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"p^OLSKA polityka zagra-
. jj yiiczna będzie polityką de-

tt mókratyczną i opartą na

zasadach zbiorowego bezpie-
czeństwa". Stwierdzenie to, .o-

publikoioane oficjalnie w Dzien-
niku Ustaw Nr 3 z 1944 roku,

jest fragmentem Manifestu
Polskiego Komitetu Wyzwolę-
nia Ńarodowegó z 22 lipca 1944

Tfiku i należy już do historii.
Jakże .to odległy dystans dzieli
nas jiiż od Manifestu, dekretów
o reformie rolnej i nacjonaliza-
cji przemysłu, a zarazem, jak
4ługb trzeba było działać i czę-
kaćt aby cała Europa zaczęła
wyciągać wnioski z lekcji hi-

Bezpieczeństwo państwa to

iąaczy .

-speiftój, pewność dnia

^^«^egroj?' '

, i jiiĄriz,1
rpwjftięż dla jednostki, rodziny.
Ma ' tor dla^ ,nas, Poldków, znd'
czenie ^szczególne, bo w niewie-
lu chyba krajach losy jednostek
były tak pówiązane z losem pań-
stwowości, jak u naś. Zarazem

losy naszej państwowości były
ściśle uzależnione nie tylko od

siły, ićewnętrznej narodu, ale

pd, polityki zewnętrznej. W

długich okresach historycz-
nych brak nam było i sił

własnych
' i mądrej polity-

ki zagranicznej. Otworzył dla
niej drogą Manifest Lipcowy,
następująco formułując funda-
ment tej polityki: „Trwały so-

jusz z naszymi bezpośrednimi
sąsiadami, ze Związkiem Ra-
dzieckim i Czechosłowacją bę-
dzie podstawową zasadą zagra-
nicznej polityki polskiej".

Dzisiaj, po pierwszej fazie
Kónfefencji Bezpieczeństwa i

Współpracy w Europie, wesz-

liśmy w okres przełomowego
'

zwrotu w dziejach naszego kon-

tynenty., a może nie tylko kon-

tynentu. Być może nie do-

strzegamy w pełni jego wagi,
śledząc mozolnie kolejne fazy
wstępnych kroków, jako bezpo-
średni uczestnicy nowych fak-
tów, rokowań, uzgodnień, prze-
konani od dawna o potrzebie
konsekwentnej realizacji pro-
gramu pokoju. Ale to przecież
w naszej literaturze gorzko za-

brzmiała strofa „niechby w

całym, świecie wojna, byle pol-
eska wieś spokojna". Gorzko, bo

ria, najbardziej zabitą deskami
wieś w Polsce każda wojna
spadała od pokoleń echem zło-

wrogim. Czy znajdzie sią taki

zakątek świata, w którym nie

•dspjowaliby polscy chłopi „za
wolność naszą i waszą" lub

choćby zd ułudę wolności?

Czy należy wracać do przesz-
łości obecnie, kiedy nasze siły
wewnętrzne i międzynarodowa
ppzycja naszej państwowości
są większe", niż w całej nowszej
historii? Można i trzeba, bo

mądrze pisał Cyprian Kamil

Norwid,' że „przeszłość jest to

dziś, tylko cokolwiek dalej". Z

tego „cokolwiek dalej", z idei

Manifestu Lipcowego wyrosła
nasza współczesność. Zarazem

współczesność już zawiera za-

lążki, kontury przyszłej, Dru-

giej Polski. Musimy sią śpie-
szyć,żśdbąć,.już teraz-o, to,-aby

jej realny kształt najpełniej
wyrażał nasze mądre ambicje,
pragnienia, nadzieje.

Zadanie współczesności_ a za-

razem najbliższych dwóch dzie-

siątków lat, to mocniejsze osa-

dzenie naszej gospodarki w

międzynarodowym podziale
pracy, zarówno w ramach

wspólnoty socjalistycznej, jak• i
w stosunkach dwustronnych z

pozostałymi krajami Europy.
Szersze otwarcie naszej gospo-
darki — to wielka szansa przy-
śpieszenia rozwoju ale i zarazem

próba sprawności pracy, zdol-
ności umysłowych i: wynalaz-
czych, umiejętności zarządzania.
Właśnie nd polu nauki, tech-

szym już, spółeczno-eleonć-
ińitznym śśftt&e. ffy Mstą-
pi „dogrywka'' we; współ-
zawodnici<uoię, śyWeniów *p.o-
łeczńoTekónoń^iczhy^i,^ . ktqrej
rezultatów. można >• się nie o-

bawiać. Jednakże, aby osiąg-
nąć ten pozytywny dla nas .re-

zultat, musiiriy. bardzo solidnie
i racjonalnie popracować.

Nie trzeba ukrywać, że or

prócz nowych problemów, obók
— nazwijmy to — wyzwania
współczesności, musimy tu nie-
mało odrobić-z tego, czego nie

oszczędziła nam, w sposób nie-

ubłagany historia, zrywając
ciągłość procesu rozwojowego
w jednolitym organizmie-i z te-

go, co umykałonam z pola wi-
dzenia we.. wczorajszej współ-
czesności. Są , to sprawy jakoś-
ciowych czynników i stroń roz-

woju, dyskontowania myśli
twórczej, inicjatywy, podnosze-
nia kultury pracy. Te wszyst-
kie elementy są nam potrzebne
w skojarzeniu z opanowaną juz
umiejętnością koncentrowania

wysiłku, z nawykiem ofiarności
w pracy, choć .ofiarności, nie
zawsze dość wytrwałej.Do tego
dodać trzeba jeszczb dyscypliną
przychodzącą w większym
stopniu .od wewnątrz, z lepszego
pojmowania zależności jednost-
ka — społeczeństwo oraz sarrio-

odpowiedzialność za własną
pracę i znacznie więcej samo-

dzielności.'

„Otóż dziś nastały takie cza-

sy,, że ludzi choć odrobinę, sa-

modzielnych potrzeba ( coraz

więcej i coraz więcej;
Walka o byt zaostrzyła , się

dzisiaj w niebywały sposób.
Lecz ta walka nie'toczy się' na

zęby i pazury, ale na.,, ilość

nowych wynalazków i ulep-
szeń...

Im który naród wiącej i

szybciej potrafi wprowadzać u-

żyteczne nowości, czyli: im

wiącej zdoła wytworzyć orygi-
nalnej pracy umysłowej tym
ma więcej szans, że jego wyro-
by zwyciężą na rynkach świata.

Dziś nie tylko trzeba praco-
wać, nie tylko trzeba' dobrze

pracować, ale jśszcze trzeba
robić wynalazki, i-to rfflić nie-

ustannie, i to robić '

genialne
wynalazki.,
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Plon naszej pracy... FOT. A . JAŁIOSIŃSKI

WŁADYSŁAW DUDZIŃSKI

Nigdy jeszcze w powojennej historii nie osiągnęliśmy tak znacznych
sukcesów w tak krótkim okresie. Nasza dwu ipółletnra praktyka in;
westycyjna jakby przekreśliła starorzymską zasadę: „śpiesz się powo-
li". W odróżnieniu jednak od poprzednich pięciolatek, kiedy przy-

śpieszenie inwestycyjne z reguły wiązało'się ze zwolnieniem tempa
przyrostu spożycia -

w latach 1971-1973 następuje szybki wzrost do-
chodów i płac realnych ludności. Ale jest'również faktem, że w dzie-

dzinie inwestycji istnieją napięcia* któiych ujemnych skutków dla

tempa rozwoju, a zwłaszcza efektywności gospodarowania dowodzić
nie trzeba. Zjawiska te muszą kierować naszą uwagę^ na zaplecze
frontu inwestycyjnego. Jaka mianowicie dziedzina gospodarki stano-
wi najważniejsze ogniwo procesu inwestycyjnegof Co należy przed-
sięwziąć, aby zapewnić trwałe podstawy szybkiego, równomiernego
tempa i efektywności rozwoju społeczno-gospodarczego w długim
okresife?

CEL,
inwestowania jest prosty:

reprodukcja rozszerzona. Ale
. idzie nie tylko o powiększenie

zdolności" produkcyjnych przez mno-

żenie fabryk, ilości maszyn i stano-

wisk pracy. "Wzmaganie społecznej
wydajności pracy

— to główne za-

danie działalności inwestycyjnej.
Tempo wzrostu tej wydajności wy-
znacza i— ogólnie biorąc — zarówno
dynamikę r<p zwoju gospodarczego,
czyli m. in. stopę inwestycji, jak
i' tempo przyrostu spożycia. Z tego
punktu widzehia, to co. najważniej-
sze w działalności inwestycyjnej
sprowadzić możemy do uzbrojenia
technicznego pracy, czyli wyposaże-
nia obiektów nowych' i modernizo-

wanych w maszyny, urządzenia, in-
stalację itp. Wznoszenie murów, to
bowiem etap 'bardzo ważny, ale
wstępny, o jakości-zaś funkcjonowa-
nia fabryki .decyduje przede wszyst-
kim — obok kwalifikacji załogi, or-

ganizacji itp. '— ilość i nowocze-

sność maszyn i. urządzeń. Nowocze-
sne, wysoko wydajne uzbrojenie te-

chnologiczne przemysłu, to podsta-
wowy warunek rozwoju intensywne-
go, czyli rozwoju'szybkiego i jedno-
cześnie efektywnego.
• Wchodzimy tii->w krąg. general-

nych- "proporcji- gospodarczych, spo-
śród których za przedmiot rozważań

wybieramy .wiązek między tempem
i zakresem inwestowania w przemy-

śle a produkcją maszyn i urządzeń.
Uwagi

'
te mają znaczenie nie tyle

dla śytuacji bieżącej, co dla lat

przyszłych. .

ZMIANA PROPORCJI

Nie jest twierdzeniem na kredyt,-
że gospodarka nasza wstąpiła w ja-
kościowo nową fazę rozwoju.: Strate-

gia dynamiczna zdaje .swój trudny,
egzamin z powodzeniem. Dlatego,
przede wszystkim, że jest praktycz-
nie podporządkowana głównemu ce-

lowi socjalistycznego gospodarowa-
nia — wydatnemu i systematyczne-
mu podnoszeniu stopy życiowej.

Wzrost spożycia nie jest traktowa-
ny jako „wynikowy", bierny i od-
legły w czasie skutek ogólnego wzro-

stu produkcji i dochodu narodowe-

go, leez jako wybitnie aktywny czyn-
nik rozwoju, punkt wyjścia i zara-

zem warunek powodzenia strategii.
Fakt ten ,nie tylko włącza w obieg
gospodarczy potężne siły społeczne,
ale wytwarza również ekonomiczny
mechanizm napędowy.

Teza ta legła u podstaw pogrud-
niowej polityki gospodarczej. Jej od-
biciem jest m. in. zbieżność dynami-
ki inwestycji Oraz

1
dochodów i płac

realnych.! Przewiduje się, że do koń-
ca tego roku wzrost inwestycji prze-

mysłowych w porównaniu z- poprzed- •

i nią pięciolatką wyniesie ok. 62 proc.,

czyli przyrost zaplanowany na lat 5

przypada na 3 lata. W zakr.esie płac
realnych poziom ząplańowany na rok
1975 również-osiągniemy w roku bie-
żącym. Średnioroczny przyrost płac
realnych w ciągu trzech lat/szacuje
się na ponad 6 proc. (plan — 3,4
proc.).

Jest, już truizmem,' że • utrwalenie

tendencji ciągłego i \yyraźnie. odczu-
walnego wzrostu płac realnych wy-

maga rozbudowy różnorodnych ga-

łęzi, przemysłu konsumpcyjnego
(i usług)| czyli tżw. grupy' B. Istnieje

"ttl zarazem ścisły' związek .między
tempem wzrostu. i asortymentem
produkcji rynkowej, a możliwością
ogólnego

' rozwoju" gospodarczego.
Rozwoju,— podkreślmy. — dynami-
cznego, ,®le i" zrównoważonego, czyli
bez zakłóceń,; zygzaków, inflacji itd.
Bowiem wielkość tzw. nadwyżki
konsumpcyjnej określa - możliwości
manewru gospodarczego w różnych
dziedzinach,."także w .dziedzinie in-

\vestycji. Nadwyżka, konsumpcyjna
to ta część 'produkcji rynkowej, któ-
ra pozostaj.e do dyspozycji po za-

spokojeniu popytu konsumpcyjnego
pracowników grupy B. Tedy im

większa ta nadwyżka, tym większy
ftioże być zasięg rozbudowy dziedzin

.ipopytotwórczych" — przemysłu
ciężkiego, maszynowego, chemiczne-

go oraz przedsiębiorstw budowlano-
-montaąowych, przemysłu materia-
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PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

P Sęson urlopowy Jest w pełni, tysiące ludzi spędza czas nad woda lub
.W lesie, nabiera sił do przyszłej pracy, dotlenia sie i doslonecznia... Wra-
fęając do miast pagle odczuwamy, że inne jest powietrze, słońce nie świeci
Itak jaskrawo, hałas przeszkadza spać. Dlatego może warto jeszcze raz

. w rócić do spraw ochrony środowiska, bo jesteśmy na ten problem bar-
dziej niż zwykle uczuleni. Prasa pisała i pisze o zatruwaniu środowiska

'«tale i systematycznie, ale do prasowych alarmów przyzwyczajamy się tak,
(jak do hałasu. Na pociechę można ty lico powiedzieć, że nie są one, tak
jak hałas, szkodliwe dla zdrowia.

( Sięgnijmy więc do ostatniego numeru „AURY", miesięcznika poświę-
conego ochronie środowiska. Otwiera go artykuł prof. ZDZISŁAWA
KACZMARKA, Przewodniczącego Podsekcji Gospodarki Wodnej i Ochro-

ny Środowiska II Kongresu Nauki Polskiej. Ponieważ jest to artykuł oka-
zjonalny. zawiera przede wszystkim wyliczenie sukcesów i osiągnięć nau-

ki zajmującej się tą problematyką. Są to sukcesy i osiągnięcia niewątpliwe.
Szkopuł polega jednak na tym, że w większości regionów naszego kraju
dewastacja środowiska postępuje szybko naprzód. Opinia publiczna do-
strzega głównie ścieki w wodzie i pyły w powietrzu, wobec czego sukcesy
naszych naukowców nie znajdują u niej dostatecznego uznania

Powyższych zdań nie należy traktować jako krytyki czy ironii w sto-

gunku do pracowników naukowych. Tak już jest, że etap działania uzdra-

wiającego musi zawsze poprzedzać okres diagnozy. W tym wypadku jest
to diagnoza skomplikowana, a więc wymagająca pewnego czasu. Dobrze

"Więc stało się, że — jak pisze JERZY LOHMAN w artykule pt. „ZDRO-
WIE CZY PREMIA" , zamieszczonym przez „ŻYCIE LITERACKIE" —

obecnie 45 placówek naukowych zajmuje się problematyką ochrony śro-

dowiska. Gorzej natomiast, że ta działalność nie jest koordynowana 1 brak
jest nawet wspólnego bąniku informacji o wynikach osiąganych przez po-

szczególne placówki.
Można iJtoęc powiedzieć, że w dziedzinie diagnozy włemy Już sporo. Po-

nad połowa wszystkich ścieków jest całkowicie nieoczyszczona, a dalsze
33 proc. oczyszczone niedostatecznie. W efekcie 77 proc. naszych rzek l
blisko 60 proc. jezior ma Wodę tak zanieczyszczoną, że nie nadaje się ona

dla potrzeb komunalnych. Wiemy również, że emisja dwutlenku siarki do
atmosfery wzrośnie w bieżącej 5-latce o co najmniej 35 proc. Często, choć
nie zawsze, wiemy także, co trzeba robić, aby zahamować niekorzystne
zjęiwishja. Mamy bardzo dobry zestaw przepisów. Czego więc brakuje nam,

aby postępy w ochronie środowiska były widoczne i odczuwalne przez

społeczeństwo?
Otóż wydaie się. że brakuje mam przede wszystkim dwóch rzeczy. Po

pierwsze faktycznego, a nie tylko werbalnego zrozumienia, że zagadnie-
nia ochrony środowiska są co najmniej równie ważne, jak produkcja. Pa-

miętartiy dobrze, że Marks rozpoczął analizę stosunków społecznych od
stosunków panujących w produkcji. Zapominamy natomiast, że myśliciel ten

napisał (cytujemy za Jerzym Lohmanem): „Przyroda i pracą stanowią
podstawę istnienia ludzkości, przy czym są one wzajemnie uwarunkowa-
ne... Brak troski... o utrzymanie warunków przyrodniczych w stamie naj-
bardziej sprzyjającym człowiekowi prowadzi do zaniku czynników poży-
tecznych i skupienia się szikodliwych. Może to być przyczyną zniszczenia
sił wytwórczych i upadku narodów i państw". W walce o ochronę środo-
wiska nie idzie już o zatrute ryby, umierające drzewa czy piękno kra-

jobrazu; idzie po prostu o ludzi, o ich zdrowie oraz coraz bardziej ele-

mentarne potrzeby materialne. Działacz .gospodarczy, który dba o P"*^
cję|a nie dba o ochronę środowiska, szybko sam stworzy barierę dla roz-

W°Jo SePrbraUkufe nam. - przynajmniej, przy obecnym^ systemie fi-

nansowym
- pieniędzy. Dlatego za ochronę środowiska m^zą wziąć

^

bardzo intensywnie ekonomiści. Bez wielkich badan można

że brak tej ochrony kosztuje nas znacznie więcej, miz wynoszą oszczędności

na urządzeniach odpylających, oczyszczających, zmn ie ^^ Cyekonomiczny
Tę prawdę trzeba jednak przełożyć najpierw na rachunek ekonomiczny,
który by wykazywał rzeczywiste straty spowodowane przez inwestycje,
w których nie uwzględniono budowy odpowiedn ch uraądzen ^hronnych,
przez technologie, prowadzące do wydalania szkodliwych odpadów pro-

dukcyjnych i tak dalej. Następnie, dysponując takim pełnym rachunkiem
efektywności, trzeba skonstruować system finansowy, któ^ by ^muszał
do uwzględniania strat w środowisku w kosztach produkcji, str-ty-te
Istnieją bowiem w rzeczywistości i płaci, za nie społeczeństwo Nie zna-

dują one natomiast odbicia w buchalterii. <v> jest i^ewątpliwą zachętą do
oszczędności na pewno efektownych, ale nie efektywnych

Nie łudźmy się oczywiście, że od razu, mając nawet najlepszy rachu-
nek efektywności i najlepszy system finansowy, wyeliminujemy możU-
wość dalszego niszczenia środowiska. Zbyt wiele zaniedbań musimy tu

bowiem odrabiać. Pamiętajmy jednak, że lepsza ochrona środowiska to

nie tylko dodatkowe koszty. To może być również znakomity interes.

Wszystkie kraje wysoko rozwinięte zaczynają rozumieć, cp im grozi i go-

towe są płacić tym, którzy zaoferują im skuteczne środki zapobiegająca
degradacji przyrody, a tym samym i degradacji człowieka. S. C.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

# Biuro Polityczne zaaprobowało
tlZĄDOWY PROGRAM BUDOWNI-
CTWA mieszkaniowego na lata
1976—1980, stwarzający realne per-

spektywy poprawy sytuacji miesz-

kaniowej. W okresie ZBIORÓW
ZBÓŻ zalecono instancjom i organi-
eacjom partyjnym skoncentrowanie
się na udzielaniu maksymalnej po-
mocy, zwłaszcza w zapewnieniu do-
ttaw oraz sprawnej pracy sprzętu
ł maszyn rolniczych, środków tran-

sportu, a także zaopatrzeniu wsi w

niezbędne artykuły, zorganizowaniu
u sług naprawczych i innych.

Zaakceptowano także, kierunki
działalności Ministerstwa Rolnictwa,
zmierzające do ZWIĘKSZENIA
UPRAW JĘCZMIENIA.

© Prezydium Rządu zatwierdziło

realizację zadań w dziedzinie WSPÓŁ-
PRACY GOSPODARCZEJ i nauko-

WOrtechnicznej MIĘDZY POLSKĄ
l NRD do 1980 r. Stwierdzono, że

pomyślna realizacja zadań w pierw-
szej połowie bież. planu 5-letniego
u? podstawowych gałęziach produk-
cji roślinnej i zwierzęcej, wymaga
utrwalenia wysokiej dynamiki ROZ-
WOJU ROLNICTWA i wsparcia jej
dodatkowymi środkami. Zobowiąza-
no Ministerstwo Rolnictwa i prezy-
dia rad narodowych do zweryfiko-
wania wzrostu produkcji zbóż, celem

zwiększenia uprawy odmian inten-

sywnych. Ministerstwo Przemysłu
Maszynowego zobowiązano do opra-
cowania programu GRUNTOWNEJ
MODERNIZACJI I ROZBUDOWY
PRZEMYSŁU MASZYN ROLNI-
CZYCH oraz ciągników dla rolnic-
twa w latach 1974—75. Ministerstwo

Przemyślu Chemicznego zobowiąza-
no do przedłożenia rządowi pro-

gramu ROZBUDOWY I MODERNI-
ZACJI PRZEMYSŁU FITOFARMA-
CEUTYCZNEGO oraz programu

budowy przemysłu produkującego
białko paszowe. Zalecono także roz-

szerzenie programu inwestycyjnego
w celu polepszenia i zwiększenia

ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ.
® SYTUACJA ŻNIWNA W TYM

ROKU jest bardzo zróżnicowana.
W niektórych województwach na

lekkich glebach rolnicy rozpoczęli
już koszenie żyta. Poważną przeszko-
dą w pracach polowych są często
deszcze. Dają się także odczuć nie-

pełne dostawy maszyn żniwnych z

zaplanowanycch na ubiegły kwartał,
snopowiązałek, kosiarek i sterników,
brak płótna do snopowiązałek, które
w czasie żniw rzepakowych szybko
się zużywa.

• HANDEL ZAGRANICZNY no-

tuje wysoką dynamikę obrotów w

I półroczu bież. roku. W okresie tym
w porównaniu z analogicznym' okre-
sem ub. roku nasz eksport wzrost

o 15,5 proc., a import o 28,3 proc.
W związku z szybkim rozwojem
wszystkich naszych dziedzin gospo-

darki, osiągnięte wyniki nie st{ za-

dowalające. Konieczny jest szybszy
rozwój eksportu. Dlatego w czerwcu

Narodowy Plan Gospodarczy w za-

kresie handlu zagranicznego został

znacznie podwyższony.
© W URZĘDZIE RADY MINI-

STRÓW odbyła się uroczystość wrę-
czenia 158 pracownikom przemysłu
węglowego, energetyki oraz przemy-
słu naftowego i gazowniczego, NA-
GRÓD ZA WYBITNE OSIĄGNIĘ-
CIA BADAWCZE I TECHNICZNE
zrealizowane i wprowadzone do

praktyki przemysłowej w 1972 r.

® POLSKA ZAWARŁA ZE
SZWECJĄ wieloletni kontrakt na

dostawę 17 min ton rudy żelaza, wy-

dobywanej w kopalniach znajdują-
cych się za kołem polarnym okręgu
Kiruny. Ruda z Kiruny jeśt jedną
z najlepszych na świecie.

9 130 TYS. TON WYNOSZĄ
DZIENNE PRZEŁADUNKI w na-

szych PORTACH. Od początku lip-
ca notuje się wzmożony rytm pracy
dokerów. Wyraźnemu zwiększeniu
uległ załadunek węgla na eksport.
Lipcowe dzienne przeładunki są

większe 20-r30 tys. ton w stosunku
do pierwszego półrocza.

0 ZOSTAŁY WPROWADZONE
NOWE PRZEPISY ZMNIEJSZAJĄ-
CE ZAINTERESOWANIE personelu
w; handlu i zakładów gastronomicz-
nych ZYSKIEM ZE SPRZEDAŻY.
ALKOHOLU. Jednocześnie zwięk-
szono marże detaliczne przy sprze-

daży napojów bezalkoholowych
i wód mineralnych- Wprowadzono
także rygory administracyjne wobec

zakładów, których obroty alkoholo-
we przekraczają połowę obrotów

ogólnych. Zniesiono także sprzedaż
alkoholu w sklepąch z nabiałem
i pieczywem, dyżurujących w nie-
dziele i święta. W ub. roku na tere-

nie kraju przybyło 368 bezalkoholo-
wych jadłodajni i barów.

Q STAN I PERSPEKTYWY ROZ-
WOJU OPIEK.I ZDROWOTNEJ
NAD MŁODZIEŻĄ SZKOLNĄ roz-

patrzyły na wspólnym posiedzeniu
komisje sejmowe Oświaty i Wycho-
wania oraz Zdrowia i Kultury Fi-

zycznej. Natomiast Sejmowa Komi-

sja Handlu Wewnętrznego omówiła

przygotowania handlu i gastronomii
do seżónu iurystyczno-wyppczynko-
węgo. Posłowie stwierdzili, że przy-

gotowania ie miały szerszy zakres
niż w latach ubiegłych.

9 NA POSIEDZENIU RĄDY CEN-
TRALNEJ ZWIĄZKU ROLNI-
CZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUK-
CYJNYCH najwięcej uwagi poświę-
cono sprawie wykorzystania szeroko

rozumianych rezerw tkwiących w

doskonaleniu organizacji pracy, sto-

sowaniu nowoczesnych technologii,
jak i w kwalifikacjach zawodowych
spółdzielców.

# Podpisany został PROTO-
KÓŁ W SPRAWIE DŁUGOFA-
LOWEJ WSPÓŁPRACY RESOR-
TÓW CHEMII POLSKI I NRD,
zmierzającej do pełniejszego zaopa-
trzenia w towary powszechnego u-

żytjcii w cłięmii gospodarczej, two-

rzyw i wyrobów gumowych, wyro-

bów fotochemicznych, farmaceuty-
ków i środków ochrony roślin.

ZĄ GRANICĄ
• 15 bm. rozpoczęły się na wys-

pie Brioni rozmowy międ.zy%prezy-
dentem SFRJ, przewodniczącym
ZKJ, J. BROZ TITO, i przewodni-
czącym Rady Państwa Rumunii, se-

kretarzem generalnym KC RPK,
NICOLAE CEĄUSESCU, który
przybył 15 bm. z dwudniową przy-

jacielską wizytą do Jugosławii•
Podczas wizyty, która ma charak-
ter nieoficjalny i roboczy, przepro-
wadzona zostanie wymiana poglą-
dów na temat stosunków dwu-

stronnych, jak też zagadnień mię-
dzynarodowych oraz międzynaro-
dowego ruchu komunistycznego i

robotniczego.

• W numerze z 6 bm. IZWIES-
TIA zamieściły pod tytułem „Ko-

rzyści bez nakładów" artykuł po-

święcony sprawie ZAMIANY MIE-
SZKAŃ W WIELKICH Mi AST ACH

ZWIĄZKU RADZIECKIEGO. Auto-

rzy artykułu: doktor nauk ekono-
micznych W. Biełkin i pracownik
nauki Instytutu Ekonomiki Akade-
mii Nauk ZSRR I. Łaszczyński po-

dają wyniki badania socjologiczne-
go. przeprowadzonego z inicjatywy
redakcji „IzwiestU" w Moskwie,
Charkowie, Swierdłowsku i Kujby-
szewie w celu wyświetlenia pobu-
dek i życzeń obywateli pragnących
zamienić swe mieszkania na inne.
Autorzy krytykują dotychczasową
działalność czynnych w tych mia-
stach urzędów pośredniczących przy
zamianie mieszkań.

Autorzy artykułu zarzucają urzę-
dom pośredniczącym przy > zamianie

mieszkań, że bezpodstawnie utrud-

niają zamianę wtedy, gdy ktoś

pragnie , (i ma uzasadnione moty-
.wy), zyskać większe mieszkanie,
chociaż obowiązujące ustawodaw-
stwo zabrania tego tylko w przy-

padku spekulacji. "Wniosek autorów

brzmi: należy zdecydowanie skoń-

czyć z niechętnym lub obojętnym
stosunkiem władz do zamiany mie-
szkań; należy radykalnie usprawnić
służbę zamiany, wyposażyć ją w

nowoczesne metody ewidencji i in-

formacji, pozwolić jej zaangażować
odpowiedni personel, przyznać jej
odpowiednie lokale biurowe itp.
Korzyść płynąca z tych posunięć
i dla ludności, i dla terenowych
rad miejskich będzie ogromna.

B12bm. vj Jugosławii wpro-
wadzono PŁYNNY KURS DINARA.
Oznacza to w praktyce, że jego
kurs w stosunku do innych walut
będzie kształtował się swobodnie.

O decyzji Związkowej Rady Wy-
konawczej, iż kurs dinara kształ-

tuje się swobodnie, poinformowany
został Międzynarodowy Fundusz

Walutowy. Jak oświadczył na kon-

ferencji prasowej gubernator _ Ban-
ku Narodowego Jugosławii, dr
Branko Czolanović, do zapewnienia
realnego kursu dinara zmierzać się
będzie stopniowo. Obecnie Bank
Narodowy postanowił, że pierwszy
interwencyjny kurs w stosunku do
marki zachodnioniemieckiej wyno-

sić będzie 5,95 dinara, zaś do dolara
— 16 dinarów.

Parytet dinara v> stosunku do
złota — zgodnie z decyzją Związ-
kowej Rady Wykonawczej —

pozo-
stał niezmieniony. Dr Czolanović

poinformował dziennikarzy, iż nie

było powodu zmieniać kursu w gó-
rę czy w dół. oraz że podjęte kroki
nie oznaczają dewaluacji czy re-

waluacji dinara.

B Przebywający w Japonii przed-
stawiciel TRR RWP Ha Thanh
Lam, udzielił wywiadu dziennikowi
ASAHI SHIMBUN. Ha Thanłt Lam

«titotóWISiĘ :że'SIEi3 ;DR®GOWA?.W
STREFIE WYZWOLONEJ WIET-
NAMU POŁUDNIOWEGO została

odbudowana. Zaznaczył on, że od-
budowano też niektóre lotniska.

Ha Thanh Lam w towarzystwie
drugiego przedstawiciela TRR RWP,
Hong Ha, przybyli w ostatnią, nie-

dzielę do Japonii z trzydniową wi-

zytą na zaproszenie organizacji pa-

cyfistycznych. Jest to pierwsza de-

legacja TRR RWP. składająca wi-

zytę w Japonii.

0 13 lipca na wspólnym posie-
dzeniu ' Komitetu Centralnego Ru-

muńskiej Partii Komunistycznej,
Najwyższej Radj/ Rozwoju Gospo-
darczego oraz Rady Ministrów Ru-
munii postanowiono PODWYZSZYC
CENY SKUPU BYDŁA I TRZODY
CHLEWNEJ ORAZ CENY DETA-

LICZNE ARTYKUŁÓW HODOW-
LANYCH.

Ma to na celu zwiększenie zain-
teresowania hodowlą (dotychczaso-
we ceny skupu nie zapewniały
pełnego pokrycia kosztów produk-
cji) oraz zapewnienia wzrostu do-
chodów zatrudnionych w rolnic-
twie.

Dla zrekompensowania podwyż-
szonych cen produktów hodowli

postanowiono obniżyć ceny drobiu
oraz przyznano wszystkim zatrud-

nionym i rencistom nieopodatko-
wany dodatek w wysokości 7 lei

miesięcznie • i podniesiono zasiłki
rodzinne o 10 lei miesięcznie.

B W BUŁGARII TRWAJĄ JUZ
ŻNIWA. Ich wyniki, jak również
zbiory warzyw i owoców, mają po-
ważne znaczenie dla wykonania te-

gorocznego planu gospodarki rol-

nej .

ROBOTNICZESKO DIEŁO w ar-

tykule zatytułowanym „Decydujący
etap w gospodarce rolnej" pisze:
„Nie jest tajemnicą, że w ciągu
pierwszych dwóch' lat bieżącej
5-latki gospodarka rolna nie osiąg-
nęła pewnych wskaźników, przyję-

Ir.tych r^,X.x.pjężdzie BPK. Przycąy-
. ny .są obiektywne i subiektvwhe,

, ale można je przezwyciężyć. W go-

spodarce rolne)r tkwią jeszcze bo-

-gatę. ręźeribJy i'ję'Śli się je ujawni,
będzie można nie tylko wyrówąat
braki z lat ubiegłych, lecz również

zapewnić przekroczenie tegoroczne-
go planu".

ZE ŚWIATA, NAUKI I TECHNIKI

Dla prac morskich

Coraz więcej stoczni zaczyna specjali-
zować się w budowie urządzeń służą-
cych rosnącej ekspansji człowieka na

morze. I tak np. jedna ze stoczni ja-
pońskich zbudowała największą na świe-
cie platformę samopodnoszącą, która ma

. 7 3 metry długości i 34 metry szerokości.
Nogi platformy (o długości 69 metrów)
umożliwiają wykonywanie prac na głę-
bokości do 55 metrów. Platforma jęst
bazą oceaniczną, którą można lanyo
przesuwać i ustawiać, przeznaczoną do
wykonywania prac na powierzchni ,mo«
rza 1 pod wodą. Służy do betonowania
dna morskiego, przeprowadzania \vior>-
ceri, budowania falochronów, nabrzeży
I pochylni, (Interpress)

śnie trzy różne rodzaje nawozów sztucz-
nych z trzech oddzielnych przegród.'Roz-
pylacz jest wykonany z rur stalowych
pokrytych żywicą epoksydową, a części
ruchome mające kontakt z nawozami są
wykonane ze stali nierdzewnej. * '(Inter-
press)

Radiowa irygacja
System firmy Radio Raln, Inc., ot Stan-

ford, Conn. nadaje się zarówno do pól
golfowych, Jak i dla gospodarstw T°l-
iiych. Centralna radiowa stacja kontrol-
na przesyła sygnały stacjom satelitar-
nym, a te z kolei uruchamiają silniki,
które na z góry określony czas otwie-
rają zawory głowic zraszających. (New-
sweek)

Nowa metoda nitowania Automatyczna rezerwacja miejsc
Firma Boenig opracowała elektromagne-

tyczną metodę nitowania, która umożli-
wia przeprowadzenie jednej operacji ni-
towania w ciągu 0,002 sekundy. Metoda
ta jest tańsza, lepsza i mniej hałaśliwa
od dotychczas stosowanych metod nito-
wania. Urządzenia do nitowania nową
metodą zostały już zainstalowane m. in.
w produkcji skrzydeł samolotów. (WiT)

Eksperyment w Instytucie
Po wprowadzeniu nowego sj-stemu wy-

nagradzania, liczba odkryć i wynalaz-
ków w Instytucie Naukowo-Badawczym
Fizyko-Chcmil im'. Karpowa wzrosła czte-
rokrotnie — poinformowała „Sowietskaja
Rossija". Ten Eksperyment podjęto w

Instytucie przed czterema laty. Jego
Istota pplega na tym, że wynagrodzenie
naukowców jest uzależnione nic od ich
formalnego stopnia, lecz od efektywności
pracy badawczej 1 realnych korzyści, jai-
kich przysparza ona gospodarce. Insty-
tut wziął na siebie odpowiedzialność za

Wdrażanie swych prac w przemyśle. W
tym celu nawiązuje on bezpośrednie kon-
takty z przedsiębiorstwami. (PAP)

Rozpylacz nawozowy
W USA opatentowano rozpylacz nawo-

lów, który pozwala rozsiewać jednocze-

W najbliższym czasie wszystkie linie
lotnicze przewożące powyżej miliona pa-
sażerów rocznie będą zobowiązane do
wprowadzenia automatycznych systemów
rezerwacji miejsc. Już obecnie systemy
talęie oparte na elektronicznych maszy-
nach ęyfrowych eksploatują wielkie li-
nie lotnicze w Stanach Zjednoczonych
i w Europie. W niedalekiej przyszłość)
również średnie i niniejsze towarzystwa
lotnicze będą zmuszone do wprowadze-
nia takich systemów. (PAP)

Ile nawozów ńa hektar

U schyłku łat sześćdziesiątych luiycle
nawozów sztucznych w naszym krąju,
w przeliczeniu na jeden hektar użytków
rolnych wynosiło 110 kg. Natomiast w

Bułgarii zużycie to sięgało 145 kg, W NRD
— 234 kg, w Belgii — 324 kg, a w Holan-
dii ok. 350 kg. Chemizacja gleby jest
zasadniczym instrumentem intensyfikacji
produkcji roślinnej. (Petrochemia nr 5/73)

Mikrofalowy system lądowania
W Jednym z zachodnich ośrodków lot-

niczych przeprowadzono udane, próby
mikrofalowego systemu lądowania, prze-
znaczonego dla samolotów i helikopte-
rów. System ten został opracowany dla
samolotów i śmigłowców lądujących w

trudno dostępnych terenach. Jest on pra-

ktycznie , niezależny od ukształtowania
terenu. Dzięki 'dużemu zakresowi kąta
„macania" przestrzeni przez wiązkę mi-
krofal pUot może wybrać najkorzystniej-
szy dla jego samolotu czy śmigłowca
kąt ścieżki ppdejścia. (Interpress)

Białko z ropy już w produkcji
W końcu ubiegłego roku mieszalnie

pasz we Francji po raz pierwszy otrzy-
mały do dyspozycji większe ilości białka
pozyskiwanego z ropy naftowej. Produk-
cję w skali przemysłowej uruchomiono
w - nowo zbudowanych zakładach w oko-
licach Marsylii. Otrzymany produkt pod
nazwą „toprina" zawiera ok. 70 proc.
białka, w tym 7,8 proc. lizyny. Dla po-
równania mączka rybna zawiera Jej 7,4
proc. , a śruta sojowa tylko 6,1 proc.
Podajmy, że lizyna należy do białek o

najwyższej wartości biologicznej i Jest
niezbędna dla prawidłowego rozwoju or-

ganizmu zwierząt. (Petrochemia nr 5/73)

Zdrowe zęby w całym powiecie
Pierwiastek fluor chroni zęby przed

próchnicą. Wkrótce w całym powiecie
zgorzeleckim wprowadzi się profilaktykę
fluorową; W npwo uruchomionym zakła-
dzie wodociągowym w Zgorzelcu zmon-

towano urządzenie do fluorowania wo-

dy. Jeszcze w tyip pójpoczu zostaną za-

instalowane podobne urządzenia w całym
rejonie .zagłębia Turoszowskiego. Na-
stępnie przyjdzie kolej na północną część
powiatu;. W miejscowościach, które nie
pqsipdają wodociągów, wprowadza się do
sprzedaży w sklepach fluorowaną sól.
Jednocześnie w szkołach gminnych za-

początkowano .akcję profilaktyki fluoro-
wej metodą kontaktową poprzez szczot-
kowanie zębów roztworem fluorków so-

du. (PAP)

Radio-Color-Scop
Ciekawego wynalazku dokonano w za-

kładzie Radiografii I Kliniki Wojskowe)
Akademii Medycznej w Łodzi. Opracowano
tam urządzenie nazwane RADIO-COLOR-
SCOP-em, przeznaczone do kolorowej ra-

diografii. Jest to urządzenie bardzo proste:
składa się bowiem z trzech rzutników
podświetlonych światłem jarzeniowym.
Każdy z nich ma źródło światła o innej

barwie: czerwonej, zielone] i żółtej. Rów-
nocześnie wyświetlanie w RADIO-COŁOR-
SCOP-ie tych trzech zdjęć pozwala na

uzyskanie obrazu, w którym tętiilce są
czerwone, wlośniczki — żółte, a żyły
niebieskie. RADIO-COŁOR-SCOP wzbu-
dził sensację w całym świecie medycz-
nym dzięki swej prostocie i równocześ-
nie dużej precyzji uzyskiwanych kolo-
rowych radiogramów. (Interpress)

Znaki drogowe z włókna
szklanego

Największy w kraju producent włókna
szklanego — Krośnieńskie Huty Szkła —

zdopingował swych racjonalizatorów do
praktycznego działania wskazującego na

możliwości praktycznego wykorzystania
1 zastosowania doskonałego całkowicie
odpornego na korozję tworzywa. Z wielu
racjonalizatorskich koncepcji na szcze-

gólną uwagę zasługuje projekt wykorzy-
stania ścinków mat Szklanych do pro-
dukcji... znaków drogowych. Nie tylko są
one całkowicie niepodatne na korozję,
ale i bardzo odporne na uszkodzenia me-

chaniczne w wyniku mocnych uderzeń
itp. Udało się też projektodawcom uzys-
kać właściwe barwy znaków drogowych.

(PAP)
i

Czyste powietrze
Jeszcze niedawno Bukowno k/Olkusza

było zasnute dymami i chmurami pyłu
emitowanymi z kominów zlokalizowane-
go na jego terenię Kombinatu Górniczo-
Hutniczego „Bolesląw". Do kominów
Kombinatu wprowadzono specjalne filtry
o bardzo wysokich własnościach odpyla-
jących. Zatrzymują one ok. 100 proc.
pyłów wyrzucanych z pleców Kombinatu.
W oczyszczonym w ten soosób gazie po-
zostaje zaledwie kilkanaście mg pyłu na

m sześć. Nowe filtry są lekkie, tanie, nie
wymagają skomplikowanych czynności
przy eksploatacji. Tym wszystkim górują
nad innymi dotychczas stosowanymi fil-
trami. Sam proces filtracji jest zautoma-
tyzowany. Czas eksploatacji tkaniny w

filtrach wynosi ponad 2 lata. Wniosek
dotvcz^fv ktnstmkcji 1 technolo?!! fil-
trów został zgłoszony do Urzędu Paten-
towego. Projekt filtrów nnwstał w Kom-
binacie; badania prowadziła — pod kie-

rownictwem Inżyniera Roberta Zurka —

Pracownia Ochrony Powietrza Atmosfe-
rycznego badawczo-doświadczalnego za-

plecza Kombinatu, we własnej stacji do-
świadczalnej. (Interpress)

Inwazja decybeli
Lekarze alarmują, że nadmiar decy-

beli stanowi poważne zagrożenie . dla
zdrowia ludzkiego. Zwiększa pobudliwość
nerwową człowieka, zmniejsza szybkość
spostrzegania, sprzyja powstawaniu ner-

wic i rozwojowi różnych chorób. Na czo-

ło „producentów" hałasu wysuwa się
zdecydowanie komunikacja. Pięciotono-
wa ciężarówka wytwarza hałas o pozio-
mie 80—90 decybeli, tramwaj — od 70 do
90 dB, motocykl — 73—84 dB, a samo-

lot 130—140 dB. Zakres pełnej słyszalno-
ści ucha ludzkiego waha się w granicach
od 0 dB (próg słyszalności) do 130 dB
(próg bólu), powyżej którego dźwięk
jest tak Intensywny, że powoduje ból.
Pomiary wykazały, że w hali fabrycznej
panuje przeciętny hałas rzędu 90—120 dB ,

na ruchliwych ulicach wielkomiejskich —

75 do 105 dB, a zespól „mocnego uderze-
nia" aplikuje słuchaczom dźwięki ok.
120-decybeIowe. Jak obliczyli naukowcy,
każde 10 lat naszego wieku zwiększa in-
tensywność hałasu o jeden decybel w

•kali. światowej. (PAP)

Nie trzeba lizać znaczków...
... odkąd firma Farthlngham Develop-

ments, Ltd., ot London wyprodukowała
do nich nowy klej. Stwierdzono, że li-
zanie znaczków oprócz tego, że jest nie-
higieniczne, może być także niebezpiecz-
ne w wypadku potknięcia zbyt duże)
dawki kleju. W systemie Waterbury kle)
znajduje się w setkach mikroskopijnych
kapsułek na spodzie znaczka. By zna-

czek przyklelć do koperty wystarczy go
tylko przycisnąć — kapsułki pękają
1 uwalnia się klej. (Newśweek)

Statek z segmentów
Zespól fachowców floty Onassisa opra-

cował zbiornikowiec „segmentowy" o no-

śności i min ton. Ma to <być statek skła-
dający się z czterech segmentów, każdy
po 250 tys. ton, które byłyby oddzielane
przed dopłynięciem do portu wyładunku.

Dzięki temu miałyby one mniejsze za-

nurzenie niż statek jednoczęściowy o no-

śności 1 min ton, co pozwoliłoby im na

zawijanie do większej liczby portów niż
największym gigantom. (Interpress)

I

Pływająca wystawa
Pływająca wystawa przemysłu japoń-

skiego zorganizowana zostanie jesienią
przyszłego roku — kosztem około 12 min
dolarów —

na brytyjskim statku pasa-
żerskim „Queen Elizabeth II". W związku
i tym statek ten zostanie na dwa mie-
siące zaczarterowany przez Japonię. Pre-
zentowane na 500 stoiskach wyroby prze-
mysłu Japońskiego odwiedzą szereg por-
tów Europy, Azji i Afryki, (WiT)

„Drzewne" wynalazki
23 Wynalazki, a więc niemal połowę

patentów uzyskanych przez pracowni-
ków Instytutu Technologii Drewna w Po-
znaniu zastosowano z powodzeniem w

praktyce przemysłowej. Duże znaczenie
dla gospodarki mają rozwijane tu prace
dotyczące suszenia drewna oraz przy-
spieszonych metod jego obróbki, a takżs
obejmujące zagadnienia modernizacji, ty.
plzacji i automatyzacji urządzeń. Wyniki
tych badań są obecnie wykorzystywane
•w przemyśle drzewnym oraz przy pro-
jektowaniu nowych zakładów. (PAP)

Bogactwo przyszłości
- Mija 90 lat od chwili, gdy polscy licze-
ni — profesorowie' Olszewski i Wróblew-
ski —

po raz pierwszy na świecie uzy-
skali ciekły azot. Fakt ten w Istotny spo.
sób wpłynął na rozwój nauki zwanej

kripgeniką badającej zjawiska zachodzą-
ce w bardzo niskich temperaturach i mo-

żliwości Ich praktycznego wykorzysta-
nia. Osiągnięcia Ostatnich lat .w tej dzie-
dzinie wskazują, iż kriogenika staje się
technologią przyszłości. Eksploatacja I
wykorzystanie gazów umożliwiających
uzyskiwanie temperatur zbliżonych do
tzw. zera absolutnego stwarza możliwo-
ści rozwoju najbardziej efektywnych
technologii przemysłowych, w okolicach
Ostrowa Wielkopolskiego powstaje wielki
unikalny w skali światowej zakład o-

czyszczania gazu ziemnego z azotu.

(PAP)

ŻYWOĆIK GOSPODARCZY

O Na stacji kolejowej Dopiewo
zdarzył się wypadek spowodowany
tym, że nie zamknięto szlabanu na

przejeździe, kiedy nadjeżdżał pociąg.
Śledztwo wykazało, że zawiniła

dróżniczka, która w tym czasie była
pijana. Uczestniczyła ona w libacji
z dwoma kontrolerami, którzy wcze-

intei, to jest przed wypadkiem,
przybyli sprawdzić czy sprawnie i
trzeźwo dróżniczka pracuje. „Gdyby
nie te ciągłe kontrole nie byłoby
nieszczęścia" — rzekła dróżniczka

na swoje usprawiedliwienie.

4 Czechosłowacka fabryka obra-

biarek, pragnąca zaangażować pol-
skich robotników, wydała ulotkę, .w

której zachęca kandydatów tymi sło-

wy: „Jesteśmy novoczesny ząkład
obrabiarek z bogatą tradycją, z ko-
lektywem doświadczonych, kwalifi-

kacyjnych, a technicznie dzielnych
pracujących. Zakład jest umieszczo-

ny w ciasnej blizkości od najwięk-
szego przemysłowego t kulturalnego
centra południowo-morawskiego kra-
ju — Brna. Piękna i malobno przy-
roda jest przyjemna nie tylko wy-

pracowanym środowisku. (,..) Pro-

dukcja maszyn naszego przedsiębior-
stwa a ich zaczłonienie w całotowa-

rzyskim podziałku pornaga utwarzać

noWy materiałowo-techniczny fun-
dament przyszłości, znaczy wielkie

oszczędności pracujących i klasycz-
nych maszyn, wydajność pracy w

całotowarzyskiej produkcyjnej koo-

peracji we swoich skutkach potem
postępnie skrócenie prac ownego
dnia". Jeść można: „we dniach spo-

koju pracownego w restauracjach
przedsiębiorstw Raj albo Jednota",
Można kupować napoje: „ lemonądą,
kafola, a mleko". Zakład „zamieszka

chętnych", „...o wasze zdrowie się
będą opiekować specyaliści a służby
zdrowia wam będzie udzielać nowy
ośrodek... " Istnieje obawa, że polscy
robotnicy nie pozbierają się ze śmie-

chu, co utrudni skorzystanie z ofer-
ty. Czas już wreszcie stworzyć ośro-

dek usługowy, który by redagował
cudzoziemskim firmom ulotki, pro-

spekty, foldery, instrukcje itd., bo
co tylko pojawi się polski w inten-

cjach autorów — tekst, to boki zry-

wać.

9 Stefan Bratkowski nawoływał,
aby w Polsce zacząć stosować akty-

wny marketing, no i już mamy

marketing. W „Głosie Robotniczym"
ogłoszenie: Zakłady Tworżyw Sztucz-

nych w Ząbkowicach polecają folię
polietylenowy jako, opakowanie ła-

dunków. „Bliższych informacji udzie-
la dział marketingu". Otóż, żeby by-
ło nowocześnie i postępowo mnó-
stwo starych, poczciwych działów

zbytu przemianowano w przemyśle
na działy marketingu i sprawa z

głowy.

9 Wa wystawie reprezentacyjnego
sklepu z obuwiem we Wrocławiu

przy zbiegu ulic Wita Stwosza i

Kuźniczej, kolo Rynku (sklep nazy-

wa się „Aligator") wystawiono
wielkie pokraczne, tekturowe buty.
Zdobią je dowcipne bezpretensjonal-
ne napisy: „W takim obuwiu wy-

depczesz drogę do niejednego ser-

ca" i „Wiosna to spacer we dwoje,
lecz tylko w dobrym obuwiu". Istot-
nie odnosi się wrażęnie, że najko-
rzystniej byłoby chodzić w tekturo-

wych butach i że branża obuwnicza

poetyzuje jak szewcy, a buty daje
jakby od poety z kopyta.

2 STRONA ŻYCIE GOSPODARCZE Nr 28 (1139) 15. VI1.1975 R.



OPRfcVj
ACIEL ACH chciałoby

..S ię rpis%ć. .dobrze, jelhafc. „ftni-
c " s Plato > sed rriagjs..amica

yeritas — jak powiadali starożytni.
Jestem rzecznikiem dynamicznego

rozwoju polskiej chemii. Pisałem o

niej wielokrotnie, starałem, się. uka-
zać czynniki stymulujące ten roz-

woj, podkreślałem m.in. konieczność
stworzenia dla przemysłu chemicz-

nego silnego zaplecza w postaci kra-
jowego przemysłu maszyn i aparatu-
ry chemicznej; w tonacji'życzliwej
przedstawiałem zamiary Zjednocze-
nia Budowy Aparatury Chemicznej
„ METALCHEM"*).

Jestem również wiernym wyznaw-
cą postępu technologicznego w na-

szym przemyśle maszynowym i nie-

jednokrotnie propagowałem zagad-
nienia' obróbki plastycznej, przyno-

szącej znaczne oszczędności materia-
łowe... a mimo to stosunkowo wciąż
rzadko stasowanej. Szukając przy-

czyn, dlaczego obróbka plastyczna
jest nadal technologią niekochaną,
bywałem nieraz w kombinacie „PO-
NAR-PLASO "

.

Po tym wstępie — do rzeczy.
Przedstawić chcę fragmenty ciągną-
cej się już 7. miesięcy koresponden-
cji między wymienionymi już par-
tnerami w sprawie chwalebnej i po-

żytecznej, w sprawie zwiększenia
produkcji i dostaw dla kraju wtry-
skarek do tworzyw sztucznycłi typu
MONOMAT. Perspektywy chemi-

zacji gospodarki narodowej-; i zna-

cznego wzrostu produkcji- tworzyw
sztucznych powodują konieczność

posiadania odpowiednich maszyn do
ich przetwórstwa. Żywiecka Fabry-
ka Maszyn (jeden z zakładów kom-
binatu „PONAR—PLASO") w opar-
ciu o współpracę z firmą zagranicz-
na uruchomiła produkcję maszyn
MONOMAT w kilku wariantach.
Ich większość jest zresztą eksporto-
wana, co jest konsekwencją • zobo-

wiązań licencyjnych. Przemysł kra-

jowy natomiast odczuwa wciąż de-

ficyt wtryskarek i zmuszony jest
do ich importu.

Jak tu rozwiązać problem?
Zjednoczenie Budowy i Remontów

Urządzeń Chemicznych, które od
1.1 br. powróciło do swojej starej

nazwy METALCHEM, wysunęło
koncepcję kooperacji. Być może

skonfederowanymi siłami: Żywiec-
kiej Fabryki Maszyn (resort prze-

mysłu maszynowego) i METALCHE-
MU (resort chemii) uda się skutecz-
nie przeskoczyć próg produkcyjny i

zaspokoić krajowe zapotrzebowanie.
Sprawa otrzymała sygnaturę TR-1/
/23873/72.

Zjednoczenie METALCHEM pisze
25.XI.72 r. do Dyrekcji Żywieckiej
Fabryki Maszyn:

„W ślad za propozycją naszego

Zjednoczenia, jako ogolnokrajowego
gestora produkcji maszyn i Urzą-
dzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych — realizując «polecenie
służbowe nr 12 Ministrów Przemy-
słu Maszynowego i Chemicznego»,
polegające na udostępnieniu mpcy

produkcyjnych W' niektórych^ nadzo-

rowanych przeż' 'n&s" limi^dBchyUla
świadczeń [k'o(fp,eriic$, 'ii>"' yzaWresie
produkcji całego Sz'erę<g)i, elemęrifów
dla wtryskarek licencyjni/cn MQNO-
MAT — produkowanych w kiero-
wanym przez Ob. Dyrektora Zakła-
dzie — niniejszym oficjalnie po-
twierdzamy(tę prapozyję,

W szczególności PROPONUJEMY
SZEROKIE ROZKOOPEROWAN-IE
PRODUKCJI WTRYSKAREK MO-
NOMAT 80, 160, 165, NA KTÓRE
AKTUALNIE WYSTĘPUJE NAJ-
WIĘKSZE ZAPOTRZEBOWANIE,
jak również wtryskarek MONOMAT
330 i 420, w zakresie których pot-
rzeby krajowe są niepokryte. DĄ-
ŻENIEM NASZYM JEST' DOPRO-
WADŻENIE DO SZYBKIEGO
WZROSTU PRODUKOWANYCH
WTRYSKAREK W ŻYWIECKIEJ
FABRYCE MASZYN, jednak, nie
wykluczamy również możliwości, na

drodze wspólnych ustaleń, przerzu-
cenia produkcji ,jednej względnie
dwóch z produkowanych przez was

typowielkości do innego zakładu
produkcyjnego naszej branży".

rzeb -na 11, -111 i : TV kwartał 1973
roku 1

wraz z normatywami praco-
chłonności ńa poszczególne wyroby,
łączrtie z cenami na poszczególne
elementy. W szczególności potrzebne
są detale:

MONOMAT ' 80 —

poz. 26
MONOMAT 165 —

poz. 27
MONOMAT • 330 —

poz. 26
MONOMAT 420 —poz. 24

Po wstępnym rozeznaniu przed-
stawiciele Zjednoczenia Budowy i
Remóntów Urządzeń Chemicznych
(obecny METALCHEM) oświadczyli,
że z przedstawionych propozycji
mogą przyjąć niewielkie ilości z ter-
minem realizacji w IV kwartale
1973 r. Z przeprowadzonych rozmów
wynika, że MOŻLIWOŚCI PRO-
DUKCYJNE JAKO ŚWIADCZENIA
KOOPERACYJNE DLA ŻYWIEC-
KIEJ FABRYKI MASZYN SĄ BAR-
DZO OGRANICZONE".

A 'więc są chęci, z możliwościami
'

gorzej. Nie odosobniony przypadek.

23 stycznia br. METALCHEM
składa ponowna ofertę:

atrakcyjna — lecz sugeruje-się prze-

jęcie produkcji.

Żywiecka Fabryka. Maszyn w od-
powiedzi do Zjednoczenia METAL-
CHEM 15.II .br. jeszcze raz podkre-
śla, że interes gospodarki narodowej
polegający na szybkim zwiększeniu
ilości produkowanych wtryskarek
MONOMAT przemawia raczej za

powiązaniami kooperacyjnymi.

Zjednoczenie Budowy • Aparatury
Chemicznej METALCHEM będące
ogólnokrajowym gestorem w zakre-
sie produkcji maszyn- i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznyfch
wystąpiło z propozycją dostaw ko-
operacyjnych całej gamy części i
elementów wtryskarek produkowa-
nych przez Kombinat PONAR-PLA-
SO, konkretnie przez Żywiecką Fa-

brykę Maszyn.
„Przedstawiciele Żywieckiej Fa-

bryki Maszyn złożyli zestawienie po-
trzeb na II, III i IV kwartał. Po
wstępnym rozeznaniu przedstawicie-
le METALCHEMU oświadczyli jed-
nak, że z przedstawionych propozy-
cji mogą przyjąć tylko niewielkie'

NAR—PLASO" do Zjednoczenia, Bu-
dowy' ApH?htkr$r,Chemióżóej ,'ME-
TALCHEM" w Gliwicach. Zakłady
podległe •iŻjedi&czeniu- „METAL-
CHEM" uruchomią we współpracy z

„PONAR—PLASO" . produkcję. wy-

mienionych wtryskarek, co pozwoli
doprowadzić do szybkiej , likwidacji
dotkliwego deficytu w tym asorty-
mencie maszyn".

Na tym samym dokumencie wid-
nieje decyzja Podsekretarza Stanu
inż. ALEKSANDRA KOPCIA z dnia
30.IV br.

• „Proszę polecić Zjednoczeniu: pod-
pisanie umowy kooperacyjnej, pod-
pisanie porozumienia".

6

Służbista, Dyrektor Zjednoczenia
Przemysłu. Obrabiarek „PONAR"
wydaje podległemu sobie Kombina-
towi „PONAR—PLASO" dyspozycje:

„W związku z brakiem możliwości
pokrycia potrzeb na wtryskarki
MONOMAT 165 przez Żywiecką
Fabrykę Maszyn (wciąż deklamacje
o tym braku pokrycia! — dop. mój,
L. F.) POLECAM WYKORZYSTAĆ
POMOC KOOPERACYJNĄ ZJED-

niowo w ciągu paru lat. Jeśli chce-

my -szybko uzyskać f Wzrost wtryska-
rek, tb powinniśmy liczyć na pomoc
kooperacyjną. No, -ale vVłaśnie hikt"
nie kocha kooperacji. Każdy chce
do razu dostarczać produkt finalny.

LECH FROELICH

>H
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Przedstawiciele Żywieckiej Fabry-
ki Maszyn wyjeżdżają 19 grudnia
ubiegłego roku na rozmowy do Gli-
wic. Jadą z konkretnymi propozy-

cjami w portfelu — jednak ocena

sytuacji na miejscu każe im być po-

wściągliwymi, co znajduje odbicie w

notatce służbowej :

„Przedstawiciele Żywieckiej Fabry-
ki Maszyn złożyli zestawienie pot-

„Wobee stale rosnącego zapotrze-
bowania krajowego i eksportu na

wtryskarki typu MONOMAT, przy

jednoczesnym• niezaspokojeniu w

pełni tych potrzeb przez Żywiecką
Fabrykę Maśzyn wytworzyła się sy-

tuacja, która zmusza kraj do im-
portowania . tego typu. maszyn ze

strefy dolaraw eg,
J

vraz ^owasLijjq nie-
•Wj/korzystafiie pilnych możliwości <

eksportu tych maszyn.

Zjednoczenie nasze pragnąc
- przyjść

z pomocą . w rozwiązaniu '
tego

problemu i wychodząc naprzeciw
społećznemu zapotrzebowaniu propo-

nuje PODJĘCIE RÓWNOLEGŁEJ
PRODUKCJI TYCH WTRYSKAREK
w jednam z podległych sobie i wy-

specjalizowanym w tym kierunku
zakładów. Propozycja ma na celu:
1) pełne wykorzystanie licencji, bę-
dącej obecnie własnością PRL, ce-

lem wyeliminowania stosunkowo

dużego importu (rocznie ok. 60 ma-

szyn) i zaspokojenie potrzeb ekspor-
towych na te maszyny, 2) zanie-
chanie produkcji maszyn o niższym
standardzie, której kontynuacja wy-

magałaby wydatkowania ok. 12 min
złotych na prace związane z polep-
szeniem jakości wyrobu, 3) zawią-
zanie kooperacji • między producen-
tami celem lepszego wykorzystania
specjalistycznego parku obrabiarek,
4) wyprowadzenie Polski, poprzez

pełne zabezpieczenie potrzeb, na

czołowe miejsce wśród producentów
wtryskarek wśród krajów RWPG.
Jak wam wiadomo, Zjednoczenie na-

sza wystosowało już pod adresem Ży-
wieckiej Fabryki Maszyn ofertę w

sprawie udzielenia pomocy, mającej
na celu podniesienie ilości produko-
wanych maszyn".

W tej ponownej ofercie akcentuje
się już nie kooperację — wiadomo

kooperacja sprawa uciążliwa, nie-
efektowna i ekonomicznie niezbyt

ilości z terminem realizacji w IV
kuiartale 73 r.

—

przy czym szcze-

gółowego rozeznania dokonają do
15.1.73 i przedstawią propozycję
ostateczną... Do dnia dzisiejszego
(15.11.73) takiej propozycji nie przed-
stawiono".

Dodatkowo w piśmie przekazuje
się relacje ZTjozmów fachowców obu
ston:

„ZJEDNOCZENIE METALCHEM,
PO ŃÓNSULTACJI Z PODLEGŁY-
MI ZAKŁADAMI, W OPARCIU Ó
DOKUMENTACJĘ PRZEDSTA-
WIONĄ PRZEZ ŻYWIECKĄ. FAB-
RYKĘ MASZYN, NIE PODEJMUJE
SIĘ W ROKU 1973 WYKONAĆ
ŻĄDANEJ KOOPERACJI, ZAS . W
STOSUNKU DO ROKU 1974 NIE
MOŻE ZAJĄC STANOWISKA. Z

naszego rozeznania oraz z przepro-

wadzonych rozmów wynika, że zak-
łady podległe Zjednoczeniu ńie '

. są
m.in. technicznie przygotowane do

podjęcia kooperacji w zakresie ele-
mentów do wtryskarek.

Upoważnia nas to do stwierdzenia,
że wszelkie propozycje miały cha-
rakter jedynie propagandowy i nie
zmierzały do rzeczywistej współ-
pracy kooperacyjnej".

Pada więc zarzut ciężki, że cała
ta korespondencja i propozycje,, to

tylko zasłona dymna, aby w razie

czego móc się tłumaczyć „myśmy
chcieli".

Sprawa dociera na szczeble mi-
nisterialne. Podsekretarz stanu mgr
HENRYK KONOPACKI pisze
27.IV .1973 do Ministra Przemysłu
Maszynowego mgr. inż. TADEUSZA
WRZASZCZYKA:

„Proszę Obywatela Ministra o wy-
rażenie zgody na przekazanie do-

kumentacji licencyjnej wtryskarek
MONOMAT 165 z kombimatu „PO-

FOT. ARCHIWUM

NOCZENIA BUDOWY APARATU-
RY CHEMICZNEJ METALCHEM W
GLIWICACH DLA WSPÓLNEJ
PRODUKCJI W/W WTRYSKARKI.
Zobowiązuje się Dyrekcję Kombina-
tu „PONAR-PLASO" oraz Żywiec-
kiej Fabryki Maszyn do spisania
umowy kooperacyjnej na niżej wy-

Amienionycfyzaswtachi
1) łoyiypowańy przez METAL-

CHEM-zakład przejmie część doku-
"m&ntatiji' kbnstrufędyjńej na

'

zespo-
ły i części, któr&-ibędz& wytwarzał;

2) Kombinat „PONAR—PLASO"
zawrze umowy i złoży zamówie-
nie w METALCHEMIE na określone
ilości zespołów i części obejmujące
okres do 1978 roku włącznie.

3) W,zakresie .równoważnym pra-
cochłonność (detali i zespołów ófrzy-
mywanych od kooperanta — dop.
aut.) Żywiecka Fabryka Maszyn wy-

produkuje ponad ustalone wielkości
określoną ilość kompletnych wtry-
skarek, którymi dysponować będzie
Zjednoczenie METALCHEM.

4) ...

5) W umowie kooperacyjnej nale-
ży umieścić zastrzeżenie, że jest to

umowa bez prawa przekazywania
produkcji finalnej, jak również nie
daje prawa Zjednoczeniu METAL-
CHEM do eksportu tych wtryska-
rek".

Dyrektor Zjednoczenia rozumuje,
jak się wydaje, słusznie:

My, tj. Żywiecka Fabryka Maszyn
kupiliśmy zagraniczne rozwia.zanie,
opanowaliśmy produkcję. Czy jest
sens przenosić ją w tej chwili do

zakładów, które pod względem tech-

nicznym, technologicznym oraz pod
względem doświadczenia jeszcze do
tej produkcji nie dorosły? Przeka-
zanie produkcji może spowodować
zamiast wzrostu nawet jej zmniej-
szenie i obniżenie jakości produko-
wanych maszyn. Zadanie przejęcia
produkcji może być uznane za zada-
nie długofalowe, realizowane stop-

Kolejny akt kooperacyjnej dramy:
METALCHEM telexem ponagla
„PON AR-PLASO": .

~

,,W nawiązaniu do pisma Podsekre-
tarza Stanu inż. Ą . KOPCIA prosi-
my

-

o odwrotne podanie odpowia-
dającego wam terminu celem spisa-
nia wymienionego, w/w pismem po-
rozumienia. Jednocześnie prosimy o

wydanie zgody Żywieckiej Fabryce
Maszyn na przekazanie dokumenta-
cji, kfóre może się odbywać rów-

nolegle i pozwoli na przyspieszenie
przygotowania się naszego zakładu
do uruchomienia produkcji. "

Na to ponaglenie wyjeżdża ponow-
nie do Gliwic do METALCHEMU

delegacja „PONAR -PLASO" , wioząc
ze sobą projekt umowy Kooperacyj-
nej. Przebieg rokowań przedstawia
notatka służbowa z 23.VI . 73 roku:

„Przedłożyliśmy .pręjekt .wstępne-
go porozumienia kooperacyjnego po-

między Kombinatem „PONAR-PLĄ-
SO" a Zjednoczeniem METALCHEM,
którego celem jest podpisanie wie-
loletniej umowy kooperacyjnej na

produkcję części maszyn i podzespo-
łów do wtryskarki MONOMAT 165
dla Żywieckiej Fabryki Maszyn.

DYREKTOR... OŚWIADCZYŁ, IŻ
NIE MOŻE PODPISAĆ WSTĘPNE-
GO POROZUMIENIA KOOPERA-
CYJNEGO, PONIEWAŻ ZJEDNO-
CZENIE NIE JEST ZAINTERESO-
WANE KOOPERACJĄ, A JEDYNIE
MOŻE PRZEJĄĆ PEŁNĄ DOKU-
MENTACJĘ NA PRODUKCJĘ
WTRYSKAREK MONAMAT 165.

Ministerstwo 'Przemysłu Chemicz-
nego' poleciło im nie 'wyrażać zgody
na kooperację czy wspólną produk-
cję, a jedynie na przejęcie dokumen-
tacji — zaś polecenie Ministerstwa
Przemysłu Maszynowego odnośnie
zawarcia umowy kooperacyjnej uwa-

ża się za jednostronne w odniesieniu .

do Zjednoczenia „PONAR".
Pominiemy tutaj relacjonowanie

szczegółowej wersji projektu umowy
kooperacyjnej, której, jak się oka-

zuje, METALCHEM zawrzeć nie

chce, bo nlu się to z jakichś wzglę-
dów nie kalkuluje.

8

I tak wracamy do początkowego
punktu sprawy

— zaczarowane koło

zamyka się. 29 .VI.73 r. Dyrektor
Kombinatu „PONAR -PLASO" rela-

cjonuje swemu szefowi, Dyrektorowi
Zjednoczenia Przemysłu Obrabiar-

kowego „PONAR" sytuację bieżącą:
„Ponad pół roku temu Zjednocze-

nie „METALCHEM" wystąpiło z

propozycją dostaw kooperacyjnych
celem zwielokrotnienia produkcji
wtryskarek do tworzyw sztucznych
w zakresie ślimaków, cylindrów,
kompletnych korpusów, elementów
względnie układów zwierających itd.
Propozycje •ts. -uj świetle -niedoboru
'Sdóbióści produkcyjnych w Żywiec-
kiej Fabryce Maszyn przyjęte zostały
\ź Zadowoleniem... Jkdnak * na kon-
kretnb própóśycje Żywiecka Fabry-
ka Maszyn nie doćzekała się żadnego
zajęcia stanowiska w przedstawio-
nych sprawach. „METALCHEM" Usi-
łuje nas przekonać, że ich pismo
TĘ-1/23873172 zastało przez-nas źle
zrozumiane — podczas gdy jego treść

jest jednoznaczna i zawiera propo-

zycję kooperacji. Faktycznym celem
działalności METALCHEMU nie jest
rzetelna współpraca," lecz pozyskanie
dokumentacji wtryskarki MONO-
MAT 165' oraz wdrożenie do pro-

dukcji tej maszyny przy pomocy

Żywieckiej Fabryki Maszyn wyko-
rzystując jako argument rzeczywisty
fakt braku pokrycia potrzeb Odbior-
ców.

Nie kwestionując możliwości w ła-
tach przyszłych uruchomienia pro-

dukcji wtryskarek MONOMAT 165
w Zjednoczeniu METALCHEM uwa-

żamy, że w obecnej 'sytuacji. jest w

pełni gospodarczo uzasadnione
STOPNIOWE REALIZOWANIE TE-
GO ZADANIA W CIĄGU NAJ-
BLIŻSZYCH 3 LAT POPRZEZ
WSPÓŁPRACĘ KOOPERACYJNĄ...

Podstawowe wnioski brzmią na-

stępująco:
1) Wobec niewystarczających zdol-

ności produkcyjnych Kombinatu
„PONAR-PLASO" i Żywieckiej. Fa-

bryki Maszyn, potrzebnych do' wy-
konania nałożonych przez resort za-

dań produkcyjnych — to jest 400
sztuk wtryskarek w roku 1973, i 600
sztuk w 1974 — należy doprowadzić

do podpisania. przez METALCHEM
Ufnowy kooperacyjnej na lata 1373-78

•zgodnie z dotychczasowymi propozy-

cjami.
2) W okresie trzech lat współpra-

cy kooperacyjnej METALCHEM po-
winien w zadowalającym Stopniu
opanować produkcję m. in. wtryska-
rek MONOMAT 165. Sam fakt prze-
kazania dokumentacji ma najmniej-
sze znaczenie wśród problemów
związanych z uruchomieniem pro-

dukcji. Takimi zasadniczymi sprawa-
mi są m. innymi związki koopera-
cyjne między Żywiecką Fabryką
Masżyn a dostawcą i odbiorcą za-

granicznym i z tym związane płob-
lemy.

3) Wiadomo nam, że uruchofnie-
nie produkcji wtryskarek MONO-
MAT 165 w jednym z zakładów w

Gliwicach zamiast dotychcząśowej
produkcji, i to w mniejszych ilo-
ściach, oznaczałoby realnie zmniej-
szenie ilości dostarczanych maszyn,
czyli pogłębienie deficytu".

Że sprawa jest niewesoła, świad-

czy sugestia, z jaką Żywiecka^ Fa-
bryka Maszyn wystąpiła na Plenum
Komitetu Powiatowego PZPR w

Żywcu, postulując m. in. korektę
planu produkcyjnego na rok bieżą-
cy, oczywiście — zmniejszenie tego
planu!

. Cóż można powiedzieć o całej tej
korespondencji? Kooperację trudno
zadekretować; żeby się owocnie, roz-

wijała, między partnerami powinna
. występować zbieżność, interesów,
wspólne racje ekonomiczne i korzy-
ści. Przedstawiony przykład, „klini-
czny" w pewnym sensie, nie jest od-

osobniony i dlatego jego opisaniu
poświęciliśmy więcej miejsca.

Przed dwoma laty „Życie Gospo-
darcze" opublikowało serię artyku-
łów naświetlających wielostronnie

problematykę kooperacji. W artyku-
le zamykającym cykl pisaliśmy:

2 )
„Kooperacja stała się niemalże sy-
nonimem wszystkich kłopotów go-

spodarczych. A przecież nie można

jej uważać za „zło konieczne". Rzecz
w tym, że właśnie rozwój koopera-
cji jest immanentną cechą postępu
technicznego','. I dalej: „Każde za-

mierzenie organizacyjne, dotyczące
powiązań produkcyjnych, musi być
poprzedzone wnikliwą analizą moż-

liwości technicznych i specjalizacyj-
nych, a także perspektyw rozwojo-
wych wybranych kooperantów (...) .

Zwłaszcza, że dotychczas właściwie

zupełnie u nas brakowało badań

ekonomicznych efektywności istnie-

jących powiązań kooperacyjnych, a
' bez wnikliwego rachunku ekonomi-

cznego nie sposób tworzyć pówiąza-
nia maksymalnie efektywne, umoż-

liwiające optymalne wykorzystanie
zdolności produkcyjnych przedsię-
biorstw oraz racjonalne powiększa-
nie tych zdolności i maksymalny
wzrost społecznej wydajności pra-
cy". t

Wnioski wyprowadzone wówczas

są nadal aktualne; świadczą o tym
opory, z jakimi nawiązywane są no-

we kooperacyjne kontakty; świad-
czy o tym także nasz przykład. W

przemyśle nadal preferowane • są
ekońorhicznie i prestiżowo- - zakłady
dostarczające produkty finalne. Sto-

powany przez Vfiele lat miernik Pro-
dukcji globalnej skierował zain^S-e-
soW&iife zakładów w stronę produk-
cji wyrobów 'finalnych, a nie Ele-
mentów kooperacyjnych. Bodźce
ekonomiczne budzące zainteresowa-
nie kooperacją były i są stosunko-
wo słabe — a sankcję w wyniktr nie-

wywiązywania się z umów —bstre.
Obowiązujące teraz mierniki i pro-

dukcji, zbliżone do produkcji czy-

stej (w • przemyśle maszynowym)
i możliwość bankowej korekty fun-
duszu płac i zatrudnienia gwarantu-
ją większą elastyczność i w wielu

przypadkach przedsiębiorstwa podej-
mują produkcję u siebie, zamiast an-

gażować się w kłopotliwe związki
kooperacyjne. Nadal w wielu bran-
żach występuje dysproporcja między
tempem rozwoju zakładów dostar-

czających wyroby finalne, a dyna-
miką rozwojową szeroko rozumianej
bazy poddostawczej. W przypadku
eksportu — chwała i korzyści • w

głównej mierze- przypadają produ-
centowi wyrobów finalnych, a w nie-
wielkiej mierze lub nawet żadnej —

kooperantowi. Te sprzeczności zary-

sowały się w korespondencji między
METALCHEMEM a „PONA ^EM-
-P LASO". Udoskonalenie mechaniz-
mów rządzących kooperacją uważam
za jedną z większych rezerw gospo-

darczych. dotychczas w znikomym
stopniu wykorzystywaną.

1) L. Froelich — „Gdy się powiedziało
A..." (ŻG nr 22 z 3.VI.73 r.)

2) W. Szyndler-Głowacki — „Drogi i bez-
droża kooperacji" (2G nr 40 z 3.X.71 r.)

dokończenie ze str. 1

Kto tego nie potrafi, zostanie

zaćmiony, a potem zepchnięty
na drugi i na dziesiąty plan
przez genialniejszego współza-
wodnika".

Cóż tu jeszcze dodać do tego,

co tak dalece wyprzedzając

swój czas napisał w 1899 roku

Bolesław Prus w swojej kroni-

ce? Ze jeszcze wiele przed na-

mi? Ze przeszłość jest to „dziś
tylko cokolwiek dalej"? Byłoby
to

' niesprawiedliwe, • nieobiek-

tywne. Celne są naiuet dzisiaj
uwagi najświetniejszego pols-
kiego kronikarza co do naszych
zalet, . wad i słabości. Mamy
jednak już wszystko w ręku,
aby te cechy, które wówczas

chciał on do nas przetranspo-
nować od innych, wyrastały dzi-

siaj z naszego własnego rodzi-

mego gruntu: ogromny poten-

cjał ludzi wykształconych, któ-

rzy „chcą i mogą", pełną świa-

domość potrzeby wejścia naszej
gospodarki w nową jakość, pro-

gram działania i siły to działa-

nie organizujące. Nie tylko
przeszłość ale i przyszłość
jest „dziś i cokolwiek dalej".

Możemy ją przybliżyć i w więk-
szym stopniu niż kiedykolwiek,
zależy to od nas samych.

j.g:

PROCES INWESTYCYJNY W GÓRNICTWIE
W procesie inwestowania trwa po-

rządkowanie działalności uczestni-

ków wszystkich jego faz, zmierzają-
ce przede wszystkim do usprawnie-
nia projektowania, skrócenia cykli
realizacji inwestycji i przyspieszenia
uzyskiwania przez nowe obiekty peł-
nej zdolności produkcyjnej.

W Głównym Biurze Studiów' i

Projektów Górniczych trwały od

dłuższego czasu dyskusje nad moż-

liwościami wprowadzenia zmian,
które pozwoliłyby pracować efek-

tywniej i lepiej wykorzystywać
zdobycze postępu technicznego. Zbyt
wiele przepisów hamowało rozwija-
nie twórczych koncepcji, wdrażanie

do praktyki tego, co najbardziej po-

stępowe. Wysunięto wiele wniosków,
które jak się okazało, były w swych
założeniach zbieżne z postanowienia-
mi Komisji Rządowej do Spraw Us-

prawniania i Realizacji Inwestycji.

Końcowym rezultatem prac GBSiPG

było opracowanie nowych ekspery-

mentalnych zasad jego działalności,
które zostały zatwierdzone uchwałą
Rady Ministrów z mocą obowiązu-

jącą na 3 lata.

Od 1 stycznia bież. roku Główne
Biuro Studiów i Projektów 'Górni-
czych oraz zgrupowane w nim zak-

łady terenowe (Biura Projektów
Górniczych w Krakowie, Gliwicach
i Katowicach) i oddziały pracują na

nowych eksperymentalnych zasa-

dach. Minister Górnictwa i Energe-
tyki będzie co pewien czas analizo-
wał wyniki eksperymentalnej dzia-
łalności GBSiPG i corocznie przed-
kładał Radzie Ministrów sprawo-
zdanie ze szczególnym

:

podkreśle-
niem tych osiągnięć, które nadają
się do upowszechnienia w ogólno-
krajowej działalności projektowo-
inwestycyjnej.

Działajac na zasadach ekspery-
mentu GBSiPG między in.:

— zwiększa stopień nowoczesności
i jakości rozwiązań projektowych
oraz polepsza ekonomiczną efektyw-
ność inwestycji przez stosowanie

tańszych i łatwo dostępnych ma-

teriałów;

—' wprowadza stały autorski nad-

zór realizacyjny na wszystkich bu-

dowach polegający t na .współpracy
projektanta z inwestorem już w ok-

resie przygotowywania inwestycji,
wykopywaniu na. miejscu budowy

uzupełniającej dokumentacji, wpro-

wadzaniu do niej korzys':niejs7vch,
nowocześniejszych rozwiązań.

—. kładzie nacisk na opracowywa-
nie przyszłościowych kierunków

technicznych, ekonomicznych i or-

ganizacyjnych, które zdynamizują
wprowadzanie do . procesu inwesty-
cyjnego w górnictwie nowoczesnych
rozwiązań.

pla kompleksowego działania ńa

rzecz nowoczesności j efektywności

duże znaczenie ma zastosowanie

różnego rodzaju bodźców, między
in.:

• funduszu ryzyka, który umoż-

liwi wprowadzenie do projektów
śmielszych rozwiązań:

• funduszu studialnego, przezna-

czonego na sfinansowanie oryginal-
nych projektów i pomysłów wyma-

gających dopracowania badań, nrób,
przygotowania modeli itp.,

• funduszu dewizowego, który —

obliczony od wpływów z tytułu
eksportu projektów, usług i eksper-
tyz — umożliwi zakup za granicą
nowoczesnego wyposażenia projek-
towego,

• funduszu premiowego, przezna-

czonego na nagrody za nowatorskie

rozwiązania, ..nrojektv jutra".

Przewidziano także zwiększenie
świadczeń socjalnych na rzecz pra-

cowników Biura.

M. S.
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PRZEMYSŁ MlESZKANIOWY

ATUR

W koncepcji organizacyjnej
przemysłu mieszkaniowego, za-

twierdzonej przed kilku miesią-
cami przez Radę Ministrów, nie

przewiduje się tworzenia tego
przemysłu od podstaw. Przyjęto
założenie, że dążyć się będzie
do koncentracji produkcji na

potrzeby budownictwa mieszka-
niowego, aż do tworzenia branż
włącznie, nie zmieniajqc jed-
nakże producentom Ich do-
tychczasowej przynależności re-

sortowej.

WZJEDNOCZENIU Przemysłu
Wyrobów Odlewniczych w Ra-
domiu uważa się, że jest to

rozwiązanie właściwe. „Budownict-
two mieszkaniowe wymaga zbyt wie-
lu wyrobów, by można sobie wyobra-
zić ich produkcję w jednym resorcie.
Jaki sens, poza tym. miałaby rezyg-
nacja z już nabytych doświadczeń
w wytwarzaniu armatury, wyposaże-
nia, czy sprzętu instalacyjnego,
przez obecnych producentów". Na
ZPWO ciąży więc odpowiedzialność
za Zaspokojenie potrzeb budownictwa
mieszkaniowego w grzejniki, wanny,
zlewozmywaki, kotły c.o., kształtki,
sprzęt kanalizacyjny oraz armaturę.
W „zamian" Zjednoczenie nabyło
przywilej jednostki wiodącej w

swojej grupie wyrobów. (Drugim,
obolt radomskiego, zjednoczeniem, w

resorcie przemysłu ciężkiego, na

którego programy rozwojowe ma

prawo wpływać resort budownictwa
pod. kątem swoich potrzeb, i które
to potrzeby powinny być zrealizo-
wane, jest Zjednoczenie Przemysłu
Wyiobów Metalowych w Krakowie,
którym w tej chwili nie będziemy
się zajmowali.) Funkcje jednostki
wiodącej, które uzyskało ZPWO
przydały Zjednoczeniu splendoru, ale
i skomplikowały życie. Gestia ZPWO
Rozciąga się obecnie na ponad 500
Przedsiębiorstw podległych 87 zjed-

JERZY DZIĘCIOŁOWSKI

noczeniom, nadzorowanym z kolei
przez 18 resortów. Egzekwowanie
zadań w tych warunkach jest nie
do pozazdroszczenia. „Sprawujemy
gestie jak „Odzieżówka". Nasza pro-
dukcja odlewów jest mniej więcej
taka jak Bułgarii" . Bezpośrednio we

władaniu ZPWO znajduje się 19
zakładów. Poziom ich jest różny: od
fabryczek przypominających manu-

faktury z osiemnastego wieku, do
zakładów o nowoczesnych technolo-
giach. Ogólnie jednak biorąc jest to

jeden z najbardziej zaniedbanych
przemysłów w kraju, czego najlep-
szym potwierdzeniem są materiało-
chłonne wyroby.

#

W DYREKCJI Zjednoczenia kil-
kakroć słyszę, że „potrzeby,
które zgłasza budownictwo,

branża pokryje, bo musi". Zaangażo-
wanie godne pochwały, tym więk-
szej, jeśli będzie skuteczne. Ale o

tym za chwilę. Koncepcja sprostania
potrzebom jest prosta: koncentracja
środków inwestycyjnych na rozwój
tych grup wyrobów, w których
ZPWO ma już ugruntowaną pozycję
(łączniki, armatura sieci domowej,
grzejniki) i popieranie rozwoju zak-
ładów wyspecjalizowanych w pro-
dukcji asortymentów objętych gestią
Zjednoczenia, chociaż należących do
innych resortów, jak np. zakładu rur

i kształtek z tworzyw sztucznych w

Buku czy jasielskiego „Gamratu".
Na realizację wszystkich swoich

planów, a więc i produkcji nie prze-
znaczonej na potrzeby budownictwa
mieszkaniowego, dysponuje ZPWO
w bieżącej pięciolatce sumą ok. 4,5
mld zł. Resortowe ustalenia prze-
widują, że ponad 55 proc. tych środ-
ków zainwestowanych zostanie z

myślą o potrzebach budownictwa.
Można przyjąć, że tak będzie istot-
nie. ZPWO należy do tych nielicz-
nych jednostek, pracujących na po-
trzeby budownictwa mieszkanio-
wego, a nie znajdujących się
w bezpośrednim władaniu resor-

tu budownictwa, w których produk-

cja potrzeby te pokrywająca nie sta-
nowi marginesu w całości zadań wy-
twórczych i w związku z tym nie
jest traktowana jako zło konieczne.
Proporcje zaangażowania potencjału
wytwórczego wynoszą w tej ęhwili
mniej więcej pół na pół, z tendencją
do wzrastania po stronie wyrobów
instalacyjno-sanitarnych. Z założeń
resortu przemysłu ciężkiego wynika,
że środki te rozdysponowane byłyby,
przykładowo, następująco:

Jeśli chodzi o armaiurę sieci do-
mowej zakłada się zwiększenie ilości
asortymentów i nowe rozwiązania
techniczne, z ewentualnym wprowa-
dzeniem substytutów i powłok me-

talizowanych. Wymaga to rozbudo-
wy 8 zakładów oraz wymiany i uno-

wocześniania maszyn w kilku in-
nych.

Co się tyczy wanien i zlewozmy-
waków żeliwnych, to ich produkcja
miałaby być ustabilizowana na po-
ziomie zbliżonym do obecnego, przy
wprowadzaniu zmian w konstrukcji
i kolorystyce. Obok tego przew.daje
się budowę nowej wytwórni wanien
i zlewozmywaków blaszanych ema-

liowanych" oraz zlewozmywaków z

blachy nierdzewnej.
Produkcję grzejników żeliwnych

zamierza się zwiększyć rozbudowu-
jąc odlewnię w Niekłaniu, ograni-
czając jednocześnie ich wytwarzanie
w 5 małych zakładach, posiadających
przestarzałe urządzenia. Planuje się
też budowę zakładu produkującego
grzejniki blaszane płytowe — I etap
do 1974 r., II —

w przyszłej t-ięcio-
latce itd. itp.

W większości wypadków resort

zgłasza wniosek o dodatkowe środ-
ki na lata 1974—75, poza sumami
przyznanymi już na poszczególne ty-
tuły inwestycyjne na bieżącą pię-
ciolatkę.

*

FAKT, że ZPWO nie trzeba bę-
dzie przekonywać do zwiększania
produkcji wyrobów potrzebnych

budownictwu mieszkaniowemu, ani

też gorliwość, z jaką zapewnia dyrek-
cja Zjednoczenia, że potrzeby te zo-

staną pokryte, jak również równo
trzykrotnie wyższe środki inwesty-
cyjne przyznane tej branży w po-
równaniu z nakładami w latach
1966—1970, wszystko to razem nie
przesądza jeszcze sprawy sprostania
potrzebom budownictwa, ani pod
względem ilościowym, ani, tym bar-
dziej jakościowym.

Z Informacji jakie uzyskałem w

Dyrekcji ZPWO wynika, że z całej
produkcji Zjednoczenia bezpośrednio
na zaopatrzenie nowego' budownic-
twa uspołecznionego idzie trzydzie-
ści kilka procent, zaś blisko 70
procent zbywane jest na rynku.
Istnieje zatem problem, czy w

przewidywaniach resortu budow-
nictwa' co do wzrostu ilości po-
trzebnych mu wyrobów branży od-
lewniczej, uwzględniony został fakt,
że jak dotychczas • wcale nie jest
największym jej kontrahentem. Da-
lej, jeśli nawet wziąć pod uwagę,
że jednostki budownictwa uspołecz-
nionego zaopatrują się częściowo na

rynku, to pozostaje i tak niebagatel-
na grupa odbiorców indywidualnych,
którzy są klientami branży odlew-
niczej. Czy więc wzrost potrzeb bu-
downictwa uspołecznionego w dzie-
dzinie zlewozmywaków,' grzejników,
wanien etc. wynikający z jego roz-

woju nie stworzy niebezpieczeństwa
ogołocenia z tych wyrobów rynku?
W takim wypadku nąwet pełne po-

krycie potrzep tego budownictwa w

wymienione wyroby nie oznaczało-
by rozwiązania problemu* Budownic-
two indywidualne stanqwi ok- po-
łowy całości budownictwa mieszka-
niowego w kraju i wcale nie ma

maleć. Że ze zbilansowaniem potrzeb
i dostaw w tej dziedzinie wyrobów
nie wszystko, jak to się mówi „gra"
świadczy choćby taki przykład: po-
trzeby resortu budownictwa w zak-
resie grzejników c.o . określone zo-

stały według materiałów zatwierdzo-
nych przez wspomnianą decyzję Ra-
dy Ministrów na poziomie o 22 proc.
wyższym w roku 1975 niż obecnie.
Tymczasem już na rok bieżący
ZPWO otrzymało zalecenie podnie-
sienia jej o ok. 25 proc., czyli w

stopniu wyższym niż przewidziano
jeszcze w marcu na okres trzyletni.

Zwiększenie produkcji uzależnione
jest od wykonania w szybkim tem-

pie szeregu inwestycji w branży od-
lewniczej. Środki na to są. Ale środ-
ki to jeszcze nie wszystko. Kto ma

przekształcić je w odlewnie i wy-

działy produkcji kształtek? W
ZPWO sądzą, że ponieważ resort bu-
downictwa zainteresowany jest
wzrostem produkcji branży odlew-
niczej, więc w jego" interesie leży
również oddanie do dyspozycji Zje-
dnoczenia odpowiednich wykonaw-
ców. Resort budownictwa nie jest
jednak z gumy, -wląc- przy dziesiąt-
kach różnych priorytetowych inwe-
stycji nie będzie miał za wiele do
ofiarowania. I z tego więc punktu
widzenia realizacja przyjętych zało-
żeń rozwoju produkcji materiałów
instalacyjno-sanitarnych. do poziomu
potrzeb nie będzie sprawą prostą.

Rózma^rałeJń na t«nat-rozwijania
produkcji tyth materiałów w Odlew-
niach Radomskich. Jfie czują tam na

razie, żeby cokolwiek zmieniło śię
w związku z programem tworzenia
przemysłu mieszkaniowego: „Jeśli są
jakieś naciski, to chyba na Zjedno-
czenie. Być może, że nasz udział w

tworzeniu przemysłu mieszkaniowe-
go przejawia się w formie zwiększo-
nych planów produkcji grzejników.
Dopóki się o tym nie dowiemy, bę-
dziemy uważali te plany po prostu
za zwiększenie pożądanej produkcji.
W każdym razie odbywa się to w

ramach istniejących struktur".

Zjednoczenie postanowiło, że Od-
lewnie Radomskie staną się terenem
oiganizacj: Branżowego Oś .odka Ba-
dawczego w zakresie sanitarnych
wyrobów odlewnych. Dyrekcja Od-
lewni otrzymała w tej sprawie pi-
smo. Wytypowano na początek 6 lu-
dzi, w tym dwóch inżynierów. Każ-
dy pracuje nadal w komórce, w któ-
rej dotychczasowo pracował. Na
żywsze przejawy działań organiza-
cyjnych się nie natknąłem. Wydaje
się, że przekształcanie ZPWO w

branżę zdolną do efektywnego rea-

gowania na potrzeby budownictwa i
kontrolującą sytuację na rynku ma-

teriałów instalacyj no-sanitarnych
nie wyszło na razie poza etap uzga-
dniania wielkości produkcji. Trud-
no więc i z tego powodu być opty-
mistą, co do możliwości dostarczania
budownictwu tego, co będzie pożąda-
ło w dziedzinie wyrobów odlewni-
czych.

A jednak, mimo wszystkich tych
zastrzeżeń, nie mógłbym stwierdzić,
że zapewnieiąie o pokryciu potrzeb
budownictwa, które padło w dyrek-
cji Zjednoczenia rozmija się z praw-
dą. Dlatego, że to, czego nie zdoła-
my wyprodukować w kraju, zostanie
przez ZPWO sprowadzone z zagra-
nicy. Proste? Proste. W 1975 resort

przemysłu ciężkiego ma dostarczyć
na rynek 465 tys. wanien. Produkcja
krajowa ma wynieść 250 tys. szt. Re-
szta, czyli prawie drugie tyle zosta-
nie zaimportowane. Nie mam nic
przeciwko sprzedawaniu maszyn i
kupowaniu wanien. Ale jeśli nie je-
steśmy potentatem w eksporcie ob-
rabiarek czy aparatury elektronicz-
nej, łatwość z jaką godzimy się na

kupowanie wytłaczanych kawałków
blachy i to coraz częściej za dolary,
płacąc przy tym coraz drożej, bo ni-
komu nie spieszno sprzedawać su-

rowce o tak małym stadium prze-
tworzenia — ta łatwość musi budzić
niepokój. Inna rzecz, że nie mniejszy
niepokój budzą posunięcia w rodzaju
przejęcia przez przemysł motoryza-
cyjny odlewni w Skoczowie, produ-
centa 600 tys. m

2
grzejników wyróż-

niających się jakością w krajowej
produkcji tych wyrobów, z zamia-
rem całkowitej zmiany profilu pro-
dukcyjnego tego zakładu. W prak-
tyce oznacza to zwiększony o tę wła-
śnie ilość import grzejników.

IE sądzę, aby wieloletnie za-

niedbania w branży odlewniczej
udało się w jakiś cudowny spo-

sób z roku na rok odrobić. (Stąd,
chociaż trudno mi się pogodzić ze

swobodą z jaką zdajemy się na im-

-port brakujących asortymentów, jed-
nócześnle rozumiem, ,że w wielu wy-
padkach jest to jedyne wyjście, żeby
nie ograniczać i tak daleko niewy-
starczających rozmiarów budownic-
twa mieszkaniowego). Myślę jednak,
że istnieje szereg możliwości wpły-
nięcia na zwiększenia masy niezbęd-
nych budownictwu asortymentów w

ramach tych warunków jakie obec-
nie istnieją i w czasie, kiedy trwać
będzie budowa nowego potencjału
wytwórczego w tej dziedzinie.

Znaczne rezerwy, jak się wydaje,
związane są z cenami na wyroby tej
branży. Dotychczasowa polityka cen

nie skłania do rozwijania produkcji
odlewniczej, wiąże się to bowiem z

niebezpieczeństwem obniżenia ogól-
nych wyników danego przedsiębior-
stwa.

Dokładnego zbadania (i podjęcia
następnie odpowiednich kroków)
wymaga sprawa znajomości potrzeb
rynku. Wszystko wskazuje na to, że
rozeznanie tych potrzeb odbiega w

sposób zasadniczy od tzw. dopusz-
czalnego marginesu błędu, przyjmu-
jąc z góry, że ten margines jest
dość szeroki, (choćby z racji niedo-
statków ewidencjonowania). Jeśli w

materiałach przedstawianych do ak-
ceptacji Rządu wzrost potrzeb w cią-
gu trzech lat w określonych asorty-
mentach odlewniczych wylicza się na

ponad 20 proc., a następnie domaga
się realizacji produkcji na wyzszym.
nawet poziomie w najbliższym roku,
to albo jest to tzw. przykra omyłka,
albo autorzy tych planów w resor-

cie budownictwa nie bardzo kontro-
lują sytuację. W tym miejscu trze-
ba dodać, że wzrost zapotrzebowania
w takim stopniu na grzejniki czy in-
ne armatury nie wynika z wzrostu
rozmiarów budownictwa. Zachodzi
więc obawa, że zsumowano po pro-
stu mechanicznie potrzeby zgłoszone
przez zjednoczenia budownictwa —

których wielkość, bojąc się deficytu,
określono na wyrost — iw konsek-
wencji zawyżona w jednych asorty-
mentach produkcja zamrożona zo-

stanie w postaci nadmiernych zapa-
sów, a inne wyroby trzeba będzie
importować, bo nie starczy na ich
wytworzenie w kraju tzw. mccy
produkcyjnych.

Wreszcie rozsądnego podejścia wy-

maga sprawa podniesienia standar-
du produkcji. Chcdzi o to, żeby przy

okazji walki o dorównanie świato-
wemu poziomowi konsumpcji w tej
dziedzinie nie wylać dziecka z ką-
pielą. Popieram, masową produkcję
nowoczesnych grzejników blasza-
nych, pod warunkiem, że równocze-
śnie rozwiązany zostanie problem
agresywności wody do nich używa-
nej. Inaczej będziemy mieli taką sy-
tuację, że nowoczesne grzejniki bę-
dą leżały na półkach (jak to tu i
ówdzie ma już miejsce), a ludzie
będą się zabijać za żeliwnymi. Oso-
biście, zakładając centralne ogrze-
wanie też bym kupił stare, droższe,
grzejniki żeliwne, gwarantujące
jednak funkcjonowanie przez 50 lat,
niż nowoczesne f tańsze, które wodi
„zje" za t—6 lat. Sądzę, że zrobił-
bym na tym interes.

•Możliwości radykalnej poprawy
~Bilansu materiałowego tkwią nie

tylko w porzuceniu konwencjo-
nalnych sposobów obróbki me-

tali i przejściu na nowoczesne

w ramach określonych metod (o
-czym pisałem w poprzednim, ar-

tykule, patrz Ż.G. nr 27), ale
także w zmianie jednej podsta-
wowej metody na drugq.

YKONANE w Związku Ra-
dzieckim badania wykazały, że

przez zastosowanie obróbki
plastycznej zamiast obróbki skrawa-
niem z materiałów walcowanych
można przy każdym milionie ton

wyrobów walcowanych zaoszczędzić
250 000 ton stali.

Zdaniem Komitetu Hutnictwa
PAN gospodarka narodowa ponosi
rocznie ok. 2 mld złotych strat z

przyczyny niewprowadzenia obrób-
ki plastycznej w miejsce obróbki
użytkowej.

Ilustracją tej tezy może być po-
rówńanie stosowania tych dwóch
technologii przy produkcji elemen-
tów złącznych. Według danych prze-
mysłu śrubierskiego przy produkcji
100 sztuk śrub z łbami sześciokątny-
mi 0 Wymiarach 19X152 mm obrób-
ką skrawaniem powstaje ok. 34 kg
wiórów, a przy obróbce plastycznej
n^ zimpo odpady wynoszą ok. 1,4 kg.
Przyjmując, że średnio odpad przy
obróbce skrawaniem wynosi 65%,

przy obróbce plastycznej 15%, to

przykładowo przy produkcji 10 tys.
ton wyrobów śrubowych roczna

oszczędność stali wynosi blisko 17
tys. ton.

Jeśli się zważy, że udział obróbki
plastycznej we wszystkich technolo-
giach krajowego przemysłu maszy-
nowego ogółem wynosi tylko 7% to
łatwo o wniosek, że postęp w tej
dziedzinie w ciągu ostatnich dziesię-
ciu. lat wynoszący 2,5 punkta jest
stanowczo zbyt wolny.

Wprowadzanie technologii dają-
cych w efekcie oszczędności mate-
riałowe nie dotyczy tylko metod ob-
róbki plastycznej. Tak np. odlew-
nictwo może być substytutem kucia.
Z kolei odlewnictwo "noże być wy-

pierane przez spawamt. Konstruk-
cje spawane w porównaniu z odle-
wami są lżejsze o o*. 30% przy od-
lewach staliwnych, a 50—60% przy
odlewach żeliwnych.

Korzystne zastosowanie nowych
technologii nie zawsze uwarunkn-
wane jest dużą skalą wytwarzania.
Nawet w takiej dziedzinie, jak ob-
róbka plastyczna, którą przyjęto
kojarzyć z produkcją seryjną lub
masową, występują sposoby pozwa-
lające na uniknięcie kosztownego

oprzyrządowania. Stąd wniosek, że

rnateriałooszczędne metody techno-
logiczne mogą być szerzej rozpow-
szechniane w przemyśle, niż się to
nieraz sądzi.

Jednakże specyficzne cechy tych
metod i ich charakter sprawiają, że

ekonomicznym i technicznym wa-

runkiem ich wprowadzenia jest pra-
wie zawsze stworzenie odpowiednio
specjalizowanych układów organiza-
cyjnych.

W zakresie odlewnictwa i obróbki
plastycznej wyraża się to wydziela-
niem odlewni w samodzielne jed-
nostki gospodarcze W Stanach
Zjednoczonych w przemyśle budowy
maszyn i urządzeń elektrycznych
średnie i małe zakłady nie mają w

ogóle własnych odlewni, a z du-
żych zakładów tvlko niektóre. We
Francji ponad 70% produkcji odle-
wów wytwarza się w odlewniach
wyodrębnionych, Drzy czym wystę-
pują wyraźne tendencje zmniejsza-
nia sie produkcji w odlewniach
przyzakładowych.

Wydzielone odlewnie łatwiej
przyjmują określona formę specjali-
zacji. W NRF Istnieje np. przedsię-
biorstwo specjalizujące się w odle-
waniu tylko korpusów różnych ma-

szyn. Ma ono 13 specjalizowanych
odlewni, które swoje wyroby do-
starczają wielu zakładom budowy
maszyn. Przy formie technologicznej
odlewnie mogą specjalizować się w

odlewach z określonego tworzywa
wzelednie w opanowaniu poszcze-
gólnych procesów odlewniczych. W
NRD w Lobenstein powstał nowo-

czesny specjalizowany zakład wyt-
warzający odlewv precyzyjne! We
Francji ponad 90% produkcji odle-
wów ciśnieniowych (z wyłączeniem
z teso rachunku przemysłu motory-
zacyjnego) jest wykonywane w

specjalizowanych odlewniach wy-

dzielonych.

W kraju Istnieje blisko 300 od-
lewni "przy czym w większości z nich
charakter specjalizacji i koncentra-
cji przedstawia jeszcze wiele do ży-
czenia.

W dziedzinie produkcji odkuwek
charaKter i poziom specjalizacji ok-
reślają nie tylko stosowane metody,
ale także sposób wykonywania czyn-
ności produkcyjnych. Kuźnie uni-
wersalne cechują m. in. stosowanie
kucia swobodnego. W kuźniach o

specjalizowanej I skoncentrowanej
produkcji przeważa bardziej mate-

riałooszczędne kucie matrycowe.

Na istniejących w kraju ok. 60
kuźni nieliczne mają specjalizowany

i skoncentrowany charakter. Więk-
szość produkcji jest wykonywana w

kuźniach małych przy czym charak-
terystyczna jest ich zbytnia uni-
wersalność. Wynika to stąd. że więk-
szość z nich to kuźnie przyzakłado-
we.

Obróbka tłoczeniem, mimo ogól-
nie niewysokiego poziomu prowa-
dzona jest w kraju w blisko 600
zakładach przy czym w ok. 150 re-

alizowane jest blisko 80% produkcji
wytłoczek i wykrojów. Jeśli się
przyjmie, że asortyment produko-
wanych w kraju wytłoczek wynosi
mniej wiecej 100 tys. pozycji nie
trudno wyrobić sobie pogląd o stop-
niu i charakterze występującej de-
koncentracji.

ci spiekanych o duże] gęstości na

skalę przemysłową podjął przed pa-
roma laty „WZM-Delta", który roz-

wija i kontynuuje ją także i obecnie.
Jednakże te specjalizowane zakłady
nie są w stanie pokryć wszystkich
występujących tu potrzeb. Produk-
cja zakładu w Gliwicach dotyczy
wąskiepo asortymentu, a jego możli-
wości rozwojowe są ograniczone.
Moce produkcyjne zakładu war-

szawskiego przeznaczone są głów-
nie dla potrzeb przemysłu lotnicze-
go i silnikowego. Występuje więc
pilna konieczność stworzenia wy-

specjalizowanego producenta ele-
mentów spiekanych.

Wydzielone o specjalizowanej pro-
dukcji zakłady łatwiej pogłębią

Ich uzbrojeniu technicznym. W miej-
sce młotów wprowadza się prasy a

specjalizowany ich charakter wyra-
ża się ich odmianami, gdyż w za-

sadzie każdy ich rodzaj odpowiada
innym potrzebom. Tam. gdzie spe-
cjalizacja kuźni sięga jeszcze głębiej
stosuje się już wyraźnie specjalizo-
wane maszyny kuźnicze. Jeszcze
wyższy poziom specjalizacji uzysku-
ją stanowiska robocze zautomatyzo-
wane np. całe ciągi techniczne. Linie
takie przeznaczone są dla produk-
cji wielkoseryjnej lub masowej i
mogą być specjalizowane przedmio-
towo. W NRD zbudowano specjali-
zowaną przedmiotowo linię kuźni-
czą. Na takiej linii wykonywane są
np. pedały rowerowe. Przynosi ona
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Najwyższy stosunkowo poziom
specjalizacji 1 koncentracji mają
tłocznie wykonujące takie wyroby
jak: naczynia gospodarcze i opako-
wania blaszane. Nie najgorszy po-
ziom reprezentują tłocznie zakładów
wvtwarzajacych pralki, chłodnie do-
mowe. kuchnie gazowe, sprzęt elek-
trotechniczny.

Przykładem tłoczni wyspecjalizo-
wanej i wydzielonej są Kieleckie
Zakłady Wyrobów Metalowych. Jej
specjalizowany charakter sięga roku
1924 a obecnie stanowi ona podporę
przemysłu motoryzacyjnego w zak-
resie tłoczni ctwa.

Materiałowe korzyści metalurgii
proszkowej dyskontują sie przy du-
żej skali produkcji. W Polsce pro-
dukcję części maszyn z proszków
brązu i żelaza rozpoczęła w roku
1950 Fabryka Drutu i Wyrobów z

Drutu w Gliwicach. Produkcję ezęś-

swą specjalizację. Są one bardzie]
chłonne na innowację w swej dzie-
dzinie. Stosowany w nich wysoki
reżim technologiczny oraz możli-
wości ogarnięcia zasięgiem swej
produkcji większej liczby odbior-
ców wpłynie zdecydowanie korzyst-
nie na gospodarkę materiałową.

Rozwój specjalizacji w poszcze-
gólnych dziedzinach wytwarzania
nie musi opierać się- wyłącznie na

wydzielaniu odlewni, kuźni, tłoczni
czy spiekalni w obrębie przedsię-
biorstwa. Może on mieć także cha-
rakter pogłębiania specjalizacji
wewnątrz zakładów. W odlewniach
może to dotyczyć formierni z tym
że stopień specjalizacji wiązać się
musi w takich wypadkach ze zmia-
ną poziomu mechanizacji.

Postęp w specjalizacji kuźni pole-
ga często właśnie na zmianach w

oszczędności materiałowe od 20 do

60%.

W tłoczniach specjalizacja może

wystąpić także i przy typie produk-
cji małoseryjnej. Stosuje się tam
wówczas z powodzeniem maszyny
specjalizowane lub wielooperacyjne.
Możliwość wykonania odmiennych
operacji polega na szybkim prze-
zbrojeniu oprzyrządowania. Zwięk-
szenie stopnia specjalizacji tłoczni
uniwersalnej zbiega się ze zmecha-
nizowaniem pras ogólnego przezna-
czenia. Może to mieć miejsce przy
zastosowaniu tłoczników wielozabie-
gowych oraz wprowadzeniu mecha-
nicznego podawania materiału i od-
prowadzeniu wykonanego wyrobu o-

raz odpadów.

Nowoczesne procesy produkcyjne,
a w tym materiałooszczędne są

przeważnie zespołem operacji złożo-
nych. a nieraz bardzo skomplikowa-
nych. Projektowanie ich i prowa-
dzenie wymaga coraz częściej opa-
nowania swoistych zjawisk fizycz-
nych i chemicznych. Znajomość po-
szczególnych technologii i ich od-
mian oraz potencjalnych możliwoś-
ci w nich tkwiących — staje się
specyficzna wiedza i umiejętnością.
Nabywać sie ją powinno w zasadzie
na uczelni, ale przeważnie uzyskuje
sie to drogą eksperymentów i doś-
wiadczeń.

Technolodzy-technicv i inżyniero-
wie kształceni są dotychczas słow-
nie w technologiach klasvcznvch. W
zakresie budowy maszyn jest to
ftłównie obróbka skrawaniem W tej
dziedzinie nasi technolod?v pos

!ada-
ją głęboka wiedzę. Zsdziwiaia nie-
raz perfekcja w doborze najwłaś-
ciwszych narzędzi i parametrów
skrawania dla takich operacii jak
tłoczenie, wvtaczanie. frezowanie,
szlifowanie itp. Znajomość metod
kształtowania bezubvtkoweeo. a

zwłaszcza obróbki plastvcznei. wśród
szerokiej rzeszv technologów ogra-
nicza się w większości tvlko do
orientacji w procesach konwencjo-
nalnych.

Tak przygotowany technolog tra-

fiając do zakładu przemvsloweeo. w

którym dominuje klasyczna techno-
loaia. w nailepszvm n-zvnadku dos-
konali proces produkcvjnv w ra-

mach tej samej mptodv Jeśli n?wPt
poprzez samokształcenie czy oddziel-
nie zdobyte doświadczenie uzyska
wiedze w tnnyph. bardziej nowo-

czesnych metodach wvtwarzania I
ma ambicip ich wnrowad7pnia. to

decyzja rzadko należy do niesco.

Najczęściej decyduje tu ekono-
m

!
sta. Oceniając efektywność pro-

jektowanych proepsów wvtwnrczvch
powinien on wnikliwioi analizować
poziom zużycia materiałów i 7adpć
przedstawienia różnych wariantów
rozwiązań. Dlatego wydaje się pożą-
dane, abv posiadał on chociażby
oeólna orientację w sprawach tech-
nologii.

Oszczędne metody wytwarzania
jest w stanie zaprojektować techno-

log, łączący znajomość technologii
pojmowanej jako metody przetwa-
rzania surowców, materiałów i

przedmiotów z organizacja rozumia-

ną jako warunki, w których wybra-
ną metodę można stosować efek-

tywnie.

Taką nowoczesną wiedzę, którą
można by nazwać inżynieria proce-

sów przemysłowych, powinny da-
wać odpowiednie uczelnie.
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»...stah| t troską? Zarządu Głównego
riądów terenowych Towarzystwa powinno
być styarzanie warunków umożliwiają-
cych kołom efektywne włączanie się do

rozwiązywania problemów istotnych dla
zakładów pracy i poszczególnych regio-
nów... - głosi uchwała ostatniego Zjazdu
PTE. — Za szczególnie ważne uważa się
zagadnienie z mocy prawa udziału przed-
stawicieli kół Towarzystwa w Konferen-

cjach Samorządu Robotniczego oraz w

Klubach Techniki i Racjonalizacji. Należy
przy tym dążyć do zmiany nazwy tych
klubów na kluby techniki, ekonomiki i ra-

cjonalizacji".

POPRAWA jakości i rozwój form pracy To-
warzystwa zależą oczywiście prźede
wszyśtkifń

:
od' "aktywności koi PTE. Dla

uzmysłowienia sobie skali zjawiska przy-
pomnijmy na wstępie, że liczba kół PTE
osiągnęła poziom 2,3 tys.; wykazuje ona

przy tym wzrost szybszy od liczby członków
PTE. W końcu 1971 r. było 2,1 tys. kół PTE,
a jeszcze rok wcześniej 1,9 tys. Systematycz-
nie jednak zmniejsza się liczba członków
przypadających na jedno koło z 28,2 w 1970
roku do 27,6 w 1971 roku i do 27,1 w 1972
uwku.

Najważniejsza jednak sprawa, to ocena

aktywności kół, a zwłaszcza odpowiedź na

pytanie czy i z jakim powodzeniem kola
PTE włączyły się do rozwiązywania proble-
mów. istotnych dla zakładów pracy i posz-
czególnych regionów. Znane są kola PTE,
które w różnych okresach czasu odegrały
istotną rolę w rozwiązywaniu problemów
swoich zakładów pracy i regionów, które po-

dejmowały wiele cennych inicjatyw na ska-
lę wojewódzką, a nawet krajową. Wystarczy
wspomnieć o niektórych kolach PTE: w

Częstochowie,, Tarnowie, Toruniu, Elblągu,
Gdyni, Skarżysku Kamiennej, Żywcu i in-
nych.

,Q_nIektÓOTh ,z.,tych. kół słyszy się często
ostatnio mniej. Częściowo można to tłuma-
czyć utworzeniem —

w oparciu o aktyw nie-
których z tych kół — c>gniw wyższego szcze-

bla: rad koordynacyjnych — środowisko-
wych czy branżowych. Ale nie jest to je-
dyna przyczyna osłabienia aktywności wielu „

kół. Sprawa wymaga zbadania.

Koło przy zakładzie pracy nadal jest pod-
stawową komórką organizacyjną Towarzyst-
wa. Temat ten wymaga gruntownego prze-
analizowania. Można sobie wyobrazić, różne
formy działania. Można na przykład rozwa-

żyć inicjatywę wytypowania spośród istnie-
jących 2,3 tys. kół według z góry określo-
nych kryteriów, powiedzmy 100, najlepszych
kół. Inicjatywa taka mogłaby przynieść spo-
ro korzyści nie tylko w postaci wyświetlenia,
co to

s

zńaczy bliżej owa — jak się ocenia —

„nierównomierna poprawa aktywności kół",
ale przede wszystkim jako czynnik mobilizu-
jący do ożywienia i wzrostu aktywności To-
warzystwa.

Oddzielnym tematem jest sprawa: „statusu"
koła w zakładzie.' Ważną, .sprawą.ojest tutaj'
zapewnienie kołom PTE w « zakładach pracy
udziału ich przedstawicieli w Konferencjach
Samorządu Robotniczego. Jest nadal sporo
do zrobienia, by kola PTE bardziej energicz-
nie i skutecznie o to się ubiegały. Koniecz-
ne jest również w związku z powyższym do-
prowadzenie do szybkiej fina-lizacji odpo-
wiedniego porozumienia również w wyższych
Instancjach PTE i' związków zawodowych.

Podobnie układa się sytuacja, jeżeli chodzi
o przynależności kół do klubów techniki i
racjonalizacji.

Jfc

Konieczność sterowania rozwojem Towa-

rzystwa — nie przede wszystkim przez Za-

rząd Główny, ale przez'ogniwa pośrednie —

'stała się widoczna w PTE już od "szeregu lat. •

Zarząd Główny mógł w znacznym stopniu sam

spełniać funkcję sterującą, a nawet mobili-

zującą, gdy Towarzystwo liczyło sobie 10 czy

20 tys. członków. Następstwem zwielokrot-

nienia liczby członków PTE w okresie minio-

nego 10-lecia stało się—obok poważnego po-

większenia rangi instancji wojewódzkich To-

warzystwa — powołanie także różnych nowe-

go typu ogniw pośrednich, np. rad koordy-
nacji branżowej przy ZG PTE. Powiększyła
się również liczba rad koordynacji środo-

wiskowej oraz oddziałów regionalnych PTE.

Problem zwiększenia inicjatywy i samo-

dzielności organów terenowych PTE mocno

został wyeksponowany również w uchwale

ostatniego Zjazdu PTE. Problem polega oczy-

wiście nie na uchwale, ale na jej realizacji,
na jej egzekwowaniu. O poszczególnych od-

działach wojewódzkich, podobnie jak o posz-

czególnych kołach można z pewnością po-

.w-iedzieć^ £e;lch, pra§si ntó- jępt »„równomier-
na". I tutaj rówtaież' pożądarte jest opracowa-

nie określonych wyjściowych kryteriów oce-

ny oddziału PTE oraz zrobienie przymiarki
kryteriów do rzeczywistości.

Nie fczekając jednak na ostateczne opra-
oowanie tych zobiektywizowanych kryteriów
oceny oddziałów i innych ogniw Towarzyst-
wa oraz na, wyniki przymiąrejt dokonanych
na podstawie tych kryteriów można już dzi-
siaj podjąć jakąś próbę takiej wstępnej oce-

ny

Weźmy choćby wspomniany Już wcześniej
spadek liczebności Oddziału Olsztyńskiego
PTE, oddziału, który skupiał i tak już naj-
mniejszą, względnie i absolutnie, liczbę
członków. Wiemy, że województwo olsztyń-
skie należy do terenów, w których występu-
je szczególnie duży brak obsady stanowisk
wymagających kwalifikacji . ekonomicznych
ludźmi z odpowiednim wykształceniem. Osób
z wykształceniem jest jednak dostatecznie
dużo, by. Towarzystwo mogło'tutaj rosnąć
również pod względem liczebnym. Statysty-
ka wskazuje, że osób legitymujących się za-

wodem ekonomisty jest w tym wojewódz-
twie ok. 10 . tyś, w tym tylko z wyższym
wykształceniem ponad tysiąc. Informacje o

(warszawski) i ponad; 12 ^ysi, ć^łon^có^" (ka-
towicki). Każdy z tych oddźiafowrprżedsta-
wia oddzielny problem.

Tak np. ekonomiści woj. gdańskiego Za-
wdzięczają opinię stosunkowo bardziej ak-
tywnych przede wszystkim chyba, ożywionej
działalności rady koordynacyjnej przemysłu
okrętowego, która jest zlokalizowana w

Gdańsku, a także oddziałowi terenowemu,
PTE w Elblągu. Są to rzeczywiście ośrodki
aktywnego życia Towarzystwa na skalę kra-
jową. Ale przecież w woj. gdańskim jest du-
żo więcej rozwiniętych ośrodków życia gos-
podarczego skupiających ekonomistów z

wyższym i średnim wykształceniem.

Województwa: poznańskie I krakowskie —

należące do województw o bogatych trady-
cjach rozwoju polskiej myśli - ekonomicznej.
I nie jest to tylko sprawa odległej przeszło-
ści. W obu tych województwach są wyższe

szkoły ekonomiczne, jest tam kadra, która

jest zdolna do dużej aktywności. Było to

widoczne m. in. w aktywnym udziale obu

tych oddziałów w kampanii przed VI Zjaz-
dem PZPR. Dzisiejsza działalność obu tych
oddziałów wyraźnie osłabła, dotyczy to

pracy Towarzystwa w tym województwie
nie świadczą zresztą o tym, by . Oddział ten

organizował szczególnie .atrakcyjne formy
pracy..

Niedostateczną aktywność (chociaż nie

występuje td w tak ostrej formie, jak w

Olsztyńskiem) wykazują również inne oddzia-

ły. Z mniejszych oddziałów, przy czym za

kryterium przyjmujemy tutaj ilość członków

w • oddziale, . (rozpatrujemy tutaj oddziały
zraeszające do 1,5 tysv członków) największą

przf javfi« «statnio oddział woje-
wSflkłĆF i «Ki ZielMfej^fiopie. Odnosi się to do

okresu,po',1971,znalazło m. in. wyraz,

w ^foM^jt^frf w przezwyciężeniu'
tendencji .do zatinłejstónia się liczby człon-

ków," jaka w
;
tym qd<Jziąle wystąpiła w po-

przednim okresie. Z.., działalności tego od-

działu w. roku bieżącym na uwagę zasługuje
rozwój kontaktów z ogniwami Naczelnej Or-

ganizacji Technicznej, a także organizowa-
nie sympozjów na terhat kierunków zmian

zachodzących } w. ekonomice przedsiębiorstw
w związku z metodami planowania i zarzą-

dzania wdrażanymi przez jednostki inicjują-
ce. Nie rozwinął swojej działalności w tym

stopniu co oddział zielonogórski, podobny
pod względem warunków — Oddział Kosza-

liński.

W grupie oddziałów-, ^wojewódzkich,
' które

można umownie określić" jako średniej wiel-
kości (liczba stowarzyszonych od 1,5 do 3,0
tys.) wyróżniają się Oddział Opolski (wpły-
wają na to zapewne aktywniejsze ośrodki
przemysłowe ekonomistów w Raciborzu, czy
w Kędzierzynie, oraz Bydgoskie (tutaj również
pomaga rada koordynacyjna przemysłu okrę-
towego, która obejmuje swoim zasięgiem
również zaplecze kooperacyjne stoczni zloka-
lizowane w w-gj. bydgoskim; utrzymuje się
także aktywność tradycyjnego ośrodka eko-
nomistów toruńskich). W omawianej grupie
warto by również wymienić Oddział Kielecki
(ostatnio wprawdzie mniej słychać o niektó-
rych tradycyjnych, aktywnych ośrodkach
ekonomistów tego województwa, jak np. w

Skarżysku Kamiennej i Ostrowcu, Święto-
krzyskim. Można by jednak więcej oczeki-
wać od takich oddziałów jak: Oddział Szcze-
ciński, Lubelski, Białostocki czy Rzeszowski.

Oddziały większe, które • z natury rzeczy

są trudniejsze. do oceny, to oddziały skupia-
jące po ok, 4 tys. członków (wrocławski, po-
znański, krakowski); po ok. 5 tys. członków
(łódzki, gdański) oraz blisko 8 tys. członków

również niektórych mniejszych ośrodków

ekonomistów w obu tych województwach,
przykładowo ekonomistów tarnowskich. ,

Żywsza działalność wydaje się wystę-
pować w ostatnim okresie czasu w tej grupie
tzw. większych oddziałów, liczących od 4 do
5 tys. członków — dwóch oddziałach: Łódz-
kim i Wrocławskim, ale i w tych oddziałach
możliwości ich aktywizacji są również jesz-
cze bardzo duże.

Najtrudniejsze do oceny są oczywiście dwa
największe oddziały wojewódzkie: Warszaw-
ski i Katowicki. Mimo ciągłego rozszerzania

'zakresu swojej działalności olbj^yn^jjie
zagospodarowane . jeszcze ; pole-' 'działalności
pozostaje ciągle w Oddziale Warszawskini; I
to fcarówno w środowisku pdministraeyjnym,
jak i w środowisku akademickim, jak wresz-

cie w szybko rozwijającym się przemyśle i
gospodarce tego województwa. .

O tym, że wraz z rozszerzaniem zakresu
swojej działalności nie ubywa, ale przyby-
wa zadań, świadczy również doświadczenie
Oddziału Katowickiego. Oba te oddziały
odgrywają szczególną rolę w rozwoju To-
warzystwa. W obu tych województwach od
Towarzystwa można oczekiwać' największej
pomocy w trudnej pracy nad konkretyzowa-
niem założeń ich rozwoju oraz rozwoju spo- •

łeczno-gospodarczego kraju. Przykładem
działalności w tym kierunku ze strony eko-
nomistów katowickich była zarówno zorga-
nizowana w końcu ub. roku konferencja na

temat zaopatrzenia rynku i rozwoju prze-
mysłu grupy B jak -i ostatnio przeprowa-
dzona w połowie czerwca br. konferencją o -

społeczno-gospodarczych problemach makro-
-regionu południowego.

eje

Istotne znaczenie dla-wzmożenia aktyw-
ności kół PTE i szczebli pośrednich ma m.

in. właściwy układ stosunków między człon-
kami władz wybieralnych Towarzystwa we

wszystkich instancjach, szerokim aktywem
Towarzystwa przy tych instancjach i apara-
tem etatowym Towarzystwa. Dużo jest do
zrobienia w dziedzinie wypracowania lep-
szego stylu pracy Towarzystwa na tym od-
cinku, w tym np. w dziedzinie zapewnienia
szybszej i pełniejszej informacji o działal-
ności różnych ogniw Towarzystwa, rozpo-
wszechnianiu ciekawszych opracowań współ-
działaniu w różnych przedsięwzięciach, ko-
rzystaniu z doświadczeń i podejmowaniu
inicjatyw oraz ich rozszerzaniu.

Temat ten wiąże się z rozwojem działal-
ności wydawniczej Towarzystwa. Również.
na tym odcinku notujemy zbyt powolny po-
stęp. Potrzebna jest kompleksowa ocena tej
działalności ze strony specjalnie w tym celu

: powołanej Komisji ZG PTE Ws;VWydąwni4.
czych, która ' zgromadziła już pewne

'
mate-

riały i opracowuje projekt programu roz-

woju działalności wydawniczej Towarzystwa.
*

Zbyt wolno rozwija się aktyw Towarzy-
stwa. Wpływa to ujemnie również na zasi-

lanie instancji i aparatu Towarzystwa ze

strony środowiska młodych ekonomistów.

Ma to szczególnie duże znaczenie z punk-
tu widzenia koniecznego zwiększenia aktyw-
ności Towarzystwa w młodszej generacji
ekonomistów, poczynając już od szkół śred-

nich i wyższych. Pewne dobre doświadcze-
nia ma w tej dziedzinie Oddział Łódzki PTE.
Jest to niezwykle ważne pole działania dla

wszystkich ogniw i instancji Towarzystwa.

Nadal i z coraz większą konsekwencją To-

warzystwo powinno również stawać się te-

renem kontaktów osobistych, wymiany do-

świadczeń oraz tworzenia klimatu rosnących-
wymagań kwalifikacyjnych dla tej grupy

ekonomistów # i członków PTE.. którzy w

społecznym podziale pracy zajmują na róż-

nych szczeblach i w różnych ogniwach życia
społeczno-gospodarczego odpowiedzialne
funkcje specjalistów, ekspertów i manage-

rów.

W każdym ogniwie i instancji Towarzy-
stwa powinno się pracować nad rozwinię-
ciem potrzebnych i atrakcyjnych treści i
form pracy, odpowiadających różnym środo-
wiskom ekonomistów, tak w rozumieniu

profesjonalnym jak i innym, uwzględniają-
cych różne zainteresowania członków PTE.
Również dla ekonomistów, którzy zakończyli
„czynną" pracę zawodową i pozostając na

emeryturze chcieliby mieć możliwości prze-

jawiania aktywności zawodowej i społecz-
nej — Towarzystwo powinno stwarzać wła-

ściwą platformę dla takiej działalności; w

przypadku pozostających na emeryturze
ekonomistów z niektórymi specjalizacjami
— ma to duże znaczenie nie tylko dla sa-

mych zainteresowanych, ale ma to szerszy

. sens społeczno-gospodarczy.

Towarzystwo musi więc wykazać sie ro-

snąca atrakcyjnością, powinno stawać się w

oczach ekonomistów i społeczeństwa insty-
tucją nieodzowną, pomagającą w kształ-

towaniu tak bardzo pożądanego klimatu dla

stosowania coraz bardziej obiektywnych
kryteriów w działalności gospodarczej. Ko-

ła PTE, instancje wojewódzkie Towarzy-
stwa i wszystkie jego ogniwa stają w tym
świetle wobec konieczności rzetelnej samo-

oceny. Nie może to być przedsięwzięcie tyl-
ko kameralne.

Ekonomiści chcą aktywniej współuczest-
niczyć w kształtowaniu rozwoju społeczno-
-gospodąrćzego,. ęhcą .aby ńSsza gospodarka
była ćóraż bardziej wydajna. , opłacalna i

nowocze§ąa,^pwarzystwo może,w tych sta;

raniach b pożądańy kształt naszego życia
społeczno-gospodarczego uczestniczyć coraz

wydajniej, ale musi w związku z tym rów-

nież samo bardziej zdecydowanie rewido-

wać całą swoją dotychczasową strukturę,
prezentować program przyciągający do To-

warzystwa młodszą i najmłodszą kadrę pra-

cowników gospodarki, którzy chcą coraz

pełniej uczestniczyć w życiu społeczno-go-
spodarczym, w jego kształtowaniu na róż-

nych szczeblach planowania i zarządzania,
we wszystkich zakładach pracy.

Najbliższy rok będzie w Towarzystwie
okazją dla takiej gruntowniejszej oceny

całej.Swojej struktury. W roku tym powin-
ny zostać przeprowadzone we wszystkich
kołach PTE. radach koordynacyjnych, od-

działach regionalnych i wojewódzkich —

wybory nowych władz. W samych założe-

niach tych wyborów wprowadza sie nowe

elementy, stawiające na porządku dziennym
inne w Dorównaniu z dotychczasowa prak-
tyką podejście do zagadnienia rotacji człon-

ków władz wybieralnych. Polegają one na

wprowadzeniu założenia, że te same osoby
powinny być wybierane co najwyżej w cią-
gu dwóch kadencji. Nie będzie to automat,

ponieważ zasada ta przewiduje, że pierwszą
z tych dwóch kadencji jest obecna kaden-

cja, a więc formalnie biorąc wszyscy do-

tychczasowi członkowie władz mogą być po-

nownie wybrani. Jednak samo wprowadze-
nie założenia rotacji dwukadencyjnej stano-

wi novum zmuszające do bardziej wnikli-

wego poszukiwania kandydatów do władz

wśród aktywu, który dotychczas w tych
władzach się nie znajduje.

EKONOMIŚCI
z RACIBORZA

W Raciborzu we wszystkich ogni-
wach gospodarki i organach admi-

nistracji zatrudnionych jest 3,5 tys.
osób na stanowiskach wymagają-
cych kwalifikacji ekonomicznych z

czego 850 to osoby z wyższym wy-

kształceniem. Natomiast stan ekono-

mistów zatrudnionych w gospodar-

ce Raciborza szacuje się na 120 osób

z wyższym wykształceniem i 800 ze

średnim. Z przytoczonych liczb wy-

nika, że na stanowiskach ekono-

micznych pracuje liczna kadra bez

odpowiedniego przygotowania do

wykonywania funkcji ekonomicz-

nych. Innymi słowy, posiadana kad-

ra nie zaspokaja w pełni potrzeb
ilościowych niezbędnych dla pełnej
obsady stanowisk ekonomicznych i
dla intensyfkacji gospodarki Raci-

borza.

Oprócz względów ilościowych
ważnym czynnikiem determinują-
cym działalność służb ekonomicz-
nych jest ich wykorzystanie i roz-

mieszczenie. Często zatrudnieni eko-
nomiści wykonują prace papierko-
we, drobne, mające charakter usłu-
gowy. W małych zakładach brak
jest całkowicie specjalistów gospo-
darczych.

Wszystkie wspomniane wyżej czyn-

niki — utrudniające pracę i dzia-

łalność ekonomistów prowadzą do

ujemnych zjawisk gospodarczych, a

ważniejsze z nich w ocenie naszej

Rady, to niski współczynnik zmia-

no wośc i, duża fluktuacja siły robo-

czej, niepełne wykorzystanie zdol-
ności produkcyjnych, zbyt rozciąg-
nięta w czasie rotacja środków ob-

rotowych itp.

Rada Koordynacyjna dąży do za-

cieśnienia współpracy z KOT-em .

Ponieważ na naszym terenie ist-

nieje Oddział Rejonowy NOT-u,
wystąpiliśmy z koncepcją wspólne-
go realizowania różnych zadań. Mo-

mentem zwrotnym w rozwoju współ-
pracy NOT i PTE było podpisanie
8 czerwca porozumienia w Opolu
na szczeblu wojewódzkim.

Obecnie Rada Koordynacyjna przy-
gotowuje projekt porozumienia o

współpracy z OR NOT na szczeblu

powiatu. Nie czekając na podpisa-
nie tego porozumienia rozpoczęto
już pewne prace. Pierwszym proble-
mem, który będzie rozwiązywany
wspólnie przez ekonomistów i in-
żynierów, na szczeblu powiatu —

jest gospodarka materiałowa. Ze
względu na dużą materiałochłonność
produkcji przemysłu Raciborza
współpraca ekonomistów i inżyn !

e-

rów ma ńa tym odcinku w naszym
środowisku szczególne znaczenie.

Największą aktywność i dynamikę
wykazują u nas kola PTE przy

RAFAKO, Zakładach Elektrod Węg-
lowych, Cukrowniach Opolskich i

Pollenie. Koła te zostały wyróżnio-
ne przez ZOW PTE dyplomami u-

znania.

HENRYK KNAP

ORZECZNICTWO

ROSZCZENIE O DOPŁATĘ
BĄDŹ O ZWROT
RÓŻNICY CENY

Spółdzielnia - Pracy Farmaceu-

tyczno-Chemiczna w P. zawarła
—

w wyniku ogłoszonego przez

siebie przetargu — dwie umowy

z Centralą Zaopatrzenia i Zbytu
Przemysłu Prywatnego w P., z

mocy których ..Centrala za po-

średnictwem Urszuli' B., jako
bezpośredniego wykonawcy, mia-

ła- dostarczyć Spqtd£i&lni 520 000

słoików do kremu '.oraz 40 000

puszek po okrtślońej w umowie

Cenie.

Dostawa została w terminie

wykonana i Spółdzielnia zapłaci-
ła umówioną, cenę;.

Ponieważ-jednak później oka-

zało się, że Wojewódzka Komi-

sja Cen w Z- ustaliła na słoiki

i puszki . ceny wższe, aniżeli

przyjęto na podstawie przetargu
i zawartej między stronami u-

mowy, przeto Spółdzielnia wy-

stąpiła do sądu -z pozwem prze-

ciwko Centrali Zaopatrzenia, do-

magając się zwrotu nadpłaty W

ostatecznej wysokości 113 404 zł

z odsetkami.

Sąd Wojewódzki zasądził zwrot

na rzecz Spółdzielń! ..dochodzonej
sumy. Równocześnie -sąd ten u-

znal, że roszczenie nie uległo
przedawnieniu.

Na skutek rewizji pozwanej
Centrali sprawa przeszła do Są-
du Najwyższego, który w wyro-

kuzdnia7lipca1972r.nrI
CR 175/72 wyraził następujący
pogląd prawny w kwestii termi-

nu, od którego biegnie przedaw-
nienie:

W rade dokonania przez na-

bywcę wpłat za zamówione ar-

tykuły przed określeniem ich

ceny przez właściwy organ pań-
stwowy, o powstaniu roszczenia

sprzedawcy o dopłatę różnicy
ceny,-jak również roszczenia ku-

pującego o zwrot tej różnicy
(art.. 511 k.c. ') decyduje wydanie
przez wskazany organ decyzji w

przedmiocie ustalenia ceny.

W uzasadnieniu swego wyroku
Sąd Najwyższy zaznaczył m.in.:

„Strona pozwana • bezskutecz-

nie zwalcza w rewizji stanowi-

sko Sądu, -Wojewódzkiego w

kwestii braku podstaw do zasto-

sowania ^"zęćfaWmeńia z art.

541 ' kc[ w Odniesieniu do rosz-

czeń dotyczących wpłat za do-

stawy, uiszczonych Wcześniej niż

na rók przed datą wniesienia

pozwu.

Z właściwie bowiem zrozumia-

nej treści tego przepisu wynika,
że w razie dokonania przez na-

bywcę wpłat za zamówione ar-

tykuły przed określeniem ich

ceny przez właściwy organ pań-
stwowy o powstaniu roszczenia

sprzedawcy o dopłatę różnicy
. c eny. jak również roszczenia ku-

pującego o zwrot' tej różnicy
(art. 541- k .c.) decyduje wydanie
przez wskazany organ decyzji w

przedmiocie ustalenia ceny. Do-

piero bowiem z, ustaleniem ceny

przez kompetehtny organ rnożna

— w wyniku aktualnego z tą

chwilą rozliczenia wcześniej do-

konanych wpłat — mówić ę za-

płacie w całości lub części ceny

obowiązującej, która .uprzednio
nie istniała.

Pierwsza' decyzja WKQ w

przedmiocie ustalenia ceny. ob-

jętych wspomnianymi umowami
słoików i puszek zostóła 'wyda-
na w dniu 21.V1970 j-. gózew
zaś w sprawie niniejszej' został

wniesiony przed uplyvnem roku
od tej daty. Sąd Wojewódzki
zatem prawidłowo w ostatecz-

nym wyniku uznał,, iż dochodzo-

ne przez powódkę roszczenia nie

uległy przedawnienia.

Rewizja jednak -podlegaj u-

względnieniu. Strona pozwana

bowiem przedstawiła 'przy-, piś-
mie procesowym z dnia 27.VI.
1972 r. .odpisy wydanych przez

WKC w Z. już po wydaniu- za-

skarżonego wyroku nowych de-

cyzji. uchylających decyzje; po-

przednie, a ustalających dlSf pro-

ducenta korzystniejsze ceny

wskazanych artykułów. _ Nacho-
dzi w związku z tym , Dotjrzeba
rozpatrzenia dodatkowych rosz-

czeń '
z uwzględnieniem ' ostatnio

wydanych przez WKC decy-
zji. (...)"

1) Art. 541. Wynikające z przepi-
sów o cenie sztywnej, maksymalne)
lub wynikowej roszczenie sprzedaw-
cy o dopłatę różnicy ceny. Jak rów-

nież roszczenie kupującego o zwrot

te) różnicy przedawnia się z upły-
wem roku od dnia zapłaty.
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NOWE PRZEPISY

I ZARZĄDZENIA

EAOPATRZENIE RYNKU
f MATERIAŁY BUDOWLANE

" Uchwała nr 117 Rady Ministrów
k dnia 25 maja 1973 r. w sprawie za-

opatrzenia rynku w materiały bu-
dowlane (Monitor Polski Nr 27, poz.
16?) ustaliła zasady rozdziału i ryn-
kowej sprzedaży materiałów budow-
lanych dla ludności.

' Uchwała normuje przede wszy-
stkim, kto może nabywać materiały
budowlane w trybie rynkowej sprze-
daży i na jakie cele. Jako upraw-
nionych uchwała wymienia:

. 1. zakłady świadczące usługi re-

jhóntowo-budowlane dla ludności,

. 2. osoby fizyczne na pokrycie
rwych indywidualnych potrzeb in-
westycyjno-remontowych oraz zwią-
zanych z konserwacją obiektów,

S. rolnicze spółdzielnie produkcyj-
ne i kółka rolnicze — na prace re-

montowo-budowlane wykonywane
systemem gospodarczym, wreszcie,

4. spółdzielnie usługowo-wytwór-
eze kółek rolniczych do produkcji
prefabrykatów przeznaczonych na

potrzeby indywidualnego budownic-
twa wiejskiego.

Przydziału nabywcom materiałów
budowlanych o niedostatecznej po-
daży dokonuje organ prezydium
miejskiej (dzielnicowej) rady naro-

dowej, wyznaczony przez przewod-
niczącego tego prezydium, oraz na-

czelnik gminy (miasta i gminy).

Kontrola nad obrotem materiała-
mi budowlanymi przeznaczonymi na

zaopatrzenie rynku należy do Mini-
stra Handlu Wewnętrznego i Usług
oraz do prezydiów rad narodowych
1 naczelników gmin (miast i gmin).

USTALANIE CEN DETALICZNYCH

TOWARÓW IMPORTOWANYCH

W myśl uchwały nr 128 Rady Mi-
nistrów z dnia 1 czerwca 1973 r.

w sprawie ustalania cen detalicz-
nych towarów importowanych (Mo-
nitor Polski Nr 27, poz. 168) ceny
detaliczne ważniejszych importowa-
nych artykułów mają być ustalane
w relacji do obowiązujących cen de-
talicznych zbliżonych artykułów pro-
dukcji krajowej, a jeśli artykuł im-
portowany nie ma odpowiednika w

produkcji krajowej —

w relacji do
obowiązujących cen detalicznych
zbliżonych artykułów importowa-
nych, znajdujących się w obrocie.

Wykaz ważniejszych importowa-
nych artykułów ustala Przewodni-
czący Państwowej Komisji Cen w

uzgodnieniu z Przewodniczącym Ko-
misji Planowania przy Radziei Mi-

nistrów, Ministrem Handlu We-
wnętrznego i Usług i Ministrem Fi-
nansów, zaś ceny tych artykułów —

Przewodniczący Państwowej Komi-
sji Cm.

Natomiast ceny detaliczne pozo-
stałych artykułów importowanych,
ńie objętych wykazem, winny być
—

w niyśl uchwały — ustalane na

poziomie zapewniającym zrównowa-
żenie podaży i popytu. Ceny te po-
winny pokrywać co najmniej ceny
„transakcyjne" (pomniejszone o e-

wentualne dopłaty importowe), pro-
wizje agenta zagranicznego i należny
podatek obrotowy. Przez cenę tran-

sakcyjną uchwała rozumie d 2wizo-
wą cenę zakupu (frano granica pol-
ska lub cif port polski), przeliczoną
na złote z zastosowaniem obowiązu-
jących przeliczników.

Ustalanie cen detalicznych artyku-
łów nie objętych wykazem należy
do dyrektorów jednostek organiza-
cyjnych handlu wewnętrznego,
wprowadzających dany artykuł do
obrotu krajowego, w porozumieniu
z dyrektorami jednostek handlu za-

granicznego. W razie braku porozu-
mienia decyzję podejmuje Przewod-
niczący Państwowej Komisji Cen.

Przewodniczący Państwowej Ko-
misji Cen może ew. przelać swe u-

prawnienia na inne osoby bądź je-
dnostki.

FINANSOWANIE INWESTYCJI I

REMONTÓW W ORGANIZACJACH

SPÓŁDZIELCZYCH

Rada Ministrów uchwałą nr 120
z dnia 28 maja 1973 r. (Monitor Pol-
ski Nr 25, poz. 154) posta iowiła,
że wszystkim uczestnikom procesu
inwestycyjnego w organizacjach
spółdzielczych polegającego na wy-

konywaniu inwestycji budowlanych,
mogą być przyznawane nagrody za

prawidłowe i terminowe wykonanie
inwestycji oraz za przyspieszenie
terminu przekazania inwestycji do
eksploatacji i osiągnięcie zdolności
produkcyjnej.

Nowa uchwała ma zastosowanie
do inwestycji oddanych do eksploa-
tacji (użytkowania) po dniu 1 stycz-
nia 1973 r.

Opracowała
Stanisława ZIELIŃSKA

Wnr27 z8lipca1973r.wdziale
„ORZECZNICTWO" na str. 7 w czasie
łamania numeru został pcminięty tytuł
notatki omawiającej zamieszczone tam
orzeczenie Głównej Komisji Arbitrażo-
wej. Tytuł ten brzmiał! CZY MOZN4
UZALEŻNIAĆ DOSTAWĘ W RAZIE
OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY O
DOSTAWĘ.

DOKOŃCZENIE ZE STR. f

łów budowlanych Itp. Gałęzie te w

przytłaczającej większości wytwa-
rzają produkty nie służące bezpo-
średnio produkcji artykułów kon-
sumpcyjnych. Natomiast pracownicy
tych gałęzi muszą zaspokajać swpje
potrzeby konsumpcyjne natychmiast
— właśnie z owej nadwyżki kon-
sumpcyjnej.

Rozwój grupy B musi więc nadą-
żać za popytem określonym stopą
wzrostu inwestycji i rozbudowy
przemysłu środków produkcji. Ina-
czej mówiąc — rozwój grupy B, czyli
Wielkość, a raczej tempo przyrostu
nadwyżki konsumpcyjnej wyznacza
tempo, zasięg inwestowania i rozbu-
dowy zarówno grupy A (środki pro-
dukcji), jak I grupy B, czyli tem-

po ogólnego rozwoju gospodarczego.
Związki są, oczywiście, obustron-

ne. Rozwój gałęzi przemysłu kon-
sumpcyjnego jest uzależniony od po-
tencjału ilościowego i jakościowego
przemysłu środków produkcji, czyli
grupy A. Dotyczy to zarówho dostaw
surowców, jak i — zwłaszcza —

ma
-

szyn i urządzeń. Jednakże w naszej
sytuacji na skutek od lat niekorzyst-
nej proporcji między grupą A i gru-
Pą B, czyli zbyt małego udziału tej
ostatniej w ogólnej produkcji prze-
mysłowej, przyspieszenie tempa jej
rozwoju powinno być wciąż w cen-

trum uwagi.
Tak więc kluczem otwierającym

możliwości przyspieszenia ogólnej
dynamiki jest wydajność, a sćijślej
mówiąc — tempo wzrostu wydajno-
ści grupy B. Oczywiście, w grę
wchodzą nie tylko względy ilościo-
we, czyli liczba fabryk Wytwarzają-
cych artykuły rynkowe, maszyn
i urządzeń służących temu celowi.
Maszyna maszynie nierówna. Wydaj-
ność przemysłów konsumpcyjnych
zależy głównie od poziomu nowo-

czesności urządzeń technologicznych.
I ten czynnik musimy akcentować
coraz silniej, jeżeli mamy intensyfi-
kować produkcję, podnosić społecz-
ną wydajność pracy, wzmagać ogól-
ną efektywność gospodarowania.

Praktyka gospodarcza poprzednich
okresów nie przestrzegała tych ogól-
nych prawidłowości reprodukcji roz-

szerzonej. Niedostateczne zdolności
produkcyjne gałęzi konsumpcyjnych,
niedobór nowoczesnych, wysoko wy-

dajnych urządzeń technologicznych
pogłębiały dysproporcje między gru-
pą A i grupą B, wznosiły coraz

wyższe bariery hamujące i tempo
wzrostu spożycia, i tempo ogólnego
rozwoju, i wzrostu efektywności go-
spodarowania.

Polityka inwestycyjna bieżącej
pięciolatki zmierza do przywrócenia
właściwych proporcji w przemyśle —

między grupą A i B (także między
całym działem I i działem II gospo-
darki). Nakłady na gałęzie produk-
cji rynkowej osiągnęły nienotoWaną
dynamikę. Podczas gdy globalne in-
westycje przemysłowe w latach
1971—1973 zwiększą się o ok. 62 proc. ,

towgrupieA—ok.43proc., aw

grupie B —

o 130 proc. W przemyśle
spożywczym następuje s iv. trzyleciu
wzrost inwestycji 3⁄4 fti"." proc,, w

przemyśle lekkim — o 109 Proc., w

przemyśle materiałów, budowlanych,
szklarskim i cśramićżriym —

o 81
proc., w grupie B przemysłu elek-
tromaszynowego i chemicznego — o

100 proc.

Rezultatem jest stopniowy wzrost
udziału produkcji grupy B w glo-
balnej produkcji przemysłowej. O ile
w roku 1971 przyrost produkcji obu
grup przemysłowych był mniej wię-
cej jednakowy (ok. 8 proc.) to w roku
następnym przyrost produkcji gru-
py B (11 proc.) wyprzedził tempo
wzrostu produkcji grupy A (10 proc.) .

Jest to więc tendencja odwrotna w

stosunku do poprzedniego 15-leęia,
kiedy następował wyraźny względ-
ny spadek (wobec grupy A) produk-
cji gałęzi grupy B. Czy jest to jed-
nak tendencja wystarczająco silna?

O DALSZĄ ZMIANĘ PROPORCJI

Szacuje się, że w tej pięciolatce
przyrost zdolności produkcyjnych z

definitywnie zakończonych inwesty-
cji lub ich etapu 2-krotnie przewyż-
szy wielkość takiego przyrostu z lat
1S66—1970. Skala jest tak duża, że

pod koniec 1975 roku przyrost zdol-
ności osiągnie ok. 30 proc. ogólnego
potencjału przemysłowego. Ale z

punktu widzenia równowagi rozwo-

ju, w tym i równowagi rynkowej,
najistotniejsze są wewnętrzne pro-
porcje przyrostu produkcji. W tym
pięcioleciu, jak się przewiduje, 60
proc. przyrostu produkcji przemysło-
wej pochodzi z grupy A, a 40 proc.
z grupy B.

Jest to postęp bardzo duży w po-
równaniu z okresem poprzednim.
Ale przy aktywnej polityce powięk-
szania siły nabywczej, w warunkach
przekraczania zadań planowych w

zakresie dochodów i płac realnych
ludności — postęp ten wydaje się
niedostateczny. Obecnie znaczny
wpływ na równowagę rynkową wy-
wierają takie Czynniki, jak pomyślna
sytuacja w rolnictwie i względni®
szybki wzrost przetwórstwa rolnó-
spożywczego, import artykułów
rynkowych oraz m. in. kredyty in-
westycyjne (łącznie z zakupem ma-

szyn, linii technologicznych i całych
fabryk), które częściowo ograniczają
tempo przyrostu popytu konsump-
cyjnego ze strony budownictwa in-
westycyjnego, a zwłaszcza dziedzin
współdziałających (przemysł maszy-
nowy). Niemniej jednak podaż ryn-
kowa jest w porównaniu z szybko
rosnącymi dochodami ludności w

niektórych grupach towarowych nie-
dostateczna, o czym świadczy wiele
zjawisk, których tu analizować nie
ma potrzeby.

Pierwszym więc wnioskiem z

przeglądu sytuacji jest konieczność
— jeśli mamy utrzymać wysoką dy-
namikę rozwoju i wzrostu spoży-
cia — wzmożenie tempa rozbudowy
Kałezi wytwarzających artykuły ryn-
kowe. Niezbędna jest dalsza zmiana
proporcji wewnątrzprzemysłowych
na korzyść grupy B.

Jest sprawą niesporną, że w ga-

DŹWIGAĆ DŹWIGNIE NOWOCZESNOŚCI
łęziach grupy B praktycznie rezerw

produkcyjnych nie ma, bądź są nie-
znaczne. Otwiera to problem dalsze-
go wzrostu udziału tych gałęzi w ca-

łości nakładów inwestycyjnych na

przemysł, a w związku z tym —

uwzględnienia w większym stopniu
ich potrzeb w. strukturze produkcji
grupy A. Dotyczy to wielu gałęzi tej
grupy, m. in. surowcowych, ale
przede wszystkim struktury produk-
cji przemysłu maszyhowego.

W wypiku nowej polityki ekono-
micznej nastąpiła istotna zmiana
proporcji nakładów inwestycyjnych
na obie grupy przemysłowe już w

rpku bieżącym; zmiany te najpraw-
dopodobniej utrzymają się do roku
1975. W poprzedniej pięciolatce
udział inwestycji grupy A wynosił
81,5 proc., grupy B — 18,5 proc.
W roku 1973 udział grupy B zwięk-
szył się do 27 proc., czyli o 8 i pół
punkta. Zamierzenia planowe do ro-

ku 1975 (24 proc.) zostały przekro-
czone o 3 punkty, i to o dwa lata
wcześniej. Odpowiednio — udział
grupy A zmniejsza się do 73 proc.
(plan — 76 proc.) . A więc dość duży
postęp w bardzo krótkim okresie.

Jednakże udział grupy B w pro-
dukcji przemysłowej wynosił w roku
1972 ok. 30 proc.; czyli jej udział
w produkcji jest o ok. 12 proc. więk-
szy niż udział w inwestycjach. Oczy-
wiście, gdyby te gałęzie legitymo-
wały się wysokim poziomem wypo-
sażenia technicznego i technologicz-
nego, i gdyby istniały tam duże re-

zerwy, zwłaszcza typu ekstensywne-
go

— nie byłby to problem spędza-
jący nam Sen z powiek. Wiadomo
jednak, że jest inaczej. Dlatego pod-
trzymywanie dalszej wysokiej dy-
namiki rozwoju gospodarczego na-

kazuje szczególnie uważną analizę
udziału grupy B nie tylko w pro-
dukcji, ale i w inwestycjach.

Sprawa nie jest prosta, jeżeli
uwzględnić, że w przekroju bieżące-
go pięciolecia dynamika wzrostu na-

kładów inwestycyjnych nie będzie
prawdopodobnie kształtowała się
jednakowo. W roku 1971 stopa wzro-

stu inwestycji (w gospodarce uspo-
łecznionej) wyniosła 7,7 proc., w ro-

ku następnym — 24 proc. Przewidu-
je się, żś w roku bieżącym zmniej-
szy się do 15 proc., w roku 1974 —

do 11,7 proc., w roku 1975 — do
10,3 proc. Zrozumiałe, że łatwiej
przeznaczać na grupę B większe na-

kłady przy wysokiej stopie inwesty-
cyjnej. Będzie to trudniejsze przy

tempie wzrostu inwestycji rzędu
10—11 proc.

Ale, z drugiej strony, trudno
uznać, że 10-procentową stopa inwe-
stycji nie jest wysoka. Jest ona zna-

cznie wyższa od średniej osiąganej
w ubiegłym piętnastoleciu (8,1 proc.).
Dlatego powinno się dążyć do tego,
aby udział inwestycji grupy B w na-

stępnych latach wykazywał jednak
odpowiednią tendencję wzrostu. Jest
to niezmiernie ważne nie tylko ze

względu na dodatkowe przyrosty
produkcji rynkowej jeszcze w tym
pięcioleciu, ale przede wszystkim dla
lepszego ukształtowania proporcji
pod kątem reprodukcji rozszerzonej
w pięcioleciu następnym.

SPRAWNOŚĆ ZAPLECZA
INWESTYCJI

Jak wspomniano w latach 1971—
—1 973 udział nakładów na grupę B
w całości nakładów inwestycyjnych
zwiększył się. Są to nakłady o od-
rębnej specyfice, zwłaszcza w zakre-
sie wyposażenia technicznego oraz

umiejętności przedsiębiorstw budow-
lano-montażowych. Stwarza to okre-
ślone problemy i trudności w ogól-
nej sytuacji inwestycyjnej, która
i tak nie jest łatwa. Są to ponadto
w znacznej części inwestycje mniej-
sze, rozproszone, w mniejszym więc
Stopniu poddające się kontroli.

W ciągu ubiegłych prawie 3 lat
w drodze zabiegów ekonomicznych,
organizacyjnych i inwestycyjnych
wydatnie podnieśliśmy zdolności
przerobowe przedsiębiorstw oraz

rozwinęliśmy bazę produkcyjną ma-

teriałów budowlanych. Do doskona-
łości tu jeszćze daleko, ale obie te

dziedziny wykazują stosunkowo naj-
większy stopień adaptacji do nowej
strategii społeczno-gospodarczej.
Trzeci, najważniejszy składnik —

produkcja sprzętu Inwestycyjnego,
czyli maszyn, urządzeń, aparatury,
instalacji — pozostaje najsłabszym
ogniwem procesu inwestowania. I to
zarówno pod względem ilości, jak
i nowoczesności produkcji. W całej
rozciągłości dotyczy to inwestycji
grupy B.

W naszej akcji publicystycznej pt.
„INWESTYCJE LEKKIE A WAŻĄ-
CE", prowadzonej od kilkunastu
miesięcy — wśród licznych proble-
mów na czoło wybijał się właśnie
ten: opóźniane dostawy maszyn
i urządzeń, ich niekompletność, bądź
niski poziom jakościowy i technolo-
giczny. Jest to zresztą problem, z

którym borykamy się od dawna.
W ciągu 15-lecia 1956—1970 zarów-

no globalna produkcja przemysłu e-

lektromąszynowego, jak i jego gałę-
zi wytwarzającej większość sprzętu
inwestycyjnego (maszyny i konstru-
kcje metalowe), wykazywały zmniej-
szające się tempo wzrostu produk-
cji. Natomiast tempo inwestowania
stopniowo zwiększało się —

z 7,4
proc. średniorocznie w latach
1956—1960 do 7,8 proc. w latach
1961—1965 i 9,1 w latach 1966—1968 .

(W latach 1968—1970, a zwłaszcza
1969—1970 tempo inwestycji Wyraź-
nie spadło). Skutkiem musiał być ro-

snący import maszyn i urządzeń, co

przy malejącym tempie wzrostu ich
eksportu zmniejszyło do minimum
dodatnie uprzednio saldo obrotu ma-

szynami i urządzeniami
1 ). W latach

o szczególnie wysokiej stopie Inwe-
stycji saldo to przekształcało się na-

wet w ujemne. Powstawały trudno-
ści zbilansowania w handlu zagra-
nicznym. Następujące w związku z

tym okresowe zahamowania impor-
tu maszyn i urządzeń odbijały się
szczególnie niekorzystnie na proce-
sie inwestycyjnym grupy B.

Struktura wewnątrzgałęziowa
przemysłu maszynowego (mam na

myśli całą krajową produkcję ma-

szyn i urządzeń, głównie jednak re-

sortów: przemysłu maszynowego i
przemysłu ciężkiego) charakteryzo-
wała się bowiem dużą stabilnością.
W produkcji tej przytłaczającą
przewagę miała produkcja klasycz-
nych środków wytwarzania dla gru-
py Ą, czyli produkcja maszyn do
produkcji maszyn, w dodatku w du-
żej części raczej na średnim pozio-
mie. Wytwórczość zaś urządzeń np.
dla przemysłu lekkiego i spożyw-
czego łącznie nie przekraczała w u-

biegłej pięciolatce 10 proc. produk-
cji finalnej przemysłu elektroma-
szynowego

2). W dodatku skromne
ilościowo dostawy urządzeń krajo-
wych nie reprezentowały na ogół
wysokiego poziomu technologiczne-
go (wydajność i jakość produkcji) i
raczej utrwalał^ technologię dnia
wczorajszego. Dużą część zamierzeń
co do rozbudowy i modernizacji tych
gałęzi, których łączna produkcja sta-
nowiła prżecież ok. 1/3 produkcji glo-
balnej przemysłu — musiała opie-
rać się na imporcie, ograniczanym
zresztą często w Bposób restrykcyj-
ny8).

INWESTYCJE
A IMPOUTOCHŁONNOSC

Import urządzeń dla grupy B, mi-
mo okresowych Wzrostów, był wciąż
ilościowo niewielki. Podczas gdy
łączfty import wyrobów przemysłu
elektromaszynowego w stosunku do
całości importu wynosił w latach:
1965 — 35,4 proc., 1970 — 38,S proc. ,

w r. 1972 — 42,7 proc., to maszyn i
urządzeń dla przemysłu lekkiego i
spożywczego: rok 1970 — 1,4 proc.,
rok 1971 — 1,9 proc. Dopiero w ro-

ku 1972 zwiększył się do 3,3 proc.
W stosunku do roku poprzedniego
import dla przemysłu lekkiego
wzrósł ok. 2,2 raza, dla spożywcze-
go

— ok. 2,7 raza*).
Mimo więc szybkiego tempa wzro-

stu, import inwestycyjny dla prze-
mysłu lekkiego i spożywczego nie
stanowi nawet 10 proc. ogółu zaku-
pionych zagranicą maszyn i urzą-
dzeń. Bardzo dynamicznie- wzrastał
również import dla grupy A. Spo-
wodowało to istoną zmianę w sal-
dzie obrotów maszynami i urządze-
niami. Saldo to z dodatniego w r.

1971 (+445 min zł deW.) przekształ-
ciło się w roku 1972 w ujemne (—772
min zł dew). Z kapitalistycznymi
krajami rozwiniętymi gospodarczo
mamy w tym zakresie saldo ujem-
ne od wielu lat, ale w porównaniu z

rokiem 1971 powiększyło się ono 2,3
raza(z—784do—1.829minzł
dew). Tak się stało mimo wysokie-
go tempa wzrostu eksportu maszyn
i urządzeń osiągniętego w latach
1971—1972. import bowiem rósł
jeszcze szybciej, co sygnalizuje
pewną rozbieżność między ogólnym
tempem inwestowania a produkcją
przemysłu maszynowego i ciężkie-
go. Dotyczy to ilości oferowanych
przez te gałęzie maszyn, ale przede
wszystkim ich jakości, asortymen-
tu, nowoczesności.

LEKARZU, LECZ SIĘ SAM!

Ani znaczny import, ani jego
wzrost nie powinien budzić zastrze-
żeń. Przyśpieszenie tempa rozwoju,
a zwłaszcza modernizacja w takiej
skali, w jakiej ją podjęliśmy, musi
wiązać się ze wzmożonym, nawet
bardzo znacznie, importem urządzeń
technologii, licencji. Ale pod tym
warunkiem, że będzie w pełni wy-

korzystany nie tylko dla samego wy-

posażenia budowanych lub moderni-
zowanych poszczególnych obiektów,
lecz i dla technologicznego unowo-

cześnienia i rozszerzenia krajowej
wytwórczości maszyn i urządzeń.
Funkcją handlu zagranicznego nie
jest bowiem korygowanie błędów
polityki inwestycyjno-modernizacyj-
nej poszczególnych resortów lub nie-
wydolności takiej czy innej gałęzi.
Obroty z zagranicą powinny być e-

konomicznym narzędziem podnosze-
nia ogólnej efektywności gospodaro-
wania w postaci wzmagania tempa
przyrostu dochodu narodowego i ob-
niżania kosztów tego przyrostu. W
podnoszeniu tej efektywności ogrom-
na rola przypada eksportowi.

Bez względu na to, jakie grupy to-
warowe będziemy brać w rachubę
w ekspansji eksportowej — surow-

ce, przemysłowe artykuły konsump-
cyjnej, spożywcze, czy wreszcie sa-

me maszyny
—

w każdym przypad-
ku trzeba dysponować najnowocze-
śniejszym sprzętem technologicznym
do produkcji. Jedynie bowiem wyso-
ka wydajność, jakość i nowoczesność
produkcji zapewnia jej efektywność
i stwarza przesłanki ekwiwalentnej
wymiany zagranicznej. Warunkiem
nieodzownym jest tu specjalizacja
gałęziowa, asortymentowa, zadaniem
zaś handlu zagranicznego jest współ-
działanie w opracowaniu i dyskon-
towanie przemyślanego międzynaro-
dowego podziału pracy, produkcji
wielkoseryjnej lub opłacalnej z in-
nych względów (np. z opatentowa-
nej, nowoczesnej technologii).

Przemysł budowy maszyn 1 u-

rządzeń, który powinien „tłoczyć"
najwyższą technikę do całej gospo-
darki, sam -wymaga jednak w wielu
dziedzinach bardzo energicznych te-

go rodzaju zabiegów. Byłoby to za-

danie nie takie trudne, gdyby hojną
ręką „dorzucić" temu przemysłowi
fundusze inwestycyjne. Dodajmy tu
na marginesie, że w ubiegłych dzie-
sięcioleciach przemysły budowy ma-

szyn były największym „udziałow-
cem" w ogólnym funduszu inwesty-
cyjnym

4). Wydaje się, że obecnie ga-
łęzie budowy maszyn powinny zwró-
cić szczególną uwagę na efektyw-

ność nakładów inwestycyjnych. Z
zasadniczych względów, o których
wyżej była już mowa, nie . można
odstąpić od dalszej rozbudowy i mo-

dernizacji nie tylko gałęzi przemy-
słu konsumpcyjnego, ale i rolnict-
wa, usług, budownictwa mieszkanio-
wego, sfery socjalnej, kulturalnej.
Bardziej tedy niż interwencja „zew-

nętrzna", wskazana wydaje się auto-
terapia. Lekarzu, lecz się sam!

Podwaliny i ogólny rozwój przemy-
słu ciężkiego i elektromaszynowego
są w zasadzie dziełem planu 6-let-
niego, z techniką, jaka wówczas by-
ła możliwa do uzyskania. W następ-
nych latach kontynuowano rozbudo-
wę, powstawały nowe gałęzie (m. in.
przemysł elektroniczny, automatyki,
komputerów), now

e

zakłady, nowe'
wydziały. Kierowano się na ogół za-

sadą „sprawiedliwości" dając każdej
gałęzi po trochu. Brakowało prze-
wodniej myśli strategicznej. Względ-
nie niewielkie różnice w nakładach
wynikające z bieżącej polityki inwe-
stycyjnej nie mogły dokonać bardziej
znaczącej korekty ani w wewnętrz-
nych proporcjach, ani w poziomie
techniki. Duża część nowych murów
była siedliskiem statej technologii.
Samoutrwalanie struktur łączyło się
ze zjawiskiem, które można by naz-

wać falowaniem rezerw. Jedne re-

zerwy w drodze inwestycji lub or-

ganizacji angażowano do produkcji,
gdzie indziej powstawały nowe re-

zerwy.
Panuje powszechna zgoda, także

wśród bezpośrednio zainteresowa-
nych, co do tego, że gałęzie budowy
maszyn dysponują największymi w

przemyśle rezerwami produkcyjny-
mi. Ich wykorzystanie wymaga albo
niewielkich inwestycji na usuwanie
tzw. wąskich gardeł, albo wręcz tyl-
ko działań organizacyjnych. Często
potrzebne są inwestycje nieprzemy-
słowe, m. in. budownictwo mieszka-
niowe, socjalne itp. w celu dodatko-
wego zatrudnienia na II i III zmia-
nie. Wskaźnik zmianowości w prze-
myśle maszynowym jest istotnie ni-
ski. W roku 1071 wynosił on" w re-

sorcie przemysłu maszynowego 1,34,
przemysłu ciężkiego — 1,27. Jak
wielka jest skala tych rezerw, wska-
zuje fakt, że wzrost wykorzystania
majątku trwałego w całym przemy-
śle o 1 proc. może dać produkcję'
wartości 13 -łnld zł rocznieś

GŁÓWNE ZAD ANIĘ:
MODERNIZACJA

Do uruchomienia tych rezerw, naz-

wijmy je — statycznych, należy o-

czywiście przystąpić bezzwłocznie.
Ale — myśląc strategicznie —

pro-
blem polega na tym, że duża część
tych rezerw nie ma charakteru przy-
szłościowego. Główny nacisk należa-
łoby położyć na rezerwy dynamiczne,
kryjące się w generalnej moderniza-
cji i przebudowie struktury przemy-
słu bodowy maszyn, stosownie do
potrzeb strategii społeczno-gospo-
darczej.

Jest to, przyznajmy, działanie
znacznie trudniejsze, niż „proste" po-
większanie nakładów inwestycyj-
nych, ponieważ wymaga zarazem

większego niż dotychczas wysiłku w

zakresie programowania, planowania
i organizacji. Całość zadań moderni-
zacji powinna być objęta długofalo-
wym programem centralnym, za któ-
rego realizację odpowiadać będą mi-
nistrowie poszczególnych resortów.
Resorty i zjednoczenia powinny pro-
wadzić konsekwentną długofalową
politykę modernizacyjną.

Hasło: nowa technologia i organi-
zacja w nowe i stare mury! —

roz-

ciągać się musi na cały cykl repro-
dukcji, który początek bierze w pro-
gramowaniu i projektowaniu, nie
wykazującym jeszcze znamion wyso-
kiej nowoczesności. Jak wielkie są
tu możliwości pokazuje fragment
już wyżej wspomnianego artyku-
łu: 6 ).

„W jednym z zakładów, w którym
planowano wzrost rocznej produkcji
o 52 min zł kosztem 65 min zł na-

kładów inwestycyjnych, znaleziono
możliwość wzrostu produkcji o 140
min ' zł rocznie, przy dodatkowych
nakładach inwestycyjnych wynoszą-
cych około 15 min zł. W efekcie więc
produktywność nakładów wzrosła z

0,8 do 1,75 zł wartości rocznej pro-
dukcji z każdej złotówki inwestycji,
a globalny wzrost produkcji umożli-
wił zaniechanie budowy dodatkowe-
go zakładu. W zakładzie następnym,
którego koszt budowy wyniósł oko-
ło 180 min zł, a projektowana rocż-
na zdolność produkcyjna 315 min zł
( przy zrealizowanej w roku 1971
produkcji w wysokości 287 min zł),
okazało się, że kosztem 37 min zł,
przeznaczonych na wymianę i uzu-

pełnienie wyposażenia technicznego,
można podnieść produkcję do 810
min zł rocznie. Umożliwiło to rów-
nież rezygnację z budowy dodatko-
wego zakładu, którego koszt wy-

niósłby 200 min zł".
Programom modernizacji powinien

być podporządkowany zarówno im-
port maszyn i urządzeń, jak i pro-
dukcja krajowa w takim sensie, aby
unowocześnieniu podlegały cale cią-
gi technologiczne. Praktyka rozcień-
czania kwot importowych albó na

poszczególne obiekty, albo na poje-
dyńcze „pilnie potrzebne" urządze-
nia — nie może należycie spełniać
powyższych celów.

Wiadomo dobrze, że modernizacja
w ogóle nie' cieszy się u nas powo-
dzeniem. Pośrednio świadczy 1 o'tym
zarówno wysoki stopień zużycia
środków trwałych w przemyśle ma-

szynowym i ciężkim, jak i niedosta-
teczny postęp wydajnośći pracy ży-
wej w stosunku do wzrostu technicz-
nego jej uzbrojenia 7 ).- O bok orgapl-
zacyjnych, ekpnomicznych i innych,
za istotną przyczynę trzeba uznać
brak odpowiednio wyspecjalizowanej
kadry, brak fachowców od moder-
nizacji. Jest to wysokiej klasy spe-
cjalność, nastręczająca znacznie
większe trudności niż budowa naj-
bardziej nawet skomplikowanych
fabryk „na zielonej trawce". Tych
fachowców nie tylko jest mało, ale
pracują' oni w rozproszeniu, a nie-
którzy w ogóle nie-zajmują się tym,
czym powinni. /

Powodzenie programu moderniza-
cji wytwórczości środków produkcji
wymaga, wreszcie, podniesienia po-
ziomu sztuki działania strategiczne-
go, stosownie do strategicznych ce-

lów. Dotyczy to głównie centralnego
planowania. Rzecz polega pa odejś-
ciu od metod . biernych, bilansowo-
-koordynujących, i {pełnego zastoso-

. wania aktywnego,; programowego
kształtowania' pożądanych proporcji
gospodarczych8). Jest to szczegól-
nie niezbędne z uwagi na rozszerze-

nie zasięgu współpracy międzynaro-
dowej. Trudno bowiem wyobrazić
sobie pełną, w znaczeniu ekonomi-
czno-społećzriym, skuteczność pro-
gramów modernizacji, które by nie
wykorzystały międzynarodowego po-
działu- pracy-przede wszystkim w

skali krajów RWPG, ale także
państw zachodnich.

Nie można bowiem wymagać od
krajowego producenta maszyn, aby
objął swym asortymentem wszystkie
potrzeby^ np. przemysłu lekkiego i
spożywczego. „Kto zbyt wiele obej-
muje, słabo ściska" : —mówi fran-
cuskie porzekadło. Specjalizacja na-

tomiast umożliwia wydłużenie serii,
lepszą, bo na węższym froncie, ob-
sługę naukowo-techniczną, a więc
szybszy postęp technologiczny,
Wzrost wydajności, obniżkę kosztów
jednostkowych. Specjalizacja, acz-

kolwiek nawet stosunkowo wąska,
nie może jednak dotyczyć wyłącznie
niższych faz przetwórstwa, lecz:

po pierwsze — oferować musi
najwyższą technikę dla najbardziej
nawet skomplikowanej produkcji;

po drugie — obejmować odpo-
wiedni ilościowo zakres krajowych
potrzeb, proporcjonalnie do wagi
przemysłu — odbiorcy;

po trzecie — umożliwić szybkie po-
większanie możliwości eksportowych
gzyli., ejfwwalejitn^ wymianę zagra-
nTczną;

1
kazdy~ bowiem import wy-

miga' Spłaty, a" więc eksportu — tak-
•Se •'teedytyi. inwestycyjne trzeba
spłacać, tyle że w późniejszym ter-
minie.

Wydaje się, że wszystko przema-
wia za tym, by w rejestrze proble-
mów do rozwiązania w ciągu na-

stępnych lat rekonstrukcja przemy-
słu budowy maszyn i urządzeń tech-
nologicznych znalazła się na czoło-
wym miejscu. Modernizacja tego
przemysłu jest równoznaczna ze

wzrostem efektywności inwestycji i
efektywności gospodarowania.
Zmniejszając napięcie inwestycyjne
(struktura techniczna inwestycji) ła-
godzi zarazem napięcia materiałowe,
głównie w zakresie materiałów bu-
dowlanych (kapitałochłonny ce-

ment!). Z modernizacją tą wiążemy
też największe nadzieje na ekspan-
sję eksportową, ponieważ w prze-
mysłowych artykułach konsumpcyj-
nych, spożywczych, a także w su-

rowcach konkurencja zapotrzebo-
wania krajowego będzie coraz sil-
niejsza. Przy tym zresztą nowocze-

sne, Wysokiej jakości i wydajne ma-

szyny stanowią najbardziej opłacal-
ny towar w handlu międzynarodo-
wym. Wreszcie krajowe zapotrzebo-
wanie, zwłaszcza gałęzi grupy B, u-

zyska realne szanse uzyskania wypo-
sażenia technicznego na najwyższym
poziomie, cd również sprawi, że za-

potrzebowanie ilościowe na inwe-
stycje tych gałęzi będzie mniejsze.

Istotnym krokiem w tym kierun-
ku jest utworzenie, zgodnie z uch-
wałą Biura Politycznego KC PZPR,
tzw. pionu produkcyjnego maszyn i
urządzeń dla rolnictwa, przemysłu
spożywczego, handlu i usług. Opra-
cowanie kompleksowego programu
modernizacji gałęzi budowy maszyn

jest sprawą najbliższej przyszłości,
albowiem intensyfikacja gospodaro-
wania w każdej dziedzinie musi o-

pierać się na solidnej bazie techno-
logicznej. Stoimy u progu rewolucji
naukowo-technicznej, która począ-
tek i źródło zasilania ma przecież
przede wszystkim w tym „przemyśle
przemysłów".

WŁADYSŁAW DUDZIŃSKI

•) Wszystkie dane dotyczące obrotów
zagranicznych zaczerpnąłem z Rocznika
Statystycznego Handlu Zagranicznego
1973 lub obliczyłem na podstawie jego
liczb.

1) Nr 12/69 2G:.J . Glówczyk — „Inwe-
stycje i przemysł maszynowy".

2) Nr 17/69 2G: Jan Główczyk — „Nasz
komentarz — Grupa B a przemysł ma-

szynowy".
3) Nr 39/70 2G: W. Dudziński — „Po-

•trzeby społeczne- a przemysł maszyno-
wy"; nr 18/73 2G: Z. Mikołajczyk —

„Inwestycje lekkie a ważące. —

prze-
mysł, który nie może się spóźniać"; nr

23/73 2G: Z. Długosz — „Inwestycje lek-
kie a Ważące — Po nitce do... maszyn".

*) Nr' 7/71 2G: W. Dudziński
_ „Jeśli

konsumpcja ule tylko celem...".
5) Nowe Drogi nr 6/73: B. Miszulowicz

— „Rezerwy produkcyjne a rozwój spo-
łeczno- gospodarczy".

6) Tamże. *

7)Nr 4/73 2G: Z. M. — „Nasz komen-
tarz — Modernizacja".

8) Nr 19/73 2G: W. Dudziński —

. . Dzia-
łanie strategiczne".
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KSZTAŁCENIE DLA GOSPODARKI

POCHWAŁA
DYSKUSJI

ANTONI RADKIEWICZ

Rorwija się dyskusja nad Raportem Oświaty
Przynosi ona interesujące konfrontacje raźnych
spojrzeń: z góry i z dołu, w płaszczyźnie pozio-
mej i pionowej. W wyniku wymiany myili nastę-
puje zbliżenie poglądów, przy czym ich cechq
charakterystyczną jest poszukiwanie racjonalnych
i optymalnych rozwiązań.

DYSKUSJA ta również — co jest ogromnie waż-
ne —

pomaga w przezwyciężaniu mitu o pow-
szechnej niewydolności naszego szkolnictwa, mi-

tu szkodliwego i kr^ywdizącego. Obok niewątpliwie
złych szkól mamy bowiem dużo szkół dobrych, a na-

wet bardzo dobrych. Wielu nauczycieli, mimo trud-
nych warunków, starało się młodzież należycie kształ-
cić i wychowywać, często kosztem wielu wyrzeczeń
osobistych. Trwali na posterunku mimo zachęcają-
cych pfert z różnych stron. Postawa większości na-

uczycielstwa wiązała się ze szkołami, do których sa-

mi należeli, szkołami myślenia i zasad morainych.

Upada też i drugi mit głoszący, że na słabości na-

szego szkolnictwa wpływały głownie czynniki natury

endogenioznej. Szkoła jest częścią całego systemu epo-

tectmo-ekono^czapgó J^TPtfiT sajfi powszechni® i do-

strzegane słabości miały; pj^clf^. wszystkim niektóre

rozwiązania w dziedzinie społeczno-gospodarczej. (jąk
np. polityka plac). Również i działanie tzw. publika-
torów nie zawsze było zgodne z zasadami, które gło-
siliśmy w szkole. Brakowało więc spójności we fron-

cie wychowawczym.

OBECNIE proponowana reforma wymaga nie tyl-
ko przemyślanej koncepcji, ale czasu i odpo-
wiednich środków. Musimy sobie przy tym zda-

wać sprawę z naszych możliwości ekonomicznych
i kadrowych. Niezależnie od spraw inwestycyjnych,
które odgrywają dużą rolę, powodzenie przedsięwzięć
dotyczących udoskonalenia naszego systemu oświaty,
zależy od równoległego działania w kilku innych
płaszczyznach.

Pierwsza płaszczyzna to przygotowanie naukowo

uzasadnionych przesłanek do decyzji w sprawach
zmian systemu kształcenia i dalszego rozwoju oświa-.

ty. Nie wyobrażam sobie rozwiązania racjonalnego
bez udziału placówek badawczych. Po to m. in. Mi-
nisterstwo Oświaty i Wychowania otrzymało 5 insty-
tutów, ażeby instytuty te współdziałały w tworzeniu

nowoczesnego systemu oświatowego.

W działaniu ośrodków decyzyjnych należy zwrócić

uwagę przede wszystkim na sprawy wyraźnie prefe-
rowane w dotychczasowej dyskusji, a mianowicie na

doktrynę ksztalcertia i doskonalenia nauczycieli. Je-

żeli zaś mówimy o tej doktrynie to nie sprtiwadza się
ona do programów, ale również do selekcji pozytyw-
nej oraz metod i form pracy wychowawczej w uczel-
niach przygotowujących kadry nauczycielskie. Słaboś-

ci w tym zakresie ciążą później na pracy szkół. Na

przykład narzekamy, że źle działa samorząd uczniow-

ski, ale popatrzmy jak działa samorząd tam, gdzie
się nauczyciele kształcili. Ile to dziewcząt, a przecież
one przeważają wśród młodych pedagogów, zasiada

np. we władzach organizacji studenckich?

Mocnej naukowej podbudowy wymaga również

sprawa specjalizacji w szkołach szczebla średniego
tak zawodowych, jak i ogólnokształcących (klasy ukie-

runkowane).
Droga, którą wybrało Ministerstwo Oświaty i Wy-

chowania jest drogą ewolucyjnego, eksperymentalne-
go dochodzenia do rozwiązań optymalnych. Słusznie,
unika się przejść mechanicznych, pośpiesznych. Poży-
teczna jest przy tym możliwość przechodzenia mło-

dzieży z jednych szkół do drugich w układach pozio-
mych.

Tak więc jeśli ktoś wybrał np. z braku innych
szkół w miejscu zamieszkania lub wyraźnie skrysta-
lizowanyćh zamiłowań zawodowych liceum ogólno-
kształcące, ma możność przejść do odpowiedniej kla-
sy szkoły zawodowej, wówczas gdy się zmieni jego
sytuacja czy zainteresowania — i odwrotnie.

NASTĘPNA sprawa to unowocześnienie procesu
kształcenia. Musimy pamiętać, że w przyszłości
znaczna część młodzieży przez 20 lat przebywać

będzie w placówkach oświatowych (przedszkole, szko-
ła szczebla podstawowego, średniego i wyższegó). Pla-
cówki te nie mogą nudzić i podawać wiedzę przesta-
rzałą Treść kształcenia i metody wychowania mu-

szą być stale wzbogacane i modyfikowane po spraw-
dzeniu przez różnego rodzaju eksperymenty.

Z tym wiąże się sprawa pomocy naukowych i kon-
taktu z praktyką. W tym mieści się program produk-

cji nowoczesnych środków audiowizualnych. Nie wy-
obrażam sobie, żeby za lat 5—7 uczono języka obce-
go tylko przy pomocy podręcznika. Potrzebne są tu-

taj płyty, taśmy, filmy. W przyszłości taśma i płyta
powinny być podstawowym elementem nauczania,
a podręcznik powinien spełniać rolę 6wego rodzaju
przewodnika.

Niedawno w Katowicach obradowało Kolegium Mi-
nisterstwa Oświaty i Wychowania poświęcone pomo-
com naukowym. Okazało się, że mamy technika za-

wodowe, które same projektują i produkują gabinety
nauczania języka obcego. Dzisiaj taki gabinet dla kla-
sy kosztuje 800 tys. zł. Jeżeli masowo zaczniemy je
produkować, koszt ich wyniesie ok. — 300 tys. zł.
Przy racjonalnym wykorzystaniu środków własnych
oraz nip. komitetu rodzicielskiego w wielu szkołach
powstaną możliwości sfinansowania modernizacji na-

uczania języków obcych.
Dodam, że inwencji jest u nas sporo i tam, gdzie

stwarzamy możliwości działania, tam inicjatywa wy-
zwala się i służy sprawie postępu.

Z KOLEI kilka uwag o bardziej unowocześnionych
rozwiązaniach inwestycyjnych. Chodzi przede
wszystkim o upowszechnienie modelu tzw. szko-

ły środowiskowej. Szkołę środowiskową trzeba jed-
nak szerzej pojmować niż to głoszą niektórzy działa-
czę.^oświatgwi. Mam tu namyśli, ^espół pomieszczeń
i urządzeń spełniających w środowisku zamieszkania
funkcje oświatowo-kulturalno-rekreacyj ne.
' WtgJ koncepcji szkoła ma sł'użyć równocześnie pod-
noszeniu poziomu kultury całego środowiska, ma być
elementem kształcenia dorosłych, kształcenia usta-

wicznego, a również placówką, której urządzenia spor-
towe bięda po lekcjach powszechnie udostępnione. W
tym też dopatrvwac się trzeba mocniejszeeo wiąza-
nia zadań w dziedzinie nauczania z zadaniami wy-

chowawczymi oraz szkoły ze środowiskiem pozaszkol-
nym.

Część środowiska nauczycielskiego postuluje wy-

zwolenie się spod schematu' rozwiązań uniwersalnych,
chce poszukiwać takich rozwiązań w dziedzinie na-

uczania i wychowania, które byłyby optymalne w

danym środowisku. Jest to zadanie trudne, wiążące
się z dużą odpowiedzialnością osobistą i wiedzą. Takie

rozwiązania są jednak konieczne, jeśli chcemy dopa-
sowywać i wiązać nasz model kształcenia z rozmaity-
mi środowiskami i zmieniającymi się potrzebami kwa-

lifikacyjnymi. Stąd sprawą nader ważną jest podej-
mowanie różnego rodzaju eksperymentów. Środowis-
ko nauczycielskie powinno do nich dochodzić poprzez

lektury, studia indywidualne i zbiorowe poszukiwa-
nia oraz dyskusje.

Świadomość aktywnego działania jest dzisiaj bardzo

wyraźna. Środowisko nauczające coraz częściej podno-
si sprawę powiązania szkolnictwa z zakładami pracy,

z praktyką gospodarczą. Dopomina się rozszerzenia

i usprawnienia poradnictwa dla młodzieży tak, ażeby
wybór zawodu i dalszej nauki był trafny.

KSZTAŁCIMY dla określonych potrzeb gospodarki
i kultury narodowej. Stąd sprawa ; nabywania
właściwych, użytecznych umiejętności nie tylko

przydatnych w toku pracy zawodowej, ale również
sprawnego kierowania do pracy, stwarzania perspek-
tyw (m. in. poprzez awans), dobrej wychowawczej
opieki oraz zachęty do dalszego podnoszenia kwalifi-
kacji.

Sytuacja w zakładach pracy i współczesne
-

zmiany
w mechanizmie gospodarczym mają kapitalne zna-

czenie dla wychowania i postaw wychowanka na-

szej szkoły. Tego kapitału, jaki stanowi młodzież, nie

można zmarnować wskutek zaniedbań w wychowaw-
czej funkcji zakładu pracy. Wiele o tym obecnie

mówimy. Właśnie teraz w okresie kiedy odchodzimy
od schematów, nakazów, sztywnych dyrektyw, ten

model dyskusji powinien być upowszechniony we

wszystkich środowiskach. Dopiero wtedy, gdy dysku-
sja jest wolna od nacisków administracyjnych, może

wyzwalać inicjatywę i co najważniejsze —

wyzwa-

lać postawę współodpowiedzialności za realizację ak-

ceptowanych koncepcji. Jeżeli jest narzucona, sche-

matyczna, nie doprowadza do ukształtowania aktyw-
nej postawy wobec zadań, które nas czekają.

Dotychczasowa dyskusja nad Raportem Oświaty
zdaje się być zachęcającym przykładam dobrej robo-

ty w przygotowaniu przesłanek do decyzji o donios-

łym znaczeniu społecznym i gospodarczym. Z jednej
strony chodzi bowiem o właściwe kwalifikacje milio-
nów młodych ludzi, z drugiej zaś o racjonalne wyko-
rzystanie dziesiątków miliardów złotych, które prze-

znacza się na inwestycje i wyposażenie szkół.

<) W „2yciu Gospodarczym" otworzył Ją artykuł pt. „Dys-
kusja o Polsce" (Nr 13 z 1 kwietnia br.), a następnie publl.
kacje zamieszczone w dodatku „Życie i Praca" pod ogól-
nym tytułem „Kształcenie dla gospodarki".

Pracownicy Huty „Warszawa** zdają sobie sprawę, jak ważną rolę w tym systemie spełnia opanowanie drugie-
go zawodu. Jest ono korzystne nie tylko dla zakładu. Daje człowiekowi poczucie stabilizacji życiowej, pewność
w razie konieczności zmiany pracy.

1'ot. JAŁOSIŃSKI

Racjonalne zatrudnienie, mak-

symalne wykorzystanie możliwo-
ści każdego pracownika zgodnie
z jego kwalifikacjami zawodowy-
mi i predyspozycjami psychofi-
zycznymi postawiło na porządku
dziennym stary, ale aktualny
wciąż problem pracowników o

ograniczonej zdolności do pra-

cy. Jest ich w naszym kraju
coraz więcej. Następuje bowiem

proces starzenia się społeczeń-
stwa. Szacuje się, że już dziś

milion tzn. około 10 proc. lud-

ności w wieku produkcyjnym wy-

maga przesunięcia do innej
lżejszej pracy. W hutnictwie pro-
cent ten jest jeszcze wyższy.

CHODZI
tu o długoletnich pra-

cowników, którzy utracili zdol-

ność do wykonywania określo-

nej pracy lub zawodu i decyzją le-

karzy przemysłgjyej ^służby zdrowia

są skierowani, do innej lżejszej pra-

cy. Uszczerbek ZdroWla u tych pra-

cowników nie sięga • 20 proc. i w

związku z tym nie upoważnia ich

do otrzymywania renty inwalidzkiej.
Trzeba więc znaleźć dla tych ludzi

pracę lżejszą w ich macierzystym
zakładzie.

Nastręcza to wiele trudności*. Nie

ma bowiem na ogół w zakładach
tzw. oddziałów pracy chronionej, w

których rodzaj wykonywanych za-

dań byłby dostosowany do warun-

ków, w jakich pracować powinni
ludzie o niepełnej zdolności. W re-

zultacie w wielu zakładach nie moż-

na zrealizować zaleceń lekarzy prze-

mysłowych o zmianie na pe-

wien czas stanowisk pracy na

lżejsze.

Trudno również dać odpowiedź na

pytanie: co robić z pracownikami
niepełnosprawnymi, których lekarz

przemysłowy skierował na s t a -

ł e do innej pracy? Obecnie ludziom

tym proponuje się na ogół pracę w

charakterze portiera lub pracowni-
ka placowego, lub też w magazy-

nach. Powoduje to znaczne obni-

żenie zarobków. Z reguły więc wie-
lu robotników ukrywa swoją nie-

pełnosprawność, nie przedstawia wy-

ników badań lekarskich, a w naj-
lepszym razie interweniuje u leka-

rzy o zmianę decyzji w sprawie prze-

sunięcia do innej pracy. Stan zdro-

wia tych ludzi gwałtownie się po-

garsza. A ich obecność w oddziale
utrudnia właściwą organizację pra-

cy. Stanowi zagrożenie zdrowia bez-

pośrednio zainteresowanych i ich

kolegów.

NA PRZYKŁAD

W HUCIE „WARSZAWA"

Jest to więc sprawa ogromnej wa-

gi, z którą borykają się wszystkie
niemal zakłady pracy w Polsce. Mo-

że więc warto przedstawić próbę
rozwiązania, jaką podjęto ostatnio

w Hucie „Warszawa".

Początkowo szło to bardzo opor-

nie i powodowało wiele konfliktów.

Lekarze przymysłowi nie dość jasno
precyzowali, co należy rozumieć pod
pojęciem „lżejszej pracy". Nie było
wykazu stanowisk uznanych z przy-

czyn obiektywnych za lżejsze. Po-

wodowało to więc konflikty kie-

rownictwa zarówno z zatrudnio-

nym, jak i z lekarzami. Płynęły in-

terwencje do rady zakładowej, dy-
rekcji huty i wyższych instancji.

Wszystko to skłoniło kierowni-

ctwo huty do szukania innych roz-

wiązań. Z inicjatywą wystąpiła tu

grupa lekarzy przemysłowej służby
zdrowia Huty „Warszawa". Zapropo-
nowali oni opracowanie wykazu sta-

nowisk dla pracowników niepełno-
sprawnych określającego zespół cech

zapewniających możliwość zatrud-
nienia pracowników niepełnospraw-
nych nadal w hucie z uwzględnie-
niem — co jest bardzo istotne —

wysokości płac i przygotowania za-

wodowego. Proponowana metoda

została najpierw sprawdzona przez

SK
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lekarzy w dwóch wydziałach huty
i uzyskała pozytywną ocenę Sto-

łecznej Przychodni Przemysłowej
Służby Zdrowia.

Oczywiście nie obyło się bez wąt-

pliwości i zastrzeżeń. Przeciwnicy
tej koncepcji uważali, że w tak cięż-
kim zakładzie pracy, jakim jest hu-

ta, nie można znaleźć odpowiedniej
pracy dla pracowników- o ograniczo-
nej sprawności i najlepszym
wyjściem byłoby skierowanie tych
ludzi do pracy poza hutę. Kierowni-
ctwo zakładu nie podzieliło jednak
tych zastrzeżeń. Uważało bowiem, że

byłoby tó pójście po najmniejszej li-

nii oporu. Należało przecież uwzglę-
dnić fakt, źe sami zainteresowani

nie chcieli rozstawać się z zakładem

pracy, w którym z reguły przepra-

cowali wiele lat.

„INWENTARYZACJA"

WARUNKÓW PRACY

Postanowiono więc, zgodnie z su-

gestią lekarzy przemysłowych, opra-

cować oceny warunków pracy na

każdym stanowisku w hucie. Karty
takie opracowano i uzgodniono przy

pomocy dozoru . technicznego w o-

parciu o normy ergonomiczne. W

ten sposób przeprowadzono „inwen-
taryzację" warunków pracy załogi.
W kartach uwzględniono 11 cech

stanowisk pracy, które mają pozy-

tywny lub negatywny wpływ na

człowieka tam zatrudnionego, np.

pozycja przy pracy, wydatek ener-

getyczny, warunki mikroklimatycz-
ne, kontakt z pyłem, ze szkodliwy-
mi czynnikami toksycznymi, wyma-

ganą sprawność narządu wzroku,
słuchu i układu nerwowego oraz

sprawność narządu ruchu. Karta in-

formuje również czy pracę na da-

nym stanowisku może wykonywać
człowiek przyuczony do zawodu, czy

też konieczne są tu wyższe kwali-

fikacje.

Praca wymagała ścisłego kontak-

tu lekarzy z pracownikami dozoru

techńiczno-inżynieryjnego huty. In-

wentaryzacja . wykonana w ramach

obowiązków służbowych i w czynie
społecznym (tylko część pracy opła-
ciła dodatkowo dyrekcja huty) trwa-

ła dwa lata.

W jej rezultacie wytypowano 486

stanowisk, ną których może być żś*-

trudnionych • 1 496 pracowników, eo

stanowi około 15 proc. zatrudnio-

nych. Na podstawie opracowanych
kart właściwe komórki organizacyj-
ne zakładu sporządziły wykaz sta-

nowisk i etatów dla pracowników
o niepełnej sprawności dla każdejfp
wydziału i oddziału. Najbardziej i-

stotnym elementem jest fakt, że

większość tyfeh stanowisk znajduje
się bezpośrednio w wydziałach pro-

dukcyjnych I remontowych, co po-

zwala przesuwanym tam pracowni-
kom zachować takie same place lab

zbliżone do otrzymywanych poprze-

dnio.

METODA ZDAJE EGZAMIN

W marcu 1973 r. dyrektor huty
wydał zarządzenie wdrożenia Syste-
mu zatrudnienia pracowników nie-

pełnosprawnych zgodnie z ich pre-

dyspozycjami fizycznymi i stanerti

zdrowia. A więc pracownicy, którzy
w związku z wieloletnia pracą na

stanowiskach produkcyjnych utra-

cili częściowo zdolność do pracy w

stopniu nie dającym uprawnień do

renty inwalidzkiej oraz pracowhicy,
którzy po wypadkach przy pracy w

hucie, po rehabilitacji zawodowej
powracają do pracy w zakładzie lecz

z zaleceniem lekarskim zmiany u-

przednio zajmowanego stanowiska,
mają być zatrudnieni na stanowi-

skach dla nich zastrzeżonych. Koor-

dynatorem w zakresie ustalania pra-

widłowego zatrudnienia tych pra-

cowników jest komisja społeczno-
-lekarska działająca przy przychod-
ni przemysłowej.

Pracownicy otrzymujący zalece-

nia komisji do zmiany na stałe hlb

okresowe stanowiska pracy zgłasza-
ją się do kierownika macierzystego
wydziału. Kierownik ten zobowiąza-
ny jest zatrudnić takiego pracowni-
ka. zgodnie z zaleceniem komisji na

posiadanym zastrzeżonym stanowi-

sku pracy, które odpowiada wska-

zaniom lub przeciwwskazaniom o-

kreślającym stopień i charakter nie-

sprawności danego, pracpwnika. Sta-

nowisko to powinno jednocześnie
zapewniać wynagrodzenie takie sa-

mo lub zbliżone do uzyskiwanych.
Praca, do której taki pracownik zo-
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PRACA

WŁADYSŁAW CZEPULIS

Udział Białostocczyzny w ruchu
turystycznym i wypoczynkowym
w Polsce jest dziś jeszcze bardzo
ćkromny. Zaledwie 2,5 proc. tury*
stów i wczasowiczów korzysta z

uroków tego województwa. Ciy
tak będzie i nadal?

PRZEWIDYWANIA progno-
, styczne powiadają, że do 1990
-roku ruch turystyczny w Polsce

wzrośnie ponad dwukrotnie. Jest
rzeczą oczywistą, że będą musiały
nastąpić dość istotne zmiany w jego
rozmieszczeniu na terenie kraju. Już
d^Ś bowiem istnieją regiony, jak na

przykład krakowski, czy cały pas
nadmorski, przepełnione w sezonie
letnim po brzegi. Pojemność tych re-

gionów ma przecież swoje granice.
A ludzie zaczynają unikać zbyt za-

gęszczonych terenów. Wszystko to

niewątpliwie spowoduje zmiany w

kierunkach penetracji turystycznej.
Dlatego należy spodziewać się rosną-
cej ekspansji turystów i wczasowi-
czów na województwo białostockie.

, Dobrze się więc stało, że Rada
Techniczno-Naukowa przy Prezy-
dium' Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Białymstoku oraz Rada Ośrodka
biadań Naukowych tego regionu zor-

ganizowały niedawno w Augustowie
pożyteczną konferencję, na której
zastanawiano się nad przyszłym roz-

wojem województwa białostockiego.
Żądanie okazało się niełatwe. Roz-
patrując problem dalszego rozwoju
WOjeWództwa z punktu widzenia
trzech sfer gospodarki narodowej:
prźetnysłu, rolnictwa i usług, w tym
szczególnie usług dla turystów i
wczasowiczów, dostrzeżono na kon-
ferencji istniejące obiektywnie roz-

bieżności pomiędzy potrzebami dnia
dzisiejszego, na przykład kwestię za-

trudnienia przyrastających zasobów
pracy, a wizją dalszego rozwoju wo-

jewództwa w przyszłości. Dzisiejsze
ptrtrzeby, które sugerowałyby np.
szybki rozwój przemysłu kolidują z

ptzyszłymi zamiarami. Poszukiwano
Więc odpowiedzi na pytanie, czy roz-

'

przemysłu będzie zagrażał na-

turalnemu środowisku w rejonach o

Wybitnych walorach krajóbrazo-
wjrch, będącycń potencjalnym tere-
isem działalności turystyczno-wypo-
osynkowej. Praktycznym przykładem
istnienia tego rodzaju trudności są
choćby Zakłady Sylilcatów w Augu-
BtoWie czy żwirownia w okolicy So-
bolewa.

'

Wyrażona na konferencji troska o

zachowanie piękna ziemi białostoc-
kiej-może jednak być tylko wskaza-
niem do rozważnego, wnikliwego po-
dejścia w pracach nad przyszłym

'Doświadczenia masowego ruchu tyrystycznego pomiędzy Polskq
i Niemiecką Republikq Demokratyczna były niedawno przedmiotem
obszernych rozważań na spotkaniu grupy publicystów obu krajów.
Obustronna wymiana obserwacji i poglqdow ułatwia więc sformuło-
wanie postulatów pod adresem organizatorów naszego ruchu tury-
stycznego z NRD.

PRZEBACZENIA...

kształtem tej ziem!, do wykorzysta-
nia wszystkich możliwych środków
zabezpieczających ochronę natural-
nego środowiska tam, gdzie ze

względu na gospodarcze konieczno-
ści ,'instalacja urządzeń przemysło-
wych jest nieodzowna. Harmonijny
rozwój województwa wymaga bo-
wiem działania wielokierunkowego
nawet wtedy, kiedy wzajemne pro-
porcje między różńymi sferami go-
spodarki narodowej będą się tu uk-
ładać inaczej niż w województwach
wysoko uprzemysłowionych. Jest
zresztą sprawą nie budzącą raczej
wątpliwości, że jedną z głównych
sfer działania gospodarczego w wo-

jewództwie białostockim będzie
przemysł turystyczno-wypoczynko-
wy. Przewidywania takiego kierunku
rozwoju mają swoje uzasadnienie w

przyszłym zwiększaniu czasu wolne-
go, we wzroście zamożności społe-
czeństwa, w rosnącej potrzebie wy-

poczywania na łonie natury, gdzie
lasy, czysta woda i czyste powietrze
gwarantują najlepsze waninki rege-
neracji sił. Białostocczyzna posiada
takie walory.

Byłoby rzeczą nie do przebacze-
nia, gdyby rosnąca z roku na rok fa-
la turystów i wczasowiczów zalewa-
ła region w żywiołowy sposób, gdy-
by w czas nie podjęto środków zmie-
rzających do właściwego ukierunko-
wania i rozmieszczenia tego strumie-
nia przybyszów. Jeśli jeszcze dodać,
że skądinąd pozytywne zjawisko roz-

wijania się motoryzacji w Polsce
spowoduje wzmożoną penetrację
najpiękniejszych krajobrazowo oko-
lic, to wnioski nasuwają się same

przez się. Trzeba się już dziś dobrze
przygotować do przyjęcia i obsłuże-
nia mas turystów, a także do tego,
aby ludność województwa odniosła
korzyści z tej działalności.

A zatem jakie kroki należałoby
podjąć?

Nie sposób oczywiście nakreślić w

kilku zdaniach programu działania
na wiele lat naprzód. Można jednak
zwrócić uwagę na kilka istotnych
spraw.

Przede wszystkim należałoby moż-
liwie szybko sfinalizować prace nad
planem przestrzennego ttrrystycżtte-
go zagospodarowania województwa,
kierując się przy tym zasadami op-

racowanymi już w
' Komisji' Tlattft-

wania przy Radzie Ministrów. Są-
dzę, że w ramach tych prac powi-
nien zostać ostatecznie obrysowany
teren projektowanego Parku Krajo-
brazowego w rejonie Smolniki — je-
zioro Hańcza w powiecie suwalskim,
a także ustalony być powinien status

tego parku, określający zasady och-
rony jego walorów rlaturalnych oraz

zasady jego zagospodarowania.

PRZED
rokiem na lamach >,Ży-

cia i Pracy" toczyła się ożywio-
na dyskusja nad modelem tu-

rystyki I wypoczynku. Ścierały się
ostro poglądy na temat bazy ogól-
nokrajowej czy też zakładowej, bu-
downictwa stałego i sezonowego,
drÓR likwidowania dysproporcji W
możliwościach korzystania z zor-

ganizowanego wypoczynku różnych
grup zatrudnionych, zróżnicowania
standardu domów wypoczynkowych,
różnych opłat za wczasy itp.

Oczekujemy generalnego uregulo-
wania wszystkich tych spraw. I słu-
sznie. Rozproszona bowiem' baza,
choć i tak wątła, nie jest w pełni

wykorzystana. Jej utrzymanie kosz-
tuje nu sporo. Jesteśmy niekiedy
rozrzutni, choć nie stać nas na to
z ogólnospołecznego punktu widze-
nia, Budujemy chaotycznie i tym-
czasowo, chociaż gospodarka plano-
wa stwarza pełne szanse oszczędne-
go i perspektywicznego rozwoju re-

gionów turystyczno-wypoczynko-
wych. ,

Obecnie uporządkowanie tych
spraw nie jest, niestety, łatwe. Mo-
del organizacji wypoczynku nie po-
wstaje bowiem na pustym polu.
Musi uwzględniać stan dotychczaso-
wy, a wiele jest tu już faktów do-
konanych. Trzeba też respektować

Oczywiście ustalenie obszarów
przeznaczonych głównie na, działal-
ność turystyczno-wypoczynkową (co
nie wyklucza przecież kojarzenia jej
z odpbwiednią gospodarką rolną) nie
możńa ograniczyć do Parku Krajo-
brazowego. Wymaga rozważenia
możliwość uznania obszaru trzech
{powiatów: augustowskiego, suwal-
skiego i sejneńskiego za wydzielony
kompleks krajobrazowy, podlegający
wzmożonej ochronie, przeznaczony
na koncentrację ruchu turystyczno-
-krajobrazowego i wypoczynkowego.

Trzeba by więc sporządzić plan
zagospodarowania wydzielonych te-

renów, włączając do niego niektóre
istniejące już projekty, jak na przy-
kład budowę uzdrowiska w Augu-
stowie. Rzecz w tym, ażeby dobrze
rozważyć zakres tego zagospodaro-
wania. Mając na uwadze istniejące
obecnie obiekty turystyczno-wypo-
czynkowe należałoby, być może, na

podstawie ich inwentaryzacji i obec-
nego' rozmieszczenia w terenie, za-

stanowić, się nad rekonstrukcją za-

budowy przestrzennej, kierując się
zasadą; skoncentrowanego i komple-
ksowego zagospodarowania, ażeby
nie dopuścić w przyszłości do
„radosnej twórczości" według widzi-
misię różnych inwestorów.

Także koncepcja typów zabudowy
wymaga rozważenia. Są przecież ob-
szary, które doskona'e mogą służyć
turystyce i wypoczynkowi, zarówno
latem jak i zimą, pod warunkiem, że

poprawi się komunikacja oraz zain-
stalowane zostaną urządzenia do u-

prawiania sportów zimowych.

Najważniejszą jednak atrakcją,
jak" sądzę, są obszary wodne, co poz-
walałoby na rozwinięcie wszelkich
form wypoczynku nad wodą i na

wodzie. Widzę w tym wielką szausę
województwa, kiertinck jego specja-
lizacji. Z tego płyną oczywiście
wnioski dotyczące zagospodarowa-
nia. Warto, w ramach tego pomyśleć
o utworzeniu 1—2 wielkich między-
narodowych wysokostandardowych
centrów turystyki . i sportów wod-
nych; jak to na .konferencji propo-
nował dr Olaf Rogalewski.

Wreszcie- należałoby podjąć decyz-
ję W sprawie modelu organizacyjne-
go w dziedzinie turystyki i wypo-

czynku., ,Podczar- konferencji słusznie
podnoszono, że przybysze z całej Pol-
ski eksploatują dobra krajobrazowe
województwa, r.ie dając mu w za-

mian nic lub niewiele. Innymi sło-
wy powstaje pytanie, co robić żeby
województwo i jego ludność odno-
siła korzyści z tak zwanej renty tu-

rystycznej? Można w uproszczeniu
powiedzieć, że wysokość tej renty
zależy od dwóch co najmniej czyn-

Kozwiuięcie wszelkich form wypoczynku nad wodą i na wodzie to szansa specjalizacji województwa biało-
stockiego.

ników: od atrakcyjności walorów
krajobrazowych i od stopnia i stan-
dardu zagospodarowania. Piewszy
czynnik, dany przęz samą naturę,
jest w niektórych rejonach woje-
wództwa bardzo korzystny. Jednak
drugi, zależny już "od gospodarczej
działalności człowieka, nie przedsta-
wia się najlepiej. Infrastruktura tu-

rystyczno-wypoczynkową. nie jest
dostatecznie rozwinięta i wymaga
sżybkiego rożwóju, o czytn już wspo-
mniałem. Jest jednak jeszcze trzeci
czynnik — organizacyjny, decydują-
cy o formach czerpania renty tu-

rystycznej na rzecz gospodarzy te-
renu. Wydaje się konieczne, ażeby
w województwie białostockim, idąc
śladem niektórych innych woje-
wództw, poWołać .do życia wojewódz-
kie albo regionalne .przedsiębiorst-
wa turystyczne, zajmujące się obsłu-
gą ruchu turystycznego i wypoczyn-
kowego. W ten sposób można stwo-

rzyć zręby przemysłu turystycznego.
Kwestia zakresu działania przedsię-
biorstwa turystycznego jest oczywi-
ście obszernym tematem, wymaga-
jącym odrębnego omówienia. Na
pewno jednali w ręce takiego przed-
siębiorstwa, względnitś kilku przed-
siębiorstw, powinna przejść cała ot-
warta baza turystyczno-wypoczyn-

kową, pośrednictwo w wynajmowa-
niu kwater prywatnych oraz współ-
praca z właścicielami bazy zamknię-
tej, czy jak kto woli środowiskowej.

Ten ostatni problem jest też nie-
łatwy, wymaga bowiem przełamania
istniejących od lat zasad i nawyków,
które można by nazwać sWego ro-

dzaju tendencją do „eksterytorial-
ności" bazy zamkniętej. Niezależnie
od przyszłych rozwiązań tego za-

gadnienia istnieją już dziś pewne
możliwości współdzia łania.

Warto chyba wspomnieć tu o za-

leceniu Funduszu Wczasów Pracow-
niczych dotyczącym świadczenia
ushtg gasimr.oiTvczpych dia osób
nie mieszkających w domach wcza-

sowych.
Przygotowaniom do przyszłej wz-

możonej działalności w zakresie tu-

rystyki i wypoczynku towarzyszyć
musi troska o przygotowanie dosta-
tecznej ilości dobrze fachowo wy-

szkolonych kadr obsługi turystycz-
nej. Istnieją tu różne możliwości:
kierowanie młodzieży białostockiej
do fachowych szkół na terenie Pol-
ski albo utworzenie własnej śred-
niej szkoły fachowej, na przykład
technikum hotel arsko-gastronomicz-
nego. Natomiast Polskie Towarzy-
stwo Turystyczno-Krajoznawcze mo-

Fot M. STANKIEWICZ

NA
czoło problemów wymagają-

cych z naszej strony weryfi-
kacji wysuwają się przede

wszystkim zagadnienia natury eko-
nomicznej. Jeśli chodzi bowiem o

problemy społeczno-polityczne, to o-

kazało się, że masowa wzajemna
wymiana ruchu turystycznego daje
bardzo pozytywne efekty.

Wypada jednak zwrócić uwagę na

fakt, że nie może być mowy o roz-

winięciu na dłuższą metę naprawdę
szerokiej wym

i! >nv turystycznej bez
ekwiwalentu wzajemnych świadczeń
na tym odcinku. Nie możemy sobie
bowiem pozwolić na finansoWapie
masowych wyjazdów do Niemieckiej
Republiki Demokratycznej bez rów-
noczesnego. osiągania odpowiednib
wysokich wpływów z tytułu przy-
jazdów turystów z NRD do Polski.
Nie pozwala na to bilans płatniczy
naszego handlu zagranicznego. Roz-
wiązanie tego problemu jest szcze-

gólnie trudne ze względu na fakt,
że, Polska liczy prawie dwa razy
więcej ludności niż NRD. Z natury,
rzeczy wyższa jest więc również licz-
ba osób wyjeżdżających z Polski do
NRD niż liczba obywateli NRD przy-
jeżdżających do Polski.

W okresie 5 miesięcy br. tj. już
po wprowadzeniu ograniczeń celnych
i dewizowych wyjechało z Polski
do NRD ok. 1,9 min osób, a przy-
jechało z NRD do Polski ok. 1,3 min.
Różnica jest jeszcze głębsza, gdy
przeprowadzimy porównanie w ujęciu
wartościowym. W tym samym okre-
sie 5 miesięcy br. obywatele polscy
wydali w NRD ponad 106 min marek,
podczas gdy obywatele NRD wymie-
nili na zakupy towarów i usług w

Polsce tylko 53 min marek. Oznacza
to, że obywatele polscy wykorzystali
w okresie 5 miesięcy br. ok. 31 proc.
rocznego funduszu świadczeń tury-
stycznych NRD dla turystów z Pol-
ski, a obywatele NRD wykorzystali
tylko 18 "proc. rocznego funduszu
świadczeń turystycznych Polski dla
turystów z NRD. Wydatki obywa-
teli, niemieckich w Polsce są bo-
wiem o połowę niższe niż wydatki
obywateli polskich w NRD.

BIORĄC pod uwagę wysoki po-
ziom warunków życia obywateli
NRD nie jest to relacja właści-

wa, nawet przy uwzględnieniu
wspomnianej już różnicy w liczbie
mieszkańców PRL i NRD. Jeśli więc
chcemy rozszerzać wydatniej wyjaz-

dy indywidualne ( grupowe do NRD,
to musimy odpowiednio szerzej udo-
stępnić naszą bazę turystyczną dla
obywateli NRD j zwiększyć atrak-
cyjność ich przyjazdów do Polski.
Ważnym krokiem, zmierzającym w

tym kierunku ' stało Się podpisane
niedawno porozumienie o wprowa-
dzeniu. 15 proc.', dopłaty przy wymia-
nie marek na złote. Obecnie więc
obywatel NRD - wyjeżdżając do Pol-
ski otrzymuje za 1 markę 5,5 złotego,
tj. tyle ile -płaci za iii? (łącznie z

opłatą turystyczną) obywatel polski
wyjeżdżając^ do NRD.

Trzeba jednak, abyśmy sobie wy-
raźnie. uświadomili, że same dopłaty

dzieży z NRD, a zwłaszcza młodzie-
ży akademickiej.

Odrębnym wreszcie problemem,
wymagającym dopiero opracowania,
jest udostępnienie naszej bazy ko-
lonijnej dla dzieci z NRD w zamian
za możliwość kierowania dzieci z

Polski na kolonie do NRD. W ślad
za tym posunięciem poszłoby praw-
dopodobnie rozszerzenie wyjazdów
do Polski rodzi "ów, odwiedzających
dzieci na koloniach.

NAWIĄZANIE szerokiej i bez-
pośredniej współpracy, zmie-
rzającej do rozbudowy wymia-

ny turystycznej pomiędzy polskimi
i niemieckimi organizacjami związ-

PODROZUJMY
W OBIE STRONY

przy Wymianie marek na złote nie
mogą automatycznie zapewnić wzro-

stu wpływów od turystów z NRD.
Konieczne jest, aby w ślad za tym
poszło odpowiednie rozszerzenie u-

sług turystycznych.
Postulat ten. odnosi się nie tylko

do przedsiębiorstw turystycznych,
dysponujących ogólnie dostępną ba-
zą turystyczną, które w większym
niż dotychczas Stopniu powinny ofe-
rować swoje usługi' nie tylko na

terenach przygranicznych, ale rów-
nież w mniej gnanych regionach tu-
rystycznych w gł^bi kraju. O wiele
więcej mają ttk do zdziałania in-
stytucje zajmujące się organizowa-
niem wczasów pracowniczych, a więc
FWP i zalfłady pracy, dysponujące
własną, zakładową bazą wczasową.
Szersze udostępnienie tej bazy oby-
watelom NRD w ramach porozumień
między związkami zawodowymi
i zakładami pracy rozszerzyć powin-
no możliwości rozwoju ruchu turys-
tycznego. Podobne efekty można by
osiągnąć w wyniku Udostępnienia na

'zasadach wzajemnej bazy wczaso-

wej, znajdującej się w dyspozycji
> organizacji młodzieżowych dla mło-

kowyml, młodzieżowymi i zakładami
pracy, dodatkowo uzasadnia fakt,
że ani nasze ani niemieckie biura
podróży nie są jeszcze przystoso-
wane do zapewnienia pełnej obsłu-
gi masowego ruchu turystycznego,
jaki może i powinien się rozwijać
pomiędzy PRL } NRD. Porozumie-
nia międzyorganizacyjne i między-
zakładowe sprzyjają ponadto roz-

wijaniu wyjazdów indywidualnych.
Przedstawiając problemy rozwoju

masowej turystyki między sąsiedni-
mi krajami większą niż dotychczas
uwagę trzeba też zwrócić na dosto-
sowanie struktury produkcji i poda-
ży towarów dla potrzeb zagranicz-
nego turysty. Możliwość bowiem na-

bycia odmiennych nieco wyrobów,
niekiedy po dogodniejszej cenie, sta-
nowi często ważny element zachę-
cający do podejmowania zagranicz-
nej podróży. Dotychczas, jak się wy-
daje, nie doceniliśmy tej sprawy po
obu stronach naszej zachodniej gra-
nicy. Zrozumiałe jest jednak, że roz-

wiązanie tego problemu wymaga
dłuższego nieco okresu. Jest ono jed-
nak konieczne dla redukcji ograni-
czeń celno-dewizowych. Z naszej stro-

Fot. M . STANKIEWICZ

głoby wzmóc szkolenie przewodni-
ków terenoWych i miejskich.

Trzeba jednak podkreślić, że we

wszystkich tych poczynaniach po-
trzebne jest zwiększenie koordyna-
cyjnej roli wojewódzkiej, powiato-
wych i miejskich rad narodowych
oraz określenie zadań dla gminnych
rad narodowych. Warto rozważyć
utworzenie w radach narodowych
zespołów koordynacyjnych złożonych
z właściwych instytuacji i wydziałów
rad narodowych, jak to na przykład
zainicjowano w województwie ol-
sztyńskim. Mogłyby one, w oparciu
0 plan zagospodarowania przestrzen-
nego, decydować o lokalizacji obiek-
tów turystycznych i wypoczynko-
wych. określać warunki dopuszcze-
nia -poszczególnych inwestorów, w

tym- warunki ich partycypacji w

. tworzeniu. i-jfifrastEMktury technicz-
nej miejcowości turystyczno-wy-
poczynkowych. warunki eksploatacji
1 wiele innych.

Dotychczasowe doświadczenia
wskazują na to, że tego rodzaju pro-
gramy, na przykład Eksperyment
Nowosądecki czy Kołobrzeski, pro-
gram zakopiański i inne, odegrały
i odgrywają wielką mobilizującą ro-

lę. Może więc pokusić się o Ekspe-
ryment Białostocki?

ny pożądane wydaje się zwłaszcza
dokonanie wyboru zestawu asorty-
mentowego towarów interesujących
turystów z NRD, które mogą być
u nas wytwarzane bez większych
trudności i sprzedawane po odpo-
wiednio atrakcyjnych cenach.

OBECNIE znajdujemy się już w

pełni sezonu letnich wyjazdów
urlopowych, trudno oczywiście

liczyć, aby już w tym roku na sze-

roką skalę można było rozwinąć
kontakty turystyczne z NRD. Godna
rozważenia wydaje się jednak moż-
liwość zorganizowania we wrześniu
br. swojego rodzaju giełdy, na której
organizacje związkowe, młodzieżowe
oraz zakłady pracy z PRL i NRD
mogłyby przedstawić swoje możli-
wości wymiany miejsc na wczasach
zimowych. Pozwoliłoby to na uzy-
skanie doświadczeń dla zorganizo-
wania większej tego typu giełdy na

Wiosnę przyszłego roku, na której
zostałyby zawarte porozumienia w

sprawie wymiany miejsc wczaso-

wych na przyszłoroczne lato. Zapew-
nienie tego typu instytucjonalnej
formy wymiany miejsc wczasowych
miałoby szczególne znaczenie dla
mniejszych zakładów pracy i zak-
ładów położonycn w ylęDi kraju.

Zgłaszając propozycje zmierzające
do rozszerzeniu wymiany turysiy-z-

nej nie można zapominać, że zarów-
no Polska jak i NRD nie dysponują
zbyt rozbudowaną bazą turystyczną.
W związku z tym po obu stronach
granicy należałoby dążyć do inten-
sywniejszego wvknrzystania tej ba-
zy przez wydłużenie sezonu tury-
stycznego. Godnym uwagi krokiem
w tym kierunku mogłoby się stać
uelastycznienie terminów rozpoczy-
nania wakacji szkolnych, rozważane
zarówno w Polsce jak i w NRD.
Nie ulega wątpliwości, że równoleg-
łe rozwiązanie tego problemu w PRL
i w NRD zwiększyłoby znacznie e-

fektywność i atrakcyjność tej ope-
racji.

Pamiętajmy, żeby móc na dłuższą
metę i na szerszą skalę rozwijać
nasze wyjazdy do NRD musimy za-

pewnić odpowiednio szerokie moż-
liwości przyjmowania turystów z

NRD w Polsce. Oczywiste jest bo-
wiem, że ani warunki klimatyczne,
ani walory krajobrazowe nie uza-

sadniają rozwoju jednostronnej tyl-
ko wymiany turystycznej.

STANISŁAW BUDZISZEWSKI
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zasadę, io nikt, żadna grupa zawo-

dowa nie może tracić zdobytych Już

uprawnień. Równać można tylko w

górę, a to wymaga nagromadzenia
znacznych środków.

Ważnym krokiem zmierzającym w

kierunku uporządkowania m. in. i

spraw wypoczynku załóg 1 ich ro-

dzin jest uchwalona niedawno przez

Sejm reforma zakładowych fundu-

szy społecznych, która gwarantuje
wszystkim zakładom pracy stopnio-
we dochodzenie do .jednolitej ich

wysokości, określonej według staw-
ki procentowej od funduszu plac.

Z tym wiąże się również 1 pro-
blem inwestycji socjalnych. Skoro

bowiem wszystkie zakłady uzyskują
fundusze, trzeba będzie im zapew-
nić podaż usług socjalnych, zwłasz-
cza wczasów. A byłoby już ewi-

dentnym marnotrawstwem dalsze
rozproszenie środków inwestycyj-
nych. Niewątpliwie więc doprowa-
dzi to do scalenia tych funduszy
i do realizacji wspólnych obiektów

budowanych z rozmysłem i prowa-

dzonych przez wyspecjalizowane
przedsiębiorstwa.

Zanim jednak opracowany zosta-

nie model kompleksowy, obejmują-
cy wszystkie formy działalności wy-

poczynkowej I zakładający w per-
spektywie najbardziej racjonalne, o-

szczędne 1 w maksymalny sposób
uwzględniające narastające potrze-
by naszego społeczeństwa* gospoda-
rowanie baza wypoczynkowa 1 środ-
kami na ten cel, warto ząstanowić
się nad rozwiązaniańii częściowymi,
które dadzą się później łatwo
wmontować w tę całość.

Trzeba podkreślić, że Instytucje,
zajmujące się dotychczas organiza-
cją wczasów nie czekttją z założo-
nymi rękami na nowy model wy-

poczynku. Wiele zakładów pracy od-
daje swoje domy w administrację
Funduszowi Wczasów Pracowni-

czych. Ten, ze swej strony, stara się
uatrakcyjnić formy wypoczynku I

możliwie najtańszym sposobem po-
większyć bazę w ramach istnieją-
cych warunków. Rozszerza więc
formy wynajmowania kwater, a bu-

duje — wyłącznie przy pomocy
swoich własnych zakładów remon-

towych —

nowoczesne, odpowiada-
jące warunkom higieny, stołówki,
które mają świadczyć usługi wszy-
stkim < ludziom wypoczywającym w

danej miejscowości. Prowadzi też

akcję „odkopania" i uruchomienia

nieczynnych basenów, zwłaszcza w

rejonach beskidzkim i dolnośląskim
Itp.

Inicjatyw godnych poparcia I

rozpowszechnienia jest wicie. Dziś

prezentujemy kilka z nich. Dotyczą
one pięknego, a najmniej dotąd wy-

korzystanego regionu kraju oraz tu-

rystyki morskiej i zagranicznej.
^

Otwieramy jednocześnie dyskusję
nad tym, co można zrobić już dziś,
ażeby w najbliższych latach zapew-

nić lepsze Warunki wypoczynku lu-

dziom pracy. Muszą to być jedak
inicjatywy uwzględniające kierunek

zmian i perspektywiczne plany
przestrzennego zagospodarowania
naszego kraju.

A. K.

NA
rejsy wycieczkowi, na moż-

liwość spędzenia urlopu na mo-

rzu patrzymy na ogół z per-

spektywy luksusów orbisowskich

rejsów „Stefanem Batorym" na Wy-
spy Kanaryjskie za dwadzieścia pa-

rę tysięcy złotych od osoby. Jest to

więc dla nas „bajka o żelaznym wil-
ku". Tymczasem, jeśli bliżej rozwa-

żyć argumenty za i przeciw „wcza-

sy pod banderą" mogą okazać się
realną szansą urozmaicenia tego, co

oferujemy wybierającemu się na ur-

lop Polakowi, ważnym fragmentem
ekonomicznej działalności żeglugo-
wej, nowym elementem polityki spo-
łecznej państwa. Nade wszystko zaś

mogą okazać się zupełnie dostępne
dla kieszeni przeciętnego pracowni-
ka.

W INNYCH KRAJACH
MORSKICH

Polska Jest dziś jednym z nielicz-

nych państw morskich nie uprawia-
jących tej nowej gałęzi żeglugi, jeśli
oczywiście nie liczyć przystosowa-
nych do kilkugodzinnych rejsów
stateczków „białej floty" wypełnio-
nych w sezonie letnim niby przy-
słowiowe beczki śledzi. Inne pań-
stwa socjalistyczne — nie mówiąc
już o kapitalistycznych — mają róż-

nej wielkości i standardu statki do-
stosowane do odbywania rejsów wy-

cieczkowych. Kilka statków ma

Związek Radziecki, dwa — NRD,
sporą flotą (ze względu na liczne

wyspy i wielki ruch turystyczny)
dysponuje Jugosławia, posiadają
statki wycieczkowe Bługaria i Ru-
munia.

Cechą charakterystyczną floty wy-

cieczkowej w państwie socjalistycz-
nym musi być dostępność rejsów dla

przeciętnie zarabiającego obywatela.
Z tego nadrzędnego postulatu po-
winny z kolei wynikać cechy tech-

niczno-eksploatacyjne wchodzących
w jej skład statków. Tymczasem
wszystkie statki pływające pod ban-
derami państw socjalistycznych nie

prezentują jakiejś odrębnej kon-

cepcji „socjalistycznego wycieczkow-
ca" , są albo modyfikacjami pasażer-
skich statków liniowych, albo też

nieco mniej luksusowymi transpo-
zycjami koncepcji tego rodzaju sta-

tków, budowanych w krajach kapi-
talistycznych. Wynikiem jest oczy-
wiście dość wysoki koszt eksploata-
cji statku i odpowiedni koszt wy-
cieczki. Sprawia to, że statki takie
mają raczej reprezentacyjny charak-
ter i chętnie są dzierżawione ob-

cym, co przyczynia się do zmniej-
szenia deficytu. Z wyjątkiem czę-
ściowo ZSRR i NRD, gdzie dyspo-
nują miejscami i dopłacają do rej-
sów związki zawodowe, udział w wy-
cieczkach morskich nis jest szerzej
dostępny. Zwłaszcza NRD rozwinę-

ła formę finansowania wycieczek
morskich przez instytucje społecz-
ne i posiada w tej dziedzinie bogaty
dorobek organizacyjny. Między in-

nymi podjęto tu pierwsze w świe-
cie próby leczenia niektórych cho-
rób zawodowych (pylica płuc, aler-
gia skóry) przez zaokrętowanie cho-
rych na statek wycieczkowy i dłuż-
sze krążenie po morzu w okolicach

wyjątkowo nasłonecznionych Wysp
Kanaryjskich. Wyniki okazały się o

v/iele lepsze niż w jakimkolwiek sa-

natorium lądowym.

Historia statków wycieczkowych w

Polsce jest dość długa, choć efekt
ma znikomy. Jeszcze w 1927 roku
zbudowano w Stoczni Gdańskiej nie-
wielkie parowce „Gdańsk" i „Gdy-
nia" o 70 miejscach sypialnych, któ-
re odbywały pod polską banderą kil-
kudniowe rejsy wycieczkowe do por-
tów Szwecji i Danii. Po wojnie je-
dynym polskim „wycieczkowcem"
był osławiony statek „Mazowsze'"
dostosowany również do rejsów bli-
skiego zasięgu. Okrzyczano go nie-

ekonomicznym, deficytowym i źle

sprawuj ncym się na morzu. Trwało
to tak długo aż wydzierżawiono go
Ez.wc-dmn. miś p xl nazwą „Karo-
linen" wozi po Bałtyku szwedzkie

wycieczki i przynosi zysk aż miło.

W drugiej połowie lat pięćdzie-
siątych omal nie powiodła się ini-

cjatywa społeczna zmierzająca do
zbudowania dużego statku wyciecz-
kowego „Wielkopolska". Początkiem
jej było zobowiązanie załogi zakła-
dów „H . Cegielski" oferującej poza-

planowe wykonanie silnika napędo-
wego. Do silnika z kolei dorobiono

projekt statku, po czym inicjatywa
utknęła w przepastnych biurkach
warszawskich. Szkoda, że tak się
stało. Chyba jednak nie przez obu-

dowywanie statkiem uzyskanego sil-
nika powinna powstawać koncepcja
d)s.osowanego do naszych warun-

ków „wycieczkowca".

SZANSA MOŻE SIĘ NIE
POWTÓRZYĆ

Ostatnio znów się coś w tej ma-

terii zaczyna dziać. Przed trzema

miesiącami miesięcznik „Morze" wy-

stąpił z wielką akcją na rzecz „wcza-

sów pod banderą", drukując przy

tym wypowiedzi szeregu osób pro-
minentnych, opowiadających się za

rozwinięciem u nas tej formy żeg-
lugi. Jednocześnie — jak mi wia-
domo — możliwość zakupu lub zle-
cenia budowy statków wycieczko-
wych rozpatrują poważnie dwa

przedsiębiorstwa armatorskie: Pol-
skie ]Linie Oceaniczne 1 Żegluga
Gdańska. Ostatnio nawet zapadła już
decyzja zakupu statku na 400—600
osób dla tego drugiego armatora.

Warto jednak pamiętać, że od wie-
lu lat studia w dziedzinie statków

pasażerskich i wycieczkowych pro-
wadzi Zakład Architektury Okrętów
Politechniki Gdańskiej pod kierun-
kiem prof. dr. Witolda Urbanowi-
cza. Studia techniczno-ekonomiczne
nad tym problemem prowadzi rów-
nież Instytut Morski w Gdańsku.

śnie źródeł dopłacać do rejsów wy-

cieczkowych naszych obywateli, tak
by cena wycieczki morskiej stała się
dostępna i niewygórowana.

Musielibyśmy jćdriak zaoferować
warunki finansowe i cechy statków
w istotny sposób różniące się od te-

go, co mogą zaoferować typowe dziś
w świecie duże statki wycieczkowe.
Rzecz w tym, czy zdołamy opracó-
wać zupełnie nową koncepcję „soc -

jalistycznego wycieczkowca" o go-
dziwym standardzie, ale niższym
przeciętnym koszcie rejsu, która za-

chęci na razie przynajmniej te dwa
kraje socjalistyczne do korzystania z

naszych usług. Jest to ogromna szan-

sa uczynienia w ten sposób naszych
własnych rejsów wycieczkowych
tańszymi. Szansa, która może się już
nie powtórzyć. Dobrze się więc stało,
że podjęliśmy już deęyzję w sprawie

nlen być równoważny standardowi
dobrego domu wczasowego i to do-
mu — powiedzmy — lat osiemdzie-
siątych. Nie można bowiem na mo-

rzu oferować warunków gorszych niż
te, które znaleźć można na zwyczaj-
nych lądowych wczasach. A więc
jadłodajnia — podobnie jak w dob-
rym domu wczasowym

—

z obsługą
kelnerską i pewnym wyborem pot-
raw. A więc dwuosobowe w więk-
szości kabiny z przyzwoitym wypo-
sażeniem, obszerny pokład spacero-

wy i słoneczny, basen, sala kinowa,
możliwość urządzenia imprez roz-

rywkowych w trakcie rejsu. Można
natomiast zrezygnować — podobnie
jak W domach wczasowych — z oso-

bnych łazienek lub natrysków przy

każdej kabinie, pozostawiając odpo-
wiednią ilość wspólnych pomiesz-
czeń sanitarnych.

' WCZASY POD BANDERĄ

WK^ifMM
JERZY SURDYKOWSKI
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Polska nie prowadzi żeglugi wypoczynkowej, jeśli nie liczyć przystosowanych do kilkugodzinnych rejsów —

stateczków „białej floty".

Szansa na rozpoczęcie 1 u nas tej
atrakcyjnej dla społeczeństwa formy
żeglugi i formy spędzania urlopu,
wynika jednak nie tylko z tego, że

w jakiś sposób „dojrzeliśmy" do pod-
jęcia dość kosztownego przedsięw-
zięcia.

„Wczasami pod banderą" zainte-
resowane są w nie mniejszym od
nas stopniu socjalistyczne państwa
lądowe — Czechosłowacja i Węgry.
Ich obywatele również pragną wyjść
na morze, ich instytucje społeczne
również w jakiś sposób „dojrzały"
do rozszerzenia swej oferty urlopo-
wej. Gdyby właśnie teraz udało się
nam zainteresować te państwa pro-
jektowaną polską flotą wycieczkową,
powstałaby możliwość budowy lub
zakupu przez Polskę nie jednego, lecz
całej serii statków wycieczkowych.
Budowa i eksploatacja 3 lub 4 stat-
ków — przyczynia się do istotnego
obniżenia kosztów. Dalej, oferując
pewną pulę rejsów wycieczkowych
odpowiednim instytucjom tych kra-

jów za pełną opłatą przewidującą
godziwy zysk, możemy z tych wła-

zakupu pierwszego statku wyciecz-
kowego dla Żeglugi Gdańskiej. Nie

rozwiązuje to jednak problemu kie-
runków rozwoju „wczasów pod ban-

derą".

WYCIECZKOWIEC
SOCJALISTYCZNY

Niektórzy w troSce o niską cenę

rejsu skłonni byli rezygnować stop-
niowo z wszelkich wygód. Nie tędy
droga! „Wycieczkowiec" nawet tani,
to nie „pielgrzymowiec" — a kie-
dyś takie budowaliśmy —

przewo-

żący na międzypokładach stłoczo-
nych pątników zdążających do Mek-
ki. Liczyć się trzeba z tym, że jeśli
podejmiemy się budowy statków wy-

cieczkowych w najbliższym czasie,
to ich wejście do eksploatacji moż-

na przewidywać na koniec lat sie-
demdziesiątych. Standard musi więc
być odpowiedni dla Polski przy-

szłości, bogatszej i więcej niż dziś
oferującej swym obywatelom.

Sądzę, że standard obsługi i pobytu
urlopowego na takim statku powi-

Fot. M. STANKIEWICZ

Nie należałoby jednak rezygnować
z tzw. „aktywnych stabilizatorów"
zmniejszających znacznie kołysanie
na morzu oraz ze sprawnie działają-
cego systemu klimatyzacyjnego.

Taki statek różniłby się istotnie
od typowych „wycieczkowców"
współczesnych i im podobnych. Był-
by mniejszy, bardziej „pękaty" , po-
wolniejszy, o słabszym silniku na-

pędowym. Zapewniałby jednak przy-

zwoity standard obsługi i pobytu
przy zdecydowanie obniżonycu ko-
sztach. Nasz „wycieczkowiec" roz-

wijałby więc szybkość około 16 wę-
złów (wobec 20—23 węzłów typo-
wych statków tego rodzaju). Liczbę
pasażerów można dziś ocenić wstęp-
nie na 300—350 . co wiąże się ż moż-

liwością sprawnego zwiedzania por-
tów zagranicznych i ich dalszych
okolic, a także z możliwością spraw-
nego dowozu pasażerów do obcego
portu, gdzie czasem następowałaby
zmiana turnusu. Przy tej liczbie za-

okrętowanych spodziewane jest też

pewne optimum kosztów technicz-

nych i organizacyjnych.

Według wstępnych szacunków

prof. W. Urbanowicza całkowity koszt
12-dniowego rejsu połączony ze

zwiedzaniem 2—3 portów zagranicz-
nych zamknąłby się w granicach 5—6 .

tysięcy. zł (oczywiście z uwzględnie-
niem amortyzacji statku). Przy peł-
nej dopłacie z funduszów społecz-
nych lub z zysków wynikają-
cych z odstępowania części miejsca
we flocie. wycieczkowej wspomnia-
nym kontrahentom, cena obniżyła-
by się i ^stałaby się dostępna dla

przeciętnej kieszeni.

Postulowany tutaj standard stat-

ku ma też swoich przeciwników. Na

przykład w Polskich Liniach Oce-

anicznych reprezentowana jest kon-

cepcja zakupu (ewentualnie używa-
nego) jednego z typowych, choć

mniej luksusowych statków Wyciecz-
kowych eksploatowanych na Za-
chodzie. A więc szybkość 20—21 wę-

złów, pojemność 16—20 tys. BRT,
500—600 pasażerów. Przy tego ro-

dzaju statku owszem, będzie można

uzyskiwać korzystne kontrakty z

zachodnimi biurami podróży, za to

cena rejsu oferowana zwykłym „kra-
jowcom" niewiele zmniejszy się w

porównaniu do tego, co oferuje dziś
czasem „Stefan Batory" za pośred-
nictwem „Orbisu". Jeśli PLO, chce
w ten sposób zarabiać na świato-

wym rynku wycieczek morskich —

wolna droga. Nie tędy jednak musi-

my zmicr/ać, by zaoferować prze-

ciętnemu Polakowi dostępne „wcza-

sy pod banderą".
Inicjatywa miesięcznika „Morze"

— mimo że odnotowana tu i ów-
dzie w przeglądach aktualności —

nie spotkała się z szerszym oddź-
więkiem prasowym. Tam natomiast,
gdzie rzeczywiście mogłaby liczyć na

pojnoc i poparcie, została odczytana
jednym okiem. W „Życiu i Nowo-
czesności" nr 162, które spopulary-
zowało hasło budowy Snież-
riika i mogłoby ewentualnie spopu-
laryzować nie mniej ważne spo-
łeczne hasło „wczasów pod bande-

rą". Józef. Kuśmierek pisze w arty-
kule „Maleństwo na wielkie wody"

— „Tygodnik „Morze" rozpętał na

tyleż gp^ącą, co -

. nieodpowiedzialną
dyskusję' pa temat wczasów na mo-

rzu — opartych oczywiście na jed-
nostkach projektowanych i budowa-
nych w stoczniach polskich. Oczy-
wiście w dyskusji na lamach tygod-
nika nie widzimy jednostek mniej-
szych niż 10 000 BRT i trns bliż-

szych niż Madcra, Azory, Adriatyk".
Pomijając już fakt, iż „Morze" nigdy
nie było tygodnikiem, fragment po-
wyższy świadczy, że autor „Ź i N"
zamieszczonych w miesięczniku „Mo-
rze" tekstów po prostu nie czytał.

s Koncepcja „socjalistycznego wy-
cieczkowca" zmierza właśnie do te-

go, żeby wycieczki były tanie choć
nie gorsze od oferowanych przez za-

chodnie statki tego typu lub też po-
dobne statki eksploatowane przez

naszych przyjaciół. I nie jest to wca-

le mrzonka nie do zrealizowania.

KTO BĘDZIE ORGANIZATOREM?

Dlatego „wczasy pod banderą" nie

powinny dostać się w ręce biur pod-
róży ukierunkowanych na osiąganie
wysokiego zysku. Sądzę, że najlep-
szym wyjściem byłoby powierzenie
eksploatacji floty wycieczkowej wy-

specjalizowanemu istniejącemu
przedsiębiorstu armatorskiemu, na-

tomiast dystrybucją miejsc zajmo-
wałyby się albo (wzorem NRD) zwią-
zki zawodowe lub. jak to proponuje
prof, Urbanowicz, specjalny Fundusz
Wczasów MOrsklćn. Mógłby on

ewentualnie stanowić przybudówką
organizacyjną FWP; szczególnie jed-
nak warto zapoznać się dokładnie
z doświadczeniami NRD, gdzie —

mimo posiadania dużych i dość dro-

gich statków — uczyniono rejsy wy-
cieczkowe szeroko dostępnymi, a na-

wet dokonano pionierskich doświad-
czeń w dziedzinie „pływających sa-

natoriów".

Na problem „wczasów pod bande-

rą" można spojrzeć od strony roz-

szerzenia i uatrakcyjnienia naszej
floty Urlopowej. Ale można i trze-

ba spojrzeć na tę szansę jako na

czynnik wiążący całe społeczeństwo
z morzem i gospodarką morską.

Przede wszystkim są jednak
„wczasy pod banderą" najtańszym i

najbardziej masowym sposobem po-
znawania świata, powszechniejszym
i bardziej masowym od możliwości

jakie daje nawet motoryzacja. W ok-
resie poszukiwania nowych atrakcyj-
nych elementów naszej poKtyki soo-

łecznej, w okresie poszukiwania dróg
wiodących do praktycznej realizacji
socjalistycznego społeczeństwa dob-
robytu, w Okresie likwidacji barier
dzielących nas Od świata, Warto tak-
że zwrócić tiwagę na możliwości i
szanse „wczasów pod banderą".

Rzecz w tym, żeby to, co Polak
w niedalekiej przyszłości będzie ku-

pował za zarobione pieniądze, przy-
czyniało się. nie tylko do zapełnie-
nia jego mieszkania i garażu, lecz
także do rozwoju jego osóbowości,
rozszerzenia horyzontów, wzbogace-
nia wrażeń i przeżyć.

KWESTIA

UMIARU

ROMUALD KARYŚ

WCIĄGU
minionych trzech lat

tylko w dziennikach i tygod-
nikach ukazało się ponad 300

konkursowych prac czytelniczych
na temat stosunków międzyludzkich.
Nie chciałbym deprecjonować badań
nad stosunkami międzyludzkimi,
podważać ich znaczenia dla cało-
kształtu naszych spraw społecznych,
politycznych, gospodarczych. Jakość
stosunków między ludźmi, poza ka-
pitalnym — tylekroć stwierdzanym
wpływem na samopoczucie człowie-
ka, na proces przeżywania tego, co

nazywamy treścią życia, jest dla
wielu osób sprawdzianem wartości
ustroju, w którym żyjemy. Jest to

zarazem jedno z głrwnych kryteriów
oceny efektywności działania orga-
nów władzy i administracji Nigdy
więc dość studiów, rozważań, a

zwłaszcza empirycznych badań nad
tym zagadnieniem.

Warto jednak uświadomić sobie,
że na konkursy o stosunkach mię-
dzy ludźmi na podstawie własnej
biografii i nieraz dramatycznych
osobistych przeżyć pisują przede
wszystkim ludzie pokrzywdzeni.
Peitme tendencje motywacyjne, a

także opisy niektórych przyczyn

konfliktów, pojawiające się bardzo
często w pracach konkursowych, źle
— choć bez udziały złej woli auto-

rów — odzvierciedlają społeczną
rzeczywistość. Zazwyczaj bywa to

krzywda o jakiejś dalekiej przyczy-
nie subiektywnej. Autorowi zabra-
kło w pewnym momencie życia ja-
kiejś dyspozycji, choćby nie najważ-
niejszej, jakiejś cechy, umiejętności.
To spowodowało jego drażliwy sto-

sunek do otoczenia. Otoczenie zre-

wanżowało się nieżyczliwością. Na-

stąpiły rezonanse, eskalacje wyob-
cowania. W rezultacie mamy w wy-
powiedzi konkursowej dużo gory-

czy, nie zawsze sprawiedliwe uogól-
nienia, tendencyjny dobór przykła-
dćw.

Na ogół uczestnicy konkursów nie
sn ludźmi rokr- . virr>zonyrri totalnie.
Wielu z nich to osoby o dużym wy-

kształceniu, znacznych osiągnięciach
zaioadowych, ustabilizowanej pozy-

cji. Krzywda bądź tylko jej poczum
cie i związane z tym zahamowanig,
obejmują zwykle jeden z obszarów
ich : żfycia. Charakterystyczne jest
jednak generalizowanie poglądów
wyrobionych va podstawie pojedyn-
czej krytycznej sytuacji i jakby mi-
mowolne rozciąganie tych poglądów
na całość obserwacji oraz społecz-
nych kontaktów piszącej jednostki.

Co zrobić, by uchronić zalety, ja-
kie ma konkursowa dy-
skusja o sprawach społecznych, a

zarazem pozbyć się towarzyszących
jej anomalii i zafałszowań?

Pamiętnikarstwo ma w Polsce
wielowiekowe tradycje. To u nas

zrodziła się zaakceptowana obecnie
w całym świecie teoria, nakazująca
traktować pamiętnik jako źródło na-

ukowej informacji o społeczeństwie.
Współtwórca teorii, FLORIAN
ZNANIECKI, chciał, aby badacz
oglądał rzeczywistość oczami pą-

miętnikarza będącego bliżej kon-
kretnego wycinka owej rzeczywisto-
ści, znającego ją dzięki własnej
działalności. Dla Znanieckiego enun-

cjacje pamiętnikarzy nie stanowiły
wszakże poznawczego imperatywu.
Podlegały weryfikacji, były surow-

cem, z którego dopiero miała po-
wstać szersza wiedza o społeczeń-
stwie. Wydaje mi się, że warto o

tym pamiętać.

Przy organizowaniu konkursów
potrzebna jest fachowość i poczucie
odpowiedzialności. Wydaje mi się,
że stosunki między ludźmi są dla
bardzo wielu ciężko borykających
się z życiem sprawą zbyt poważną,
dotkliwą, by czynić z niej temat

„mini-sond" i amatorskich eksper-
'tyz. Konkursy takie, gromadzące ty-
siące odpowiedzi, organizowane s<{
wprawdzie pod patronatem placó-
wek naukowych, ale patronat ten

często bywa formalny, częściej cho-
dzi o podniesienie prestiżu konkur-
su, niż o faktyczny udział naukow-
ców w opracowywaniu wyników.

Wartość masowych wypowiedzi na

lemat stosunków międzyludzkich
niepomiernie by wzrosła, gdyby do

udziału w konkursach udało się za-

chęcić ludzi istotnie przeciętnych,
niesfrustrowanych ani nazbyt pa-

rywczych, reprezentujących tenden-

cje i poglądy właściwe większości
społeczeństwa. Maże obraz stosun-

ków społecznych byłby wtedy bar-

dziej optymistyczny, a może, wsku-

tek stwierdzenia powszechności
pewnych niepokojących zjawisk —

bardziej skłaniający do działań za-

pobiegawczych. Tak czy inaczej, był-
by to obraz prawdziwszy od tego,

jaki daje większość aktualnie rozpi-
sywanych konkursów, zwłaszcza

tych, które dotyczą atmosfery, kon-

fliktów, zarządzania i współuczest-
niczenia w zarządzaniu w dużych
zakładach pracy.
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ŻYCIE I PRACA

Motto:

ńSocjalfzm różni się od kapitalizmu nie techniką, a nawet nie or-

ganizacją produkcji, lecz humanizacją procesu wytwarzania, podpp-
rjądkowaniem potrzebom ludzkim rezultatów pracy, podniesieniem
człowieka pracy z pozycji jednego z czynników produkcji do pozycji
podmiotu produkcji, zarządzania, gospodarowania".

Z przemówienia Jana Szydlaka
na IX Plenum KC PZPR

KOPALNIA
Węgla Kamiennego

„Siemianowice" jest jedną 'z
największych i najlepszych w

kraju. To tu, mimo bardzo truanycn
warunków geologicznych, osiąga się
najwyższe wskaźniki wydajności
prący. Tu właśnie bije się rekord
śwista w dobowym wydobyciu węgla
ze ściany czołowej. Sukcesy swe ko-
palnia zawdzięcza w dużej mierze
dyrektorowi dr. GERARDOWI HO-

RAKOWI, który pełni tę funkcję od
czterech lat.

- Przy kopalni „Siemianowice" ist-
nieje Zakład Leczniczo-Zapobiegaw-
cży. Pracuje' tam 14 lekarzy, który-
mi kieruje dr LEONARD ŻYŁKO.
Dr Żyłko mówi o dyrektorze; Zna
się na swojej robocie doskonale, wy-

. daje mu się, ze i na lecznictwie zna

się lepiej ode mnie. Twierdzi, że je-
stem złym fachowcem.

• A oto:referencje dr. Żyłki: 23 lata
pracy lekarskiej, w tym sześć dydak-
tycznej, pięć — asystenta i zastęp-
cy ordynatora w klinice, pięć ordy-
natora oddziału. Od siedmiu lat jest
kierownikiem ZLZ w- Kopalni „Sie-
mianowice".

— Praktyki prywatnej nigdy nie
miałem, jakoś to syncwi górnilca i
górnikowi z lat okupacji nie przy-
stoi.

ANTAGONIŚCI

Cele dyrektora kopalni i kierow-
nika ZLZ powinny być zbieżne i
wspólnie realizowane. Osiągnięcie
dobrych wyników zależy od pracy
robotników. Wysoka wydajność jest
niemożliwa, jeśli samopoczucie ludzi

jest kiepskie. Stwierdzenie takie wy-

daje się truizmem, ale wielu dyrek-
torów przeciwstawia mu argumenty
następujące: lekarz daje ludziom
zwolnienia chorobowe; Ich pracę
muszą przejąć koledzy. To zaś po-

garsza warunki bezpieczeństwa i na-

raża ich na szybsze zużycie sił, a

co za tym idzie, na chorobę lub wy-

padek. Ponieważ zadania produkcyj-
ne są z reguły bardzo napięte, nie-
obecność każdego robotnika spowo-
dować może ich niewykonanie.

Dla dyrektorów tych produkcja
jest w większości wyznacznikiem de-

cyzji, co można zrozumieć, od tego
w końcu są. Poza tym — produku-
ją przecież dla. społeczeństwa, a za-

spokojenie jego potrzeb i preferen-
cji stanowi cel nadrzędny. Tylko że

zdrowie ludzi też jest społecznym ce-

lem. Czy występuje tu sprzeczność
nierozwiązywalna? Czy ochrona
Zdrowia musi być traktowana jako

przeszkoda w realizacji zadań pro-
dukcyjnych?

Służba zdrowia znajduje się pod
naciskiem z dwóch stron: ze strony
pacjentów, którzy chcą się leczyć, a

nieraz tylko uzyskać zwolnienie z

pracy, i kierownictwa zakładu, które
chce zawsze ograniczyć zbyt wyspr
ką absencję chorobową.

.O d czterebh lat znakomity dyrek-
tor Gerard Horak i świetny lekarz —

Leonard Żyłko, są antagonistami.

leczeniem, a nie pisaniem i groma-
dzeniem papierów. To pochłania
mnóstwo czasu.

ajuż cztery lata trwa wymiana pism
między dyrektorem kopalni a kie-
rownikiem ZLZ. Prawie od samego

początku nie załatwia się żadnych
"spraw w rozmowie. Treścią pism dy-
rekcji do ZLZ są stwierdzenia o po-
lepszeniu warunków pracy i rozwi-

jającej się akcji socjalnej, co powin-
no znakomicie wpłynąć na poprawę
stanu zdrowotnego załogi, a więc
wydatnie obniżyć wskaźniki absen-

cji. W jednej z notatek dyrektor Ho-
rak pisze również do kierownika
ZLZ: „Należy przypuszczać, że na

wzrost absencji chorobowej ma

wpływ — między innymi — niedo-
stateczna, zdaniem kierownictwa ko-
palni, działalność profilaktyczna
ZLZ, a także tolerancyjny, a nawet

asekuracyjny stosunek niektórych
lekarzy do pacjentów".

tetu Miejskiego PZPR w Siemiano-
wicach.

Właśnie w lipcu ub. roku konflikt

między dyrektorem kopalni a leka-
rzem zakładowym gwałtownie się za-

ostrzył. Kierownikowi ZLZ zarzuco-

no, że statystyki chorobowe nie są
prowadzone właściwie i dane ZLZ

odbiegają znacznie od danych Refe-
ratu Ubezpieczeń.

— Zaniepokoiłem się tym zarzu-

tem — mówi dr Żyłko — zacząłem
szukać przyczyn i tu dopiero zaczę-
ło się nieszczęście!

SPÓR SIĘ ZAOSTRZA

Kierownik ZLZ wybrał próbkę pa-

cjentów z sierpnia. Okazało się, żó
do przychodni nie wróciło sporo a-

sygnat L-4, które chorzy pobierają
dla okazania w Referacie Ubezpie-
czeń, stanowią one bowiem podsta-
wę do wypłacenia zasiłku chorobo-

wego. Dr Żyłko zadał sobie trud

proc.) stwierdzono: 1 przypadek re-

zygnacji z druku L'-4, mimo stwier-
dzonego złamania kości, 1 przypa-
dek wycofania druku L-4 przy ot-

wartej ranie kolana, 9 przypadków
nie przerwania pracy mimo podjęcia
asy gnat".

Można się zatem domyślać, gdzie
tkwią rzeczywiste źródła różnic w

poziomie notowanych zachorowań i
wypadków. Należałoby się tylko za-

stanowić nad przyczynami, które
zmuszają ludzi do ukrywania praw-

dy o stanie zdrowia. Otóż jedną z

nich, chyba najważniejszą, jest pre-
sja wywierana przez niższy i średni
dozór techniczny, kierowników i

sztygarów, którym zależy na obni-
żeniu absencji wśród podległych im
pracowników. Zbyt wysoki bowiem
poziom absencji wywołuje prze-
kroczenie limitu zasiłków i odbija
się bezpośrednio na ich premiach.
Znikają więc asygnaty L-4 , płaci się

Jednym ze źródeł długotrwałego
konfliktu jest właśnie absencja cho-
robowa. Przeciętnie 60 ludzi każde-

go dnia korzysta ze zwolenienia cho-

robowego.
— Ich nieobecność — mówi dy-

rektor — oznacza zmniejszenie wy-

dobycia o 600 ton. A przecież ja ro-

bię wszystko żeby poprawić warun-

ki pracy górników. Mechanizujemy
wydobycie, dbamy o wentylację, za

-

pewniamy załodze wypoczynek po
pracy i podczas unopu...

WSZYSTKO NA PIŚMIE

Dyrektor więc nie rozumie, dlacze-

go mimo to tak wysoko przekroczo-
ny jest limit zasiłków chorobowych.
Prawie o 2 min złotych. Za tę sytua-
cję dyrektor obciąża winą lekarzy
ZLZ, a przede wszystkim kierowni-
ka dr. Żyłkę:

— Za często dają zwolnienia. Sam
zaś dr Żyłko powinien zajmować się

Dr Żyłko natomiast w swoich od-

powiedziach dowodzi, że wskaźniki
są w normie (jeden ż najniższych w

Zjednoczeniu), jeśli zaś dyrektorowi
Korakowi nie odpowiada praca ZLZ,

to „zwracamy się z uprzejmą prośbą
o dokonanie szczegółowej kontroli
ZLZ, zarówno w sprawie orzecznict-
wa i jego zasadności, jak i profilak-
tyki, przez ZUS, z udziałem przed-
stawicieli kierownictwa kopalni".

Okręgowa Przychodnia Górnicza
— zwierzchnik doktora Żyłki — uz-

naje rosnącą tendencję wskaźnika

absencji chorobowej za normalną.
Według OPG zresztą nacisk na drzwi
lekarzy jest większy tam, gdzie wyż-
sze śą wskaźniki absencji nieuspra-
wiedliwionej. Jednakże wciąż jeszcze
paradoksem wydaje się fakt oczy-

wisty, że absencja wzrasta wraz z

podniesieniem się poziomu życia i

potrzeb ludzi oraz troski o ich zdro-

wie, o czym zresztą mówiono w lip-
cu ubiegłego roku na plenum Komi-

sprawdzenia co się stało z tymi asy-

gnatami. Przeprowadził rozmowy z

niektórymi pacjentami. Okazało się,
że górnik O. S., otrzymał zwolnienie
na 9 dni, ale sztygar z Oddziału II
zabrał druk L-4 i zapewnił chore-
mu lekką pracę w biurze. Druk za-

ginął. K.S. oddał druk L-4 na żą-
danie swojemu inżynierowi, asygna-
ta nie wróciła. K.I. wpisano szychty,
których nie przepracował, w związ-
ku z czym zwolnienie zniszczył. W R.
nie pracował, ale pisano mu dniów-

ki, zaś druk L-4 zabrał kierownik
Oddziału IV. I tak dalej i tak da-
lej. Oto fragment pisma skierowa-

nego wówczas przez dr. Żyłkę do za-

stępcy dyrektora d/s ekonomicznych,
w którym analizuje on rozmiary ab-

sencji chorobowej w sierpniu ubieg-
łego roku: „...ujęto statystycznie 35
wypadków na zasadzie istniejących
w tej sprawie przepisów i uzgodnień
między ZLZ a kopalnią. Spośród tej
liczby w 11 przypadkach (ok. 30

chorym za nieprzepracowane
dniówki 1 nikt jakoś nie protestuje.

W kopalni obowiązuje system
punktowy: za każde niedociągnięcie
liczy się pracownikowi dozoru, szty-
garowi czy kierownikowi oddziału
punkty karne. 100 punktów oznacza

całkowite cofnięcie premii. A za wy-

soką absencję otrzymać można spo-
ro punktów karnych, W ubiegłym
roku limit na zasiłki chorobowe zo-

stał przekroczony o blisko 2 min

złotych, odbiło się to dotkliwie na

premiach dozoru. Nic więc dziwne-

go, że wszelkimi sposobami usiłują
oni tę absencję „obniżyć".

Trzeba tu chyba dodać, że wyso-
kość limitu zasiłkowego wyznacza

proporcjonalnie do wydatków na ten
cel w roku ubiegłym, odpowiedni od-
dział ZUS. Przed kilkoma laty li-
mit był rzeczywiście dostosowany do
stanu absencji. Obecnie załoga po-
starzała się nieco, troska o zdrowie
ludzi pracy znacznie wzmogła, a

więc i wykrywalność chorób —

. mi-
mo ogromnej poprawy warunków

pracy
— jest dużo większa. Zśbiegi

i interwencje, zmierzające do pod-
niesienia wysokości limitu okazują
się bezskuteczne. W tej sytuacji do-
zór uważa, że ponosi karę za winy
niepopełnione i usiłuje wpłynąć na

obniżenie absencji nawet nielegal-
nymi środkami.

AMBITNI LUDZIE

Gdy przedstawiłem dyrektorowi
Horakowi zreferowane wyżej fak-

ty powiedział mi — Nie wiem czy
są prawdziwe. Ale jeśli kierownik
ZLZ miał takie sprawy, to mógł tu

przyjść, wyjaśnić, a nie zbierać pa-

piery i pisać do Warszawy.
Wydawałoby się, że w naszej dłu-

giej rozmowie dominować będzie
głównie sprawa zdrowia załogi, przy-
czyn absencji i jej wzrostu, a tak-
że przepisów, skłaniających ludzi do

mijania się z prawdą. Ale tak nie

było. Bez przerwy na plan pierwszy
wysuwała się sprawa konfliktu z dr.

Żyłką. Dyrektor przeprowadził to-

talną krytykę kierownika ZLZ. Naj-
cięższym zaś zarzutem, jaki dyrek-
tor postawił doktorowi Żyłce było to,
iż „lekarz chce być równorzędnym
partnerem dyrektora, a stał się tyl-
ko jego równorzędnym przeciwni-
kiem".

Czy dlatego, że nie umie obniżyć
wskaźnika absencji? .

•

W jaki sposób ma go obniżyć, o

tym dyrektor w ogóle,nie wspomina.
Przechodzi też gładko do porządku
dziennego nad sprawą fałszowania,
ukrywania druków L-4. Być może i
za to winą obciąża nie dozór tech-

niczny, lecz kierownika ZLZ, który
nie jest dostatecznie giętki i nie po-

maga dozorowi omijać przepisy.
Dyrektor stwierdza bowiem że „styl
pracy kierownika ZLZ powinien
być inny".

Kie mówi jednak, o jaki styl mu

chodzi.
Kierownik dzislu BHP mgr MAR-

CZYŃSKI, człowiek w tym konflik-
cie postronny, stwierdza: — Wpraw-
dzie dr Żyłko ma trudny charakter
i obraża się o byle słówko, ale nie
ulega wątpliwości, że zawsze chce
jak najlepiej. Nie goni też za tanią
popularnością, nie ulega presji bu-
melantów. Nieraz już były przykła-
dy, że pracownicy narzekali, iż w

ZLZ nie udzielają zwolnień. Co zaś
do antagonizmu dyrektora i kierow-
nika ZLZ, to tak to niestety bywa,
gdy spotkają się dwaj równie ąm-
bitni i uparci ludzie. Żaden nj.e ustą-
pi.

Dodajmy, szczególnie gdy obaj
walczą o ważkie racje społeczne, a

warunki, w któryeh działają zao-

strzają ten konflikt.

P.S . Jeden z tych amaltnych ludzi Jest
znakomitym dyrektorem wielkiej kopal-
ni, drugi tylko kierownikiem przychodni.
Ten pierwszy może więc spowodować
zwolnienie drugiego. Już po napisaniu
tego artykułu dowiedziałem się, że tak
właśnie się stało.

CYWILIZACJA

I ABSENCJA
JADWIGA URACZ

NA
wzrost absencji chorobowej

oddziałują różne czynniki:
ekonomiczne, psychologiczne i

socjologiczne W zespole tych czyn-
ników szczególne znaczenie mają
Warunki bytowe, system świadczeń

ubezpieczeniowych, dojazdy do pra-
cy, płynność załóg. Równie istotnym
czynnikiem jeśt struktura płci i wie-
ku zatrudnionych. Na wzrost absen-

cji chorobowej wpływa ponadto in-
dustrializacja i urbanizacja kraju.

Jednym z najbardziej uprzemysło-
wionych regionów kraju jest woje-
wództwo katowickie. Tutaj też od

szeregu lat wskaźniki absencji cho-

robowej należą do najwyższych w

kraju. Wynika to ze szkodliwych —

mimo wszelkich starań — warunków

pracy, zwłaszcza w górnictwie i hut-
nictwie oraz z czynników ogólrio-
środowiskowych, . takich • jak zanie-

czyszczenie powietrza, gorsze nasło-
necznienie itp. Województwo kato-
wickie odznacza się ogromną gęsto-
ścią zaludnienia i wysokim stopniem
urbanizacji, co stwarza większą łat-
wość zakażeń, większą możliwość u-

razów i wypadków, sprzyja powsta-
waniu tzw. chorób cywilizacyjnych.

Ponadto średni wiek zatrudnio-

nych w przemyśle jest na terenie

województwa katowickiego wyższy
aniżeli średnio w kraju. Absencja
chorobowa u osób starszych bywa na

ogół wyższa niż u osób młodszych.
W województwie katowickiem ab-

sencja chorobowa ludności zawodo-
wo czynnej w grupie wieku 40—65

lat jest o ponad 20 proc. wyższa niż
w . grupie 20—39 lat. Przeważająca
zaś część przemysłu województwa
katowickiego posiada w stosunku do

przemysłu ogólnokrajowego załogi
stare, ustabilizowane. Najwyższy
rozwój przemysłu nastąpił bowiem w

okresie pierwszych lat powojennych.
Duża liczba pracowników dojeżdża
tu do pracy, co sprzyja większej czę-

stości zakażeń, przeziębień, urazów,
chorób przewodu pokarmowego.

Niezależnie od wymienionych
czynników wpływających bez wąt-
pienia na wyższą absencję chorobo-

wą, na wysokość wskaźnika woje-
wódzkiego wpływa stale bardzo wy-
soka absencja w górnictwie węgla
kamiennego. Jednym z mierników

charakteryzujących kształtowanie

się absencji chorobowej jest liczba
dni zwolnień przypadających na 100

zatrudnionych. Dynamikę absencji w

górnictwie węglowym województwa
katowickiego na tle wskaźników

krajowych i wojewódzkich ilustrują
dane liczbowe zamieszczone w po-

niższym zestawieniu.

Mimo ogromnych nakładów na

bhp, najlepiej zorganizowanej opieki
zdrowotnej nad pracownikami za-

trudnionymi w tej gałęzi przemysłu
absencja jest więc tu ciągle wysoka.
Natomiast zmiany w strukturze
schorzeń są odzwierciedleniem prze-
obrażeń społecznych w naszym kra-
ju. Dostępne dane statystyczne poz-

walają na stwierdzenie, że takie cho-

roby, jak gruźlica czy choroby skór-
ne wykazują tendencję malejącą nie

tylko w górnictwie. Przyczyniła się
do tego niewątpliwie poprawa ogól-
nych warunków bytowych ludności.

Rosną natomiast choroby psychiczne
i choroby układu nerwowego nie-
uchronnie .związane z rozwojem cy-

wilizacji, urbanizacji i industrializa-

cji. Postępujący proces starzenia się
ludności, wysokie zatrudnienie osób
w zaawansowanym wieku przesądza-
ją o wzroście chorób układu krążenia
i układu oddechowego.

Wypadki w pracy i poza pracą

stanowią nadal około 1/3 ogółu licz-

by dni niezdolności do pracy. Popra-
wa warunków bezpieczeństwa wpły-
nęła co prawda na zmniejszenie licz-

by wypadków przy pracy, ale wi-

doczny jest równocześnie wzrost wy-

padków poza pracą.

Poruszone problemy wskazują na

konieczność przeprowadzenia szcze-

gółowych badań absencji chorobowej
z uwzględnieniem nie tylko czynni-
ków zdrowotnych, ale i pozazdrowot-
nych mających niewątpliwie wpływ
na jej rozmiary. Badania takie pod-
jęto w Instytucie Medycyny Pracy
w Sosnowcu. Stwarzają one szansę

ustalenia związków przyczynowych
między absencją a środowiskiem

pracy i środowiskiem zamieszkania..

Trudno w tej chwili przewidzieć
kierunki rozwoju absencji chorobo-

wej, ale proces starzenia się ludno-

ści, coraz lepiej zorganizowane
świadczenia lecznicze przesądzają o

jej wzroście. Jest to swego rodzaju
haracz płacony przez społeczeństwo
za przedłużenie życia ludzkiego, za

zmniejszenie trwałej niezdolności, do

pracy, za przechodzenie w stan eme-

rytalny osób o dobrej\ jeszcze kon-

dycji psychofizycznej.'.

Lata Polska Województwo
katowickie

Górnictwo węgla
w woj. katowickim

" 1962 1236 1366 1824
1963 1222 1384 1861
1964 1141 1351 1797
1965 1194 1343 1842
1966 1238 136B 1914
1967 " 1282 1368 1949
1968 1160 1277 1852
1969 1397 1610 1999
1970 1344 1493

^ 1875
.1971 1477 1613 1962

CZUIA SIE POTRZEBNI
dokończenie ze str. 7

staje skierowany — zgodna z posia-
danymi przez pracownika kwalifi-

kacjami zawodowymi-
W razie braku kwalifikacji zain-

teresowany pracownik zostaje skie-

rowany na przeszkolenie zawodowe

na okres 3 miesięcy, a w wyjąt-
kowych wypadkach do 0 miesięcy
zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

jśżeli w wydziale macierzystym
brak jest odpowiedniego stanowiska
dla pracownika niepełnosprawnego,
zostaje- on skierowany do działu

kadr, który na podstawie posiada-
nego wykazu stanowisk pracy chro-

nionej w całej hucie, proponuje mu

zatrudnienie w innym wydziale.
W opracowanym Systemie przewi-

dziano również i taką ewentualność

jak-całkowity brak możliwości za-

trudnienia pracownika niepełnospra-
wnego w hucie. W takim przypadku
dział kadr nie pozostawia go wła-

snemu losowi, lecz szuka mu odpo-
wiedniej pracy w innym zakładzie.

Jednakże analiza -vykazala, że w

hucie istnieje możliwość zatrud-

nienia wszystkich pracowników
o ograniczonej zdolności do pra-

cy. Ilość stanowisk pracy ćhro-

nionej o 40 proc. przewyższa
bowiem liczbę takich pracowni-
ków, zarejestrowanych w dziale

kadr. Występują wyłącznie trudno-

ści z zatrudnieniem pracowników, u

których stwierdzono wady słuchu.

Liczyć się też trzeba z faktem, że

dla określonej grupy pracowników
może zabraknąć , stanowisk pracy

równoważnych pod względem ich

dotychczasowych • kwalifikacji i za-

robków. Ustalono więc, że w pierw-
szej kolejności na stanowiskach za-

pewniających takie same - warunki

placowe będą zatrudniani pracowni-
cy, którzy ulegli wypadkom przy

pracy, a nie mają uprawnień do ren-

ty, oraz pracownicy legitymujący
się wieloletnim stażem pracy zawo-

dowej w hucie.

W najbliższych miesiącach infor-

macje w kartach stanowisk pracy

zostaną zakodowane w stacji ma-

szyn matematycznych huty, co u-

prości jeszcze bardziej sprawę. Gdy

zgłosi się pracownik z osłabionym
wzrokiem, słuchem lub innym scho-

rzeniem, maszyna szybko wyszuka
właściwe dla niego stanowisko.

Ważną rolę w tym systemie speł-
niają ustalone przez dyrekcję wy-

magania opanowania przez pracow-

ników drugiego zawodu. Większość
długoletnich pracowników huty do-

cenia wagę posiadania drugiego za-

wodu, zafówno z punktu widzenia

doraźnych korzyści dla zakładu, jak
i dla siebie. Uzyskują bowiem do-

datek miesięczny do płac za posia-
danie i wykonywanie drugiego za-

wody, mają też poczucie stabiliza-

cji życiowej, pewność pracy w ra-

zie konieczności zmiany zawodu.

SPOŁECZNIKOWSKI TRUD

Zdawać sobie sprawę należy, że

próba rozwiązania problemu zatrud-

nienia pracowników niepełnospraw-

nych zastosowana w Hucie „Warsza-

wa" jest dopiero pierwszym etapem
działania, jest to system „chałupni-

czy", wykonany własnym sumptem
bez uszczerbku dla ich zdrowia.

Korzyści są już widoczne. Zmniej-
szyła się bowiem znacznie ilość spo-

rów, wynikających na tle zatrud-

nienia pracowników niepełnospraw-
nych i skarg z tego tytułu. Stwier-

dzono również zmniejszenie absen-

cji chorobowej u pracowników prze-

suniętych do pracy zgodnej z ich

aktualnymi predyspozycjami psy-

chicznymi i stanem zdrowia.

Warto więc podkreślić raz jeszcze
inicjatywę i społecznikowski trud

grupy lekarzy służby zdrowia Huty
„Warszawa". Związani wieloletnią
pracą z jej załogą, nie pozostali o-

bojętni na los ludzi, którzy z przy-

czyn od nich niezależnych utracili

pełną sprawność zawodową, a nie

powinni czuć się pokrzywdzeni, czy

też niepotrzebni w swoim macierzy-
stym zakładzie.

FRANCISZEK KACZMAREK Fot. M. HOLZMAN

13 STRONA 2YCIE GOSPODARCZE Nr 29 (1140) 22.VII.197S r.



TRYBUNA CZYTELNIKÓW

CENY JERZY GAJOWtfICZEK

OBECNA
kosztowa formuła ce-

ny maszyn i urządzeń powodu-
je to, że ceny tych dóbr usta-

lane są niemal w 100 procentach na

podstawie tzw. kosztów wynikowych.
Rzadko na wstępnych lub kalkula-
cyjnych, a czasem na tzw. norma

-

tywnych kosztach produkcji, z uw-

zględnieniem odpowiedniej stawki
zysku wyliczanej odrębnie dla każ-
dego zjednoczenia według specjalnej
formuły, przyjętej w reformie cen

zbytu artykułów zaopatrzeniowo-
-inwestycyjnych od dnia 1 stycznia
1971 r.

Dotychczas obowiązujące przepisy
stanowią, iż ceny, o których wyżej
mowa, powinny być ustalone przed
podjęciem produkcji danego wyrobu
w ramach ustalonego limitu ceny i
na bazie cen światowych. Czyli w

fazie przygotowania do serii produk-
cyjnej. Przepis ten nie zawsze był
dotąd honorowany przez wnioskoda-
wców. Z tego powodu niezwykle rza-

dkie były przypadki ustalania cen

zbytu przed podjęciem produkcji. W
znakomitej większości ceny ustalano
na podstawie tzw. kosztów wyniko-
wych produkcji jednoletniej, czasem

wieloletniej. W kosztach wyniko-
wych znajdują się wszystkie kwo-
ty, jakie wpisano na dane zlecenie.
Czy są to koszty tzw. społecznie
uzasadnione?

Najczęściej nie. Na nowo otwarte
zlecenia wpisuje się wszystko to, co

może odciążyć inne przekroczone
zlecenia. Do tzw. „rzeczywistych"
kosztów często, oczywiście w spo-
sób mniej lub więcej zakamuflowa-
ny, dodaje się kaszty nie zawsze

ściśle związane z daną produkcją.
Tak więc tzw. „koszty wynikowe"
to worek, do którego pakuje się
wszystko, co tylko można w nim
zmieścić.

Bardzo często w czasie budowania
modeli, prototypów czy serii infor-
macyjnej na skalę półtechniczną sto-

suje się, z różnych zresztą powodów,
inne materiały niż to przewidział
konstruktor. Stosuje się takie ma-

teriały, które albo aktualnie znaj-
dują się w magazynie zakładu, lub
można stosunkowo szybko, nie li-
cząc się z kosztem zakupu dostarczyć
do zakładu celem wyprodukowania
pierwszych sztuk. Koszty materiałów
bezpośrednich pierwszych egzempla-
rzy m. in- dlateg^p^^Jąsu^
kowo wysokie. Dotyczy "to również
kosztów robocizny bezpośredniej i
wiążących się z tymi kosztami na-

rzutów kosztów wydziałowych, o-

gólnofabrycznych i pozostałych. Tzw.
koszty własne, to jest baza, od której
się wychodzi. Dodając do tak zapre-
zentowanych kosztów stawkę zysku
wyjściową lub preferencyjną otrzy-
muje się cenę danego wyrobu.

Wszelkie próby zweryfikowania
tych kosztów przez kogoś z zewnątrz
spoza zakładu są odparowywane z

użyciem wszelkich argumentacji. By-
le doprowadzić do ustalenia takiej
ceny, jaka wygodna jest dla produ-
centa. Producent musi mieć pokry-
te koszty, bo inaczej załoga nie o-

trzyma premii, nagród itd.
A co z odbiorcą?
Jest przepis, który stanowi, że wy-

roby zmodernizowane powinny mieć
ustaloną cenę poprzez tzw. różnico-
wą kalkulację kosztów, a wyroby u-

zupełniające typoszereg wyrobów Już
produkowanych powinny mieć ceny
ustalone w relacji do cen całego ty-
poszeregu. Jednak producenci czynią

wszystko, by wykazać, i» ten kon-
kretny wyrób, na który ma się wła-
śnie ustalić cenę, to wyrób nowy,
zupełnie nieporównywalny do innych
wyrobów w kraju, a nawet i za gra-
nic$. Ponieważ wówczas jest podsta-
wa do zaprezentowania „kosztów
własnych" i na tej bazie ustalenia
ceny zbytu.

CENT ŚWIATOWE

Odrębne zagadnienie, ale które na-

leży tu'poruszyć, to sprawa porów-
nywania naszych wyrobów zaopa-
trzeniowo-inwestycyjnych z wyroba-
mi produkcji przodujących firm
światowych i ustalenie tzw. ceny
światowej.

Maszyna czy urządzenie nie jest
jednorodnym surowcem czy mate-
riałem lub rudą, gdzie wystarczy o-

kreślić procentowo lub ilościowo sto-

pień czystości lub własności fizyko-
- chemiczne i na tej podstawie usta-
lić stopień podobieństwa czy za-

miennośći- Istnieją duże trudności
z technicznym porównywaniem da-
nych charakterystycznych maszyn
i urządzeń, Nie ma bowiem obe-
cnie w praktycznym użyciu ża-

dnej metody porównywania ja-
kości środków produkcji między
sobą. Istnieją też przeszkody natury
organizacyjnej. Kto i kiedy ma wy-
szukać odpowiedni wyrób przodują-
cej firmy światowej, uzyskać ofertę
z aktualną oceną, dowiedzieć się ja-
kie są ewentualne opusty, by otrzy-
mać cenę dewizową netto? Jednostki
podległe ministrowi handlu zagra-
nicznego mają swoje plany, swoje
zadania. W sprawie ustalenia cen

światowych podobnych wyrobów
krajowych są mało zainteresowane.
W ich normalnej pracy im to po
prostu przeszkadza.

Istnieje pogląd, że konstruktor po-
winien wiedzieć, co się na świecie
dzieje w interesującej go branży,
łącznie z cenami dewizowymi. Jest
to możliwe jedynie w dużych ośrod-
kach przemysłowych i w dużych za-

kładach pracy, gdzie informacje „ze
świata" mają Ułatwioną drogę po-
przez odpowiednie komórki informa-
cyjne, bliską bazę biblioteczną, wy-

stawy itd. Większość konstruktorów
korzysta z tych punktów informacji
z dużym utrudnieniem, jeśli chodzi
o ogół fabryk, zakładowych biur
konstrukcyjnych itd. Nft'niSjSpwĘjrch
informacji po prostu pod ręką.

Trudności, jakie wiążą się z uzy-
skaniem aktualnej ceny światowej
danego wyrobu przewyższają znacz-

nie uzasadnione potrzeby, bowiem
jak do tej pory ceny światowe nie
mają większego wpływu na ustale-
nie ceny wyrobu krajowego. Z re-

guły prezentuje się takie ceny świa-
towe, że na tym tle istnieje dość
rozpowszechniony pogląd o tym, iż
nasze wyroby są relacyjnie dużo
tańsze od ich odpowiedników zagra-
nicznych. Teorie te budują się na

rzekomo tańszej robociźnie u nas

niż gdzie indziej, wobec czego i ma-

szyny nasze są odpowiednio tańsze.

Teoria ta ma wielu zwolenników
nawet wśród poważnego aktywu go-
spodarczego. Jeżeli rzeczywiście tak
jest, to przy dobrych jakościowo ma-

szynach powinniśmy być niezwykle
konkurencyjni na rynkach zagra-
nicznych.

Zazwyczaj prezentuje się tak zwa-

ne odpowiedniki firm zagranicznych,

których ceny po przeliczeniu na zło-
te obiegowe przewyższają ceny wy-
robów krajowych o 40, 80 a często
nawet ponad 100 procent. Na pewno
niemały w tym udział mają obowią-
zujące przeliczniki walut zagranicz-
nych na złote obiegowe. Nie mówiąc
już o rzeczywistej porównywalności
użytkowej i jakościowej.

W chwili ustalania ceny wyrobu
krajowego cena światowa jest jesz-
cze jednym koronnym argumentem
producenta na to, że wnioskowana
przez niego cena krajowa powinna
być przyjęta w takiej wysokości, w

jakiej ją zaproponował.

NIEKOSZTOWY TYP CENY
ZBYTU MASZYN I URZĄDZEŃ

Pozostałe, poza kosztami, zasady
ustalania cen zaopatrzeniowych ma-

szyn i urządzeń, tzn. relacyjne i na

podstawie cen światowych, jak już
wyżej powiedziano, nie mają więk-
szego znaczenia w naszej gospodar-
ce. Relacjonuje się tylko niewielki
zakres wyrobów wchodzących w o-

kreślony typoszereg, zaś konfronta-
cja proponowanych cen krajowych
z cenami światowymi na ogół zaw-

sze wykazuje „poprawność" cen kra-
jowych.

Powszechnie wiadomo, że obecne
ceny maszyn i urządzeń, w swej ma-

sie oczywiście, zawierają bardzo du-
żą rezerwę, której ujawnienie dało-
by gospodarce narodowej nie 20 czy
30 dodatkowych miliardów, a 100 lub
więcej. Będą one ujawniane przez
producentów, ale w takiej formie i
zakresie, by zostawić sobie bardzo
duży jeszcze zapas stanowiący ba-
rierę bezpieczeństwa.

Wychodząc z tej pewności (a nie
hipotezy) proponuję coś, co nie mie-
ści się w dotychczasowej formule
ceny środków produkcji. Coś, co

wielu uważać będzie za oczywisty
nonsens. Mianowicie w sferze usta-
lania cen maszyn i urządzeń wykre-
ślić należy definitywnie słowo „kosz-
ty". Określenie wysokości kosztów
własnych produkcji powinno mieć
miejsce tylko przy wyznaczaniu
miernika rentowności, obniżki kosz-
tów itd. Jako jedyne w tej sferze
powinny pozostać hasła RELACJA
i PODZIAŁ KORZYŚCI. Czy jest to

wyrób nowy, produkowany po raz

pierwszy, czy jest to wyrób zmoder-
nizowany -lub tępiej powiedziane u-

lepszony (słowo „modernizacja" nic"
konkretnego nie sugeruje), czy uzu-

pełniający typoszereg, powinien mieć
on wyliczone według określonej me-

tody relacje użytkowe w stosunku
do wyrobów już istniejących i na tej
bazie wyprowadzona być powinna
relacja cenowa.

MIERZENIE JAKOŚCI
WYROBGW

Skąd wziąć system porównywania
jakości wyrobów z technicznego i
użytkowego punktu widzenia? Otóż
w dniach 15 i 16 listopada 1971 r.

odbyło się w Warszawie sympozjum
zorganizowane przez Komisję Eko-
nomiki Jakości Zarządu Głównego
PTE, Centralny Urząd Jakości i
Miar i Instytut Ekonomiki Produk-
cji SGPiS. Naczelnym hasłem sym-
pozjum było: „Cele i metody mie-
rzenia jakości". Z przekroju dyskusji
i dostarczonych na piśmie referatów
wynika, iż wiele ośrodków w kraju
opracowuje, bądź już opracowało

metody mierzenia Jakości maszyn 1
urządzeń. Każda z tych metod ma

swoje zalety i wady, które należy
usunąć, ale wszystkie bez wyjątku
mają tę jedną ogromną wadę, że nie
są nigdzie praktycznie zastosowane.
Nie jest w tej chwili ważne, która
metoda powinna mieć praktyczne
zastosowanie. Ważne jest, by któraś
z tych metod ujrzała wreśzcie świat-
ło dzienne i zaczęła funkcjonować w

codziennym użyciu, bowiem prakty-
cznie zastosowana nawet najgorsza
metoda jest lepsza niż brak jakiej-
kolwiek metody.

Wydaje się, iż najwięcej szans na

praktyczne zastosowanie ma jedna
z metod zbudowana na osnowie pun-
ktowej oceny jakości. Z grubsza wy-
gląda to tak:

Jakość można wyrazić zestawem

przymiotów (cech) określających sto-

pień zgodności z wymaganiami naj-
korzystniejszymi dla danych warun-

ków wykonania lub użytkowania.
Należy dążyć do określenia jakości
za pomocą kryteriów mierzalnych a

w razie ich braku stosuje się kry-
teria ocenialne. Ocena jakości pole-
ga na sumowaniu ocen poszczegól-
nych cech charakteryzujących dany
wyrób. Każdą z badanych cech wy-
robu można przedstawić w formie
zapisu liczbowego wynikającego z

pomiarów metodami metrologiczny-
mi lub polegającego na oszacowaniu
danej cechy. Cechy wyrobu można

podzielić na: 1) ważne, 2) średnio
ważne, 3) mało ważne.

Cechy są nosicielami odpowiednich
mnożników: cecha ważna — mnoż-

nik 3, cecha średnio ważna — 2
i cecha mało ważna — 1.

W odniesieniu do danej cechy za-

kres wyniku pomiaru lub oszacowa-

nia zawiera się w pewnym przedzia-
le, który należy podzielić na trzy o-

bszary. Przy czym dla obszaru naj-
niższego, najmniej korzystnego dla
danej cechy wyrobu, odpowiednik
cyfrowy wynosi „0". Dla przedziału
średniego, przy poziomie odniesienia
równym średniemu standardowi
funkcja wartości równa się „1".
Przedział najwyższy, określany dla
najwyższych standardów świato-
wych, otrzymuje wartość cyfro-

wą „2". Pomiędzy poszczególnymi
przedziałami mogą być stosowane
Wartości ułamkowe celem bar'ziej
precyzyjnego ocenienia danej war-

L tości kryterium.

Przedstawiony system oceny jako-
ści polega na sumowaniu ocen posz-
czególnych cech charakteryzujących
dany wyrób, a sumę oceny porównu-
je się z sumą oceny podobnego wy-
robu. Wynik porównania określa o

i", jeden wyrób jest gorszy (lub
lepszy) użytkowo od drugiego. Na
podstawie ceny dotychczasowej,
wskaźnika jakości i w połączeniu z

ekonomicznym wyliczeniem efekty-
wności zastosowania nowego wyrobu
u użytkownika i podziału wynikają-
cych stąd korzyści między użytkow-
nika i producenta, wyliczyć można

cenę zbytu konkretnej maszyny czy
urządzenia. Tzw. cenę związaną z pa-
rametrami wyrobu.

CENA GRANICZNEJ
OPŁACALNOŚCI

Współczynnik jakości (wynik po-

równywania) podstawiony do formu-
ły ceny na nowy wyrób spowodować
może to, że cena wyrobu będzie tym

wyższa, Im wyższe będą osiągnięcia
techniczne nowego wyrobu i wyli-
czone z parametrów technicznych —

korzyści finansowe. Wyliczenie ko-
rzyści ekonomicznych, związanych z

zastosowaniem nowego wyrobu u

użytkownika, ma ostatecznie jeden
dla wszystkich cel: wprowadzenie
prawidłowego, w sensie społecznych
korzyści, rachunku ekonomicznego
do procesu ustaląnią cen maszyn i

urządzeń i autentycznego stymulowa-
nia postępu technicznego określonej
dziedziny przemysłu. Konstrukcje
nieudane, produkcja droga, społecz-
nie niekorzystna, powinny być po
prostu odrzucane jeszcze przed przy-
stąpieniem do produkcji seryjnej.

Cenę granicznej opłacalności no-

wego wyrobu stanowiącego nowe u-

ruchomienie ustala się na podstawie
ceny wyrobu najbardziej zbliżonego
pod względem technicznym i użyt-
kowym i wyliczonych efektów eko-
nomicznych wg następującego upro-
szczonego wzoru:

C= • (Cd.J)+(E.k)

gdzie:

C — cena zbytu nowego wyrobu
Cd —

cena zbytu dotychczasowego
wyrobu

J — współczynnik Jakości
E — efekt ekonomiczny netto wyni-

kający z zastosowania nowego wyrobu
Ii — współczynnik podziału korzyści.

Cena granicznej opłacalności no-

wego wyrobu powinna być zestawio-
na z kalkulacją kosztów tego wyro-
bu na etapie założeń konstrukcyj-
nych.

W tym celu jednostka przygoto-
wująca założenia i dokumentację
konstrukcyjną opracowuje wstępną
kalkulację kosztów produkcji nowe-

go wyrobu w warunkach technicz-
nego opanowania produkcji.

Jeżeli koszt produkcji nowego wy-
robu powiększony o odpowiednią
stawkę zysku przekracza cenę gra-
nicznej opłacalności, oznacza to, że
uruchomienie produkcji tego wyro-
bu jest społecznie niecelowe.

W takiej sytuacji należy dokonać
weryfikacji kalkulacji celem stwier-
dzenia czy kalkulacja ta nie została
zawyżona. Jeżeli po dokonaniu we-

ryfikacji przyszłych kosztów pro-
dUkciL w dalszym ciągu. pena. gra-
nicznej opłacalności nie pokrywa
kosztów produkcji nowego wyrębu,
należy zaniechać dalszych prac
wdrożeniowych. Jest to przejaw nie-
korzystny z punktu widzenia ekono-
micznego i gospodarczego. Chyba, że
o celowości uruchomienia produkcji
tego wyrobu decydują kryteria poza-
ekonomiczne. W takim przypadku
należy uzyskać dopłatę stanowiącą
różnicę między kosztami produkcji
z doliczoną stawką zysku a ceną
granicznej opłacalności.

JEŻELI PRZYJMUJE SIĘ
KOSZTOWĄ FORMUŁĘ CENY

to należałoby zastanowić się czy nie
jest celowe zmienić nieco • sposób
kalkulowania kosztów własnych i
naliczania narzutu zysku.

W konstrukcjach maszyn i urzą-
dzeń dużo jest elementów pochodzą-
cych z kooperacji, bądź gotowych

. pochodzących z zakupu w jedno-
stkach handlowych. Wszystkie te e-

lementy, zgodnie z obecnym syste-
mem rozliczania kosztów, wliczana
są do kalkulacji w pozycji „mate-
riały bezpośrednie". Następnie ód
wartości tych elementów naliczane
są narzuty zysku.

Bez żadnego wysiłku, bez jakiej-
kolwiek pracy, producent zakupują-
cy wyroby gotowe, bądź zamawia-
jąc je w kooperacji, otrzymuje wy-
nagrodzenie w postaci procentu zy-
sku cd określonych kosztów. Np. sil-
nik wmontowany do jakiegokolwiek
urządzenia daje producentowi zysk
z dwóch powodów. Po pierwsze, że

jest wliczony w koszty materiałowe,
po wtóre, od robocizny związanej z

montażem tego silnika do wyrobu
finalnego. Jeżeli koszt silnika ma

decydujące znaczenie w. kosztach
materiałowych, a tym samym i W
cenie wyrobu finalnego, to jasne
jest, że producent bęrlzic ekiżył do
tego, by zastosować jak najdroższy
silnik.

W energetyce 1 w innych gałę-
ziach przemysłu. "Izie zrepoły by-
wają wartoic! m Mionów zło-
tych, problem mlirzan'a zysków od
kosztów ma1enai-nvyc'n jest znacznie
Ostrzejszy. Często zdarza nie, że pro-
ducent obiektu finalnego, w swym
zakładzie zespołów pochodzących
bądź z kooperacji, K';r1ż z zakupu
np. z importu, w ogóle nie ogląda.
Kooperant li'b jr^no^ka handlu za-

granicznej wysy?» rtnówione ze-

społy wprost na miejsc? montażu.

Wydaje się, że tu również tkwią du-
że rezerwy w obniżeniu koltów in-
westycyjnych. Tym bardziej, że czę-
sto producent występuję jako tzw.

generalny dostawca, za co dolicza
sobie i od własnych wyrobów do-
datkowy zysk.

W kalkulowaniu kosztów własnych
środków produkcji można by wpro-
wad7sć zasadę, od w:"•»?Aw.po-
chodzących z I;oor>eraci! bądź zaku-
pionych jako gotowe r Jemen ty za-

równo w jednrjs^k.tch handlu we-

wnętrznego. *ak : .ici!'i ; *:{!( ach han-
dlu rasrairc-mcjTis nalicza się
zysku. Zbliży to nowy rnxiel ceny
do modelu ceny opartej na kosztach
przerobu.

Ten typ ceny na pewno działałby
przeciwko dćsżer.iom niek''>rych pro-
ducentów do stosowania w swych
wyrobach podzespołów drogich, nie
zawsze"uzasadnionych pad względem
użytkowym, bądź tendencjom do
przechodzenia na typ montażowy
produkcji z elementów, które są a-

ktualnie w obrocie, zamiast dawać
produkcję własną rzeczywiście po-
szukiwaną przez odbiorców.

Do pozycji „Koszty materiałów
bezpośrednich" wliczane byłyby tyl-
ko fe materiały, które w zakładzie
produkcyjnym przechodzą jakikol-
wiek proces przeróbczy, technolo-
giczny jak np. blachy, kształtowniki,
półfabrykaty, surowce, odlewy suro-

we nieobrobione itd. Do kosztów
tych doliczane by były, jak to ma

miejsce dotychczas, koszty zakupu
materiałów. Pozostałe składniki
kosztów materiałowych pochodzące
z kooperacji lub z zakupu jak np.
silniki, łożyska, normalia, osprzęt e-

lektryczny, podzespoły i zespoły go-
towe, odlewy gotowe obrobione itd.
wliczane byłyby po pozycji ..Zysk"
z doliczeniem kosztów zakupu 1
sprzedaży tych materiałów.

ZASADY rozwoju gospodarczego

województwa, w dającym się
określić horyzoncie czasowym,

można podzielić na dwie podstawo-
we grupy, z których pierwsza odnosi
się do założeń w zakresie kierunków
rozwoju województwa, a druga do
założeń w zakresie przestrzennego
zagospodarowania regionu. Podsta-
wową przesłankę kierunku rozwoju
gospodarczego województwa stanowi
zadanie stworzenia w okresie per-
spektywicznym w Polsce warunków
do realizacji wysoko rozwiniętego

społeczeństwa socjalistycznego. Rea-
lizacja tego zadania wymaga racjo-
nalizacji struktury gospodarczej i
przestrzennej kraju.

W pierwszym przypadku oznacza

to intensyfikację rozwoju gałęzi pro-
dukcji i usług modernizujących go-
spodarkę narodową w celu maksy-
malnego zwiększenia stopnia zaspo-

kojenia potrzeb ludności i tempa
wzrostu gospodarczego.

W drugim przypadku natomiast
oznacza to intensyfikację rozwoju w

poszczególnych regionach kraju ga-
łęzi produkcji i usług charakteryzu-
jących się relatywnie wyższą efek-
tywnością ekonomiczną.

W odniesieniu np. do wojewódz-
twa olsztyńskiego oznacza to racjo-
nalne wykorzystanie znajdujących
się tu rezerw surowcowych, rezerw

siły roboczej oraz walorów krajo-
brazowych i wypoczynkowych.

Istotnym czynnikiem umożliwiają-
cym prawidłowe wykorzystanie wła-
ściwości województwa, będzie w tym
okresie potanienie transportu ener-

gii elektrycznej i paliwa w związku
z zagospodarowaniem pokładów
węgla w północno-wschodniej części
Polski (woj. lubelskie).

Pewien wpływ w tym zakresie
mieć będzie również zwiększający się
deficyt wody w południowej części
Polski. Mając powyższe na uwadze
można określić następujące podsta-
wowe zasady determinujące kieru-
nek rozwoju województwa:

O zasada zgodności rozwoju gałęzi
produkcji i usług z kierunkiem
rozwoju kraju, co oznacza przy-
śpieszenie rozwoju gałęzi składa-
jących się na tzw. sektory komp-
leksu żywnościowego, konsump-
cyjnego I nowoczesności;

9 zasada korzyści komparatywnych
powstających z relatywnie wyż-
szej efektywności nakładów, co

oznacza specjalizację wojewódz-
twa i jego poszczególnych części.

Wynikający stąd kierunek rozwo-

ju gospodarczego regionu powinien
maksymalnie nawiązywać do specy-
ficznych na tym terenie właściwości
przyrodniczych oraz demograficz-

nych 1 powinien zapewniać w szcze-

gólności:

# maksymalne wykorzystanie walo-
rów krajobrazowych i rekreacyj-
nych dla rozwoju turystyki i wy-
poczynku,

# maksymalne wykorzystanie wa-

runków przyrodniczych dla roz-

woju w rolnictwie rodzajów pro-
dukcji charakteryzujących się re-

latywnie wyższą niż analogiczne
w kraju i inne rodzaje w woje-
wództwie, efektywnością rozwoju,
co oznacza przede wszystkim in-
tensyfikację hodowli oraz upraw
przemysłowych np. lnu,

# maksymalne przetwórstwo lokal-
nych surowców w zakładach prze-
mysłowych położonych na terenie
województwa olsztyńskiego, co

oznacza przede wszystkim rozwój
przemysłu rolno-spożywczego,
drzewnego, materiałów budowla-
nych, skórzano-obuwniczego, włó-
kienniczego itp.

O maksymalne wykorzystanie pozo-
stałych nadwyżek siły roboczej
dla rozwoju usług, nauki oraz ga-
łęzi przemysłu obsługujących sek-
tor konsumpcji i żywności np.
przemysł maszyn rolniczych, pa-
szowy itd. oraz dla rozwoju gałę-
zi przemysłu sektora nowoczesno-

ści tj. modernizującego istniejącą
w Polsce strukturę przemysłu
i charakteryzującego się stosun-
kowo dużym udziałem produkcji
eksportowej.

Przy wyborze określonych dziedzin
wytwórczości w tej grupie przemysłu
istotne znaczenie powinien mieć
wpływ . korzyści komparatywnych
wynikających z charakteru już wy-

kształconych gałęzi przemysłu o tak
zwanej swobodnej lokalizacji oraz

z położenia województwa między
rozwijającymi się w szybkim tempia
aglomeracjami warszawską i gdań-
ską.

Z realizacją omówionego wyżej
kierunku rozwoju gospodarczego
województwa związane są zasady
przestrzennego zagospodarowania
regionu. W warunkach szeroko po-
jętego środowiska geograficznego re-

gionu powinny one uwzględniać prze-
de wszystkim konieczność ochrony
terenów turystycznych i rekreacyj-
nych przed szkodliwymi skutkami
rozwoju przemysłu, co oznacza pot-
rzebę opracowania odpowiednich u-

staleń dla poszczególnych terenów
i sprecyzowania funkcji poszczegól-
nych miast w celu określenia ośrod-
ków, w których cała gospodarka po-
winna być podporządkowana funkcji
turystycznej 1 ośrodków, w których
turystyka stanowić będzie funkcję
równorzędną lub uzupełniającą.

Należy również dążyć do zapew-
nienia maksymalnej produktywności
areału użytków rolnych, co wyzna-
cza potrzebę opracowania ustaleń
dotyczących rodzajów i form pro-
dukcji rolnej na poszczególnych te-
renach oraz sposobów jej uprzemy-
słowienia (socjalizacji). Wynikiem
tych ustaleń powinna być przede
wszystkim specjalizacja produkcyjna
poszczególnych areałów i związana
z tym wielkość bazy surowcowej de-
terminująca rejonizację • przemysłu
rolno-spożywczego, wydobywczego
i pochodnego.

Powstaje także konieczność opty-
malnego wykorzystania istniejących
nadwyżek siły roboczej, co wyzna-
cza potrzebę sprecyzowania funkcji

dla istniejącej stosunkowo gęstej sie-
ci małych miast. Od roli poszczegól-
nych małych miast, jako ośrodków
określonych rodzajów produkcji
i usług zależy charakter ich rekon-
strukcji gospodarczej, społecznej- i
urbanistycznej, a w związku z tym
również zdolności osadnicze ludności
z przyrostu biologicznego i migracji
ze wsi.

Dla rozwiązania tego problemu
istotne znaczenie posiadają ustalenia
w zakresie lokalizacji poszczególnych
rodzajów zakładów przemysłowych
oraz założenia wielkości i kierunków
rozwoju poszczególnych gałęzi prze-
mysłu o lokalizacji określonej miej-
scową bazą surowcową i gałęzi prze-
mysłu, o lokalizacji bardziej swobod-
nej, zorientowanych głównie na siłę
roboczą.

Mając na uwadzie powyższe zasa-

dy należy, jak się wydaje, wskazać
na potrzebę uściślenia perspekty-
wicznej koncepcji gospodarczego
rozwoju regionu oraz na potrzebę
opracowania jej wersji przestrzennej
precyzującej przeznaczenie poszcze-
gólnych terenów oraz dynamikę roz-

woju poszczególnych ośrodków sieci
osadniczej. Realizacja tego wyma-
ga opracowania w pierwszej kolej-
ności szczegółowych planów regio-
nalnych w dziedzinie rozwoju tury-
styki i wypoczynku oraz rozwoju
rolnictwa i leśnictwa i przemysłu
rolno-spożywczego oraz wydobyw-
czego i drzewnego.

Ustalenia zawarte w tych dwóch
podstawowych planach stanowić po-
winny podstawę dalszych prac nad
planem regionalnym, przy czym w

porównaniu z wyżej wymienionymi
planami szczegółowość tych prac po-
winna być relatywnie mniejsza.
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NOWE
ZJAWISKO
W PGR
BOHDAN KUROWSKI

Wiadomo, ze w Polsce jest kilka

województw, w których państwo-
we gospodarstwa władają jedną

trzecią lub nawet polową użyt-
ków rolnych. W Szczecińsfciem

PGR gospodarzą na 47,4 proc.

uiytków rolnych, w Koszalińskiem
•- na 44,8 proc., w Olsztyńskiem
(• na 33,7 proc.> w Zielonogór-

skiem — na 31,4 proc., w Gdań-

skiem — na 29,2 proc. i we Wro-

cławskiem na 28,9 proc. użyt-
ków rolnych. W Polsce jest 20

powiatów, w których udział pań-
stwa we władaniu ziemią zrów-

nał się z udziałem rolnictwa in-

dywidualnego lub nawet go prze-

wyższa. Kilka takich powiatów

znajduje się w północnej czę-
ści województwa olsztyńskiego.
Wśród nich zaś na czoło wysu-
wa się powiat kętrzyński, gdzie
udział gospodarstw państwowych
we władaniu ziemią zwiększa się
z roku na rok i sięga obecnie

60 proc.
FOT. A . JALOSIŃSJŁI

POWSZECHNIE wiadomo, że nie
ma sensu mówić o rolnictwie
polskim w ogóle, gdyż istnieje

znaczne zróżnicowanie regionalne
. (np. południowa część Polski i za-

chodnia oraz północna jej część).
Dlatego w województwie olsztyń-
skim bardziej niż gdziekolwiek, da-

je o sobie znać zasada, że i w ogól-
nej polityce rolnej, i w dziedzinie
organizacji i zarządzania, to co do-

brę dla jednego obszaru, nie musi
wcale pasować do innego.

Zatęm, nie modną w swoim czasie

Ideą" totalnej „pegeeryzacji" rolni-
ctwa polskiego kierowali się, jak są-

dzę, autorzy projektu powołania
wielkiego przedsiębiorstwa rolniczo-

ifrprzemysłowego w skali jednego po-
Wiatu, ale faktyczną potrzebą racjo-
nalizacji zjawisk gospodarczych
ł Społecznych, które po prostu zaist-

niały, trwają i rosną w siłę.

W tym sensie idea, która narodzi-
ła się wśród olsztyńskich teoretyków,
polityków i praktyków rolnictwa
może i powinna mieć rangę propo-

zycji modelowej przeznaczonej do

przyszłego upowszechniania w po-
wiatach o przewadze ziem w posia-
daniu PGR.

. Wszystkie. dotychczasowe reorga-

nizacje PGR były wynikiem niezde-

cydowanego kluczenia między kon-
cepcją względnie samowystarczalne-
go i stosunkowo niewielkiego go-

spodarstwa rolnego, a ideą dużego
i silnego przedsiębiorstwa wiążącego
w ekonomiczną całość jednostki
mniejsze, wielostronnie wyspecjali-
zowane, które nie muszą a nawet

ftie. mogą być gospodarczo samowy-
starczalne. Dziś jeszcze obie koncep-
cje mają swoich gorących zwolenni-

ków, przy czym za pierwszą z nich
przemawia sprawdzona tradycja, za

drugą zaś czynniki w naszych wa-

runkach raczej przyszłościowe, któ-

re dopiero czas i rzeczywisty, a nie

postulowany jedynie postęp techni-

czny, będzie w stanie zweryfikować.
Instytut Ekonomiki i Organizacji

Rolnictwa Akademii Rolniczo-Tech-
nicznej w Olsztynie na konferencji
naukowej poświęconej ekonomice
PGR w 1971 roku w referacie doc.
dr. hab. Bohdana Wilamowskiego
przedstawił przekonywające argu-

menty za tworzeniem większych,
obejmujących cały powiat (oczywi-
ście w powiatach o dominacji PGR)
jednostek organizacyjno-gospodar-
czych. Oto niektóre z nich:

1. Szybszy obrót środków trwa-

łych, ich większa manewrowość i
możliwość koncentracji na wybra-

nych zadaniach.

2. Możliwość racjonalnego wyko-
rzystania środków produkcji (np.
maszyn), których ilość i znaczenie
będzie się stale zwiększać w związ-
ku z postępem technicznym.

3. Dogodniejsze warunki specja-
lizacji produkcji w powiązaniu z ist-

niejącym przemysłem przetwórczym,
a zarazem możliwość stymulowania
racjonalnego rozwoju tego przemy-
słu.

4. Zintegrowanie produkcji i

usług, których rola, jak wiadomo,
stale się zwiększa, przekształcenie
producenta, będącego dziś ubogim
petentem jednostek usługowych, w

dysponenta usług rolniczych (pod-
porządkowanie pi-oducentom przed-
siębiorstw budowlanych, mechaniza-

cyjnych, melioracyjnych, chemiza-

cyjnych, itp.)

5. Możliwość zwiększenia społecz-
nej efektywności inwestycji dzięki
planowemu podporządkowaniu ich
szerszej organizacji, wyeliminowanie
inwestycji korzystnych jedynie z

punktu widzenia interesów wąsko-
partykularnych.

6. Powiązanie inwestycji mieszka-

niowych, socjalnych i kulturalnych z

podporządkowaną potrzebom pro-

dukcyjnym siecią osiedlową.

7. Zwiększenie możliwości racjo-
nalnej gospodarki zasobami ludzki-
mi. Wprowadzenie wyspecjalizowa-
nych brygad produkcyjnych, pracy

zmianowej w hodowli, planowe roz-

ładowanie — dzięki specjalizacji —

tzw. szczytów w pracach polowych.

Konkretny projekt wdrożenia tej
koncepcji w powiecie kętrzyńskim
przewidywał powołanie kombinatu

rolniczo-przemysłowego, w którego
skład weszłyby etapami istniejące
już'lub specjalnie tworzone: 1) wszy-
stkie wielozakładowe gospodarstwa
rolne z terenu powiatu; 2) przedsię-
biorstwa usługowe takie jak: bu-
dowlano-montażowe, mechanizacji
i transportu, obrotu produktami rol-

nymi, melioracji i budowy dróg;
3) przedsiębiorstwa przemysłu rol-
no-spożywczego (cukrownie, mle-
czarnie); 4) komórki usługowe, jak
laboratorium, zakład weterynarii,
zakład zmechanizowanego obrachun-
ku itp. Statut kotnbihatu zakładał

znaczną koncentrację zarządzania w

centrali kombinatu- na czele z dy-
rektorem wspomaganym przez ko-

legium szefów wchodzących w skład
kombinatu przedsiębiorstw.

Po kilkumiesięcznych dyskusjach
pierwotny projekt został przetwo-
rzony przez zespół powołany do tego
celu w Ministerstwie Rolnictwa.
Przewiduje się przeto powołanie
KĘTRZYŃSKIEGO ZRZESZENIA

ROLNICZO-PRZEMYSŁOWEGO,
„ W CELU STWORZENIA WARUN-
KÓW DLA PRZYSPIESZENIA
WZROSTU PRODUKCJI ROLNEJ
I ROLNO-SPOŻYWCZEJ W JED-
NOSTKACH ORGANIZACYJNYCH
GOSPODARKI PAŃSTWOWEJ,
USPOŁECZNIONEJ ORAZ W ROL-

NICTWIE INDYWIDUALNYM..."
Zrzeszenie ma spełniać wszystkie te

zadania, które zamierzano powierzyć
Kombinatowi, jednak w nowym pro-

jekcie położono istotny nacisk na

konieczność współistnienia różnych
form własności i potrzebę ich wspól-
partnerstwa opartego na przesłan-
kach ekonomicznych.

W tym sensie Zrzeszenie byłoby
tworem mocniej trzymającym się
realnego gruntu teraźniejszością w

mniejszym jednak stopniu antycy-
pującym przyszłość, nieuchronną,
jak się zdaje, na terenach zdecydo-
wanie zdominowanych przez pań-
stwową gospodarkę rolną. Kombinat
miał być formą przedsiębiorstwa mo-

delowego dostosowanego wyłącznie
do terenów o przewadze rolnictwa

państwowego. Zrzeszenie może być
powoływane w zasadzie wszędzie,
gdzie rolnictwo państwowe osiągnęło
pewien znaczący stan posiadania.
I na tym chyba polega najbardziej
oczywisty walor nowej propozycji.

Jednak niektóre cechy proponowa-

nego zrzeszenia budzą pewne wąt-
pliwości, W przeciwieństwie do kom-
binatu, Zrzeszenie będzie jednostką
niejednorodną. W jego skład wejdą
na zasadzie obowiązku przedsiębior-
stwa państwowe, produkcyjne i usłu-
gowe, zaś na zasadzie dobrowolnego
członkostwa jednostki spółdzielcze
i producenci prywatni. Przedsiębior-
stwa państwowe utworzą w ramach
Zrzeszenia zjednoczenie, zachowując
własną osobowość prawną. Jakkol-
wiek dyrektor naczelny Zrzeszenia
będzie miał w stosunku do zgrupo-

wanych w nim przedsiębiorstw pań-
stwowych uprawnienia dyrektora
Zjednoczenia, jest rzeczą oczywistą,
że podporządkowanie będzie tu jed-
nak mniejsze niż w przypadku kom-
binatu. Zachowane również zostaną
ściślejsze niż pierwotnie zakładano
pionowe powiązania branżowe

przedsiębiorstw państwowych wcho-

dzących w skład Zrzeszenia.
Jednostki spółdzielcze, jak powie-

dzieliśmy,, będą dobrowolnymi człon-
kami Zrzeszenia, powiązanymi z nim

przez system umów kooperacyjnych.
Nowy projekt przewiduje, że ogólne
zasady uczestnictwa spółdzielni w

Zrzeszeniu zostaną określone ramo-

wo przez centralne związki spółdziel-
cze. Zakłada się oczywiście, że otrzy-
mają -one odpowiednio wiążące za-

lecenia w tej sprawie. Trudno się
jednak w tym punkcie wyzbyć scep-

tycyzmu, skoro wiadomo, że gdy nie
można wyraźnie komuś czegoś pole-
cić, a następnie to polecenie wy-

egzekwować — zarządzanie zwykle
się komplikuję aż do niemożności.

Rolnicy indywidualni będą zawie-
rać że Zrzeszeniem umowy dwu-
stronne w zakresie usług rolniczych,
kontraktacji i kooperacji. Przyzna-
nie najmniejszym jednostkom go-
spodarczym uprawnień do zawiera-
nia umów kontraktacyjnych bardzo

uprości sprawę i umożliwi w krót-
kim czasie pożądaną ekonomicznie
specjalizację gospodarstw indywidu-
alnych^ . .

jjpwy projekt stawia na ekonomi-
cznąJ 'atrakcyjność Zrzeszenia dla

wszystkich udziałowców. Rozluźnia-

jąc zasady bezpośredniej podległości
kładzie akcent na więzy interesu,
który powinien zintegrować wszystkie
strony uczestniczące w tym tereno-

wym porozumieniu. Nowa organiza-
cja musi więc być silna ekonomicz-
nie. To jeden z najbardziej podsta-
wowych warunków jej powodzenia.

I tu dochodzimy do sprawy naj-
ważniejszej. Koncentracja państwo-
wej własności rolnej wystarczająca
do zainicjowania i wypraktykowania
nowej formy organizacyjno-ekono-
micznej — obojętne czy byłby to

kombinat czy Zrzeszenie — wystę-
puje na terenach stosunkowo naj-

gorjeJ wyposażonych w środki nie-

zbędne do uprawiania nowoczesnego
rolnictwa. Tylko tam można tę no-

wą formę urzeczywistnić, a zarazem

tam właśnie występuje największe
techniczne niedoinwestowanie pań-
stwowego rolnictwa. Dotyczy to w

pełni powiatu Kętrzyn.

A bez niezbędnego wyposażenia
najlepsza nawet koncepcja i jej pró-
by realizacji mogą okazać się jałowe.
Wszakże i dotychczasowe formy kon-
centracji PGR (np. klucze, czy ze-

społy) nie były same przez się złe
lub dobre. Nie zdały egzaminu, gdyż
łączono gospodarstwa tylkó admini-

stracyjnie, nie zmieniając form za-

rządzania i technologii produkcji, nie

dostarczając odpowiednich środków
produkcji i nie koncentrując nakła-
dów inwestycyjnych. Każdy ekspery-
ment, aby mógł przebiegać prawi-
dłowo, wymaga stworzenia odpo-
wiednich warunków. Uwłaszcza te

eksperymenty, które mają służyć
przyszłości, powinny przebiegać w

warunkach możliwie do przyszłości
zbliżonych, a już w żadnym razie
nie odbiegających od przeciętnych
warunków teraźniejszych.

a O fyjQ
trzeba pamiętać, powohijąc Zrzeszę?
nie. Projekt Uchwały Rady Mini-
strów w tej sprawie zawierał lapi-
darne sformułowanie: „MINŁSTElt
ROLNICTWA I PREZYDIUM, WO -

JEWÓDZKIEJ RADY NARODOWEJ
W OLSZTYNIE ZAPEWNIĄ ŚROD-
KI NIEZBĘDNE DLA DZIAŁALNO-
ŚCI ZRZESZENIA".

Wierzę w zobowiązującą móc
Uchwał Rady Ministrów, ale moja
wiara byłaby znacznie głębszą, gdy-
by któryś z załączników Uchwały
zawierał bardziej szczegółowy wykaz
środków, które powinny być do Kę-
trzyna skierowane. Na dobre wypo
sażenie rolnictwa państwowego w

jednym powiecie kraj nasz na pew-
no stać.

BSZAR gruntów Państwowe-

go Funduszu Ziemi wynoszą-

cy od wielu lat ponad 1 min
ba zmniejszył się w 1972 r. poni-
żej tej liczby. Jest to wy.lik zmia-

ny w polityce rolnej, której posu-

nięcia podniosły opłacalność produk-
cji rolnej. Rolnicy starają się nie

tylko utrzymać swe gospodarstwa,
ale dążą także do ich powiększenia.
Zmniejszył się przychód gruntów
do PPZ, a zwiększyło się ich trwale

rozdysponowanie.
... W dniu 1.1.1972 r. obszar grun-

tów PPZ wynosił 1 064,6 tys. ha,
w ci§gu-roku przybyło 117 tys. ha,
a rozdysponowano 224,9 ha, skut-
kiem c?ego obszar gruntów PFZ

PAŃSTWOWY FUNDUSZ
zmniejszył się do 956,7 tys. ha. Bio-

rąc pod uwagę, że 26,1 tys. ha roz-

dysponowano na podstawie umów

przyrzeczenia — sprzedaży czy pro-
tokołów wprowadzenia w użytko-
wanie. stan gruntów PFZ wynosił
w dniu 31.XII.1972 r. — 930,6 tys.
ha.

• PRZYC HÓD GRUNTÓW PFZ W1972R.IW1971r.

Tytuł przychodu
1971 r.

tys. ha •/o
1972 r.

tys. ha

Prżeftazane przez rolników za renty
?r;eisto za zadłużenia
Przejęto 2 tytułu opuszczenia
Przekazano aktem notarialnym
Przymusowy wykup
Ustawowe spadkobranie Państwa
Pr;6jęto z Innych tytułów
Przejęto • z Jednostek uspołecznionych
Zwiększenie na skutek sprost.

Razem

Widzimy, że w 1972 r. przekazano
PFZ O 40 tys. hektarów mniej niż
W r. . Najwięcej przekazali
gruntó-W. indywidualni rolnicy (na
podstawie ustawy z dnia 24.1.1968 r.

o mitach- .',4 innych świadczeniach
dla rolników przekazujacvch nieru-
chomości rolne na własność Pań-
stwa). W ciągu 1972 r. 6 237 rolni-

ków-przekazało, Państwu w całości

swe;Gospodarstwa o obszarze 53 tys.
ha, a r92 rolników w części o obsza-
rze .1,4.. tys. ha. W stosunku do
31971 r.

:

było to mniej o 7,1 tys. ha

pomimo tego, że na podstawie roz-

porządzeń z 5.VI.1971 r. renty ule-
gły podwyższeniu a możliwość prze-
kazania ziemi rozszerzono na gospo-
darstwa' od 2,5 ha przeliczeniowych.

Przekazywanie Państwu gospo-

dąrstw za rentę nie może rozwią-
zać -prawy • większej części tych
rolników, którzy nie sa w stanie

61.5
21,2
11.6
18,0

0,4
0,9
3,7

25,7
14,2

157,2

39.1
13.4

7,4
11.5

0,2
0,6

100,0

54,4
19,1

7,2
6,8
0,5
0,6
1.7

13.7
13,0

117,0

46,5
16,3

6,2
5,8
0,4
0,5
1,5

11,7
11,1

100,0

gospodarować, a którzy hie mają
spadkobierców gotowych objąć go-

spodarstwa. Sprawę rozwiązałoby

objęcie w przyszłości rolników pow-

szechnym ubezpieczeniem emerytal-
nym.

VI Kongres ZSL zobowiązał Na-

czelny Komitet do przygotowania

propozycji w porozumieniu z KC

PZPR, w sprawie stworzenia fun- .

duszu umożliwiającego • Zaopatrze-
nie emerytalne ludności rolniczej
przy udziale świadczeń rolników na

ten cel. (Sprawę ubezpieczenia eme-

rytalnego rolników omawiano już
na łamach „Wsi Współczesnej").

Ubezpieczenie emerytalne wywrze

duży wpływ na. stosunki w rolnic-

twie. w szczególności potzwoli za-

PATRYCY DZIURZYŃSKI

trzymać w gospodarstwach cześć

młodzieży, która opuszcza gospo-

darstwa, gdyż starzy rodzice nie

chcą przekazać im tych gospo-

darstw..

Drugą główną pozycja w bilansie

przejmowanej ziemi przez PFZ są

grunty przeiete za zadłużenia (na
podstawie art. 31 ustawy z dnia
28.VI.62 r.). Nowa polityka rolna
także spowodowała spadek przej-
mowania ziemi z tego tytułu, gdyż
właściciele w większym stopniu re-

gulują zadłużenia. Obserwujemy po-
nadto znaczne zmniejszenie przej-
mowania gospodarstw opuszczo-

nych.
Przejmowanie gruntów z jedno-

stek uspołecznionych zmniejszyło
sie wskutek kończenia przekazywa-
nia gruntów z miast do śąsiednićh
wsi. Na stosunkowo jeszcze duży
poziom sprostowań (wvkrvcia grun-
tów w czasie pomiarów) miaiy
wpływ woj. bvdgoskie i woi, po-
znańskie. Te dwie uozvcje powinny
ulec w następnych latach dalsze-
mu zmniejszeniu.

ROZDYSPONOWANIE GRUNTÓW

Tytuł rozchodu

PPZW1972R.IW1971R.

1971 r,
tys. ha

1972 r.

tys. ha

Sprzedano lub nadano rolnikom
Przekazano PGR
Przekazano spóldz, produkcyj.
Przekazano Państw. Gosp, Leśnemu
Przekazano Innym |edn. rolo.
Przekazano kółkom rolniczym
Przekazano na cele nieroln.

Razem

W 1972 r. rozdysponowano o .47,5
tys. ha gruntów więcej niż w 1971 r.

Najwięcej przejęły i w największym
stopniu (o 28.9 tys. ha) zwiększyły
przejmowanie gruntów PFZ gospo-
darstwa indywidualne.

Bank Rolny sprzedał w 1972 r.

70 tys. ha. Z tego sprzedał jako
samodzielne gospodarstwa 31,6 tys.
ha 3 099 rolnikom. Na upełnorol-
nienie sprzedał 37,8 tys. ha 16 352
rolnikom. Pozostałe 600 ha sprze-
dano jako działki zagrodowe (1121
działek) oraz jako działki mieszka-
niowe (4823 działki). Liczba sprze-

danych działek budowlanych (za-
grodowych i mieszkalnych) wynosi-
ła w 1971 r. 2365.

Należy podkreślić, że w porów-
naniu z 1971 r. ponad dwukrotnie
zwiększył się obszar nabytych w

53.5
57,4
14.9
12.6
35,7

3,3
177,4

30,2
32.4'
8,4
7,1

20.1

1.8

100,0

57.8
18,5

.20 ,6
10.3
32.4
23

224,9

36,7
25,7

8,2
9,2
4,6

14,4
1,2

loo,r

1972 r. gruntów przez indywidual-
nych rolników jv woj. bydgoskim,
koszalińskim, wrocławskim, łódzkim
i rzeszowskim, natomiast w woj.
opolskim nastąpiło zmniejszenie ob-
szaru sprzedanych gruntów.

Państwowe Gospodarstwa Rolne

przejeły. w 1972 r. tyle samo grun-
tów co w 1971 r. Znaczne zwiększe-
nie obszaru przejętych gruntów na-

stąpiło w woj. gdańskim, olsztyń-
skim i zielonogórskim, natomiast

zmniejszenie w woj. koszalińskim,
lubelskim, poznańskim.

Kółka rolnicze poczęły przejmo-
wać grunty z PFZ w. trwałe użyt-
kowanie. W 1972 przejęły bardzo
dużo. bo 32.4 tys. ha. Faktyczny
obszar przeietych gruntów był jed-
nak mniejszy. Skurczył się bowiem

obszar gruntów dzierżawionych
przez kółka (o 21,8 tys. ha).

Grunty PFZ są dzierżawione przez
372100 rolników. Dzierżawią oni

631,9 tys- ha '(przeciętnie pp 1,7 ha).
Obszar griintów użytkowanych bez-

. um ownie zmniejszył sie- o 18,3 tys.
ha (do 33,9 tys. ba). Obsżar grun-
tów dzierżawionych przez kółka rol-
nicze zmniejszy! -się wskutek pnęe-

- kazania gruntów w trwale użytko-
wanie. Ponadto 15 049 rencistów

Użytkuje dożywotnio 10.3 -tys. ha.
Grunty zalesione, leśne, nieużytki
zmniejszył* sie tylko o 6,2. Ugory
i odłogi zmniejszyły się o 35,8 tys.
ha.

Zgodnie z wytycznymi Ministra
Rolnictwa, w okresie' zimowym
działały . powiatowe zespqlv kon-
troli użytkowania gruntów PFZ. do
któryęh należała sprawa wniosków

dotyczących racjonalnego i trwa-

łego rozdysponowania, Eruntów
PFZ na rzecz, tych użytkowników,«
którzy maia możliwości najbardziej ;

intensywnego gospodarowania. —

Szczególnie naleśało uwzględniać*
wnioski o kupno zwożone trrzez do-
tychczasowych dzierżawców, którzy
gwarantują dobre gospodarowanie.

W dvspozveii Binku ; Rolnego bvło •

W dniu 3l.XII .M72 r. 231.4 tys. -ha,
a.32867 rolników zgłosiło wnioski o .

sprzedaż i02,4 .tys! . ha, Zapadły już .

decyzje, sprzedaży gruntów o. ,,ob-

STAN UŻYTKOWANIA GRUNTÓW PFZ W

szarze 54,9 tys. ha 17 tys. rolni-
kom. Niewątpliwie w wyniku dzia-
łalności tych zespołów Bahk Rolny
otrzyma do sprzedaży dalsze grun-

ty PFZ.

Obecnie istnieją sprzyjające wa-

runki, by w najbliższych latach

grunty PFZ uległy dalszeniu zna-

cznemu zmniejszeniu. Przekazywa-
nie gruntów do PFZ wykazuje bo-
wiem tendencje malejącą, a od

administracji rolnej Należy realiza-

cja wniosków powiatdwych zespo-
łów kontroli użytkowahia ziemi w

speawie rozdysponowania gruntów
1 PFZ. Przekazywanie gruntów jed-
nostkom gospodarki uspołecznionej
wymaga uformowania ieft rw korp-
pleksy o korzystnych rozłogach
oraz zapewnienie kredytów Cna

budowę czy rozbudowę baz,-' zwięk-
szenie załogi, dotacji ńa z^eospo-
darowanie). Natomiast sprzedaż
gruntów indywidualnym rolnikom,
użytkującym ponad 70 proc. grun-
tów PFZ, wymaga jedynie prze-

kazywania wykazu gruntów ^Ban-
kowi Rolnemu i dokumentacji ^po-
miarowej (zgodnie z wytycznymi
Ministra Rolnictwa z dnia 4.301 .

1972 r.). Rolnicy ci posiadają nie-

zbędne środki do zagospodarowa-
nia" gruntów: zabudowania, inwen-
tarz żywy i martwy oraz siłe' ren-

boczą. Według oceny prezvdifew
WRN przeszło 350 tys. ha gruntów
PFZ nadaje się do bezzwłocznego
przekazania gospodarstwom indy-
widualnym.

Nadto należałoby poddać anali-
zie przeznaczenie gruntów zakwa-

lifikowanych jako lasy. • grunty le-
śne lub nieużytki (143,2 tvs. ha),
i albo przekazać je PGR, albo
przeznaczyć z powrotem dla pro-

dukcji rolnej. •
;

PNIU 31.XH.1972 R.BYt , NASTĘP1'>TĄCY|

w dzierżawie l v bezumownym ubytkowaniu
rolników 665,3⁄4.

w dzierżawie kółek rolniczych 42,2 -.

w dzierżawie- Ihnycb Instytucji - 10,3
w dożywotnim użytkowaniu rencistów 10,3
grunty Zalesione, leSne, nieużytki ; 143,2
ugory 1 odłogi

s
8.8

Bazem 930,6

71, S
4.6
1,1
1.1

15,4
63

100,0
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ZE ŚWIATA

ROLNICTWO EWO

Wysoki funkcjonariusz włada
wspólnorynkowych w Brukseli, Gu-
enther Thiede zalecił jako ostatecz-
ne rozwiązanie problemu nadwyżek
rolnych w krajach EWG pozostawie-
nie ugorem w ciągu siedmiu naj-
bliższych lat blisko jednej szóstej
areału upraw. Zresztą już wcześniej
raport byłego przewodniczącego ko-
misji EWG, Sicco Mansholta, suge-
rował pozostawienie ugorem 5 min
ha do roku 1980. Drugi raport, spo-
rządzony przez francuskiego profe-
sora Georgesa Vedela, zalecał wy-

łączenie z uprawy 10 min ha do ro-

ku 1985. Zdaniem jednak szeregu
innych ekonomistów sugestie te pro-
wadziłyby do zahamowania rozwoju
ekonomicznego EWG, a w sytuacji
piedBbSFPW pfo^njfcji
występują w skali światowej, gąłe?
cenie takie trzeba uz^ać za wyęc?
szkodliwe. Ostatnie sesje ministrów
rolnictwa państw cztqnkowskich
EWG po burzliwych dpbątąch nig
doszły dq żadnych fconfeiwsjt, wsfciiT
tek zasadniczej rozbieżności stano-
wisk w sprawach metod sterowania
rolnictwem. (S)

W ROLNICTWIE JAPONII

Prasa japońska zaznacza, że sa-

mowystarczalnpść kraju w dziedzi-
nie produktów rolnych zmniejszyła
się i Japonia stała się jednym z

głównych nabywców żywności na

rynku światowym. Udział jej impor-
tu w światowych obrotach produk-
tami rolnymi wynosi już 10 proc.
Prasa wskazuje przy tym na nie-
pokojącą sytuację w rolnictwie ja-
pońskim: przeciętnie tylko 4 proc.
rodzin wiejskich uzyskuje ze swej
pracy mniej więcej takie same do-
chody co rodziny miejskie. Dochody
chłopów japońskich stale zmniejsza-
ją się i ludność wiejska w ostatnich
latach szybko się zmniejsza (w chwili
obecnej wynosi ok. 7 min. osób).
Uprawa ziemi przestała być opła-
calna; większość rodzin chłopskich
żyje z zajęć ubocznych, zachowując
ziemię tylko dlatego, że liczy na

wzrost jej ceny. Prasa stwierdza
brak konkretnego programu zmiany
sytuacji na lepsze. (S)

NIEDOBÓR WOŁOWINY

Deficyt mięsa wołowego na ryn-
ka światowym wzrasta i wg ocen

FAO osiągnie w 1980 roku 1,6 min
ton; w tym deficyt na rynku euro-

pejskim wyniesie 1 min ton. Niektó-
re kraje, gdzie dawniej spożywano
tradycyjnie proteiny pochodzenia ro-

ślinnego, np. soję, obecnie stały się
wielkimi konsumentami mięsa wo-

lowego (tego przykładem jest Japo-
nia, gdzie spożycie wołowiny w cią-
gu dziesięciolecia wzrosło 4-krotnie).
Zdaniem fachowców produkcja nie
nadąży za tak silnym wzrostem za-

potrzebowania. Wprawdzie "rozwija
się tzw. przemysłowy tucz bydła, ale
fachowcy nie wiążą z tym większych
nadziei, przypisując większą rolę
metodom przemysłowym raczej w

hodowli trzody chlewnej i drobiu.

PRODUKCJA RUR

Światowa produkcja rur stalowych
wzrosła w latach 1950—1971 z 11,6
do 48,5 min ton. W okresie tym pro-
dukcja Stanów Zjednoczonych
zmniejszyła się z 8,1 do 6,8 min ton,
a ich udział w światowej produkcji
spadł z 70 do 15 proc. Jednocześnie
Związek Radziecki powiększył pro-
dukcję czterokrotnie, do ponad 13
min ton, wysuwając się na czoło
światowych producentów. Trzecie
miejsce zajmuje Japonia (7 min ton),
a czwarte NRF (4 min ton). Podczas
gdy ZSRR i USA produkują rury
stalowe niemal wyłącznie na potrze-
by własne, Japonia i NRF są naj-
większymi eksporterami tego wyro-
bu na świecie. NRF wywiozła w

1971 r. za granicę 55 proc. swojej
produkcji, Japonia — 44 proc. W
1971 roku światowy eksport rur sta-

lowych wynosił 9,7 min ton. Naj-
większe z dotychczasowych transak-
cje w światowym handlu rurami sta-

lowymi zawarły ZSRR i NRF: w 1970
roku podpisano umowę na kredyto-
wane dostawy z NRF do Związku
Radzieckiego 1,2 min ton rur o du-
żej średnicy, za co ZSRR płacić ma

gazem ziemnym, a w ub. roku za-

warto drugą analogiczną umowę
obejmującą 1,2 min ton zachodnio-
niemieckich rur. (S)

FRANCUSKIE KOMPUTERY

Francuski przemysł komputerowy
osiągnął bardzo dobre wyniki: war-

tość produkcji elektronicznych ma-

szyn liczących (jak również sprzętu
towarzyszącego i pomocniczego oraz

części i podzespołów tych maszyn)
zwiększyła się w ub. roku przeszło
dwukrotnie w porównaniu z rokiem
1971 i wyniosła 700 min dolarów.
Przewiduje się, że w roku 1974 pro-
dukcja ta wzrośnie do 1,1 rilld do-
larów, przy czym prawie połowę
produkcji przeznaczy się na eksport.

EKSPORT TRZECIEGO ŚWIATA

Wg danych UNCTAD w 1972 r.

nastąpił wyrainy wzrost handlu kra-
i jw rozwijających się, które nie tyl-
ko ro.~~3crzyły eksport ropy nafto-
wej i gotowych wyrobów, ale zwięlt-
r zyly także swe wpływy ze sprzeda-
ży innych towarów. Łącznie wpły-
wy rozwijających się krajów z ek-
sportu wzrosły w porównaniu z ro-

kiem 1971 o 15—16 proc. Wiąże się
to nie tylko z ożywieniem aktywno-
ści gospodarczej w uprzemysłowio-
nych krajach kapitalistycznych, ale
też z ponownym wzrostem cen su-

rowców, które w 1971 r. utrzymy-

wały się na bardzo niskim poziomie.
Ten wzrost cen nie był jednak rów-
nomierny: przede wszystkim wzra J
stały ceny aiektórych produktów
rolnych. (S)

ZASOBY ROPY

Szacuje się zbadane do 1972 r.

złoża ropy naftowej na świecie na

87 mld ton. Jest to 35 razy więcej
niż wyniosło wydobycie w 1971 r.

Według ocen ekspertów ekonomicz-
nych zbadane dotychczas złoża wy-
starczą na 15-letnie wydobycie. Nie-
pełny podział tych złóż przed-
stawia się następująco: Środkowy
Wschód — 15 proc-, kraje socjalisty-
czne

— 15 proc., Afryka — 9 proc.,
Ameryka Północna — 8 proc., Ame-
ryka Łacińska — 6 proc., daleki
Wschód i Australia — 2 proc. oraz

Europa zachodnia — 2 proc. Te sza-

cunkowe dane obejmują także no-

wo odkryte złoża pod dnem mórz,
które stanowią jedną piątą całości
światowych rezerw. (S)

KTO MA ZŁOTO

W ogólnej ilości złota stanowiące-
go oficjalnie zarejestrowane oraz

prywatne rezerwy w świecie kapi-
talistycznym —

coraz bardziej zwię-
ksza się udział zasobów prywatnych.
W roku 1971 całość rezerw złota w

. krajach kapitalistycznych szacowa-

na była na blisko 35 tys. ton wartości
ponad 39 miliardów dolarów (ale po
cenie oficjalnej — 35 doi. za uncję).
W roku 1972 nastąpił spadek ogól-
nych rezerw do ok. 32 tys. ton, przy
prawie niezmienionej jednak jego
wartości (podrożenie ceny oficjalnej
z 35 na 38 doi. za uncję). W rzeczy-
wistości zmniejszyły się tylko ofi-
cjalne, państwowe rezerwy złota, na-

tomiast zasoby będące w rękach
prywatnych posiadaczy wzrosły w

tym czasie z prawie 26 do 29
miliardów dolarów (gdyby liczyć to
złoto po cenie rynkowej — jego war«

tość będzie przeszło dwukrotnie wyż-
sza). Obecnie na złoto prywatne —

głównie w rękach wielkich speku-
nantów — przypada 74 procent ca-

łości rezerw świata kapitalistyczne-
go. Najwięcej złota w prywatnych
rękach znajduje się dziś w Eu-
ropie zachodniej, a w tej części
naszego kontynentu — we Francji,
której obywatele są posiadaczami
złota o wartości 5,4 mld dolarów.
Zasoby złota będące w posiadaniu
mieszkańców całej Ameryki P(>łnoc-

nej i Południowej są niższe od za-

chodnioeuropejskich, a nawet od
francuskich i wynoszą 5,2 mld doi.

REGRES FLOTY NRF ^

Wskutek wysokich kosztów eks-
ploatacji statków morskich tonaż

floty handlowej NRF wykazuje osta-
tnio poważny spadek. Podczas gdy
np* koniec 1971 r. zachodnioniemiecki
rejestr statków wykazywał 995 jed-
nostek o łącznym tonażu 8 min BRT,
to w końcu roku ubiegłego już tyl-
ko 825 statków o 7,5 min ton. A w

tym samym czasie światowa flota
handlowa powiększyła się o ponad
21 min ton. (S)

SPÓR O ŚRODOWISKO (S>

Na inwestycje związane z budową
oczyszczalni, filtrów, urządzeń odpy-
lających itp. zachodnioeuropejskie
filie koncernów USA przeznaczają
obecnie —

wg własnych informacji
— 10 proc. całości swoich nakładów
inwestycyjnych, ale dane te zostały
zakwestionowane przez europejskich
ekspertów, którzy oszacowali, iż wy-
datki Amerykanów w Europie za-

chodniej na ochronę środowiska nie
przekraczają 4 procent wydatków
inwestycyjnych. Różnica jest bardzo
istotna. Przyczyną sporów jest też

technologia walki: podczas gdy w

Europie zachodniej coraz szerzej
upowszechniają się np. biologiczne,
a więc bardziej naturalne metody
oczyszczania wód, to Amerykanie z

uporem stosują w swych zachodnio-
europejskich enklawach środki che-
miczne. Inny rodzaj kontrowersji
wynika z różnych sposobów „załat-
wiania" problemu śmierci i odpad-
ków. NRF, Belgia, Francja łożą co-

raz więcej pieniędzy na nowoczesne

spalarnie oraz urządzenia do praso-
wania odpadków, gdy tymczasem
Amerykanie, zdaniem fachowców
europejskich, wyraźnie zaniedbują tę
sprawę. Kapitał USA nie kwapi się
wcale do partycypowania w wydat-
kach na ten cel ponoszonych przez
kraje, w których od lat działa. (S)

ZSRR I TRZECI ŚWIAT

ZSRR podpisał już porozumienie
0 współpracy z 44 państwami Azji,
Afryki i Ameryki Łacińskiej. W bie-
żącej 5-latce przy radzieckiej pomo-
cy powstanie w tych krajach 360
obiektów przemysłowych. Szczegól-
ne znaczenie mają wśród nich zak-
łady hutnicze budowane w Indiach,
Iranie, Turcji, Egipcie i Algierii. Bu-
dowa obiektów metalurgicznych da-
je możliwość rozwoju innych gałęzi
przemysłowych, zwłaszcza przemysłu
maszynowego. Przy pomocy radzie-
ckich specjalistów powstają m. in. w

Indiach wielkie zakłady produkują-
ce sprzęt dla elektrowni cieplnych
1 wodnych, w Iranie fabryka kot-
łów parowych, maszyn rolniczych,
urządzeń dla cukrowni i cementow-

ni, w Iraku — fabryka maszyn rol-
niczych. Ponadto warto wymienić
budowane przy pomocy radzieckiej
zakłady przerobu ropy naftowej w

Turcji oraz fabrykę nawozów sztu-

cznych w Afganistanie i Egipcie, bu-
dowę kombinatu bawełnianego w

Ugandzie, młynów i innych obiek-
tów przemysłu spożywczego w Afga-
nistanie, magazynów zboża w Iranie
i Iraku. (S)

INFLACYJNA KONIUNKTU
KRAJACH KAPITALISTYC

ADAM SZEWORSKI

Od szeregu lał koniunktura gospodarcza w świecie kapitalistycznym
kształtuje się pod znakiem przybierającej na sile inflacji na rynkach
wewnętrznych nięmal wszystkich krajów uprzemysłowionych. Pod
względem swej intensywności i powszechności tendencja ta nie znaj-
duje precedensu w historii rozwoju gospodarczego tych krajów w wa-

runkach pokojowych.

JAK
dotychczas — Inflacja o-

piera się skutecznie zarówno
wpływom czynników rynko-

wych (rozwijając się pomimo rece-

sji, które wystąpiły w międzyczasie
w poszczególnych regionach świata
kapitalistycznego) jak i oddziaływa-
niu polityki państwa (sięgającego w

niektórych państwach do najbardziej
drastycznych środków w celu nie-
dopuszczenia do dalszego wzrostu
cen). Wraz z rozwojem silnego oży-
wienia cyklicznego po przebytych re-

cesjach oraz gwałtowną zwyżką cen

podstawowych surowców od końca
ubiegłego roku — rozwój sytuacji
przybrał w ostatnich miesiącach w

istocie charakter ogólnoświatowego
„boomu" inflacyjnego.

LICZBY MÓWIĄ

Ogólny pozipm cen dóbr i usług
w krajach Europy Zachodniej pod-
niósł się w latach 1969—1972 o ok.
27 proc., wykazując średnie tempo
wzrostu o ponad 6 proc. rocznie. W
ciągu . I półrocza bież. roku ceny te

rosły w tempie ok. 8—9 proc. w ska-
li rocznej. Kontrastuje to aż nazbyt
wyraźnie ze średnim wzrostem o ok.
3,8 proc. rocznie za poprzednie 15 lat,
w ciągu których kraje Europy Za-
chodniej bynajmniej nie były wolne
od występowania presji inflacyjnych.
Cechą charakterystyczną ostatniej
inflacji jest ponadto na ogół wyrów-
nana stopa wzrostu ce.i w poszcze-
gólnych krajach, niezależnie od róż-
nic w nacisku popytu na aparat wyt-
wórczy i rezerwy siły roboczej.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie
tendencje inflacyjne wystąpiły już
wcześniej, bo w 1968 r., ogólny'wskaź-
nik cen dóbr i usług podniósł się od
tego czasu do 1972 r. W podobnym
stopniu, tj. o ok. 23 proc. Wpraw-
dzie tempo tego wzrostu byłó tam
nieco słabsze niż w Europie Zachod-
niej, niemniej w relacji do średniej
długookresowej za poprzednie lata,
kształtującej się dla Stanów Zjedno-
czonyę<ht0-'nąrr;@ozipmie;.<;ni8spełna 2

proc., jego przyspieszenie było jeszcze
bardziej, wyraźne. Należy.przy tym
podkreślić, że wskaźnik ten dotyczy
również fljkresji, po sierpniu 1971 r. ,

w którym ceny większości dóbr i
usług, jak też płace, po początko-
wym trzymiesięcznym zamrożeniu,
poddane zostały ścisłej kontroli pań-
stwa. Osiągnięcie swego zamierzone-
go celu przez tę niezwykłą, jak na

stosunki amerykańskie, interwencję
państwa w mechanizmie rynku —

mianowicie obniżenia tempa wzrostu

cenw1972r.do3proc. — bynaj-
mniej nie położyło kresu tendencjom
inflacyjnym. Dały one o sobie znać
ponownie w postaci wzrostu' cen w

tempie ponad 8 proc. w skali rocz-

nej bezpośrednio po złagodzeniu ich
kontroli w początku* bież: roku, po-
wodując w połowie czerwca ponow-
ne zamrożenie ich przez rząd na ok-
res dwu miesięcy w celu przygoto-
wania nowego programu bezpośred-
niej kontroli.

Jeśli chodzi o wpływ recesji na

kształtowanie się omawianej tenden-
cji, to warto podkreślić, że w Sta-
nach Zjednoczonych minęła ona bez
wpływu na ruchy wskaźnika cen:
właśnie w roku recesji 1970 wyka-
zał on najsilniejsze tempo wzrostu,
w omawianym okresie, podnosząc się
o 5,5 proc. W krajach Europy Za-
chodniej recesja 1971—72 r. dopro-
wadziła jedynie do krótkotrwałego,
lekkiego złagodzenia tempa wzrostu

cen, w istocie niemal niedostrzegal-
nego w danych statystycznych w

przedziałach rocznych. Z chwilą bo-
wiem, gdy po osłabieniu tempa wzro-

stu produkcji rządy poszczególnych
krajów przeszły do nieco aktywniej-
szej polityki w związku z ogólnym
wzrostem bezrobocia —

ceny zaczę-
ły wszędzie ponownie silnie zwyżko-
wać, przewyższając na ogół swe

wskaźniki wzrostu sprzed recesji.
Podobne tylko przejściowe zahamo-
wanie wzrostu cen przyniosła z sobą
recesja 1971—72 roku w Japonii, po
czym ponownie wystąpiła tam silna
tendencja zwyżkowa.

INFLACJA A WZROST
GOSPODARCZY

Obserwowany w ostatnich latach
rozwój sytuacji w większości krajów
kapitalistycznych wydaje się pot-
wierdzać tezę, że dopuszczanie do
występowania w sposób ciągły tzw.
„ pełzającej" inflacji musi prowadzić
z biegiem czasu do jej przekształ-
cania się w inflację „otwartą", z ja-
ką mamy właśnie do czynienia, bądź
nawet do inflacji „galopującej''. O
ile jednak poglądy, że inflacja „peł-
zająca" jest czynnikiem sprzyjają-
cym wzrostowi gospodarczemu, nie
znajdują przeciwdowodów w faktycz-
nym rozwoju, to z drugiej strony
brak jest w nim wyraźnego potwier-
dzenia dla poglądów, że inflacja „ot-
warta" wywiera pod tym względem
ujemne skutki.

Wydaje się, że jako czynnik od-
działujący bezpośrednio na

wzrost gospodarczy inflancja ma dlań
dodatnie skutki, bez względu na

jej tempo (oczywiście w rozsądnych
granicach) jak też bez względu na

jej źródła i przyczyny
—

w tej mie- .

rze, w jakiej prowadzi do zwiększa-
nia wolumenu decyzji inwestycyj-
nych podejmowanych przez kapitali-
stów (obniżając realną stopę procen-
tową od kredytów zaciąganych na ce-

le inwestycji w stosunku do stopy
nominalnej i zwiększając rozpiętość
między oczekiwaną stopą zysku z

tych inwestycji a faktyczną stopą
procentową). Natomiast ujemne
skutki inflacji dla wzrostu gospodar-
czego mają głównie charakter po-
średni. W szczególności mogą one

wynikać z jej wpływu na kształto-
wanie się bilansu płatniczego lub po-
działu dochodu narodowego danego
kraju.

Inflacja wewnętrzna* poprzez swo-

je oddziaływanie na bilans płatniczy
wywołuje efekty ujemne dla gospo-
darki danego kraju: powoduje ona

wzrost cen produktów krajowych w

stosunku do odpowiednich produk-
tów zagranicznych, co przy danym
poziomie popytu przejawia się we

wzroście importu i spadku eksportu,
powodując pogarszanie się salda bi-
lansu handlowego, które w końcu
doprowadzić mur-i do kryzysu płat-
niczego danego kraju. Alternatyw-
nym rozwiązaniem tego kryzysu jest
bądź dewaluacja, która przez obni-
żenie kursu wymiennego waluty kra-
jowej poprawia konkurencyjność od-
nośnych produktów w stosunku do
produktów zagranicznych, oddziału-
jąc na wzrost eksportu i spadek im-
portu, bądź polityka dcflacyjna
zmierzająca do ograniczenia impor-
tu w drodze osłabienia popytu wew-

nętrznego.
' Z punktu widzenia wpływu infla-
cji na podział dochodu narodowego
zwykło się rozróżniać w teorii mię-
dzy inflacją popytu i inflacją kosz-
tów. Inflacja popytu, pociągając za

sobą wzrost udziału zysków w do-
chodzie, jest uważana za czynnik od-
działujący dodatnio ńa wzrost

gospodarczy przez zwiększanie poda-
ży oszczędności ułatwiające finan-
sowanie inwestycji. Inflancję kasztów
identyfikuje się na ogół ze wzrostem

płac, nie znajdującym odpowiednika
we wzroście wydajności pracy, co na

zasadzie odwrotnego efektu (tj.
zmniejszenia podaży oszczędności i
zwiększenia pobytu konsumpcyjne-
go) jest uważane za czynnik oddzia-
łujący ujemnie na wzrost gospo-
darczy. Rozróżnienie to ma jednak
niewielkie znaczenie praktyczne w

przypadku krajów rozwiniętych, po-
nieważ w rzeczywistości trudno jest
tam na ogół rozróżnić właściwe źród-
ła wzrostu cen.

PROBLEMY INFLACJI
W USA

' Wzrost cen w omawianym okresie
w Stanach Zjednoczonych — mają-
cy ostatnio swe źródło we wzroście
płac nie znajdującym pełnego po-
krycia we wzroście wydajności pra-
cy

— pozostawał w bezpośrednim
związku z wyraźnym przesunięciem
w podziale dochodu na korzyść zy-
sków korporacji, które dokonało się
już poprzednio w okresie wysokiej
koniunktury lat sześćdziesiątych,
zwłaszcza w jej szczytowej fazie
przypadającej na okres eskalacji a-

merykańskiej interwencji zbrojnej
w. Wietnamie.

Znamienne jest w związku z tym
na ogół pozytywne przyjęcie, z ja-
kim spotkało się ze strony wielkie-
go businessu tak sprzeczne z jego
ideologią gospodarki wolnorynkowej
poddanie płac i cen bezpośredniej
kontroli państwa w połowie 1971 r.,
z drugiej zaś strony niechęć, z jaką
odniosły się do niego amerykańskie
związki zawodowe.

Wśród przedstawicieli wielkiego
businessu pojawiła się ostatnio o-

pinia — wypowiedziana m. in. usta-
mi. przewodniczącego Systemu Re-
zerwy Federalnej — że nieskutecz-
ność stosowanych dotychczas środ-
ków polityki pieniężnej i budżeto-
wej w zakresie żwalczania inflacji
wymaga wzbogacenia arsenału środ-
ków stabilizacyjnych państwa środ-
kami bezpośredniej regulacji cen i
dochodów pieniężnych. Nietrudno
jest zrozumieć tę nagłą zmianę w na-

stawieniu wielkiego kapitału do bez-
pośredniego ingerowania' państwa w

działanie mechanizmu rynku opano-
Wańego przez monopole. W istocie,
system kontroli, o którym mowa, nie
przeszkodził wzrostowi zysków kor-
poracji; po dłuższej przerwie zaczę-
ły one po jego ustanowieniu szybko
rosnąć, osiągając ostatnio wraz z o-

gólnym „boomem" gospodarczym co-

raz nowe rekordowe poziomy.
System ten natomiast okazał się

skutecznym narzędziem zahamowa-
nia wzrostu płac robotniczych. Do te-

go stopnia, że powzięte w czerwcu

bież. roku nowe posunięcia antyin-
flacyjne dotyczyły tym razem zam-

rożenia jedynie cen, podczas gdy pła-

ce pozostały pod dotychczasowym
reżimem kontroli.

Nie wydaje się jednak, aby system
ten mógł jeszcze przez dłuższy czas

spełniać swoją dotychczasową rolę.
Istotnym elementem wzrostu ogól-
nego poziomu cen od połowy 1972 r.

(tak w Stanach Zjednoczonych, jak i
w Europie Zachodniej) stał się
wzrost -

cen żywności, spowodowany
zwiększonym popytem na rynku
światowym przy obniżonej podaży
pod wpływem słabych zbiorów. Z na-

tury rzeczy odbijał się on stosunko-
wo silniej na realnych dochodach lu-
dzi pracy niż innych grup społecz-
nych. W tych warunkach omawia-
ny system kontroli płac miał taki
effekt, że w ciągu kilku ostatnich
miesięcy przeciętna płaca realna po
opodatkowaniu robotnika amerykań-
skiego zatrudnionego w produkcji
obniżała się. Jeśli ponadto zważyć,
że mimo szybkiego wzrostu produk-
cji stopa bezrobocia nie doznała wy-
datniejszej poprawy w porównaniu
ze swym poziomem z czasu recesji,
to okazuje się, że beneficjentem te-

go „boomu" rozwijającego się pod
osłoną antyinflacyjną jest wielki ka-
pitał, koszty zaś tej osłony obciąża-
ją wyłącznie klasę robotniczą.

Konsekwencje tego polegające na

obniżaniu się realnego udziału klasy
robotniczej w wytwarzanym docho-
dzie narodowym nie rokują nadziei
na powodzenie kolejnej, tj. IV fazy
polityki stabilizacyjnej, któi-a ma zo-

stać wprowadzona w życie po upły-
wie dwumiesięcznego okresu occc-

nego zamrożenia cen. Należy się li-
czyć ze zdecydowanymi wystąpienia-
mi związków zawodowych, z żąda-
niami wydatnych podwyżek płac w

nowej - rundzie negocjacji umów
zbiorowych w przemyśle, popartymi
środkami nacisku, jakimi dysponuje
klasa robotnicza.

Omówiona wyżej polityka antyin-
flacyjna w Stanach Zjednoczonych
zwłaszcza w ostatnich dwu latach —

zainicjowana w istocie wraz z prze-
jęciem rządów przez partię republi-
kańską w 1969 r.

— wydaje się wska-
zywać na przyznanie wyższego niż
dotychczas priorytetu stabilizacji cen

w porównaniu z wysokim porfomem
zatrudnienia w ramach ogólnego sy-
stemu celów polityki gospodarczej
państwa- Co prawda nigdy dotąd ża-
den z powojennych rządów amery-
kańskich nie znajdował się wojpec
tak jaskrawo zarysowanego dylema-
tu „stabilizcja cen czy .pełne za-

trudnienie". Jednakże również nigdy
dotąd żaden. rząd amerykański nie
posługiwał się w swojej polityce sta-

bilizacyjnej środkami tak nietypo-
wymi, jak to miało miejsce w ostat-
nich dwu latach, ani nie 'wykazy-
wał tak mało energii w dążeniu do
przyspieszenia poprawy sytuacji w

zakresie bezrobocia i osiągnięcia
wysokiego poziomu zatrudnienia.

Tę zmianę priorytetów może tłu-
maczyć sytuacja bilansu płatniczego
Stanów Zjednoczonych, wykazują-
ca od kilku lat znamiona ostrego
kryzysu o szkodliwych skutkach za-

równo dla gospodarki amerykańskiej
jak i dla całego światowego systemu
kapitalistycznego. W tej sytuacji
problem bilansu płatniczego zaczął
liczyć się jako jeden z istotnych czyn-
ników określających politykę gospo-
darczą rządu amerykańskiego rów-
nież na rynku wewnętrznym —

co

poprzednio, dzięki stosunkowo wy-

sokiej niezależności gospodarki ame-

rykańskiej od wymiany z zagranicą,
na ogół nie miało miejsca.

W ten sposób znikła obecnie jed-
na z istotnych różnic dzielących sy-
tuację gospodarczą Stanów Zjedno-
czonych od sytuacji większości kra-
jów Europy Zachodniej. A nawet w

pewnym sensie nastąpiło odwrócenie
tych sytuacji, gdyż w porównaniu z

kryźysową sytuacją bilansu płatni-
czego Stanów Zjednoczonych, kra-
je zachodnioeuropejskie przeżywają
pod tym względem wyjątkowo po-
myślny okres, będący wynikiem sy-
stematycznej poprawy ich sytuacji
płatniczej opartej na ekspansji ek-
sportu. (Wyjątek stanowi tu nadal
W.Brytania).

PROBLEMY INFLACJI
W EUROPIE ZACHODNIEJ

O ile dla" Stanów Zjednoczonych
problemy inflacji na rynku wew-

nętrznym - nabrały w kontekście

zmlehlonej sytuacji płatniczej prio-
rytetowego znaczenia, odsuwając
nieco w cień problemy zatrudnienia,
o tyle w większości krajów Europy
Zachodniej można mówić o przesu-
nięciu w odwrotnym kierunku. Pro-
blematyka nacisków inflacyjnych,
która w warunkach na ogół pomyśl-
niejszej niż w Stanach Zjednoczo-
nych sytuacji w dziedzinie zatrudnie-
nia, dominowała nad polityką go-
spodarczą krajów zachodnioeuropej-
skich, mogła w ostatnim okresie
stracić nieco na ostrości, dając wię-
cej swobody rządom poszczególnych
krajów w zakresie „nakręcania" ko-
niunktury dla rozwiązania proble-
mów bezrobocia. Istotnie, po zała-
maniu koniunktury w 1971—72 r.

kraje te, nie czekając na wygaśnię-
cie inflacji przestawiały się stosun-
kowo szybko na tory „nakręcania"
koniunktury dclewając niejako w

ten sposób oliwy do nie wygaszone-
go jeszcze ogniska inflacji.

Prowadzenie takiej polityki, bądź
co bądź niezwykle ryzykownej, bo
grożącej przekształceniem się infla-
cji „otwartej" w inflację „galopują-
cą" — było możliwe dzięki jednej
ze specyficznych cech tej inflacji, o

której wspomnieliśmy na wstępie,
mianowicie jej powszechności.
Ujemne skutki, jakie inflacja wywie-
ra na bilans r-'atnjczy, mają miejsce
w istocie tylko wówczas, gdy wystę-
puje ona w danym kraju w sposób
odosobniony. Natomiast jeśli wystę-
puje ona również u jego partnerów

'

handlowych, wówczas jej ujemny
wpływ na konkurencyjność ekspor-
tu tego kraju jest równoważony przez
podobny wpływ, jaki inflacja u je-
go konkurentów wywiera na ich eks- '

port. A jak stwierdziliśmy na wstę-
pie, obecna inflacja w Europie Za-
chodniej charakteryzuje się nie tyl-
ko swym powszechnym charakterem,
obejmując wszystkie kraje uprze-
mysłowione, ale też podobnym tem-

pem wzrostu cen w tych krajach.

Do wzglednie pomyślnej sytuacji
bilansów płatniczych krajów zachod-
nioeuropejskich w warunkach rozwi-
jającej się na ich rynkach wewnęt-
rznych inflacji przyczyniał się rów-
nież fakt, iż ceny surowców impor-
towanych z krajów rolniczo-surow-
cowyęh nie wykazywały początkowo
tendencji zwyżkowych, umożliwiając
w ten sposób zaopatrywanie się w

tych krajach w tanie surowce. Sil?
na zwyżka cen, która objęła te pro-
dukty w końcu 1972 r., pozbawiła
kraje uprzemysłowione tych korzy-
ści, nadal nie wpłynęła jednak w za-

sadniczym stopniu na kształtowanie
się bilansów handlowych krajów za-

chodnioeuropejskich.

Istotnych zmian pod tym wzglę-
dem mogą one raczej oczekiwać w

wyniku przejawienia się długookre-
sowych efektów przeprowadzanych
w ciągu ostatnich dwu lat zmiany
relacji wymiennych walut, zwłasz-
cza w stosunku do dolara, jak też
w zależności od skuteczności dal-
szych posunięć antyinflacyjnych rzą-
du amerykańskiego. Obydwa ta

czynniki będą miały bowiem istotne
znaczenie dla konkurencyjności pro-
duktów krajów zachodnioeuropej-
skich w stosunku do produktów a-

merykańslcich i będą w ten sposób
rzutowały na możliwości dalszej eks-
pansji eksportowej tych krajów, sta-

nowiącej główną podstawę ich szyb-
kiego wzrostu gospodarczego i umac-

niania się ich sytuacji płatniczej w

obrotach międzynarodowych. W
miarę przejawiania się efektów tych
czynników problem stabilizacji cen

wewnętrznych będzie coraz bardziej
przybierał na znaczeniu, stawiając
ponownie kraje zachodnioeuropej-
skie wobec dylematu „stabilizacja
czy pełne zatrudnienie", którego w

ostatnim okresie udawało się Unikać.

Niezależnie jednak od dalszych e-

fektów obecnej inflacji, jest ona

istotnym elementem dokonującego
się przegrupowania w układzie sił

między dwoma wielkimi ośrodkami

gospodarczymi w obrębie świata ka-

pitalistycznego, Stanami Zjednoczo-
nymi i Europą Zachodnią, które to

przegrupowanie — jak dotąd —

przebiega na korzyść Europy Za-

chodniej.
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„POLIMEX-CEKOP" Sp. I o. o.,

która powstała w wyniku połą-
czenia z dniem 1 stycznia 1971 r.

dwóch przedsiębiorstw handlu

zagranicznego „POLIMEX" i

„CEKOP" z równoczesnym prze-

jęciem częściowej działalności

GHZ „METLEXPORT", przejęła
w nowym układzie organizacyj-
nym bogate tradycje wymiany

towarowej ze Związkiem Ra-

dzieckim, liczące już 28 lat.

POWSTAŁA
w 1943 roku Cen-

trala Handlu Zagranicznego

„POLIMEX" zawarła swe

pierwsze kontrakty jeszcze w tym
samym role u, właśnie ze Związkiem
Radzieckim. Były to początkowo
niewielkie kontrakty na dostawę z

ZSRR urządzeń dla odbudowy wanych
ze zniszczeń wojennych fabryk, 'ale

już w? latach 1950—51 „POLIMEX"
stał -sie: importerem 55 Kraju Rad

tale .'Ważnych dla naszej gospodarki
narodowej obiektów przemysłowych
jak: .Fabryka Samochodów Osobo-

wych na. Żeraniu, Fabryka Samo-
chodów - Ciężarowych w Lublinie;.

Fabryka. Łożysk Tocznych w Kraś-

liiku,',. Zakłady Azotowe W Kędzie-
rzynie» Fabryka Kauczuku Synte-
tycznego w Oświęcimiu i wielu in-

nych. W miarę upływu lat i wzro-

stu tempa uprzemysłowienia nasze-

go liraju rozszerzał' się import urzą-

dzeń przemysłowych ze Związku
Radzieckiego. Następują dostawy dla'

Ząkładów Petrochemicznych w

Płocku, dla wielu ..cementowni i. za-

kładów przemysłu chemicznego oraz

. budownictwa uprzemysłowionego.'
Zmienia się równocześnie struktu-

ra-obrotów „POLIMEX-CEK0P" ze

Związkiem Radzieckim.

KOMPLETNE OBIEKTY

Rozwijający się krajowy przemysł
maszynowy stwarza bazę dla zao-

ferowania dostawy z Polski do

Związku Radzieckiego pierwszego
kompletnego obiektu.' ! tak w stycz-
niu 1957 r.. został zawarty między
CHZ „CEKOP" i radziecką Centra-

lą Handlu Zagranicznego; „TECH-
NOPROM-IMPORT" kontrakt na

dostawę pierwszych polskich kom-

pletnych obiektów do ZSRR. Przed-

miotem tego kontraktu było 10 Wy-
twórni betonów komórkowych,! któr

re
'

zostały dostarczone^ do ZSRR w

latach 1957—195«, W-roku 1958 zo-

stały podpisane kontrakty na dosta-

wę do ZSRR dalszych kompletnych
obiektów; były to urządzenia dla

ciikrowni-chlodni składowych. Da-

ło to początek dynamicznemu roz-

wojowi eksportu przęz „POLIMEX-
CEKOP" kompletnych obiektów

przemysłowych do ZSRR, który stał

się dziś naszym głównym odbior-

cą.

Wykaz wyeksportowanych prśez
„POLIMEX-CEKOP" do Kraju Rad

obiektów, dp końca 1972 r. jest po-

fcaźny i obejmuje 142 obiekty prze-

mysłowe, w tym: chłodnie składo-
we; fabryki kwasu siarkowego, fa-

brykę polistyrenu spienionego 1 in-
ne.

Stale rosnąca zdolność oferowania

przez polski przemysł cotaz szer-

szego asortymentu maszyn- i urzą-

dzeń dla kompletnych obiektów

oraz konsekwentne rozszerzanie

współpracy i wymiany ' towarowej
ze Związkiem Radzieckim w ra-

mach integracji gospodarczej kra-

jów RWPG; spowodowały, . że w la-

eksportowej, jesteśmy w stanie co-

raz lepiej zaspokajać wymagania
naszych, '

radzieckich odbiorców.
Skala jpotrzeb i wzrastające wyma-

gania jakościowe rynku radzieckie-

go, prS&sądżające o dużych z regu-

ły śeriaęh dostaw poszczególnych
rodzajów kompletnych obiektów,
przy występującej tendencji do ich

doskonalenia i optymalizacji, zde-

terminowały kompleksowy rozwój
wielu gałęzi przemysłu' krajowego.

Trwałe uznanie na rynku radziec-

kim zdobyły sobie labryki kwasu

PRZEMYSŁU
LEONARD LACHOWSKI

tach 1973—75 „ POLIMEX-CEKOP"

dostarczy do ZSRR na: podstawie
zawartych już kontraktów maszyny

i urządzenia dla około 90 komplet-
nych obiektów przemysłowych.

W okresie 15 lat działalności eks-

portowej „ POLIMEX-CEKOP" na

rynku radzieckim, dostarczono kom-

pletne urządzenia i wyposażenie dla

pokaźnej ilości zakładów, przemy-

słowych. Było to możliwe ;w" Jópai>
ciu o rozwinięte, wyspecjalizowane
branżowo.. Zaplecze j .produkćyfjjjO--

;-tećhnieżne polskiego przemysłu ma-

szynowego ź czołoWymi naszymi
dostawcami, głównie: Zjednoczenia
Przemyślu Budowy Urządzeń Che-

micznych „CHEMAK" i Zjednocze-
nia Przemysłu Budowy. Maszyn
Ciężkich „ZEMAK" .

W- oparciu na wieloletnich do-

świadczeniach , nagromadzonych w

rezultacie wszechstronnegó- inten-

sywnego uprzemysłowienia naszego

kraju wzbogacone pozytywnymi wy-

nikami dotychczasowej działalności

siarkowego. Były to początkowo o-

biekty, o wydajności 100 i 180 tys.
ton na rok, a ich stopień automa-

tyzacji był raczej skromny. Na-

stępne fabryki miały już wydajność
360 tys. ton, a podpisane ostatnio

kontrakty obejmują fabryki kwasu

siarkowego o' 'Wydajności 500 tys.

ton, o wysokim stopniu automaty-

zacji.

Drugim' lasói^tym^iifem, którego
eksport rozwija: się nieustannie są

•fabryki,^ płjEt. , . pilśniowych;. Dostar-

czane- aktualnie zakłady wyposaża-
ne śą w zmodernizowany park ma-

szynowy z uwzględnieniem najnow-
szych rozwiązań , technicznych np.

termorozwłókniacze o
' 4-krotnie

większej niż poprzednio wydajności,
w których * podawanie masy drzew-

nej odbywa się automatycznie i ste-

rowane-jest przy pomocy izotopu
promieniotwórczego.

Obecnie przemysł nasz opracowu-

je nowe projekty ofert dla od bior-

co w-radzieckich zarówno w zakre-

RECENZJE • RECENZJE

BADANIE
RYNKÓW
EKSPORTOWYCH
K SIĄŻKA BARBARY TOKAR-

SKIEJ „BADANIE RYNKÓW
EKSPORTOWYCH" (Warsza-

wa, PWE, 1973) stanowi pewien zbiór
Wskazań dotyczących przedmiotu ba-
dań rynku oraz tego, w jaki sposób
należy przystępować do jego analizy.
A zatem jest to pewna propozycja
metody badawczej. Ponieważ opra-
cowanie poprawnej metody badania
rynków jest warunkiem sine qua
non otrżymania bardziej lub mniej
adekwatnych rezultatów, z tego też
punktu Widzenia spojrzymy na re-

cenzowaną książkę. Autorce nie
można zarzucić braku metody. Ale
po przeczytaniu książki rodzi nastę-
pujące pytanie: do kogo właściwie
jest ona adresowana? Bo jeżęli do
profesjonalistów, to jest napisana
zbyt popularnie, zawierając niewiele
aspektów nowatorskich. Jeśli nato-
miast adresatem mają być osoby po-
czątkujące w zapoznawaniu się z

problematyką badania rynków eks-
portowych, to książka jest często
zbyt ogólnikowa.

Książkę można by • podzielić na

dwie zasadnicze części. Pierwszą z

nich stanowi próba wskazania, pew-
nej metody badania rynków ekspor-
towych, druga natomiast traiktuje o

źródłach informacji oraz technice
ich zbierania i opracowywania. W
zasadzie trudno jest w całym opra-
cowaniu wyraźnie te części wyod-,
rębnie, gdyż często przeplatają się
one wzajemnie. Z punktu widzenia
przeznaczenia książki między wy-

mienionymi częściami istnieje wy-
raźna sprzeczność, będąca . jedno-
cześnie wyrazem niedopracowania
metody.

O ile bowiem problematyka zwią-
zana ze zbieraniem i opracowywa-
niem materiałów jest przedstawiona
ciekawie dla czytelnika, który- za-

poznaje się dopiero z zagadnieniami
badania rynków, o tyle część pierw-
sza, jak już. wspomnieliśmy, jest
zbyt ogólnikowa.

Przejdźmy obecnie do omówienia
najbardziej ewidentnych niedomó-

sie zmodernizowanych" dostarcza-

nych już obiektów jak i nowego

asortymentu a w szczególności w

dziedzinie urządzeń dla przemysłu
spożywczego i materiałów budo-

wlanych, których dostawę do ZSRR

rozpoczniemy jeszcze w bieżącej
pięciolatce.

MASZYNY

Obraz działalności „POLIMEX-
CEKOP" na rynku radzieckim był-
by niepełny, gdyby ograniczyć go

wyłącznie do kompletnych obiektów

przemysłowych. Równolegle bowiem z

kompletnymi obiektami „POLIMEX-
CEKOP" eksportuje i importuje po-

ważne ilości pojedynczych maszyn

i urządzeń. Eksport maszyn i urzą-

dzeń do ZSRR wynosi w poszcze-

gólnych latach 42—45' proc. ogółu
eksportu do ZSRR. Są to maszyny

1 urządzenia dla przemysłu che-

micznego, • roino-spożywczego, pom-

py głębinowe, obrabiarki do drew-

na, wyposażenie dla emalierni, ma-

szyny do przetwórstwa mas plas-
tycznych, aparaty dyfuzyjne, wi-

rówki do cukru, urządzenia mle-

czarskie, maszyny do produkcji farb
i lakierów oraz szereg innych.

Nie ma na olbrzymim terytorium
Związku Radzieckiego zakątka, w

którym nie pracowałyby zakłady
przemysłowe wyposażone w urzą-

dzenia z tabliczką „Sdiełano w Pol-

sze". Pracują one na Ukrainie i

Białorusi, nad brzegiem Morza Ja-

pońskiego i nad Amurem, w Mur-

mańsku, w Kirgizji, Kazachstanie i

na Kaukazie.

O dynamice wzrostu dostaw

„ FOLIMEX-CEKOP" do ZSRR.naj-
dobitniej mogą świadczyć następu-

jące dane. W 1966 r.. eksport wy-

niósł 71,9 min zł dew., w 1971 r.

— 246 min zl dew., a w roku 1973

na podstawie zawartych już z ra-

dzieckimi centralami handlu zagra-

nicznego kontraktów powinien on

wzrosnąć do 430 min zł dew. Ten

wysoki, nie notowany dotychczas
przez „POLIMEX-CEKOP" wzrost

eksportu do ZSRR dotyczy całego
asortymentu towarowego oferowa-

nego przez centralę, a więc kom-

pletnych obiektów i maszyn.

KORZYSTNY EKSPORT

Szczególna wartość eksportowane-
go przez nas do ZSRR wyposaże-

nia, charakteryzuje się następują-
cymi elementami:

• Jest ta eksport bardzo pracochłon-
ny, a tym samym wysoce opłacalny.
Eksportujemy myśl' techniczną, projek-
tową, I urządzenia,
- • Jest to eksport wfeikoseryjny, cze-

go przykładem są kontrakty na kilka
lub kilkadziesiąt fabryk danego typu np.

kwasu siarkowego, płyt wiórowych czy

pilśniowych, cegły silikatowej itp.
• Fakt, że ZSRB poprzez zakup tylu

fabryk kwasu siarkowego powierzył
nam zaopatrzenie swej gospodarki w

kwas siarkowy oznacza, że jest to eks-
port integrujący naszej gospodarki, a o-

siągnięta dzięki tym zamówieniom spe-

cjalizacja przyczyniła się do stworzenia
z tego asortymentu nowej pozycji w

polskim eksporcie również do innych
krajów.

Posiadany przez „POLIMEX-
CEKOP" portfel zamówień 1,5 mld

wień, Jakie dają się zauważyć w

książce, a których brak wyjaśnienia
czy zbytnie uproszczenie może pro-
wadzić do błędnych poglądów i
wniosków. Typowym tego przykła-
dem jest sposób,w jaki potraktowa-
no ogólną charakterystykę rynku
socjalistycznego i kapitalistycznego.
Trudno byłoby tutaj, ze względu na

ograniczoną objętość recenzji, wska-
zać na wszystkie momentalnie rzu-

cające się w oczy uproszczenia. Naj-
większym jest jednakże brak wska-
zania aktualnego charakteru zarów-
no rynku socjalistycznego, jak i ka-
pitalistycznego. Należy bowiem zda-
wać sobie sprawę z konsekwencji
wynikających z przemian w siłach
wytwórczych, stosunkach produkcji
i dystrybucji, czy nadbudowie.

W tym ujęciu np. rynki państw
kapitalistycznych stanowią dziś bar-
dziej zróżnicowany układ sił. któ-
rych działania krzyżują się na ich
obszarze. Chociażby takie tendencje
jak internacjonalizacja rynków,
wprowadzanie planowania na szcze-

blu makro i mikroekonomicznym w

krajach kapitalistycznych powodują,
że współczesne rynki w tych kra-
jach nabierają coraz to nowych cech,
których branie pod uwagę jest wa-

runkiem poprawności wyników ich
badania.

Innym zagadnieniem, które zostało
bardzo pobieżnie omówione w książ-
ce, jest problem badania rynków w

ujęciu dynamicznym. Jak wiadomo
można tu mówić o zjawiskach wzro-

stowych, koniunkturalnych, sezono-

wości i zjawiskaęh przypadkowych.
Bardzo ważne jest umiejętne od-
dzielenie czynników działających po
stronie wzrostu od czynników ko-
niunkturalnych. Staje się to obecnie
tym bardziej pilną potrzebą w związ-
ku z tym, że po II wojnie światowej
cykliczny rozwój gospodarek państw

zł dew., który powinien być zreali-

zowany do końca 1975 r.. uważany

jest za minimum. Te zalozema na-

leży bezwzględnie ' przekroczyc nie

tylko dlatego, że ZSRR .jest zainte-

resowany skróceniem terminów do-
staw podpisanych kontraktów, ale

także dlatego, że widzimy realną
możliwość zawarcia w

' najbliższym,
czasie kontraktów na dalsze fabry-
ki kwasu siarkowego, cukrownie
itd.

Partner radziecki chciałby, aby w

przyszłej 5-latce łączna zdolność

produkcyjna dostarczonych przez

nas fabryk kwasu siarkowego o-

siągnęla 15 min .ton kwasu siarko-

wego rocznie. Dla porównania na-

leży dodać, że wszystkie fabryki
kwasu siarkowego dostarczone

przez nas łącznie do Związku Ra-

dzieckiego na przestrzeni 10 lat o-

siągną w końcu 1975 r. wydajność

7,8 min ton kwasu siarkowego
rocznie. Oznacza to, że; — aby'
zrealizować zamówienia radzieckie
— nasze dostawy do ŹŚRR w' la-

tach 1976—1980, tylko fabryk kwa-

su siarkowego, powinny być dwu-

krotnie większe, niż w ubiegłym
10-leciu.

Wysiłki akwizycyjne. centrali

„ POLIMEX-CEKOP" nie ogranicza-

ją się wyłącznie do fabryk, kwasu

siarkowego. Jeszcze w bieżącym

roku zamierza się podpisać kon-

trakty na dostawę pierwszej partii
10 zakładów produkcji wełny mi-

neralnej z perspektywą rozszerzenia

dostaw w latach 1976—1980 do 50

fabryk, w stadium przygotowań są

kontrakty na trzy dalsze cukrow-

nie o wydajności 6 tys. ton buraka

na dobę, a więc dwukrotnie' więk-

sze od dotychczas dostarczanych.

Przy czym są to cukrownie objęte
umowami bieżącej pięciolatki, a juz
obecnie mamy zapowiedź zamówień

na przyszłą 5-latkę, obejmujące no-

we cukrownie o przerobie 6,9 i 12.

tys. ton na dobę.

Możliwości eksportu kompletnych
obiektów przemysłowych do ZSRR

są ogromne. Ale trzeba jednocześnie

podkreślić, że są one rezultatem na

szej kon^kwentjnej. prący'ań- jęgtfc
. ku--radzieckim, a' przędę . wszystkim,
zaufalaia; jakie"zdobyliśńijr sobi# 3

u

odbiorców ^

radzieckich, ^dobyty ka-

pitał zaufania stwarza podstawę dla

dalszego dynamicznego rozwoju

eksportu do ZSRR.

Wiele zależy jednak od polskiego

przemysłu. Trzeba przyznać, że w

ostatnim okresie zakłady przemy-

słowe „CHEMAKU" lub „ZEMAKU"

pomyślnie realizowały dostawy, do-

równując tempem dostaw czołowym

firmom światowym.

kapitalistycznych przejawia zupełnie
nowe cechy, często ignorowane w

badaniach rynków tych krajów. Po-
wyższa uwaga jest kolejnym dowo-
dem na to, jak ważny dla badania
rynków jest etap opracowania ogól-
nej charakterystyki badanego ryn-
ku. To z kolei będzie miało nieba-
gatelny wpływ na poprawność dobo-
ru poszczególnych zmiennych rynko-
wych oraz na rezultaty badania. Od
tego np. będzie zależało, w jaki spo-
sób potrafimy badać wielkość pro-
dukcji.

Autorka zwraca przykładowo uwa-

gę na konieczność badania zjawiska
substytucji towarów. Podawane

przykłady są jednak zbytnim upro-

szczeniem. Powiązania w każdej go-

spodarce są bowiem skomplikowane
i niekiedy nieoczekiwane. Dziwne

np. mogłoby się wydawać zaintere-
sowanie producentów samochodów

lodówkami. W rzeczywistości może

się jednak okazać, że konieczne

będzie instalowanie lodówek w sa-

mochodach. A wtedy dobra znajo-
mość rynku lodówek daje producen-
towi samochodów znaczną przewagę

nad tymi, którzy tego zjawiska nie

dostrzegali lub dostrzegli je później.

Także analiza popytowej strony
rynku jest niewystarczająca. Przede

wszystkim, oprócz dokładniejszego
przedstawienia trzech głównych
czynników kształtujących popyt (do-
chody, ceny oraz efekty imitacji i de-

monstracji), należy wyraźnie zazna-

czyć wzajemne ich powiązania.
Abstrahując nawet od stopnia

szczegółowości mechanizmu działa-

nia czynników rynkowych, którego
ustalenie jest w badaniach rynku
bardzo ważne, nie można zgodzić się
z Autorką książki co do roli, jaką
ma odgrywać dla eksportera badanie

interesujących go rynków. W ujęciu
B. Tokarskiej badanie to posiada je-
dynie charakter pasywny, tzn. eks-

porter musi poznawać rynki zbytu,
ażeby móc odpowiednio przystoso-
wać się do zachodzących na nich

zmian. Tymczasem jednak równie

ważny jest aktywny charakter

analizy rynku. W tym ujęciu bada-

nie rynku jest podstawą wyjściową
do inicjowania działań ekspansyw-
nych. Dopiero połączenie tych dwóch

aspektów daje eksporterowi pełne
korzyści z badania rynków, przy

czym musi on je traktować jako je-
den z elementów pozwalających na

efektywne ustalenie własnej strate-

gii działania.

Podsumowując powyższe uwag! o

książce należy jeszcze raz podkre-
ślić, że niepotrzebnie autorka umie-
ściła zbyt wiele zagadnień. Stało się
to przyczyną, że żadne z nich nie
zostało opracowane i przedstawione
zadowalająco. Występują również
pewne braki w koncepcji metody ba-
dania rynków eksportowych. W rze-

czywistości książka bardzo niewiele
mówi o tym, jak dokonywać-badania
rynku, a bardziej o tym, gdzie moż-
na znaleźć informacje dotyczące ele-
mentów rynkowych i częściowo jak
dane te grupować i opracowywać.

MAREK REKOWSKI

28 czerwca zmarł W wieku
53 lat nasz Kolega, dyplomo-
wany ekonomista I dzienni,
karz redakcji ..Die Wlrt.
schaft" — ARTUR KIRCH-
HOFF. Zaledwie przed kil.
ku tygodniami razem jeździ-
liśmy po Polsce, przygotowu-
jąc dla naszych pism mate-

riały o rozwoju współpracy
gospodarczej między Polską
I NRD. Jego ostatnia dzien-
nikarska praca dotyczyła
właśnie Polski: byl nią pro-
blemowy reportaż z budowy
wspólnej przędzalni bawełny
w Zawierciu, który się "ka-
zał 30 czerwca. Kolegom z

redakcji , . DIe Wirtschaft"
składamy wyrazy serdeczne-
go współczucia.

T KRAJÓW

SOCJALISTYCZNYCH

HANDEL ZSRR-CSRS

W ramach obowiązującej umowy
handlowej radziecko-czechosłowac-
kiei na lata 1971—1975 następuje
zwiększenie czechosłowackich zaku-
pów w ZSRR zgodnie z planami
technicznej modernizacji szeregu
gałęzi przemysłu CSRS.

W 1973 r. Czechosłowacja jest
nadal głównym dostawca do ZSRR
lokomotyw spalinowych, trolejbu-
sów i tramwajów. Ważne miejsce
w radzieckim imporcie z CSRS zaj-
mują także urządzenia walcowni-
cze. obrabiarki do skrawania me-

tali. agregaty i linie potokowe dla
przemysłu samochodowego i elek-
trotechnicznego.

Na Czechosłowacje przvnada ok.
20 proc. radzieckiego importu wy-
robów przemysłu maszynowego, w

tvm dla przemysłu chemicznego,
naftowego itd.

Rozszerza się też wvmiana towa-
rów powszechnego użytku. Czecho-
słowacja zakupuje radzieckie od-
biorniki radiowe, telewizory, apa-
raty fotograficzne i lodówki, zaś
Związek Radziecki czechosłowackie
obuwie, meble i wyroby dziewiar-
skie. (es)

GIGANTY
Z JUGOSŁOWIAŃSKICH

STOCZNI

W latach 1956—1972 stocznie Ju-
gosłowiańskie dostarczyły zagra-
nicznym kontrahentom statków o

tonażu przekraczajacym 3.5 milio-
na BRT, a stocznie wchodzące w

skład zjednoczonego przedsiębior-
stwa „Jadranbrod" jedynie w

ubiegłym roku bvłv w trakcie przy-
gotowania lub budowy 46 jednostek
o łącznym tonażu -około 1,5 min
BRT. których wartość wynosiła po-
nad 520 milionów dolarów,

r {TuetieftfWfański przemysł. stocznfó-'
wv Wysunął sie1 ńa II miejsce w

świecie pod wzgledem • tonażu bu- -

dowamreh statków, a na 12 rod
względem liczby zawartych kon-
traktów. '

W 1972 roku stocznia „Uljanik"
w Puli wybudowała dla firmy nor-

weskiej DotPŻnv tankowiec o Po-
jemności 225 600 ton. ..Uljanik" —

największa stocznia Istrii —

pro-
wadzi obecnie negocjacje na temat
budmw sunprtankowców o Dbiem-
ności po 270 tys. ton dla armatora
indvisk'eso z Bombaju. Stocznia ta
wvbudowala już 2 gigantv DO 225
tvs. ton. a trzeci, którego pojem-
ność wyniesie 265 tvs. ton. znaj-
duje sie właśnie na Dochvlni. (es)

SAMOCHODY

„MADĘ IN BUŁGARIA"

Produkcja pojazdów transoorto-

wych w Bułgarii opiera sie na ko-
operacji z przemysłem samochodo-
wym Czechosłowacji i Związku Ra-
dzieckiego. W ciągu jednego tylko
planu pięcioletniego 1970—1975 pro-
dukcja w tej eruDie wzrośnie o 120
proc. Bułgarzy opanują montaż cię-
żarowej „Skody" w trzech warian-
tach: wywrotki, wozu z otwierają-
cymi sie bokami, skrzyni i ciaeni-
ka. Gotowe wozy będą kierowane
iedvnie na rvnek wewnetrznv. ale
szeroki asortyment detali i podzes-
połów Drzemvsl bułgarski będzie
produkował również dla ootrzeb
czechosłowackich kooperantów.

We wspomnianym okresie trzy-
krotnie zwiększy sie montaż ..Mos-
kwiczów" i ..fciguli" . Doświadczenia
orodukcvjne nrzy montażu wozów
pozwolą nrzvstaDić w nastetjnel,
siódmej Dieciolatce (1976—1980) do
Drodukcji własnych samochodów
osobowvch.

Globalna produkcja przemysłu
samochodowego w okresie 1970—
—1975 zostanie zwiększona o ponad
2.5 raza. (es)

TRADYCYJNA ENERGETYKA
W KONTRNATARCIU

W radzieckim Azerbejdżanie roz-

poczęto budowę jednej z naj-
większych na Zakaukaziu elektro-
ciepłowni. Jedvnie' w początkowym
okresie eksploatacji lei moc wy-
niesie 1 m

! lion 200 tvs. kilowatów.
Elektrociepłownia pracować będzie
na gazie ziemnym —" z pobliskich
złóż — oraz na mazucie. również
doskonałym. wvsokokalorvczmrm
paliwie, pochodzącym ze złóż ropo-
nośnvch Republiki Azerbejdżań-
sk'ei.

Obecnie w Związku Radzieckim
drała trzvsta elektrocienłowni o

mocv przekraczaiacei milion kilo-
watów. M'mo że Związek Radziec-
ki przvstao

:
ł do-szeroko zakrojone-

go Drogramu budowy elektrowni
afomowvch. to jeszcze or?ez dłuere
lata Dodstawowvmi dostawcami
eneraii elektrycznej nozostana elek-
trocieołownie. Obecnie dostarcza 1ą
one oonad 80 proc. ogólnej produk-
cji energii.
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WSZELKI
system produkcji Jest Jednością dwóch

struktur: technicznej i ekonomicznej. Każda
z tych struktur przedstawia złożony układ kom-

ponentów.

Osią struktury technicznej jest stosunek: człowiek
— przyroda. Bez uwzględnienia stosunku człowieka do

przyrody nie można zrozumieć nie tylko sił wytwór-
czych, ale też istoty ludzkiej historii w ogóle. Stosunek
człowiek — przyroda stanowi bowiem rzeczywistą,
materialną podstawę ludzkiej historii. Przyroda i histo-
ria to nie są „dwie oddzielne rzeczy... człowiek ma

W^torfę" ») SOb<l historyczn1 Przyrodę i przyrodniczą

Społeczeństwo jest otoczone ze wszech stron przyro-
dą, z którą pozostaje w permanentnym związku. Bez
naturalnego środowiska, bez utrzymywania z nim sta-

łych związków społeczeństwo nie mogłoby istnieć. Pra-
ca — ten podstawowy stosunek społeczny — jest to,
mówiąc za Marksem, przede wszystkim „proces zacho-
dzący między człowiekiem a przyrodą, proces w którym
człowiek poprzez swoją działalność realizuje i kontro-
luje wymianę materii z przyrodą" 1).

Jedna z podstawowych tez marksowskiej filozofii
głosi, ze wyższe formy ruchu materii wynikają w ok-
reślonych warunkach z niższych form, lecz te ostatnie
nie znikają, lecz zachowują swoje działanie w „zniesio-
nej" postąci. Tak np. stanowiący „fundament materii"
fizyczno-chemiczny ruch materii zachowuje w pełni
swoją moc w żywych organizmach. Fizjologia żywych
organizmów niejako „nadbudowuje się" na fizyczno-
-chemicznych procesach. Jeszcze bardziej złożone jest
wzajemne oddziaływanie między przyrodą a społeczeń-
stwem. Społeczeństwo, które można by określić jako
„socjalną formę ruchu materii" nie usuwa riyiafonfo
biologicznych prawidłowości w organizmie jednostki,
ani współdziałania społeczeństwa jako całości z bio-
sferą, której cząstkę stanowi. Lecz historyczny czło-
wiek, będąc integralną cząstką przyrody zarazem różni

się od niej, współdziałając z nią zarazem jej się prze-
ciwstawia.

Człowiek swoją działalnością przekształca przyrodę,
tworząc swoisty ludzki świat rzeczy. Rzeczy jako kom-

ponenty socjalnego systemu —

są to ciała wmontowa-
ne w orbitę ludzkiego życia. Są to przede wszystkim
przedmioty „technosfery" — środki pracy i środki
spożycia. Rzeczy jako takie nie mają autonomicznego
znaczenia. Sensu nabierają jedynie w kontekście ze

społecznymi stosunkami ludzkimi, które przydają lm
określoną funkcję społeczną, charakter komponentów
społecznych systemów.

PODSTAWOWYM aspektem relacji człowiek —

przy-
roda jest technika. Wiadomo, że termin „tech-
nika" nie jest znaczeniowo jednoznaczny. Wydaje

się, że często stosowane określenie, iż technika jest to

stosowane przyrodoznawstwo — nie jest zbyt adek-
watne. Powstaje bowiem pytanie: stosowane w stosun-

ku do czego i po co? Nie jest też technika czystym sy-
stemem środków i sposobów, do których należą takie

metody, jakie mamy na myśli gdy powiadamy np. o

technice śpiewu itd.

Niemniej jednak w celu sprecyzowania pojęcia
techniki można wyjść z określenia, że technika jest
też zastosowaniem teoretycznej wiedzy przyrodniczej
w różnych dziedzinach życia w interesie założonych
ludzkich celów. Pozostaje przede wszystkim w służbie

produkcji dóbr i usług. Nauki o przyrodzie d zaspokoje-
nie ludzkich potrzjeb stanowiły dialektyczną jedność.
Różnica między przyrodoznawstwem a techniką leży
przeto w płaszczyźnie różnicy między teorią a prakty-
ką, między poznaniem a działaniem.

Nowoczesna technika jest zatem autonomicznym
tworem podobnie jak nauka i sztuka, a nie jakąś
sumą pojedynczych sposobów czy metod. Technikę
można określić jako system przedmiotowych operato-
rów działalności społecznego człowieka, będących wy-
nikiem rozwoju ludzkiego doświadczenia, wiedzy i po-
znania sił i prawidłowości przyrody —

w celu za-

spokojenia ludzkich potrzeb.
Często w literaturze używa się ostatnio terminu

„technologia" i to zamiennie z wyrazem „technika".
Wydaje mi się termin technologia (Technology) na-

leżałoby przez analogię z wyrazami biologia, geologia,
antropologia zachować dla oznaczania nauki o tech-

nice, całości dyscyplin związanych z techniką3). Roz-
różnienie między techniką jako systemem instrumental-

nych środków działania człowieka a technologią jako
systemem teoretycznych wypowiedzi uwypukla rów-
nież jej odmienność od przyrodoznawstwa. Między
przyrodoznawstwem a technologią zachodzi istotna
różnica zwłaszcza na gruncie idei postępu.

W przyrodoznawstwie badamy daną realność, w tech-

nologii kreujemy realność zgodnie z naszymi pla-
nami. Nauka zajmuje się tym, co jest, technologia,
tym, co być powinno. Nauka zmierza do rozszerza-

nia naszej wiedzy poprzez tworzenie coraz adekwat-
nie j szych teorii. Technologia zmierza do tworzenia co-

raz to nowych artefaktów poprzez rozwój środków o

wzrastającej efektywności. Istnieje ogólna teoria sku-

tecznego działania — prakseologia. Jest to norma-

tywna dyscyplina, która analizuje działanie z punktu
widzenia efektywności. Postęp w technologii dokonuje
się poprzez konstruowanie prakseologicznych modeli.
Technologii nie można utożsamiać ż czysto technicz-

nymi zjawiskami, wyrażanymi wyłącznie w terminach

inżynieryjnej wiedzy. Struktura technologicznego my-
ślenia musi uwzględniać również kontekst społeczny,
ekonomiczne układy i estetyczne preferencje.

WSTRUKTURZE społeczeństwa, którego podstawą
jest wymiana materii z przyrodą, najważniej-
szym naturalnym komponentem jest sam

człowiek, jako biologiczna istota, włączając w

to fizjologiczne procesy myślenia. Mówiąc słowami
Marksa: „Przyrodzie przeciwstawia się sam jako siła
przyrody. Wprawia w ruch naturalne siły swego ciała
— ramiona i nogi, głowę i ręce, ażeby przyswoić sobie
materię przyrody w postaci przydatnej dla własnego
życia 4).

Lecz podobnie jak nie istnieje jakieś abstrakcyjne
prawo ludnościowe, bo istotnie każdy historyczny spo-
sób produkcji ma swę własne prawa ludnościowe, ma-

jące moc w danej epoce
— tak też nie istnieje

jakiś abstrakcyjny stosunek człowieka do przyrody,
lecz zawsze jest uwarunkowany czynnikami społecz-
no-ekonomicznymi.

Proces pracy, czyli proces wymiany materii między
człowiekiem a przyrodą zawsze nieuchronnie prowadził
do naruszania ekologicznej równowagi. W początko-
wym stadium historycznego rozwoju wyraża się to w

wyczerpywaniu naturalnych bogactw — środków

utrzymania, jak np. urodzajność gruntów, wód ryb-
nych, pewnych roślin i zwierząt oraz środków pracy

jak lasy, kruszce itd. Od samego początku produkcyjna
działalność człowieka ma ambiwalentny charakter:
zdolność burzenia i tworzenia, burzenia „naturalnego"

Środowiska i tworzenia nowego „sztucznego? Środo-
wiska.

Lecz we wcześniejszych formacjach ekonomicznych,
w których „przeważa produkcja w imię wartości u-

żytlcowej, w imię bezpośredniego zaspokojenia wła-

snych potrzeb"
6) — jak w starożytności i wiekach śred-

nich — ekologiczne przeciwieństwa mają ograniczony
przestrzenno-czasowy charakter, dotyczą tylko oddziel-
nych stron stosunku człowieka do przyrody i są kom-
pensowane (hodowla, płodozmian) ustanowieniem no-

wej jakościowej równowagi, odpowiadającej nowemu

poziomowi rozwoju cywilizacji. Na tej podstawie wy-
kształca się określony stosunek do przyrody, określony
typ świadomości, związany z wyobrażeniem ist-
nienia określonej miary aktywności człowieka w świe-
cie zewnętrznym; żywiołowo powstają w ramach kul-
tury określone normy ochrony środowiska, zachowa-
nia ekologicznej równowagi.

W nowoczesnej epoce wraz z rozwojem burżuazyj-
nych stosunków następuje, jak wiadomo, przejście od

produkcji dla bezpośrednio własnej konsumpcji do
produkcji wartości dodatkowej i w konsekwencji do

specyficznej kapitalistycznej formy produkcji dla
produkcji. Produkcja przekształca się w produkcję
dla kapitału, a nie na odwrót; środki produkcji nie
są po prostu środkami rozszerzania życia społeczeń-
stwa, lecz środkami wytwarzania wartości dodatkowej.
To absolutne prawo kapitalistycznej produkcji dopro-
wadziło do stworzenia określonych metod produkcji,
do nieograniczonego rozwoju technicznej podsta-
wy produkcji, do wprzęgnięcia w służbę akumulacji
nauki i techniki.

TA NOWA orientacja ekonomiczna zmienia też rady-
kalnie stosunek człowieka do przyrody. Absoluty-

zacja rozwoju techniki jako samowystarczalnego
czynnika rozwoju społecznego rodzi określony stosunek
do przyrody i do samego człowieka. Stosunek czło-
wieka do przyrody, na gruncie racjonalistycznej wiary

na rewolucja rozpoczęła się w sytuacji Istnienia dwóch
przeciwstawnych syśtetnów spbłeeziUl-efconomicżnych,
pobudzających do wyścigu zbrojeń. Istniejące zapasy
broni atmowej całkowicie wystarczają do unicestwie-
nia znacznej części ludności globu ziemskiego 1 Już

zgubnie oddziałując na genetyczne substancje w

całej biosferze. Nie mniejszą groźbę stanowią rów-
nież zapasy biologicznej i chemicznej broni.

Świat, w którym żyjemy, jeśt wprawdzie politycz-
nie zróżnicowany f ogrodzony, lecz jako środowisko
naturalne jest wspólnym światem. Przeciwdziałanie
niszczycielskim tendencjom przekracza granice jednego
kraju i wymaga rozwiązania w skali całego globu.
Ochrona naturalnego środowiska stała się problemem
całej ludzkości.

Dramatyczność naszej epoki polega na tym, że żaden
z jej wielkich problemów nie może być rozwiązany
w sposób cząstkowy i terytorialnie ograniczony. In-
stytucjonalizacja pokoju zakłada usunięcie podziału
świata na zwalczające się systemy. Likwidacja nędzy
1 głodu oraz podniesienie 2/3 ludności na wyższy po-
ziom egzystencji zakłada wyeliminowanie wydatków
na zbrojenie i marnotrawnej konsumpcji stwarzanej
sztucznie przez prywatno-kapitalistyczny przemysł,
kierowany zasadą maksymalizacji zysku. Stabilizacja
przyrostu ludności zakłada likwidację nędzy i analfa-
betyzmu. Ustanie rabunkowej gospodarki i niszczenia
zasobów przyrody zakłada instytucjonalizację porządku
wolnego od zbrojeń i marnotrawnej konsumpcji.

Niedorozwój w krajach zacofanych i irracjonalna
nadprodukcja w krajach wysoko rozwiniętych są ze

sobą ściśle sprzęgnięte. Przepaść między nimi może być
usunięta jedynie wtedy, gdy strategia zajmująca się
kluczowymi problemami rozwoju i środowiska będzie
je traktowała nie w oderwaniu, lecz w ścisłym dialek-
tycznym związku. Głód, choroby, bezrobocie, analfa-
betyzm w krajach Azji, Afryki 1 Płd. Ameryki —

skażenie powietrza, hałas, zatrucie organizmów, za-
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w nieograniczone możliwości rozumu i nauki, traktu-

je się jako sferę swobodnej gry sił, jako pole nieogra-
niczonej działalności i ingerencji społecznego czło-
wieka w przyrodnicze układy. Kształtuje się określony
system wyobrażeń o technologii, o metodach i środkach
obcowania z przyrodą, przezwyciężania jej oporu i

inercji. Przyrodę traktuje się jako bierne tworzywo,
człowieka jako demiurga.

Postęp technologiczny utożsamia się z postępem
społecznym. Ponoszone koszty społeczne innowacji
technicznych, zwłaszcza związane z dewastacją śro-
dowiska i zdrowia ludzkiego, są całkowicie pomijane.

Jedynym miernikiem ich racjonalności i efektywności
jest przewidywana stopa zysku, alfa i omega eko-

nomicznej mądrości, ciągle jeszcze jedyny pi-zedmiot
kultu, jako najwyższe dobro społeczne dla większości
zawodowych'ekonomistów. Burżuazyjny model produk-
cyjno-technicznej orientacji nie mógł nie doprowadzić
do obecnego kryzysu ekologicznego. Groźba ekologicz-
nego kryzysu zaistniała nie dlatego, aby wykorzystanie
technicznych urządzeń w procesie wymiany maierii

między człowiekiem a przyrodą prowadzić miało zaw-

sze, we wszystkich wypadkach — jak to usiłują su-

gerować technokraci i świeccy kapłani ekonomii zysku
— do naruszenia równowagi ekologicznej. Źródło eko-
logicznego kryzysu leży wyłącznie w istocie kapitali-
stycznej produkcji i ukształtowanym na jej gruncie
systemie wartości.

URODZONE na gruncie społecznej ograniczoności
kapitalistycznej produkcji współczesne przeci-
wieństwa ekologiczne przybrały kryzysowy cha-

rakter, gdyż w odróżnieniu od dawniejszych zderzeń
człowieka z przyrodą osiągnęły one globalną, planetar-
ną skalę, objęły całokształt ludzkich stosunków, ma -

terialną i duchową sferę życia. Zakres współczesnego
kryzysu ekologicznego obejmuje nie tylko biologię i

geografię, lecz wszystkie parametry is+nienia histo-

rycznego człowieka, nie tylko jego biofizyczną, ale
też psychiczną naturę, całokształt demograficznych
czynników, komunikacyjne i informacyjne aspekty
jego życia wraz z różnymi instytucjonalnymi formami

bytu (forma własności, ustrój państwowy, porządek
prawny, układy międzynarodowe itd. fi).

Wkroczenie ludzkości w drugiej polowie XX stule-
cia w epokę naukowo-technicznej rewolucji spowodo-
wało nie tylko rozszerzenie rozmiarów oddziaływania
ludzkości na przyrodę, ale też zasadniczą jakościo-
wą zmianę jego charakteru. W XIX stuleciu główne
zagadnienie, zarówno zwolennicy jak też przeciwnicy
maltuzjanizmu, widzieli we wzrastającym zaludnieniu

globu i zapewnieniu rosnącej ludności środków utrzy-
mania. Współcześnie obok „eksplozji demograficznej"
(ludność świata, która w chwili obecnej wynosi ca 3,6
mld, przy założeniu rocznej stopy przyrostu 2%, wzro-

śnie do 2000 roku do 6,5 mld ludzi). Głównym zagad-
nieniem jest kwestia techniki oddziaływania ludzi
na przyrodę, której jednym z następstw jest zanieczy-
szczenie otaczającego środowiska odpadowymi produk-
tami wytwórczej i konsumpcyjnej działalności.

Głównymi czynnikami oddziałującymi na biosferę
są obecnie nie tyle przyrost ludności i rolnictwo, ile

przemysłowo-techniczna działalność, która

powoduje zatruwanie atmosfery, oceanów i mórz,
rzek i jezior pyłem, gazami, odpadami, szkodliwymi
chemicznymi i radioaktywnymi substancjami.

Ponadto należy uwzględnić fakt, że naukowo-technicz-

nieczyszczenie wód w Europie i Półn. Ameryce —

są
to dwie strony tego samego medalu. Zaświadczają one

wymownie, że człowiek stał się niezdolny do racjonal-
nego wykorzystania zasobów przyrody, aby zapewnić
sobie ludzki byt. Jego tradycyjne instytucje gospodar-
cze, społeczne i polityczne okazują się mało skutecz-
ne. Przezwyciężenie niedorozwoju i zagrożenia środo-
wiska wymaga dzisiaj obok lokalnych i narodowych
środków globalnego planowania i działania. Żadne
państwo nie może w sposób izolowany zabezpieczyć
się przed dewastacją środowiska (atmosfera, oceany,

wody międzygraniczne). W tej sytuacji ekologia
może z cząserą odegrać rolę czynnika integrującego
ludzkość.

Siedząc dzisiejszy stan dyskusji nad środowiskową
problematyką odnosi- się niekiedy wrażenie, że speł-
nia ona funkcję alibi, mającego zrelatywizować opaczny
stosunek człowieka do przyrody, odwrócić uwagę od

realnego źródła zła, tj. rzeczywistych układów społecz-
no-ekonomicznych na tory gatunkowych abstrakcji,
zasiać iluzje, że przy pomocy kilku środków kontroli
i pewnego szeregu technicznych korektur można za-

żegnać grożące ludzkości niebezpieczeństwo. Postulaty
ochrony środowiska mają często charakter kosmetycz-
nych zabiegów, mających wygładzić zmarszczki nowo-

czesnego „społeczeństwa przemysłowego". Rozważania

dotyczące ochrony środowiska, które abstrahują od
podstawowych społeczno-ekonomicznych uwarunko-
wań — obracają się w kręgu pozornych związków, a

tym samym mają volens-nolens charakter apologetycz-
ny.

Przeto rację mają autorzy Raportu rzymskLe-
g o (Limits to Growih, 1972), gdy jako racjonalne wyj-
ście z kryzysu ekologicznego postulują zmianę eko-
nomicznej orientacji, uwzględnienie w planach
i strategii rozwoju gospodarczego nie ty lico czysto
ilościowych wskaźników wzrostu globalnego produktu,
ale również całokształtu jakościowych paramet-
rów bytu ludzkiej jednostki.

„Jesteśmy przekonani — piszą autorzy tej publika-
cji — że rozwój ku społeczeństwu, które by zarazem

sprzyjało innowacjom społecznym i technologicznym,
jak i równości, i sprawiedliwości, jest rzeczą praw-
dopodobni ejszą w sytuacji globalnej równowagi, niż
w sytuacji wzrostu w jego dzisiejszej postaci... Jedyne
wielkości, które winny zachować stałość w sytu-
acji róionowagi, to kapitał i ludność. Wszelka
ludzka działalność, nie wymagająca szerokiego do-

pływu wyczerpywalnych surowców i nie powo-

dująca poważnych zniszczeń otoczenia mogłaby cie-
szyć się nieogranicznonym wzrostem. W szczególno-
ści dotyczy to takich dziedzin czynności, które wielu
ludzi uznaje za najbardziej upragnione i udzielające
najwyższych zadowoleń: kształcenie, sztuka, muzyka,
religia, naukowe badania, sport, kontakty społeczne
— wszędzie tutaj mógłby panować nieograniczony roz-

wój" (s. 175).

Przezwyciężenie ekologicznego kryzysu może dokonać

się tylko na gruncie historycznego procesu kształtowa-
nia się nowych cywilizacyjnych podstaw świadomości
w obcowaniu człowieka z przyrodą, gdy wolność
człowieka w stosunku do przyrody — mówiąc za

Marksem — będzie polegać na tym, że zrzeszeni pro-
ducenci uświadamiają sobie konieczność racjonal-
nego regulowania swojej wymiany z naturą, podda-
jąc ją wspólnej kontroli

7 ). „Kultura, która rozwija się

żywiołowo i nte kieruje słę świadomoSbłą... pozottawia
po śobte pustynię"8). , ..

Zda się nie ulegać wątpliwości, że dopiero planom
gospodarka na gruncie społecznej własności środków
produkcji może zapewnić konieczne 1 wystarczają*»
warunki ukształtowania globalnej równowagi «koltf*

gicznej.

LECZ powiedzmy sobie otwarcie, że w krajach
jalistycznego systemu możliwość ta nie Stała bią

jeszcze rzeczywistością. Socjalizm, tak Jak «ystent
ten wytworzył się historycznie i pod naporem obiek4
tywnych konieczności, przejął od kapitalizmu zasady
priorytetu produkcji nad konsumpcją wraz z ideologii
technicyzmu. Krótkowzroczna strategia żywiołowej
presji techniki na przyrodę zrodziła sytuację ignordj»
wania bliższych i dalszych następstw ,.przekształcania"
środowiska, brak naukowo opracowanych planów wjfa-
korzystania naturalnych zasobów atmosferę gloszd*
nia gromkich utopijnych projektów „reedukacji" prztf*
rody. O takich utopijnych programach mówił jtfl
Marks: „Ludzkie projekty nie liczące się z wielkirńl
prawami przyrody przynoszą tylko nieszczęście".

Wydaje się, że tego rodzaju postawa wobec natural-

nego środowiska, zamykająca się w ramach wąskln
Ilościowo kalkulacji i w krótkowzrocznej opty-e, jakł
sprzeczna z humanistyczną istotą socjalizmu, wy**
maga radykalnej rewizji. Socjalistyczna koda

cepcja wzajemnego oddziaływania człowieka i przy*
rody musi opierać się na uznaniu bezwzględnej
wartości ludzkiego życia, fizycznego i psychicznej»
zdrowia człowieka. Należy dążyć do kształtowania t&*

kiego środowiska ekologicznego, jakie odpowiadałoby
nie tylko biologicznym, ale również psychicznym, estó*

tycznym i innym potrzebom wszechstronnie rozwija-
jącej się Istoty ludzkiej. Optykę „jednowymiarowego
ekonomicznego" człowieka należy zastąpić wielowymia*
rową kulturą — wzbogacić ją o aksjologiczne, etyczng,
estetyczne elementy.

Przekształcając przyrodę — człowiek bynajmniej nt«

uniezależnia się od działania jej praw. „N ie pochlebiają
my sobie zbytnio — pisze Engels —

z powodu naszych
ludzkich zwycięstw nad przyrodą. Za każde z nich mśćl
się- ona na rias. Każde zwycięstwo daje wprawdzie ył
pierwszej kolejności rezultaty, na które liczyliśmy, a»

w drugiej i trzeciej przynosi inne, nieprzewidziane
następstwa, które nader często przekreślają znacze-

nie pierwszych"8).
Inaczej mówiąc oddziaływanie człowieka na przyrody

musi przewidywać bliższe i bardziej odległe następstwa.
Przyroda posiada dla człowieka nie tylko gospodaretó
znaczenie, ale również biologiczno-zdrowotne i estś*

tyczno-wychowawcze. Efektywne wykorzystanie osiąg"
nięć naukowo-technicznej rewolucji wymaga, aby
społeczne prognozy nie tylko nie zostawały
w tyle za prognozami technicznymi i produkcyjnymi,
lecz je wyprzedzały i określały strategiczny kierunek pd*
stępu technicznego. Współcześnie szczególnego znaczę»
nia nabiera prognozowanie przeobrażeń środowiska na-

turalnego i ich społecznych konsekwencji dla fizycz-
nego i psychicznego zdrowia człowieka. Plany gospo-
darcze zarówno krótko — i długookresowe muszą ża«

wierać oceny również w wymiarze ekologicznym 1

estetycznym.
Wbrew technokratom, głoszącym absolutny autónO1-

miczny walor techniki i nauki, zarówno teihnika i na-

uka nabierają sensu jedynie w społecznym kontekście,
powodując pozytywne lub negatywne społeczne zja-
wiska. Wszelkie współczesne urządzenie techniczne po-
siada ambiwalentny charakter: tworzy produkt i za-

razem wytwarza odpady. Tokarka wytwarzając jakiś
element, część metalu przeobraża w opiłki; samochód
jako wygodny środek komunikacji zatruwa spalinami
powietrze. Z tej technicznej natury narzędzi wynilta
wniosek, że zarówno nauka i technika r.ie są neutral-

nymi, aspołecznymi dziedzinami. Ich instrumentalny
charakter wymaga, aby one funkcjonowały i rozwi-

jały się nie tylko zgodnie z wymogami własnej legiltl,
ale muszą być rozpatrywane również w układzie od-
niesienia ich społecznych następstw. Ten a-^biwalentńy
charakter współczesnej techniki mogłaby wyelimino-
wać jedynie bezkominowa i be?odnaclowa technologia,
umożliwiająca. przejście produkcji przenyrłowej na

tzw. „proces zamknięty", jak to ma miejsce w natu-

rze, gdzie nic nie ginie, gdyż wszystko zostaje wyko-
rzystane.

PODSTAWOWĄ cechą współczesnej rewolucji
naukowo-technicznej jest przejście od trój-
członowego systemu maszyn (maszyna poru-

szająca, mechanizm transmisyjny i maszyna na-

rzędziowa) do wytwarzania < zaitoso'vańia w

produkcji automatycznego systemu ma-

szyn. Człowiek, który w tradycyjnym systemie
maszyn pełni funkcję kontroli i dozorowania masryny
okiem i poprawiania jej błędów ręką — zostaje obec-
nie zastąpiony przez samosterujące automaty. Tym sa-

mym powstała podstawa do odejścia od zasady mak-

symalizacji intensywności pracy i zastąpienia jej przez

zasadę optymalizacji warunków pracy, wykorzy-
stania kwalifikacji i wykształcenia człowfeka jako
zmienne Określające wzrost gospodarczy. Tego ro-

dzaju humanistyczna orientacj,a zakłada

uwzględnienie nie tylko wąskiego kryterium rachunku

ekonomicznego, opartego o kalkulację kosztów i zysku,
lecz również psychologiczne estetyczne, fizjologiczne
warunki pracy oraz potrzeby człowieka w szerokim

tego słowa znaczeniu.

Jedną z najważniejszych obecnie potrzeb jsst ochro-
na środowiska, co praktycznie sprówadza do postulatu
ochrony1 zdrowia żyjących i przyszłych pokoleń przed
szkodliwymi następstwami własnej działalności. Gdyż
jak pięknie powiada Engels: „I tak każdy nasz krok
przypomina nam, że bynajmniej nie panujemy nad

przyrodą jak zdobywca nad obcym ludem, jak ktoS
stojący poza przyrodą: ale że przynależymy do

niej ciałem, krwią i mózgiem, że znajdujemy
się wewnątrz niej, iż całe nasze panowanie nad nią na

tym polega, i że w odróżnieniu od wszystkich innych
stworzeń możemy noznawać jej prpwa i to sposób wła-

ściwy je stosować" (podkr. moje)t0).

<) K. Marks. F. Engels, Dzieła t. m, s. 4T»
»1 K. Marks, Kapitał, T. I, s. 188.
*) Por. W. Skolimowski, czasopismo „Technology and Cul-

turę", 1B66.
•) K. Marks, Kapitał, t. I. s. 180.
») K. Marks. Kapitał, t. III/2. s. 413.

») Por. np. artykuł. H . Fiszei, Makro czy mikro-cSonomlez-
ny punkt widzenia, ..Życie Gospodarcze- nr 171073, s. 15, Je-
żeli proponuje się Jako jedyny „Wypróbowany miernik dzia-
łalności przedsiębiorstwa" mianowicie zysk — to Jest to na-

rzędzie nie tylko co do „formy" ale rńwnle* co do „treści"
czvsto kapitalistyczne 1 to jeszcze z epoki Alfecla Marshalla.

') K. Marks, Kapitał, t. 1113⁄4. s. 401 .

*) List Marksa do Engelsa z 25.ril.19S8 r. w: Markx — En*
gels. Briefwechsel, T. IV, Berlin 1959, s. 41.

»)F. Engels. Rola pracy w uczłowieczeniu małpy. Dzieła,
t. 20. Warszawa l!)7l, s. 533 .

") F. Engels. Rola pracy w uczłowieczeniu małpy, Dzieła
t. 20, Warszawa 1972, s. 535.

KONKURS NA PUBLIKACJE O GOSPODARCE MATERIAŁOWEJ
Dla zapewnienia szerokiej popularyzacji gospodarki materiałowej

i realizacji celów zainicjowanego przez Państwową Radę Gospodarki
Materiałowej konkursu ogólnokrajowego, nad którym patronat objął
Prezes Rady Ministrów — Piotr Jaroszewicz, a stanowiącego jedną
z form realizacji uchwały VIII Plenum KC PZPR w sprawie efektyw-
nego wykorzystania zasobów surowcowych i materiałowych w go-

spodarce narodowej — ogłoszony został KONKURS DZIENNIKARSKI
dla członków i kandydatów SDP oraz zespołów redakcyjnych. Konkurs
obejmuje publikacje oraz inicjatywy zrealizowane od 1 marca 1973 r.

do 31 sierpnia 1974 r., popularyzujące założenia, przebieg i wyniki
Ogólnokrajowego Konkursu Usprawnienia Gospodarki Materiałowej.
Warunkiem rozpatrywania przez jury publikacji prasowych i telewi-

zyjnych jest opatrzenie ich godłem konkursu w czasie rozpowszech-
niania.

UCZESTNICY INDYWIDUALNI

1. Prace konkursowe obejmować mogą do 7 publikacji włącznie
w każdej z niżej wymienionych grup:

— publikacje w dziennikach i agencjach prasowych,
— publikacje w tygodnikach i innych czasopismach,
— publikacje w radiu 1 telewizji,

w których nawiązano do Ogólnokrajowego Konkursu Usprawnienia
Gospodarki Materiałowej;

2. Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez przesłanie wycinków
prasowych lub maszynopisów audycji potwierdzonych przez daną re-

dakcję, z podaniem daty i godziny emisji na adres:
SDP — Sekcje Twórcze
00-966 Warszawa,
ul. Foksal 3/5, pokój 23

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na gospodarkę materiałową",
w terminie do dnia 30 września 1974 r-;

3. Uczestnictwo może być zgłaszane bezpośrednio przez autora pub-
likacji, poprzez Klub Publicystów Ekonomicznych SDP lub kolegia
redakcyjne.

UCZESTNICY ZESPOŁOWI

1. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest nadesłanie w terminie
do dnia 30 września 1974 roku (na adres jak w punkcie 2) wniosku

kolegium redakcyjnego zawierającego odpowiednie uzasadnienie 1 do*
kumentację zaangażowania zespołu w podejmowaniu inicjatyw po-

pularyzujących ideę i cele Ogólnokrajowego Konkursu Usprawnienia
Gospodarki Materiałowej.

2. Ze względu na przewidywaną dużą różnorodność form działania

zespołów redakcyjnych nie ustala się kryteriów szczegółowych dla
uczestników zespołowych;

3. Uczestnicy zespołowi oceniani będą odrębnie w kategoriach:
— zespołów depeszowych dzienników,
— zespołów poszczególnych dzienników radia i TV
— całe zespoły redakcyjne lub zespoły wyspecjalizowane (np. dzidy

ekonomiczne czasopism, agencji, radia i TV).

NAGRODY
Łączna kwota nagród wynosi 200 000 złotych.
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Nagrody
dla wszystkich

Artykuł JERZEGO RYBACKIEGO —

I,REFORMA ZAKŁADOWYCH FUN-
DUSZÓW SPOŁECZNYCH" (2. O . nr
U c 1.VD.19T3 r.) nasuwa wicie pytań.
Niezrozumiała staje się kwestia fun-
duszu nagród, z artykułu wynika, że
snów nie wszyscy pracownicy gospo-
darki uspołecznionej będą mogli ko-
rzystać z funduszu nagród, czy ozna-

cza to podział na pracowników gor-
szych I lepszych? Czy ustawa bliżej
precyzuje jakie działy gospodarki na-

' rodowej będą korzystały z dodatko-
wej pensji? Czy ustawa obejmuje np.
Ihdbt zdrowia lub szkolnictwo?

Dla mnie osobiście nieporozumie-
niem wydaje sie obdarowywanie
wszystkich zakładów funduszem na-

gród bez względu na wyniki gospo-
darcze. Czy chcemy przez to premio-
wać zarówno przedsiębiorstwa przy-
noszące dochód Jak i permanentnie
deficytowe? Autor pisze, że „nagro-
dy będą wypłacane za czas efektyw-
nie przepracowany i pełna ich wyso-
kość będzie uzależniona ' od zachowa-
nia dyscypliny i efektów indywidual-
nych pracy". Czy dotyczyć to rów-
nież będzla kierownictwa tych zakła-
dów, w których plany produkcyjne
nie będą wykonywane? Kto odważy
•lę pozbawić nagrody nieudolne kie-
rownictwo zakładu, gdy efekty eko-
nomiczne nie będą wchodziły w grę?

Istnieje chyba potrzeba szerszego
potraktowania tego problemu w Wa-
szym poczytnym piśmie.

ZYGMUNT KACZMAREK
Poznań

OD REDAKCJI: Informując wstęp-
nie o podstawowych zasadach refor-
my, wspomnieliśmy, że są one wy-
razem aktualnej polityki rządu zmie-
rzającej do unowocześnienia gospo-
darki i zmian w systemie finansowo-
ekonomicznym. Jest rzeczą oczywi-
stą, że w hierarchii tych posunięć
należało zająć się przede wszystkim
dotychczasowym funduszem nagród w

podstawowej grupie pracowników
działów produkcyjnych (2/3 ogólnej
liczby zatrudnionych w gospodarce
społecznej), którzy reprezentują sferę
produkcji materialnej, a więc grupę
realnie wpływającą na wzrost do-
chodu narodowego. Reforma —

rzecz

jasna — nie zamyka • drogi do roz-

szerzenia nowego funduszu nagród na

Inne Jednostki organizacyjne (art. 1
ustawy 1), które korzystają oczywi-
ście nadal z dotychczasowych fun-
duszów nagród, w szczególności — na

grupy podobne do jednostek objętych
reformą. Niemnie] wydaje się celowe
wziąć pod uwagę fakt, że reforma
kosztować będzie ponad 7 mld z! i że,
jak można sądzić, w miarę rozwoju
gospodarczego będzie można wyasy-

AKTUALNOŚCI

POPRAWA JAKOŚCI ORAZ
SZERSZE MOŻLIWOŚCI
ZBYTU

W maju br. zanotowano spadek
sprzedaży tłuszczów roślinnych
poniżej maja ub. r. (o 1,3 proc.),
zamiast notowanego w poprzed-
nich miesiącach ponad 10-rproceii-
towego wzrostu. Tempo 'wzrostu

sprzedaży masła w maju hr.

uległo natomiast przyśpieszeniu
(do 8,6 proc.). Wiadomo tymcza-
sem, że wprowadzenie do obrotu

nowych asortymentów jadalnych
tłuszczów roślinnych („Masło ro-

ślinne" , „ Vita") — jak była już
o tym mowa w „Aktualnościach"
w pierwszych 4 miesiącach br. —

umożliwia znacznie szybsze tempo
wzrostu sprzedaży tłuszczów ro-

ślinnych. Sprzedaż tłuszczów ro-

ślinnych przewyższa obecnie o

ok. 25 proc. liczoną w tonach
sprzedaż masła i stanowi ważki

gnować odpowiednie środki finanso-
we na sukcesywna upowszechnienie
13 pensji.

I druga sprawa: czy- słuszne jest
obdarowywanie wszystkich zakładów
pracy funduszem nagród bez względu
na wyniki gospodarcze. Dotychczaso-
wy fundusz zakładowy, w głóWnej
części przeznaczony na nagrody, po-
myślany byl jako system zbiorowej
zachęty załóg do osiągania najlep-
szych wyników gospodarowania. Sy-
stem ten w pewnym okresie 1 stop-
niu niewątpliwie spełniał te zadania.
Jednakże obecnie —

co podkreśliliśmy
w artykule — skuteczność tego instru-
mentu zachęty znacznie osłabia i sta-
wałaby się ona coraz bardziej ogra-
niczona, z powodu przerzucenia pod-
stawowego instrumentu bodźcowego
na nowy system tworzenia funduszu
plac i na zasady jego gospodarowa-
nia: wyższa wydajność — wyższe
wynagrodzenie. Pisaliśmy również i o

innych wadach dotychczasowych za-

sad. Wypacla tu podkreślić, że szcze-

gólnie w ostatnich latach zakłady
pracy dążyły do zabezpieczenia wiel-
kości funduszu na nagrody przynaj-
mniej na poziomie podstawowym
(niezależnie od wyników ekonomicz-
nych), gdyż wypłaty z funduszu za-

kładowego stały się faktycznie sta-
łym elementem określającym sytua-
cję dochodową rodzin pracowników.
A zatem reforma utrwala tę stabili-
zację i zarazem polepsza tę sytuację
przez dochodzenie do pełnej 13 pen-
sji. Reforma jednocześnie ogromnie
upraszcza samo naliczanie wielkości
funduszu nagród (przy pomocy jed-
nego wskaźnika — odsetka od fun-
duszu płac), podczas gdy dotychczas
obowiązywała skomplikowana i czę-
sto niezrozumiała dla załóg technika,
obliczania w zależności od różnych
wskaźników syntetycznych kształtują-
cych się pod wpływem wyników eko-
nomicznych przedsiębiorstwa.

A czy wypłata nagród, bez względu
na ogólne wyniki gospodarcze zakła-
du, będzie dotyczyć również kierow-
nictwa zakładu pracy, w którym pla-
ny produkcyjne nie będą wykony-
wane?

•Tak wynika z tekstu ogłoszone)
ustawy (art. 8) pracownicy na stano-
wiskach kierowniczych lub inni pra-
cownicy odpowiedzialni za organiza-
cję pracy w zakładzie będą otrzy-
mywać nagrody, jeżeli spełnią ogólne
warunki ich wypłat, a ponadto jeżeli
wykonają oni zadania wyznaczone
przez jednostkę nadrzędną.

Do zagadnień tych wrócimy z chwi-
lą rozwinięcia założeń ustawy w

szczegółowych aktach wykonawczych.

J. R.

l) Ustawa z dnia 2S czerwca 1S7S r.

o zasadach tworzenia i podziału za-

kładowego funduszu nagród oraz za-

kładowych funduszów socjalnego ł
mieszkaniowego. (Dz. Ust. nr 27 poz.
150).

element w ogólnym dynamizo-
waniu spożycia tłuszczów.

Obecnie więc ponownie staje
się aktualny problem dalszego
rozszerzenia produkcji bardziej
atrakcyjnych asortymentów tłu-
szczów. roślinnych 1 rozwijania
wyposażonych, w odpowiednie
urządzenia chłodnicze punktów
sprzedaży. (Sb)

PRZEMYSŁ MASZYNOWY
A WYMAGANIA RYNKU

Przemysł maszynowy w latach
1971—1972 wykonał zadania pro-

dukcyjne z nadwyżką 9 mld zło-

tych, a dostawy na rynek prze-

kroczył o 3 mld złotych. Od 1970 r.

do kwietnia bież. roku urucho-
miono produkcję 1.500 nowych
wyrobów. W okresie 4 miesięcy
bież. roku produkcja w porówna-
niu z takim samym okresem ub. ro

-

ku wzrosła o 17 proc,, a eksport o

Kulisy motoryzacji
W prasie, radio i telewizji wiele

mówi się na temat motoryzacji w na-

szym kraju, natomiast nie wspomina
się, a jeżeli tak, to bardzo zdawko-
wo, na temat przedsiębiorstw i za-

kładów, które walnie przyczyniają się
do rozbudowy potencjału produkcyj-
nego dla „czterech kółek".

Jestem pracownikiem Zakładów U-
rządzeń Galwanicznych i Lakierni-
czych, które wnoszą bardzo poważny
wkład w zakresie zapewnienia naszym
samochodom odpowiedniej kolorysty-
cznie i w sposób nowoczesny zabez-
pieczającej przed korozją powłoki o-

chronnej. Dotyczy to tak samocho-
dów osobowych, jak i kabin samo-

chodów ciężarowych.
Projektujemy, produkujemy I kom-

pletnie wyposażamy (z montażem
włącznie) urządzenia do nakładania
powłok ochronnych 1 dekoracyjnych,
zarówno galwanicznych, jak i lakier-
niczych.

Przed rokiem załoga naszego zakła-
du odniosła wielki sukces, gdyż w

rekordowo szybkim tempie wyprodu-
kowała i uruchomiła w FSM w Biel-
sku Białej prototypową malarnię dla
„Syreny".

Obecnie, kiedy podjęto decyzje o

wcześniejszym uruchomieniu produk-
cji Fiata 126n w halach montażowych
„Syreny", jednym z Istotnych ele-
mentów w programowym procesie a-

daptnc.il Jest malarnia. Adaptację ma-

larnl dla potrzeb Fiata przeprowadza
oczywiście załoga ZUGIL, która zo-

bowiązała się wykonać te zadania w

ciągu 10 dni, w okresie, kiedy pra-
cownicy FSM przebywać będą na ur-

lopach.
Tak szybką realizację tego zadania

zapewnia wzorowa organizacja nracy
i zaangażowanie załogi oraz dozoru
i doświadczenie kierownictwa.

Należałoby chyba o fvm fakcie po-
informować opinię publiczną.

HENRYK JANISZEWSKI
Łódź

Potrzebny podział
ról i koordynacja

ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK W ar-

tykule pt. „ P RZEMYSŁ, KTÓRY NIE
M02E SIĘ SPÓŹNIAĆ" (Z. G. nr IR
z S maja br.) wskazał na wspf -i-
leżność między rozwojem rołnIi*/a
a rozwojem przemyśłtr spożywczego.
Moje refleksje i spostrzeżenia chciał-
bym odnieść do współpracy między
rolnictwem a przemysłem mięsnym —

ściślej biorąc do zagadnień kontrak-
tacyjno-skupowych służby surowco-

wej przemysłu mięsnego. Przemysł
mięsny prowadzi kontraktację przez
Gminne Spółdzielnie, które z kolei
zalecają kontraktowanie sztuk nieeta-

18 proc. Wydajność pracy pod-
niosła się o 10,7 proc. Na rynek
dostarczono wyroby wartości 16
mld złotych, (msk).

PRZYCHODY GOSPODARKI
CHŁOPSKIEJ

Prżychody gospodarki chłop-
skiej ź lytułti sprzedaży państwu
produkfów toślinnych i zwierzę-
cych W I póiro&ŚG br. — sądząc
ze wstępnych szacunków — byty
013—14proc.wyższeniżw
analogicznym okresie ub. r. Za-
decydował o tym głównie ilościo-
wy wzrost dostaw, gdyż w oma-

wianym okresie wzrost cen skupu
nie miał większego wpływu na

wypłaty z tytułu skupu.

Szczególnie wydatnie wzrosły w

1 półroczu br. wypłaty z tytułu
dostaw zboża (o ok. 65 proc.),
ziemniaków (o ok. 60 proc.), na-

sion oleistych (o ok. 30 proc.).

towym agentom kontraktacji (w więk-
szości województw) oraz przez własny
aparat kontraktacji (asystenci kon-
traktacji) między innymi w wojewódz-
twie bydgoskim.

Aparat kontraktacyjny naszych Za-
kładów Mięsnych w Brodnicy pra-
cuje np. na terenie dwqch powia-
tów woj. bydgoskiego oraz trzech po-
wiatów woj. olsztyńskiego, w powia-
tach woj. olsztyńskiego (Iława, Dział-
dowo i Nowe Miasto) nasi asystenci
występują również jako agenci gmin-
nych spółdzielni. Osoby dobrze zo-
rientowane w zagadnieniach kontrak-
tacji mogą sobie bez trudu wyobra-
zić, ile z tego wynika nieporozumień, -

sporów kompetencyjnych, niepotrzeb-
nych w istocie interwencji władz wo-

jewódzkich I powiatowych, a ostatnio
i urzędów gminnych.

Ogólnie biorąc wyniki i efekty pra-
cy prowadzonej przez asystentów są
lepsze niż praca agentów gminnych
spółdzielni, uważam więc, że w ska-
li całego kraju powinien być wpro-
wadzony jednolity system organizacji
kontraktacji, tj. prowadzenie jej wy-
łącznie przez własny aparat zakładów
mięsnych.

Obecnie zawieramy umowy jedno-
razowe

— Jedno- i wielosztukowe,
umowy wieloletnie oraz umowy wie-
loletnie — specjalne, a dochodzą do
nas informacje, że opracowuje się
jeszcze tzw. „kontraktację gospodar-
czą" (nazwa robocza), gdzie producen-
ci indywidualni zawieraliby umowy
na roczną dostawę przynajmniej 50-
- ciu tuczników względnie 15 sztulc
młodego bydła rzeźnego.

W aktualnej sytuacji, gdy z jednej
strony prawie cały żywiec, z wyjąt-
kiem dorosłego bydła dostarczany jest
w ramach kontraktacji, a z drugiej
strony w wyniku uchwal Partii i Rzą-
du, stworzono warunki lepszej opła-
calności produkcji zwierzęcej, stymu-
lujące dalszy wzrost tej produkcji
i dostaw, powstaje pytanie czy pot-
rzebne jest takie rozbudowanie form
kontraktacji? Zwłaszcza, że przemysł
m'?sny mimo kontraktacji — otrzy-
muje w niektórych okresach ilości
przekraczające możliwości prawidło-
wego ich zagospodarowania, a w III
kwartale każdego roku niedobo-
ry żywca sięgają 50 proc. Jego zdol-
ności produkcyjnych. W tej sytuacji
moim zdaniem Jako Jedyną formę
kontraktacji należałoby wprowadzić
umowy wieloletnie 1 ta formą kon-
traktacji objąć bez w^Jitku wszyst-
kich dostawców. Jeżeli chodzi o

techniczne rozwiązania tego zagad-
nienia, rolę umowy spełniałaby książ-

• ka dostawcy na wszystkie rodzaje
żywca. Rolnik składałby deklarację
na rok odstawy sztuk z rozbiciem
na poszczególne miesiące. Zapis miał-
by Jedynie charakter informacyjny,
niewiążący. Konkcetne natomiast u-

stalenie terminu dostawy nastąpiłoby
w m-cu poprzedzającym dostawę tj.
z wyprzedzeniem jednomiesięcznym.
Termin ten powinien być ściśle prze-
strzegany przez obydwie strony. Nie-
wywiązanie się z dostawy bez uspra-
wiedliwienia powinno być karane

tworzyw (o ok. 18 proc.) i owoców

(o ok. 35 proc.).
Wg aktualnych przewidywań,

również w trzecim kwartale br.
liczyć się należy z utrzymaniem
podobnej, lub niewiele niższej
dynamiki wypłat z tytułu skupu.

PRZYCHODY
POZAROLNICZEJ
GOSPODARKI
NIEUSPOŁECZNIONEJ

Drugi już rok z rzędu obserwu-
jemy szybki wzrost wypłat przed-
siębiorstw i instytucji gospodarki
uspołecznionej z tytułu dostaw
i usług pozarolniczej gospodarki
nieuspołecznionej (o 20 proc. w I

półroczu 1972 r. i o ok. 19 proc. w

I półroczu br.). W skali całego
bieżącego roku mogą one prze-

kroczyć 20 mld zł, bo w I pół-
roczu wyniosły one już ponad
9 mld zł.

przez odbiorcę w' formie potrącenia
np. 10 d od sztuki, natomiast w przy-
padku dostawy w ściśle umownym
terminie dostawca otrzymywałby w
formie dodatkowego ekwiwalentu np.
2o zł od sztuki' płatne przy dostawie.
Dość poważne dopłaty z tego tytułu
obciążające przemysł mięsny mimo
wszystko byłyby piższe niż w aktu-
alnej sytuacji ponoszone koszty i stra-
ty a.tytułu wydłużonego okresu prze-
trzymania żywca 'na bazach zbior-
czych, magazynach żywca oraz dość
często w punktach spędowych gmin-
nych spółdzielni.

Chciałbym Jeszcze podnieść na-

brzmiały od łat I' zasadniczy temat
tj. kwestię odpowiedzialności za pro-
wadzenie organizacji hodowli I pro-
dukcji żywca oraz pprawy kontraktacji
i skupu, 'państwowa Służba Rolna
w Ścisłym powiązaniu z kółkami rol-
niczymi, związkami branżowymi oraz

Kołami Gospodyń Wiejskich powinna
być w pełni odpowiedzialna za wzrost
hodowli w kierunkach ustalonych
przez państwo.

Przedsiębiorstwa - Obrotu Zwierzęta-
mi Hodowlanymi powinny ponosić
odpowiedzialność za rozprowadzanie
materiału hodowlanego I reprodukcyj-
nego, włącznie z przejętym żywcem
* zakładów mięsnych, pochodzących
% selekcji, rzeźnej (Jałówki oraz cie-
lęta) oraz rozprowadzeniem prosiąt
1 warchlaków do wszystkich odbior-
ców z wyjątkiem tuczami przemysło-
wych przemysłu mięsnego I ewentual-
nie Państwowych Gospodarstw Rol-
nych.

Na Gminnych Spółdzielniach cią-
żyłby obowiązek właściwego przygo-
towania punktów spędowych, tak pod
względem technicznym Jak i zabez-
pieczenia sprawnego odbioru żywca
1 właściwej opieki nad skupionym
żywcem do czasu załadowania na sa-

mochody zakładów mięsnych oraz peł-
ne zabezpieczenie w pasze treściwe
i inne środki produkcji.

Przemysł mięsny zaś powinien po-
nosić pełną odpowiedzialność za ter-
minowe wykontraktowanle, skup I za-

gospodarowało żywca rzeźnego I
wspólnie s resortem rolnictwa opra-
cować takie metody oddziaływania na

rolnictwo (w moim przekonaniu prze-
de wszystkim ekbnomiczne), by w

przyszłości uregulować zagadnienie
sezonowości podaży żywca.

JAN ŁUKASZEWSKI
BRODNICA

Jeszcze o jakości
produkcji

O Jakości produkcji ostatnio troszkę
ciszej w naszych środkach przekazu
Informacji. W świetle ostatnich de-
cyzji IX Plenum widać Jasno, że prob-
lematyce tej będziemy musieli po-
świecić snoro uwagi. Mówiąc o Ja-
kości produkcji, mam równocześnie na

Wstępny przegląd czynników
decydujących o tegorocznym
wzroście wypłat na omawianym
odcinku wskazuje, że wzrost ten
w znacznym stopniu związany
jest zwłaszcza z rozwojem usług
remontowo-budowlanych i pro-
dukcji tówarów rynkowych, a w

myśli ludzi, którzy sterują tą Jakością.
Czy naprawdę widać zawsze to ri)i»
zaangażowanie?

Zgłaszałem swego czasu propozycję,
iy publikowano wyniki złej produk-
cji. Mam tu na Myśli, procent bra^

stanpMłWMłr? mniejszym stopniu
.poprzedni*ich

:h * wżrtistem dostaw koope-
racyjnytłrtfo przemysłu (Sb)

MIESZKANIA

BĘDĄ WYPOSAŻANE
W TYPOWE MEBLE

Wyposażenie naszych nowych
mieszkań jest Wciąż zbyt ubogie.
Z tych względów spółdzielczość
podjęła uchwałę, która stwarza

'możliwości podniesienia standar-
du mieszkań i wprowadza kre-

dytowe udogodnienia dla ich lo-
katorów. Zobowiązano wszyst-
kie spółdzielnie mieszkaniowe w

ków, jaki towarzyszy np. produkcji
odlewniczej 1 jej pokrewnej. Uważa-
łem, że taka publikacja może wywo-
łać większe zainteresowanie' u pra-
cowników parających się tą produk-
cją. Zasada współzawodnictwa jest tu-
taj bardzo potrzebna. Bardzo mało
wiemy c sobie, jak pracujemy, jakimi
drogami dochodzimy do lepszych wy-
ników w naszej produkcji? Qparcle
pracy na współzawodnictwie musi
mleć jakiś podkład, z którego można
startować. Taką ukazję upatrywałem
właśnie w publikowaniu danych od-
nośnie produkcji odlewniczej, wskazu-
jąc zakłady wyróżniające się, od któ-

' rych można się czegoś nauczyć i te
które potrzebują pomocy.

Być może się mylę, ale Jedno Jest'
pewne, że w sposób bardziej zasad-
niczy stawiać trzeba problematykę ja-
kości produkcji. H. K.

ELBLĄG

Ogródki muszą
„cieszyć oko"

Cieszy mnie wymiana zdaft miedzy
ALBINEM KUŁAKOWSKIM „Jeszcze
w sprawie owoców i warzyw" a AN-
DRZEJEM WIELOPOLSKIM, który wy-
stępuje w obronie dzlałkowlczów („2y*
cle Gospodarcze" nr 10 i 15).

I ja też Ich bronię, ale nie wszyst-
kich. Denerwuje mnie np. kiedy
w dzielnicach Poznania o starej zabu-
dowie, czy też w dzielnicach dom-
ków Jednorodzinnych patrzę na og-
ródki nieraz tak zaniedbane, że sta-
nowią siedlisko chwastów lub po pro-
stu śmietniki.

Takich ogródków Jest, niestety, wie-
le. Mogłyby one dawać właścicielom
czy administratorom osobiste korzy-
ści w postaci kwiatów, świeżych wa-

rzyw czy owoców z krzewów I drzew,
nie mówiąc już o tym, że „cieszy-
łyby oko".

Praca na działce i odpowiednie jej
utrzymanie to przecież Jeden z czyn-
ników regeneracji zdrowia fizycznego
I psychicznego. Warto więc, aby wła-
ściciele 1 administratorzy działek, ko-
mitety blokowe i dzielnicowe spojrze-
li na nie jako na źródło dodatkowych
dochodów, przyjemności 1 zdrowia.
Należałoby dokonać przeglądu ogród-
ków 1 wspólnie z zainteresowanymi
ustalić program Ich zagospodarowa-
nia, sięgając do środków administra-
cyjnych tylko w wyjątkowych wy-
padkach. Tysiące łudzi marzy, o oę-.
ródkach, a ci, którzy Je posiadają, nił
wykorzystują ich odpowiednio — i
korzyścią dla siebie I społeczeństwa.

STEFAN KOZŁOWSKI
ŚREM

kraju do wyposażenia mieszkań
w typowe szafy i zestawy mebli
kuchennych, a zakłady .projek-
towania i służby inwestycyjne —

do doboru takich projektófa, aby
lokale mogły być prawidłowo
zabudowywane.

Zastosowano również udogod-
nienia finansowe dla lokatOT^r.

Mogą oni korzystać —

na pokry-
cie kosztów wyposażenia miesz-
kania w meble wbudowane .—

z kredytu, udzielanego prze?
spółdzielnie. '

Inicjatywa spółdzielczości
mieszkaniowej może przynieść
efekty tylko w ścisłej współpra-
cy z przedsiębiorstwami budo-
wlanymi, które montują meble,
oraz z przemysłem meblarskim,
który musi dostosować swoją,
produkcję — zarówno pod
względem ilościowym, jak i ty-
pów mebli — do potrzeb spół*
dzielezego lokatora. (msk)
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Kanał Wieprz — Krzna

OBSZERNĄ
dokumentację do-

tyczącą największej inwesty-
cji melioracyjnej ostatnich lat

przynosi wydana przez PWN pra-
ca R. Stachurki pt. „Efektywność
inwestycji melioracyjnych na przy-
kładzie regionu Kanału Wieprz —

Krzno" . 1) Sformułowany w tytule
zamiar Autora książki — zapowia-
dającego zresztą kontynuowanie
rozpoczętych studiów — jest bardzo

ambitny.

Oceniana inwestycja została roz-

poczęta blisko 20 lat temu i w toku

realizacji zmieniała w zasadnicza

sposób obraz życia regionu. Materiał

faktograficzny jest w związku z tym
bardzo obszerny, co z jednej strony
Ułatwia pracę badawczą, ale z drugiej
nakazuje zachowanie dużej powścią-
gliwości i dyscypliny w interpreto-
waniu zjawisk. Autor kriąźki nic
dal się jednak skusić tym bogac-
twem faktów i oparł swój uiywćd

przede wszystkim na tych danych,
które mogą służyć ocenie efektyw-
ności inwestycji.

Mimo iż książka ma charakter
naukowy, Autor nie ukrywa swo-

ich polemicznych zamiarów wobcc
bardzo kontrowersyjnych opinii
wielu znawców zagadnień meliora-

cji na temat celowości i oplacalno-
£ci Kanału Wieprz — Krzna. Ma R.
Stachurka tę przewagę nad sweimi
ewentualnymi oponentami, że bu-

dowę kanału śledzi od jej początku,
a taka znajomość rzeczy niewątpli-
wie ułatwia formułowanie ocen.

Dokumentalna wartość książki za-

sługuje na uwagę z jeszcze jednego

powodu —

ze względu na jej unikal-

ność. Stanowczo za mało bowiem,
zwłaszcza w dziedzinie rolnictwa,

publikuje się materiałów dających
możliwość kompleksowej oceny sku-

tków podejmowanych inwestycji
lub innych decyzji gospodarczych

przyczyniających się do przeobraże-
nia regionu. A taką właśnie rolę

spełnił Kanał Wieprz — Krzna.

Dziś mało kto pamięta, jak tam

było przed 20 laty. Był to najbar-
dziej zacofany region Lubelszczyz-
ny, Uczący ponad pół min hektarów
i zamieszkany przez ćwierć miliona
ludzi (z tego zaledwie 14 proc. w

miastach). Plony były tu mierne,
wydajność łąk i pastwisk niska

(znaczną ich część stanowiły zabag-
nione torfowiska), a obsada bydła
i trzody najniższa w województwie.
Cechą charakterystyczną natural-

nych warunków panujących w oko-
licach dzisiejszego kanału było wy-

stępowanie znacznych nadwyżek wo-

dy w okresie wiesennych roztopów
oraz dużych niedoborów w okresie

szczytowego zapotrzebowania roślin

uprawnych. Były to więc zjawiska

typowe dla regionów o nieuregulo-
wanych stosunkach wodnych.

W takich to warunkach została,
w 1954 roku, rozpoczęta inwestycja,
której celem było kompleksowe za-

gospodarowanie obszaru nieużyt-
ków, bagien i lotnych piasków. Nie

wchodząc w szczegóły techniczne tej
budowy przypomnijmy niektóre fak-

ty obrazujące rozmiar prac. Knnał
ma 140 km długości. Na oddnku
124 km spełnia rolę nawadniającą.
Brzegi kanału łąr.iy ponad 60 mo-

stów. Woda kanału ma nawadniać

bezpośrednio, albo za pomocą od-

gałęzień bocznych przytegłe obszary
użytków zielonych. W systemie urzą-
dzeń przewidziane jest magazyno-
wanie wody (stawy, jeziora i zbior-
niki retencyjne) potrzebnej do wy-

równywania niedoborów w okresach

wegetacji roślin uprawnych. Zakres

prac w regionie nie ogranicza się do
budowy kanału. Na wielkim obsza-

rze całego regionu (20 proc. po-
wierzchni województwa lubelskie-

go) realizuje się i kontynuuje pro-

gram melioracji szczegółowych i za-

gospodarowania pomelioracyjnego.
Dotychczas (w ciągu 15 lat) całe to

wielkie przedsięwzięcie kosztowało

ponad półtora miliarda złotych (w
tym budowa kanału ok. 330 min zł).
Ocenia się jednak obecnie, z per-

spektywy lat, że prace te mogły być
realizowane znacznie prędzej przy

większej koncentracji sprzętu me-

chanicznego. Oficjalne oddanie ka-
nału do użytku miało miejsce w

1961 roku, ale do 1968 roku nie był
on w pełni wykorzystany jako ar-

teria nawadniająca, gdyż funkcjo-
nowały nie wszystkie urządzenia
oraz nie przeprowadzono na całym

obszarze melioracji szczegółowych i

zagospodarowania pomelioracyjnego
łąk. Postęp tych robót musiał rzu-

tować niewątpliwie na efektywność
inwestycji. Ale w jakiej skali opóź-
nienia • te oraz niewątpliwie wystę-
pujące zjawisko niepełnej „gotowo-
ści" terenu do wykorzystania skut-
ków budowy kanału wpłynęło na

efektywność ekonomiczną całego
przedsięwzięcia —

na to pytanie nie

otrzymujemy w książce odpowiedzi.
Nie jest to jedyny problem posta-
wiony. a nie rozwinięty przez Au-
tora książki Inne, podobne pytanie
dotyczy stopnia nowoczesności i do-
stosowania do aktualnych potrzeb
rolnictwa technicznych rozwiązań
zastosowanych przy budowie kana-
łu. Odpowiedzi trzeba by poszuki-
wać w dalszych studiach.

Prace w regionie kaitalu będą
kontynuowane. W okresie 1971—75
nakłady (głównie na inwestycje
sprzyjające intensyfikacji rolnictwa)
wyniosą ogółem ponad pół miliarda

złotych.

Wróćmy jednak do oceny efek-
tywności inwestycji. Autor zgroma-
dził obszerny materiał dokumentu-

jący kierunki przemian w struktu-
rze produkcji rolniczej oraz zacho-

dzące zróżnicowanie przestrzennego
ukształtowania produkcji —

przesu-

nięcia granic rejonów produkcyj-
nych.

Wartościową cechą opracov:cnia
jest taki dobór mierników oceny

efektywności inwestycji, który poz-
wala śledzić dynamiko przeobra-
żeń struktury produkcji oraz oce-

niać wpływ ręalizowanej stopniowo
inwestycji na procesy modernizowa-

nia rolnictwa w regionie kanału.
Czytelnik otrzymuje zatem odpo-
wiedź (w formie szczegółowej ana-

lizy. zjawisk oraz syntetycznych ze-

stawień będących podstawą do uo-

gólnień i wniosków) na podstawowe
pytania, które postawił sobie Au-
tor książku Ze szczegółowych da-

nych wyjściowych, będących pod-
stawą do analiz przytoczymy kilka
wskaźników o jednoznacznej wymo-

wie.

Plony siana na terenach nawad-
nianych przekraczają corocznie 80

q/ha, zbiór globalny siana w regio-
nie w 1968 roku przekroczył dwu-
krotnie poziom sprzęd 14 lat. Nato-
miast wciąż niewystarczająca jest
dynamika wzrostu pogłowia zwie-

rząt, zwłaszcza bydła — a przyczy-

nę. tego zjawiska Autor widzi w

zbyt szczupłej ilości• pomieszczeń
inwentarskich. To zaś świadczy o

nieprzygotowaniu regionu . do peł-
nego wykorzystania efektów pro-

dukcyjnych inwestycji.

Na podstawie srezegółowo anali-

zowanych ć-.nych, dotyczących
kształtowani się dochodów ludnoś-
ci rolniczej oraz oceny efektywnoś-
ci tej inirestycii w oparciu o wy-

znaczaj wskaźniki Autor sporzą-
dza :achunek efektywności meliora-
cii w rep'nnie

2). który interpretuje
w sposób następujący: „Pragnę
stwierdzić celowość przeprowadzo-
nych inwestycji melioracyjnych w

'regionie Kanału Wieprz-Krzna oraz

'ich efektywność. Inwestycje te ,już
w- chwili obecnej stanowią poważ-
ny czynnik intensyfikacji produkcji
rolnej, spowodowały głębokie prze-
obrażenia o charakterze produkcyj-
nym i społecznym?'.')

Dodajmy do tego jeszcze jeden
wniosek o charakterze ogólnym.
Budowa kanału stała się to tym
rejonie realizacją tak powszechnie
obecnie postulowanej racjonalnej
gospodarki wodnej. Potrzebę podob-
nych, dalszych inwestycji narzuca

Występujący obecnie deficyt wody,
dla przemysłu t rolnictwa, który
zażegnać może jedynie zakrojona Aa

szeroką skalę działalność inwesty-
cyjna. Program tych inwestycji po-
winien obejmować wykorzystacie
wszystkich naturalnych zbiorników

wodnych, budowę sztucznych zbior-
ników do nawodnień rolniczych O-

raz wykorzystanie przez rolników
wszystkich. możliwości magazyno-

wał-'•[ uoay to glebie. Dotychczaso-
wa programy rozwoju Rolnictwa nie

przewidują znaczniejszych prac z

tego zakresu. Tym cenniej$ie jest
zatem wyciągniecie wniosków - 2

przeprowadzonych inwestycji w re-

jonie Kanału Wiepr&jfCrzna zawie-

rających wiele elementów nowo-

czesnej gospodarki Wodnej. Nieda-
leka jest^avs^^^^ij^y r9

obserwacji tych trzeba bidzie ko-
rzystać w skali powszechnej.

MARCIN IviAKOWlECKI

0 Roman Stachurka —

„ Efektywność
inwestycji melioracyjnych na przykła-
dzie regionu Kanału 'Wieprz-Krzna":
Warszawa, PWN 1972 r.

') M.in. podaje: I zł nakładów" Inwes-
tycyjnych. przeznaczony ha budowę ka-
nału i na zngospodarowanie pomeliora-
cyjne użytków zielonych w regionie,
powoduje w latach 1954—63 wzrost pro-
dukcji o 17.4 zi, a w latach 1954—68 o

14.02 zł: s. 162.
3) str. 169.
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