-
ważono sprawę szkodliwego wpływu monopoli, wy*,
nikiem była ustawa o „O Policyej".

Punkt VI ustawy mówi o „baczności na wprowa-
dzenie y uporządkowanie tego wszystkiego, co stano-

wić możę wygodę powszechną i szczęgólną w kraju,
a naprzód obfitość y taniość rzeczy do życia potrzeb-
nych. Łatwości w robotach, żarnikach, przejściach,
przejazdach, wolności sprzedaży wszelkich produktópf,
a przeto skasowania wszelliich monopoliów, a nie do-
zwolenia żadnych innych na przyszłość". A więc zasady
całkowitego zliberalizowania obrotu handlowego i pro-

dukcji. Mówi się nadto o zakładaniu przez państwo
fabryk i rpbót publicznych, budowanie dróg publicz-
nych, regulowanie rzek, kanałów, portów, poczty kon-

nej, łaźni, domów mieszkalnych, zajazdów, teatrów

publicznych.
Ustawa zawiera szczegółowy program Opieki społe-

cznej dla niedołęstwa, starości, kalectwa. Zaleca bUr
dować łaźnie, zdroje, szpitale, domy rĄiłoslcrdzia. Po-
winna być zorganizowana akcja przeciw „próżniąctwW,
niechęci do uprawiania rzemiosł i rękodzieł. Należy
także inicjować roboty publiczne, w „których nędzą
i ubóstwo, ta pracę użyteczną krajowi żywności Znaj-
dować będzie. W tych sprawach czyli w dziedzinie robót;
publicznych i rękodzieł, należy wzniecać emutację",
udzielać zachęty, ustanawiać nagrody. A więc nie tylko!
szeroki program polityki społecznej, lecz również pro*
gram działąlności gospodarczej przez państwo.

Zaleca się obliczyć zadłużenie miast oraz opracowa-
nie środków ich spłacenia, dlą przedstawienia SejmoWi.

Zaleca się środki służące uporządkowaniu i Upięk-
szaniu miast, budowę bruków, utrzymanie czyętośtfi
ulic, piękna domów i budynków publicznych, budowę
mostów, bicie tam, portów rzecznych, komunikacji pub-
licznej, transportu „dla ludzi i rzeczy", również między
miastami, a także komunikacji dó innych krajów.

„Komisją Policyej", która miała powstać jako pew-

nego' rodzaju ministerstwo do spraw gospodarczych
i góspodarki komunalnej, nie miała mieć prawa nakła-
dania podatków, zaciągania długów państwowych, nie

powinna się również wtrącać do majątków prywatnych.
Ani też nie ma prawa więzić obywatela, np. na pod-
stawie „tajemnej delącji. Dlatego też wszelkie gatunki
szpiegowania y rewizji w mieszkaniach y gmachach
właścicielskich lub w uczynkach, y zabawach obywa-
telów, prawem nie zakazanych, jak najsurowiej są
bronione".

Natomiast zadaniem „Komisji" będzie zbieranie wia-
domości i raportów z miast wojewódzkich i innych,
0 jarmarkach, targach, zaopatrzeniu w towary, cenacji
produktów, towarów i rękodzieł, o przeszkodach w roz-

woju rolnictwa, rzemiosł i handlu, lub środkach pomo-

cy dla tych gałęzi gospodarki.
Ustawa o „Policyej" zawiera oczywiście wiele para-

grafów dotyczących bezpieczeństwa pożarów, sądów*
nictwa i urzędów policji, nie mniej nie ulega wątpliwo-
ści, że zawiera ona opracowany w szczegółach prograt^
polityki ekonomicznej i społecznej, program ujęty
w duchu liberalnym, jeżeli chodzi o możliwości zakła-
dania przedsiębiorstw i obrotu handlowego, nadto pro-
gram budowy zaplecza ekonomicznego, tzn. infrastruk-

tury, w postaci dróg, portów, rzek spławnych itp.

Czy ustawa „O Policyej" jest poszukiwaną Konsty-
tucją Ekonomiczną,, której opracowanie Sejm powie-
rzył OSSOWSKIEMU — trudno powiedzieć.

Jakie były losy OSSOWSKIEGO po upadku Rzeczy-
pospolitej? OSSOWSKI wyjechał do Rosji, gdzie roz-

począł działalność gospodarczą. Rzecz ta nie była
znana. W Powszechnej. Encyklopedii daty śmierci
OSSOWSKIEGO ńie podano.

Reskryptem z dnia 13 kwietnia 1798 r. — za zgodą
cesarza PAWŁA I, rzeczywisty tajny radca i skarbniH,
baron WASTLJEW, na podstawie raportu manufaktur —

kollegii, gdżie ujęte zostały odpowiednie warunki i pląń
. działania, „abbat Ossowski" zobowiązał się przystąpią

do wprowadzenia (angielskich) maszyn tkackich i, przę-

dzalniczych ,,które czynią ulgę iv pracy ludzkiej", po-
leca się zakup od ks. Wiaziemsklej podmiejskiego do-
mu (nad Newą, przy drodze Sziosselburskiej) na urzą-
dzenie w nim manufaktury. Na cele przystosowania
tego domu do nowych celów należy przekazać
ks. OSSOWSKIEMU bezzwrotnie 12 tys. rubli oraz

udzielić mu kredytu 80 tys. rubli.8)
OSSOWSKI w specjalnym memoriale proponuje

stworzenie trzech wielkich przedsiębiorstw w formie

spółek akcyjnych, mianowicie: w Petersburgu, Moskwie

1 na południu Rosji. Przedsiębiorstwa te miały być
również jakby rodzajem seminariów, skąd doświadcze-
nia rozprzestrzeniać się będą na cały kraj.8)

OSSOWSKI krótko tylko żył po założeniu fabryki.
Zmarł 12 marca (st. st.) 1799 r.

1) Por. Jan Dlhni. Sprawa Konstytucji Ekonomicznej
i 1791 r.

2) Por. Wolski. Obrona Stanisława Ąiigusta. Rocznik Tow.
Hist. Lit. Paryż. 1868, s. no.

3) Cyt. Dihm, str. 251, 252. Ust z 178} r. Blbl. Jag. zkpa 5524
4) ioc. cit. tamie.
5) F. Quesnay. Lą physiqcrafle, I.N.E.D. Paryż 1958 r. s . Sił,

5X2, „Hommss".
6) Nie jest prawdą, te Smith byl przeciwny wszelkiej In-

terwencji państwa. Zaleca on np. wprowadzenie znaków Ja-
kości dla płótna i sukna, kontrolę ceny chleba, jeżeli dostaw-
cą chleba jest monopolista. Ceny powinny być wolne, ale
nie w tym wypadku, gdy wchodzi w grę monopol, wtedy
należy ograniczać siłą monopolu. Zupełnie biedny jest por
gląd. że Smith sprowadjał funkcje państwa do funkc.H ..ptróża
nocnego" (Por. Ltonel ftobbins: The Theory ot Eeonomio
Policy m Engllsh Claesical Political Ekonomy. Maclllan. Lon-
dyn 1955, s. 38) jak to się ogólnie przyjmuje, jeśli chodzi
0 postawę ekonomii klasycznej, jako postawę laisuez-iaire.
Smith nawet uważał za konieczną ochronę celną dla prze-
mysłu zbrojeniowego.

Nacisk ha kategorię „własności" jęst wspólny zarówno
fizjokratom jak i Adamowi Smithowi, a także neomerksn-
tylistom, czyli protekcjonistem drugiej połowy XVIII w. Za-
sadą własności głosi pumę, czytywany wówczas w Polsce,
a uwagi fizjokratom. Różnica polega na tym, że dla Ilume'*
własność prywatna nie była prawem natury, lak dla fizjo>
kratów (przy. pełnej obfitości niepotrzebna będzie własność)
— alo własność jest użyteczna. (Adam Smith. O Bogactwie
Narodów. T. II. s. 442).

7) Dihm, interpretując wyrażenie kołłstaja o „opiece dla
pracy i... porządku w użyciu pracy ludzkiej",' pisze, że
chodziło tu zaoęwne o zapobieganie, aby zbyt wiolka liczba
ludzi nie szła do przemysłu, zmniejskajne podaż prac w pro-
dukcji rolnej, którą Kołłątaj razem z Ossowskim i Smithem
stawiał na pierwszym miejscu. Dihm (loc. cit. s . 251). Sprawa
nie jest oczywista. Smith wprawdzie uważa rozwój rolnictwa
1 powstanie nadwyżki rolnej za podstawowe założenie rozwoju

przemysłu, zaś ta nadwyżka tworzy się wraz z postępem »-

stosowanym w produkcji rolnej.
8) Gosarchiw Moskwa N 688, 1. 3, fol. 1090.
9) Gosarchiw. „O wwiedleniii w Rosili po proclctu abbąts

M. Ossowskośo izobremlennych w Anglii czesalnych i pria-
Ąuszczych masżin".

Protokoły „Gosudarstwiennoj Manufa)ctumoJ Kolligli zą
1798 god. kr 128.

WIESŁAW RYDYGIER — HANDĘL ZA-
GRANICZNY JAKÓ CZYNNIK ROZWOJU
GbSPODARCZEGO — str. 348, cena 0
23. — PWE, Warszawa 1973.

PRACA ZBIOROWA — PROBLEMY
HANDLU ZAGRANICZNEGO - System
merowan-.a handlem zagranicznym— Str.
161, cena zl 25.- PWE. warszawa lj72.
MIECZYSŁAW NIEDUSZYNSKI — ANA-

LIZA NAKŁADÓW NA USŁUGI SOCJAL-
NE W KRAJACH RWPG - str. 301, ce-

na zl 24,— PWE, Warszawa 1973.
DTANISŁ—W SZCZYPIORSKI - POL-
SKA—SZWAJCARIA - GOSPODARKA;
STOSUNKI EKONOMICZNE — str. 116,
eona zl 10.— PWE, Warszawa 1973.
MARIAN WERALSKI - SOCJALISTYCZ-
NE INSTYTUCJE FINANSOWE - str.
418, cena zł 28.— PWE. Warszawa 1973.
INFORMATOR FINANSOWY - wydąnie
n zmienione - str. 724, cęna zl »30.-
PWE. Warszawa 1973.
JAN FRĄCKIEWICZ — mOWÓCZUSNE
METODY KIEROWANIA PRZEDSIĘ-
BIORSTWEM — str. 387, cepa zl 70.—
PWN, Warszawa 1973.
ZBIGNIEW WISZNIEWSKI - NARZĄ-
DZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRZE-
MYSŁOWYM — str. 196, cena zl -16.

—

PWE, Warszawa 1973.

HĘWIYR. HERMAIfOWSKI - FUNKCJE
I ORGANIZACJA ZAPLECZA NAUKO-
WO-TECHNICZNEGO w PRZEMYŚLE —

•Ir. 280, ceqa zl 18,— PWE, Warszawa
1973.
MIROSŁAW 0RŁOW6KI — LEASING —

NOWA FORMA OBROTU MASZYNAMI I
URZĄPZĘNIAMI — str. 128, cena zl 15.—

PWE, Warśi&Wa 1972.
PUAĆA ZBIOROWA — TECHNOLOGIA
PROCESÓW PRZETWARZANIA DANYCH
DLA ZARZAPZANIA — pod redakcją
MARKA GRENIEWSKIEGO — str. 212,
cena M 18.— pWE, Warszawa 1972,
I&ENA FIERLA — GEOGRAFIA PRZE-
MYSŁU POLSKI — str. 224, ęena zl 27.—

PWB, Warriii»»' 1973.
MIROSŁAWA OPAŁŁO — MIERNIKI
ROZWOJU REGIONÓW — gtr. 284, cena
zT 25.— PWE; Warszawa 1972. . .

STANISŁAW M. ZAWADZKI — POD-
STAWY PLANOWANIA REGIONALNE-
GO — wydanie II przejrzane — str. 280,
cena zl 25.— PWE, Warszawa 1972.
JĘDRZEJ LEWANDOWSKI — ZAGAD-
NIENIA ROZWOJU ROLNICTWA W S O-

TADEUSZ JARZĄBEK, ANTONI KON-
KOWSKI — MATERIAŁY BUDOWLANE
MINERALNE I CHEMICZNE — Porad-
nik zaopatrzeniowe! branżysty — str.
576, cena zl 65.— PWE. Warszawa 1972.
SPÓŁDZIELCZOŚĆ PRACY JAKO SO-

KSIĄŻKI NADESŁANE

I niemieckiego tłumaczył Wilhelm Smo-
lucho^skl — S'r. 308, cen» zl 38.— PWE,
Warszawa I97fc.-

BOLESŁAW WARZECHA — ZARZĄDZA-
CIE ZAOPATRZENIEM PRZEMYSŁU —

atr." 336, 'cena zl >7.— PWE, Warszawa
1972.

CJALIZMIE — str. 20«, cena zl 17.—

PWE, Warszawa 1972.

WŁADYSŁAW PIOTROWSKI — EKONO-
MICZNE KONSEKWENCJE PŁYNNOŚCI
SIŁY ROBOCZEJ W PRZEMYŚLE — str.
296, cena zl 33.— PWE, Warszawa 191Ż.
STEFAN ĄBT — MATEMATYĆZNO-
STATYSTYCZNE PODSTAWY ANALIZY
RYNKU — str. 300, cena zł 30.— PWE,
Warszawa 1972.

WIESŁAW SADOWSKI — STATYSTYKA
DLA EKONOMISTOW — Wnioskowanie
statystyczne — str. 292, cena cl 30,—
PWE, Warszawa 1972.

CJALISTYCZNA FORMA GOSPODARO-
WANIA — str. 339, zakład Wydawnictw
CRS, Warszawa 1972.
JAN PTASZEK — POLSKA — ZSRR —

Gospodarka, współpraca. — Z serii „Pol-
ska — RWPG — Świat" — str. 308, ce-
na zl 19,— PWE, Warszawa 1972.
ALEKSANDER CZEPURKO — CŁO W
HANDLU MIĘDZYNARODOWYM — str.
232, cena zl 22.— PWE, Warszawa 1972.
PRACA ZBIOROWA — PROGRAMOWA-

NIE GOSPODARCZE W KRAJACH EU-
ROPY ZACHODNIEJ. — Z rosyjskiego
przełożyła Irena Npmańczukowa — str.
376, cena zl 10.— PWE, Warszawa 1972.

LUCJAN CIAMAGA — POLITYKA
PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODARO-
WANIA KRAJÓW EUROPY ZACHOD-
NIEJ — str. 272, cena zl 21.— PWE, War-
szawa 1972.
JANUSZ PRZYBYŁA. MIECZYSŁAW
STRYJECKI — COMMERCIAL ENGLISH
— str. 492, cena zl 60.— PWE, Warszawa
1972.
ALOJZY MELICH — TECHNIK \ PŁAC
I KIERUNKI JEJ USPRAWNIENIA —

str. 312, cena zl 34.— PWE, Warszawa
1972.
KAZIMIERZ SOWA — USŁUGOWE O-
SltODIil OBRACHUNKOWE DLA PRZF.D-
SIĘBIORSTW - str. 192, cena zl 21.-
PWE, Warszawa 1972.
BOLESŁAW SIWON — WSPÓŁĆZFSNF
TENDENCJE ROZWOJU RACHUNKU
KOSZTOW I WYNIKÓW — str. 280, ce-
na zl 22.— PWE, Warszawa 1972.
ZBIGNIEW WESSNER - RACHUNEK
KOSZTÓW JAKO INSTRUMENT OPE-
RATYWNEGO ZARZĄDZANIA PRZED-
SIĘBIORSTWEM PRZEMYSŁOWYM —

str. 156, cena zl 22,— PWE, Warszawa
1972.

E. PI.TANOWSRI . M. DŁUŻEW3KI —

OGÓLNA TECHNOLOGIA \2YWNOSCI.
alr. 599" cena U 72. WNT . Warszawa 19J2.

Ostatni człon zdania kończącego ari.
kul C. Józefiaka pt. „Czynniki surowco-
we a teoria" (2,G. nr 261973) powinien
brzmieć: ,.a mimo to gospodarka rozwi-
ja się gładko korzystając tylko z mate-
riałów pędnych i smarów".

REDAKCJA

W nr 26 z 1.VII.1973 r. „Życia Gospo-
darczego" w recęnzji książki R. Kudliń-
skiego. „Strategia Wielkich Korporacji"
w Istótnym fragmencie wypadł K druhu
jaden wiersz w wyniku czego pojawił»
się zupełnie niezrozumiale zdanie: Nie-
odparcie nasuwa ftię wniosek —• prze-
ciętna «łapa o tendencji do wyrównania
się s(ppy zysku od kapitałów zaangażo-
wanych w różnych sferach produkcji.
Zdanie ęo powinno brzmieć: „Nieodpar-
cie nasuwa - się wolęsek — przeciętna
stopa zysku. Autor więc w gruncie rze-

czy nie dowiódł nicadekwatności ogólnie
sformułowanej przez Marksa-tezy O ten-
dencji ido wyrównywania się stopy zy-
sku od kapitałów zaangażowanych w

różnych aferach produkcji".
RED.
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