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Ogólne
wyniki pierwszego półrocza osiągnięteprzez

naszą gospodarkę są znane naszym Czytelnikom
z komunikatu GUS-u . W omówieniu bieżącej ko-

niunktury chc,emv vyięc zwrócić uwagę na te odcinki

gospodarki, .gdzie .występują pewne zmiany w stosun-

pęjępJ-żędriiph, sytuacja wy-

fiiaga szczególnej uwagi i' wzmożonego wysiłku. Przy
ogólnej wysokiej'dynamice rozwojowej i na ogół po-

nadplatnoi\vej realizacji
:
zadań — istnieją bowiem.'zja-

wiska, któye wymagać będą przeciwdziałania Zarów-
no dta utrzymania • wyśoiaej dynamiki w 'następnych
miesiącach, jak i dla poprawy relacji ekonomicznych.
Wysoka dynamika i lepsza efektywność gospodarowa-
ni»- ^eęyd.ują i decydować będą o realizacji posta-
wionych' na VI Zjeździe

' celów społeczno-gospodar-
czych", przede wszystkim o dalszej poprawie stopy ży-
ciowej ludności.

Zacznijmy od zjawisk pozytywnych. Pod konitec pier-
wszego półrocza nastąpiła pewna poprawa relacji eko-

nomicznych w. przemyśle. Wynikała ona z wysokiej
dynamiki sprzedaży wyrobów Własnych i. usług oraz

wysolpej dyriaihiki 'produkcji globalnej przy zmniejszo-
nym • tempie wzrostu zatrudnienia. Ilościowe wyniki
I półrocza- osiągnięte przez przemysł przedstawiają się
następująco:

Sprzedał wyrobów własnej
ł>fndl'J«C*i -' USłUH — WT.TOSt o H>*

Produkcja globalna- — wzrost o 11,6
Zatrudnienie — wzrost o 3,9
Osobowy fundusz' płuc brutto — wzrost « 9.7
Osobowy fundusz płac netto — wzrost o 10,9

Jeśli wysoka dynamika sprzedażv produkcji własnej
i usług oraz* produkcji globalnej utrzymywała się przez

wszystkie miesiące (najniższa była w lutym — 8 proc.),
to tempo wzrostu zatrudnienia wykazuje tendencję ma-

lejącą.. Zatrudnienie w czerwcu było niższe niż w mar-

cu o 0-,9 proc, oraz niż w kwietniu — o 0,4 proc.
W stosunku do maja nastąpił wzrost o 0,5 proc.

Bez wątpienia na takie kształtowanie się wielkości
.zatrudnienia wpłynęły ograniczenia, wprowadzane od
kwietnia przez rząd. Ograniczeni te nie odbiły się
na'dynamice produkcji, która rośnie obecnie w więk-
szej niż poprzednio mierze w wyniku zwiększania się
wydajności pracy.

Porównanie dynamiki podstawowych wskaźników

osiągniętych przez przemysł w I półroczu br. z tym
samym okresem w latach ubiegłych przedstawia się
następująco:

•
. I półrocze (rok ponTrednii ** 100)

Produkcja globalna
7^t"v*,nle"ie
Osobowy fundusz plac brutto

. .«, J, netto
Pnćeclętn^ płaca miesi-,ćzna.brtiito

„' „
-

„ netto
Produkcja globalna nrzynadająca

,:Ua 1 zatrudnionego

Nieco większy niż w ubiegłym roku był wzrost pro-
duft£ji«sprzedanej i usług przypadający na 1 zatrudnio-

nego (7,7 proc. w I półroczu br. wobec 7,6 proc. w I

pó»r<jpż%ip7S r..). . .„. ...

Zasadnicza — chóę niewielka wska?nikowo — różnica

polegi, na niższyrti ę 0,8 punkta wznoście zatrudnienia
niż w "roku ubiegłym. Ten spadek tempa osiągnięty
został w II kwartale. I tak np: zatrudnienie w czerwcu

br. było tylko o 3,0 proc. wyżąze niżt w czerwcu ubieg-
łego roku. Taki stan rzeczy miał dość istotny wpływ
na relację;ekonomiczne, osiągnięte przez przemysł.

1. PÓŁROCZE

lSn 1972 1973

Udział (w proc.) w przyroście
sprzedaży . produkcji własnej 1

wzrostu zatrudnienia
wzrostu wydajności orscy

Udział • (w proc.) w przyroście
funduszu Dł»c brutto:

wzrostu . zatrudnienia
•jWzrostu • Płac

Przyrost funduszu płac na 1 proc.
•wzrostu sp/zedaiy produkcji własnej
i usłUg;>:

brutto
nett»,

przyrost przeciętnej płacy na 1 proc.
wzrostu wytfainości pracy:

•^fcSSS?..-

1971 1972 1973

1»K,9 112,7 111,0
102.3 104.7 im.9
J9S,0 110,8 109,7
107,9 111,0 lt0,9

• 115.6 • 103,7 10.1,fi
1»S,5 105,0 10S,8

104,5 107,6 107,4

33,3
6e,7

37,2
«2,8

32,7
67,3

28,2
71,2

43,5
56,5

39.9
69,1

1,16
1,15

0,85
0,79

0.82
0,92

1.24
1,22

0.75
0,66

0,73
0,88

Podkreślona uprzednio nialejąca dynamika' - zatrud-
nienia znalazła swój wyraz we wzroście udziału wydaj.
nośąi pracy w przyroście produkcji i w większym u-

dziale wzrostu przeciętnych płac, W ogólnym ,zWięk-
sżeniu funduszu płac, *J.est to —

z punktu widzenia
-r- najbardVAei .epzytywre

żjaWI&ko "w omawianym'' *<Sltresiej 'aś^^ej' -móWiąc —

w II kwartale bieżącego i-óku. -

TrMno jęst na podstawię ^dóśtępn^ch. danych "dok-
ładniej określić przyczyny takiego układu Relacji; eko-

nomicznych. JMożnai jednak" fjóśtaWic; hipotezę,"..że'••przy
pewnym nacisku władz nadrzędnych przedsiębiorstwa
zaczęły lepiej wykorzystywać potężny strumień; no-

wych środków technicznych wpływających do przemy-
słu w wyniku niezwykle wysokiej dynamiki inwesty-
cji. Trudno jest natomiast osźacowat,) w- jaki'm

:

stop-
niu ną wżi-ost wydajności pracy, wpłynęło lepsze uzbro-

jenie techniczne, a w jakim lepsza organizacja' pracy,
O pewnych postępach iia tym ostatnim odcinku możie
świadczyć poprawa rytmiczności produkcji. Tzw. prze-

ciętne odthylenie miesięczne wielkóśći produkcji glo-
balnej wynosiło w ubiegłam roku 3,36 proc., w roku

bieżącym — 3,22 (obliczone na podstawie ekstrapolacji).
Decydujące jednak znaczenie dla rytmiczności pro-
dukcji będą miały wyniki osiągnięte przez przemysł
w lipcu i sierpniu, miesiącach urlopowych, kiedy spad-
ki dynamiki produkcji są najgłębsze. ,

Drugirri czynnikiem, który najprawdopodobniej wpły-
nął na wzrost wydajności pracy jest wyższe (w wy-
razie netto

1 ) opłacanie tego wzrostu niż W roku ubieg-
łym. Dzięki temu ponad 60 proc. przyrostu funduszu

płac Zostało przeznaczone na wzrost przeciętnej płacy.
*

Wyniki osiągane przez gospodarkę są oceniane przez

przeciętnego obywatela przede wszystkim pod kątem
widzenia wzrostu dochodów oraz możliwości nabycia
odpowiednich towarów i usług. Inaczej mówiąc — isto-

tnym barometrem jest sytuacja rynkowa.. Otóż baro-
metr ten wskazuje na pewne objawy niepokojące, któ-
re — gdyby utrzymywały się w dłuższym okresie —

mogą mieć niekorzystne reperkusje ekonbmiczne.
Od dłuższego już czasu utrzymuje się wyższą dynami-

ka dochodów ludności niż obrotów handlu detaliczne-

go i sprzedaży usług. Jest, to zjawisko naturalne, szcze-

gólnie przy szybkim powiększaniu się płac i innych
źródeł przychodów pieniężnych, wtedy bowiem — jak
wykazuje doświadczenie wielu' krajów — następuję
wzrost oszczędności. Równocześnie jednak powinńy
występować zmiany w. strukturze konsumpcji na rzecz

zwiększenia udziału artykułów przemysłowych. I tu-

taj mamy do zanotowania owe wspojnniane objawy
niepokojące. ,

Dynamika sprzedaży detalicznej towarów wyniosła
w I półroczu br. 11,8 proc., wobec 13,7 , proc. w I pół-
roczu 1972 r. Samo osłabienie tempa wzrostu, sprzeda-
ży można jednak wytłumaczyć pewnytó osłabieniem
tempa wzrostu wypłat z tytułu skupu (spadek idynamiki
w handlu wiejskim był większy niż w ftiiejskim). Go-

rzej przedstawia się struktura sprzedsśfy. 'Otóż sprze-
daż artykułów żywnościowych. ;wzrosłą o 11,6 proc.,
a nieżywnościowwych o 11,9' proc..' Odpowiednie

. l iczby dla I półrocza 1972 r. wyrtoszą 13.2 proc. i 15.1

proc. Trudno zjąwisko malejącego- tempa wzrostu

sprzedaży artykułów nieżywnościowych wytłumaczyć
inaczej, niż jako wynik niedostatecznej ilościowo i

jakościowo oferty odpowiednich towarów. W tym
świetle część przyrostu oszczędności ludności uznać
trzeba za oszczędności „przymusową" — przetrzy-
mywanie pieniędzy w oczekiwaniu na ukazanie się w

sklepach odpowiednio atrakcyjnych towarów.
Pobieżna nawet obserwacja pozwala stwierdzić, że

braki w artykułach przemysłowych dotyczą takich wy-
robów jak lodówk;!, pralki, meble, rowery, samochody
osobowe, przedmioty do wyposażenia mieszkań, a na

rynku wiejskim — cementu, wyrobów hutniczych, sto-
larki budowlanej, niektórych maszyn rolpiczych i części
zamiennych. Oddzielnym problemem jeśt; oferta prze-

mysłu lekkiego — tu przede wszystkim występuje nie-

zgodność asortymentowa podaży z popytem, a mó-

wiąc prościej — braki, w wyrobach odzieżowych i obu-
wia o modnym wzornictwie i nowoczesnym wykoń-
czeniu.

Przy znanych trudnościach z szybką i wydatną po-

prawą zaopatrzenia rynku w takie artykuły żywnościo-
we jak mięso. i . przetwory ety niektóre asortymenty

dokończenie na str. 4

Osiągniętego w pierwszej pofo-
wie pięciolecia rozwoju finanso-

wanej przez państwo działalno-
ści socjalnej i kulturalnej nie
można na razie zilustrować po-
prawą Warunków nauczania,
przyrostem liczby łóżek szpital-
nych, domów dla rencistów, do-
mów kultury, miejsc w domach

wczasowych i ośrodkach wypo-
czynkowych itp. Zwiększone bo-
wiem znacznie nakłady inwesty-
cyjne na budownictwo obiektów

socjalnych i kulturalnych- nie

zdołały jeszcze przynieść efek-
tów w postaci wydatniejszego
przyrostu nowych obiektów soc-

jalnych i kulturalnych. Chociaż
postęp jest już widoczny. Roz-

wój świadczonych na rzecz lud-
ności usług socjalnych i kultu-

ralnych w pierwszych trzech la-
tach : bieżącego pięciolecia . wy-
raża się głównie w intensyfika-
cji wykorzystania obiektów i
znacznej poprawie jakości świad-
czeń.

PEŁNY
obraz zmian sytuaoji moż-

na otrzymać jednak dopiero przy
zestawieniu realizacji zadań pla-

nu rzeczowego ze wzrostem wydat-
ków pańśtwa na usługi socjalne i
kulturalne. Syntetycznym,-' mierni-
JŚem postępów w tej dziedzinie jest
więc r&ahiy- wzrost wydatków pań-,
stwa.

W uchwale VI Zjazdu PZPR zada-
nia sformułowane zostały następu-
jąco:

„W bieżącym, pięciolecia wydatki
państwa na ochronę zdrowia* szkol-
nictwo wszystkich szczebli', kulturę
oraz sport, turystykę i 'wypoczynek

. wzrosnąć powinny o ppnad 30%".

Wydatki bieżące budżetu państwa
na finansowanie działalności socjalnej
i kulturalnej stanowią tu 80% kosz-
tów i wywićrają decydujący wpływ
na kształtowanie się wydatków pań-
stwa na. cele socjalne i kultur-alpe.
W 1973 r.. wydatki bieżące budżetu

państwa na świadczenia socjalne i
kulturalne (łącznie z'.dotacjami na

fundusze socjalne < zakładów pracy)
wyniosą ponad • 91 mld zł i będą o

ok. .40 ;proę. .wyższe od wydatków z

1970 r. (uzupełnionych dla porówny-
walności dopłatami przedsiębiorstw
państwowych do funduszy socjal-
nych, których . finansowanie zostało

potem przejęte przez budżet pań-
stwa). Danych tych nie można jed-
nak bezpośrednio porównywać z za-

łożonym na pięciolecie wzrostem wy-
datków państwa na .ce .'e socjalne i
kulturalne o 30 proc. Ten ostatni
wskaźnik i nie obejmuje bowiem
Wzrostu" wydatków związanych 'z re-

gulacjami płac. Po wyłączeniu tych
ostatnich — wydatki bieżące budże-
tu państwa ńa' świadczenia socjalne
i kulturalne (łącznie z, dotacjami na

fundusze socjalne zakładów pracy)

USŁUGI SOCJALNE I KULTURALNE

WIĘCEJ
NIŻ

ZAKŁADANO
GRZEGORZ PISARSKI

wyniosą w br. ok. 83 mlfl żł i będą
o ok. 28 proc. wyższe od wydatków
z 1970 r.

Okazuję się więc, że w bieżącym
roku< wydatki państwa n'a finanso-
wanie Hsfug sftcj&Ihycli i kulturąl-

zakładanego na 1975 r.
" Natomiast-

w 1974 ,r. ^a&^yęlną realizac ja
wśpomńianć.j d.vrelciytvy VI Zjazdu
PZPR mówiącej" o zwiększeniu; w

bieżącym-pięcioleciu wydatków pań-
stwa na' ochronę zdrowia, szkolnie-,
two:, wszystkich szczebli oraz sport,
turystykę i wypoczynek o ponad
30""OtfiacsSa" to zaMzem. że' '

na

koniec 5-lecia tj. w 1975' r. wydat-
ki państwa na te cele będą więc
o ok. 45 proc. wyższe od ich poziomu
z 1970 r. nie licząc wzrostu tych
wydatków związanego i regulacja-
mi płac pracowników oświaty . i

ochrony zdrowia.

Na odnotowanie zasługują, również

zmiany w zasadach finansowanła

usług socjalnych i kulturalnych,
zmierzające do zwiększenia efekty-
wności wykorzystania przeznaczo-
nych na te cele środków.

W bieżącym pięcioleciu podwyż-
szono obowiązujące normy i stawki
kalkulacyjne, zapewniając tym sa-

mym niezbędną poprawę jakości
świadczeń socjalnych i kulturalnych
W 1971 v. wydano na ten cel- . 1.2

mld zł. w 1972 r. — 1,2mld-złiw
1973 r. — 1,3 mld zł.

Przytoczone wyżej fakty świadczą,
że realizuje się nawet z pewną nad-

wyżką propozycje dotyczące zwięk-
szania środków - budżetowych na

działalność socjalną i kulturalną wy-

sunięte m. in. w" cyklu artykułów
. . Życia Gospodarczego" pt. „PROB-
LEMY POLITYKI SOCJALNEJ",

opublikowanych w dyskusji przed
VI iZjazdeńi PZPR.
- Stwierdzić wypada . również, że

wzrost, środków przeznaczonych
przeV. państwo na finansowanie u.

sług' socjalnych i kulturalnych dla
ludnośui.jest^vyasizy^ii. njióźną. było
tego' óćzekiWać na początku f pięcio-
Iecial Tempo teśo wzrostu." wlicza-

jąc w 'io regulację płąc pracowni-
ków zatrudnionych w placówkach
socjalnych i kulturalnych jest wyż-
sze od tempa wzrostu dochodu na-

rodowego..
Ten poważny wysiłek gospodarki

na rzecz rozwoju i poprawy jakości
usług'socjalnyćh i kulturalnych nie
zdołał jednak zaspokoić wszystkich
potrzeb w tej dziedzinie. Skala tych
potrzeb jest bowiem tak duża, że ich
właściwe zaspokojenie wymaga o

wiele wyższych środków niż może
sobie na to obecnie pozwolić gospo-
darka narodowa.

Bliższa orientacja w rozwoju usług
socjalnych i kulturalnych oraz skali

wciąż niezaspokojonych potrzeb- wy-

maga odrębnej charakterystyki sytu-
acji w poszczególnyah dziedzinach

tych usług, tj. w ochronie zdrowia,
oświacie, wychowaniu, sżkolnictwie

zawodowym i wyższym, kulturze i
sztuce oraz kulturze fizycznej i tu-

rystyce.

OCHRONA ZDROWIA

Uchwała VI Zjazdu PZPR, nada-
jąca ochronie zdrowia wysoką rangę
w hierarchii potrzeb społecznych,
znalazła przede wszystkim wyraz w

znacznym wzroście nakładów inwe-

stycyjnych (z ok. 2,2 mld zł w 1970 r.

doponad4mldzłw1973r.)ipo-
wołaniu Narodowego Funduszu

Ochrony Zdrowia, który w następ-

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

W ostatnich latach przybyło wiele nowych ośrodków zdrowia, co ma istotne znaczenie dla poprawy obsługi lud-
ności wiejskiej, objętej od .1972 r. bezpłatną opieką lekarską. Foto. CAF.



PRASĄ O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH y

Hąndcl zagraniczny staje się coraz clęśeiej przed-
miotem rozważań piibjicysiycznycli — i ule tylko pu-

blicystycznych. Rosnąca nadwyżki Importu nad eks-

portem zarzyna' bowiem radzić niepokój —

czy aby
nasze zadłużenie za granicą nic odbije się w przyszlo-
ici na tempie i efektywności rozwoju gospodarczego.

Nie wchodząc- w niniejszym przeglądzie w sprawę

generalnej rcli, jaict powinien odgrywać handel za-

pranlciny w całości nasiej strategii rozwojowej, trzeba
podkreślić dwie sprawy. Po pierwsze —

w ciągu ostat-

nich dwóch lat wymiana z zagranicą zacadęla aktyw-
niej niż poprzednio Oddziaływać na Jiszytywrjć pf-ic-
iritpny w gospodarce. Wpłyną! na to ptżedc wszyst-
kim zwiększony import maszyn i urząilzefi craż myśli
technicznej. Po drugie zaś — rozwiązywanie dylema-
tów handlu zagranicznego przez ograniczanie tempa
importu jest lecżenienl objawów, a n:e przyczyn. Pro-
blem wice sprowadzą się (i dużym iipriisuczenięin) do

uięiezieuia źródeł, które pawodujtv żc zwiększony przy-

wóz nie oddziałuje dostatecznie na tworzenie s^ę
nowych możliwości eksportowych.

N$ pewno istotną rolę odgrywą tu czas. Przyśpieszo-
ny strumień technik} I technologii zaczai napływać
r zagrąnicy w roku ubiegłym. Łąc.ylo się to z przy-

spieszeniem tempa inwestowania. W ciągu jtdnego-

roku nowe maszyny, urządzenia 1 rozwiązania technicz-
ne nie. mogły jeszcze claćaostąlccznie dużych efek-
tów. Powstaje, jednak pytanie, ^żydą,dzą one te efek-

ty w przyszłości, W pośtacj dodatkowych możliwości
opłacalnego eksportu. W każdym .bądź razie trzeba
tych możliwości szukać, gdyż jest to zadanie, którego
spełnienie warunkuje'zwiększanie aktywnej roli han-
dlu Zagranicznego.

Tej tc* spri^Fę poświęcony jest artykuł PAWŁA
BOŻYKA pt. „FETYSZE HANDLU" zarfiścszczcny
>v dodatku „POLITYKA — EKSPORT — IMPORT" .

Autor waiozy z pewnymi mitami. Pierwszym z nich
jćst mit, Źć ćfcśport wyrobów przemyłowych Jest a»w-

8ze óplacalnjrf i to opłacalny bardżićj, niż eksport żyw-
naćcl i- siir6iv6ów.

Na msrgfnć^e można tu dOdać, żc mit ten może pa-

nów»! w opifiii publicznej, ale ri'e miał zbyt wielkiego
wpływu pia praktykę, Przynajmniej ńa praktykę ostat-

nich dwóch i pfił lat. Problem polega chyba na tym,
że eksport surowców wymaga inwestycji z reguły ka-
pitałochłonnych i o długim cyklu. Należy wiec prze-

prowadzić »achur.ćk, czy przy obecnym zaangażowaniu
Inwestycyjnym stać nas na podejmowanie wielkich
proeksportqWyeh Inwestycji surowcowych, a jeżeli tak,
to na wyborze łych dziedzin, w których taka koncen-

tracja inwestycji będzie przy pełnym rachunku dla
nas opłacalna. Ceny surowców szybko rosną. Jednak
istnieją relatywne granice tego wzrostu. W pewnym

momencie zaczyna opłacać się poszukiwanie substytu-
tów i angażowanie w ich produkcję tych środków in-
westycyjnych, które w innyni wypadku trzeba by za-

angażować w bazę surowcową.

Bezdyskusyjna wydaje sie natomiast następna teza

autora, że nie każdy eksport towarów bąrdziej przetwo-
rzonych jest korzystniejszy od eksportu surowców.

Dzieje się tak tytko wtedy, kiedy potrafimy osiągnąć
wysoką wydśtjiióść i niskie koszty prz£ produkcji Wyro-
bów wysoko rJfzetWorżónycH oraz uzyskać odpowiedni
poziom tćciinieznjr. Nie bobs żńacżehia jest tu 1 prob-
lem warunków sprzedaży. Śui-oweft feprzćdsje się z re-

guły ta getówlic; — wyroby przemysłowi a zwłaszcza

dobra inwestycyjne, bardzo często trzeba sprzedawać
na kredyt.

W roku ubiegłym udział wyrobów przemysłu elek-

tromaszynowego w naizyin eksporcie zmniejszył się
z 43,2 proc. do 41,9 proc. Główną przyczynę takiego
stanu rzeczy autor widzi w rozproszeniu produkcji
eksportowej oraz w niedostatecznie szybkim wykorzy-
stywaniu zakupionych licencji. W tym ostatnim wypad-
ku idzie o to, że nawet mając udane konstrukcje włas-

ne. bądź oparte na zagranicznej mysll tcchnlczne^ nle

potrafimy odpowiednio szybko rozwijaj ich produkcji
seryjnej. Przykładem może być „Blzon^ maszyna n«e-

zwykle udana, która można by z powodzeniem sprzęg

dawać za grarticę. Niestety, wielkość produkcj na to

tóe pozwala, nie pokrywa nawet POtrzcb krajowych
A przecież ^wnoczeSnię pro^ku.emy

SffSftJ*, SS aparatu wytwórczego"
W nawvm nrzemyśle elektromaszynowym. ,

N" podkreślenie wreszcie zasługuje ciekawa ehoć
wyrażona przez autora bardzo skrotowo teza. o szko-
Sśc? rozwiania tzw. produkcji ant^mponowej na

podstawie zagranicznych licencji. Z r^nly bow.pm se-

ria przeinaczona tylko na potrzeby krajowe nie jest
seria optymalną, a brak kontaktu z rynkiem św ato-

^m nie zacheck do stałego doskonalenia i rozwijania
techniki I .technologii. „4„ ,„«„„„

Można więc powiedzieć, że odpowiedz na pestaw ono

na wstępie pytanie, brzmi - przynajmniej jeżelidz.o
o eksport przemysłu elektromaszynowego — następują -

co? koncentracja i specjalizacja produkcji eksportowej
oraz wydajne przyśpieszenie drogi do licencj czy kon-
strukcji własnej do dużej, seryjnej produkcji.

^ ^

W U BI EGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

$ NA WSPÓLNYM POSIEPZĘ-
SIEDZNIU Biura Politycznego
KC PZPR i Prezydium Rządu omó-

wiono wnioski i propozycje wyni-
kające z dorobku II Kongresu Nau-
ki Polskich NATOMIAST NA PO-
SIEDZENIU PREZYDIUM RZĄDU
omówiono kompleks sprąio dotyczą-
cych iniuastycji przewidzianych do
rozpoczęcia w II półroczu bież. roku
oraz zapewnienia warunków reali-

sfącji nowo rozpoczynanych zadań
inwestycyjnych. -

Q DESZCZE UTRUDNIAJĄ KO-
SZENIE ZBÓŻ; a ztirazem uniemo-

żliwiają zwózkę 'zbóża. Gospodarstwa
państwowe mają kłopoty ? zastopo-
waniem ciężkich maszyn; kombajny
i snopowiązalki. boiuiem grzęzną na

rozmokłych polach. Więtej jest też

ywarii spowodoidauych wilgotnością
słomy, przy tyra wydajność maszyn

jęst niższa. Mimo to koszenie żyta
jest już zaawansowane we wszy-

stkich województwach.

Q „KAŻDY KŁOS NĄ WAGĘ
ĘŁOTĄ" — dorpesna akcja, podczas
której młodzież pomaga przy żni-
wach — rozpoczęta. Akcja ta w bież.
roku kontynuowana jest w znacznie

szerszym zakresie. Oprócz młodzieży
ZSMW, uczestniczą w niej wszystkie
polskie związki młodzieżowe wcho-

dzące w skład FSZMP, które zadek-

larowały pomoc w pracach polo-
wych, organizowaniu opieki nad

dziećmi, przygotowaniach sprzętu
iniwnego.

O Po raz szósty małe miasta sta-

nęły do rywalizacji O TYTUŁ Ml-
STRZA GOSPODARNOŚCI.' Dotych-
czas zgłosiło udział 541 miasteczek.
Główttym celćm konkursu jest po-

budzeni& aktywności społecznej { ićL-
kie pokierowanie inicjatywami mie-
szkańców, aby miasteczJpa były coraz

ładniejsze i lepiej zagospodarowane.
Dla zwijciężćów przeznaczono wy-
sokie nagrody pieniężne, niezależnie
od nagród rzeczowych, przyznawa-

nych przez poszczególne resorty.

Q W hucie im. Nowotki w O.stro.
wcu Świętokrzyskim PRZEKAZANO
DO EKSPLOATACJI DWA W
PEŁNI NOWOCZESNE WĘZŁY
TECHNOLOGICZNE. Są nimi naj.
cięższa w kraju prągd oraz pier-
wszy piec supernowoczesnej elek-
trostaloieni.

O CIĄGNIKI Z „Uń$USA" cie-

szą się du%ym zainteresowaniem, za-

granicznych rolników• , Źakłady
sprzedały już w tym roku ok. 4 tys.

ciągników do 20 krąjów. Najwięk-
szymi odbiorcami są: Jugosławia,
Czechosłowacja, Francja. V/ ostat-

nim okresie ..Ursus?/" trafiły do

SzWecji, Irlandii i Islandii, Ahglii,
Belgii, Danii. Grecji, Hiszpanii,
Holandii i Włoch.

$ PO .RAZ PIERWSZY OD 220
LAT, czyli od zbudowania huty
„Małapanew" W Ozimku, kobieta

otrzymała nominację ńa zastępcę dy-
rektora naczelnego, byręktorem d/s
administracyjnp-handlówych została

mgr inż. Hanna Gola, absolwentka
wydziału odlewniczego AGH w Kra-

kowie, pracująca w tej hucie od
1965 r.

© Wynikiem pogłębiającej się
współpracy handlu z przemysłem
jest uruchomienie w łódzkim domu

handlowym „Central", stoiska przyj-
mującego ZAMÓWIENIA NĄ GAR-
NITURY SZYTE NA MIARĘ.. Klien-
ci mają do wyboru 9 fasonów 1,,48
tkanin. Klient w ciągu.) ii dni inójtę,
otrzymać ubranie specjalnie dla. nie-

go uszyte. Zapłaci żd nie tylko 100 zł

drożej niż za gotowe. Czyżby? Nie
do wiary!

0 Jak wynika z obliczeń staty-
stycznych i demograficznych — IM
WIĘKSZE MIASTO, TYM WIĘCEJ
W NIM ROZWODOW. Przeszło 85

proc. ivszystkich rozwodów w Pol-
sce przeprowadzają małżeństwa

miejskie, czyli przeciętnie co 5 mał-
żeństwo miejskie. W miastach du-

żych, np. w Warszawie, Łodzi, Kra-
kowie i Wrocławiu już co trzecie
małżeństwo rozpada się. Ze stwier-
dzeń socjologów wynika, żs rozpa.
da się co 28 małżeństwo wiejskie.
Rozwodzą się glóiunie mieszkańcy
nie mający swojego gospodarstwa
rolnego, pracownicy PGR i tzw.

chłoporobotnicy.

9 Ławice wodorostów — kąpiący
się wychodzą z wody oblepieni nimi.
Wyrzucone na brzeg przez fale glony
tworzą coraz szerszą cuchnącą war-

stwę. Woda niesie tłuste plamy (ro-
popochodne, chemiczne). PLAŻA
SOPOCKA JEST ZAGROŻONA.
Pierścień urbanistyczno-przemyslo-
wy wokół Sopotu zacieśnia się. Ura-
tować sytuację może tylko budowa
basenów — postuluje Danuta Frey
—

w artykule „Baseny dla Sopotu?"
(Tygodnik Demokratyczny).

O Zwiedzając placówki handlowe
i usługowe Trójmiasta i zapoznając
się z nich działalnością jak podał
„Dziennik Zachodni" — MINISTER
HANDLU WEWNĘTRZNEGO
I USŁUG — E. SZNAJDER DOKO-
NAŁ NASTEPUJACEGO WPISU
DO KSIĄŻKI SKARG I WNIO-
KOW gdańskiego sklepu fabrycz-
nego, należącego do Południowych
Zakładów Przemysłu Obuwniczego w

Chełmku: „ Wystawa uboga i brzyd-
ka, asortyment obuwia niereprezen-
tatywny dla krajowej produkcji.
Pjpszę poprawić".

•
„Ńad światem zawisłd groźba

niedoboru żyiónóści" — oświadczył
duriktar FAO A. H. BOERMA —

„Produkcja pszenicy W 1973 r. nie
wystarczy ńa zaspokojenie mini-
mum potrzeb przewidywanych na

sezon 1973-—1974 . Trzeba więc będzie
sięgać dó zapasów z krajów ekspor-
tujących ją, a zapasy te są już na

poziomie najniższym ód dwudzies-
tu lat". To sarrió dotijcży i ińnych
podstawowych pfaiduktów żywnoś-
ciowych; iip. zasoby eksportowe ry-

żu są o ókćłó 2 mlii ton niższe niż

przewidywane potrzeby importowe.
Główną prżyczyną śą niesprzyjają-
ce to ciągu ostatnich dwóch, lat wa-

runki dtmosfetyćzne tó Wielu rejo-
nach świata. Według obliczeń ame-

rykańskich światowe teżśrwy zbóż

wynoszą tylko 100 irtln ton. te sa-

me żródłg. podają, żś światowe zbić.

ry pszenicy sp&dły z 322,5 min ton

w kttmpdnii 1971/72 do 307,5 min
ton w kampanii 1972173, ryżu z

29,6 min toń do 27 min toń, kuku-
rydzy z 291 ftilrt toń da 265,4 miń
toń, jęczmienia ż 130,4 min ton do
129,9 ihlń toń i owsa z 55 min tort

do 48,5 mlii ton. Pęmtińo podjęcia
przez szereg rządów Wielu kroków

przebiwdziałają cych zmnlejszańiu
się produkcji zbóż, zbiory na se-

zon bieżący nie zapowiadają rądy-
lcalnej zmiany sytuacji.

DO 7 proc. wzrosła produkcja
przemysłowa ZSRR w pierwszym
półroczu br. w porównaniu do ana-

logicznego okresu roku ubiegłego.
Równocześnie . wydajność pracy

wzłgśła o" 5$'" proc. Pom^Slne są
również pierwsze sygnały o zbiorach

zbóż. Ó lepszej niż w żesiłjjm roku.

sytuacji w rolnictwie radzieckim

mówią także zachodni eksperci.

B Na Kubie uroczyście obchodzo-
no dwudziestą rocznicę zwycięstwa
sił rewolucyjnych. Gospodarka wys.

py, opdrta ńa uprawie trzciny cu-

krowej, w ostatnim okresie wyraź-
nie się ożywiła. W bieżącym roku
kubańska produkcja cukru wynie-
sie co najmniej 5,4 miń tón.

H Dominującym elementem sy-

tuacji walutowej świata zachodnie-

go była w ubiegłym tygodniu fak-

tyczna dewaluacja funta szterlinga
w stdśunku do ostatniego (trzynaś-
ęiĄ miesięcy temu) sztywnego kur-
ku ćż o prawie 20 proc. Rzecznik
Bftńk^ł Anglii przypisuje ten spadek
wdrtości funta zbyt wielkiej różni-
cy oprocentowania kapitałów w

XVielkiej Brytanii i w innych kra-

jach. W związku z tym oczekuje się
szybkiego podniesienia stopy dys-
kontowej W Wielkiej Brytanii o co

najmniej 10 proc. Na całym rynku
Walutowym panuje — jak oceniają
eksperci — tak wielkie zamieszanie,
że na giełdach nie wiadomo już na

którą z walut stawiać. Francuski
minister gospodarki i finansów
VALERY GISCARD d'EŚTAING o-

śWiadcżył, że sytuacja na giełdach,
wymiany jest całkowicie irracjonal-
na, a dolar osiągnął kurs karykatu-
ralny. Francuski minister zarzucił
Stanom Zjednoczonym, że poprzez

politykę nieingerencji na rynkach
walutowych dopuściły do utrzymy-
wania się klimatu nieufności wobec
waluty USA i do anarchii na ryn-

kach walutowych. W celu przywró-
cenia stabilizacji Giscard d'Estaing
postulował konieczność powrotu do

systemu stałych parytetów
' walut

przy równoczesnym zapewnieniu
skutecznej obrony przed spekulacją.

Podkreśla on także konieczność

przywrócenia zaufania do systemu

walutowego oraz ograniczenia mo-

żliwości niekontrolowanej emisji,
banknotów.

Q Koszty utrzymania w NRF

wzrosły od maja 1972 r. do maja
1973 r. o 8,1 proc. W Szwajcarii in-
deks cen towarov) konsumpcyjnych
w czerwcu br. był ó 8,2 proc. wyz-

szy niż w tym samym miesiącu ro-

ku ubiegłego. W Kanadzie w ciągu
pierwszych pięciu miesięcy br. kosz-
ty utrzymania wzrosły o 8,5 proc.
We Francji indeks kosztów zwięk-
sza się o 0,9 proc. miesięcznie. W

Japznii przewiduje się, że koszty
utrzymania będą jesienią br. o 14
— 15 proc. wyisze niż przed rokiem.

Podobne tendencje zakłada się w

USA.

Z poeżątkiem lipca br. cena

miedzi na londyńskiej giełdzie fne-

tati gwałtoionie wzrosła i wynosiła
779,25 funtów szterlingów za tonę,
Co stanowi najwyższą cenę w ciągu
ostatnich pięciu lat. Przewiduje się,
że wzrost ceny miedzi może trwać

nadal.

13 Handel światowy zwiększy się
w ujęciu dolarowym o 20 proc., a

ilościowym o 10 proc.
— twierdzi

SOCIETE F1NANCIERE EURO-

PEENNE, konsorcjum największych
banków Europy Zachodniej, USA i.

Japonii.

13 W ciągu pierwszych sześciu

miesięcy br. w Jugosławii zarejesr
trowano rekordową liczbę 17 218 tys
noclegów turystycznych, z czego na

cudzoziemców przypada 8 347 tys.
W stosunku da piericszeg,o półrocza
ub. f. orjiólńa licz&a"nncleg^ów wzro-

sła o 24 proc., zaś w przypadku tu-

rystów zagranicznych — o- 48'f'proci

ZE ŚWIATA NAUKI 1 TECHNIKI

Gaśnice dla górników
W Zakladacli Mechanicznych „Legmet"

W Legnicy skonstruowano rewelacyjną
na iKalq europejską instalacje przec v-

poftlfową, montowali!! w • (radycyjn„ cli
pojazdach mechanicznych, w których za-

mopowano hydrauliczne i pneumatyczne
wiertła do pracy w złożu. Urządzenie to,
kldręgo autorem jest dyrclupr Zakładów
mgr lni. Franciszek Kowalski, gwaran-
tuje operatorowi sprzętu pełne bezpie-
czeństwo ł chroni kosztowny pojazd przed

" ajczenlęm. Jego dodatkowym walo-
reńi jest prostota obsługi. W fazie awa-

rii gąśnicc uruchamia się za pomqeą
pgzyfisku w tablicy rózdziolczej. (PAP)

Pierwsza pomoc dla rzek
Firma Tlie Brltisli Oxygen Co. , Ltd.,

ząppej^tkotf.jta calodóbnwą służbę do
walki z

' zanieczyszczeniem wody. Gdy
tylko .- .poRolowie" odbierze sygnał o za-

nieczyszczeniu rzeki, wysyła pojazd z

płynnym tlenem. Dziennie wlewa się do
rzeki ok. pól tony tlenu, by przywró-
cić normalny poziom jego zawartości w

wodzie. Firma chce talf rozbudować
swoją działalność, by w ciągu dwunastu
godziu móc rozpocząć akcję no każdej
rzece w Wielkiej Brytanii. (Newsweek)

Światowa flota transportowa
W ciągu 9 lat, tj. od roku 1B63 fi o 1972,

(wijtowa flota transportowa podwoiła
•wą Oo^ność. z początkiem grudniil W li r.

flota ta liczyła 200,; min DWT. a z pn-
e?ąt)(icro ' października 1972 r. już 40J.2
inln DWT. W tyrp samyn? Okresie liczba
Statków warrsla fedvnie o 22 proc., ćo
fftjmpęzy się Zwiększeniem wielkości jed-
noskltowej budowanych statków. Prze-
etętpą nośność statków światowej (loty
transportowej zwiększyła się z 8157 DWT
dó 13391 Dt?T w 1972 i., tj. ó ponad
fb' proc. {Szczególnie silny wzrost wy-
kazuje flota zbióriiiltqwców, która zwię-
kszyła się z 74,9 min DWT w 19$3 r. flo
184,7 imln DW* w I97J r. 1 stanowi 47,2
proę, tonażu światowego. (Interpress)

Instytuty bliżej przemysłu
TR wielu gałęziach przemysłu Zwlr.zku

KadzieCltlcBo utworzono w ostatnich la-

tach zjednoczenia naukówo-produkcyjne.
Jak wynika ze wstępnych analiz prze-
mysł zdał egzamini Na przykład w zjed-
noczeniu „Plastik" cykl wdrażania no-

wych technologii utpgł skróceniu prze-
ciijtnle o 1,5 — 2 lat» w stostinky clo
metod dawniej stosowanych. W ciągu 1S
miesięcy zrealizowano 50 tematów W
produkcji przemysłowej. Nowi organiza-
cja przyniosła znaczne efekty ekonq-
mierne oraz przyczynił» ?ie dó wzrostu
wydajności pracy. (Tieclinika i Nauka
2,73 —

wg PT)

Suwak dla chemikpw
Na Uniwersytecie Śląskim , w Katowi-

cach opracowano interesujący przyrząd
dydaktyczny, który został uznany za wy-
nalazek (patent-nr $6783), Jest nim su-

wak ochronny pomy$laj«y jakp pomoc
Cła chemików przy ustalaniu przebiegu
pianownnycli procesów analizy. Można z

jego pomocą szczegółowo ustalić, jakie
odczynniki i w Jakiej kolejności należy
zaslosować, by zrealizować zamierzoną
analizę chemiczną. Dając szybką i bez-
błędną odpowiedź na pytania związane
z anallz.inji chepićzpymi, może być sto-
sowany żarówno' jąkrt pomoc dydaktycz-
na przy nauczaniu chepiii. li»b też jnko
podrccznc narzędzie techników i laboran-
tów zatrudnionych w pracowniach che-
micznych. (Interpress)

W Moskwie coraz czyściej
Władze komunalne stolicy Związku

Radzieckiego prowadzą intensywną i uwi-
docznioną wyraźnymi sukcesami wiilke
z zanieczyszczeniem nowiętrza. W cingu
kilku lit stopień zapieczysc^enia
zmniejszył się o ok. 60 proc. Jako głó-
wny powód tej znacznej poprawy notuje
się instalowanie córa}! większej lloSci
nieszkodliwych dla środowiska człowieka
urządzeń ogrzewniczych gazowych oraz

przeniesienie poza piftrppftllq OH. 300
zakładów przemysłowych najbardziej za-

truwających powietrze. Popadtp zostały
znacznie zgięlisyone powierzchnio terer
i>ów zięlonyph wokół miąsta. if ęentrum
Moskwy przewiduje się zachówatile T/5
ppwienrschnl na fcletctar. RS .WflJjiż JakĄść
wody w stolicy Z8IUI poprawla slę z ro-

ku na rok. Przewiduje flę. że do roku
1975 zostaną zbudowane dalsze urządze-

nia oczyszczające i dezynfekujące ścieki
w 5D0 przedsiębiorstwach Moskwy. Pla-
nuje się budov.y nowyęh zalciaCów prze-
twarzających śmieci. Radzieccy specjali-
ści zalecają usuwanie śmieci z nowo bu-
dujących się dzielnic miasta za pomocą
przewodów rurowych. (PAP)

Smażenie na talerzach

Vf Stanach Zjednoczonych wyproduko-
wane zostały kuchnie funkcjonujące na

zasa&zie mikrofal. Gotowanie i pieczenie
trwa niemal błyskawicznie. Jarzyny moż-
na gotować bez wody, a kotlet sms£yć
bezpośrednio na talerzu. Usmażenie 3 kg
frytek trwa tylko 6—7 min. (WIT)

Poduszka z zapłonem
prochowym

Technicy jednej z firm chemicznych
Niemieckiej Republik] Federalnej sądzą,
że zastosowanie prochu strzelniczego do
prv1us7W nnwietr-nci. która «sd-m-»

samoczynnie przed kierowcą przy zderze-
niu samochodu z przeszkodą, pozwoli
usunąć wady dotychczasowych poduszek
ochronnych tego 'rodzaju. Do zalet no-

r/pro fivctam'1 . .Pi'!vr--Ariba':" n^lcżv
mniej hałaśliwe dzi.iianie, małe wymiary
Instalncii i ziminość w«ielkiej obsłufti. w

odróżnieniu od konkurencyjnych modeli
x butlą gazu.

Bielenie tlenem

Zastosowanie tlenu do bielenia tkanin
xnane już było od bardzo dawna, ale ną
możliwość wykorzystania go jako środka
bielącego w przemyśle celulozowym
zwrócono dopiero uwagę w latach pięć-
dziesiątych. W Polsce przewiduje się
również zastosowanie tlenu do bielenia
mnsy celulozowej. W związku z tym ba-
dania na ten temat zostały rozpoczęte
w ICP jui w 1972 r. Badania te prowa-
dzone są zespołowo przez Pracownię
Bieleń I Pracownię Ochrony Wody. Obej-
mują one bielenie tlenem mas celulozo-
wych papierniczych —

z drewna Igla-
stego I liściastego, otrzymywanych me-

todą siarczynową oraz z drewna Iglaste-
go otrzymywanych metodą siarczynową.
Badania te również wskazały, że nowa

metoda pozwala na zmniejszenie zanie-
czyszczenia ścieków. (PT nr 26/73)

Odzysk metalu z dymu
W jednej z hut w północnych Mora-

wach w CSRS, po wprowadzeniu specjal-
nych urządzeń odpylających, z dymu
i pyłów uchodzących z wielkiego pieca
odzyskuje się do 33 ton żelaza na dobę.
Filtry. zaprojektowali inżynierowie cze-

chosłowaccy. Oprócz metalu uzyskano
całkowitą likwidację dymów wielkopie-
cowych, uciążliwych dla środowiska.

(PAP)

Radar automatyczny
Koncern „Telefunken" skonstruował do-

datkowe wyposażenie ostrzegawcze do
stosowanych radarów. Urządzenie ostrze-
gawcze powoduje powstanie alarmu op-
tycznego i akustycznego, gdy na ekranie
radaru jakikolwiek obserwowany obiekt
przekroczy odległość 3—4 mil morskich
od tego radaru lub (eż przekroczy inną
dowolnie nastawną odległość, nie większą
jednakże od 23 mil morskich. Szerokość
pasa podlegającego kontroli wynosi 400
metrów. Opisane urządzenie umożliwia
wykorzystanie obsługi radaru wówczas,
g:I.v jest ona istotnie potrzebna. (Inter-
press)

Największa prasa świata

Związek Radziecki dostarczy francu-
skiej firmie ..Interforge" prasę dp ob-
róbki części maszyn z aluminium, stall
i tytanu. Waga tej prasy wyniesie 13 tys.
ton. czyli tyle co waga dużego okrętu.
Wysokość — ok. 12 pięter. Nacisk — S5
tys. ton. Jak oświadczyło francuskie mi-
nisterstwo gospodarki i finansów, będzie
to największą prasa na świecie. Produ-
centem tegct giganta będą Npwokrama-
torskie Zakłady Przemysłu Maszynowego
im. W . Lenina oraz Wszechzwiązkowy
Instytut Naukowo-Badawczy I Projekto-
wo-Konstrukcyjny ' Przemysłu Maszyno-
wego w Moskwie. Mqntag przeprowadzą
specjaliści radzieccy. (PAP)

Ocena tych, co szkolq
Óa półtora roku działa w Związku Ra-

dzieckim system ocen
'

pracy zakładów
szkolących kadry na najwyższym pozio-
mie. System teu polega na ustaleniu

czterech podstawowych kryteriów; w

•kład nlćii wchodzą: ocena kadr, praca
szkoleniowo-dydalt tyczna, naukowo-ba-
dawczą oraz wcwnątrzuczelniana. Oceny
f tych czterech działów dają współczyn-
nik aktywności — jest on ustalany do
trżcch miejsc po przecinku. Są także i
krytycy tego systemu. Twierdzą oni, że
nowa metoda jest jedynie wynikiem me-

chanicznych i arytmetycznych obliczeń.
Jest to jedynie metodą procentowania,
którą stara się oprzeć na naukowych
przesłankach. (Litieraturnaja Gazicta
14/73) —

wg PT)

A jednak minikomputery
Najbliższe ćwierćwiecze przyniesie dal-

szy, burzliwy rozwój mini I mikrokom-
puterów. Amerykański specjalista —

au
-

tor opracowania nt. architektury kompu-
terów — C, C. Foster przewiduje skon-
struowanie tanich minikomputerów, w

których wszystkie układy elektroniczne
zostaną umieszczone na jednej zaledwie
płytce. Odpówiednio sprawne minikom-
putery będą też wykorzystywane do bu-
dowy olbrzymich systemów informatycz-
nych poprzez łączenie ich w układy wie-
lomaszynowc. Wzrost zainteresowania mi-
nikomputerami snowodowr.ny jest stale
postępującą redukcją kosztów ich wy-
twarzania oraz minimalizacją wymiarów,
dzięki nowym zdobyczom mikroelektro-
niki. (NIT)

Zmechanizowana tuczarnia świń

W Jednym i sowehozów podmoskiew-
skich powstała ostatnio całkowicie zme-

chanizowana tuczarnia świń, obliczona
na trzy tysiące tuczników. Budynki tej
tuczami nl« posiadają okien I wyposażo-
ne są w lampy elektryczne, które auto-
matycznie zapalają się co 4 godziny. Jest
to sygnał do również automatycznego za-

dawania paszy do koryt. Światło pall się
przez ściśle określony czas, w którym
świnie zjadają daną dawkę paszy. Tu-
czarnię tę obsługuje Jeden człowiek.

(Interpress)

. Niewidomi jeżdżą sami

Niewidomi mieszkańcy Monachium bę-
dą mogli teraz korzystać z wielkiego
udogodnienia miejskiej komunikacji, ja-

kim Jest rozkład jazdy metra i kolei
podmiejskiej wydany w alfabecie dla
niewidomych. Abonamenty wraz z roz-

kładem jazdy sprzedawane są w tej sa-

mej cenie co normalne abonamenty.
(DaD)

8 lat „Orbity"
Mija 8 lat od chwili umieszczenia w

przestrzeni wokólziemskiej pierwszego
z serii satelitów systemu telekomunikacyj-
nego „Orbita". Do chwili obecnej wpro-:
wadzono do eksploatacji ponad 20 sateli-
tów typu MOLNIA-1, zaś od ub. roku
wprowadzane są satelity MOŁNIA-2. Sy-
stem „Orbita" umożliwia przekazywanie
programów telewizyjnych oraz utrzymy-
wanie stałej łączności telefonicznej . na

całym terytorium Związku Radzieckiego.
Siał się również podstawą do utworzenia
w 1971 r. międzynarodowego systemu
łączności satelitarnej krajów socjalistycz-
nych. INTERSPUTNIK. (PAP)

Powlekanie tektury falistej
Powlekanie tektury ralistej „gorącymi'

stopami" nadaje jej kredo-wilgocio- 1
paroszczclne własności, co stwarza więk-
sze możliwości stosowania jej do wyro-
bu opakowań. Takie uszlachetnianie wy-
twarza ponadto powierzchnię o lepszej
gładkości, wyższej odporności na ściera-
nie i nieprzyczepności oraz poprawia
wygląd opakowania. W ICP mgr Inż.
Z. Myślińska opracowała tę nową tech-
nologię, którą wdrożono, w Kieleckich
Zakładach Wyrobów Papierowych, stosu»
jąc do wprowadzania gorących stopów
powleftarkę kurtynową ciśnieniową fir-
my Ulrich Steinemann (Szwajcaria)

(PT nr 16/73)

Racjonalizatorzy z „Fosko"
Ponad sto projektów racjonalizatorskich

zgłosili w ciągu ostatnich kilkunastu
miesięcy racjonalizatorzy z fabryki obu-
wia „Kosko" w Skarżysku Kam. Koszt
realizacji tych projektów był wyjątkowo
niski — wynosił zaledwie 9 tys. zł. Na-
tomiast efekty rekordowo wysokie. Za-
stosowanie projektów przyniosło bowiem
oszczędności sięgające 1,6 min zł rocznie.

(PAP)

ŹYWÓCIK OGOSROPARęZY "m "i -.i-r

O Zagraniczni turyści, przyjeżd-
diąjący do Polski samochodami uzy-

skali jiaprawdę już luksusowe wa-

runfci obsługi. Biuro Turystyki Za-

granicznej PJSMot wydało mapkę w

trzech kplorach, ną której pokazane
jest w jaki sposób po yipłaceniu w

Warszawie, przy, ul. Sienkiewicza
dewiz' za samochodowe części za-

tnieńne — dotrzeć można do miej-
scowośći Kawęczyn na Ulicę Stra-

żacką, gdzie części te się odbiera.
Słusznie przewidując, że część klien-
tów szukających . zapasowych części
mfi woży unieruchomione Biuro' Tu-
rystyki PZMot, . proponuję do wybo-
ru podróż póęiągiem, autobusem a

także 'tramwajem. Trdmwajem je-
dzie się do pętli i Stamtąd pomasze-

rować należy przez malownicze lą-
ey. Powrót z silnikiem, karoserią czy

podwoziem na plecach, będzie tąkże
urozmaicony.

9 Praca na stacji benzynowej jęst
ponad siły, oczywiścię jeśli zjawiają
się klienci. Personel stacji przy ul.
Flisackiej w Bygoszczy zapewnił so-

bie właściwe warunki pracy obstą-
wiając okolicę swej placótoki tabli-
cami ostrzegającymi przed zbliża-
niem się i niepokojeniem obsługi.
Głoszą one: „Uwaga! Strefą wybu-
chową". Ponieważ:, jak wiemy z li-
teratury, u nas nie ipsyyścy boją się
detonacji (Wołodyjowski, Wokulski)
należałoby jeszcze sporządzić napi-
sy: „Vwaga zły pies", oraz „ Uwągą_
strefa cholery"."

9 Z przyczyn zapewne doktrynal-
nych Miejskie Przedsiębiorstwo O-
czyszczania w Gdańsku preferuje
typówość. Jeśli wierzyć jego funkcjo-
nariuszom wydane zostało zarządze-
nie, że uprzątane będą tylko śmieci

typowe. Przez śmieci typowe rozu-

mie się odpadki małe, które mieszczą
się io pojemnikach.

O Edward Toruniewski z Łodzi
w wedlowskiej czekoladce znalazł

ząb, więc prosi poszkodowanego de-

pustatora z Zakładów Przemysłu
Cukierniczego w Warszawie d. E.
Wedel o odebranie swej własności.
Tadeusz O. z Białegostoku martwi się

znów, że poważną stratę poniósł je-
den z pracowników tamtejszych Żą-
kładów Przemysłu Piekarskiego prhy

ul. Słonimskiej 3. Pan Q. w chle-
bie typu 'graham znalazł szary rękaw
od jakiegoś wdzianka. Producenci

ndnrawdę dają z siebie wszystko.
O „Głos Wybrzeżą" dał reportaż

o vzespole Pokrywkowym nr 75",
czyli po ludzku mówiąc lunaparku.
Na całym świecie państwo subwen-

cjonuje dzieciom zabawę. U nas są
to jakieś żałosne graciarnie nasta-

wione na drenaż. Farsa idzie zre-

sztą głównie do prywatnej kieszeni,
bo kierownicy wpłacają do przed-
siębiorstwa niewielki ryczałt, a re-

sztę wpływów ęami inkasują. Domi-
nujący typ pracownika tego rodza-r

ju instytucji to typ spod ciemnej
gwiazdy. Milicja uśtąliła, że nad-
zorcy karuzel -i innych mechanicz-

nych urzączeń są w pracy pijani,
dochodzi dó wypadków. Lunaparków
na „zryczałtowanym rozrachunku"

jest w Polsce 164, wszystkie prezen-

tują się żałośnie, a w „ wesołych mia-
steczkach" panuje klimat spod bud-
ki z piwem. Jest to może mikro-

skopijna, ale w każdym razie dzie-
dzina gospodarki wymagająca upo-

rządkowania.
# W Krakowie, jak w większości

miast, urządzono kiermasz sprzętu
turystycznego, gdzie klienci mogli
podziwiać różne rodzaje namiotów
i dowiedzieć się, że większości spo-
hód nich w ogóle nie można nabyć.
Zrazu te miejsca, gdzie zachwala się
towar, którego nie można kupić —

były to tylko wystawy. Potem przy-

wykliśmy na targach oglądać rze-

czy, jakich nie ma i nie będzie.
Obecnie także kiermasze, imprezy
ponoć stworzone po to, żeby poka-
zywany towar od razu sprzedawać
— zamieniają się w pokazy osiąg-
nięć koncepcyjnych producentów.
Jak kto chce tylko popatrzeć — to

idzie do kina a nie na kiermasz.
(W Krakowie nie do nabycia były

stojące na kiermaszu namioty „So-
pot", „Warta IV". „Rajd" oraz jak
twierdzi red. Roszko jeszcze kilka
innych typów)..

• Pocieszający tytuł w „Głosie
Szczecińskim": „Mięso rośnie na łą-
kach". Siew. befszytków. wygladą tak,
ze chłopi chodzą i rzucają mięsem.
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Innowację stanowi rozwiązanie

zastosowane po raz pierwszy.

Rozpatrywane pod kqtem stop-

nia nowości innowacje można

podzielić na trzy grupy: stano-

wiqće nowość w skali światowej

(wynalazki), stanowiące nowość

w skali danego kraju (gałęzi

produkcji) i wreszcie stanowiące

nowość w skali danego przedsię-

biorstwa (do nich można odnieść

przeważającą część projektów

racjonalizatorskich).

ko u n£s, ale i w innych krabach'

socjalistycznych — na temat małej
efektywności działania zaplecza nau-

kowo-badawczego, doszło się do

wniosku, że podstawowym źródłem

tego stanu rzeczy był sposób finan-

sowania tego zaplecza. Skoro pla-
cówki zajmujące się badaniami sto-

sowanymi i pracami rozwojowymi są

finansowane ze środków budżeto-

wych, analogicznie jak urzędy, po-

woduje to w nich urzędniczy styl
pracy i brak odpowiedzialności za jej
wyniki. Urzędniczy styl pracy pla-
cówek naukowo-badawczych wyraża

się przede wszystkim w dobieraniu

tematów małej wagi, ale za to „pew-

nych", unikaniu prac nowatorskich,
które związane są z ryzykiem nie-

powodzenia, fetyszyzacji planów
prac badawczych, które są realizo-

.. or aż kompleksowo ujętych zadań

planu centralnego, tzw, problemów
wężłpwych (finansuje się je z utwo-

rzonego niedawno specjalnie w tym
celu Funduszu Prac Badawczych).

Rzecz jasna, że rozrachunek go-

spodarczy w placówkach naukowo-

badawczych nie może, być pełnym
odpowiednikiem rozrachunku przed-
siębiorstw produkcyjnych. W grę

wchodzi specyfika działalności nau-

kowo-badawczej, przede wszystkim
związana z nią niepewność wyników,
a nawet duży stopień ryzyka niepo-
wodzenia.

Czy wprowadzenie rozrachunku

gospodarczego do placówek nauko-

wo-badawczych, przede wszystkim
do instytutów resortowych (w cen-

tralnych biurach konstrukcyjnych J

projektowych istniał on od dawna),

znacznie rozbudowana ^esl i, jak do-

tąd, wciąż wzrasta pomoc państwa
dla organizacji tworzących i wdraża-

jących innowacje, co wskazuje, że

nawet i tam nie można się obejść
bez „tłoczenia" postępu technicznego
z zewnątrz. Możliwe i celowe jest
więc nie wyeliminowanie „tłoczenia"
innowacji z zewnątrz, lecz jedynie
zmiana proporcji między „wewnętrz-

nymi" i „zewnętrznymi" bodźcami e-

konomicznymi postępu technicznego
na korzyść tych pierwszych.

WYDAJE
SIĘ, że w obecnym ok-

resie główne źródła małej efe-

ktywności działania zaplecza
naukowo-badawczego tkwią nie w

metodach jego finansowania i syste-
mie bodźców ekonomicznych, lecz w

organizacji, stylu pracy i jej oceny

JAK UTOROWAĆ
DROGĘ INNOWACJOM

JULIAN GORDON FOT. B. WIELOPOLSKA

PROBLEMATYKA mlkropostę-
pu technicznego, do którego za-

liczyć można dokonywanie i

wdrażanie przeważającej części pro-

jektów racjonalizatorskich, z reguły
rozwiązywana Jest samodzielnie przez

przedsiębiorstwa produkcyjne. Pro-

blematyka makropostępu technicz- <

nego, do którego zaliczyć można do-

konywanie i wdrażanie wynalazków
oraz wprowadzanie innowacji stano-

wiących nowość w skali danego kra-

ju (gałęzi produkcji), rozwiązywana
jest przede wszystkim przez zaple-
cze naukowo-badawcze, a następnie
dopiero przez przedsiębiorstwa pro

dukcyjne. Słaby rozwój wynalazczo-
ści . i stosunkowo niski poziom no-

woczesności produkcji jest w pierw-
szej linii wynikiem małej sprawno-

ści i efektywności działania zaplecza
naukowo-badawczego.

JAKIE, są tego źródła i jakie się
"środki podejmuje do radykal-
nej zmiany tego stanu rzeczy?

W wyniku dyskusji, jaka kilka lat

temu toczyła się — zresztą nie tyl-
wane aż do ustalonego w planie ter-

minu, nawet w tych przypadkach,
gdy widoczne się staje, że krocząc

tą drogą niczego nowego się nie o-

siągnie itp.

Toteż zdecydowano wprowadzić do

tych placówek rozrachunek gospo-

darczy, tj. uzależnić ich wydatki, w

tej liczbie na premie dla pracowni-
ków .naukowo-badawczych, od,:, uzy-»

skanych- dochodów. Dochody te' w

przeważającej części miały pocho-
dzić z opłat za prace wykonane dla

zainteresowanych organizacji gospo-

darczych na podstawie zawartych u-

przednio umów. Zmiana systemu fi-

nansowania miała przyczynić się do

. ściągę i ,- dzjąłalności za-

plecza naukowo-badawczego z po-

trzebami gósp^dśfrkr' naftjdowej i

służyć jako: .ćz^niŁ^outroIny kosz-

tów;, terminów wykonania oraz uży-
teczności i efektywności wykona-
nych prac.

Oczywiście, rozrachunek gospodar-
czy odnosić się miał jedynie do ba-

dań stosowanych i prac rozwojo-
wych, a nie do prac podstawowych.
Pozostawiono zresztą dotacyjny spo-

sób finansowania części działalności

placówek naukowo-badawczych, a

mianowicie prac rozpoznawczych,
niektórych prac podejmowanych z

własnej inicjatywy, prac nieudanych

przyniosło, oczekiwane wyniki?
Trudno tu o jednoznaczną odpo-
wiedź. Niewątpliwie, nastąpiła pew-

na poprawa w porównaniu ze sta-

nem poprzednim, ale oczekiwanego
przełomu nje uzyskano.

Rzecz w, tym, że w wjelu, placów-
kach wprowadzony rozrachunek go-

spodarczy szybko się sformalizował

i niewiele: się różni: od poprzedniego
systemu finansowania budżetowego.
Sprzyja temu ta okoliczność, że or-

ganizacje gospodarcze (przedsiębior-
stwa, zjednoczenia) opłacają wyko-
nań£.;fłą.Jdv zamówienie prące prze-'
ważnie nie z własnych środków, co

' rziito'Watóby' w* j akiniś stopniu na ich

wyniki' 'finansowe, iecż ze środków

Funduszu Postępu TeChnicżno^Eko-

homicznegó (FPTE). Powoduje to po-

błażliwość organizacji gospodarczych
w odniesieniu do kosztów, terminów

wykonania oraż użyteczności i efek-

tywności wykonanych na ich zamó-

wienie prac. Z kolei rodzi to obo-

jętność u części pracowników nau-

kowo-badawczych odnośnie losów

wykonanych przez nie prac, które

nierzadko przez odbiorców odkłada-

ne są- na półki (mało skuteczne oka-

zują się tu środki zachęty zawarte

w utworzonym niedawno Funduszu

Efektów Wdrożeniowych). Z przyk-
rością stwierdzić więc trzeba, że

zniesienie „urzędniczego" sposobu fi-

nansowania placówek naukowo-ba-

dawczych nie spowodowało bynaj-

mniej zaniku urzędniczego stylu pra-

cy tych placówek.

Niektórzy ekonomiści są zdania, że

przyczyny małej skuteczności zmia-

ny sposobu finansowania placówek
naukowo-badawczych tkwią w u-

sterkach obowiązującego systemu e-

konsmiczno-finansowego przedsię-
biorstw. Skoro podejmowane przed-
sięwzięcia postępu technicznego od-

bijają się ujemnie na wynikach pro-

dukcyjnych i finansowych przedsię-
biorstw, nie są one zainteresowane

w ich realizacji. W tych warunkach

postęp techniczny musi być „tłoczo-

ny" z zewnątrz, co nie' wychodzi na

dobre ani jego inspiratorom, ani wy-

konawcom. Niezbędna jest więc
przebudowa systemu ekonomiczno-

-finansowego przedsiębiorstw w ta-

ki sposób (przez Odpowiednie usta-

wienie mierników działalności go-

spodarczej, kształtowanie cen udo-

skonalonych i nowych wyrobów, cen

w okresie rozruchu itd.), aby były
one zainteresowane w „zasysaniu"
postępu technicznego!

Niewątpliwie, dalsze udoskonala-

nie bodźców ekonomicznych postępu

technicznego wydaje się możliwe i

celowe. Niemniej jednak zbudowa-

nie systemu ekonomiczno-finanso-

wego, który by niejako samoczyn-

nie powodował „zasysanie" innowa-

cji i wyeliminował całkowicie po-

trzebę „tłoczenia" ich z zewnątrz, wy-

daje się mało prawdopodobne. Zresz-

tą, w krajach wysoko' rozwiniętych

oraz doborze kadr, w szczególności
kadr kierowniczych.

Pracownika naukowo-badawczego
powinny cechować szczególne uzdol-

nienia. Nie wystarczą tu dobre chę-
ci, pracowitość i ambicje, do tego
trzeba jeszcze mieć talent. Ale, jak
stwierdza J. Surdykowski „wybitnie
zdolny pracownik zdecydowanie wy-

kraczający-poza przeciętność, nie ma

łatwego życia. NadprZeciętność zaw-

sze budzi opór i pewną obawę oto-

czenia, pomijając już psychologiczne
oraz formalno-prawne trudności we
^

spółpracĘ z wybitną jednostką, na ,

ogół nie znoszącą rygorów formalr

liych i trudfią we .współżyciu" 1)

Otóż mietody doboru i awansu pra-

cowników naukowo-badawczych nie

zawsze są właściwe.

Urzędniczy styl pracy
- niektórych

placówek naukowo-badawczych po-

woduje szerzenie się w nich kultu

przeciętności. W tych warunkach ka-

dry dobiera się pod kątem „dobrego

wychowania", układności, umiejęt-
ności szybkiego dostosowania się do

zwyczajów i obyczajów panujących
w danym środowisku. Toteż nieraz

uprzywilejowani są ci, co wpraw-

dzie prochu nie wymyślą, ale też

żadnych kłopotów danej placówce
nie przysporzą.

Dostanie się na stanowisko pra-

cownika naukowo-badawczego nie-

raz nasuwa trudności, przeważnie
w przypadkach ograniczonej liczby
etatów: Kto jednak dostanie się,'^G®'
z reguły zapewniony dożywotni s|a~
tus pracownika nauki, nawet' gdybyś
okazało się, że cechuje go jaskrawy
brak uzdolnień do pracy twórczej.

Urzędniczy styl pracy placówek
naukowo-badawczych powoduje też

urzędniczy system awansu. Jak wia-

domo, w praktyce dla obrony pra-

cy doktorskiej — wbrew przepisom
— nie jest bynajmniej konieczne,
aby wnosiła ona choćby ziarenko no-

wej myśli i wiedzy naukowej. Tak

samo, dla posuwania się do góry po

drabinie coraz dłuższych tytułów i.

coraz wyższych stanowisk, nie jest
bynajmniej konieczne posiadanie do-

robku naukowego. Ukazało się na ten

temat' ostatnio wiele krytycznych

artykułów2), rzecz jednak zastana-

wiająca, że nie znalazł się ani jeden
pracownik nauki, który by zaprze-

czył postawionym w nich oskarże-

niom. Wprawdzie nikt tych ńapięt- .

nowanych zwyczajów i obyczajów
nie broni, niemniej nikt też ich nie

zwalcza. Toteż dalej działa ten tryb
postępowania siłą bezwładności, a

niekiedy i zainteresowania.

Węzłowa dla zapewnienia właści-

wej organizacji i wysokiej, efektów-

ności prac naukowo-badawczycK' jest
rola kierowników (placówek, zakła-

dów, zespołów naukowo-badaw-

czych). Właściwy kierownik , powi-
nien być amalgamatem dobrego nau-

kowca i dobrego organizatora.'

Kierownik powinien być dobrym
naukowcem. Znajomość .danej dzie-

dziny wiedzy jest niezbędna dla do-

konywania właściwego wyboru, pla-
nowania i organizacji wykonania
prac naukowo-badawczych. I rzecz

nader, istotna — osobisty przykład
twórczej i owocnej pracy badaw-

czej kierownika jest najlepszym
przykładem i wzorem, w szczególno-
ści dla młodych kadr. Ludzie -nie-

kompetentni, o stylu urzędniczym
pracy, chłodni, nie zapalą do twór-

• czej pracy nikogo.

Kierownik powinien być dobrym
organizatorem. Im wyższy jest szcze-

• bel' ptacjrVkierpwniczejs. -tyfai- więlsśze .

znaczenie mają zdolności organiza-
cyjne. Chodzi tu w szczególności o

umiejętność łamania sztywnych prze-

gródek organizacyjnych, łączenia lu-

dzi nauki różnych specjalności, a na-

wet różnych placówek, w sprężyste

zespoły powoływane- dla rozwiąza-
nia w możliwie szybkim terminie ok-

reślonego ważnego zadania badaw-

czego.

Stwierdzić z przykrością trzeba, że

na różnych szczeblach placówek na-

ukowo-badawczych, obok zasłużo-

nych, stanowiących naszą chlubę
kierowników z prawdziwego zdarze-

nia, inspiratorów i organizatorów
twórczych prac badawczych, nie

brak też kierowników niekompeten-
tnych, do tego kiepskich organiza-
torów. G. Rakowski trafnie wskazu-

je zeułłne.^ skutki^plerowania^ tego
.rd^f^k^mfifK&i •ityjefąćh'owy
'j^ySponentl^ładzy TSp^e^tt?' - istótwy
sposób zaszkodzić kierowanej przez

siebie placówce naukowej. Zazwy-
czaj reprezentuje on niski poziom
pozytywnych aspiracji. ' Wokół kie-

rownika o małych kwalifikacjach
brak jest atmosfery rzetelnej pracy

i wysokich wymagań. Bardzo nie-

wielu spośród słabych kierowników

dopuszcza do swego otoczenia ludzi

ich przewyższających. Częste nato-

miast są przypadki gromadzenia się
wokół niekompetentnego szefa osob- •

ników miernego pokroju. W tego ty-

pu zespołach nierzadko występuje
zjawisko utrudniania życia wybija-
jącym się. W wyniku odchodzą oni

z własnej lub wymuszonej woli poza

obszar uciążliwych wpływów zespo-

łu, a głównie kierownma"3).

Teraz wiemy nie tylko co, ale i

kto przeszkadza w postawieniu na

należytym poziomie działalności pla-
cówek naukowo-badawczych. Mamy
tu do czynienia z interesującym zja-
wiskiem o charakterze psychosocjo-
logicznym, występującym żresztą nie

tylko w środowisku pracowników
naukowo-badawczych.

TSasliT"' "śóćjalizmuT ~ sformułowane

jeszcze przez K. Marksa, głosi: „Każ-

dy według zdolności, każdemu wed-

ług pracy". Zdolności ludzkie są róż-

ne. Brak zdolności do twórczej pra-

cy naukowej nie jest przecież ni-

czym uwłaczającym, podobnie Jak

brak zdolności do jakiejkolwiek in-

nej określonej postaci pracy umy-

słowej lub też fizycznej. Należyte
wykorzystanie zdolności ludzkich

jest jednym z podstawowych ele-

mentów racjonalnej gospodarki ka-

drami w ustroju socjalistycznym.
Słusznie stwierdza J. Surdykowski,
że „marnotrawienie ludzkich talen-

tów jest stokroć 'groźniejsze i bar-

dziej godne potępienia niż mamo-,

trawienie paliw, energii czy mate-

riałów".

Człowiek nie posiadający zdolno-

ści do twórczej pracy ńaukowpj mo-

że bjrćvęenriym i. pożytecznyih pra-

cownikiem, w wielu innych dziedzi-

nach gospodarki narodowej, może

być zresztą wykorzystany należycie
w dużym zespole nąukowo-badaw-
czym przy wykonywaniu określo-

nych funkcji pomocniczych. Wszyst-
ko to jednak ulega radykalnej zmia-

nie, gdy tenże człowiek dostaje się
na stanowisko kierownicze.

Kompleks małowartościowości po-
wodujący drażliwość i nietolerancję,
chęć zachowania za wszelką cenę

zajmowanego stanowiska, obawa

przed potencjalnymi konkurentami

czyni z niego często hamulec na dro-
dze postępu. Niekiedy staje się on

wręcz groźny: nie trawi krytyki, o-

bawia się wszelkiego nowatorstwa

związanego z ryzykiem niepowodze-
nia, a gdy czuje się zagrożony, nie

gardzi żadnymi środkami w obronie

osiągniętej pozycji.

Powstaje wobec tego pytanie: sko-
ro „'tego rodzaju kierownicy stoją na

zawadzie postępowi, czemu grono

światłych i twórczych pracowników
naukowo-badawczych danego zespo-
łu (zakładu, placówki) tak rzadko

podejmuje kroki prowadzące do
zmiany tego stanu rzeczy. W wy-

wiadzie, jakiego „Prawdzie" w o-

statnim czasie udzielił znany saty-
ryk radziecki A. Rajkin. znajdo-
wało się następujące trafne spo-
strzeżenie: Dobro jest wprawdzie
liczne, ale zazicyczaj bezzębne, zło
natomiast jest nieliczne, ale zębate;
należy więc dążyć do tego, aby do-
bro się uzębiło. Wydaje się, że to

spostrzeżenie odnosi się również do
stosunków panujących w środowis-
ku pracowników naukowo-badaw-

czych.

UTOROWANIE drogi innowa-

cjom wymaga przede wszyst-
kim odbiurokratyzowania dzia-

łalności placówek naukowo-badaw-

czych oraz zapewnienia elastycznej,
nowoczesnej ich organizacji. Niez-

będna w poszczególnych przypad-
kach (w tej liczbie i na stanowi-
skach kierowniczych) rotacja kadr
oraz polityka doboru kadr zapewnia-
jąca ciągły dopływ ludzi zdolnych
do pracy badawczej, mogą być o-

wocnie realizowane przy stworzeniu

sprzyjających warunków dla uzew-

nętrznienia się opinii światłych i

twórczych pracowników nauki, sta-

nowiących przeę
5
ei „sól ziemi na-

szej".

! ) Należy d0 nich m. in. interesujący
artykuł J. Borkowskiego: Komu dokto-
rat, komu?! „Polityka" 1973 nr 14.

5> Kadry kierownicze w placówkach
naukowych i uczelniach. „Nowe Drosri"
1973 nr 6, s. 117. -
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nych latach stanie się niewątpliwie
czynnikiem dynamizującym nakłady
inwestycyjne na ochronę zdrowia. W
1975 r. przekrdczą one prawdopodob-
nie 6 mld zł, będą o ponad 2-Urotnie
wyższe niż w 1970 r. Wzrost nakła-
dów inwestycyjnych z lat 1971—1973
nie zdołał jednak jeszcze zapewnić
wydatniejszego przyrostu liczby łó-
żek szpitalnych ze względu na dłuż-
sze cykle budowy tych obiektów.

Niemniej jednak oczekiwać można,
że liczba łóńek szpitalnych w przeli-
czeniu na 10 tys. mieszkańców wzro-

śniez51,8w1B70r.do54,3w1973r.
Wydatniejszą poprawę można nato-
miast zaobserwować w przyroście
obiektów o krótszych cyldach in-
westycyjnych, co zna;'du.ie wyraz w

obniżeniu się liczby ludności przy-
padającej na 1 Ośrodek zdrowia z

6.2tys.w1970r.do5,2tys.w1973r.
Ma to istotne znaczenie dla poprawy
obsługi ludności, zwłaszcza w wa-

runkach objęcia od 1972 r. ludności
wiejskiej bezpłatnymi świadczeniami
lekarskimi.

Postępy w poziomie ochrony zdro-
wia są jednak większe niż to wyni-
ka z przyrostu ilościowego urządzeń
służby zdrowia. Szczególną uwagę

zwrócono bowiem na intensyfikację
wykorzystania istniejących obiektów
służby zdrowia, o czym świadczą
wymownie następujące fakty;

# wzrost zatrudnienia w
' zakładach

ochrony zdrowia w 1973 r, w puniwnuntu
z 1970 r. 9 16 proc., tj. pb 28 tys. osńh
rocznie wobec ok 12 tys. osób rocznie w

poprzednim pięcioleciu.
9 wzrort wydatków bieżących budże-

tu na ochronę zdrowia (w 1973 r. w po-
równaniu z lilio r w tninicach 11 proc.,
a po wyłączeniu skutków regulacji plac
w granicach ao proc., tj. (,l proc. śred-
niorocznie wobec 8,3 proc. Średniorocz-
nie w poprzednim pięcioleciu, co zapew-
niło niezbędne środki ni. in. na sfinan-
sowanie kosztów wspomnianego objęcia
ludności wiejskiej bezpłatna- opiek» le-
karską;

0 przeznaczenie na poprawy stawek
kalkulacyjnych I norm wydatków bud-
żetowych w ochronie zdrowia w latach
1971—1373 ok. 2,6 mld. zl.

To ostatnie posunięcie powinno
mieć istotne znaczenie zwłaszcza dla
intensyfikacji leczenia szpitalnego.
Zwiększono bowicrr\ stawkę kalkula-
cyjną wydatków na leczenie w szpi-
talach terenowych z 21,7 zł na Osobę
dziennie w planie na 1970 r. dó 29,4
zł na osobę dziennie w planie na

1973 r., tj. o 35 proc. oraz stawkę
wydatków rzeczowych z 7.150 zł do
10.250 zł na łóżko rocznie, tj. o 4,3

proc. Podwyższono też średnią normę
wydatków na żywienie chorych (w
szpitalach terenowych z ok. 20 zł w

1970 r. do ok. 22 zł na osobę dziennie
w 1973 .r .) oraz. zapewniono środki na

umożliwienie " podawania chorym
drobili dwa razy w tygodniu.

Od strony finansowej zapewniono
więc warunki dalszego rozwoju ilo-
ściowego usług służby zdrowia i wy-
datniejszej poprawy ich jakości, u-

możliwiającej intensyfikację leczenia
a tym samym korzystania z usług
lecznictwa przez większą liczbę cho-
rych.

W parze ze zwiększeniem środków
na óchroię zdrowia idą zmiany or-

ganizacyjne. Poczynając od bieżące-
go roku, upowszechniana jest nowa

organizacja zakładów słuiby zdro-
wia polegajaca na łączeniu admini-
stracji o,środków zdrowia ze szpita-
lami, co Ułatwia odpowiednie, ope-
ratywne przesunięcia pracowników,
lepsze wykorzystanie zaplecza dia-
gnostycznego i lepsze przygotowanie
przez ośrodki zdrowia chorych do
intensywnego leczenia szpitalnego,
poprzez wcześniejsze wykonanie nie-
zbędnych analiz.

Usunięta została również dotych-
czasowy bariera wzrostu osób leczo-
nych w szpitalach, polegająca na

kalkulowaniu wydatków na leki w

przeliczeniu na esobę dziennie. W
przypadkach, gdy leczenie wymagało
większego zużycia lekarstw wystę-
powała tendencja do przetrzymywa-
nia chorych w szpitalu już po zakoń-
czeniu właściwej terapii, aby w ten

sposób obniżyć przeciętną wysokość
wydatków na leczenie w przeliczeniu
na osobę dziennie. Tendencja ta zo-

stała wyeliminowana, poczynając od
początku bieżącego roku przez wpro-
wadzenie kalkulacji, wydatków na

leczenie nie w przeliczeniu na osobę
dziennie lecz w przeliczeniu na I
osobę objętą leczeniem szpitalnym.
Obecnie więc zwiększenie liczby le-
czonych w szpitalu automatycznie
zapewnia możliwość otrzymania
przez szpital dodatkowych środków
na leczenie. Przewidziano na ten
cel nawet odpowiednią rezerwę W
budżecie państwa.

Nadal jednak sprawą otwartą por
zostaje zwiększenie stawek kalkula-
cyjnych na leczenie w szpitalach po-
trzebne dla pełnego wykorzystania
współczesnej wiedzy medycznej.
Wymagałoby to zwiększenia wydat-
ków w granicach 80 zł na leczonego
w szpitalu kosztem ok. 500 min zł.
Problem jednak w tym, że samo

zwiększenie środków tu nie wystar-

czy. Trzeba bowiem równocześnie
zapewnić odpowiednie dostawy le-
ków. Postępy na tym odcinku są jed-
nak na tyle wydatne, że otwierają
już na następne lata możliwość
systematycznego, dęść szybkiego
zwiększenia środków na leczenie.

Problemem óiwartym pozostaje
nadal zwiększanie środków na wy-
datki rzeczowe w zakładach służby
zdrowia, niezbędne dla poprawy wa-

runków pobytu chorych w szpita-
lach. Resort zdrowia już na 1974 r.

ocenia potrzeby w tej dziedzinie na

ponad 300 min zł dodatkowo. Wiele
do życzenia pozostawia również ak-
tualny poziom żywlęnia w zakładach
służby zdrowia. I tu należałoby
zwiększyć środki o dalsze kilkaset
milionów złotych. Uwzględnień»
tych potrzeb w całej rozciągłości
już w 1974 r. nie wydaje się jed-
nak możliwe.

ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Rozwój działalności wchodzącej w

skład świadczeń społecznych w la-
tach 1971 — 1973 ukształtował sie
podobnie jak rozwój ochróny zdro-
wia. Liczba miejsc w domach oomocy
społecznej i w domach rencistów
wzrosłą bowiem jeszcze w stopniu
niezbyt wydatnym (z 55,7 tys. w

1970 r. do 61,8 tyś., tj. w granicach
10 proc.). Wydatniejsze ich zwiększe-
nie nastąpi bowiem dopiero poć} ko-
niec pięciolecia (w latach 1974—1975),
w oparciu o poczynione na po-
czątku pięciolecia nakłądy inwe-
stycyjne.

Już jednak w latach 1971—1973
obserwujemy znaczny wzrost wydat-
ków bieżących budżetu państwa na

świadczenia społeczne (z 10 proc.
średniorocznie w latach 1366—1970
do 16,5 proc. średniorocznie w latach
1971—1973, a P9 wyeliminowaniu
skutków regulacji płac w granicach
15 proc. średniorocznie).

To przyspieszenie tempa wzrostu

wydatl^W ną świadczenia społeczne
związanp jest z dążeniem do
uwzględnienia następujących po-
trzeb;

0 przekształcenia części domów pomo-
cy społecznej w domy dla chronicznie
cho<-vrh. którzy blokują miejsca w

' szpitalach oraz poprawą warunków po-
bytu w domach opieki społecznej i do-
mach rencistów Znajduje to m. in. wyraz
w zwiększeniu stawki kalkulacyjnej wy-
datków rzeczowych w latach 1971—1973 o

ok. 1,6 tys. zł, podczas gdy w latach
1966—1370 wzrosła ona tylko o 90« zl oraz

w podwyższeniu normy wydatków na

lywienle (o 2,7 zl na osobę dziennie).

0 podwyższenie Btawek zasiłków dla
osób niezdolnych do pracy i nie posiacja-
Jących uprawnień do rent, zapewniające
ihożllwóftć wypłacania Zasiłków staiych
w granicach 80 proc. najniższej renty i
zasiłków okresowych w granicach 100
proc. najniższej renty.

0 organizowanie nowej formy opieki
nad ludźmi starymi w postaci tzw. do-
mów dziennego pobytu.

0 znacznego zwiększenia środków na

protezy (ze 100 min zł w 1SI0 r. do 180
min zl w 1973 r.), potrzebnych dla zaspo-
kojenia potrzeb ludności wiejskiej w

związku z objęciem Jej bezpłatną opieką
Ickarsl:?.

0 wydatnego rozszerzenia akcji opieki
nad chorymi w domu realizowanej przez
Polski Czerwony Krzyż p;zy pomocy
środków państwowych. Dotacje budżetu
państwa na te cele wzrosły z 17 min zl
W1910r.do42minzłw1973r.

Wśród niezaspokojonych potrzeb
w dziedzinie świadczeń społecznych
na plan pierwszy wysuwa się zwła-

0 Konieczność dalszego zwiększania
środków na wydatki rzeczowe i żywie-
nie w zakładach pomocy społecznej i
domach rencistów.

0 intensywne rozwijanie akcji opieki
nad chorymi w domu prowadzonej przez
PCK

0 unowocześnienie produkcji protez, co

również wymaga znacznych nakładów.

Przede wszystkim jednak nie-
zbędna okazuje się dalsza intensyw-
na rozbudowa zakładów pomocy spo-
łecznej i domów rencistów.

KULTURA FIZYCZNA
TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Dążenie do poprawy zaspokojenia
potrzeb w tej dziedzinie w latach
1970—1973 znalazło wyraz przede
wszystkim w znacznym rozwoju
bazy turystyczno-wypoczynkowej.
Wzrosła bowiem liczba miejsc w

ogólnodostępnej bazie noclegowej (z
220tys.w1970r.do354tys.w
1973 r. tj. o ok. 61 proc.), głównie w

wyniku rozbudowy sezonowych
ośrodków turystyczno-wypoczynko-
wych. Zwiększyła się też liczba
miejsc w ośrodkach wczasów pra-
cowniczych (z 320 tys. w 1970 r. do
ok. 440 w 1973 r. tj. o ok. 33 proc.).
Jeszcze wydatniej bo ok. 44 proc.
powyżej poziomu z 1970 r. wzrośnie
prawdopodobnie w br. liczba osób
korzystających z wczasów pracowni-
czych, w tym o 47 — 43 proc. liczba
osób korzystających z wczasów ulgo-
wych. Zadecydował o tym głównie
rozwój zakładowych wczasów pra-
cowniczych dofinansowywanych z

funduszów socjalnych zakładów
pracy.

Szacuje się jednek. że w 1973 r.

dotacje na wczasy FWP będą o po-

nad 20 proc. wyższe niż w 1970 r,
Jest to związane głównie ze zwięk-
szeniem środków na remonty-or^a
z poprawą normy wyżywienia fra
wczasach FWP (z 20,5 do 23 zł na

osobę dziennie).
Dotacje budżetu państwa na wcza-

sy pracownicze stanowią ok. 73 proc.
ogółu wydatków bieżących budżetu
na sport, turystykę i wypoczynek.

Nieco szybszy wzrost doLacji na

potrzeby sportu nie zmienia więc tu

ogólnego obrazu. Na odnotowani»
zasługują natomiast ostatnie decyzji
w sprawie zmian w organizacji spor-
tu. Przewidują one rozpoczęcie od
1974 r. daleko idącej integracji w za-

rządzaniu i finansowaniu kultury
fizycznej pod nadzorem Głównego
oraz Wojewódzkich Komitetów Kul-
tury Fizycznej i Turystyki. Oznacza
to m. in., że terenowe komitety kul-
tury fizycznej i turystyki przejmą
finansowanie. klubów związkowych i
innych .organizacji sportowych fi-
nansowanych dotychczas odrębnymi
kanałami. Równocześnie dla finan-
sowania klubów sportowych i innych
organizacji kultury fizycznej stwo-
rzone zostaną fundusze rozwoju kul-
tury fizycznej. Fundusze te, groma-
dząc środki budżetowe i pozabudże-
towe stanowić będą jedyne źródła
finansowania organizacji i klubów
sportowych-, oczywiście poza ich do-
chodami własnymi.

Taka organizacja finansowania
kultury fizycznej pozwoli na bar-
dziej prawidłowe dotowania orga-
nizacji kultury fizycznej wg jedno-
litych kryteriów i na stopniową
likwidację nieuzasadnionych' dyspro-
porcji w finansowaniu sportu w jego
poszczególnych dyscyplinach i; "w
różnych regionach kraju.

*

Przedstawione pokrótce ogólne
dane, charakteryzujące rozwój usług
socjalnych i kulturalnych w latach
1971—1973 oraz postępy zakresie
ochrony zdrowia, świadczeń.społecz-
nych, sportu, wczasów i turystyki
wskazują, że okres ten przyniósł
wiele korzystnych zmian. Niemniej
istotne zmiany wystąpiły również w

dziedzinie rozwoju oświaty, wycho-
wania, szkolnictwa zawodowego i
wyższego oraz kultury i sztuki. Wy-
magają one jednak odrębnego na-

świetlenia.
GRZEGORZ PISARSKI

DYNAMIKA, RELACJE, NAPIĘCIA
DOKOŃCZENIE ZE SW. T

ryli •— ciężar Umocnienia równowagi rynkowej spo-

czywa obećhię głównie na przemyśle. Produkcja towa-

rów Ićonsumpcyjnych musi ciągle znajdować się w cen-

trum uwagi resortów, zjednoczeń i przedsiębiorstw.
Musimy mieć' bowiem świadomość, że od podaży ar-

tykułów przemysłowych nie tylko zależy aktualna sy-

tuacja, ale i trwałe przekształcenia w strukturze spo-

żyęi£, mogące istotnie ułatwić — lub utrudnić — dal-

szy dynamiczny wzrost stopy życiowej społeczeństwa.
*

Drugi odcinek, który wymaga stałej uwagi — to

handel zagraniczny. Bardziej szczegółowe omówienie

tej problematyki to temat do odrębnego artykułu — tu

chcemy tylko ogólnie zasygnalizować problem rozwie-

rających się nożyc między importem i eksportem.
Import wzrósł w 1 półroczu o 28,8 proc., eksport o

15,5 proc. Już w roku ubiegłym ujemne saldo bilansu

handlowego wyniosło 1 430 min złotych dewizowych,
w roku bieżącym bez wątpienia będzie jeszcze wyższe.

O dynamice importu decyduje przede wszystkim
przywóz wyrobów przemysłu elektromaszynowego,
głównie zaś maszyn i urządzeń dla przemysłu. Jest to

grupa importu rosnąca najbardziej dynamicznie — i
nic dziwnego, gdyż dynamika inwestycji jest niezwykle
wysoka (w I półroczu — ponad 22 proc.) . Zależność

wzrostu importu maszyn i urządzeń od tempa inwesto-

wania • wymagałaby oddzielnego zbadania — bez wąt-
pienia jednak jest to zależność bardzo silna. Szczegól-
nie, że wzrost nakładów inwestycyjnych stwarza kon-

kurencję potrzeb krajowych dla eksportu wyrobów
przemysłu maszynowego

— działa więc na drugą stro-

nę bilansu handlowego.

Hówpież szybciej niż eksport rośnie import na zaopa-

trzenie prz;emysłu w surowce i materiały do produkcji.
W tej sytuacji powstaje problem —

czy uda nam się
nadał, utrzymać tak wysoką dynamikę importu. Im-

portu bez wątpienia potrzebnego, mającego ogromny

wpływ na zmianę struktury i unowocześnienie całej
gospodarki. Rozwiązanie tego problemu leży przede
wszystkim w aktywizacji eksportu, w znalezieniu ta-

kich metod ekonomiczno-organizacyjnych, które za-

pewniałyby z importowanych maszyn, urządzeń i su-

rowców odpowiednią ilościowo i jakościowo podaż
towarów dla sprzedaży za granicą.

*

Na koniec chcemy jeszcze zasygnalizować dwa pro-

blemy. Zagadnięnie kosztów produkcji przemysłowej
oraz łączące się z tym sprawy wykorzystania czasu

pracy.

Udział kosztów własnych w wartości sprzedaży w

cenach reallzącji wyniósł w I półroczu w całym prze-

myśle 81,24 proc. W stosunku do I kwartału nastąpi-
ła więc pewna poprawa

— udział kosztów wynosił
wtedy 82,12 proc. Poprawa ta nastąpiła we wszystkich

resortach przemysłowych, z wyjątkiem Min. Leśnictwa

i Przemysłu Drzewnego.

Natomiast wykorzystanie czasu pracy robotników'

grupy przemysłowej 1 rozwojowej (dane dotyczą
przemysłu kluczowego i obejmują 5 miesięcy br.) nie

uległo poprawie.

Udział godzin przepracowanych w porównywalnym
czasie nominalnym wyniósł 86,7 proc. wobec 87,1 proc.

w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział godzin
nie przepracowanych ogółem (bez urlopów wypoczynko-
wych) wyniósł 8,5 proc. czasu nominalnego, wobec 8,2
proc. w roku 1972. Absencja nieusprawiedliwiona i

przestoje utrzymały się natomiast na niezmienionym
poziomie.

Z danych tych wynika, że działania organizacyjne
po VIII Plenum KC PZPR zaczynają przynosić pewne,

choć jeszcze niewielkie wyniki. Natomiast ograniczenia
we wzroście zatrudnienia nie odbiły się jeszcze na po-

prawie wykorzystania czasu pracy. S. C.

I pdSrocze

wzrost
11.8 x 5000

4000

czerwiec

1972 1973

wzrośli
9.87 .

Sprzedaż produkcji własnej i usług przez prze-

mysł w I półroczu i w czerwcu (w mld złotyęh).

2000

1000

Ipdftocze

1972 1973

czerwiec

wzrost
3.9/.

wzrost
3.0/.

1072 1973

Przeciętne zatrudnienie w przemyśle w I pół-
roczu i w czerwcu (w tysiącach osób).

62.S

m

67.3

Pnyrost a tytułu
wzrostu wydajno-
ści pracy

Przyrost • tytułu
wzrostu zatrudnie-
nia

\m
Przyrost (iv procentach) sprzedaży produkcji
własnej i usług t tytułu wzrostu zatrudnienia
i wzrostu wyditjnróći pracy (I półrocze).

56.5 60.1

Przyrost z tytułu
wzrostu przecięt-
nej płacy

Przyrost z tytułu
wzrostu zatrudnię-,
nia

197* m

Przyrost (w procentach) funduszu plac i tytuln
wzrostu zatrudnienia i wzrostu przeciętnej płacy
O półrocze).
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FOT. A. JAŁOSIitóKI

ZADKOWANIE
ZAPASAMI

OGÓLNOKRAJOWY
•KONKURS

KAZ8MŚE3IZ KOPELOW

m
_

^ GOSPODARKI ^

WOKREŚLANIU
przyczyn po-

wstawania nieprawidłowych
zapasów nie ma jednomyśl-

ności. Brak jest także jednomyśl-
ności w ocenie, co odgrywa najwięk-
szą rolę w • ich powstawaniu. Wysu-
wane są różne postulaty w tej mie-
rze. Dotyczą one stworzenia ogól-
nie lepszych warunków w nabywa-
niu matśriafmv. cMfzi tu'S ' v fiiożii-
wości nabywania materiałów w sto-
sunkowo krótszych terminach niż
obecnię oraz w. ilościaęh,' odpowiada-
jących aktualnym potrzebom odbior-
cy, a \iie w ilościach wynikających
z opłacalnej serii produkcyjnej do-
stawcy. Niezbędna jefet także ze stro-

ny kupującego korekta złożonych
uprzednio, zamówień, jeśli zmieniły
się potrzeby, tym bardziej, że w zna-

komitej większości przypadków nie
powoduje to płacenia kar umownych,
o ile korekta nastąpi przed dokona-
niem wysyłki przez sprzedawcę.

Postulatów tego typu można by po-
dać znacznie więcej. Ich realizacja
jest o tyle nieprosta. Ż3 nie wszy-
stkie braki obecnego systemu obrotu
wynikają z rutyny i niechęci do-
łtawcy, a wiążą się także z koniecz-
nością pogodzenia interesów i od-
biorcy, gdyż od każdego i nich od-
rębnie wymaga

-

.się efektów gospo-
darczych.

^

Zagospodarowanie capasów nie-
prawidłowych polegać m<»że na:

1 )
O zużyciu na własne potrzeby

nadmiernych zapasów materiałów i
elementów produkcji nifezakończonej
przy jednoczesnej korekcie założo-
nych uprzednio zamówień;

9 sprzedaży jednostkom gospo-
darki Uspołecznionej i nieuspołecz-
nionej materiałów i elementów pro-
dukcji niezakończonej'całkowicie dla
przedsiębiorstwa zbędnych lub znaj-
dujących się w takim nadmiarze, że

zużycie ich nastąpiłoby w zbyt dłu-
gim okresie (ńp. kilka ląt), co spo-
wodowałoby duże koszty ich maga-
zynowania lub mogłoby doprowadzić
do utraty wartości użytkowej wsku-
tek zepsucia;

0 nieodpłatnym przekazaniu ok-
reślonym jednostkom • uspołecznio-
nym materiałów, elemehtów pro-
dukcji niezakończonej i tych wyro-
bów gotowych, których nie zdołano
sprzedać w normalnym trybie;

O bądź wreszcie na złomowaniu
(przedmioty z metali lub niektórych
innych tworzyw) lub zniśzczeniu te-

go wszystkiego, co jest dla przed-
siębiorstwa nieprzydatne, nie zosta-
ło sprzedane ani przekazane nieod-
płatnie. Złomowanie (niszczenie) jest
częstokroć niezbędną czynnością dla
urealnienia majątku przedsiębior-
stwa, obniżenia kosztów przechowy-
wania, a czasem jest to również ko-
nieczne ze względów ńa niebezpie-
czeństwo pożaru lub inne (np. zaka-
żenie środowiska). s

Stosunkowo najprostsze jest za-

gospodarowywanie zapasów nad-
miernych, gdyż rozgrywa się ono

wewnątrz przedsiębiorstwa. Znacz-
nie więcej kłopotów sprawia pozby-
cie się zapasów całkowicie zbędnych
dla przedsiębiorstwa. W dalszej czę-
ści tylko te zapasy będą przedmio-
tem rozważań. Można wymienić kil-
ka warunków sprawnego zagospoda-
rowania zbędnych zapaśów.

Przede wszystkim chodzi o to,
czy uda się znaleźć nabywców na

zbędne przedmioty. Nie jest to pro-
ste, gdy się weźmie pod uwgę, że
w większości przypadków mamy do
czynienia z przedmiotami w małych
ilościach i często o nieustalonej
(wątpliwej) lub złej jakości, co na

ogół uniemożliwia powtórne ich
włącznie'* do -norfffalnt^go obrotu
handlowego (chociażby ze względu
na koszty handlowe). Na ograniczoną
przydatność tych przedmiotów wstfa- . r

żuje również fakt stosunkowo riis- ! '

kiej sprzedaży w porównaniu z ofer-
tami poprzez tzw. przedsiębiorstwa
wyspecjalizowane w sprzedaży za-

pasów nieprawidłowych.
Także w praktyce okazuje się, że

nie ma wielu chętnych do bezpłat-
nego przyjęcia tych przedmiotów.
Jednak warunkiem zagospodarowa-
nia przemiotów, stanowiących zapa-
sy nieprawidłowe, jest to. czy przed-
siębiorstwo zna, a nawet czy chce
znać rozmiar tych zapasów. Zagospo-
darowanie zapasów wiąże się bowiem
z pewnymi niedogodnościami. Pier-. ,

wszą z nich jest samo ujawnienie
rozmiaru nieprawidłowej gospodarki.
"Powodować to może niekorzystną
opinię jednostki nadrzędnej, mimo
iż część zapasów zbędnych powstała
wskutek jej decyzji. Mianowicie w

latach ubiegłych jednostki nadrzęd-
ne ustalały dość szczegółowo zada-
nia produkcyjne przedsiębiorstw
(asortyment produkcji), a co za tym
idzie decydowały dość często o zmia-
nach produkcji nie biorąc pod uwa-

gę skutków, jakie decyzje te spowo-
dują w przedsiębiorstwach.

Inna niedogodność w przypadku
ujawnienia pełnego rozmiaru zapa-
sów zbędnych powstawała przy sta-
raniach o kredyt bankowy; Bank bo-
wiem albo uzależniał wysokość kre-
dytu o likwidacji zapasów zbędnych
albo podnosił cenę kredytu (odsetki
karne spłacane z zysku przedsię-
biorstwa).

Kolejna „trudność", to sama sprze-
daż zapasów zbędnych. Każda sprze-
daż wiąże się z koniecznością pokry-
cia strat (z wyników, a nie kosztów),
nawet wtedy, gdy cena sprzedaży
była równa cenie nabycia. Nabyte
przedmioty są bowiem rejestrowane
w przedsiębiorstwie łącznie z tzw.
kosztami nabycia. Są to główne przy-
czyny niechęci przedsiębiorstw do
ujawniania pełnej wielkości zapasów
zbędnych.

Jakie przedmioty występują głów-
nie wśród zapasów zbędnych? Za-
pasy zbędne materiałów w przemy-
śle —

wg badań Głównego Urzędu
Statystycznego

2) — koncentrują się w

grupie wyrobów przemysłu metalo-
wego (m.in. odlewy, odkuwki), ma-

szynowego, elektrotechnicznego i
elektronicznego oraz przemysłu
środków transportu (głównie ele-
menty kooperacyjne i części za-

mienne). W tych czterech gru-
pach wyrobów znajduje się ptmsd
6u procent całości zapasów zbęd-
nych. podczas gdy zapasy pra-
widłowe w tych grupach stanowią
33 nroc. całości zapasów.

Narodowy Bank Polski3 ) szacuję, że

zapasy zbędne powstają przede
wszystkim wskutek zmian technolo-
gii, konstrukcji planów produkcji
(aż do 70 proc. przyczyn, w zależ-

ności off branży). Zapasami zbędny-
mi byłyby więc głównie wszelkiego
rodzaju pozostałości poprodukcyjne
(końcówki, resztki, części, podzespo-
ły).4 )
• Nasuwa się tu wniosek, że cześć
zapasów zbędnych jest właściwie
nierozliczonym kosztem produkcji i
postępu technicznego. Wynikałoby z

teggr, że dftżenie do wykazania' wyż-
szych zysków (lub niższych kosztów)
j'est także przyczyną niechęci w po-
kazaniu, właściwego rozmiaru zapa-
sów zbędnych.

*

Wprowadzane nowe zasady dzia-
łania przedsiębiorstw, polegających
na zwiększeniu samodzielności i od-
powiedzialności jednostek gospoda-
rujących, uzależniają w wyższym
niż dotychczas stopniu wyniki przed-
siębiorstw od prawidłowej gospodar-
ki materiałowej, a w tym gospodarki
zapasami. Powstał więc problem, czy
i w jakim stopniu przedsiębiorstwa
powinny odpowiadać za gospodarkę
zapasami zbędnymi, powstałymi po-
przednio. Także należało rozważyć,
czy ma to dotyczyć wszystkich, czy
niektórych przedsiębiorstw.

Jedno wydawało się niewątpliwe.
Jedynie duża liberalizacja dotychcza-
sowej praktyki, prowadząca do ogra-
niczenia antybodźców, pozwoli na

pełne ujawnienie uprzednio nagro-
madzonych zapasów zbędnych, a na-

stępnie na ich zagospodarowanie.
Ze względu na to, iż nie było wia-
domo w jaki sposób i które przed-
siębiorstwa zaczną pracować wg no-

wych zasad gospodarowania, nie by-
ło wskazane tworzenie wyjątków.

Wśród różnych postulatów rozwią-
zania sprawy warto wspomnieć o

dwóćhi Jeden z nich zakładał (w
różnvch wariantach) przeiec'? wg
wartości ewidencyjnej wszystkich.za-
pasów zbędnych przez nowo utwo-
rzone przedsiębiorstwo na własne
składy. Oznaczałoby to jednak po-
niesienie dalszych, niemałych kosz-
tów przemieszczenia, składowania i
naturalnie inwestycyjnych, przy po-
ważnych wątpliwościach co do moż-
liwości sprzedaży tak zgromadzonych
przedmiotów. Drugi — przyjęty jako
rozwiązanie — przewidywał unieza-
leżnienie Wyników przedsiębiorstw
od. strat, które powstaną wskutek
ujawnienia i zagospodarowania za-

pasów zbędnych.

*

Prezydium Rządu decyzją nr 93
• z dnia 21 lipca 1971 r. postanowiło
przeprowadzić specjalną akcję po-
.rządkowania gospodarki zapasami w

przedsiębiorstwach państwowych.*)
Odrębność tej akcji w porównaniu
z

' normalną działalnością przedsię-
biorstw w zakresie poprawy gospor
. d.arki zapasami polegała na tym. że

.straty, jakie przedsiębiorstwa ponio-
sły'na sprzedaży. nieodpłatnym prze-
kazaniu pewnvch przedmiotów orga-
nizacjom szkoleniowym, wychowaw-
czym i pomocy społecznej oraz na

. złomowaniu przedmiotów całkowicie
nieprzydatnych, nie wpłynęły na wy-
sokość zysków przedsiębiorstw, a co

za tym idzie, żaden z funduszów,
tworzonych z zysków, a przeznaczo-
nych na potrzeby przedsiębiorstw i
załóg nie poniósł na tym uszczerbku.

Akcją specjalnego zagospodarowa-
nia zostały objęte zapasy zbędne w

państwowych przedsiębiorstwach
przemysłowych, budowlanych, tran-

sportu i łączności, leśnych, mechani-
zacji rolnictwa i obsługi przemysłu
rolnego. Wyłączono z niej zapasy to-

warów, znajdujących się w przedsię-
biorstwach obrotu rynkowego, gdyż
w tych przedsiębiorstwach pozosta-
łości zapasów są sprzedawane w spo-
sób przyjęty w większości państw
uprzemysłowionych, mianowicie W'
drodze wyprzedaży posezonowej i in-
nej.

Wartość zgłoszonych do zagospo-
darowania zapsów wyniosła 12,4 mi-
liarda złotych, a w tym nowo uja-
wnionych w toku akcji 8,5 mld zł.
Jest to kwota duża. Trzeba sobie
jednak zdawać sprawę z tego, że za-

pasy te zostały zgromadzone w okre-
sie mniej więcej 10 lat. 6 )

W tym okresie zużycie materia-
łów i paliw (bez energii) wyniosło w

podanych wyżej przedsiębiorstwach
państwowych około 5.200 mld zł. Po-
dana więc kwota stanowi 2,4 promil-
le zużycia materiałów ^

paliw.
Wartość zapasów zbędnych zgło-

szonych do zagospodarowania stano-
wiła 4,5 proc. całości zapasów. Jest
to. niewątpliwie poważna wielkość.
Jeśli jednak przyjąć, że 2/3 tej kwo-
ty (czyli nowo ujawnione 8,5 mld zł)
narastało przez 10 lat, okaże się,
że udział zapasów zbędnych wyno-
sił ok. ' l,5 proc.

Z kwoty 12,4 nild zł zagospodaro-
wano w okresie trwania akcji spec-
jalnej 90 proc. Pozostałych 10 proc.
po przecenie pozostało w przedsię-
biorstwach do dalszego zagospodaro-
wania. Z zagospodarowych zapasów
jedhą cż\Vartą sprzedano inftym
przedsiębiorstwom (pb obniżonych
cenach), zużyto (po przecenie) ok.
20 proc. i ponad 5 proc. przekazano
nieodpłatnie różnym jednostkom
oświatowym i innym. , Pozostała
wielkość (51 proc.) została złomowa-
na. Straty z tytułu przecen, nieod-
płatnego przekazania i złomowania
wyniosły 6,7 mld zł, tj. prawie 60
proc. wartości pierwotnej. Gdy stra-

ty te odnieść do wartości zużycia w

ciągu 10 lat, stanowiły one ok. 1,3
promille zużytych materiałów i pa-
liw. Nie jest to dużo w porównaniu
z kosztami wytwarzania. Kwota sta-

je się dopiero wielka przez jej ku-
mulację w ciągu kilku lat.

Dane te' potwierdzają podane
wcześniej przypuszczenia. Po pier-
wsze, okazało się, że duża część uja-
wnionych przedmiotów zbędnych
stanowi rzeczywiście pozostałości
(końcówki, resztówki) produkcyjne.
Świadczy o tym wielkość złomowa-
nia. Wielkość złomowania świadczy
także o > nieprzydatności przedmio-
tów zbędnych dla innych przedsię-
biorstw. Gdyby więc posłuchano gło-
sów, że należy stworzyć przedsię-
biorstwo ze składami do przejęcia
zbędnych przedmiotów, koszty (stra-
ta) z tego tytułu- byłyby znacznie
wyższe. Trudno bowiem przypuścić,
że dużo Więcej przedmiotów zna-

lazłoby ' wówczas nabywców.
Rozmiary ujawnionych zapasów

zbędnych i sposób ich zagospodaro-
wania wskazują, że niezbędne było
przeprowadzenie akcji specjalnej.
Umożliwiła ona przedsiębiorstwom

wstępne uporządkowanie gospodarki
zapasami,, oczyściła zapasy z przed-
miotów w dużej mierze tylko ewi-
dencyjnie zaliczanych do .środków
obrotowych.

Obecnie sprawa polega na tym,
aby znacznie, ograniczyć powstawa-
nie nowych zapasów zbędnych, a

ta^że nadmiernych, czyli przede
wszystkim zrealizować pierwszy po-
stulat dobrej gospodarki zapasami.
Lepiej jest nie dopuszczać do nie-
prawidłowości ńiż nawet najbardziej
Sprawnie likwidować jej skutki.

*'

Czy wslcazanć byłoby przeprowa-
dzanie tego rodzaju akcji co kilka
lat tym bardziej, iż poprzednio już
miało to miejsce? Trudno jest od-
powiedzieć całkowicie jednoznacznie.
Prawdą jest, że akcja specjalna sta-
nowi zaprzeczenie prawidłowej go-
spodarki. Jeśli więc będą istniały
wartinki takiej gospodarki i umie-
jętność egzekwowania odpowiedzial-
ności ża gospodarowanie, nie-nale-
żałoby powracać do takiego działa-
nia.

Dwie akcje porządkowania gospo-
darki zapasami prowadzono w ok-
resach wprowadzania nowych zasad
gospodarowania w przedsiębior-
stwach (koniec lat pięćdziesiątych,
1971). W każdym przypadku cho-
dziło o nieobciążanie przedsiębiorstw
skutkami uprzednich działań, nie
w pełni od nich zależnych. Jedno
wydaje się -

pewne, że nie należy
spodziewać się, iż w najbliższych
latach będzie nowa „amnestia".

Obecnie przedsiębiorstwa ponosić
więc będą w pełni skutki swej dzia-
łalności w dziedzinie gospodarki za-

pasami. Jednak nowe przer>isv finan-
sowe

7 ) przewidują pewne ulgowe wa-

runki w określonych okolicznościach.
Powstanie zapasów zbędnych będzie
odnoszone bezpośrednio do decyzji,
która je soowodowała. Tak więc,
jeśli jednostka nadrzędna przyczyni
się do ich powstania, powinna wy-
równać straty z tego tytułu. Zapasy
zbędne, pozostałe w wyniku zmian
produkcji, nowych uruchomień (tzn.
pozostałe po produkcji zaniechanej),
postępu technicznego, będą obciąża-
ły odpowiednio koszty tych działań.
Jedynie, gdyby obciążenie było jed-
norazowo zbyt wysokie, możliwe bę-
dzie ratalne umorzenie. Pierwsze
oceny działania tych przepisów
w r. 1972 nakazują umiarkowany op-
tymizm.

1) Reguluje tę sprawę uchwala nr 164
R^dy Ministrów z dni,-i r.8.iB7l r w sr>r,->-
wle rozporządzania przez państwowe jed-
nostki organizacyjne niektórymi rucho-
myrnt składnikami majątkowymi (Moni-
tor Polski nr 46. poz.292). Podobnie ure-

gulowały sprawę organizacje spółdziel-
cze.

2) Nieprawidłowe zapasy w przedsię-
biorstwach państwowych w r. 1971 —

GUS. kwiecień 1972.
3) Zapi.iv w przemvSip uspołecznionym

1971 r- NBP czerwiec 1972.
<) Z rodzaju tych zapasów widać, dla-

czego tyle trudności sprawia sprzedaż
zapasów zbędnych.

5) Zalecono organizacjom sm^dzfelczym
przeprowadzenie podobnej akcji.

6) Pod koniec lat pięćdziesiątych zde-
precjonowano i złomowano zapasy nie-
prawidłowe wg ulgowych warunków fi-
nansowych.

7)' Zarządzenie Ministra Finansów z
dnia 31.3.1973 r. w sprawie zapasów nie-
prawidłowych ondipnajgcvch h'p^acc'
przecenie I zasad rozliczania skutków tej
przeceny (Monitor Polski nr 23, poz.134).

.. O RZEęZH!OTWQi

ZAGARNIANIE MIENIA
SPOŁECZNEGO WE

WSPÓLNYM DZIAŁANIU

Głośna w swoim czasie afera
mięsna w Poznaniu znalazła nie-
dawno swój epilog w Sądzie Naj-
wyższym.

Jak to ustalił przewód sądowy,
w tamtejszych zakładach mięs-
nych był zorganizowany cały sy-
stem przestępczy, polegający na:
tworzeniu nadwyżek mięsa w

procesie rozbioru, sprzedaży tych
nadwyżek pracownikom PTH,
którzy odprzedawali je pracow-
nikom uspołecznionych sklepów
mięsnych i dzieleniu się w odpo-
wiedni sposób uzyskanymi pie-
niędzmi. Warto przypomnieć, że
działalność przestępcza tiwała
około 10 lat, toteż kradzież fpię-
sa wyniosła w sumie dziesiątki
ton. . '•.

Na ławie oskarżonych zasiadło
wielu b.pracowników zakładów
mięsnych, którzy otrzymali suro-

we wyroki: wieloletniego pozba-
wienia wolności, wysokie grzyw-
ny i kenfiskatę mienia, a nad-
to sąd zasądził od nich odszko-
dowania na rzecz zakładów mięs-
nych, sięgające, jak np. w przy-
padku Stanisława S. — kwoty
400.000 zł.

Siedmiu skazanych przez Sąd
Wojewódzki w Poznaniu wniosło
rewizje do Sądu Najwyższego, w

których podważali zarówno przy-
pisaną każdemu z nich wysokość
zagarniętego i sprzedanego innym
mięsa, jak też fakt działania we

wzajemnym porozumieniu w

mvśl art. 202 k.k. 1 ).
Dlatego Sąd Najwyższy zajął

się przede wszystkim tymi za-

rzutami.
Jednak poza drobnymi zmiana-

mi, Sąd Najwyższy w wyroku z

dnia 10 stycznia 1973 r. nr III KR
149/73 utrzymał kary wymierzone
oskarżonym przez Sąd Wojewódz-

' ki w Poznaniu, wypowiadając
równocześnie następujący pogląd
prawny:

1. „Porozumienie" między oso-

bami zagarniającymi mienie spo-
łeczne, o którym mowa,- w art.
202 kodeksu karnego 1 ) nie musi
być zawarte w określonej for-
mie. Do bytu tego przestępstwa
wystarcza podjęcie wspólnego
działania. O istnieniu porozumie-
nia świadczy bowiem zgodność
woli w działaniu, a nie w skła-
daniu deklaracji. Nie chodzi przy
tym o to, aby działanie w poro-
zumieniu odbywało się zawsze

między tymi samymi uczestnika-
mi (zwłaszcza przy przestęp-
stwach- wlelocsynowych wystar-
cza nawet zmienny skład ucze-

stników), decydujące znaczdnie
ma tc, aby kaidy z nich^piał
świadomość, że zagarniając mie-
nie społeczne działa wspólnie i
innymi sprawcami. Dla istnienia
prTOstępątwa określonego, "ty 'aft.
2G2 k.k. nie ma też znaczenia, czy
poszczególni sprawcy dokonują
takich samych działań, czy też

odmiennych. Istotną rzeczą nato-
miast jest, aby każdy sprawek
zdawał sobie z tego sprawę, że

jego działanie jest wkładem w

zagarnianie mienia społecznego,
dokonywanego przez co naj-
mniej trzy osoby.

2. Kara grzywny ma za zada-
nie uczynić nieopłacalnym wszel-
ki zamach na mienie społeczne.

A oto fragmenty z wyczerpu-
jącego uzasadnienia tego wyroku,
odpowiadającego m.in. na zarzu-

ty rewizji poszczególnych oskar-
żonych:
- „(...) Na tle tego systemu, zak-
rojonego na szeroką skalę, naz-

wanego przez sąd pierwszej in-
stancji „hurtowym", pracownicy
zatrudnieni w halach rozbioro-
wych na własną rękę systema-
tycznie dokonywali kradzieży
mięsa i za pośrednictwem oskar-
żonych sprzedawali to mięso kon-r
wojentom i kierownikom PTH.

Działanie w porozumieniu po-
legało na tym, że bezpośredni
sorawcy zaboru byli przekonani,
iż skradzione mięso mogą sprze-
dać za pośrednictwem oskarżo-
nych konwojentów, konwojenci
natomiast wiedzieli, że od oskar-
żonych zawsze beda mo»li nabvć
skradzione mięso. Wvnika z te-

go.żenien
;
n'ejszy s"s ł

em kra-
dzieży był wzorowany na syste-
mie „hurtowym" i wypełniał u-?
stawowe znamiona nrzestępstwa'
określonego w art. 202 k>.

Oskarżeni (Stanisław 3. , Ed-
mund P. i Czesław A. —

wstaw-
ka S.Z.) pracując w magazynie
wydającym mięso konwojentom,
byli środkowym i niezbędnym
elementem tego systemu, łączą-,
cym sprawców dokonujących kra-
dzieży ze sprawcami rozprowa-
dzającymi mięso po sklepach us-

połecznionego handlu. Nabywanie
mięsa od bezpośrednich- sprze-
dawców jego zaboru świadczy nie
o przestępstwie paserstwa, ale o

udoskonalonym sposobie zagar-.
niania mienią społecznego.
Usprawnienie w popełnieniu te-

go przestępstwa pblega na tym,
że sprawcy poszczególnych ogniw
przestępczego systemu otrzymy-
wali bezpośrednio od nabywców
należne za towary pieniądz?, nie
czekając na sprzedanie ich kon-
sumentom. O istnieniu zorganizo-

'

wanego systemu przestępczego
dodatkowo świadczy fakt ustale-
nia stałych cen na mięso w po-
szczególnych fazach przestęp-
czych transakcji. Oskarżeni, jako
środkowe ogniwo tego systemu,
otrzymywali 10 zł zarobku na 1
kg mięsa, a więc tylko o S zł
mniej niż bezpośredni sprawcy

'

tego zaboru.

dokończenie na str. $
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dokończenie ze str. 5

Gdy się zważy, że zorganizowa-
ny w Jych zakładach mięsnych
system mfeł na celu wykorzysta-
nie zakładów, do tworzenia nie-

ewidencjorjowanycb nadwyżek
mięsa i ich wyprowadzenia z

tych zhkładów oraz skradzionych
partii mięsa, a oskarżeni. Stani-
sław S„ Edmund P. i Czesław A.
stanowili ogniwo, za którego po-

średnictwem konwojenci, wywo-

żący mięso na zewnątrz zakładów

otrzymywali je od sprawców kra-

dzieży tego mięsa, to trzeba przy-

jąć, że Oskarżeni byli uczestnika-
mi skomplikowanego systemu za-

garniania mienia społecznego, a

nie paserami, mimo iż każdora-

zowo płacili za wydawane im

mięso, jak również otrzymywali
pieniądze od dalszych nabywców
tego mięsa.

W.tych warunkach sąd pierw-
szej instancji trafnie zakwalifiko-

wał '

czyny przypisane oskarżo-

nym Stanisławowi S. i Edmundo-

wiP.ztrt.202§2k.k., aEd-

wardowi,G., Czesławowi A. i Sta-
nisławowi P. — zart.202§1
k.k. 1 ) (...)

Niezasadny jest zarzut rewizji
obrońcy oskarżonego Stanisława

S., że 'sąd pierwszej instancji
błędnie ustalił liczbę ton na 10

i wartość na 400 000 zł zagarnię-
tego przez oskarżonego mienia.

Sam oskarżony przyznał na roz-

prawie, że nabył od bezpośred-
nich sprawców kradzieży łącznie
około 5—6 ton mięsa. Jednakże

w śledztwie — nie negując pra-

widłowości ustaleń w tej fazie po-

stępowania karnego — oskarżony
wyjaśnił, że odkupił około 11 ton

mięsa, a konwojentom sprzedał
jeszcze więcej, przy czym zarobił

na tych
'

transakcjach około

\0b 000 zł (...)

Ponadto przypomnieć należy, że

zgodnie z orzecznictwem Sądu
Najwyższego, kara grzywny

spełnia funkcję istotnego ekono-

micznego współczynnika kary w

ogóle, mającego za zadanie uczy-

nić nieopłacalnym wszelkiego ro-

dzaju zamachy na mienie społecz-
ne. Wychodząc z tych założeń, na-

leży jeszcze raz podkreślić, że

orzeczone wszystkim oskarżonym
kary

T
gr2ji%ny — podbbfH^^jak

karjtipctófe^WieMa'wolno&łi
^ mfe

mogą być uznane za rażąco suro-

we..i

i

Sącł Wojewódzki, uznając
oskarżonych za winnych zaboru

mięsa na szkodę zakładów mię-
snych w P., słusznie na podsta-
wie przepisu art. 363 § 1 k.p.k.
zasądził odszkodowanie pienięż-
ne odpowiadające wartości zagar-

niętego mienia. Sąd ten słusznie

również' na podstawie przepisu
art."40§1i2k.k.orzekłw
stosunku do Stanisława S., Ed-

munda P., i Edwarda G., Hen-

ryka S., Jana B., Czesława A.,
Leona K. i Stanisława P. pozba-
wienie praw publicznych, część
bowiem z tych oskarżonych do-

puściła, się' zbrodni w celu osiąg-
nięcia korzyści majątkowej, na-

tomiast wszyscy oskarżeni dopu-
ścili się przypisanych im prze-

stępstw z niskich pobudek. (. ..)"
>) Art. 202. § 1. Kto, wyzyskując

działalność jednostki gospodarki
uspołecznionej, w porozumieniu z in-
nymi osobami zagarnia mienie na

szkodę takiej jednostki, nabywców
lub dostawców, podlega karze poz-
bawienia wolności od roku do 10 lat.

§ 2. Jeżeli sprawca zagarnia mie-
nie znacznej wartości, podlega karze
pozbawienia - wolności na czas nie
krótszy od lat 5 albo karze 25 lat
pozbawienia wolności.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

SPROSTOWANIA
Wskutek mylnej informacji do ar-

tykułu pt. „Baza materialnej współ-
pracy" JŻQ nr 28 z dnia 13.VII.7J r.

s. 01), dotyczącego rumuńsko-polslticb
kontak"fW gospodarczych, wkradł sic

błąd. We wstępie, drugie zdanie dru-

giego akapitu powinno mieć brzmie-
nie tótstępujące:

Nad rozwojem stosunków z Polską
czuwa zś strony Komisji <tzn. Rzą-
dowej Kolpisjj Współpracy i koope-
racji Gospodarczej i Technicznej) wi-

cepremier tow. JANOS FAZAKAS,
jego partnerem ze strony Polski jest
wicepremier JÓZEF TEJCHMA.

Za przykrą pomyłki; bardzo prze-

praszamy wszystkich zainteresowa-

nych oraz Czytelników.

*

W 28 numerze „Życia Gospodarcze-
go" z datą 15.VII .br. mylnie podaliś-
my funkcję autora artykułu „Nowa
strategia handlu" BRONISŁAWA LA-
I.IKA. Jest on ob.-cnie dyrektorem
Centrali i Handlu Meblami. Stanowis-
ko dyrektora Zjednoczenia Domów

Towarowych zajmuje RYSZARD LU-
rzYVSKI. Zainteresowanych i Czy-
telników bardzo przepraszamy.

ROLNICZA T^BUtó

PRZEBUDOWY ROLNICTWA(II)
ARTYKUŁ DYSKUSYJNY

Określenie docelowej' koncepcji, Mstroju rolnego jest rzeczą nader

skomplikowaną. Modelu tego nie można zresztą dzisiaj sprecyzo-
wać; ustrój rolny kształtuje swoje oblicze w procesie rozwoju go-
spodarczego. Można zatem mówić o pewnych tendencjach mode-

lowych rozstrzygnięć. W tym też znaczeniu chcemy traktować nasze

rozważania.

WSPÓŁCZESNY
proces techno-

logiczny w rolnictwie .to nie
tylko wzrost substytucji pracy

żywej, lecz-przede wszystkim wpro-
wadzanie technik wytwórczych wy-
magających całkowicie nowych 1'orm
organizacji produkcji. Tradycyjne
już umaszynowienie rolnictwa jest
zastępowane mechanizacją komplek-
sową o dużej mocy technicznej z

udziałem nowoczesnych elektronicz-
nych ośrodków dyspozycji. Rozwój
chemii rolnej, postęp agrobiologićz-
ny, przemysłowe metody produkcji
w hodowli zwierząt i warzywnic-
twie oraz innych czynników produk-
cji żmieniają znane dotąd metody
wytwarzania w rolnictwie.

Wszystko to określa konieczność
organizacji produkcji rolnictwa na

zasadach charakterystycznych - dlii
dużych przedsiębiorstw. Nowoczesne
rolnictwo coraz bardziej zbliża- się
do systemu przedsiębiorstwa fabry-
cznego, którego organizacja pozwa-
la maksymalnie zastosować nowo-

czesną technologię. Należy podkre-
ślić, że właśnie organizacja produk-
cji rolnej w formie wielkotowaro-
wego przedsiębiorstwa pozwala
zmaksymalizować produkcję rolną, a

w ślad za tym stwarza pełne możli-
wości rozwiązania problemów mate-

rialnych, społecznych i kulturalnych
ludności wsi. Tylko system organi-
zacji oparty na wzorach systemu
przemysłowego może stworzyć wa-

runki dla skrócenia czasu pracy w

rolnictwie np. do 8 godzin, zmini-
malizować fizyczny wysiłek rolnika
poprzez odpowiednie uzbrojenie
pracy, poprawić jego materialną i
społeczno-bytową sytuację. W kon-
sekwencji jest to praktycznie jedy-
na droga likwidacji różnic między

•miastem i wsią.

Jeśli więc celem organizacyjnym
jest przedsiębiorstwo, to niezbędne
jest znalezienie takiej jego formy,
która będzie najbardziej racjonalna
pod względem ekonomicznym i spo-
łecznym. Z rozważań wyłączamy typ
przedsiębiorstwa prywatnego, jako
niezgodnego z pryncypiami ąocjaliz-
ńiu. Praktyka socjalistycznego'* bu4"
downietwa zna pod względem 'ofga-,
nizacyjnym,i społecznym dwa typy
przedsiębiorstw produkcyjnych w

rolnictwie.

Pierwszy typ, to państwowe go-
spodarstwa rolne. Jedną ze specyfi-
cznych cech tej formy jest, że wpro-
wadza do rolnictwa system fabrycz-
ny i praktycznie likwiduje różnice
między miastem i wsią, oczywiście
przy zachowaniu specyfiki zawodu
rolniczego. Państwowe przedsiębior-
stwo, to formą w pełni adekwatna
do systemu socjalistycznej ekonomi-
ki.

Powstaje jednak pytanie, jak sze-

roko możemy rozwijać państwowe
gospodarstwa rolne. Z pozycji cha-
rakteru struktury społeczno-ekono-
micznej taki układ byłby dla pań-
stwa korzystny. Jeżeli jednak roz-

patrywać problem na płaszczyźnie
obecnie istniejącej struktury społe-
czno-ekonomicznej rolnictwa, to

adaptacja gospodarki chłopskiej do
systemu państwowego nastręcza
wiele problemów i trudności. Dla
tworzenia przedsiębiorstw państwo-
wych trzeba dysponować odpowied-
nim areałem i takimi jej komplek-
sami, które pozwalają na organiza-
cję przedsiębiorstwa o odpowiedniej
wielkości. Tymczasem przyjmując
jako niepodważalną zasadę, dobro-
wolne zaangażowanie się chłopów
po stronie nowych socjalistycznych
form, stworzenie odpowiednich ma-

sywów ziemi jest rzeczą niezmiernie
skomplikowaną. Nawet możliwość
wykupu ziemi, pomijając kolosalne
koszty, ze względu na istniejące
ustawowe prawo własności ziemi w

rękach chłopskich, byłaby operacją
nader trudną. Głównym źródłem zie-
mi dla PGR są obecnie grunty PKZ,
które mogą i powinny. przejmować
ziemię leżącą w ich pobliżu, jednak-
że rozbudowa PGR głównie na ba-
zie PFZ jest niezmiernie kosztow-
na, ziemie te są z reguły zdewasto-
wane. wymagają dużych nakładów
inwestycyjnych. Oczywiście, pań-
stwo w ogólnospołecznym interesie
musi dążyć do pełnego zagospoda-
rowania wolnych ziem. Wydaje się,
że możliwe są kooperacyjne związ-
ki pomiędzy PGR a sąsiadującymi
rolnikami w zagospodarowaniu

' zie<-
mi. Należy sądzić, że w ślad za ko-
operacją w zakresie hodowli powsta-
ną związki zmierzające dt> lepszego
zagospodarowania ziemi gospodarstw
chłopskich, których właściciele z róż-
nych względów nie mogą sami za-

bezpieczyć należytej uprawy.

. Rozwój gospodarczy PGR, a szcze-

gólnie ekonomićzno-gospodarcze ich
umocnienie, jest dla procesów socja-
lizacji bardzo pożądane. Szczególnie
ważne są funkcje PGR w zakresie
wytwarzania produkcji dlęi potrzeb
rynku oraz tworzenie przykładu no-

woczesnych wzorów produkcji* i ży-
cia dla ludności wsi. . ,•

Możliwości rozwoju, gospodarstw.

państwowych istnieją przede wszy-
stkim w rejonach o dużych rezer- .

wach ziemi (głównie PFZ), w któ-
rych równocześnie notujemy niedo-
statek siły.rbboezej.

Należy jednak wskazać na nie-
słuszność poglądów, że PGR powin-
ny wyłącznie powstawać na bazie
wypadającej ziemi z gospodarstw in-
dywidualnych. System socjalistyczny
nie może być rezultatem upadku go-
spodarki chłopskiej, lecz kolejną fa-
zą jej wzrostu. Oznacza to koniecz-
ność stosowania takich środków po-
lityki rolnej, które przeciwdziałały-
by dewastacji ziemi w gospodar-
stwach indywidualnych. ,

DRUGI typ przedsiębiorstwa, to
rolnicza sfpółdzielnia produkcyj-
na.. Pc»d względem charakteru

własności .środków produkcji i ziemi
odpowiada w pełni. socjalistycznemu
systemowi. Specyfika spółdzielni
produkcyjnych dotyczy głównie sfe-
ry zarządzrnia. Jako organizacja
spółdzielcza opierają się one na sar

morządnym systemie kierowania i
zarządzania. Ingerencja państwa w

wewnętrzne sprawy spółdzielni jest
niewielka; zachowują one prawo dje-
cyzji w kwestiach produkcji, orga-
nizacji, podziału itp. Z drugiej stro-
ny, ponieważ nie ma podstaw do
antagonistycznyęh stosunków z pańr
stwem, spółdzielczość może być łąt-
wo włączona do systemu ogólnona-
rodowego planowania. Planowanie
produkcji w spółdzielni produkcyj- .

nej umożliwiają przede wszystkim
obowiązujące tam zasady przedsię-
biorstwa. Spółdzielczość' produkcyj-
na przeżywała w naszym kraju
(również i w innych) poważne trud-
ności. Uchwała Biura Politycznego w

1971 r. w sprawie dalszego rozwoju

dzielczość produkcyjna wciąż czeka
na współczesne rozwiązania. Po-
trzebne są w tej dziedzinie konkret-

'
ne badania naukowe.

Sam typ przedsiębiorstwa spół-
dzielczego rozwiązuje wszystkie
kwestie chłopstwa, jako klasy, jej
sytuacji materialnej i społecznej. A-
by to spełnić, spółdzielczość produk-
cyjna musi reprezentować sobą wy-
soki poziom produkcyjny. Tylko
wówczas może być spełniony postu-
lat „o znaczeniu przykładu" dla
ćhłopa. Wieś poprzez spółdzielczość,
jeśli będzie przekonana, że jest to

lepsza doskonalsza forma niż ich in-
dywidualne gospodarowanie. Tego
jednak nie osiąga się żywiołowo, po-
trzebna jest szeroka praca politycz-
na i wyjaśniająca, zaś przede wszy-
stkim umocnienie ruc&u spółdziel-
czego i popularyzacji jej idei. Podję-
te w ostatnim roku decyzje politycz-
ne i państwowe stwarzają niezbędne
po temu warunki.

NOWĄ formą organizacji produk-
cji są przemysłowe metody wy-
twarzania. Nowoczesne formy

hodowlane trzody chlewnej, bydła,
drobiu tworzone są na zasadzie fab-
rycznego systemu organizacji pro-
dukcji. Formy takie, oparte o tech-
nologię krajową lub licencyjną, mo

-

gą stosować naukowe metody ho-
dowli. Nowoczesne technologie oraz

wysoki stopień mechanizacji produk-
cji czynią, że kombinaty hodowlane
mogą dostarczać dużych ilości mię-
sa dla potrzeb rynku. Równocześnie
zespolenie kombinatów hodowla-
nych z przetwórstwem zmniejsza ko-
szty wytwarzanego produktu. Kom-
binaty hodowlane odegrają zapewne
dużą rolę w zabezpieczaniu produk-
cyjnych potrzeb rynku w artykuły
żywnościowe, a tym samym trze-
ba widzieć ich ustrojową przydat-
ność.

Podobne rozwiązania mogą być
stosowane w produkcji warzyw
szczególnie typu szklarniowego. Mo-
że tu być prowadzona produkcja
przez cały rok; jest to walor szcze-

gólnie istotny dla utrzymania zasob-
ności rynku w te artykuły.

maszyn, bądź specjalistyczne rodzą,fe
hodowli, np. tucz trzody chlewnej,
tucz drobiu, bardziej doskonałe for-
my meęhanizowania rolnictwa (wiej,-
skie i gminne przedsiębiorstwa lub
spółki maszynowe Itp;).

Związki koóperacyjne w rolnict-
wie zostały od wielu lat podporząd-
kowane kółkom rolniczym. Właści-
wie kooperację utożsamia się &Kół-'
kami rolniczymi. W istocie -jest to

zawężenie problerhu, bowiem obec-
ny. model kółek rolniczych je'st ra-

czej hamulcem niż stymulatorem w

rozwojii kooperacji. Działalność me-

chanizacyjna kółek właściwie' wy-
szła poza obręb kooperacji i przy-
jęła postać przedsiębiorstwa, nie za-

wsże z zachowaniem zasad społecz-
nych. Inne formy zrzeszeń produk-
cyjnych vf działalności kółek rolni-
czydh są marginesem i jak dotąd
nie przyjęły szerszych rozmiarów.
Jeśli przyjąć założenie, że koordyna-
torem prostych form kooperacji mo-

gą być kółka rolnicze, to niezbędne
jest odpowiednie organizacyjne
przestawienie całej organizacji kó-
łek rolniczych.

Kooperacja wymaga nie tylko or-

ganizacyjnego, ale i materialnego
wsparcia. Tę szansę daje w naszych
warunkach Fundusz Rozwoju Roi- 1

nictwa. Obok tych -środków koniecz-
ne jest aktywizowanie zespołowych •

form akumulacji. finansowej samych
rolników, co w praktyce pracy spo-
łecznej jest często niedbeeniarfe.
Każda forma zespolenia jest postę-
pem w stosunku do obecnego stanu

rozdrobnionej. gospodarki chłopskiej.
Proste fórmy kooperacji mają dó
spełnienia wiele funkcji, są to: lep-
sza organizacja siły roboczej, kon-
centracja inwestycji, specjalizacja
produkcji rolniczej, lepsze wykorzy-
stanie środków produkcji itd. oraz

tworzenie nowych społecznych stor
sunków w rolnictwie i na wsi. Naj-
istotniejszą zaletą kooperacji są mo-

żliwości większego zespolenia ćhłop-
skiej gospodarki z • socjalistyczną
ekonomiką państwa,' wdrażania do
gospodarstwa postępu naukowo-
technicznego. Są to wszystko rów-
nocześnie wartości produkcyjne ; i

. „Współczesny proces technologiczny w rolnictwie to (...) przede wszystkim
wymagających całkowicie nowych form organizacji produkcji" .

RSP, zapewnia nie tylko materialne
warunki, lecz stwarza właściwy spo-
łeczno-polityczny klimat spółdziel-
czym formom gospodarowania.

Główną sferę trudności w rozwo-

ju spółdzielczości produkcyjnej sta-

nowiły dawniej stosunki ekonomicz-
ne 2f państwem na skutek wadliwej
polityki ekonomicznej; zaliczamy je
więc do kategorii trudności subiek-
tywnych. Są jednak dziedziny, któ-
re w modelu spółdzielczym wymaga-
ją bardziej racjonalnego rozwiąza-
nia. Otóż obecny- system organizacji
przedsiębiorstwa spółdzielczego czer-

pie wzory z gospodarstw państwo-
wych. To, co w spółdzielczości było,
autentyczne, to wynagrodzenie za

. pracę w naturze. Ale jak wiadomo,
koncepcja ta nie zdała egzaminu i w

konsekwencji sięgnięto po wzory z

sektora państ\vovyego. Do -dziś jednak
problem ten nie jest rozwiązany. Po-
dobnie wciąż dyskusyjna jest kwe-
stia działki przyzagrodowej, niektó-
re problemy organizacyji i zarządza-
nia, tzw. problem odpowiedzialności
i inne.

Ogólnie można stwierdzić, że ewo-

lucja spółdzielczości produkcyjnej
przebiega niewspółmiernie wohto w ,

stosunku do rozwoju ekonomiki so-

cjalistycznej państwa. Wciąż model
spółdzielczy rozpatrywany jest bar-
dziej w płaszczyźnie dwudziestych
lat obecnego stulecia niż współcze-
snych stosunków społecztto-ekono-
micznych , rozwiniętego, .so cjalizmu.
Możną^więc \vyrazić pogląd, że spół- ,

Problematyka metod przemysłowej
produkcji nie jest dostatecznie ro-

zeznana w naszej ekonomice, w mia-
rę rozszerzania się sfery tych przed-
siębiorstw będzie można ściślej o-

kreślić ich miejsce w całokształcie
ustroju rolnego. Jednak już dziś
można rokować tym formom dużą
produkcyjną i ustrojową przyszłość.

W KSZTAŁTOWANIU przyszłe-
go ustroju rolnego szczególną
rolę mają do spełnienia kółka

rolnicze i inne proste formy koope-
racji. Mowa tu o każdej kooperacji,
która w indywidualnym rolnictwie
powstaje, lecz szczegół ie ważne są
związki produkcyjne. Kooperacja
produkcyjna posiada bogatą tradycję
na wsi polskiej. Można tu wymie-
nić kółka rolnicze, zespoły hodowla-
ne, zespoły łąkarskie, uprawowe,
Śpółki wodne i wiele innych. Były
to wszystko formy, które powstały
na gruncie rolnictwa nieuprzemysło-
wionego, a więc w okresie między-
wojennym. Dziś zmieniła się rzeczy-
wistość wsi, choć w stopniu wciąż
niedostatecznym: korzysta ona z do-
brodziejstw nauki i techniki, głów-
nie zaś przemysłu. Dlatego leż p.iłrze-
bns są nowe rozwiązania w zakre-
sie kooperacji, które narzuca przede
wszystkim postęp techniczny oraz

wchodzący coraz bardziej w sferę
produkcji rolniczej przemysł rolno-
spożywczy. Przykładem może być
potrzeba blokowania upraw w celu
ułatwienia stosowania nowoczesnych

wprowadzenie technik wytwórczych
FOT. A. JALOSlNS-vI

ustrojowe. Kooperacja pozwala ak-
tywizować inicjatywę i samorząd-
ność chłopską. nfc rzecz tworzenia
nowego ustroju rolnego; a to ozna-

cza, że przeobrażenia socjalistyczne
dokoriywane są przy • aktywnym u-

dziale samych chłopów.
'

Rolnictwo polskie charakteryzuje
się dużym społeczno-ekonomiczriyin
zróżnicowaniem. Dla przykładu re-

jony centralne i południowo-wscho-
dnie charakteryzujące się dużym
stopnićm rozdrobnienia agrarnego
oraz wysokimi zasobami siły robo-
czej wykazują silrte przywiązanie do
ziemi. Dycydują o tym głównie uwa-

runkowania historyczne, a także
mniejszy stopień 'uprzemysłowienia.
W tych warunkach wyfctępują duże
różnice w stosunku ludności wsi do
kwestii samej przebudowy rolnictwa
jak i jej form.

Istotnym' problemem jęst również
istnienie licznej wa'rstwy chłopów
robotnikovv. Szacuje się, że liczba
chłopów robotników, ściślej ludności
dwuzawodowej wynosi w kraju oko-
ło 3,0 min osób i obejmuje blisko
1.3 min gospodarstw. Są to prze-
ważnie gospodarstwa drobne.', przy
czym w rejonach nowych ośrodków
przemysłowych ich liczba jest szcze-

gólnie duża. Mamy więc sytuację, w

której nie ma praktycznie możliwo-
ści bezpośrednie} transformacji
drobnej gospodarki chłopskiej w sy-
stem socjalistycznych przedsiębior-
stw. Nie .zawsze, gł.ówńie z uwagi
na bilans.siły roboczej i ograniczone

KONRAD BAJAN

thożliwóści przepływu ludności ze

wsi do innych zawodów, możliwe i
racjonalne byłoby dokonywanie już
dzis przebudowy rolnictwa. Dfttegrt
tak ważne jest wiązanie gospodarstw,
chłopskich Z socjalistyczną ekonomi-
ką' państwa. W tej dziedzinie d«4<s
możliwości trzeba widzieć dla róż-
nych form integracji w obrębie rol-
nictwa jak i związków z przemy-
slejn. Szczególna rola przypada
wspomnianej już koóperacji oraz

kontraktacji jako narzędzi kształto-
wania planowego rynku oraz akty-
wizacji produkcji rolników. Koniecz-
ne jest ściślejsze* powiązanie Kon-
traktacji t produkcją. Można to osią-
gnąć przez wieloletnie umowy kon-
traktacyjne, które < zapewniłyby
trwałą specjalizację gospodarstw,
zwiększenie produkcyjnej opieki go-
spodarstwu ze strony instytucji kon-
traktującej, usprawnienia transpor-
towe i wiele innych.

USTR0J rolny w Polsce należy
, więc widzieć jako współistnie-
nie form organizacyjnych; go-

spodarstw państwowych, kombina-
tów przemysłowych, spółdzielni pro-
dukęyjnyeh, gospodarstw w gestii
kooperacji, kółek rolniczych, róż-
hych form zrzeszeń ściśle powiążą
nych określonymi czynnikami poli-
tyki ekonomicznej z planową gospo-
darką 'państwa. Realność ustrojowa
tego konglomeratu zależy od pozycji,
jaką zafmować będzie w całym sy-
stentlie rolnictwa sektor socjalistycz-
ny. . ,

Sektor ten w możliwie krótltim
czaśie powinien dominować w Struk-
turze towarowej produkcji rolniczej.
Chodzi o to, aby podstawowa masa

produkcji rolnej dostarczana była na

rynek przez przedsiębiorstwa pań-
stwowe i spółdzielcze oraz zrzesze-

nia kooperacyjne. Teza ta wypływa
z istoty planowego charakteru na-

szej gospodarki. Państwo dla zapew-
nienia pełnej równowagi rynkowej

! nie tnożę opierać się na żywioło-
wym charakterze podaży. produkcji
z gospodarki chłopskiej. Niepodziel-
ność gospodarki indywidualnej na

rynku, to niewiadoma podaży (i -to
niezależnie od wysiłków państwa na

rzecz regulacji produkcji.w gospo-
darce chłopskiej), a równocześnie
niemożność stabilizacji polityki eko-
nomicznej wobec tego rolnictwa. Jest
więc rzeczą konieczną, by sektor
socjalistyczny dostarczał na . rynek
minimum 40—50 proc. towarowej

< produkcji rolniczej. Pójftvóli to trwa-
Je zapewnić pełną równowagę ryil-

łicową.

Gospodarka indywidualna wyko-
rzystując posiadane zasoby, szcze-

gólnie w zakresie siły roboczej, mo-

że stanowić ważne źródło uzuoełnie-
" nia produkcji żywności. Posiada

ona jeszcze duże rezerwy w tej
dziedzinie. Faktu tego nie można w

polityce rolnej bagatelizować. Do-
świadczenia krajów socjalistycznych
wykazują, że działki przyzagrodowe
w spółdzielniach produkcyjnych są
poważnym źródłem uzupełnienia za-

sobów żywności. Jest tu wykorzysta-
na siła robocza rodziny spółdziel-
czej.- Otwarcie możliwości dla pro-
dukcyjnego wykorzystania wolnego
czasu rodziny wiejskiej np. w po-
staci działki przyzagrodowej, łączy
się ze specyfiką wsi i rolnictwa. Ist-
nieje zasadnicza różnica w spędza-
niu dolnego czasii w mieście i na

wsi. W mieście jest to absolutna bez-
czynność

' lub określone rozrywki.
Na wsi', poza dniami świątecznymi,
każdy wolny czas jest przeznac^dny
na rnfrejgzri lub wiekssą rrr>rę pro-
dukcyjną! Łączy siĄ to na ogół z niż-
szym poziomem dochodów realnych
ludności "wsi. Jednakże decydującym
czynn

; krem iest silny związek ze

specyfiką, zawodu 'rolniczego i jego
przyrodniczymi cechami.

Tak więc, niektóre kierunki pro-
dukcji rolniczej, wymagające szcze-

gólnie dliżego nakładu pracy żywej,
w tym głównie kobiet —

mogą być
szeroko rozwijane w gospodarstwie
indywidualnym .(hodowla drobiu
i produkcja jaj. hodowla bydłą
mlecznego. trzody. u orawa ro-

ślin'intensywnych itp). Obok nowo-

czesnych wielkotowarowych przed-
siębiorstw uspołecznionych, które
powinny deeydowaić o losach ryr^ku,
jest miejsće dla indywidualnej pro-
dukcji. Dotyczy to szczególnie tych
rejonów, w których przeobrażenia
drobnych gospodarstw w system
przedsiębiorstw socjalistycznych nie
byłyby dziś ani jutro racjonaIne4

Przebudowa socjalistyczna rolnic-
twa .rozpatrywana mOże być jedynie
jako proces przeobrażeń ilościowych
i jakościowych. Na charakter tych
przeobrażeń ogromny wpływ będzie
wywiei pać tempo ogólnego rozweju
gospodarczego, w tym szczególnie w

zakresie przemysłu i rozbudowy in-
frastruktury. Formy przeobrażeń jak
i stosowane metbdy działania nie
mogą stanowić wartości niezmien-.
nych,. lecz (icwinny wynikać z kon-
kretnej; rzeczywistości, danego okre-
su. Dlatego w procesie przebudowym
widżimy dwie ważne kwestie: pier-
wsza, to. transformacja gospodarki
chłopskiej . w system socjalistyczny,
drugb, to doskonnlen

:
e istn'C5

ących
już socjalistycznych form gospoda-
rowania. Wymienione kwestie two-

rzą ftmkęjonalny związek, wzajem-*
nie >varunkujący się, któpy w kon-
sekwęnpjf składa się na całokształt
procęsu,przebudowy rolnictwa.
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TRYBUNA tlZYTELNJKÓW

W końcu lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych rozpoczęto w kraju, na licencjach za-

granicznych, produkcję włókien, które dwadzieścia lat temu nazywano nowoczesnymi. Podjęcie produk-
cji włókien poliamidowych, poliestrowych i poliakryionitrylowych nie oznaczało jednak nadrobienia
dystansu utraconego juz nie tylko w stosunku do czołówki światowej, ale do przemysłu w państwach
średnio zaawansowanych. Tak, jak z żelaza możńa robić prymitywne wyroby kowalne, mało precyzyj-
ne, tan z poliestru, poliamidu i poliakrylonitrylu można wytwarzać włókno mało uszlachetnione; z że-
aza jako produk u wyjściowego można też jednak tworzyć dzieła sztuki, a z poliestru, poliamidu i po-

liakrylonitrylu włókna uszlachetnione tak dalece, że niepodobne do produktu wyjściowego.

SZANSA DLA
PRZEMYSŁU
WŁÓKIEN
JERZY KORDACKI

KRAJOWY
przemysł włókien

chemicznych po rozpoczęciu na

licencjach zagranicznych pro-
dukcji włókien syntetycznych za-

trzymał się przez wiele lat na pro-
dukowaniu włókien mało lub wcale
nie uszlachetnionych, nie odpowia-
dających żądaniom przemysłu włó-
kienniczego. odzieżowego, dziewiar-
skiego (które zresztą także nie umia-
ły sprecyzować swoich żądań). Kon-
sument wyraźnie preferował wyro-
by zagraniczne, o ile były tylko dla
niego dostępne. Był to jednak okres
rynku producenta, a nie konsumen-
ta. W drugiej połowie lat sześćdzie-
siątych wyłoniły się przed krajo-
wym przemysłem włókien chemicz-
nych dwa zasadnicze problemy:

Czy pod względem jakości i wy-
kończenia jego wyroby dorównują
produktom krajów bardziej zaawan-

sowanych w tej dziedzinie?
Czy —

w związku z ogromną ka-
pitałochłonnościa przemysłu włó-
kien chemicznych, potrafi on wyty-
czyć optymalną strategię rozwoju?
Inaczej mówiąc —

czy miliardy zło-
tych przeznaczone' z dochodu naro-

dowego na rozwój przemysłu włó-
kien chemicznych zcstaną wykorzy-
stane w spcsób optymalny?

W związku z tym zarysowało się
teoretyczne, ale o niezmiernie waż-

nym znaczeniu praktycznym, zagad-
nienie: na czym poleea optymalna
strategia rozwoju krajowego prze-
mysłu włókien chemicznych, jakie
elementy składają się na jej opti-
mum, jakie czynniki decydują o po-
lityce rozwoju branży?

Tak w wielkim skrócie wygląda-
ły problemy polskiego przemysłu.,
włókien chemicznych. Dziś to już
historia, nie można jej jednak po-
minąć, determinuje ona bowiem
dzisiejszy kształt tego przemysłu,
jest punktem wyjścia do jego dal-
szego rozwoju. Historia tego prze-
mysłu, to konglomerat ogromnych
osiągnięć i dużych błędów.

DZIŚ

Jakimi zdolnościami produkcyj-
nymi dysponujemy, co produkuje-
my. jak wygląda porównanie z in-
nymi — oto podstawowe zagadnie-
nia dzisiejszego przemysłu włókien
chemicznych w kraju.

Włókna chemiczne produkowane
są w kraju w ośmiu przedsiębior-
stwach, zlokalizowanych w: Toma- .

szowie Mazowieckim, Chodakowie,
Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Jele-
niej Górze, Gcffzowie Wielkopolskim
i Toruniu

Produkujemy wszystkie główne
rodzaje włókien chemicznych, po-
czynając od najstarszych wiskozo-
wych klasycznych poprzez poliami-
dowe, poliestrowe i poliakryloni-
trylowe eż do nowoczesnych
wiskozowych modalnych. Zużywa-
my zaś najwięcej przestarzałych
włókien wiskozowych, najdroższych
i prawie całkowicie importowanych
włókien naturalnych, najmniej zaś
włókien syntetycznych uznanych za

nowoczesne.

Na krajową produkcję włókien
chemicznych można też spojrzeć nie-
co bardziej optymistycznie: od wielu
lat zajmujemy dziewiąte miejsce
pod względem wielkości produkcji
włókien chemicznych na świecie.
Jak na państwo, którego ludncr-ć
stanowi mniej niż 1% ludności świa-
ta. jest to lokata wcale niezła. Op-
tymizm ten musi jednak przygasnąć,
kiedy pojęcie — włókna chemiczne
— rozłożymy na czynniki prostsze
tzn. na klasyczne włókna wiskozowa
i włókna syntetyczne. Wówczas o-

kazuje sie. że przestarzałych włó-
kien wiskozowych (klasycznych)
nrodukujemy ck. 2,5% produkcji
światowej, a włókien nazwanych
dwadzieścia lat temu nowoczesnymi,
tzn. włókien syntetycznych, ok. 1%,
a więc tyle, ile procentowo stanowi-
my ludności świata. Znajdujemy się
tu poniżej przeciętnych, uwzględnia-
jąc kraje gosoodarczo zacofane.

Również w RWPG, gdzie pod
wzgledem ogólnego potencjału prze-
mysłowego zajmujemy drugie miejs-
ce po ZSRR. w globalnej produkcji
włókien chemicznych zajmujemy
•trzecia lokatę. W wielkości produk-
cji włókien chemicznych na jednego
obywatela wyprzedza nss nie tylko
Niemiecka Republika Demokratycz-
na. ale również Czechosłowacja.

Na 1 mieszkańca produkowaliśmy
w 1970 r. 4 kg włókien chemicznych,
natomiast USA. Jaoonia. NRF i W.
Brytania od 10 do 15 kg; na domiar

złego u nas przeważały stare włókna
wiskozowe, tam natomiast domino-
wały włókna syntetyczne.

JUTRO, CZYLI PLAN

Pięcioletni plan produkcji prze-
mysłu włókien chemicznych od roku
1980 zdeterminowany jest szeregiem
czynników, często antagonistycznych,
wzajemnie się wykluczających. Do
najważniejszych z nich należa:
możliwości finansowe państwa, wy-

nikające z rozmiaru i sposobu podzia-
łu dochodu narodowego; możliwości
procesu inwestowania, głównie pro-
jektowania, wykonawstwa, dostaw
maszyn i urządzeń: zapotrzebowanie
odbiorców, przede wszystkim prze-
mysłu włókienniczego, odzieżowego,
dziewiarskiego, gumowego, artyku-
łów technicznych oraz handlu zagra-
nicznego: rozwój przemysłu włókien
chemicznych w państwach przodu-
jących.

Plan znajduje sie jeszcze in statu
nascendi. Niektóre jego elementy
wvdaja sie jednak względnie pewne.

Następować bedzie stooniowe o-

graniczanie produkcji włókien wis-
kozowvch , (poza wiskozą) przede
wszystkim ciągłych, ale również
ciętych. Eliminowanie przestarzałe-
go tyDU włókna Drzyczyni się do po-
lepszenia struktury produkowanych
włókien i iej unowocześnienia. Taki
jest trend światowy, w którym jes-
teśmy poważnie opóźnieni.

W stosunku do lat 1871—1975 pro-
dukcja włókien syntetycznych po-
dwoi sie. D<ftyczvć to teędSIiWWSzyst-
kich ich rodzajów. Trzętó/tii pod-
kreślić. iż podwjaipnig/jSti^ijfccij w

cip<*u 5 łat to duSe osiągniecie.
W Wyniku radykalnego wzrostu

produkcji włókien syntetycznych, —

do prawie 10 kg na statystycznego
mieszkańca — zbliżymy sie znacznie
do dzisieiszeoo ooziomu produkcji
w USA. NRF, Jaoonii. Anglii oraz

przekroczymy dzisiejszy poziom
Francji i Włoch; nie osiągniemy
jednak ówczesnego średniego nozio-
mu europejskiego: Drodukować be-
dziemy zaledwie połowę tego. co w

6 przodujących krajach, a o 20f,'o
wiecei niż wyniesie średnia w

RWPG.

Mimo zamierzonego podwojenia
produkcji włókien syntetycznych w

roku 1980 w porównaniu z planem
roku 1975 dysprooorcja na nieko-
rzyść obywatela Dolskiego w porów-
naniu z obywatelem państw bar-
dziej zaawansowanych ulegnie dal-
szemu po°orszenm Drawie dwukrot-
nie W 1970 r. różnica w roznjiarach
produkcji w kilogramach na 1
mieszkańca miedzy Polska a przo-
dującymi krajami kapitalistyczny-
mi wynosiła 5.1 kg (Polska 16 kf.
przodujące kraje kapitalistyczne 6.7
k<0. a w roku 1980 będzie wyncsiła
9.5 kg (Polska 7,6 kg, a przodujące
kraje kaoitalistyczne 17.1 kg).

Tak wiec. choć bezwzględne wiel-
kości olanu' sa imoonuiace. w po-
równaniu z Daństwami orzodu'acy-
ir>i rozo

!
e

ł
ość pogłębia się na naszą

niekorzyść.

POJUTRZE, CZYLI PROGNOZA

Chpciaż na temat możliwości prze-
widywania w sposób naukowy przy-
szłych wydarzeń oo

! nie są podzie-
lone. wydaje sie, iż prognoza dla
krajowego przemysłu włókien che-
micznych nie Drzedstavyia ood
wzgledem metodologicznym więk-
szych trudności. W najbliższym dzie-
siero. czy nawet dwudziestoleci —

jeśli Dominać niemożliwy do trze-
widzenia i mało cawdoordnbny
rewelacyjny przypadek — nie zaj-
da gwałtowniejsze zmiany w wyt-
warzaniu, czy użytkowaniu włókien
chemicznych w kraju. Krajowy
przemysł włókien chemicznych bę-
dzie. tak jak dotychczas, większość
technik kopiował za krajami rozwi-
niętymi. Pewien dorobek własny nie
jest oczywiście wykluczony, praw-
dopodobnie nie wpłynie on jednak
na zasadnicze elementy prognozy.

Prognoza ta jest bardzo optymi-
styczna. a mimo to niezadowalająca.
Przewiduje ona ośmiokrotny wzrost

Drodukeji włókien syntetycznych na

jednego obywatela w roku 1990 w

stosunku do roku 1970. co pozwoli
osmgna* nrodukcje 14 kg na miesz-
kańca. Wymaga to gigantycznego
wysiłku finansowego, organizacyj-
nego I technicznego i prowadzi do
olbrzymich rezultatów bezwzględ-
nych. Jednukże Dorównanie wred-
ne wykazuje, że ilość 14 kg włókien

chemicznych na 1 mieszkańca, prze-
widywana w Polsce na rok 1990,
zostanie osiągnięta w przodujących
państwach kapitalistycznych w la-
tach 1976—1977. Nasze obecne opóź-
nienie w rozwoju włókien chemicz-
nych w stosunku do tych państw
do końca tego wieku nie tylko nie
ulegnie likwidacji, ale wzrośnie do
lat 13.

Prognozę trzeba uzupełnić o taki
ważny element, jak jakość produ-
kowanych w kraju włókien chemicz-
nych. Nie chodzi przy tym o nieco
gorszą jakość chemiczną krajowych
włókien sztucznych tego typu co wy-

nikające z porównań Nylonu 6 z Ny-
lonem 66, czy innych opisanych w

pismach specjalistycznych — ale o

niewykończenie ich przede wszystkim
pod względem fizycznym takimi me-

todami, jak kędzierzawienie, skręty,
nibyskręty, łączenie, komponowanie,
mieszanie i nawijanie. Bez tych zsś
uszlachetnień włókna nie spełniają
wymagań odbiorców, przede wszyst-
kim przemysłu Włókienniczego, dzie-
wiarskiego i odzieżowego.

Problem uszlachetnienia fizyczne-
go krajowych włókien chemicznych
rozbija się o spór kompetencyjny
który z przemysłów — chemiczny
wytwarzający włókna i niechętny
konf ekę jono wani u włók i enni czem u,
czy włókienniczy nie dostosowany
do wykańczania produktów chemicz-
nych — mają dostosować włókno do
takiej Dostaci, jakiej żąda konsu-
ment. Spór ten trwa w Polsce tak
dawno, jak dawno produkowane są
włókna chemiczne i w prognozach
do roku 1990 teź nie Został do końca
jednoznacznie rozstrzygnięty. Dla
konsumenta krajowego sposób roz-

strzygnięcia sporu jest zupełnie o-

bojętny, żąda on odzieży, dzianin, q-
pon Samochodowych, obić meblo-
wych, artykułów technicznych i sze-

regu innych rzeczy z włókien che'
micznych lub z ich udziałem, nie
gorszych, niż posiada obywatel tego
samego kontynentu, z którym będzie
spotykał, się coraz częściej i prze-
prowadził porównąnia.

Jakość włókien chemicznych
zwłaszcza ich fizyczne wykończenie
i urozmaicenie nie stanowi proble-
mu przekraczającego nasze możli-
wości finansowe, technologiczne czy
kadrowe. Problem ten jednak nie
może być, tak jak dotąd, piłeczką
pingoongową przerzucaną z Mini-
sterstwa Przemysłu Chemicznego do
Ministerstwa Przemysłu Lekkiego-4
na odwrót.

STRATEGIA ROZWOJU

Drugi problem — przegrywanie
wyścigu w rozwoju produkcji włó-
kien chemicznych z krajami bar-
dziej zaawansowanymi — jest bar-
dziej złożjny. Ogromna kapitało-
chłonnośfr przemysłu włókien che-
micznych i ograniczone środki fi-
nansowe, jakie możemy nań prze-
znaczyć z dochodu narodowego,
zmuszają do krytycznego soojrzenia
na dotychczasowa strategię jęgo
rozwoju. Można by ją nazwać stra-

tegia sutarkii, dekoncentracji, nole-
gaiacej na prcdukowaniu wszystkich
podstaWow>ch rodzajów włókien
chemicznych znanych na świecie.
Skoro strategia ta zawiodła, skoro
stosując ją Drzegrywamy wyśc'2,
nie można uciec od pvtania, w jaki
soosób zaoewnić tu lepsze efekty?
Czy polityki autarkii która jest
równoznaczna z rozpraszaniem środ-
ków. n

!
e Dowinno sie w orzvszłości

zastaDić nolitvka koncentracji?
Skoncentrowanie s:e na masowej

produkcji jednego z trzech rodza-
jów włókien svntetvcznveh — polia-
midowych ooliestrowych lub Dolia-
krvlnnitrvlowvch — umożliwiłoby
zflfin'e^szen:e nakładów ' inwestycyj-
nych i kosztów eksploatpcvinvrh r.a

jedn^s'ke zdolność' nrodukcyjnej i
na iednostke oroduktu. Znane jest
ogólnie orawn tanienia kasztów Dro-
dukcii i zmniejszania nakładów in-
westycyjnych w miarę wzrostu

technicznego i organiracyinego jed-
nostek orodukcyjnvch. Dzięki zsś
koncentracji, z kwot Drzeznaczonvch
na 'nwestvcje w Drzemyśłe włókien
chemicznych mo?na bv wybudować
wiekszv Dotenciał Drodukcvjny niż
n"zv roztroszen'u tv.^h środków na

inwestycje we wszystkich rodzajach
włókien.

Sugerowana koncentracja nakła-
dów wymacałaby zwiekszenia mię-
dzynarodowej wvmianv włókien
chemicznych: należałoby sprzedawać
nadwyżkę iednego rodzaiu Droduko-
wane?o włókna a uzuoelniać niedo-
bory w dwóch pozostałych. Ideal-
nym wyjściem z svtuscji byłoby po-
rozumienie z dwoma Dartnerami z

RWPG. którzy oodieliby się w gi-
gantycznej skali produkcji dwóch
pozostałych rodzajów włókien syn-
tetycznych. Rozwiazanie to pozwoli-
łoby wszystkim trzem oartnerom —

orzv tvch samych środkach i poten-
cjale inwestycyjnym — wyjść z im-
pasu oowieksTania sie dysproporcji
z krajami bardziej rozwiniętymi.
Przv rozproszeniu Drodukeji — jak
Drzedstawiono w artykule — nie do-
kona sie tego do końca wieku.

Który z partnerów miałby produ-
kować ten a nie inny rodzaj Włók-
na syntetycznego? — To zależy od
konkretnych warunków i wymaga
szczegółowej analizy.

Skorelowanie, rozmiarów fundu-

szu plac z wielkością produkcji
dodanej stanowi główny element

nowego systemu
'

ekonomiczno,
finansowego przedsiębiorstw ini-

cjujących. Niezbędność zastoso-

wania powyższej formuły uzasad-

niona została potrzebą stymulo-
wania postępu ekonomicznego,
wyrażającego się poprawą rela-

cji między elementami struktury
wartości towaru.

ZPUNKTU
widzenia Interesu

przedsiębiorstwa, dążącego do

osiągnięcia możliwie wysokiego
przyrostu płacy przeciętnej, najważ-
niejszą relację wyraża pracochłon-
ność przyrostu produkcji dddane],
określona stosunkiem A V: A (V +

M). Im niższa będzie ta płacochłon-
ność w stosunku do płacochłonności
dotychczasowej, tym większe będą
możliwości wzrostu płacy przecięt-
nej.

1 )

W praktyce istnieje pięć możliwych
sposobów obniżki płacoęhłonnplel:
wzrasta produkcja dodana przy sta-

łym zatrudnieniu, wzrasta produkcja
dodatia przy niższym ?atrudnieniU>

wzrasta produkcja dodana w tempie
wyższym niż tempo wzrostu zatrud-

nienia, stała produkcją dodąna przy

niższym zatrudnieniu» spada produk-
cja dodąna w tempie niższym od

tempa spadku zatrudnienia, Wszy-
stkie one oznaczają względny spa-

dek zatrudnienia» który możliwy jest
do osiągnięcia na drodze intensyfi-
kacji działalności gospodarczej, bę-
dącej rezultatem postępu technicz-

nego i organizacyjnego,

Nowa formuła nie stanowi więc
sama w sobie — jak stwierdził to

H. Fiszel —

zapory dla postępu tech-

nicznego.
3) Nie zawiera ofta przecież

żadnej wrodzonej ceęhy, zniechęca-
jącej przedsiębiorstwa do Stosowa-

nia nowej techniki. Wprost przeciw-
nie, formuła ta nie tylko zachęca, ale

wprost zmusza do przechodzenia na

nowe technologie w Warunkach, kie-

dy nie istnieją rezerwy typu eksten-

sywnego (np. przerosty zatrudnienia,
rozrzutna gospodarka mąt^riałotya,
itd.) .

Widać . tęT j|c^$Jiiie wyraźcie
wó^cż^S, ; pr2ćdsiębiórst\ro
zechce osiągnąć wzrost poziomu płac
przeciętnych w wyniku wzrostu glo-
balnych rozmiarów funduszu płac.
Jedyną drogą jest wtedy zwiększenie
wartości produkcji dodanej. Chcąc
osiągnąć względny spadek zatrudnie-

nia i płacochłonności produkcji,
przedsiębiorstwo będzie musiało tak
kształtować proporcje w nakładach

na pracę żywą i uprzedmiotowioną,
aby pracochłonność przyrostu pro-

dukcji dodanej (płacochłonność krań-

cowa) była niższa od płacochłonności
dotychczasowej produkcji. Tylko
wtedy bowiem tempo wzrostu pro-

dukcji dodanej będzie wyższe od

tempa wzrostu zapotrzebowania na

zatrudnienie i fundusz płac. Fundusz

plac, którym dysponuje przedsiębior-
stwo, będzie wówczas wyższy od

bieżących potrzeb, co pozwoli na

podniesienie premii i płac podsta-
wowych.

Obniżenie pracochłonności produk-
cji dodanej możliwe jest (wyłączając
manipulacje asortymentowe) na dro-
dze wzrostu wydajności pracy osią-
ganego w wyniku substytucji pracy

żywej przez uprzedmiotowioną. Pow-

staje jednak pytanie, czy przy obec-

nych relacjach cen pracy żywej
i uprzedmiotowionej (nowej techni-

ki) możliwa jest taka substytucja o-

sobowych czynników produkcji przez

rzeczowe, w której wzrost wydatków
w wyrażeniu pieniężnym na nową

technikę zostanie zdyskontowany od-

powiednio wyższymi oszczędnościami
w wydatkach na siłę roboczą? Taki

wynik rachunku efektywności sub-

stytucji jest jej warunkiem. Szuka-

jąc odpowiedzi na powyższe pytanie,
przypomnijmy przykład liczbowy,
którym posługuje się H. Fiszel.

Istnieją dwie technologie produk-
cji danego towaru o wartości 100

jednostek. Struktura wartości dla
obu technologii jest następująca:

FORMUŁY
RYSZARD BĄCZEK

danej, powodujący obniżenie rozmia-
rów globalnego funduszu płac. Otóż

spadek produkcji dodanej nie ma

dla przedsiębiorstwa żadnego znacze-

nia, jeśli wiąże się on ze względnie
wyższym spadkiem zatrudnienia. Po-

wyższy przykład ilustruje właśnie

możliwość piątą (spadek produkcji
dodanej w tempie niższym od tempa
spadku zatrudnienia). Produkcja do-
dana spada o 33 proc., natomiast za-

trudnienie o 50 proc. Dzięki temu

wskaźnik płacochłonności produkcji
dodanej obniża się z 0,75 przy tech-

nice I do 0,50 przy technice II. Tak

więc przejście przedsiębiorstwa do

nowocześniejszej techniki II daje
mu wyższy fundusz płac w przelicze-
niu na jednego zatrudnionego, co

zgodne jest z jego celem bezpośred-
nim.

Odpowiada to także interesom spo-
łecznym, gdyż wyższa technika obni-
ży koszty własne, płacochłonność
produkcji globalnej i podnosi zysk.

PRAGNIEMY jednak zwrócić

uwagę na fakt. że przytoczony

przez H. Fiszela przykład liczbo-

wy nię potwierdza postawionej przez

niego tezy o braku możliwości osią-
gania przez przedsiębiorstwo wzrostu

płac przeciętnych w wyniku wprowa-

dzania postępu technicznego, wyra-

żającego się w substytucji pracy ży-
wej przez uprzedmiotowioną tylko
dlatego, że przykład jest zupełnie
oderwany od realiów. Jest on zbyt
abstrakcyjny, nie ilustruje rozwiązań
realnie możliwych.

W podanym przykładzie przedsię-
biorstwo chętnie przejdzie — wbrew
twierdzeniu H. Fiszela — od techniki
I do techniki II tylko dlatego, że
wzrost wydatków na „C" 10 jedn.
zdyskontuje w postaci oszczędności
w wydatkach na „V

"
o więcej niż

10 jedń., bo o 15 jedń. Vf rzeczywi-
stości taka substytucja jest dla przed-
siębiorstwa nieosiągalna. Nowa tech-
nika musiałaby być wyjątkowo tania,
a siła robocza bardzo droga, aby ta-
ka substytucja mo^a wystąpić.
W rzeczywistości będzie akurat od-
wrotnie. Cena pracy żywej jest
względnie znacznie niższa od ceny
pracy uprzedmiotowionej. W przy-
padku substytucji przez przedsiębior-
stwo pracy żywej przez uprzedmio-
towioną wzrost wydatków na „C"
o X jedn. będzie dyskontowany w

postaci oszczędności w wydatkach na

robociznę o mniej niż X jedn. Można
to zilustrować poniższym przykładem:

Koszty stale (C)

Koszty plac (V)

Zysk (M)

Razem

I
«0 Cl

JO V|
10 Mi

10 C3

6Mj

100 P

Kaszty Btale (C)
Koszty plac (V)
Zysk (M)

I
to c,
3» V,
19 Mi

n

nc,

uv,
15 M,

Razem 100 P 100 P

Z przykładu tego wcale nie wynika,
jak twierdzi H. Fiszel, że przedsię-
biorstwo odrzuci możliwość przejścia
do techniki II dlatego tylko, że ozna-

czać to będzie spadek produkcji do-

Wzrost wydatków na „C" o 10
jedp. przedsiębiorstwo dyskontuje
oszczędnością w wydatkach na „V "

o 6 jedrt. (przykład jeszcze zbyt op-
tymistyczny.) W przypadku dokona-
nia takiej substytucji wszystkie re-

lacje ekonomiczne ulegają pogorsze-
niu. Spadek produkcji dodanej wy-

noszący 25 proc. jest więc wyższy od
spadku zatrudnienia, który wynosi
20 proc. W konsekwencji wzrasta
wskaźnik płacochłonności produkcji
dodanej z 0,75 do 0,80, powoduiąc
obniżenie poziomu Dłacy przecięt-
nej W przedsiębiorstwie.

W praktyce o decyzjach w zakresie
substytucji czynników produkcji de-
cydować będą wyniki rachunku eko-
nomicznego prowadzonego w wyra-
żeniu pieniężnym. Zależeć one będą
od relacji cen środków produkcji i
siły roboczej. Zastosowana formuła
będzie tym silniej stymulowała po-
stęp techniczny, im, cena pracy ży-
wej będzie względnie wyższa.

Powstaje więc konieczność podnie-
sienia niskiej obecnie ceny pracy ży-
wej przez odpowiednio wysokie opro-
centowanie funduszu płac w przed-
siębiorstwie. Jeżeli nie spełni się te-
go warunku, to teza H. Fiszla gło-
sząca, że formuła nie będzie stymu-
lowała, ale hamowała postęp tech-
niczny, będzie słuszna.

Nie wynika to jednak — jak stwier-
dził H. Fiszel —

z wewnętrznej
sprzeczności formuły, ale z braku
niezbędnej zgodności lej wymagań
z warunkami ekonomicznymi (okre-
ślonymi głównie przez ceny), w ja-
kich formuła ma działać.

Wymaganiami formuły są takie re-

lacje cen pracy żywej I uprzedmioto-
wionej, przy której substytucja pra-
cy żywej przez uprzedmiotowioną bę-
dzie możliwa I opłacalna zarówno dla
przedsiębiorstwa, jak i dla gospodar-
ki narodowej. Spełnienie tego postu-

MAREK PONIATOWSKI

latu warunkuje — jak to wyżej
stwierdzono — stymulującą K#ę for-
muły w zakresie postępu techniczne-
go.

POWSTAJE
oczywiście piytanie:

czy przy obecnych zasobach si-

ły roboczej 1 inwestycji uzasad-
nione jest doprowadzenie do postu-
lowanych wyżej relacji cen? Odpo-
wiedź na to pytanie będzie rozstrzy-

gała o roli i zakresie działania for-

muły. Jeżeli bqdzie to odpowiedź ne-

gatywna, to rola formuły ograniczo-
na zostanie do wykorzystania rezerw

ekstensywnych, jako rezultatu postęp
pu nieuprzedmiotowionego. Nie Jest

wykluczone, że to właśnie jest głów-
nym celem, jaki postawili przed oma-

wianą formułą jej autorzy. Do te-,
go rodzaju refleksji skłaniają wnio-
ski wynikające z analizy procedury
ustalania współczynnika „R". :

Otóż zastępowanie pracy SyweJ
pracą uprzedmiotowioną odbywa się
na drodze inwestowania. Przy okre*

ślonym cyklu inwestycyjnym efekty
ekonomiczne z nowych inwestycji
przedsiębiorstwo osiągać będzie po

stosunkowo długim czasie. Skoro pa-

rametr „R" ma być ustalany me-

todą kroczącą w każdym roku' z wy-

przedzeniem trzyletnim, to być może,
w momencie uruchomienia inwesty-
cji zmiana parametru „R" może zni-
welować lub zupełnie odebrać przed-
siębiorstwu oczekiwane korzyści. Tak

więc istniejący układ cen, jak i sto-

sunkowo krótki horyzont czasowy

działania parametru „R" — będą
zniechęcały przedsiębiorstwo do

wprowadzania postępu technicznego.
W tej sytuacji formuła będzie pre-

ferować zagospodarowywanie rezerw

ekstensywnych w drodze zmiany or-

ganizacji produkcji i.obrotu,awłasz-
cza w zakresie,gospodarki materia,*,
łowej. Efektem tych zmian powinno
być zmniejszenie strat materiałowych
i automatycznie niejako zwiększenie
„M". Wzrost „M" da przedsiębior-
stwu korzystny dla niego spadek, pła-
cochłonności. Jeżeli praktyka poka-
że, że po wprowadzeniu formuły ob-

niżą się straty materiałowe (lepąze
wykorzystanie materiałów, zmniej-
szenie odpadów, obniżenie braków)
zmniejszenie odpadów, obniżenie bra-

ków (zmniejszenie zapasów itd.), to

będzie to sukcesem formuły i jej. au-

torów.

Drugim warunkiem skutecznego
działania formuły jest wypracowanie
i upowszechnienie kompleksowego
rachunku postępu technicznego. Cho-
dzi o rarhunek umożliwiając^ ocenę
względnej opłacalności różnych tech-
nik produkcji, w których odmiennie
kształtują się nakłady na „V" i „C",
oraz w których różne są proporcje
w kształtach materialnych między
amortyzacją i materiałami (wyższa
technika produkcji zwiększa koszty
amortyzacji i zmniejsza koszty ma-

teriałowe).

Na marginesie warto zwrócić uwa-

gę na duży walor formuły, jakim jest
stworzenie autentycznego zapotrze-
bowania przedsiębiorstw na myśl
ekonomiczną oraz zrodzenie nacisku
społecznego na potrzebę reformy, cen

czynników produkcji.

Trzecim warunkiem jest zapewnie-
nie wzrostu kwalifikacji załóg przed*
siębiorstw.

Zwiększenie roli postępu technicz-

nego we wzroście płac podnosi za-

potrzebowanie na pracowników
o wysokich kwalifikacjach, którzy
będą ten postęp kreować i wprowa-

dzać. W tej sytuacji każdy pracow-

nik powinien być zainteresowany w

podnoszeniu swoich kwalifikacji
W przeciwnym już przypadku brak

kadr kwal iflicowanych może stano-

wić barierę dla postępu technicznego.

Stworzenie niezbędnych preferen-
cji stymulujących wzrost kwalifika-
cji powinno znaleźć wyraz w poli-
tyce płac. Chodzi mianowicie o to-,
aby w większym stopniu niż dotych-
czas oprzeć zróżnicowanie płac na

kryterium poziomu kwalifikacji, a

nie aktualnie wykonywanej pracy.

<) Artykuł nadesłano Jut po d?$kUs]l
reclakcylnel pt. „Kształt smian", 2. G.
tr 27/73 Red.

>) H. Fiszel — Mąkro. czy mikroeko-

nomiczny punkt widzenia. Z.- O . nr 1>/It»
» 19/73.
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A CZYTE! ^ ]
Pojęcie „wielkich organizacji gospodarczych" (WOG) jest'."coftiz
<sęściej używane zarówno w publicystyce ekonomicznej, aktach nor-

matywnych, jak również wśród działaczy gospodarczych i specjalis-
tów zajmujących się zarządzaniem. Wynika to z rozszerzania nowe-

go systemu narządzania na coraz to dalsze jednostki gospodarcze
i dziedziny. W'związku z tym istnieje potrzęija dalszych uściśleń

w rozumieniu tego pojęcia z punktu widzenia wprowadzanej w życie
koncepcji zarządzania gospodarką.

Zrobiło ono karierę, jeśli tak można określić, w związku z podję-
ciem prac nad wprowadzeniem kompleksowych rozwiązań systemu

ekonomiczno-finansowego i organizacyjnego w tżw. 'jednostkach
inicjujących. Jest ono — jak wskazuje prof. B. Gliński w swojej

. pierwszej próbie interpretacji hasta WOG ') - wynikiem określonej
ewolucji poglądów i rozwiązań systemowych wprowadzanych w prze-.

szłość. Jest również wynikiem określonej koncepcji organizacji za-

rządzania gospodarką, która została opracowana przez Komisję
Partyjno-Rzqdowq dla Unowocześnienia Gospodarki i Państwa.

GŁÓWNYM
założeniem nowej

struktury zarządzania jest
przyjęcie dwóch podstawowych

podmiotów gospodarowania: pod-
miot Sterujący i podmiot sterowany.
Podmiotem sterującym procesami
gospodarczymi jest centrum (organa

. centralne) reprezentujące interesy
ogólnospołeczne. Podstawowym pod-
miotem gospodarującym sterowa-
nym, na który oddziaływa cen-

trum, są organizacje gospodarcze
działające na zasadach rozrachun-
ku gospodarczego.

W myśl założeń nowego systemu,
centrum ma oddziaływać na organi-
zacje' gospodarcze i sterować nimi

-głównie przy pomocy instrumentów
ekonomicznych. Zadania dyrektyw-
no-nakazowe mają być elementem
pomocniczym, a nie dominującym.'
Konsekwencją tego założenia jest
przekształcenie ministerstw branżo-
wych prezentujących obecnie intere-
sy swego resortu, w ogniwa składo-
we centrum, reprezentujące wobec
podległych jednostek interes ogól-
nospołeczny oraz prowadzące poli-
tykę państw w swoim zakresie dzia-
łania 2).

W świetle wprowadzanego syste-
mu zarządzania wielka organizacja
gospodarcza jest więc jednostką go-

spodarczą będącą podmiotem oddzia-

ływania ze strony centrum. Zgodnie
z przyjmowaną koncepcją, WOG ma

zaspokajać określone potrzeby final-

ne (zarówno dla konsumentów jak i

dla odbiorców środków produkcji).
•Ma ona być odpowiedzialna za sto-

pień zaspokojenia potrzeb w repre-

zentowanej dziedzinie produkcji, za

jej jakość i nowoczesność. W myśl
założeń, organizacja gospodarcza ma

charakteryzować się ekspansywnoś-
cią i dynamićznością działania na

rynkii wewnętrznym i zagranicznym.

TEGO rodzaju zasady wymagają
rzecz jasna spełnienia dalszych
niezbędnych warunków. Przede

wszystkim chcąc egzekwować odpo-
wiedzialność za wspomniane wyżej
żądania, organizacja gospodarcza
musi mieć określony zakres samo-

dzielności działania. Wprowadzone w

życie rozwiązania systemowe dają
znacznie większy zakres samodziel-
ności jednostkom inicjującym niż
miały one dotychczas. Znajduje to

wyraź w tworzeniu odpowiednich
funduszy, w tym również i płaco- .

wych oraz pełnej dyspozycyjności ty-
mi funduszami. Możliwość tworzenia
tych funduszy w zależności od efek-
tów, a następnie swobodne nimi dy-
sponowanie, stwarza dopiero realne
warunki do korzystania z przyznanej
—

z punktu widzenia formalno-pra-
wnego

— samodzielności działania.
W ślad za tym, organizacje gospo-
darcze muszą mieć określoną sa-

modzielność w dziedzinie planowa-
nia, jak również zaopatrzenia i zby-
tu.

Jednakże samodzielność jeszcze
nie stwarza wystarczających warun-

ków dla realizowania wyżej wspo-

mnianych celów, jakie stawia się
WOG. Otóż, jeśli organizacja gospo-

darcza ma być w pełni odpowiedzial-
na za realizację tych celów, to musi

ona obejmować zakresem swego dzia-

łania pały' cykl przemysłowy, tj. sfe-

rę przedprodukcyjną (zaplecze ba-

dawczó-projektowo-rozwojowe\ sfe-

rę produkcyjną, (produkcja, usługi
materialne), sferę poprodukcyjną
(zbyt w kraju i eksport, marke-

ting
3 ). Wszystkie te trzy sfery dzia-

łania muszą być ze sobą sprzężone i

podporządkowane celowi finalnemu

jaki realizuje dana organizacja. Stad

te trzy sfery działania muszą być
podporządkowane jednemu kierow-

nictwu, które jest odpowiedzialne za

realizację celu finalnego.

WOG jako podstawowy podmiot
gospodąrujący posiadający samo-

dzielność rozlicza się przed społe-
czeństwem z realizacji celów final-

nych. Organa centralne oddziaływa-
ją ha'WOG jako całość, przy po-

mocy parametrów ekonomiczno-fi-

nansowych i ewentualnych zadań

dyrektywnych. Dokonują oceny dzia-

łalności WOG jako całości z punktu
Widzenia osiąganych efektów'W rea-

lizacji celów finalnych.

Organa zewnętrzne nie będą wni-
kać i regulować stosunków wew-

nątrz WOG. Pozostawia się w. gestii
kierownictwa WOG kształtowanie
wewnętrznych spraw, a w tym prze-
de wszystkim organizacji, planowa-
nia i zarządzania. Powinny one być
tak kształtowane, aby sprzyjało to
osiąganiu celów WOG jako całości,
bowiem z ich realizacji WOG jest
rozliczana oraz efektywności działa-
nia integrowanych jednostek.

Konsekwencją takiej koncepcji
WOG jest kolejne generalne założe-
nie, że WOG jest, podmiotem rqzli-
czeń -z. Ba d że tern- i' za<!i
nia i spłaty lu-edyfó-w,'rozliczania po-
datków, bankowej kontroli funduszu

1 płac itd. W zależności.je'dnak od wa-

runków konkretnej organizacji, nie-
które z wymienionych funkcji może
zdecentralizować na szczebel inte-
growanych jednostek.

Do tak zrozumianej koncepcji
WOG najbardziej zbliżone są dzisiej-
sze zjednoczenia i kombinaty. Dla-
tego nowy system ekonomiczno-fi-

nansowy wprowadzony jest właśnie
w istniejących zjednoczeniach i kom-
binatach. Dotychczasowe bowiem
zjednoczenia i kombinaty mają pod
względem organizacyjnym (w sen-

sie grupowania określonych jedno-
stek) charakter tak rozumianych or-

ganizacji gospodarczych.

Dalszą konsekwencją prezentowa-
nej koncepcji,jest traktqvvapie .WQCT
jako dużego przedsiębiorstwa pro-
wadzacesd'dzialalnosć-niet^ęoDro;
dukcyjną, ale również, badawczo
-rozwojową, projektową i handlową
na kraj i eksport oraz traktowanie
łącznego wyniku WOG jako rezulta-
tów działalności na wszystkich tych
odcinkach. Na końpowey wynik
WOG składają się efekty osiągane na

wszystkich rodzajach' działalności.
Tak więc WOG jako całość' posiada
w takim ujęciu cechy przedsiębior-
stwa. Centrala (Z-arząd ^OG) nie
jest jednostką administracyjną nad-
zorującą zgrupowane jednostki
(przedsiębiorstwa), ale pełni funkcje
charakterystyczne dla przedsiębior-
stwa. Nie oznacza to, że jednostki w

ramach WOG nie mogą mieć cha-
rakteru przedsiębiorstw i nie pełnić
funkcji charakterystycznych dla
przedsiębiorstw (będzie o tym mowa

niżej).'

JAK
z tego wynika, Jest to no-

wa koncepcja przedsiębiorstwa
socjalistycznego, która zrodziła

się w wyniku ewólucji systemu za-

rządzania gospodarką socjalistyczną.
Różni się ona w sposób zasadniczy
od dotychczasowej.

Podstawowy akt prawny w tym
zakresie: „Dekret o przedsiębiorst-
wie socjalistycznym" z 1950 r.''),
przestał być aktualny. Nie odpowia-
da od bowiem opracowanej koncep-
ej i. ' -" ' '

•

Wprawdzie tekst dekretu ogłoszo-
ny w 1950 r. jest w sposób zasad-
niczy znowelizowany (zmiana pole-
ga na wprowadzeniu zjednoczenia
jako organizacji grupującej przed-
siębiorstwa, działającego na zasadzie
rozrachunku gospodarczego i posia-
dającego osobowość prawną), . ale w

duchu - tych pwsejMsów-. organizacja-
grupująca przedsiębiorstwa nie może

jednak posiadać cech przedsiębior-
stwa. W myśl tych przepisów —

z

których wynika, że zjednoczenie'ja-
ko organizafcja grupująca przedsię-
biorstwa jest jednostką sprawującą
nadzór nad działalnością podległych
przedsiębiorstw —

„ działalność zjed-
noczenia nie może ograniczać za-

strzeżonej prawnie samodzielności
zgrupov.-an .ych w nirń przedsię-
biorstw". Z drugiej jednak strony,
przepisy Dekretu określają, że zasa-

dy organizacji } prowadzenia. przed-
siębiorstw oraz zasady finansowania
ich działalności określa Rada Mini-
strów.

Nawet wprowadzenie rozrachunku
gospodarczego do zjednoczeń- utwo-

rzonych z dawnych centralnych za-

rządów nie zmieniło ich.treści dzia-
łania ze względu na dyrektywno-na-
kazowy system zarządzania. Stały się
one „skrzynką przekaźnikową" mię-
dzy ministerstwem a przedsiębior-
stwami. Tego rodzaju koncepcja
przedsiębiorstwa i organizacji gru-
pującej.''przedsiębiorstwa jest. odz-
wierciedlaniem dotychczasowych po-

glądów na system zarządzania go-
spodarką socjalistyczną.

W związku z zapoczątkowanym
procesem zmian systemu -planowa-
nia i zarządzania, powstała pilna po-

. trzeba dostosowania ustawodawstwa
o przedsiębiorstwie socjalistycznym.
Organizacje gospodarcze (zjednocze-
nia i kombinaty), które weszły na

nowe zasady z punktu widzenia for-
malno-prawnego, nie są przedsię-
biorstwami (w świetle przepisów
wspomnianego dekretu). Niemniej
jednak są one przedsiębiorstwami w

swojej treści. Dlatego też zostały już
zapoczątkowane prace nad opraco-
waniem nowej ustawy o przedsię-
biorstwie socjalistycznym, która ma

zastąpić Dekret z 1950 r.

Organizacja gospodarcza rozumia-
na jako przedsiębiorstwo oznacza, że
wykonanie określonych funkcji na

rzecz organizacji gospodarczej nie
musi być powierzane specjalnie po-
wołanemu przedsiębiorstwu wew-

nątrz danej organizacji. Na przykład
— pełnienie funkcji handlu zagra-
nicznego przez specjalnie powołane
do tego celu przedsiębiorstwa han-
dlu zagranicznego, funkcji zbytu i o-

przedsiębiorstwa zjednoczeniom' pro-
dukcyjnym, na rzecz których praco-
wały, pozostawiając je jednak na do-
tychczasowych odrębnych zasadach
systemu ekonomiczno-finansowego.
Nie sprzyjało to procesowi ich in-
tegracji z działalnością produkcyjną.
W dalszym ciągu jednostki te nie
były w pełni ekonomicznie zintegro-
wane — mimo organizacyjnego złą-
czenia — z jednostkami, na rzecz

których miały pracować. Również ta-

kioj integracji jeszcze nie dokonano
w tych zjednoczeniach i kombina-
tach, które przeszły na nowe-zasady
funkcjonowania. Nowe zasady doty-
czyły tylko działalności produkcyjnej
(przedsiębiorstw produkcyjnych w

danym zjednoczeniu). Objęcie nowy-
mi sasadami sfery przedprodukcyj-
nej i poprodukcyjnej w ramach
WOG wymagałoby zbyt wiele czasu.

Organizacje, które przeszły na no-

we zasady, mają jednak obowiązek
wprowadzić nowy system ekonomi-
czno-finansowy do jednostek sfery
przed- i poprodukcyjnej i dostoso-
wać go do systemu wprowadzonego
do sfery produkcyjnej, aby zapewnić
pełną integrację ekonomiczną i

INTERPRETACJA

HASŁA
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KAZIMIERZ GOUNOWSKf

towarowego przez przedsię-
Ipjprstwo Obrotu towarowego, funlc-
ęjii ba.dań naukowych przez instytut
ńfukowro-badawczy. Funkcje te mo-

gą %yc.^«ykońywane przez wyśpecja-
fllpWasne Służby centrali zarządu
•Vite(3t "Dla .vtfykoftywania określonej
funKĆji..powoływanie odrębnych jed-
ńęśtelj w ramach WOG jako zasada
^etV^daje^is słuszne, gdyż to pod-
wyższa,' koszty administracyjne (po-
wpłanie-dyrekcji, sekretariaty, księ-
gowość; . sprawozdawczość itd). Po-
woływanie odrębnych jednostek mo-

że być; słuszne,, jak się wydaje, w

przypądfcu, gdy Wykonywanie okre-
ślanej funkcji wynfaga objęcia du-
żego; .zakresu prac, dużego aparatu,
urządzeń, tęęhńicznych, wyposażenia
itp.

. W powyższym rozumieniu WOG-
- ami mogą być dzisiejsze wielkie
przedsiębiorstw^ o szczególnym zna-

częn^.dla gospodarki narodowej jak
n^.'Zakłady" im. Cegielskiego w Po-
znaniu, Huta jm. Len na i inne. Mu-
siałyby one jednak być wyłączone
zp, zjednoczeń jako oddzielne orga-

nSsafcąe.
'

.

„y',W, Zjednoczeniach i kombinatach,
^ditqjtych wprowadzono nowe za-

ą^y^. iftftkćio.no.w^ma jest regułą, że

tego rodzaju funkcje wykonywane
są przez wyodrębnione przedsiębior-
stwa. W kombinatach dotyczy to tyl-
ko prac badawczo-rozwojowych i
projektowych. Funkcje handlu za-

, granicznego i obrotu towarowego
wykonywane są jeszcze poza kombi-
natem.

Jest to wynikiem zaszłości histo-
rycznych. Jak już wspomniano, w

przeszłości funkcje te oddzielano i
powoływano dla ich wykonywania
odpowiednie przedsiębiorstwa, a nad
niektórymi przedsiębiorstwami zjed-
noczenia (w obrocie towarowym). Z
kolei przedsiębiorstwa takie i ich
zjednoczenia podporządkowano od-
powiednim ministerstwom funkcjo-
nalnym (handlu wewnętrznego, han-
dlu zagranicznego, nauki i techniki).
Pracowały one na odrębnych syste-
mach ekonomiczno-finansowych i
płacowych. Wpłynęło to w sposób
zasadniczy na oderwanie poszcze-
gólnych sfer cyklu przemysłowego.
Każda z takich jednostek ąutonomi-
zowała swoje cele, co przyczyniało
się. do przeciwstawiania ich jednost-
kom produkcyjnym, które miały rea-

lizować cele finalne.

WMIARĘ przebiegu wspomnia-
nej ewolucji systemu zarzą-
dzania zaczęto podporządko-

wywać organizacyjnie poszczególne

zbieżność celów w całym cyklu prze-
mysłowym. Niektóre organizacje zo-

stały zobowiązane do dokonania ta-
kich zmian już od 1.1 .1974 r.

Przedstawiona wyżej koncepcja
WOG rzecz jasna nie przekreśla kry-
teriów ich tworzenia, jak wiadomo,
powszechnie wyodrębnia się dwa
podstawowe kryteria: kryterium po-
ziome (podobieństwo technologiczne
i więzy kooperacyjne) i kryterium
pionowe (kolejne fazy procesu tech-
nologicznego. przeznaczenie wyrobu
lub rodzaj zaspokajanej potrzeby).

Kryteria te mają również obowią-
zywać przy dalszym wprowadzaniu
zmian organizacyjnych i zmian za-

pad funkcjonowania kolejnych
WOG-ów. Ważnym założeniem przy
dokonywaniu zmian organizacyjnych
jest różnorodność i elastyczność roz-

wiazań organizacyjnych poszczegól-
nych WOG. dostosowanie do charak-
teru produkcji i celu. jaki ma reali-
zować dana organizacja.

WOG powinna mieć charakter ot-

warty w sensie wchodzenia winowe

dziedziny produkcji i usług. Chodzi
o to, że jeśli w danym WOG powsta-

je jakiś nowy pomysł stwarzający
szanse ekspansji na rynku krajo-
wym i zagranicznym, jako „produkt
uboczny" prac badawczych w swojej
dziedzinie działania^ to'żeby organi-
zacja gospodarcza mogła tę szansę

wykorzystać uruchamiając u siebie

produkcję. W ten sposób stwarzało-

by to zagrożenie inąej organizacji
działającej na tym polu. Skłaniałoby
to do intensyfikacji działań na od-

cinku innowacji.

Tworzone według wyżej podanych
kryteriów WOG i odpowiadające o-

pisanej koncepcji mogłyby być róż-
ne z punktu widzenia stopnia cen-

tralizacji wewnątrz WOG. Ż tego
punktu widzenia zazwyczaj rozróż-
nia się trzy typy WOG5).

1. WOG typu kombinatu lub wie-
lozakładowego przedsiębiorstwa —

najbardziej scentralizowany. Zarzą-
dem takiego WOG-u jest dyrekcja
zakładu wiodącego w danym kombi-
nacie (z Wyjątkiem Kombinatu Gór-
niczo-Hutniczego Miedzi, gdzie jest
wyodrębniony zarząd6) lub dyrek-
cja przedsiębiorstwa wielozakłado-
wego. (Na przykład przedsiębiorstwo
„Polski Przemysł

1 Spirytusowy Pol-
mos", gdzie z dotychczasowej centra-
li zjednoczenia powstał zarząd wie-

lozakładowego przedsiębiorstwa). W
tego typu organizacji wszystkie fun-
kcje scentralizowano na szczeblu za-

rządu. Jednostki wewnętrzne nie
mają osobowości prawnej, są zakła-
dami na pełnym lub wewnętrznym
rozrachunku. Ten typ WOG repre-
zentuje Kombinat Techniki Świetl-
nej „Połam", Kombinat Przemysłu
Narzędziowego, Kombinat Miedzi i
„Polmos".

2. WOG typu zjednoczenie prze-
mysłu (typ koncernowy). Związki
wewnętrzne między wyodrębnionym
zarządem a jednostkami wewnętrz-
nymi śą luźniejsze jak w typie pier-
wszym. Ten typ charakteryzuje się
tym, że tylko niektóre funkcje są
centralizowane na szczeblu zarządu,
np. marketing krajowy i zagranicz-
ny, prace badawcze i rozwojowe,
znaczna część inwestycji, działalność
remontowa i zaopatrzenie. Wiele
funkcji zarząd wykonuje wspólnie z

jednostkami wewnętrznymi np. zbyt,
marketing na rynku wewnętrznym,
badania w zakresie postępu tech-
nicznego, inwestycje. Jednostki
wewnętrzne zachowują status przed-
siębiorstw. Tworzą określone fun-
dusze i samodzielnie gospodarują ni-
mi. Ten typ jest najliczniej repre-
zentowany w jednostkach inicjują-
cych: „Polfa", „Petrochemia", „Pol-
lena", „Polifarb", „Unitra", „Ema",
„Mera", „PZL" Zjednoczenie Mor-
skich Stoczni Remontowych i inne.

3. WOG typu zjednoczenie przed-
siębiorstw. Jest to najluźniejszy
związek zgrupowanych jednostek.
Jednostki wewnętrzne zachowały
większość funkcji charakterystycz-
nych dla przedsiębiorstwa. Jest to
najbardziej zdecentralizowana orga-
nizacja spośród pozostałych dwóch.
Ten typ reprezentuje Zjednoczenie
Przedsiębiorstw Przemysłu Meblar-
skiego i Zjednoczenie Przedsię-
biorstw Przemysłu Cukierniczego.

JEST jeszcze czwarty typ orga-
nizacji, który jest zalecany w

rozwiązaniach Komisji Partyj-
no-Rządowej, mianowicie związek
celowy — zrzeszenie organizacji go-

spodarczych
7 ). Poszczególne organi-

zacje gospodarcze mogą uznać za ce-

lowe utworzenie dobrowolnego zrze-

szenia. Celem takiego związku jest
pełnienie określonych funkcji na

rzecz członków zrzeszenia np. funk-
cji marketingu, prowadzenie badań,
wypracowywanie polityki specjaliza-
cji, obrotu towarowego (bilansowa-
nie potrzeb) zaopatrzenia, handlu za-

granicznego, prowadzenie produkcji
określonych wyrobów na rzecz

wszystkich organizacji. Członkowie
zrzeszenia finansują działalność ta-

kiego zrzeszenia i egzekwują wyko-
nanie nałożonych zadań. Zatem zrze-

szenie tego typu nie jest organem
nadrzędnym dla organizacji wchor
dzącycłv

:

W jego skład, lecz organem
łioyięłanym dl a świadczenia określo-
nych "nrtttgiia «rzecz zgrupowanych
organizacji.

Zrzeszenie takie nie Jest organiza-
cją gospodarczą w znaczeniu przez
nas omawianym. Nie jest ono bo-
wiem jednostką gospodarczą stero-

waną przez centrum i rozliczającą
się ze społeczeństwem z realizacji
określonych celów. Zarząd zrzesze-

nia sterowany jest przez członków
zrzeszenia (Radę dyrektorów) i przed
nimi rozlicza się z realizacji swoich
celów.

Centrum nie steruje działalnością
zrzeszenia. Ustala jedynie

;
przepisy

formalno-prawne tworzenia takich
organów w ten sposób, aby zagwa-
rantować interes państwa, żeby dzia-
łalność tego rodzaju zrzeszeń nie
przynosiła ujemnych skutków z

punktu widzenia interesu ogólno-
społecznego ,(nn. zapobieganie two-
rzeniu monopoli).

Dotychczas nie utworzono tego ro-

dzaju 7rzeszenia 8). Wynika to z bra-
ku podstaw prawnych dla utworze-
nia takiego organu jak również z

praktycznych trudności jego -utwo-
rzenia. Przekształcenie istniejącej
wybranej centrali zjednoczenia tego
typu zrzeszenia wymagałoby rady-
kalnej zmiany w charakterze-prący,
personelu centrali zjednoczenia i co

ważniejsze — odebrania funkcji jed-
nostki nadrzędnej.

Wydaje się, że tworzenie tego ro-

dzaju zrzeszeń celowe byłoby w

przemyśle produkującym środki
konsumpcji. Należałoby uprzednio
stworzyć w tych przemysłach —

z

dużych przedsiębiorstw wielozakła-
dowych, dokonując • jednocześnie
pewnych komasacji'drobnych przed-
siębiorstw, tam gdzie będzie to uza-

sadnione — racjonalne organizacje
gospodarcze. Np. w przemyśle obuw-
niczym można by powołać organiza-
cje gospodarcze na bazie istnieją-
cych dużych przedsiębiorstw obuw-
niczych typu Chełmek, Otmęt, No-
wy Targ. Organizacje te mogłyby
Utworzyć zrzeszenie dla prowadzenia
badań w zakresie technologii wyt-
warzania, wzornictwa, prowadzenia
handlu zagranicznego, zaopatrzenia
w podstawowe surowce. Poszczegól-
ne organizacje obuwnicze rywalizo-
wałyby między sobą na rynku wew-

nętrznym jakością, wzornictwem,
kolorystyką, cenami. Za granicą na-

. tomiast byłyby reprezentowane przez
zrzeszenie. W zależności od tego,
czyjej organizacji towar byłby sprze-
dany za granicę; z efektów transak-
cji korzystałaby dana organizacja.

W , uzasadnionych przypadkach te-
go typu zrzeszenia mogłyby powsta-
wać w innych przemysłach, aczkol-
wiek rw ograniczonym zakresie. Np.
w przemyśle metali nieżelaznych.
Dla każdego metalu'mogłaby istnieć
odrębna organizacja gospodarcza
(miedź, cynk aluminium), utworzo-

na z przedsiębiorstw: Kombinat
Górniczo-Hutniczy Miedzi, Huta
Cynku Miasteczko Śląskie, huty
aluminium w Koninie i Skawi-
nie. Organizacje te obejmowały wy-

dobycie, uszlachetnianie, uzyskiwa-
nie czystego metalu, przetwórstwP
dla potrzeb różnych dziedzin gospo-
darki. Uzyskiwanie każdego metalu
wymaga specyficznych procesów
technologicznych, z drugiej jednak
strony wiele problemów wspólnych,
szczególnie w zakresie prac nauko-
wo-badawczych. Dla rozpracowywa-
nia tych problemów można powołać
zrzeszenie tych organizacji. Zrzesze-
nie mogłoby pełnić funkcje handlu
zagranicznego i inne, jeśli byłoby to
uzasadnione.

W przeciwieństwie do przemysłu
konsumpcyjnego, celowości tworze-
nia oddzielnych organizacji w meta-
lach nieżelaznych nie widzę w mo<-
żliwości rywalizacji między nimi,
lecz w randze tych surowców dla
gospodarki narodowej. Każda z tych
organizacji miałaby jasny cel — za-

opatrywać gospodarkę w określoną
ilość metalu odnowiednio przero-
bionego (druty, kształtowniki itd.),
a nadwyżki eksportować.

Są to surowce odgrywające bardzo
ważną rolę w gospodarce narodo^
wej. Stąd też centrum musi decydo-
wać o kierunkach rozwoju przemy-
słu tych trzech metali oddziaływa-
jąc oddzielnie na trzy organizacje.
Centrum ma możliwość odpowied-
niego kształtowania ich rozwoju
zgodnie z wymogami planu central-
nego. Gdyby natomiast z istniejące-
go Zjednoczenia Metali Nieżelaznych
„Metale" utworzyć jedną organiza-
cję, wówczas centrum nie mogłoby
oddziaływać na organizację jako ca-

łość. Musiałoby wkraczać do wew-

nątrz i określać politykę w zakresie
poszczególnych metali, nie tylko po-
litykę inwestycyjną w famach orga-
nizacji, ale również płacową, tech-
nologiczną, podatkową. W przeciw-
nym razie centrum byłoby pozbawio-
ne możliwości wpływu. Organizacja
taka sama kształtowałaby określo-
ną politykę wewnętrzną, która nie
zawsze mogłaby być zgodna z poli-
tyką centrum w odniesieniu do kon-
kretnych metali. Tymczasem w myśl
nowych zasad centrum nie powinna
wkraczać wewnątrz organizacji. Po-
drobne przykłady jak wyżej moż-
na by 7naleźć w innych gałęziach i
branżach przemysłu.

TEGO rodzaju koncepcja WOG
spowoduje jednak powstanie
większej ilości organizacji, któ-

re będą bezpośrednio sterowane

przez centrum. Czy wobec tego cen-

trum będzie w stanie sterować tak
dużą ilością organizacji? Odpowiedź
na to pytanie wymagałaby odrębne»
go opracowania opisującego organi-
zację, rolę i funkcje poszczególnych
organów znajdujących się w cen-*

trum.

W tym miejscu pragnę jedynie
stwierdzić, że przejście na parame-
tryczny system zarządzania odciąża
organa centralne od bardzo praco-
chłonnych prac związanych z czyn-
nościami budowy poszczególnych
planów, wyznaczania zadań dyrek-
tywnych, kontroli ich przebiegu i
rozliczania ich wykonania dla celów
premiowych. Istniejący, licznie roz-

budowany aparat orpanów central-
nych, z nawiązką wystarczy do para-
metrycznego sterowania, oczywiśęie
przy założeniu, że opanuje niezbęd-
ne umiejętności dla wykonywania
tego typu funkcji.

') Por. B . Gliński. w kwesta wiel-
kich organizacji gospodarczych „Nowe
Drogi" 1573. Nr 3 oraz Jak interpre-
tować hasło WOG, „Życie Gospodar-
cze" 1973 r. Nr 10.

-> Pomijamy tutaj omówienie zagad-
nienia ..centrum" jako jednolitego cen-

trum dyspozycyjnego, planującego 1 opty-
malizującego procesy gospodarcze i

punktu widzenia preferencji ogólnospo-
łecznych oraz rolę i funkcję organów
centralnych wchodzących w skład cen-

trum. Zagadnienie to wymaga oddzielne-

go omówienia.

') Dotychczas plaCuMci naukowo-ba-
dawcze podporządkowane były resortowi
nauki 1 techniki, obrót towarowy i Zbyt
resortowi handlu 1 obecnie dodatkowo
przez P !GM, handel zagraniczny resor-

towi handlu zagranicznego.
') Dekret z dnia 26 października 1950 r.

0 przedsiębiorstwach państwowych.'Jed-
nolity tekst (Dziennik Ustaw Nr' 18 s

1960 r. poz. 111).
E) Por. w tej sprawie rrtwniei B. Gliń-

ski. W kwestii... , op. cit. s .71—72 OWH5
Sz. Jakubowicz „Struktury organizacyj-
ne" w: „Zarys systemu funkcjonowania
jednostek inicjujących" . Instytut Plano-
wania, Warszawa 1973.

') Mimo wprowadzenia nowych zasad,
nie wyodrębniono kombinatu ze Zjedno-
czenia Przemysłu Metali Nieżelaznych
„Metale" w Katowicach, które pozostaje
na razie na dotychczasowych zasadach
działania.

') Por. Komisja Partyjno-Rządowa dla
Unowocześnienia Systemu Funkcjonowa-
nia Gospodarki J Państwa, Podstawowe
kierunki reform funkcjonowania gospo-

darki. Grudzień 1971 r. wersja II (mate-
ria! powielany) str. 153 i 194.

®) Nie mylić z Zrzeszeniem Przemysłu
Ciągnikowego „Ursus", które mimo naz-

wy jest typowym kombinatem o ,silnej
centralizacji. Podobną koncepcję zrze-

szeń próbowano administracyjnie two-

rzyć, tzw. zrzeszenia asortymentowe i po-,

rozumienia branżowe (Uchwała ,Nr |1S
RM z dnia 14 maja iges r. o współpracy

1 koordynacji gospodarczej MP Nr 3?61
poz. 178). Jednak większych efektów te-

go rodzaju zrzeszenia nie przyniosły,
głównie ze względu na dyrektywno-na-
kazowy charakter systemu zarządzania,
który w sposób istotny paraliżował sku-
teczność i efektywność funkcjonowania
tych porozumień.

8 STRONA ŻYCIE GOSPODARCZE Nr 51 (1142) 5.VIII . 1975 r.



Wspólna przedsiębiorstwa kra-

jów socjalistycznych sq wyższą
formq współpracy gospodarczej
w sferze produkcji przemysłowej.
AktualAie w. krajach RWPG roz-

waża się możliwości powoływa-
nia takich przedsiębiorstw. Za-

cieśnienie więzi produkcyjnych
niewątpliwie pozwoliłoby na ma-

ksymalizację efektów działalności

gospodarczej poszczególnych
krajów i całej wspólnoty socja-
listycznej. Zjednoczenie wysiłków
dwu lub więcej parłflarów sprzy-

jać .będzie bowiem dalszej kon-

centracji produkcji, zastosowaniu

najnowszych technologii i tech-

niki w procesie produkcji.

BAZĘ materialną stanowią wa-

runki ekonomiczne wspólnego
przedsiębiorstwa. Jednakże rów-

nie ważną funkcję spełniają przepi-
sy prawno-organizacyjne regulujące
problemy powoływania 1 funkcjono-
wania takich przedsiębiorstw.

W-prawie polskim odczuwa się
brak specjalnych norm prawnych
odnoszących się do organizacji go-

. spodarczych posiadających osobo-
wość prawną, w których mogą u-

czestniczyć zagraniczne osoby praw-
ne lub fizyczne. Formalnie biorąc —

organizacje takie mogą oczywiście
powstawać i prowadzić dziaiaino.ść w

oparciu o przepisy kodeksu handlo-
wego 7. 27 czerwca 1934, r. (D?. U. nr

57, poz. -502) w części nieuchylonej
art. VI przepisów wprowadzających
kodeks cywilny z 1964 r. Przepisy te

wykorzystywano np. przy tworzeniu
w 1959 r. polsko-węgierskiej spółki
„Haldex" w Katowicach.

Kodeks handlowy z 1934 r. wy-
mienia dwa rodzaje spółek handlo-
wych stanowiących odrębny, w za-

leżności od uczestników, zakres praw
i obowiązków. Są to: Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością i spółka
akcyjna. Obydwa rodzaje spółek mają
wiele cech wspólnych. Przede wszy-
stkim są one spółkami kapitałowymi.
Ich uczestnicy nie są zobewiazani c"o
osobistej pracy na 'rzecz spółki. Od-

powiedzialność uczestników ograni-
czona jest —

w spółkach akcyjnych
— do wysokości kwoty reprezento-
wanej przez akcje, a w spółkach z

Ograniczoną odpowiedzialnością —

do wysokości posiadanych udz-'ałów.
Spółki te posiadają także podobną
strukturę prawną. Różnice między
obu typami spółek Wynikają nato-
miast z odmienności celów ekono-
micznych dla jakich zostały stwo-
rzone.

Z prawnego punktu widzenia wy-
dać by się więc mógło, że istnieją
w Polsce potrzebne przepisy. Nale-
żałoby jedynie zgłosić inicjatywę, u-

żgodnić \varunki oraz'zawrzeć umo-

wę. W praktyce nie .jest to jednak
takie proste, co potwierdziły doświad-
czenia ' zebrane, w toku przygoto-
wania umowy -o wspólnej budowie,
zarządzaniu i eksploatacji przez Pol-
skę i NRD przędzalni. bawełny w

Zawierciu. Szczegółowa analiza obo-
wiązujących przepisów o spółkach
wykazała ich- niedostosowanie do
wytworzonych, przez ustrój socjali-
styczny nowych stosunków politycz-
nych. gospodarczych i socjalnych za-

równo wewnątrz krajów socjalisty-
cznych,'jak i między tymi krajami.
Przepisy fe spółkach zawierają sze-

reg anachronizmów, nie mówią nic
natomiast o regulowaniu stosunków
Z instytucjami, orgahizacjami i
przedsiębiorstwami kraju siedziby, o

powiązaniu, działalności spółki z pla-
nem centralnym, o regulowaniu sto-
sunków z zagranicą itp ,Ru-ałnie o-

twarf.6 są zagadnienia p„«wne doty-
czące-traktowania własności mająt-
ku, przy założeniu, że w krajach so-

cjalistycznych jest on własnością o-

gólnOnarodową i niepodzielną. Tego
rodzaju niejasności i luki w przepi-
sach podstawowych poważnie utru-

dniają rozwiązanie istotnych zagad-
nień dotyczących funkcjonowania
wspólnego przedsiębiorstwa.

Z DOTYCHCZASOWYCH do-
świadczę^ wynika, że celowe
jest tworzenie wspólnych przed-

siębiorstw krajów socjalistycznych
poprzez dw& etapy. Pierwszy, to za-

wieranie dwu- lub ' wielostronnych
umów międzypaństwowych o c-hara-

. kterze publiczno-prawnym. Umowy
te dećydują o merytorycznej istocie
wspólnego przedsiębiorstwa, jego za-

kresie" działania, formie prawnej i
organizacyjnej, o planowaniu i pro-
blemach rozliczeniowo-finansowych.
Drugi etap zagadnień, bardziej
szczegółowych, realizowany byłby

-

przez określone w umowie organi-
zacje — przedsiębiorstwa. Praktycz-

-

na realizacja następowałaby więc w

drodze zawycia umowy cywilno-
-prawnej. W tym przypadku można

by Się posłużyć przepisami o spół-
kach, o których mówiliśmy na wstę-
pie. Iśtnieje jednak wątpliwość —

'

czy flSSi' partfterzy z Innych krajów
zgodzą Się na zastosowanie tych
przepisów, które nie są wyczerpuj ą-

. ce i dostosowane . do aktnalnvch
potrżeb. Trudno jest bowiem wtło-

• czyć nową treść w stare formy.

Nowelizacja przepisów polskich o

spółkach może być możliwa w sto-
sunkowo krótkim czasie. Suma do-
świadczeń z rerlizacji tego typu
przedsięwzięć na terfenie krajów
RW cG Oraz analiza przepisów
prawnych istniejących w tych
krajach mogą stanowić materiał
do wykorzystania przy pracach
legislacyjnych w Polsce. Indeks
zagadnień, które należałoby wpro-
wadzić do polskich przepisów
o spółkach jest rozległy, a ich

illiiiillif:
biorstwa przez organy kraju siedzi- t
by. -jfię; ntożp? oczywiście, negować i
prawa kompetentnych organów . do ?

• 'kontęcU przestrzegania ustawodaw- 8
stwa krajowego i opartych na tym
ustawodawstwie przepisów. Istotne
jest natomiast, by prawo do kon-
troli obejmowało wyłącznie te sfe-
ry działalności, w których przedsię-
biorstwo jest zobowiązane kierować
się ustawodawstwem kraju siedziby
i podporządkowywać się opartym na

tym. ustawodawstwie przepisom or-

ganów państwowych.

JERZY, SARNACKI LEOPOLD ZĄBKÓWICZ

Na budowie przędzalni bawełny w Zawierciu. Realizacja wspólnego przedsiębiorstwa Polski i NRD umożliwiła
konfrontację przepisów o spółkach międzynarodowych z życiem. FOT. ANDRZEJ SIKORSKI

charakter bardzo zróżnicowany. Dlą
przykładu chociażby zagadnienie
wspólnej własności przedsiębiorstw,
gestii państwa, siedziby wspólnego
przedsiębiorstwa, zagadnienia orga-
nizacji wewnętrznej i sposobu za-

rządzania, zagadnienia planowania,
produkcji, zaopatrzenia i zbytu, roz-

liczenia kosztów, podziału i trans-
feru zysków i. wiele-i^fL^ch. .

Można również rozvvazyc, wydanie"
odrębnych przepisótó prawfiycli. ' Po-
dobnie jak na Węgrzech czy w Ru-
munii można byłoby uregulować w

formie dekretu lub ustawy możli-
wość udziału obcego kapitału w.two-

'

rżeniu na terenie Polski przedsię-
biorstw mieszanych lub udziału pol-
skich przedsiębiorstw czy polskie-/

go kapitału w przedsiębiorstwach
tworzonych poza naszymi granicami.
Przy opracowywaniu tych zasad po-
winno się brać pod uwagę wyniki
dotychczasowych "prac w ramach
RWPG.

PRACE podjęte w RWPG wy ni- .

kają z ustaleń kompleksowego
programu dalszego pogłębiania i

doskonalenia współpracy i rozwoju
socjalistycznej integracji gospodar-
czej krajów członkowskich (rozdział
XV programu). W pierwszej fazie
prac opracowany został referat' „O
wynikach badania zagadnień praw-
nych i organizacyjnych, których ro-

związanie jest niezbodne dla powo-
ływania i działalności międzynaro-
dowych organizacji gospodarczych z

uwzględnieniem • konkretnych wnio-
sków zmierzających do rozstrzygnię-
cia tych zagadnień". Rnport ten zo-

stał przyjęty na 53 posiedzeniu Ko-
mitetu Wykonawczego RWPG w

czerwcu 1971 r. Pojęcie miedzyr.aro -.

dowych organizacji gospodarczych
jest umowne i odnosi się do kilku
tego typu powiązań gospodarczych.
Jako jedną z form wymienia się w

dokumentach RWPG — wspólne
przedsiębiorstwo z pełnymi atrybu-
tami prawno-organizacyjnymi.

Efektem kontynuowanych prac ,w
RWPG było akceptowanie na 61 po-
siedzeniu Komitetu Wykonawczego
RWPG w styczniu 1973 r. dokumen-
tu o charakterze przejściowym p't.
„Przykładowe postanowienia o wa-

runkach tworzenia i działalności
międzynarodowych organizacji gospo-
darczych w krajach członkowskich
RWPG". Towarzysząca uchwała'Ko-
mitetu w tej sprawie zaleca krajom
posługiwanie się tym dokumentem w

zakresie, w jakim uznają one za

możliwy. Ponadto Komitet polecił
właściwemu organowi RWPG opra-
cowanie projektu dokumentu zawie-
rającego ujednolicone normy praw-
ne, które mogłyby być wprowadzo-
ne na terenie krajów RWPG w for-
mie konwencji lub innegó, o podob-
nym charakterze porozumienia mię-
dzynarodowego. Prace nad tym do-
kumentem mają być zakończone w

1975 r.

Przykładowe postanowienia o

warunkach tworzenia i działalności
międzynarodowych organizacji go-
spodarczych nie są zbiorem norm,
które by można stosować bezpośred-
nio w poszczególnych krajach. Na
treść tego dokumentu składają się
zagadnienia dotyczące: celu powoły-

wania i przedmiotu działania, rodza-
• jów i cech międzynarodowych orga-
' nizacji gospodarczych, sposobu po-

woływania, członkostwa i struktu-
• ry organizacyjnej, praw i obowią-

zków uczestników, spraw majątko-
wych, jak również rozstrzygania nie-
których sporów. Dokument ten nie
zawiera natomiast rozwiązań doty-
czących plariflj^ działalności go-
spodarczej; zaopatrżeni&i zbytu, roz-

licz^- kosztów, zysku i..jego pydzia-
luj spra-ft' finansowych, rekrutacji'
siły roboczej, statusu pracowników,
sprawy

'

patentów. • licencji i wy-

nalazczości, trybu rozstrzygania spo-
rów.. Część tych zagadnień jest
opracowywana aktualnie w odręb-
nym trybie, inne zaś wymagają dal-
szego badania i precyzowania.

NIEZALEŻNIE od problemów
organizacyjno-prawnych —

za-

v gadnienia związane z funkcjo-
nowaniem wspólnych przedsię-
biorstw nasuwają również Wiele pro-
blemów. Odnosi się to w szczegól-
ności do zagadnień planowania dzia-
łalności. statystyki i sprawozdawczo-
ści. zagadnień zaopatrzenia i zbytu,
problemów finansowych itp.

Złożoność tej problematyki wią-
że się ściśle ze zróżnicowanymi w

swej formie i rozwiązaniach W u-

. b iegłych latach i obecnie w różnych

. krająch socjalistycznych — systema-
mi planowania i zarządzania. Ob -

; serwowane aktualnie zmiany metod
planowania i zarządzania, Wzrost

. s amodzielności i odpowiedzialności
przedsiębiorstw oraz zjednoczeń, jak

• również rozszerzania zakresu dzia-
łania instrumentów i środków eko-

. no micznego oddziaływania tworzą
-

nową. bardziej korzystną sytuację.
• Wywierają one bezpośredni i moc-

. ny wpływ na tworzenie i funkcjo-
nowanie prężnych Organizacji gospo-
darczych, umożliwialą tworzenie in-
nych układów gosoodarczych. w tym
również wspólnych przedsiębiorstw.

Niezależnie od wewnętrznych roz-

wiązań funkcjonowania wspólnych
przedsiębiorstw, pozostaje do rozwa-

żenia drugi istotny. problem —

po-
wiązania systemu funkcjonowania
wspólnej organizacji z systemem
planowania i zarządzania gospodar-
ką kraju siedziby. Istnieje wszak
konieczność wzajemnych powiązań
Wspólnego przedsiębiorstwa z syste-
mem ogólnym w stopniu i zaltresie
zapewniającym bezkolizyjną dzia-
łalność' organizacji gospodarczej w

danym kraju oraz w stosunkach
zewnętrznych. A '*-•••

SPRAWNE funkcjonowanie

wspólnych przedsiębiorstw wy-

maga odchodzenia od sztyw-
nych, 'jednolitych formuł w za-

kresie planowania. Przyjęcie te-
go zdłożenia oznacza wprowa-
dzenie . bardziej elastycznych za-

sad planowania oraz dostosowania
zakresu planowania do potrzeb
wspólnego przedsiębiorstwa. Plany
te powinien zatwierdzić organ zarzą-
dzający po spełnieniu warunku ich
powiązania z narodowymi planami
gospodarczymi kraju — siedziby
przedsiębiorstwa i planami' krajów,
których organizacje uczestniczą we

wspólnym przedsiębiorstwie. Na spo-
.sób powiązania powinna mieć wpłyW
specyfika wspólnego przedsiębior-

stwa, a rozmiar powiązań wyzna-
czać winna potrzeba zapewnienia
normajnej działalności przedsiębior-
stwa. Uzgadnianie planów wspólnej
organizacji z kompetentnym cen-

tralnym organem kraju siedziby na-

stępowałoby zgodnie z ustalonym
trybem. Równocześnie zakłada się,
że wsjpólne. przedsiębiorstwo nie o-

trzymuje obowiązujących (dyrekty-
wnych) ''Wśkaźffików planowych i>
normatywów od organów kraju sie-
dziby. Kompetentny organ central*-'
ny tego kraju może jedynie w usta-

lonych terminach powiadamiać
wspólne przedsiębiorstwo o ogólnych
lub branżowych normatywach ma-

jących charakter rozUczeniowy, któ-
re mogą być pomocne przy opraco-
waniu planów wspólnego przedsię-
biorstwa. Zatwierdzone plany wspól-
nego przedsiębiorstwa uwzględniane
byłyby w narodowych planach go-
spodarczych kraju siedziby i innych
krajów, które uczestniczą w tej or-

ganizacji.
Przedstawione wyżej stanowisko,

zgoilne. z poglądami większości kra-
jów wyrażanymi w toku prac nad
tymi problemami w ramach RWPG,
stanowi niewątpliwie istotny postęp
w stosunku do' dotychczasowych
praktyk. Naszym zdaniem, kierunek
ten jest całkowicie prawidłowy i
stwarza dostateczne przesłanki spra-
wnego działania. Co więcej — nic
nie stoi na przeszkodzie, by zasoby
planowania określał organ zarządza-
jący wspoinego przedsiębiorstwa.
Dotyczy to:
— perspektywicznego (długofalowe-
go) programu rozwoju, > określające-
go kierunki rozwoju wspólnego
przedsiębiorstwa, zaspokajania po-
trzeb odbiorców krajóy?' partnerów i
krajów trzecich oraz rozmiary nie-
zbędnych środków i źródła ich po-
krycia;
— pianów pięcioletnich, określają-
cy cn rozmiary produkcji i sprzeaa-
ży, wynikające z mocy wytwórczych
w poszczególnych latach, a zapew-
niające zaspokojenie potrzeb od-
biorców;
— planów rocznych, stanowiących
operatywne narzędzie zarządzania
precyzujących, w oparciu o dyspo-
nowane moce wytwórcze — zadania
na planowany okres oraz środki
niezbędne do ich realizacji. .

Rozwiązania te — co istotne —

nie pozostają w sprzeczności z kie-
runkiem przyjętych zmian w pla-
nowaniu WielKicn jednostek gospo-
darczych, pilotujących łiowe kierun-
ki systemowe w j^oisce.

W PRZYJĘTYCH rozwiązaniach
należałoby założyć, ze; wspól-
ne przeasięoiorstwo stosuje

systemy rachunkowości i statystyni
o»az wewnętrznej sprawozdawczości
ustalone przez organ zarządzający.
Kompetentne organy państwowe
kraju siedziby powinny określać je-
dynie minimalne wymogi w za Kre-
sie rachunkowości i " statystycznej
sprawozdawczości dla zapewnienia
niezbędnego powiązania z systemem
planowania i zarządzania oraz kon-
troli istniejącym w tym kraju. Nie-
zbędna jest natomiast zgodność
trybu - i -formy opracowania spra-
wozdań finansowych z ustawodaw-
stwem kraju siedziby.

Należałoby też ograniczyć kontro-
lę działalności wspólnego przedsię-

POZOSTAWIAJĄC
organowi wy-

konawczemu (dyrektorowi) zao-

patrzenie materiałowo-techni-
czne wspólnego przedsiębiorstwa,
nie można równocześnie zapominać
o konieczności ścisłego powiązania z

trybem zaopatrzenia obowiązującym
w kraju-siedzibie. Aby organizacja ta

mogła funkcjonować w warunkach
plknowego działania gospodarek
krajów socjalistycznych trzeba, wy-

daje się, przyjąć założenia, że zao-

patrzenie materiałowo-techniczne
wspólnego przedsiębiorstwa, w roz-

miarach niezbędnych dla wykonania
jego podstawowych zadań, powinien
zapewnić kraj-siedziba, a także in-
ne kraje, których organizacje ucze-

stniczą we wspólnej organizacji go-
spodarczej. Zobowiązanie takie po-
winno jednoznacznie wynikać z u-

mowy międzynarodowej. Następuje
tutaj więc w pewnym stopniu zrów-
nanie warunków zaopatrywania się
w surowce i materiały z organiza-
cjami państwowymi oraz wprowa-
dzenie wspólnych przedsiębiorstw do
ogólnego trybu systemu zaopatrze-
nia kraju siedziby.

W warunkach istnienia bardziej
sztywnego krajowego systemu zao-

patrzenia znajduje, ifiS7vm zda-
niem, pełne uzasadnienie, postu-
lat RWPG, zgodnie z którym
— wspólne przedsiebiorstwo ko-
rzysta w kraju-siedzibie z or-

ganizacyjnych warunków zaopa-
trzenia materiałowo-technicznego,
które zostały ustalone przez kompe-
tentne organy tego kraju w formie
specjalnych przepisów albo w mię-
dzynarodowej umowie o powołaniu
tej organizacji. Przyjęcie takiego
założenia pozwala na złagodzenie
skutków nieprawidłowych rozwią-
zań ogólnych.

PRODUKT finalny wspólnego
przedsiębiorstwa dysponowany
jest zgodnie z porozumieniem

zainteresowanych stron oraz okre-
śleniem celu działania wspólnej or-

ganizacji. Priorytet powinien uzy-
skać kierunek pokrycia zapotrzebo-
wania gospodarki krajów uczestni-
ków w wyroby wytwarzane przez
wspólną organizację gospodarczą.
Nie można jednak, naszym zdaniem,
tracić z pola widzenia eksoort.u wy-
robów do krajów trzecich. Jest to

zgodne z ideą tworzenia wspólnych
organizacji gospodarczych. przy za-

łożeniu skutecznej ekspansji go-
spodarczej. Ograniczenie działa!- 5

ności "^wspólnego przedsiębiorstwa

mu kierunkowi,działarjia.

Realizatorem postanowień wyni-
kających , z .porozumienia jest na?
szym zdaniem, .organ zarządzający i
organ wykjmwpzx.^JJPktP?') Ąyspól-
negd przedsiębiorstw. Wyraziim' -re-

alizacji postanowień jest ustalenie
zadań produkcyjnych i sprzedaży o-

raz proces rozdyspónowania wytwo-
rzonej masy tdwarowej. Produkt
wspólnej • organizacji powinien od-
powiadać zapotrzebowaniu różnych
organizacji państwowych kraju
uczestników wspólnego przedsiębior-
stwa oraz z potrzebami eksportu.

W pracach prowadzonych w
- ra-

mach RWPG w części dotyczącej
uprawnień wspóinego przedsiiębior-
stwa do prowadzenia działalności go-
spodarczej z zagranicą określono
że prawa te wynikają ze specjalnych
przepisów kraju siedziby organiza-
cji, stosowanych w odniesieniu do
międzynarodowych organizacji • go-
spodarczych, a przy ich braku —

z

przepisów tego kraju obowiązują-
cych państwowe organizacje gospo-
darcze tego kraju. Powyższe prawa
może określać umowa założycielska,
zatwierdzona przez kompetentne or-

gany państwowe kraju siedziby, al-
bo specjalny akt kompetentrfego or-

ganu tego kraju. W przypadku, gdy
wspólne przedsiębiorstwo jest po-
wołane' umową międzynarodową, ta-
kie prawa mogą być udzielone
mocy tej umowy. Przyjęcie takiego
kierunku umożliwia, naszym zda-
niem, pełne wykorzystanie wyspec-
jalizowanych w eksporcie organiza-
cji państwowych, jak i uzyskanie
zezwoleń na nawiązywanie bezpo-
średnich kontaktów z partnerami
zagranicznymi, również za pośred-
nictwem własnych komórek.

PODSTAWOWE znaczenie dla
kształtowania' systemu funkcjo-
nowania wspólnych przedsię-

biorstw oraz powiązań z systemami
planowania i zarządzania zaintere-
sowanych krajów socjalistycznych
będzie miała, naszym zdaniem, cią-
gła obserwacja działalności większej
liczby tych jednostek. Poważne za-

dania badawcze w tym zakresie sto-

ją przed Międzynarodowym Insty-
tutem Ekonomicznych Problemów
Systemu Socjalistycznego przy zało-
żeniu współpracy z placówkami na-

ukowo-badawczymi i gospodarczymi
zainteresowanych krajów RWPG.
Nie . chodzi tu oczywiście w tym
przypadku o dublowanie prac pro-
wadzonych akty a lnie w ramach Na-
rady Przedstawicieli Krajów RWPG
d/s Prawnych nąd opracowaniem a-

lctu prawnego dotyczącego tworze-
nia oraz działalności międzynarodo-
wych organizacji gospodarczych.
Chodzi natomiast przede wszystkim
o stałą działalność badawczą wspo-
magającą praktyczny rozwój wspól-
nych przedsiębiorstw, zjednoczeń i
stowarzyszeń międzynarodowych.

Atom w natarciu

Związek Radziecki planuje zbudo-
wanie w ciągu najbliższycfh 10—12
lat szeregu elektrowni atomowych o

łącznej mocy 30.000 MW. Moc zbu-
dowanych i będących w budowle we

wszystkich krajach EWG elektrow-
ni atomowych wynosi natomiast w

chwili obecnej około 15.0P0 MW. Dla
zrealizowania planów opracowano w

ZSRR szereg standardowych bloków
reaktorowych, które mają stailowjć
trzon nowych obiektów energetycz-
nych.

Największa, znajdująca się w bu-
dowie elektrownia atomowa powsta-
je w pobliżu Leningradu. Będzie ońa
posiadać dwa bloki reaktorowe o

mocy 1.000 MW każdy. W odróżnie-
niu od starych typów elektrowni ato-

mowych, nowe obiekty będą mogły
konkurować z elektrowniami ciepl-
nymi.

' '

W*roku -1972 uruchomiono nśd Mo-
rzem Kaspijskim pierwszy reaktor,
który prócz energii wytwarza także
paliwo jądrowe! Ma on'moe 350 SlW.
Drugi tego typu reaktor'o mocy 600
MW powstanie w Blełojarsku koło-
Swierdłowska.

Związek Radziecki stara się prócz
wielkich reaktorów rozwijać tąkże
budowę małych elektrowni atomo-

wych. Planuje się seryjną produk-
cję przenośnego reaktora, który bę-
dzie mógł być wykorzystany do zao-

patrzenia w- energię elektryczną od-
ległych obszarów, (es)

Rola rolnictwa w ZSRR

Udział rolnictwa w dochodzie na-

rodowym ZSRR sięga obecnie 22
procent a środki materialne, jakimi
ono dysponuje stanowią 20 proc.
ogólnej wartości majątku narodo-
wego. Kołchozy i snwehozy posiada-
ją obecnie ponad 2 min ciągników,
przeszło 600 tys. kombajnów zbożo-
wych i 1.243 tys. samochodów cię-
żarowych. Wszystkie gospodarstwa
rolne zostały zelektryfikowane. Zu-
życie energii elektrycznej w rolnic-
twie wzrosło w porównaniu z rokiem-
1940 nonad 83 razy. Szybko wzra-

sta także wvknrzvstanie nawozów
mineralnych: podczas gdy w 1940 r.

wyniorło ono 3,2 min ton, to obecnie
sięga 50,6 min ton.

Globalna produkcja rolna ZSRR
zwiększyła sie w minionym 50-leciu
orawie pięciokrotnie, w tym zboża
3,6 raza, mleka 3,4 raza. jaj przeszło
dziesieciokrotnie, bawełny. 99 -krot-
nie i buraków cukrowych -361-krot-
nie.

Najbliższe lata dzięki wzrastają-
cym poważnie nakładom, inwestycyj-
nym ną t rolnictwo i przeipysł rrolnb-
spgżyyrpky.zapowiadają sj^- . jakp^f .

res. dłjżego rozwoju rolnictwa,' PqiJ,- ,

stawowe , kierunki'' jego rozwoju» r;t(£
intensywne uprzemysłowienie oraz

kfmeentEaeia i specjalizacją prodwfc
cji. (es)

Supsrport nad Pacyfikiem

Niedaleko Nachodki — młodego
wiekiem portu Dalekiego Wschodu
— nad Zatoką Wrangla powstaje je-
den z największych w Kraju Rad
morski, głębokowodny port towaro-

wy, dla statków o wyporności, dó.
200 tys. ton. Jest to jednq z najw^żr
nieiszvch budów obecnej pięciolatki
w 7.SPR.

Według wielkości nort ten będzie
pięć razy większy od portu w Na-
cho^ce, który wykazał się w roku
1971 przeładunkiem 7,5 min ton, sta-

jąc się w ten sposób drugim có dó
wielkości portem Zwipzku Radziec-
kiego. Nowv port, którego budowa
znkońezv się Drzy końcu bieżącej
pięciolatki, będzie posiadał 8 nabrze-
ży. V

V/ porcie tym zastosowane zostaną
najnowocześniejsze; Urządzenia
i środki techniki. Na nrzykład w Na-
chodce — porcie również, wysoko
zmechanizowanym — ładowartd
wpglnwe załadowuia weęiel w terę-,
oie 600 ton na g^dz'nę, w porcie
budowanym w Zatice Wrangla
temnn to zwiększy sie nntimiast
do 16 tys. ton na godzinę, (es)

Handel polsko-rumunśki

Obroty rumuńsko-polskie, które
osiągnęły w 1972 roku wzrost ponad
2-krotny w porównaniu z rokiem
1965. mają zgodnie z umową "na la-
ta 1971—75 wzrosnąć w roku 19,73,

dalsze 20 procent w porównaniu
rokiem poprzednim. Przeprowa-

dzone jeszcze w kwietniu rozmowy
dwustronne przewidują — obok zna-

cznego przyspieszenia tempa wsoół-
pracy we wszystkich prawie dzie-
dzinach — pozaplanowe dostawy, to-
warów rynkowych. W dziedzinie wza-

jemnych dostaw na specjalną uwagę
zasługuje umiana struktury towaro-

wej: obecnie około połowy Wzajem^
nych obrotów to wyroby przemysj(u
maszynowego, (es)

Jugosłowiańskie holowniki
d!a ZSRR

Stocznia „Tito" w Belgradzie rea-

lizuje zamówienie radzieckiego
przedsiębiorstwa „Sudoimport" na

serię dziesięciu holowników, wypo-
sażonych w maszyny o mocy 2400
KM. Będą one służyć do manipulo-
wania nawet większymi statkami iv
portach. Pierwszy z tej serii „Stivl-
der" został już spuszczony na wodę.

„Sudoimport" zamówił już w tej
samej stoczni serię innych, morskich
holowników, w liczbie 24. Będzie qna
spuszczona na wodę przed końcem
roku 1975. Kontrakt opiewa ńa sumę
ok. 40 milionów dolarów, (es)
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Wiele się mówi i pisze o kryzy-

sie
1

energetycznym świata zacho-

dniego, wskazując na trzy potę-

gi $o$feodarcze: USA, Europę i

Japonię; Oceny sq skrajne, od

alarmistycznych do lekcewaiq-

cyćjr'< przewaidjq te pierwsze.

LUDWIK BEDNARZ

ROZPATRUJĄC
JEDNAK SPRAWĘ

piejemoejonalnie, dofehodzi się do
wniosku; że -

w odniesieniu do
Europy. Zachądrtfej. czy;. Jap.onji nie
mo?na ,mówić o.; kryzysie. Obszary
te

' nigfly ' nie miąły wystarczają-
cych-ilośjfci własnych paliw i obawia-
ją 'Się.'rączej, kryzysu zaopatrzenia,
a nie ...braku zasobów surowców e-

ne^getyczrfych, .

;

Tradycyjne źródłą zaopatrzenia
tych,. Obszarów wropę naftową znaj-
dujące się ńa Środkowym Wscho-
dzie i w' Afryce

-

są ną- razie da-
lekie' oc|' wyo2erpania, zas kraje tych
regfóńów 'są Zainteresowane wzro-

stem wydobycia. i eksportu. Do roz-

wiązania pozostaje sprawa zapew-
nienią ciągłości dosta,w 'ropy nafto-
wej z ,tyćh rejonęw. - Nie jest to je-
dnak. problem zaśobów ropy, w grę
wchodzą, stosunki polityczne t go-
spodarcze między krajami producen-
tami i; importerami ropy. |

Natomiast amerykański kryzys
energetyczny jest faktem. Jest rów-
nocześnie obiektywnym zjawiskiem
w procesie rozvvoju spoleczno-gbspo-
darczego tego największego na świe-
cie konsumenta energii. To że wy-

stąpił on Obecnie a nie za lat 5
lub, ió jest wynikiem zbyt późnej
interwencji państwa \V sprawy za-

opatrzenia w paliwa i energię.
Brak konwencjonalnych ekonomi-

cznych 'źródeł energii jest barierą
wzrostu gospodarczego USA. Dalśzy
rozwój . możliwy będzie dzięki ener-

gii atomowej. Luka energetyczna o-

kresu przejściowego będzie wypeł-
niona ropą i gazem z. importu, jak
i gazem i ropą produkowanych z wę-
gla oraz łupków i piasków bitumicz-
nych. ..

POLITYKA ENERGETYCZNA

Samowystarczalność j najniższe
koszty to podstawowe zasady amery-
kańskiej polityki energetycznej.
Samowystarczalność była uzasadnio-
na ogromnymi zasobami surowców e-

neęgetyczpych .zalegającyjflj .w-, bar-
dzo dó|odnych warunkach geologi-
cznych. Samowystarczalność spełnia-
ła też do pewnego czasu wymagania
co do niskich kosztów. Eksploatowa-

no złoża, takie i tak rozmieszczone,
z których paliwo u odbiorcy mogło
być najtańsze. Ogromne zasoby ta-
nich paliw pozwalały nawet na

znaczny eksport ropy naftowej i
przetworów naftowych ordz w^gla.

Dopiero w roku 1948 rozpoczęto
import ropy i przetworów naftowych,
a "to głównie ze względu na wprowa-
dzoną zasadę oszczędzania własnych
zasobów dla przyszłości jak i ze

względów cenowych. W miarę wy-

czerpywania się własnych złóż ropy,
ropa amerykańska drożała, opłacal-
ny stał się import z Wenezueli i
Środkowego Wschodu. Ale władze
federalne ograniczały wielkość im-
portu w celu promowania rozwoju
kjrajowegó przemysłu naftowego, jak
i ze względów bezpieczeństwa na-

rodowego. Nie dopuszczona do uza-

leżniania USA od innych krajów w

związku z dostawami paliw. Ten
czynnik jest również decydujący w

kształtowaniu przyszłościowej poli-
tyki energetycznej.

Drugirń istotnym elementem była
wolna konkurencja na rynku-surow-
ców energetycznych, dzięki czemu

zagwarantowano niskie ceny paliw
i' energii. Tanie paliwa i energia
były stymulatorem rozwoju moto-

ryzacji, mechanizacji i elektryfikacji
oraż zapewniły osiągnięcie wysokie-
go poziomu wydajności pracy i stan-
dardu cywilizacyjnego.

O -stosowaniu rodzaju paliwa czy
Energii decydowały koszty łączne —

a więc cena za paliwo lub energię,
koszty transportu, magazynowanie
oraz. koszty użytkowania. W rezul-
tacie zmiany struktury bilansu
paliwowo-energetycznego' w latach
1850—1970 -w kierunku paliw tań-
szych wpływały początkowo na

zmniejszenie udziału drewna i wzro-

stu roli węgla a następnie na zmniej-
szenie węgla i wzrost udziału ro-

py i gazu. Zaś w perspektywie.czyn-
nik kosztów wpłyrjie- na wzrost u-

działu energii atomowej.
Dynamika- zmian przedstawiona w

tabeli 1 pokazuje równocześnie
systematyczne Obniżanie energo-
chłonności dochodu» «: narodowego
jkkie towarzyszy zhiiSnom' w kie-
runku coraz bardziej ekonomicznych
paliw i energii. Na rysunku nato-
miast widać, jak historycznie krótki

PUNKT
SPOTKANIA
EKSPERTÓW
Targi Lipskie
Niemiecka

Republika
Demokratyczna
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lipsk — kompas dla ekspertów
s całego świata.

(.[ możecie rozeznać trend dynamicznegb rozwoju w nauce,

technice i produkcji.

Oferta uwzględniająca przyszłość — uzupełniona progra-

mem Tachowych referatów - stwarza jak najlepsze warunki

dl&„ międzynarodowej wymiany doświadczeń i porównania

osiągnięć.

ktokolwiek interesuje się wolnym handlem światowym, przy-

jeżdża do Lipska.

Informacje w sprawach podróży do Lipska oraz

legitymacje targowe otrzymać można w biurach

podróży: GROMADA, ORBIS, PTTK, PZM ,

SPORTS-TOURIST, TURYSTA i w ich oddzia-

łach.

Instytucjom i przedsiębiorstwom udziela infor-

macji Biuro Tatgów Lipskich przy Oddziale

Handlowo-Politycznym Ambasady NRD,

Warszawa, Al. I Armii WP 2-4 .

okres wystarcza na rewolucyjne
zmiany w strukturze zużycia ener-

gii i ;jak przełomowe znaczenie naj-
bliższych lat — okresu kryzysowego
ale równocżeśfiie początkującego

'wejście w ecę"1 energetyki atomowej.

BARIERA WZROSTU

Amerykański poziom zużycia pa-
liw i energii w przeliczeniu na 1,
mieszkańca jest sześciokrotnie wyż-
szy od średniej światowej. Zużycie
tó jest dwukrotnie do czterokrotnie
wyższe od średniego w wysoko-roz-
winiętych krajach Europy Zachod-
niej i Japonii lub w krajach RWPG,
około 60 l-azy wyższe od poziomu
Indii i prawie 1000 razy wyższe od
zużycia na 1 mieszkańca w Jemenie.
Przedstawione dane w tabeli 2 są
równocześnie wskaźnikiem stopnia
rozwoju gospodarczego poszczegól-
nych krajów i przepaści pomiędzy
bogatj-mi i biednymi. Dane te, • po-
każując udział ropy, ilustrują, rów-
nież; znaczenie ropy, naftowej dla
gospodarki tych krajów.

Porównanie to jest potrzebne dla
odkrycia istpty amerykańskiego kry-
zysu energetycznego.' Istota kryzysu
polega bowiem na osiągnięciu już
teraz- przez USA granicy poziomu
rozwoju cywilizacyjnego opartego na

tradycyjnych surowcach energetycz-
nych. Oznacza to, że dalszy rozwój
społeczno-gospodarczy, awięc wzrost

zużycia 'energii na 1 mieszkańca
może się tam odbywać przy szybkim
wzroście stosowania energii atomo-

wej.
, Ponieważ, jak Widać z tabeli 2,
pozostałe kraje dalekie są od osią-
gnięcia obecnego amerykańskiego
poz.cmu entrgii, znane i możliwe
do odkrycia zasoby surowców tra-

dycyjnych ńa wiele lat — co naj-
mniej ńa 100 — wystarczą na po-
krycie podstawowych potrzeb ener-

getycznych świata. Tym bardziej, że
USA zgodnie z zasadą samowystar-
czalności zrobią wszystko, by mak-
symalnie zmniejszyć import ropy
i nie wpaść \y zależność od innych
państw świata. '

Rozważając więc problem energii
globalnie —

w skali światowej —

należałoby go raczej rozpątrywąć
ją&^-^prg^niżpWać z korzyścią dla
wszystkich narodów świata Wykorzy-
stanie- bogatych

1 " zasobów paliw kon-
wencjonalnych — a więc ropy naf-
towej, gazu i węgla — nierówno-
miernie rozmieszczonych na naszej
planecie. Należy również pamiętać,
żę

'

wprowadzenie do eksploatacji
przemysłowej już w historycznie nie-
długim czasie reaktorów powielają-
cych, Wyętarczy dla rozwiązania pro-
blemu produkcji energii elektrycz-
nej co ńajmiej na kilkaset lat.
Wbrew pesymistom nie grozi więc
światu"'w przyszłości kryzys energe-
tyczny.

' ','
-

i

Istnieją jednak realne hamulce
wzrostu, które dadzą się mocno od-
czuć, a które w USA są obccnie
barierą wzrostu przystosovvania
tradycyjnych surowców energetycz-
nych.

Dlatego już dziś w USA przygo-
towuje się szybki rozwój energetyki
atomowej. Pozostała część świata ma

więcej czasu na wdrożenie energe-
tyki atomowej, bo do końca stule-
cia.

POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI

W roku 1970 Stany Zjednoczone
zużywały 36 proc. światowej kon-
sumpcji energii i według aktualnych
prognoz w roku 1980 udział ten spad-
nie do 30 proc., zaś w roku 2000 sza-

cuje się na 26 proc. Mimo to kraj
ten będzie w dalszym ciągu najwięk-

szym konsumentem energii. Zużycie
bowiem krajów socjalistycznych nie
przekroczy 20 proc., podobnie będzie
kształtował się udział "Zachodniej
Europy.. Tak wielki udział wynika
z przewidywanego podwojenia zuży-
cia energii na jednego mieszkańca
USA w latach 1970—2000, a ,więc
wzrostu zużycia do około 23 ton

p.u. na 1 mieszkańca.
Skąd wezmą Amerykanie tyle e-

nei-gii?
Do czasu rózwiązania ną

'

skalę
przemysłową produkcji gazu i ropy
z łupków i węgla oraz szerokiego
stosowania energii atomowej — USA
będą uzależnione od dostaw nieba-
gatelnych ilości ropy z zewnątrz, a

mianowicie:

1973 1980 1985

Import ropy
wmint 303 250—750 200—900

°o w stosunku do
zużycia 30 20—60 13—60

Przyszłościowe warianty zależą tu
od rozwoju własnych źródeł energii.
Ocenia się, że Stany Zjednoczone
osiągnęły w latach 1971—1972 szczyt
swego wydobycia ropy naftowej, o-

koło 550 min ton i odtąd wydoby-
cie będzie systematycznie spadać.
Nieco później, w 1974 r. , USA osią-
gną szczy-t wydobycia gazu ziemnego
— 594 mld m

3
.

Polityka energetyczna uzyskała o-

becnie najwyższy priorytet w rzą-
dzie federalnym. Dla globalnego kie-
rowania sprawami zaopatrzenia kra-
ju w paliwa i energię prezydent
USA powołał przy Białym Domu Ko-
mitet d/s Energii t.zw. „ Komitet
Trzech" w skład którego wchodzą
Henry A. Kissinger — doradca dp
spraw bezpieczeństwa narodowego,
John D. Ehrlichman — doradca do
spraw wewnętrznych i George P.
Shultz — doradca do spraw gospo-
darczych.

Dyskusje w Kongresie jak i pod-
jęte praktyczne kroki wskazują na

możliwość znacznego złagodzenia
kryzysu i ograniczenia wzrostu im-
portu ropy z zewnątrz do poziomu
około 500—600 min ton w 1085 roku,
to jest 33—40 proc.' Zapotrzebowa-
nia wobec 20 proc. w okresie ostat-
nich 15 lat. W tej sytuacji jednak
amerykański kryzys w zakresie tra-

dycyjnych nośników, energii odbije
się mocno na gospodarce świata.

IMPLIKACJE ŚWIATOWE

Amerykański kryzys energetycz-
ny jest w zasadzie kryzysem ropy
naftowej zarówno ze względu na zna-

czenie tego surowca w bilansie pali;-
wowo-energetycznym, jak i jego u-

niwersalność surowcową. Z ropy na-

ftowej można bowiem ekonomicznie
produkować gaz, paliwa płynne i
wyroby chemiczne. Jest to surowiec,
na którym opiera się wsoółczesna
cywilizacja. Dlatego też liczyć się
należy z wielokierunkowymi skut-
kami amerykańskiego kryzysu, a w

szczególności z:

•poważnymi zmianami na rynkach ro-

py naftowej i przetworów naftowych,
((ogólnym ożywieniem gospodarczym

wskutek nowych inwestycji w świaio-
. wym przemyśle naftowym i energetycz-
nym,

•impulsem dla rozwoju nauki i techno-
logii w dziedzinach związanych z prze-
twarzaniem surowców energetycznych i

' wytwarzaniem energii elektrycznej.

W zależności od sukcesów realiza-
cji amerykańskiego programu dal-
szego rozwoju własnych źródeł ener-

gii i w związku z tym wielkości im-
-portu ze Wschodniej Półkuli (Środ-
kowy Wschód — rOpa, Europa Za-
chodnia — przetwory) kształtować
się będzie cena ropy naftowej.
Wzrost cen ropy zbiegł się już w

bieżącym . roku ze wzrostem zaku-

pów na rynku europejskim -goto-
wych przetworów naftowych przez
firmy amerykańskie. Pociągnęło to
za sobą gwałtowny wzrost cen prze-
tworów w przeciągu kilku miesię-
cy. .Cena benzyny samochodowej
podskoczyła z około 40. dol/t do po-
nad 100 -dol/t w portach Europy
Zachodniej. Odpowiednio wysoki
wzrost cen notuje się w niskosiar-
kowym oleju opałowym i innych
produktach.

Jesteśmy świadkami początku no-

wego procesu gospodarczego — zbli-
żania się ceny ropy naftowej i jej
przetworów na wszystkich rynkach
światowych do poziomu cen rynku
amerykańskiego, o tradycyjnie naj-
wyższych cenach. Nie ulega już dzi-
siaj wątpliwości, że ten proces wy-

równywania cen będzie zjawiskiem
trwałym. Jego tempo będzie w zna-

cznym stopniu zależeć od wielkości
amerykańskiego importu.

Eksperci amerykańscy podają, że
w 1970 roku deficyt płatniczy USA -

wynikający z hc.ndlu paliwami wy-
niósł 2,1 mld doi. i oceniają, £e
będzie on wzrastał i • W 1975 roku
może wynieść 9 do 13 mld doi. zaś
w 1985 roku 7 do 31 mld doi. Główny
strumień tych pieniędzy i w ślad
za nim strumień towarów popłynie
na Środkowy Wschód, do Afryki
Północnej i Zachodniej oraz do Po-
łudniowo-Wschodniej Azji (Indone-
zja, Thailand). Równocześnie prog-
nozy dla rynku amerykańskiego po-
dają, że ceny ropy w USA średnio
w 1985 rolni powinny się kształtować
na poziomie 39 do 50 dol/t, a to dla
zapewnienia bodźców

-

ekonomicz-
nych rozwoju własnej bazy- surow-

cowej.
Te dwa elementy świadczą o zbli-

żającej się amerykańskiej ofensywie'
gospodarczej. Oczekiwać należy za-

ostrzenia się konkurencji na wymie-
nionych rynkach. - Przy czym impor-
terzy amerykańscy będą mogli pła-
cić wyższe ceny za ropę i przetwory
gotowe, aniżeli kupcy europejscy, ze

względu na najwyższy poziom cen

na te towaty na rynku amerykań-
skim, nfljnpi tffrłMifywń-
nia.

Porozumienie o dostawach gazu z

ZSRĄ do USA oraz zainteresowanie
firm amerykańskich' dostawami, ra -

dzieckiej ropy.naftbwej wskazuje, że
.również rynek naftowy krajów
RWPG Znajdzie się pod Wpływem
skutków amerykańskiego kryzysu
energetycznego.

Łączne nakłady na przemysły e-

nergetyczne w świecie w raku' 1980
szacuje się na sumę 125 mld doi.
(bez krajów socjalistycznych), ,z te-

go 78- mld doi. poza USA oraz 47
mld doi. w USA." Podaje się przy
tym, że w USA nakłady ńa prze-»
mysł naftowy wyniosą 19 mld doi,
na przemysł gazowy 4 mld doi., na

przemysł węglowy 1 mld doi. oraz

na paliwo jądrowe 0,5 mld doi.
znaczna część nakładów również w

światowym przemyśle naftowym i
gazoWym wynika z potrzeb ryn-
ku amerykańskiego. Tak więc prze-
mysł naftowy i gazowy pochłonie w

USA i w innych regionach, podsta-
wową część nakładów, on ,też będzie
w znacznym stopniu kształtował o-

braz gospodarczy świata jeszcze'przez
wiele lat. r

Średnioroczne nakłady inwestycyj-
ne na światowy przemysł naftowy
w okresie najbliższych 13 lat szacuje
się na 40 mld doi., to jest prawie
dwukrotnie więcej od osiągniętego
poziomu roku 1970. Przy -czym naj-
większy wzrost nakładów nastąpi w

poszukiwaniach i wydobyęiu ropy'i
gazu

— tak w USA, jak i w starych
i nowych regionach naftowych świa-
ta. Wysokie tempo inwestowania
utrzyma się też w przemyśle rafine-
ryjnym i transporcie rurociągowym. '

Wszystko to pociągnie za sobą za-

pewne ożywienie gospodarcze zwła-
szcza w elektronice i przemyśle ma-

szynowym (maszyny, aparaty i urzą-
dzenia dla poszukiwań, wierceń, wy-
dobycia i rafinerii) oraz w hutni-
ctwie (rury i grube blachy).

Rynki krajów naftowych staną się
jednak coraz bardziej ciasne — za-

ostrzy się walka konkurencyjna po-
między firmami amerykańskimi, ja-
pońskimi i europejskimi. Ze wzro-

stem konkurencji muszą się liczyć
również kraje RWPG, nabywając
ropę w krajach trzecich.

Zwiększenie produkcji Własnej e-

nergii i uniezależnienie się od impor-
tu nakazuje Amerykanom wykorzy-
stanie wszystkich potencjalnych jej
źródeł i w różnych więc kierunkach
zamierza się ukierunkowywać bada-
nia dla zwiększenia strumieni energii
z własnych źródeł. Do podstawowych
kierunków badań należeć będą:

•energia atomowa, nowe .rodzaje reak-
torów. I opanowanie reakcji syntezy ter-
mojądrowej,

® poszukiwanie nowyłh- złóż ropy 1
gazu i zwiększenie stopnia wyeksploa-
towania złóż, szersze wejicle na wody
przybrzeżne,

•gazyfikacja węgla,

•produkcja ropy z węgla (upłynnianie
węgla), :

•wykorzystanie energii Słońca na ziemi
oraz zbadanie możliwości wykorzystania

. energii' Słońca. poprzez sztuczne satelity
Ziemi,

•wykorzystanie energii geotermiczne],
• zwiększenie sprawności urządzeń

energetycznych w nelu lepszego wykorzy-
stania konsumowanych zasobów.

Zapowiada się firtansoWanie wielu

programów badawczo-rozwojowych
przez władze federalne i wskazuje
na konieczność podjęcia takich ba-

dań przez, sektor niepaństwowy. Wy-
mienia się kwotę 772 min doi., które

mają być przeznaczone już w roku

1974 przez władze federalne na fi-

lansowanie programow badawczo-

rozwojowych. Należy jednak oczeki-

wać, że środki finansowe będą znacz-

nie większe. Przewodniczący Senac-

kiej "Komisji Spraw Wewnętrznych
, postuluje 'kwotę. 20 mld doi. na pro-

gram badań i rozwoju w dziedzinie

energii na najbliższych 10 lat.
* Podobnie 'jak w zakresie ropy i

gazu USA podejmą wysiłki dla..im-

póf-tu Wiedzy i technologii związanej
z otwarciem nowych źródeł-energii.
Pierwszym konkretnym krokiem jeist
porozumienie! między ZSRR i USA

o współpracy naukowo-technicznej'
w dziedzinie pokojowego wykorzy-
stania energii atomowej podpisane
w Waszyngtonie 21 czerwca 1973 r.

Oczekuje się, że w wyniku tak

wielkiego i "skoncentrowanego wy-

siłku badawczego w przeciągu 10—15

lat będzie zlikwidowany stan kryzy-?-'

su energetycznego i USA wkroczą
w wiek XXI z nowymi możliwościa-

mi rozwoju, nie ograniczonymi zaso-

bami' energii. Stworzy te możliwości

rozwój energetyki atomowej i wyko-
rzystanie węgla do produkcji paliw
czystych — gazowych i płynnych.

Ą jeśli proces migracji wiedzy na

naszej planecie będzie odbywał się
bez przeszkód, programy badawczo-

rozwojowe w zakresie nowych źró-

deł energii i przetwarzania tradycyj-
nych surowców energetycznych przy-

śpieszą dalszy rozwój sił wytwór-
czych.

2t'2TCIE. EVEKGJI NA' JEDNOSTKĘ DOCHODU NARODOWEGO
I STRUKTURA TEGO ZlttClA W USA

wiatach 1830 —1970

1850 -1880 1910 1940 1970

Wskaźnik zużycia energii
na jednostke dochodu na-

rodowego (1900 *= 100) 104,4 116,8 >3,1 68,0
Udział iv bilansie
paliwowo-energetycznym:

Węgiel
Ropa naftowa
Gaz. ziemny
Drewno

9.3

90,7

41,1
1,9

57,0

76,8
6,1
3,3

10,7

49,7
29.6
10,6
5,4

20,«
41,0
36,9

•

Tabela i
ZUŻYCIE PALIW I ENERGII N,\ 1 MIESZKAŃCA W 1970 R-

(kg paliwa umownego)

ZMIANY STRUKTURY BILANSU PALIWOWO-ENERGETYCZNEGO USA

ŹK&DŁÓ: Opracowanie autora na podstawie: S.A . Schurr, B.C. Net-

sc&ert Energy in the American Economy, The Johns Hopkins Press, Bal-

timore oraz W.G. Duprec Jr, J.A . West. World Oil VoI. 17«, Nr 3, 33—36 (1973)

Świat, średnio
Kraje RWPG
Kraje kapitalistyczne
wysokorozwinięte
Kraje rozwijające się
USA
W. Brytania
NRF
ZSRR
Francja
POLSKA
Japonia
Wiochy
Argentyna
Chiny

Indie
Nigeria
Jemen

kg Udział
P.u . Węgiel

1897 35,3
4800

35,3

.

•

"914 25.8
!330 20,2

11128 20,6
5358 50,9

5151 41, S
4800 43,8
3799 28,9
3600 80,7
3215 26,9
2685 «,8
1686 3,5
522 94,0
119 73,8
45 0,0
ii 0,0

Lu w ogólnym zużyciu
Ropa Gaz Hydro

41,7
•

47,9
60,6
41.0
42,4

-50,6
36,4
59,9
l0,4
68.4
74,6
75.5

8,7
22,4

100,0
lOft.O

20,7

23,6
15,3
36.9
5.4
7,0

16,1
7,2
6,2
1.5

12,2
20,5
0,3
0,6

0,0

•
2,7

1,2
3.1
4,0
2,7
3.2
M
0,5
1,0
3,2
o,o.
0,0
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POLSKA
myśl: «teoretyczna w

dziedzinie funkcjonowania go-
spodarki socjalistycznej ma

osiągńięcia niemałe, zauważalne nie
tylko w skali naszego kraju, lecz

całej wspólnoty socjalistycznej.* W
okresie minionych 18 lat (na ten bo-
wiem okres przypada twórczy roz-

wój teorii funkcjonowania w Pol-
sce) ukazało się wiele interesujących
i oryginalnych prac, toczyły się cie-
kawe, choć nie zawsze utrzymane w

naukowym tonie dyskusje, nastąpi-
ło poważne rozszerzenie i uściśle-
nie naszej wiedzy o działających tu

prawidłowościach.

Dwukrotnie w tym okresie doro-
bek dyscypliny był poddawany naj-
bardziej miarodajnej próbie w for-
mie bezpośredniej konfrontacji z po-
trzebami praktyki. W latach 1956—

1957, i po raz drugi w latach 1971—

1972, • reprezentatywni przedstawicie-
le nauki zostali wezwani przez poli-
tyczne i gospodarcze kierownictwo

kraju do przedstawienia społecznie
racjonalnych kierunków moderniza-

cji systemu funkcjonowania gospo-
darki. Myślę, iż próba ta w obu

przypadkach wypadła dla polskiej
myśli ekonomicznej dość pomyślnie.

Między koncepcjami modernizacji
systemu funkcjonowania gospodarki,
opracowanymi przy wolnym udziale
naukowców w latach pięćdziesiątych
i siedemdziesiątych istnieją oczywi-
ście znaczne różnice, spowodowane
zarówno odmiennością rozwojowego
etapu i warunków, jak i różnym
stopniem dojrzałości samej nauki.

Łączy obie te koncepcje trafność

oceny źródeł trudności i zbieżność
linii generalnej proponowanych roz-

wiązań, wyrażającej obiektywny kie-
runek ewolucji stosunków socjali-
stycznych.

HIPOTEZY I BIAŁE PLAMY

Dzisiejsze osiągnięcia teorii funk-

cjonowania i jej stan aktualny w

naszym kraju można jak sądzę, scha-

rakteryzować ogólnie w następują-
cych dwóch punktach.

Po pierwsze, został określony do-

syć wyraźnie przedmiot i zakres za-

interesowań dyscypliny oraz sformu-
łowane główne jej problemy mery-

toryczne. Przyjęło się więc w aktual-

nej myśli polskiej rozumieć teorię
funkcjonowania ,jalco nauki o pod-
miotowej strukluize gospodarki soc-

jalistycznej i społeczno-ekonomicż-
nym mechanizmie działań poszcze-
gólnych grup podmiotów gospodar-
czych jako działań współzależnych.
Główne problemy i zarazem główne
zadania badawcze dostrzegamy, wy-

daje się zgodnie, w wykrywaniu i
formułowaniu obiektywnych zależ-
ności cechujących kształtowanie się
zarówno struktury, jak i mechaniz-
mu. Wiemy już, co dla trafnego wy-

tyczenia kierunków bądań jest rze-

czą bardzo ważną, że główne zależ-
ności dotyczą:

a) relacji między społecznie racjo-
nalnymi proporcjami rozmieszczenia

zasobów i treścią gospodaręzych ce-

lów strategicznych a rozwiązaniami
w systemie funkcjonowania gospo-
darki; warto dodać, że dzięki tym
relaęjom może nastąpić połączenie
w spójną całość obu podstawowych
członów ekonomii politycznej soc-

jalizmu: teorii wzrośtu (reproduk-
cji) i teorii funkcjonowania;

b) relacji między kierunkami ewo-

lucji sił wytwórczych (zarówno w

produkcji, jak i zarządzaniu) i nad-

budowy polityczno-świadomościowej
n systemem funkcjonowania;

c) relacji w obrębie samego śy-
ptemu funkcjonowania gospodarki
lK>między różnymi elementami z

których się on akłada.

Identyfikacja ty eh zależności i wy-

krycie ich obiektywnych treści stwa-

rs;a dopiero przesłanki dla nauko-
wo dojrzałych i uargumentowanych
sy-itez. Bez przybycia tego badaw-

cji obejmujemy poglądy reprezento-
wane w myśli ekonomicznej różnych
krajów socjalistycznych. W przypad-
ku wielu zależności szczegółowych,
np. dotyczących koncentracji i cen-

tralizacji, mierników, wynagrodzeń,
cen, a także problemów bardziej ge-

neralnych, np. roli i form rynku we-

wnętrznego i międzynarodowego,
mamy dziś do czynienia z hipote-
zami pod Względem treści bardzo
różnymi, lub kontrowersyjnymi.

Można by to uznać za naturalny
objaw „młodzieńczego wieku" dyscy-
pliny. W każdym bądź razie różno-
ródność i kontrowersyjność stano-
wisk powoduje obecnie poważne, i
przewlekłe trudności w nauczaniu i
przyswajaniu tej tak bardzo pod-
stawowej wiedzy ekonomicznej. Jest
też źródłem ograniczoności w wyko-
rzystywaniu jej dorobku teoretycz-
nego dla potrzeb gospodarczej prak-

dyspozyeji przede wszystkim drogę
wąskiego empiryzmy oraz intuicji.

MNIEJ SPEKULACJI
- WIĘCEJ BADAŃ

Jeżeli powyższe uwagi i oceny dia-
gnostyczne są prawdziwe, to wyty-
czenie najbardziej pożądanych ogól-
nych kierunków prac nad dalszym
rozwojem teorii funkcjonowania ry-
suje się raczej wyraźnie. Kierunek

pierwszy, dzisiaj stosunkowo pro-

strzy, powinien więc polegać na kon-
tynuowaniu dotychczasowych prac

teoretycznych o charakterze modelo-
wym. Należy od nich oczekiwać , hi-
potez szczegółowych oraz syntetycz-
nych coraz bardziej dojrzałych i lo-
gicznych, coraz mocniej i spójniej
wbudowanych w kompleksowy Sy-
stem funkcjonowania socjalistycznej
gospodarki planowej.

piąlne — byłyby prowadzone w kul-

turalnej formie i W" atmośferze Wza-

jemnej życzliwości, czyli dyskusji,
jakich w ostatnim czasie w teorii

funkcjonowania niestety prawie nie
ma.

Kierunek prac drugi, musi sięgać
dalej. Stopniowe przezwyciężanie
jednostronnie hipotetycznego czy na-

wet spekulatywnego charakteru
teorii funkcjonowania wymaga uru-

chomienia na szeroką skalę nowo-

czesnych i ambitnych badań empi-
rycznych. Bardzo często takie bada-
nia mogłyby mieć duże znaczenie

praktyczne jako ogniwo w pracach
nad {tfojektaihi modernizacji prakty-
cznie działającego systemu funkcjo-;
nowalia. Tym razem chodzi nam

jednak o ich aspekt wyłącznie teo-

retyczny, ściśle ppznawczy. W roz-

woju teorii funkcjonowania należy,
cie zaprogramowane badania empl-

FUNKCJONOWANIE
GOSPODARKI

czego etapu syntezy, do których for-
mułowania z wielu powodów bywa-
my skłonni, mają charakter nie tyle
naukowych sądów, ile subiektyw-
nych stanowisk, wyrażających świa-

tb-poglądowe orientacje ich auto-

rów.
Po drugie, na dzisiejszy dorobek

teorii funkcjonowania składa się sze-

rego hipotez merytorycznych, odno-
szących się do zależności szczegó-
łowych (cząstkowych) i ujęć bardziej

. syntetycznych, formułowanych z

różnych punktów widzenia, nieraz

przy użyciu różnej terminologii
i różnych narzędzi metodologicz-
nych. W miarę krzepnięcia dyscyp-
liny hipotezy te stawały się coraz

bardziej dojrzałe, wnikliwe i precy-

zyjne. 13⁄4 tym polu postęp, zwłaszcza

osiągnięty w latach ostatnich, jest
niewątpliwy. W ogromnej Większości
są to jednak ciągle tylko hipotezy,
niq poddane i nie poddawane suro-

wej weryfikacji, jakiej wymagają
naiikowe twierdzenia.

Nic więc dziwnego, że za charakte-
rystyczną cechę obecnego stanu

teorii funkcjonowania trzeba uznać
bardzo du?ą.il .oip tych .Wppte*. .Kjęże-
gólnie wtedy, gdy polem• obserwa-

tyki. Przekonywających dowodów

dostarczył pod tym względem prze-

bieg prac Komisji Partyjno-Rządo-
wej do spraw modernizacji gospo-
darki i państwa, w ostatnim zaś ok-
resie — przebieg prąc nad przygo-
towywaniem zasad funkcjonowania
tzw. jednostek inicjujących.

Dla pełności obrazu trzeba dodać,
że wraz z tą swoistą inflacją hipo-
tez w rachunku ogólnym istnieje
szereg ważnych dziedzin funkcjono-
wania, gdzie dotąd względnie doj-
rzałych hipotez teoretycznych nie ma

lub prawie nie ma. Jako przykład
mogą służyć stosunki cenowo-pie-
niężne między krajami socjalistycz-
nymi, funkcjonowanie międzynaro-
dowych przedsięwzięć gospodarczych
i obcych przedsięwzięć filialnych,
relacje między czynnikiem samorzą-
dowym i menadżerskim w funkcjo-
nowaniu zakładów i organizmów
wielozakładowych, czy wreszcie sze-

reg aspektów złożonego mechanizmu

procesów innowacyjnych. W pracy

dydaktycznej prowadzi to do przyk-
rego godzenia się z istnieniem tzw.

„białych ptem", natomiast w plano-
wym . kształtowani , praktycznie
działającego systemu pozostawia do

Wolno liczyć, że wysiłek szczegól-
ny zostanie skierowany ną zidenty-
fikowanie i zapełnienie „białych
plam". Dla osiągnięcia poważniej-
szych wyników jest- tu jednak pot-
rzebne spełnienie w znacznie więk-
szym stopniu niż dotychczas co naj-
mniej dwóch warunków.

Potrzebna jest przemyślana- kon-
centracja sił, środków i zabiegów
organizacyjnych na tworzeniu szero-

kich i twórczych środowisk nauko-

wych. To prawda, że liczące się re-

zultaty w konstruowaniu teoretycz-
nych modeli i hipotez możliwe bę-
dą, jak sądzę, także i w przyszłości
przede wszystkim poprzez prace in-
dywidualne. Czynnikiem decydują-
cym pozostaje bowiem na tym polu
wiedza, talent, wysiłek twórczy i spo-
łeczne zaangażowanie badacza. Ale

wysoką skuteczność osiąga wysiłek
indywidualny tylko wówczas, kiedy
ma on miejsce w żywym środowi-
sku naukowym, przy nieustannym
przepływie idei i konfrontacji stano-

wisk. Dlatego za warunek następny
należy uznać ożywienie, a ściślej —

wytworzenie klimatu autentycz-
, nych. naukowych dyskusji. Dyskusji,

które — pozostając w pełni pryncy-

ryczne stanowią niezastąpiony ele-
ment naukowej weryfikacji hipotez
istniejących i inspiracji w docieka-
niach dalszych, mających na celu
formułowanie hipotez nowych.

Skłonny jestem twierdzić, że nie-
dostatek tego rodzaju badań stanowi

jedną z głównych słabości całej
współczesnej polskiej myśli ekono-

micznej w dziedzinie teorii, a może

nawet jej słabość najistotniejszą. Ba-
dania empiryczne, które w licznych
ośrodkach były i są prowadzone do-

tąd funkcji poznawczych, o jakie
nam tutaj chodzi najczęściej nie wy-

konują. W przeważającej mierze są
to bowiem badania prowadzone pod
kątem doraźnych celów aplikacyj-
nych, nie zaś potrzeb teorii. Doty-
czą najczęściej wąskich, wycinków
życia gospodarczego, a nie opierając
się na pracach zespołów interdyscy-
plinarnych, mają charakter z reguły
nie pogłębiony i jednostronny. By-
wają skuteczną drogą do uzyskiwa-
nia stopni naukowych, lecz nie po-

suwają myśli teoretycznej do przo-
du.

Uzyskanie wydatnego postępu,, jjia
tym polu, co dla dalszego rozwoju

teórll funkcjonowania wydaje.si*
być kwestią pierwszoplanową, Wy*
maga spełnienia niełatwych waruft*
ków. W zakresie organizacji i zartfi*
dzania pracami naukowymi potrzeb*
ne jest stworzenie silnych prefareng
cji i zachęt dla dużych i ambitny®»
empirycznych programów badąWł
czych, uruchamianych w najlepiej
do tego przygotowanych o£rt>dkaęn<
Realizacja takich programów vtyrnĄ*
ga bezwzględnie nowocześnie zorgd*
nizowanej zespołowej pracy bfldacj*
reprezentujących różne dyseyppny I
specjalności. Obok ek<mpml8tó#
specjalizujących się W. teorii iMffl»
kcjonowania powinni być dtf tyTM
zespołów włączani statystycy, eko*
nometrycy, informatycy, socjęlogd»
wie, specjaliści vr zakresie nauki,*
organizacji i zarządzaniu. RofcwąSa"
niem niezwykle atrakcyjnym byłot
tworzenie interdyscyplinarnych
społów z naukowców poch<rtzacydl
z różnych krajów socjalistycznych.

'

Od ekonomistów uprawM^ąj^jdl
teorię funkcjonowania należy
kiwać nie tylko zrozumienia kłupżd»
wej roli badań empirycznych 4M

rozwoju Ich dyscypliny I ąktywfted*
włączenia się do tyeh badań. Rtwwł*

janie teoretycznie płodnych' badafl

staje się na szerokim froncie
we tylko wówczas, kiedy
teoretyczne są formułowane 13⁄43⁄4
formułowane w sposób un

cy ich empiryczną weryfikację,
jest to warunek łatwy. Oznaczą dh

przecież zerwanie z dominującą d'0*
tąd czysto spekulatywną metod h fot*
mułowania teoretycznych hipoteft
bez kontaktu z gospodarczą prakty-
ką, której prawidłowości hipotezy
powinny przecież odzwierciedlał
i której świadomemu doskonalęhltj
powinny służyć. Myślę, iż przekłi-
dalność teoretycznych hipotej rtfe

język konkretnych pytań w pyogrf*
mie empirycznych badań poW^nUi
zatem stawać się ważnym eleitffeft»
tem oceny wartości naukowej, do-
robku każdesro naukowca pracujące-
go nad problemami teorii funkcjo-
nowania.

Skuteczna realizacja postulowa-
nych przeze mnie kierunków Wymi-
gałaby od organów prowadza cvfiji
politykę naukową (ornanów Mini-
sterstwa Nauki, Szkodnictwa Wyź-
żego i Techniki. Polskiej Akademii

Nauk, instytucji koordynujących
badania w zakresie e^orcmic^rVrth
problemów węzłowych) podjada
szeresu decyzji natury or<?qr'zacyj-
nej. finansowej, kadrowe*. Bvć może,
iż niektóre z iiich nie byłyby popu-
larne w zainteresowanych środówi-
skach naukowych. Tak bywa naj-
częściej kiedy sytuacja zmusza rag
do dokonania istotnego zwrotu - w

działaniu na rzecz d^erizin nowyełj
i nie opanowanych. Nie ma jednak
wątpliwości, że tylko pr:'ez ten zwrot

możemy zapewnić teorii frnkcjono^
wanta gospodarki socfslistvcznej
dalszy pomyślny rozwói na miarę
aktuainvch społecznych ' rdlrzęb
i oczekiwań.

•) Artykuł żnwiei-a tezy wystąpienia na
II Kongresie Nauki Polskiej,
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W
ĘGIERSKA myśl ekonomiczna wykazuje nie od
dziś dużą samodzielność i szerokie zaintereso-
wanie problematyką teoretyczną ściśle jedna/e

powiązaną z troskami szarej gospodarczej codzien-
ności 1). Wśród licznych ekonomistów węgierskich re-

nomę światową nie tylko w krajach socjalistycznych,
ąle i w kapitalistycznych zyskał sobie JANOS KOR-
NA1, kierownik Instytutu Ekonomicznego Węgierskiej
Akademii Nauk w Budapeszcie.

KORNAI poruszył w pracy pt. „ Rush Versus Har-
monie Growth" takie problemy jak — związek
modelu i rzeczywistości, rola eksperymentu myślo-
wego, stosunek teorii ekonomicznej do logiki de-

cyzji, skuteczność symboliki w rozważaniach eko-
nomicznych itd. Przy tej okazji rozważa sposób wyko-
rzystania i selekcji informacji, hierarchię zależności
w systemach gospodarczych, motywacje i konflikty
wystepujące w procesach gospodarczych, przebieg pro-
cesów decyzyjnych, problemy agregacji i kwantyfi-
kacji, a loszystko to pod kątem zasadności analizy
rynku. KORNAI słusznie dowodzi w tej pracy, że żadne
dociekania ekonomiczne ujmowane poprzez pryzmat
rynku nie prowadzą do uchwycenia równowagi, a po-
zwalają co najwyżej uchwycić tylko Określone trendy.

KORNAI przebywał w roku 1968 kilka mięsięcy
w Stanford University w Kalifornii, prowadzać oży-
wione dyskusje metodologiczne z K.J. ARROW hm,
także w roku 1970, przebywając z kolei szereg mię-
siecu w Yale University (Connecticut) miał okazję
licznych kontaktów z W.FELLNEREM T.C.KOOP-
MANSEM J.MARSCHAKIEM i innymi ekonomistami
wykładającymi w Stanach Zjednoczonych, Informacja
ta jest otyłe istotna, że tłumaczy różne terminologiczne
naloty wystepujące w pracach KORNAI Obce mar-

ksistowskiej ekonomii. KORNAI zaproszony w roku
1971 przez Fundację de Vriesa zalozoną w 19S4 roku
w Rotterdamie, wygłosił ^JvMwyktad&w na temat

, GWAŁTOWNY CZY HARMONIJNY WZROST? ,

które to wykłady stały się podstawą wydanej w 1972
roku języku angielskim pracy, stanowiącej szereg
refleksji na temat teorii i polityki wzrostu Bospodar-
czecio KORNAI deklaruje się w tej pracy jako wdzięcz-
ny uczeń JANA TINBERGENA (który zresztą napisał
do tej pracy Zcilfca słów wstępu).

Punkiem wyjścia rozważań KORNA1 jest prenAmcia
pierwszego planu długookresowego (piętnastoletniego)
opracowanego na Węgrzecii. KOrtNAl wskazuje, że

w opracowaniu tego planu brąlo udział dziesiątki teore-

tyków i praktyków gospodarczych, owocem ich eksper-
tyz stał się materiał dokumentacyjny obejmujący kilka
tysięcy stronic. Ten właśnie materiał stał się dla KOR-
NAI punktem wyjścia jego rozważań. Przyznaje, że

z tego materiału w sposób niekiedy dość arbitralny
dokonywał selekcji potrzebych mu informacji, ale ce-

lem jego było nie omówienie samego planu, lecz na-

świetlenie problemów i trudności związanych z plano-
waniem długookresowym w ogóle. Pragnie KORNAI
w swych wywodach rozważyć, w jaki sposób można

wyeliminoioae dysproporcje i zharmonizować działa-
nie planu i rynku.

Jakkolwiek w pracy KORNAI razi „kokietowanie"
zachodniej publiczności rozmaitymi „bons-mots, ma-

jąępmi pokazać autora, jako ekonomista zrozv.m
:

ałeio,
„wykształconego" na litęraturze ekonomicznej Zacho-

du, mówiącego nie tradycyjnym językiem Marksa, lecz
„nowoczesnym", to jednak podkreślić należy, że KOR-
NAI merytorycznie zachowuje w swych wywodach
słuszną w Izasadzi6 linię rozumowania. KORNAI uważa

że wzrost powinien nosić „harmonijny" charakter i sta-

ra się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można

do takiego właśnie wzrostu gospodarczego doprowadzić.
Przyznaje, że termin „wzrost harmonijny" nie jest
zbyt precyzyjny, sądzi jednakże, że dalsze wywody
ułatwią zrozumienie treści, tętórą pod to pojęcie pod-
kłada. Stwierdzając, że KORNAI w zasadzie zachowuje
merytorycznie prawidłowa linię rozumowania, nie spo-
sób jednakże nie wytknąć mu, że posługując się ter-

minologią bądź ukutą przez siebie samego, bądź zapo-

życzoną z literatury zachodniej, nie ułatwia ani sobie,
ani czytelnikowi krajów socjalistycznych zadania. Fak-
tycznie fZORNAl ma na myśli harmonijny rozwój spo-
łeczno-gospodarczy — i słusznie — ale wtłaczając
rozwój w wąskie pojęcie wzrostu, czuje się raz po raz

zmuszony, do różnorakiej interpretacji terminu
„wzrost".

Autor zastanawia się, jakie czynniki są niezbędne
dla osiągnięcia „harmonijnego wzrostu". Przy tej okazji
podkreśla, że pojęcie optymalnego wzrostu nie pokrywa
się z pojęciem harmonijnego wzrostu, do optymalnego
wzrostu prowadzi bowiem sieć ścieżek wytyczonych
tylko przez techniczno-przyrodnicze okoliczności , a co

zdaniem KORNAI — i słusznie — nie może stanowić
jednoznacznego sposobu określenia funkcji społecznego
dobrobytu. W języku bardziej zrozumiałym oznacza to

po prostu protest przeciwko determinizmowi techno-
logicznemu, co jest w pełni zgodne z postawą marksisty.

Harmonię społeczno-gospodarczą określają, zdaniem
KORNAI, następujące czynniki — ludzkie potrzeby,
możliwości techniczne, racjonalne gospodarowanie
ł „last, but non least" (słowa KORNAI) czynniki natury
politycznej i etycznej. Stwierdza, że potrzeby ludzkie
są różnorakie i cechują je duże indywidualne różnice.
Jest to truizm i nie wiadomo dlaczego KORNAI bierze
za dobrą monetę w tym względzie „prawo Gossena",
a na domiar sugeruje, że harmonia realizuje się poprzez
stosowanie reguły proporcjonalności w zaspokajaniu
potrzeb. Także nie bardzo wiadomo po co KORNAI
pcha na silę metodę „input-output" , gdzie występować
ona może tylko jako zbędny trafar et. Jest to ma-

niera irytująca występująca w rozlicznych miejscach
nie tylko w obecnie omawianej książce, jest to

obawa, by nie być przypadkiem posądzonym przez

areopag zachodnich uczonych o nieuctwo czy nie-
znajomość zachodnich osiągnięć.

KORNAI płaci wskutek takiego ujmowania problemu
również daninę modelowemu traktowaniu proeesów
gospodarczych, podkreślając, że rozważania swe pro-
wadzi w duchu „byłoby dobrze, gdyby..,". Są to oczy-
wista sprawy drugorzędne cle symptomatyczne. Aby
znaleźć drogę do harmonijnego lozrostu, KORNAI do-

maga się informacji dotyczących konsumenckich pre-

ferencji, zarówno w skali krajowej jak i międzynaro-
dowej, dopiero bowiem wszechstronne rozeznanie
i uchwycenie stochastycznych prawidłoioośei (czy nie
l?.piej byłoby powiedzieć pó prostu tćndencji rozwodo-
wych?!) rmożliwia zbudowanie realnego planu. KOR-

NAI chociaż zaczyna rozważania od potrzeb, konsumen-
ckich podkreśla jednak wyraźnie, że chodzi mu przede
wszystkim o zharmonizowanie relacji pomiędzy siłami
a stosunkami wytwórczymi, przy czym słusznią stwier-
dza, że relacje te dają się ująć tylko jakościowo, zwła-
szcza gdy traktuje się je dynamicznie, rozwojowo.

Postulowany przez KORNAI „harmonijny wzrost"
może być zrealizowany tylko w przypadku łącznego
spełnienia dwunastu wymagań-zasad. Pierwsza zasada
to dbałość o stały i regularny wzrost konsumpcji, przy

czym wzrost ten potoinien być odczuwalny dla każdej
grupy społecznej, co oczywista — jego zdaniem — musi

poiaodoioać, że wzrost dochodów w niższych grupach
uposażeniowych muri być wyższy niż przeciętny. Drugie
wymaganie wywodzi się z zasady komplementarności.
KORNAI domaga się, by potrzeby konsumenckie były
zaspokajane proporcjonalnie przy uwzględnieniu skali
dochodów, uwarunkowań społecznych, postępu tech-
nicznego, tudzież bezioładności wywołanej nawykami.
Polityka cen miałaby tu stanowię główny czynnik
ukierunkowujący.

KORNAI opowiada się za bodźcowym systemem płac
i dystrybucji, bez jednakże stosowania jakiejkolwiek
dyskryminacji. Za warunek harmonijnego wzrostu po-

czytuje stworzenie poczucia stabilności, poprzez pełne
zatrudnienie, zagwarantowanie ochrony zdrowia i sta-

rości, tudzież ogólnego bezpieczeństwa. Palej, jako pią-
tą zasadę stawia. stworzenie warunków dla rozwoju
talentów przez możliwość prawidłowego wychowywa-
nia i kształcenia dzieci, rozszerzanie wolnego czasu

i ułatwianie mobilności. Szósta zasada to szybki rokwój
nauki zharmonizowany z potrzebami produkcji. Ko-
leina to zachowanie strvltHtralnych pronorcii
w produkcji „niekompetentywnej" (hie nadającej się
do eksportu). Ósmą zasadę KORNAI widzi w rozwoju
technologii, dociekań i jakości produkcji. Zrównowa-
żenie handlu zagranicznego przez biląns płatniczy
i równowagę międzii eksportem a produkcją, to dalsza
zasada, troskę ochrony starych iwestycji, a nie
przerzucanie wszystkiego na nowe inwestycje KORNAI
traktuje jako kolejna zasadę. Ochrona środowiska
i stała dbałość o posiadanie rezerw, to jedenasta i dwu-
nasta Zasada niezbędna przy realizowaniu harmonij-
nego wzrostu.

Zastanawiając się nad możliwościami pomiaru har-
monijnego wzrostu, KORNAI podkreśla, że niemożliwe
jest zastosowanie tu jakiegoś jednego wskaźnika, są-
dzi. że wśród wskaźników, które powinny zastąpić
fetysz „stopy wzrostu" powinien się znaleźć wskaźnik
stosunku „strumienia i zasobów" (flow and stock) wy-

kazujący stosunek rezygnacji z potrzeb dzisiejszych na

rzecz jutrzejszych. Nietrudno tu odczytać reminiscen-
cje z marshallowskięj • „renty konsumenta" i koncep-
cji w»c~ejriicania (waitinp). Jert to voszvtt). zdaniem
zgrzytliwy wtręt w rozumowaniu KORNAI, który mo-

że dzwięczy w uszach zachodniego ekonomisty znajo-
mą nutą, ale obco w uszach marksisty.

Przechodząc do rozważań na temat wzrostu „nlehar-
monijnego" , a więc gwałtownie przyspieszonego, KOR*

NAt odwołuje się do koncepcji W. ROSTOWA „takę-
-off". Okres ten na Węgrzech — zdaniem KORNAI

— przypadł w. lata 1949—1953. Ten typ ujzrostw pór
czytuje za charakterystyczny dla krajów opóźniónytth
w rozwoju gospodarczym. Sądzi, że może być stosowany
tylko przejściowo, a nie w nieskończoność. Stosowany
przez czas dłuższy wzrost gwałtowny (rush) musi prę-
wadzić do zwichnięcia proporcji i tak czy inaczej
trzeba ..przełączyć bieg na niżsrv", Fqzemvlifikuje to

rui przykładzie Węgier, ale podkreśla, ie' Węgięrskui
Republika Ludowa w latach 1960—1969 zdołała przejąć
na tory harmonijnego wzrostu. Twierdzi, że pteyfpię^
szony wzrost jest groźny dlatego, że trudno jest potem
przejść na inne tory (podobnie jak palacz, który posta-
nowił przestać palić, ale ciągle to postanowienie od-
kłada!). Twierdzi, źe przyspieszony wzrost musi*pro-
wadzić do nacisku inwestycyjnego. W wyniku, nadmier-
nych ambicji pojawia się nierównowaga pomiędzy po-
p^item a podażą, poławia się ..Mangelwirtschaft. i tti(f-
mierny popyt wywołany nieuchronną inflacją (suetioń).
Podkreśla jednak z naciskiem, że harmonijny wzrost,

musi być planowany, rynek może tu być tylko syste-
mem sygnalizacyjnym, harmonijny wzrost nie da

Więc żadną miarą osiągnąć W sposób spontaniczny.

Omawiana praca nie stanowi, oczywiście, wykładnika
pełnych poglądów KORNAI, pod tym wzgłędam
jego uprzednia praca „ANITI—EQTJILIBRIVM" pre-

zentuje znacznie szersze horyzonty i chociaż zawiera
również tezy kontrowersyjne jest bogatsza w teore-

tyczne rozważania i wnioski. Wypowiedzi KORNĄI
zawarte w tej pracy były — jak wskazywano na wstę-
pie —

przeznaczone nie dla słuchacza węgierskiego,
lecz holenderskiego, ale właśnie w związku z tym na-

suwa się refleksja, czy marksistowski ekonomista qwQli
znalezienia kontaktu ze słuchaczem nie przywykłym jfy
języka MARKSA, powinien przestawić się na prezenter
cję swych wywodów w pojęciach niemarksowskięh.
Istnieje przecie? zasadniczy nrnblem nieprzckładalności
szeregu pojęć ekonomii marksowskiej na niematksoi^r-
ską i vice versa, z uwagi na różne punkty wyjściowe,
zarówno w sferzę teoriopoznawczej, jak i metodolo-
gicznej. Nie wiem, czy książka KÓRNA1 pomogła słu-
chaczom w Rotterdamie zrozumieć problemy rozwąju
gospodarki socjalistycznej, jestem natomiast głęboko
przekonany, że czytelnikowi vi krajach socjalistycznych
daje zmącony obraz skądinąd często bardzo słusznych
dezyderatów.

„Unowocześnianie" marksizmu przez nadawanie mu

zachodniego poloru jest nie tylko zbędne ale i szkód-,
łiwe, marksizmowi nie jest potrzebna zawiła ornamen-

tyka w postaci „eleganckiej attyki", twórczy marltsitm
nie polega na eklektycznym włączaniu chociażby tylhp
terminologicznie kiteyorii, którymi operują GOSSEft
MARSHALL czy ROSTOW. Swoja krytyką walrasow-
skich koncepcji KORNAI w „ANTI—EQVILIBItIUM"
dał dowód, że stać go na prawidłowe podejście <to
współczesnych problemów gospodarczych, toteż zupeł-
nie niezrozumiały pozostaje zygzak, który znaczy w jt-
go dorobku piśmienniczym omawiana książka. Uw40ł
adresowane do KORNAI można by ękierować w wielu
wypadkach i do osób z naszego rodzimego podwórk/f,

którę często traktują marksizm i marksistowską eko-
nomię w sposób „wstydliwy" i starają się eksponować
przede wszvstMm sivoje oczytanie w literaturze hie-
marksowskiej.

SEWERYN &7RAWICKI

<) Na marginesie książki Jon asa Komsl pt. „Rusb vqrsu«
Harmonie Growth: Meditation on tha Theory and en ttw

Policies ot economie Growth", Amsterdam 187», North—Hol-
land Pub!. Co., s. IM.
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Rozgardiasz
W wypoczynku

Z - zainteresowaniem przeczytałem
zamieszczone w ostatnim dodatku
„2YCIE I ^BACA" (2G nr 2!» z lipca
1973) artykuły na temat inicjatyw w

dziedzinie organizowania turystyki,
zwłaszcza artykuł WŁADYSŁAWA
CZEPULISA pt. „ BYŁOBY NIE. DO
PRZEBACZENIA..." O regionie biało-
stockim.

Wydaje się, że należy przede
wszystkim podjąć badania studialne
nad możliwościami stworzeni;* ro'T'i-
nalnycb . centrów ' wypoczynkowych,
centrów nowocześnie zitgospouarua-,
nych, wyposażonych , w bazę noclcgo-
wo-wypoczynkową i gastronomiczną
oraz powiązanych z innymi ośrodka-
mi odpowiednią komunikacją. Na ra-

zie wszystko opiera się na inicjaty-
wie terenowej.

Mamy u nas wprawdzie centralny
organ

— Główny Komitet Kultury Fi-
zycznej i Turystyki, ale ten drugi,
człon nazwy jest członem chyba tylko
tytularnym, gdyż GKKFiT w żadnym
przypadku nie jest organem inspiiu-
Jącym lub inicjującym jakieś rozsąd-
ne poczynania w zakresie Organizacji
wypoczynku w skali centralnej lub
koordynującym poczynania innych
organów czy Instytucji nastawionych
na obsługę ruchu wypoczynkowo-tu-
rystycznego. i

Związki zawodowe Ograniczają si(?
tylko do dotowania FWP lub zakła-
dowych domów, wczasowych, a spe-
cjalistyczne lub branżowe- nr-raiii-i-

eje nastawione na świadczenie
usług tn-ystvcznych -• rlysimnn.iii f-k
znikomą bazą materialną, że w kon-
sekwencji nie osiągają stawianych
•obie celów.

W wyniku takiego układu organiza-
cyjnego co bogatsze zakłady pracy
Jeszcze w jakiś sposób rozwiązują
sprawę wypoczynku dla swoich zał-jg,
pozostała część społeczeństwa co ro-

ku ma .zamiast łatwiejszej sytuacji w

zagwarantowaniu sobie wypoczynku
raczej zwiększone trudności w tym
zakresie, nie mówiąc już o turystach
indywidualnych.

W tej sytuacji, obok prób tworze-
nia regionalnych centrów wypoczyn-
kowych, trzeba w sposób szybki i zde-
cydowany unowocześnić również i sa-

mą strukturę organizacyjną jedno-
stek obsługujących ruch turystyczno-
-wypoczynkowy i stworzyć w tym zn-

kresie nowoczesną koncepcję — zdol-
ną konkurować z najlepszymi wzor-
cami zagranicznymi.

Bez wzglądu na to, czy osiągnie-
my od razu całkowity czy tylko choć-
by częściowy sukces przy zmianie •

modelu organizacyjnego — trzeba się
Jednak, zdecydować, na jakąś kom-
pleksową koncepcję organizacyjną,
gdyż <1ntvc*"vrnsov-" w t-v"i -<-—•* —

'"
-

cle rozgardiasz nie może być dalej
toicrol". . .i!j. UUOIJLL SIL; OU.vIuill W OTFLD-

pośrctlnl sposuli ni pDzi(fit}ie i' jako-
ści odpocżynlćb ludzi'pusty: •

•mgr i\I tfRIAN1. PALLA3ŻK"
Katowice -T- Ligota

miejscowościach

Z wielkim zainteresowaniem prze-
czytałem artykuły,!:, dotyczące tury-
styki i wypoczynku na łamach „ŻY-
CIA I PRACY" („Życie Gospodar-
cze" Nr 29 ZR 22.VI1.73 r.); Cieszę się,
że Fundusz Wczasów Pracowniczych
buduje stołówki na- potrzeby ludzi
wypoczywających w danej miejsco-
wości, ale Wydaje Się, że cenna ta
inicjatywa ma zasięg'dość ograniczo-
ny i w znikomy raczej sposób wpły-
wa na «'iellyość bazy gastronomicz-
nej w naszych miejscowościach wcza-

sowych. . Wróciłem właśnie z urlopu
spędzonego prywatnie. Wielokrotnie
.musiałem korzystać z usług, rozmai-
tych -restauracji; barów i jadłodajni:*
pry walnych, ajencyjnych, państwo-
wych. l*rawie wszędzie były ogromne
trudności ze zdobyciem stolika lub
miejsca przy stoliku. Trzeba było
śpieszyć się ze spożywaniem posił-
ków, bowiem obok stali „inni wczaso-

wicze oczekujący na miejsce.
Mc dziwnemu, .:c w takiej sytuacji

w wielu przypadkach personel nie si-
lił się nawet na pobieżne Uprzątnięcie
stolika. Spożywanie posiłków w po-
śpiechu i w tak mało estetycznych
warunkach wielu wczasowiczom nie
wyisltodziło^na- zdrowie, 'tym - więcej,
że i jakość potraw pozostawiała na

oijół wiele do życzenia.
-

Ta pogoń'za
wolnym .stolikiem na pewno nie dzia-
ła na nas „kulturotwórczo". Jak w

takich sytuacjach uczyć dzieci albo
wymagać od młodzieży przyzwoitego
zachowania się przy stole?

W moim przekonaniu, nie czekając
na generalne uregulowanie spraw tu-
rystyki i wypoczynku, trzeba przy-
stąpić do budowy w miejscowościach
wczasowych — typowych pawilonów
przeznaczonych na bary szybkiej ob- •

sługi, zapewnić im odpowiedni perso-
nel i odpowiednie dostawy mięsa, ryb,
mleka i jarzyn. Przez wiele jeszcze
lat z.iaczna część naszych obywate-
li będzie musiała spędzać urlopy pry-
w!\*iie. Dziś. o ile znalezienie kwa-
tery prywatnej nie przedstawia więk-
szego problemu, o tyle wyżywienie
jest problemem bardzo pbważnym.

Nie jest to przecież sprawa tylko
In7v tzar1 ronomic^ncj. ale ''niezado-
walającej sieci sklepów, nieadekwat-

nych do potrzeb wczasowiczów godzin
pracy sklepów spożywczych, niedo-
statecznego w niektórych przypad-
kach zaopatrzenia itd. Znowu więc .

postuluję, ' aby w miejscowościach
wczasowych budować kioski spożyw-
cze, wyposażone w lodówki. W zależ-
ności od potrzeb miejscowych kioski
takie można by otwierać tylko w cza-

sie sezonu. Pozostaje oczywiście pro-
blem angażowania personelu. Nieraz
Już w ńaszej prasie, a i w „2yc1u
Gospodarczym" też — wskazywano na

możliwość zatrudniania studentów.
Warto na pewno przystąpić do prak-
tycznego realizowania tego projektu.

Wyjaśnienie
„Motozbytu"

W liście do redakcji pt.„Motozbyt
nie chce się trudzić" — zamieszczo-
nym w nr 28 „Życia Gospodarczego"
z 15.VlI.br. zastały pominięte zasad-1
nicze dla -prawy elementy, tym sa-

mym notatka jest tendenćyjna i nie
przedstawia stanu faktycznego.

Należy rozróżniać: zagadnienie za-

bezpieczenia ciągłości zaopatrzenia-
stoczni w elementy niezbędne do wy-
posażenia statków1 — i to zagadnienie
wykracza ppza sferę działalności, or-

ganizacji MOTOZBYT oraz zagadnie-
nie możliwości dokonania w placów-
kach MOTOZEYT-u prze;: służby za-

opatrzenia stoczni zakupów . potrzeb-
nych temu zakładowi części zamien-
nych motoryzacyjnych lub akceso-
riów nil ogólnie Obowiązujących .za

-

sadach dla odbiorców tzw. pożaryn-
kow.vch. 1

Zabezpieczenie ciągłości dostaw e-

lementów niezbędnych do ,wyposaże-
nia statków może i'powinno być za-

gwarantowane Jedynie w: ramach u-

mowy kooperacyjnej- między wyko-
nawcą danego. elemeiitu S • zakładem
produkującym wyrób' finalny.

W konkretnym przypadku umowa

taka powinna być podpisana mię-
dzy Spółdzielnią pracy. „P ROĆZE-
SAM" w Bydgoszczy* . . ą''••Stocznia
Gdańską. .lednotzcśrif^- uprzejmie in-
formujemy, że organizacja MOTO-
ZBYT nie ;ińą anj .nie .żastrżftĘłi so-

bie wyłączności sprzedaży *sjńarowi]ic
produkowanych . przez w?W Spół-
dzielnię. .'> ..,- ,' .

Spółdzielnią „PEOCZESAM!' przy-
jęła do realizacji w r. 1973 złożone
przez przedsiębiorstwa zamówienia
na omawiane smarownice. Nie jest
to równoznaczne z sucestia, wyni-
kającą z omawianej .notatki, .że orga-
nizacja MOTOŻBYT zastrzegła do
swojej dyspozycji całość mocy pro-
dukcyjnych Spółdzielni „PROCZK-
SAM". Prawdą jest natomiast, że za-
mówienia przedsiębiorstw MOTO-
ZBYT obejmują jedynie przewidy-

ne • potrzeby indywidualnych u-

żytkowników pojazdów samochodo-
wych oraz stacji obsługi pojazdów
samochodowych. ...........

" W tej sytuacji słuszne Jest stano-
wisko PP MOTOZBYT • w Gdańsku
odmawiające potwierdzenia złożonego
przez Stocznię . Gdańską zamówienia,
gdyż byłoby to równoznaczne z po-
zbawieniem' rynku tego asortymentu
na rzecz zakładu produkcyjnego.

Przedstawiana sytuacja nie wyklu-
cza możliwości dokonywania przez
służbę zaopatrzenia Stoczni Gdań-
skiej zakupów w placówkach MOTO-
,-ZBYT-u również w Gdańsku na za-
sadach ogólnie obowiązujących od-

• biorców pozarynkowych — oczywi-
ście po zaspokojeniu potrzeb tych od-
biorców, których obowiązek zaopa-
trzenia obciąża organizację MOTO-
ZBYT.

Nie podejmujemy natomiast mery-
torycznej dyskusji nad obowiązują-
cym w istniejącym w Polsce syste-
mie gospodarczym modelem obrotu
towarowego, gdyż jako Jedno z ogniw
tego modelu, działające w ramach
obowiązujących aktów normatyw-
nych, nie czujemy się dó.tego upo-
ważnieni..

inż. ANDRZEJ SZYMAŃSKI
Dyrektor Technićzny

Centrali Techniczno-Handlowej
MOTOZBYT w Warszawie

Scena czy teatr

i za ile?
W „2ywociku Gospodarczym" u-

mteszczonym w 'ŻG nr 28 informowa-
liśmy, że klient "w PDT w- Gdańsku
naby) za 120 zł zabawkę nazwaną
„Teatr tyci-tyci", a po rozpakowaniu
okazało się, że Jest to tylko pusta
scena. Kukiełek w opakowaniu nie

•bv!o i nie można ich było w PDT
kupić, nawet za dopłatą. Spółdzielnia
Pracy „Wiedza" i Kijkowa wyja-
śnia';
, „ Spółdzielnia nąsżą. jest producenr

tem teatrzyków — „Tyci-tyci" (sccń-
Ka),-" do której produkujemy jako- do-
datkowe zestawy 14 przedstawień, .

—

pacynlU -r kukiełki. PDT Gdańsk nie
jest naszym bezpośrednim odbiorcą
lecz WPHAPiS' — Gdańsk. Brak orien-
tacji \handlowców PDT — Gdańsk
spowodował, że "teatrzyk „Tjrci-tyci"
zakupił .klient beż wyjaśnienia, że
Jest. to tylko scenka, -do któ>ej na-

leży zakupić dodatkowo przedstawie-
nie w zależności od zainteresowania
dziecka.

W załączeniu przesyłamy ofertę —

zamówienie z. pełnym zestawem pro-
dukowanych przez naszą Spółdzielnię
wyrobów.

MARTA ŁAGAN
' Kierownik Adm. Handlowy
Spółdzielni Pracy „Wiedza"

Kraków

P. Ś. Rzeczywiście oferta jest nie-
bagatelna. Chętnie prześlemy ją
klientowi z Gdańska, żeby zapełnił
pustą scenę, którą w naiwności, du-
cha -utożsamił z nazwą na opakowa-
niu „teatr". Uprzedzamy tylko, że
ceny przedstawień są o wiele wyż-
sze

— od 170—316 zl, a ceny pojedyn-
czych pacynek sięgają od 33 do 50 zł.
Nie wiemy więc, czy nie lepiej oddać
„teatr" PDT-Gdańsk. Niech sprzedaje
od razu w zestawach, żeby człowiek,
wiedział, co go czeka.

Red.

Po co tworzyć
fikcję?

Niewłaściwie uregulowana Jest —

moim zdaniem — Sprawa odpłatności
za używanie prywatnych samochodów
dyrektorów przedsiębiorstw do celów
służbowych. Chodzi o przypadki, gdy
dyrektorzy mają przyznane miesięcz-
ne lub kwartalne limity kilometrów,
których wykorzystanie udowadniają
kartami drogowymi. Teoretycznie
wszystko powinno być w porządku.
Wykazana jest data 1 godzina jazdy,
trasa, liczba przejechanych kilome-
trów. W praktyce jednak niektórzy
dyrektorzy przyznany limit np;
700—1000 km miesięcznic 1 wynikają-
cy stąd ekwiwalent (2,30 zł/km) w wy-
sokości llilO—2300 zł utożsamiają z ryr
czaiłem, tzn. uważają, że za sam fakt
używania własnego samochodu na-

leży im się miesięczny dodatek , w

podanych powyżej kwotach. Wypeł-
nienie kart drogowych, tzn. rozpisa-
nie limitu kilometrów, jest tylko pu-
stą formalnością, do której prawdzi-
wości nic przywiązuje się żadnej Wa-
gi. Rozpisanie kllohictrów polega za-

tem na wykazaniu kilkakrotnych" w

ciągu dnia wizytacji kooperantów; w
możliwie odległych dzielnicach mia-
sta, objazdach magazynów i składo-
wisk, zawyżaniu tras itp. Wypełnia-
nie kart robi się z reguły hurtowo,
zą cały miesiąc lub kwartał.

Takie postępowanie nie znajduje ąk-.
ceptacji wśróu pracowników. Uwaiżą,-
ją oni, że dyrektorzy nadużywają
swych uprawnień do osiągania osobi-
stych korzyści, że nie podlegając bie-
żącej kontroli wykazują kursy, "któ-
rych nie. odbyli. A że przykład IBzie
z góry, uważają, iż i im wolno do-
pisywać różne wydatki przy rozlicze-
niach z podróży służbowych, bądź
przy drobnych zakupach. Wszystko to
razem wyrządza wiele szkody dyscyp-
linie finansowej.

Wydaje się konieczne, by w stosun-
ku do dyrektorów stosować wyłącznie
zasadę kwotowych ryczałtów mie-
sięcznych bez stosowania kart drogo-
wych i rozpisywania kilometrów. U-

nllinie się w ten sposób żenujących
przypadków „naciągania" limitu.

Dlaczego ginie
doświadczenie?

Od pewnego czasu nosżę' się z za-

miarem zgłoszenia uwag na temat
marnowania zdobytego doświadcze-
nia. Mam tu na myśli doświadczenie
prof \ '-cyjne, które dany zakład zdo-
był toku produkcji. Rozpocznijmy
od takiego przykładu: trzeba powtór-
nie produkować detal (chodzi tu o

odlewy), którego produkcja była kie-
dyś opanowana, ale dokumentacja jest
już niekompletna, podobnie z oprzy-
rządowaniem. Dlaczego tak się dzie-
je? Dokumentacja nie zawsze jest w

zakładzie dostatecznie chroniona.
' Swobodny dostęp do niej sprawia, że
trafia ona do różnych rąk. Np. na

dokumentach figuruje uwaga, że ry-
sunek pobrał ob. X, a tenże ob, X
czyni dopisek w terminie później-
szym, że takiego rysunku nie posia-
da.

Ludzie odpowiedzialni za organiza-
cję pracy powinni zainteresować ,się
tym problemen;, bo to w gruncie rze-

czy poważna sprawa. Tu tkwi począ-
tek ńaśzych opóźnień produkcyjnych,
przekroczeń kosztów produkcji. Op-
rzyrządowanie trzebi pobrać na sta-
nowisku pracy i okazuje sic, że są
poważne ubytki. Brakuje wielu ele-
mentów, które trzeba na ńowo wy-
konać, bo produkcja musi w końcu
ruszyć. Są . też', przykłady, kiedy
stwierdza się całkowity hralt oprzy-
rządowania. Magazyn -jednak informu-
je, że oprzyrządowanie zostało kiedyś
tkrn pobrane na Warsztat,'"ale nie do-
konano; żwrotu. Tu tkwią poważne
rezerwy,' za którymi tak się ugania-
my.

Do tego dochodzi jeszczę płynność
kadr. Ludzi się zmienili, ci co przysz-
li, nie dysponują notatkami poprzed-
ników i wystawiają dokumentację na

wykonanie nowych elementów oprzy-
rządowania, kiedy takie /samo oprzy-
rządowanie leży już- ;w magaśynie.

W" świetle takich 'zjawjSk organiza-
cyjnych njszc. doświadczenie kiedyś
'zjlobytc {Jrzy produkcji- odle.wó>v, nie
może być w pełni'wykorzystane przy
•powtórnej, prodtijcęji. Dzieje się tak,
ponieważ - nie ^doceniamy spraw o-

przyrzą-dowania i dokumentacji. Czę-
sto traktujemy to jako rzeczy drob-
ne, chociaż kryje się za tym wiele
złotówek, gdyż są wydarzeniami ltaż-

. dego.. dnia. Ludzie ^szukają tematów
Wielkich — zapominając o „małych"
sprawach.

HENRYK KNOP
samodzielny technolog w

„ Zamechu"
Elbląg

JAKOŚĆ OBUWIA

O 15,9 proc. w porównaniu z

rokiem poprzednim wzrosła ilość

reklamowanego obuwia. Nato-
miast ilość reklamacji, które

wpłynęły do Wojewódzkich
Przedsiębiorstw Handlu Obuwiem
w tym samym okresie zwiękp^ła
się o 23,7 proc. Tą niepokojąca Sy-
tuacja jest jedną z przyczyn pod-
jęcia* sondażu" Wśród klero^Mi£<j}s,}.
sklepów społemowskich. W wiek-':,
szóści sklepów co 20 sprzedana,
para obuwia , ma ukryte wady.
W 27 proc. placówek społemow-
skich przeciętnie co 12 para obu-
wia jest reklamowana przez

klientów, czyli na każde 1000 par

wypada od 60 do 100 reklamacji.

Najwięcej, bo 25 proc. obuwia
Wyjściowego jest reklamowane z

powodu odklejania się spodów
oraz 19 proc. z powodu pękania
wierzchów. Do częstych przyczyn

reklamacji należy łuszczenie się
lakieru i psucie się zamków bły-
skawicznych w obuwiu zimowym
i w letnich kozaczkach damskich,
pękanie szwów, odrywanie pa-

sków w sandałach i galanterkach,
żółknięcie białego lakieru przez

stosowanie nieodpowiedniego kle-
ju.

Nabywcy w sklepach społe-
mowskich mają prawo domagać
się: naprawy obuwia w ciągu 14

dni, zwrotu pieniędzy lub zamia-

ny kupionej pary obuwia na in-

ną. 85 proc. klientów wybiera
zwrot pieniędzy. W większości
przypadków klienci zwracają do

sklepu obuwie częściowo znisz-

czone, które mimo głębokiej prze-

ceny nie znajduje nabywców. 9

proc., n abywę£w. ^2;ą5j}i§nia rekla-

mowaną'parę obuwia ,na innąj'szaś
6 proc. nabywców, -pfleterjaj.e, na-

vpr^jKg. ii^ ^onegovftb.u .u -i^' • -

• Do ńajtóę§$iejr Tek^toowafiego •

przez klienta obuwia produkcji
krajowej, respondenci- zaliczyli:
półbuty męskie — „Słupsk".
„C hełmek"; kozaczki damskie —

„ Radóskór" , „ Podhale"; półbuty
damskie —

„ Słupsk"; „Radóskór" ,

„Chełmek" oraz galanterki —

„Słupsk" , „ Radóskór" i „C heł-
mek''. (msk).

USPRAWNIENIE NA UNII* '

PRZEDSIĘBIORSTWO—
ZJEDNOCZENIE-
MINISTERSTWO

Na podstawie oceny i wniosków

Międzyresortowego Zespołu do

kompleksowego zbadania systemu
. wzajemnych stosunków przed-

• siębiorstwo-zjednoczenie-Tnini-
sterstwo, przewodniczący Zespołu
do spraw wdrożeń inicjujących

kompleksowe zmiany w metodach

planowania i zarządzania gospo-

darką narodową został zobowią-
zany przez Prezydium Rządu do

opracowania ramowej koncepcji
makroorganizacji przemysłu. Ma.
ona m. in. zawierać propozycję
kierunków zmian strukturalnych
i organizacyjnych *

' przemysłu)
kompetencji' i uprawnień- poszcze-

gólnych. s^cze!)^ ^arządząriia oraz

powiązań' ihięclzy "nimi, lj
a ta&żfe

współpracy i:'powiązań jednostek
ró.wnorzędnych.

Praca ta ma być wykonana do .

końca marca 1974 r., a następnie
• do. końca czerwca 1974 r. ma zo-

Stać przygotowany projekt usta-

wy o przedsiębiorstwach pań-i
stwowych, zjednoczeniach i kom-
binatach wraz z projektami ak-
tów wykonawczych. (Sb)

MAGAZYNY CZEKAJĄ
NA ZBIORY

W br. bezpośredni odbiór '
z

gospodarstw chłopskich jest dla
rolników bardzo korzystny, toteż

postulują oni rozwijanie tej for-

my skupu. Niezależnie od wła-

snego taboru GS i PZZ za-

angażują środki transportowe in-.,
nych przewoźników oraz. w mia-

rę możliwości także niektórych
organizacji gospodarczych.

W .br, przekazywano nowe ele-

watory zbożowe w Człuchowie i

Kątrzynie oraz dwie bazy maga-

zynowo-suszarnicze w Redle (woj.
koszalińskie) i Białej Piskiej (woj.
olsztyńskie). Kilka mniejszych o-

biektów wybudowały GS.

Jeiśli zajdzie potrzeba PZZ u-

.Ipwych :. pojemników ..składające'

pateril, z których każdą mieści
około l50 ton żiarna. niektó-
rych magazynach" i elewatorach
uruchomiono specjalne pomosty
ułatwiające szybki rozładunek
zboża'z samochodów. (msk)

REMONTY BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH

Kontrole remontów budyn-
ków , mieszkalnych, znajdują-
cych się w admiriistracji rad na-

rodowych wskazują, że nie mają
one jeszcze wystarczającego ro-

zeznania p.otrzeb na tym odcinku.

Często remonty, są podejmowane
nie w tych obiektach, które naj-
bardziej tego wymagają, głównie
ze względu na nieprawidłowości
inwentaryzacji stanu techniczne-
goi zaniedbania okresowych
przeglądów technicznych.

W wielu przypadkach pomijane
są -budynki, które ze względu na

potrzebę wykonania napraw za-

bezpieczających powinny być wy-

konywane w pierwszej kolejno-
ści. W konsekwencji znacznie

wzrastają koszty napraw doko-

nywane w późniejszym okresie.

Niektóre budynki nie są włą-
cżańe- Ho -planu^emoirtovteKapital-
ny.'h

:
ze ^-względu na brak rriie-

szka^j.., zastępczych,^ wykorzysty-
wanych niezgod nie* i ich'"przezna-
czeiiieiiii: Liczbę- tego typu 'mie-
szkań: szacuje się na 2rtys. izb.

Nie brak też przypadków po-

dejmowania remontów, których
koszt przewyższa koszt wzniesie-
nia nowego budynku.

Planowane terminy zakończe-
nia'remontów kapitalnych w ok.

40%- remontowanych budynków
nie są dotrzymywane. W wielu

przypadkach już same ustalone w

p^nie terminy są znacznie dłuższe
od cykli normatywnych. To prze-

dłużanie się robót najczęściej
związane jest z nieprzestrzega-
niem przez przedsiębiorstwa re-

montowo-budowlane koncentra-

cji potencjału wykonawczego.

Sygnalizowane często zaniedba-
nia w jakości robót remontowych
są zazwyczaj wynikiem niedo-
statków kontroli wewnętrznej
przedsiębiorstw . remontowo-bu-

dowlanych i słabego nadzoru ze

strony zarządów budynków mie-

szkalnych. (sb).

PROGNOZY
BUDOWNICTWA.
MlilZKANIOWEGO.

Btrdbwnict\Vo mieszkaniowe za-

kł?4a. oddanie^ JH kwartale

1,6 mip. ni . kw. powierzchni • niię^
szkalńej, czyli ~óct+ stycznia dd
września' 100 tys. mieszkań.

Według "
ocen najpilniejszymi

problemami będzie • rozwiązanie
spraw transportu i dostaw kon-

strukcji stalowych. Wymaga to

szybkiej realizacji planów rozbu-
' dowy bazy transportowej budo-

wnictwa oraz maksymalnego wy-

korzystania zdolności produkcyj-
nych u wytwórców stalowych e-

lementów budowlanych^

Szybkiego rozwiązania oczeku-

ją również"' sprawy kadrowe.

Szczególnie ostry deficyt siły ro-

boczej • odczuwają przedsiębiorą
stwa budowlane Łodzi, Warsza-

wy, Gdańska i Mazowsza. Np.
Mazowieckiemu Zjednoczeniu
Budownictwa brakuje tysiąca lu-

dzi, a Zjednoczeniu Gdańrkicmc

podobne braki uniemożliwiają
prowadzenie prac wykończenio-
wych w wielu gotowych już „na

surowo" obiektach. (msk)

MIMOCHODEM

Na bazarach większych miast Polski szlagierem sezonu są damskie •

zegarki na rękę wielkości średniego budzika, o jaskrawopomarańczo-

wych wskazówkach. Moda przyszła W ubiegłym roku z Londynu. Tam

i akie zegarki kosztują około 3 funtów i parę osób zrobiło na nich do- •

skonały interes. Zegarek taki zrobiony jest prawie w całości z plastyku,

•d. werk jest tak. tandetny, że każdy zegarmistrz po otwarciu koperty

przysięga na Wszystkie świętości, ze TO nie może chodzić.

Na bazarze Różyckiego taki modny zegarek można kupić za jedyne

500 zł. To znaczy ceną startowa, wynosi 600 zł ale stówę handlarz zaw-

sze opuści. Nic dziwnego, jeśli zważyć, że koszty produkcji są 10-krot-

nie niższe. Materiałem wyjściowym jest tzw. kieszonkowy buksiak fir-

my Keiser — do nabycia za jedyne 6 marek w NRD. Z buksiaka usuwa

się uszko" do łańcuszka, przy pomocy cienkiego gwoździa wybija się

w kopercie 4 dziurki, przez które przewleka się zaczepy do paska zro-.

bione ze spinaczy (typ GP — PMD/30 BN—63/8541—04 a 4,50 zł za 300

sztuk). Ostatnim zabiegiem kosmetycznym jest nakłejenie na wska-

zówki dwóch cienkich paseczkóu? z jaskrawego, pomarańczowego

'płąśtyku i pomalowanie wewnętrznej części cyferblatu żółtą akwa-

relą.

Dziesięciokrotny zysk spędza sen z oczu konkurentów. Dzięki naszej

redakcyjnej siatce szpiegostwa przemysłowego uzyskaliśmy jednak ści-

- śle tajne informacje, (tylko dla Czytelników „Życia Gospodarczego"),

że PP „Jubiler" szykuje bombową transakcję. Dyrektor • „Jubilera"

wysłał tydzień temu do NRD zaufanego pracownika do specjalnych
• poruczeń mgr inż. X (ddres i nazwisko nie znane redakcji). Z firmą

Keiser zawarto kontrakt o następującej tr.eśc$ -producenci zainstalują

sami zaczepy do paska, zmienią .wskdzóieki.na plastykowe.i, pomału ją

cyferblat, a za te zmiany dostaną zą każtljiizcgarpk1 ąie 6 a'~ T2 piarik.

Cieszą się z tego interesu ogromnie, ale jesżcee 'bardziej się eicszy^ dy-

rektor „Jubilera", który sprzedaje zegarki po konkurencyjnej dla. 'ba-

zaru cenie 450 zł od sztuki i tłucze pieniądz, że hej!

Według doniesień innych agentów "przeciek informacji o tęj,'tran-

sakcji niesłychanie zbulwersował dziennikarzy, dyskutujących o mode-

lu konsumpcji. Są dwa obozy. Jedni twierdzą, że potrzebna nam jest

wyłącznie produkcja zegarków solidnych i powołują się na przykład

Big-Bena i zegarów dr. Przypkowskiego, drudzy twierdzą, że najważ-

niejsza jest szybka rotacja dóbr konsumpcyjnych. Według niespraw-

dzonych informacji w związku z.tym sporem iu najbliższym czasie ma

dojść do pojedynku między redaktorami Januszem Dąbrowskim i Er-

nestem Skalskim. Redakcja „Literatury" wyśle specjalnego korespon-

denta.

Gdyby jednak dyrektor PP „Jubiler" zamierzał wysłać sekundantów

do ASKARA zarzucając mu wyssanie całej historii transakcji z pal-
ca racja będzie po jego stronie. Transakcja taka zresztą jest niemożli-

wa, bo...

Właśnie, dlaczego?
ASKAR
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