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NASZ KOMENTARZ

WYSOKIE tempo wzrostu produkcji i inwestować

nia, jakie obserwujemy w gospodarce, wiąże się,
obok innych zjawisk ekonomicznych, z szybkim

powiększeniem się importu, w tym także importu
surowców. Ropy naftowej importowaliśmy np. w 1970
roku ok. 7 min ton, a w dwa lata później już blisko
10 min ton. Przywóz żelaza między 1970, a 1972 rokiem

zwiększył się o blisko 1 min ton. Cyny zakupiliśmy
w 1970 roku 3537 ton, a w 1972 roku już 4780 ton.

Podobnie ma się spraiva z niektórymi nawozami, ma-

teriałami budowlanymi, zwłaszcza cementem, częścią
surowców dla przemysłu lekkiego, czy paszami.

Rysującą się tendencję wzrostu importu surowców
na potrzeby rozwijającej się gospodarki odczytać
można także wyraźnie z kształtowania się salda ob-
rotów handlu zagranicznego w tej grupie towarowej.
Rosnące saldo ujemne wykazują wyroby przemysłu
metalurgicznego obejmujące m. in. surowce hutnicze,
surówkę, żelazostopy, wyroby walcowane, rury stało-,
we, czy wszelkiego rodzaju blachy. Podobnie przed-
stawia się sytuacja, jeśli chodzi o wyroby przemysłu
chemicznego, takie jak kopaliny chemiczne, produkty
nieorganiczne, tworzywa sztuczne, kauczuki, włókna
sztuczne i nawozy, chemiczne tworzywa dla budow-
nictwa. Zagadnienie materiałochłonności naszego roz-

woju nie przestaje więc ani na chwilę tracić aktual-
ności. Odbicie, jakie problem ten znajduje w handlu

zagranicznym, zwraca naszą uwagę tym bardziej, że
wśród zakupywanych za granicą towarów surowce sta-

nowią te grupę, którą, mówiąc obrazowo, najłatwiej
się przejada, a jednocześnie są to zakupy coraz bar-

dziej kosztowne. Szczególnie w sytuacji, kiedy ceny
na surowce rosną w tempie od lat niespotykanym.
Miedź elektrolityczna kosztowała w połowie ubiegłe-
go roku 420 funtów szterlingów za tonę. Dziś kosz-

tuje 814 funtów. Złom stalowy kosztował w lipcu
1972 roku 36,2 doi. za tonę. Obecnie płaci się 53,8 doi.
za tę iłość. Podobne wzrosty cen na przestrzeni za-

ledwie roku notuje się, jeśli chodzi o bawełnę, ziarno
soi (ważna pasza) kauczuk, czy pszenicę.

/
MPORT surowców nie jest czymś wyjątkowym
io działalności gospodarczej. Stanowi, i poza nie-

licznymi wyjątkami musi stanowić przy współ-
czesnym teiwpie rozwoju produkcji na świecie, inte-

gralną część tej działalności. Ale jest także ewidentne,
że zarówno z powodu ilości importowanych obecnie

surowców, jak i wysokich t rosnących cen, zakupy
te zaczynają wpływać na napięcie w naszym handlu

zagranicznym (zresztą nie tylko naszym), wyrażające
się rozwieraniem tzw. nożyc między importem i eks-

portem. Podkreślić przy tym trzeba, że ta właśnie

grupa towarów zaczyna, w istotny sposób ważyć na

rozmiarach całości importu (obok wyrobów przemysłu
elektromaszynowego).

Ograniczenie importu surowców musiałoby się od-
bić na wielkości produkcji, nie niówiąc o kosztach

wynikających z nieuchronnego w takiej sytuacji ha-
mowania działalności inwestycyjnej. Jakie jest zatem

wyjście? Więcej produkować z każdej tony surowca.

Jest to oczywiście tylko hasło, które musi się wyra-
żać w konkretnych rozwiązaniach w każdej branży
i w każdym zakładzie.

Można tu tylko przykładowo wymienić pewne kie-
runki działania. Pierwszy z nich — to zmiany w tech-

nologii, często jeszcze najsłabszym ogniwie wielu pro-
cesów wytwórczych naszego przemysłu. Sprawa ta

o tyle nabiera obecnie znaczenia, że kładziemy duży
nacisk na działalność modernizacyjną w procesach
inioestycyjnycH.^óftePKiżaĆfltłączy się z reguły z wy-

mianą parku maszynowego i prowadzi do stosowania

nowych technologii. Trudności surowcowe powinny
więc skłaniać do szukania tutaj postępu materiało-

oszczędnego, do takiej modernizacji, która pozwoli
osiągać wysokie parametry wyrobu finalnego przy
mniejszym zużyciu surowców lub zastosowaniu tań-

szych substytutów. Nie chcemy być nudni i powta-

rzać spraw już dziesiątki razy opisywanych, ale przy-
kład obróbki płastycznej i obróbki skrawaniem jest
tu tak wymowny, że trudno się powstrzymać od przy-
toczenia tego przykładu raz jeszcze.

Drugi kierunek — to sprawa struktury produkcji
finalnej. I tak np. przemysł odzieżowy twierdzi —

i nie bez racji — że możliwości uzyskania u nich

oszczędności materiałoiuych przez lepsze wykroje i po-
prawę konstrukcji szytej odzieży są już bardzo nie-
wielkie. Ale przecież możliwości uzysftania oszczęd-
ności materiałowych — choć tak w statystyce nie są
one ujmowane — w tym przemyśle polegają prze-
de wszystkim na lepszym dostosowaniu struktury pro-

dukcji do popytu. Jeżeli z dobrych materiałów szyje
się niemodne sukienki czy koszule, które nie znajdu-
ją nabywców i trzeba je potem przeceńiać, a mimo
to zalegają magazyny — jest to marnotrawstwo su-

rowców ewidentne (nie tylko zresztą surowców). Jest
to oczywiście znów tylko przykład. Chodzi nam jednak
o podkreślenie, że wysoka jakość, niezawodność wy-
robów i — co najważniejsze — struktura produkcji
zgodna z zapotrzebowaniem — to także ogromna re-

zerwa oszczędności materiałowych, w szerokim sensie

tego słowa.

Wreszcie jest ogromna sfera działań organizacyj-

nych, o które]' tu, szerzej pisać nie będziemy, gdyż
poświęcamy im stale wiele uwagi w naszym piśmie.
Słynne już „minima hutnicze", cała sfera obrotu, ma-

gazynowania, transportu surowców i materiałów do

produkcji — jest dziedziną, gdzie również, mimo pew-

nego postępu, kxyją się ogromne rezerwy.
To wszystko oczywiście może nam pomóc w zła-

godzeniu bariery surowcowej, która aktualnie . naj-
mocniej daje 0 sobie znać w handlu zagranicznym.
Dlatego też pisząc „więcej z każdej tony surowców",
mamy również na myśli produkcję eksportową.

W praktyce jest to równoznaczne z wysokim stop-
niem uszlachetnienia podstawowych materiałów i-su-
rowców. Wysoki stopień przetwarzania surowca jest
zaś możliwy, jak zdołaliśmy się już niejednokrotnie
przekonać, tylko w warunkach wysokiej koncentra-

cji i specjalizacji produkcji. Rozdrabnianie działalno-
ści eksportowej ogranicza możliwości akwizycyjne
(choćby z powodu braku odpowiedniej masy towa-

rowej), a ponadto sprawiaj że spada efektywność eks-

portu, ponieważ koszty są zbyt wysokie w relacji
do efektów..

SUROWCÓW importujemy dużo i będziemy impor-
tować jeszcze więcej. Jest to prawidłowość ro-

zwoju. Dlatego m. in. tak ważne jest zapewnienie
dużej dynamiki eksportu, eksportu opłacalnego, który
musi zapewnić nam stały wzrost naszych zdolności

importowych. '

Nie najlepsze rezultaty gospodarki materiałowej
i surowcami przeradzają się — 'w naszych warun-

kach — bardzo szybko w napięcia w handlu zagra-
nicznym. (Na tym właśnie polega zasadność często
powtarzanej formuły, że handel zagraniczny jest ba-
rometrem sprawności działań gospodarczych). Ograni-
czać import surowców jest bardzo trudno bo to

bezpośrednio odbija się na dynamice wzrostu produk-
cji. Trzeba więc mieć świadomość, że w warunkach

napięć w handlu zagranicznym import ten staje się
konkurencją dla importu maszyn, a następnie może
stać się konkurencją dla przywozu dóbr konsumpcyj-
nych. '

Inaczej rriówiąą to, czy potrafimy poprawić gospo-
darowanie surowcami, i . materiałami może stać się
jediiyrh z zasaclnihżyćh czynników kształtowania sfr-
tuacji rynkowej. W tym m. in. związku przejawia się
sens społeczny, tak zdawałoby się odległej od zagad-
nień społecznych problematyki gospodarki materiało-

wej. Stąd aktualność skutecznych działań na tym po-
lu pozostaje niezmieniona.

AD.

TRANSPORTOWE PRZYSPIESZENIE
ZBIGNIEW
WYCZESANY

Transport, łqczqc rozmaite dzie-

dziny życia społecznego, odgry-

wał zawsze ważnq rolę jako czyn-

nik produkcji i rozwoju. Rola

transportu niepomiernie wzrosła

w ostatnim czasie, w dobie przy-

spieszonego rytmu życia gospo-

darczego. Nie wystarczy tylko

produkować więcej towarów.

Dla sprawnego funkcjonowania

gospodarki w warunkach lepszej,

wydajniejszej pracy fabryk, ko-

palń i hut, budownictwa i rol-

nictwa, wzrostu obrotów handlu

zagranicznego, większego poto-

ku towarów na zaopatrzenie

rynku wewnętrznego itp., po-

trzebny jest równie sprawny, ró-

wnie przyspieszony rytm pracy

transportu.

PRACA
transportu w ostatnich"' la-

tach ubiegłej pięciolatki przebie-
gała w warunkach ostrych na-

pięć i trudności, spowodowanych
głównie niedostateczną rozbudową i

modernizacją poszczególnych gałęzi
krajowego systemu transportowego
w stosunku do rosnących ilościo-

wych i jakościowych potrzeb prze-

wozowych gospodarki narodowej i

społeczeństwa.
Na szczęście, nie trzeba już obec-

nie nikogo przekonywać o potrzebie
intensywnego nadrabiania opóźnień
w rozbudowie infrastruktury tran-

sportowej kraju i tworzenia organi-
zacyjno-technicznych zrębów dla

zintegrowanego systemu transporto-
wego.

Dla zapewnienia potrzeb przewo-

zowych gosporaki i społeczeństwa,
złagodzenia występujących trudfto-
źci przewozowych oraz wyrównania
powstałych opóźnień w rozwoju bazy
materialno-technicznej transportu —

w trakcie formułowania zadań obec-

nego pianu pięcioletniego — opracor

wano w miarę kompleksowe progra-
my rozwiązania podstawowych prob-
lemów rozwoju transportu do roku
1975 i w latach późniejszych. Progra-
my te uzyskały aprobatę Biura Poli-

tycznego KC PZPR i Prezydium
Rządu. Skierowano zwiększone środ-
ki na rozbudowę i modernizację kra-

jowego systemu transportowego. W
.ten sposób transport po raz pierwszy
po wojnie ma nie tylko wyraźną
perspektywę stopniowego wychodze-
nia z powstałych napięć i trudności,
lecz także możliwość dostosowania

tempa rozbudowy i modernizacji
swojej bazy materialno-technicznej
do zakładanego wzrostu potrzeb
przewozowych.

Równolegle z inwestycyjnymi
przedsięwzięciami i organizacyjnymi
przygotowaniami do wzrastającej
masy ładunków towarowych uznano,
że przewozy osób transportem pu-
blicznym wchodzą w skład pojęcia
standardu (jakości) życia, a zatem i
w tej dziedzinie bieżące i długofalo-
we działania zmierzać powinny do

radykalnej poprawy warunków po-

dróżowania zarówno na dalekich
trasach, jak i w ruchu podmiejskim.

TRANSPORTOCHŁONNOŚĆ
GOSPODARKI

Nie można jednak oczekiwać, aby
w okresie jednego pięciolecia tran-

sport zdołał nadrobić wszelkie opóź-
nienia, narosłe w ciągu bez mała

trzydziestu lat, zwłaszcza że rów-
nocześnie transport w związku z

przyspieszonym tempem wzrostu go-
spodarki, musi przewozić więcej ła-
dunków niż pierwotnie zakładano.
Proces modernizacji transportu rea-

lizowany jest więc w warunkach

wzmożonego ruchu, napięć i wciąż
nie w pełni zaspokajanych potrzeb
przewozowych.

Trzeba pamiętać, że nasza gospo-
darka w odróżnieniu od wielu kra-

jów charakteryzuje się ogromną
transportochłonnością. Wydobywamy,
eksportujemy i importujemy znaczne

ilości surowców. Pogłębianie się żaś

specjalizacji i kooperacji produkcji

powoduje wyższy niż proporcjonalny
do ogólnych rozmiarów produkcji
wzrost wymiany towarowej. Tran-

sport będąc technicznym instrumen-
tem wymiany dóbr i usług, wynika-
jących z podziału pracy oraz fizycz-
nych przepływów międzygałęziowych
i międzyobszarowych, jest wi$e u-

niwersalnym kooperantem gospodar-
ki narodowej.

Obowiązki tego kooperanta wobec

gospodarki w ujęciu tonażowym
podwajają' się mniej więcej co dzie-

sięć lat: przewozy ładunków wszy-
stkimi rodzajami transportu wynio-
sływ1950r.342minton,w1960r.
— 720 min tort, w 1970 r — 1290 min
ton. Z opracowanych prognoz fizycz-
nego wzrpstu gospodarczego wynika,
że zapotrzebowanie na przewozy ła-
dunków nadal będzie szybko wżra-
stać. Przewiduje się, że przewozy ła-
dunków w 1975 r. osiągną poziom
1760 min ton, zaś prognoza na rok
1980 zakłada wielkość przewozu ła-
dunków w granicach 2,4 — 2,5 mld
ton, a na rok 1990 — około 4,5 mld
toni •

FOT. A. JAŁOSII&SKI

W. równie szybkim tempie rosną

przewozy pasażerskie. W 1950 r.

przewozy pasażerów w transporcie
uspołecznionym wyniosły 690 miń

osób, w 1960 r — 115S mln, Vl970 r.f

— ponad 2,4 mld osób, w i975 r.|—'
wyniosą co najmniej 3,5 mld; prog-
noza na rok 1980 zakłada- przewie-"
zienie 4,7 nild osób, a na rok 1990
— 5,9 mld. " .">

Te astronomiczne wręcz liczby nie

są wymysłem, ani teżrproątą ekstra-,
polacją. Są one wynikiem żmudnych-
badań i obliczeń przy' zastosówaniu
kilku metod przez różne zespoły ek-

spertów.
• Prognozie tej można więc zawie-

rzyć, mimo że dyskusyjne sĄ niek->
tóre elementy, będące podstawą wy-
liczeń. Dotyczy to przede wszystkim
wielkości wskaźnika przewozo-
wości oraz przyjmowania przez

ekspertów tych . rozwiązań w

przestrzennym • • zagospodarowaniu
kraju, które zmierzają do kon-

DOKOIŚICZENIE NA STR. 4



PRASA Ó PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Po komunikatach na temat posiedzenia Kady Mini-

strów w ubiegłym tygodniu, zwiększyło się zaintere-
sowanie prasy usługami. Jest to zainteresowanie —

jeśli idzie o tzw. usługi bytowe — krytyczne. Tym-
czasem w generalnej ocenie stwierdzono, że usługi
rozwijają się zgodnie z planem lub osiągają wyniki
bliskie planowanych. Skąd więe ta rozbieżność?

Jest już prawidłowością ostatnich dwóch lat — 1 to

prawidłowością niezwykle optymistyczną — że wcale
nie wystarcza wywiązywać się z planowanych zobo-

vr:ązań. Podstawowe zadania postawione przed gospo-
darką są bowiem wykonywane szybciej, niż początko-
wo zakładano. Dotyczy to przede wszystkim pSac i do-
chodów ludności oraz działalności inwestycyjnej. Obie
te sfery stwarzają silną presję na inne dziedziny go-
spodarki — muszą one dorównywać nie temu, eo było
zapisane w programach, lecz aktualnie istniejącym
potrzebom. W tej sytuacji znalazły się obecnie usługi.
Rozwijają się one dynamiczniej niż w latach ubie-

głyćti, lecz zapotrzebowanie na nie rośnie jeszcze szyb-
ciej. Stąd w wielu dziedzinach niezaspokojony popyt,
rynek sprzedawcy ze wszystkimi ujemnymi konse-

kwencjami tego zjawiska.

Dokładniejszą analizę sytuacji w usługach dawał
niedawno w naszym piśmie Czesław Niewadzi. Tu
chcemy zwrócić uwagę na pewne konsekwencje wspo-

mnianego wyżej nienadążania usług.
Po pierwsze, ma to istotny wpływ na ziwolnlenie

tempa zmian w strukturze konsumpcji. Mówiąc o tych
zmianach mamy zwykle na myśli relacje między spo-

życiem artykułów żywnościowych i nleżywnościo-
wych. Tymczasem jest jeszcze trzecia grupa wydat-
ków — na usługi. W naszej strukturze konsumpcji
jest ona niewspółmiernie mała w porównaniu z In-

nymi krajami. Jest to problem ogromnej wagi, gdyż
zmiany w strukturze konsumpcji będą coraz silniej
warunkować możliwości dalszego dynamicznego wzro-

stu płac i dochodów. Szybkie zwiększanie podaży
usług, pożądane ze względów społecznych — ze wzglę-
dów ekonomicznych powinno być „najtańszą" drogą
dynamizowania wzrostu stopy życiowej.

Relatywne opóźnienie rozwoju usług (a przynaj-
mniej niektórych ich dziedzin) ma również negatyw-
ny wpływ na wzrost wydajności pracy. Po prostu na-

stępuję zahamowanie w społecznym podziale pracy.
Właściciel mieszkania okresowo musi stawać się ma-

larzem pokojowym, właściciel samochodu — mecha-

nikiem Itip. Jeśli zafi nie ma do tego najmniejszych
Inklinacji, bądź możliwości — musi poświęcać ogrom-
ną ilość czasu i energii na „zorganizowanie" sobie fa-
chowej usługi, zamiast najzwyczajniej iść 1 zamówić

ją w odpowiednim warsztacie, za odpowiednią za-

płatą.
I tu dochodzimy do jeszcze jednego problemu. Jest

to sprawa cen na usługi. W warunkach, gdy usługi
wykonuje szereg prywatnych (nieraz niekoncesjono-
wanych) rzemieślników, gdy popyt na nie znacznie

przewyższa podaż — ceny „nie chcą" trzymać się for-
malnych cenników. Niby nikt nie pobiera wyższych
opłat — ale spróbujmy podjechać do warsztatu sa-

mochodowego i „od ręki" dokonać jakiejś naprawy.
Bez „napiwku", ozy jakby to eufemistycznie nie na-

zwać — dodatkowej opłaty — nie ma części, czasu,

odpowiedniego fachowca, czy też występuje mnóstwo

innych trudności nie do przezwyciężenia. Ostatnie ar-

tykuły w „Motorze" czy „Tygodniku Demokratycz-
nym" na te tematy dostarczyły dostatecznie drasty-
cznie przykłady, jak działa rynek sprzedawcy w usłu-

gach motoryzacyjnych. Takie fakty szczególnie dener-

wują społeczeństwo, tym bardziej że klient jest w

tych sprawach bezradny. Wydaje się, że polityka wo-

bec szczególnie niesolidnych warsztatów bądź ich pra-

cowników, stosowana przez władze terenowe l samo-

rząd rzemieślniczy, powinna ulec zmianie. Rozumowa,
nie że dany rzemieślnik jest niesolidny wobec klien-
tów ale w ogóle jest - a więc należy traktować go
Sowo" - nie jest polityką dobrą ani dla rozwoju
usług, ani dla rzemiosła jako całości. Co nie znaczy,
rzecz jasna, że nie należy cenić 1 służyć pomocą rze-

mieślnikom solidnym i fachowym. winni,
W kategoriach bardziej generalnych trzeba Jednak

znaleźć rozwiązania bardziej długofalowe które w

przyszłości zapewniłyby rozwój usług bardz:ejzhar-
monizowany z całością rozwoju społeczno-gospodarcze
go. Wydaje się, że decydujące znaczenie ma tu polityka
inwestycyjna. Odpowiednie priorytety otrzymały JLV

przemysły rynkowe i skutki tego zącaynamy odczuwac
w codziennym życiu i w dynamice całego rozwoju
gospodarczego. Podobny priorytet muszą uzyskać
usługi - bowiem ich rola zarówno w realizacji celów

społecznych, jak I w upewnianiu harmonijnego wzro-

stu ekonomicznego nieustannie rośnie. Na Fiacie 126 p,

którego nie będzie gdzie konserwować 1 naprawiać,
daleko nie dojedziemy. g c

W UBIEGŁYM TYGODNIU.

W KRAJU

# SEKRETARIAT KC PZPR
dokonał oceny instancji i podstawo-
wy cn organizacji partyjnycn wo-

kresie zbioru zbóż. Z oceny żniw

wynika, że występujące opóźnienia
w zbiorach, spowodowane niesprzy-

jającymi warunkami atmosferycz-
nymi, są obecnie skutecznie nad-
rabiane. SEKRETARIAT ZALECIŁ
WŁADZOM O&WIATOWYM i za-

interesowanym instytucjom podję-
cie niezbędnych przedsięwzięć, słu-
żących zapewnieniu dzieciom i mło-

dzieży dobrych warunków wypo-

czynku na turnusach sierpniowych
oraz utrzymaniu należytego stanu

sanitarnego i warunków bezpieczeń-
stwa na obozach, koloniach, biwa-
kach itp.

® PREZYDIUM RZĄDU ROZ-
PATRZYŁO .INFORMACJĘ MINI-
STERSTWA PRACY, PŁAC I
SPRAW SOCJALNYCH, oceniającą
przebieg realizacji przedsięwzięć na

rzecz poprawy warunków socjalno-
bytowych załóg zakładów pracy w

1972 roku i w I półroczu bież. roku.
PREZYDIUM RZĄDU ZOBOWIĄ-
ZAŁO MINISTRA HANDLU WE-

WNĘTRZNEGO I USŁUG do rozwo-

ju usług dla ludności. Wytyczne do-

tyczą takich spraw, jak: wzmocnie-
nie dyscypliny ze strony inwesto-
rów w oddawaniu do użytku obiek-
tów usługowych, prawidłowe za-

bezpieczenie przez rady narodowe

mocy przerobowej dla inwestycji o

charakterze usługowym, poprawa

zaopatrzenia materiałowo-technicz-

nego dla placówek usługowych, lep-
sze zaspokojenie potrzeb kadrowych
w tej dziedzinie, unowocześnienie

usług dla ludności, w tym usług
handlowych.

® Dzięki poprawie warunków

atmosferycznych WZROSŁO TEM-

PO PRAC ŻNIWNYCH. Dotych-
czas w całym, kraju skoszono blisko

trzecią część zbóż. Równocześnie

obserwuje się spiętrzenie prac żniw-

nych. Szybko bowiem dojrzewają
do zbioru nie tylko pszenica i jęcz-

mień, ale także owies. Do kosze-
nia oiosa przystąpiono w północno-
zachodnich i środkowych rejonach
Polski.

@ Opracowany został PROGRAM
ROZBUDOWY FLOTY PŻM NA
ROK 1974. Tonaż szczecińskiego ar-

matora żeglugi trampingowej prze-
kroczy w przyszłym roku nośność
2 min DWT.

9 Prezes Rady Ministrów MIA-

NOWAŁ MGRA INŻ. STANISŁA-
WA WYŁUPKA PODSEKRETA-
RZEM STANU W MINISTERSTWIE

ŁĄCZNOŚCI i równocześnie zwol-
nił go z pełnienia dotychczasowej
funkcji podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Przemysłu Maszynowego.

0 ZAKOŃCZYŁ SIĘ OKRES
PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ za-

kładów do udziału w oszczędności
surowców, materiałów i energii
elektrycznej na Ogólnopolski Kon-
kurs Usprawniania Gospodarki Ma-

teriałowej. Swój akces w konkursie

zgłosiło około 3.300 przedsiębiorstw.
Najwięcej zgłoszeń (ponad połowa)
wpłynęło z zakładów przemysło-
wych. na drugim miejscu są załogi
budowlano-montażowe, na trzecim
— transportowo-spedycyjne.

45» PONAD 800 OPRACOWAŃ
DOTYCZĄCYCH POPRAWY WA-
RUNKÓW PRACY — oto plon po-
kłosia otwartego konkursu ogłoszo-
nego w ub. roku przez CRZZ, NOT,
Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa

Wyższego i Techniki. Sąd konkurso-

wy przyznał nagrodę 101 opracowa-
niom zastosowanym już w zakła-
dach przemysłowych. Pierwszą Na-

grodę w wysokości 300 tys. złotych
otrzymał zespół z Centralnego In-

stytutu Ochrony Pracy oraz Stocz-
ni im. Lenina, który opracoiuał u-

rządzenie do wentylacji stanowisk

pracy spawaczy: przy. budowie stat-

ków.

@ Znanym i cenionym eksporte-
rem na rynkach światowych jest
przemysł farmaceutyczny . .Polfa".
WYROBY Z MARKĄ „POLFY"
SPRZEDAJEMY DO OKOŁO 70
KRAJÓW. Największym odMorcą
polskich leków jest Związek Ra-
dziecki. Wyroby polskiego przemy-

słu farmaceutycznego znane są tak-
że w wielu krajach Europy, Azji
(Japonia, ChRL), Ameryki Połud-

niowej (Argentyna), a nawet w kra-

jach Afryki (Nigeria i Maroko). W
bież. roku po raz pierwszy partie
leków zakupiły: Islandia i Irlan-
dia.

@ Powiatowa Spółdziełnia Miesz-
kaniowa w Krasnymstawie zajęła
PIERWSZE MIEJSCE W OGÓLNO-
KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNI-
CTWIE w kategorii spółdzielni
mniejszych. Z 960 członków ponad
600 otrzymało już mieszkania. '

® W TYM ROKU PODCZAS
REKRUTACJI DO SZKÓŁ WYŻ-
SZYCH ZANOTOWANO KILKA
REKORDÓW. Rekordową była licz-
ba miejsc w uczelniach — 59 tys.
(o 4 tys. więcej niż w u.b. roku).
Rekordową była liczba kandydatów
na studia, blisko 130 tys. (przeszło
20 tys. więcej niż w ub. roku). W

Uniwersytecie Warszawskim na spe-
cjalność nauczycielską w zakresie

biologii na jeden indeks przypada-
ło prawie 20 osób mających prawo
stać się studentami. W instytucie
podstawowych problemów techniki
Politechniki Warszawskiej, tylko
jedna osoba otrzymała przeciętną
wszystkich ocen egzaminacyjnych •

poniżej 4,1; pozostali kandydaci zda-
li na oceny wyższe. Natomiast w

koszalińskiej Wyższej Szkole Inży-
nierskiej spośród 370 kandydatów
egzaminy „oblało" 300 osób.

® Z NOWYM ROKIEM AKADE-

MICKIM uruchomiony zostanie w

Legnicy punkt konsultacyjny stu-

dium zaocznego Uniwersytetu Wro-

cławskiego. Korzystać z niego będą
studenci matematyki, fizyki i fizjo-
logii polskiej. W latach następnych
liczba kierunków kształcenia i stu-

dentów lozrastać..będzie zależnie od

potrzeb gospodarczo-społecznych.
«i BLISKO 3 TYSIĄCE STUDEN-

TÓW "ZAGRANICZNYCH STUDIU-
JE na naszych uczelniach. Repre-
zentują oni 51 krajów ze wszyst-
kich niemal kontynentów. Absol-
wenci polskich uczelni w swoich

krajach są wysoko cenionymi fa-
chowcami.

ZA GRANICĄ
G „Strategiczna linia działania

wspólnoty socjalistycznej, linia, w

której sukcesach na arenie między-
narodowej zasadniczy udział ma

ZSRR, rozwinięta została w czasie

krymskiego spotkania przy aktyw-
nym udziale i wkładzie wszystkich
bratnich partii" — pisze TRYBUNA
LUDU v) komentarzu na temat przy-

jacielskiego spotkania przywódców
partii komunistycznych i robotni-

czych państw socjalistycznych na

Krymie. „Udział Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej w doniosłym
spotkaniu krymskim — był udziałem

partii, która aktywnie i twórczo

uczestniczy w wytyczaniu i realiza-

cji pokojowej linii polityki zagrani-
cznej państw wspólnoty socjalisty-
cznej, linii odpowiadającej najgłęb-
szym interesom narodowym naszego
kraju".

• Zakończyła się sesja ministe-
rialna Komitetu Dwudziestu poświę-
cona reformie zachodniego systemu
walutowego. Francuski'minister gos-
podarki i finansów VALERY GIS-
CARD D'ESTAING powiedział po

sesji, że przystąpienie do „realistycz-
nych rokowań" stało się możliwe

dzięki dwóm inicjatywom. Jedna po-
chodziła od Stanów Zjednoczonych.
Amerykański minister finansów
SHULTZ oznajmił, iż kraj jego nie

będzie dłużej obstawał przy absolut-

nym „automatyzmie" zmiany pary-

tetów, choć obstawał przy tym przez
blisko rok. Waszyngton domagał się
mianowicie, aby kraj, którego re-

zerwy przekroczą pewien pozostają-
cy do określenia poziom, był zmu-

szony do zmiany parytetu swej wa-

luty. Inicjatywa ta nie znalazła

poparcia żadnego innego kra-

ju. Z druaa inicjatywa wystąpiła
Francja. GISCARD D'ESTAING za-

proponował bardziej rygorystyczne
podejście w stosunku do krajów ma-

jących zbyt duże nadwyżki płatnicze.
Kraje takie były zmuszone do zde-

ponowania w Międzynarodowym
Funduszu Walutowym swych nad-

wyżek rezerwy, otrzymując w za-

mian specjalne prawa ciągnienia,
GISCARD D'ESTAING wystąpił z

wnioskiem, żeby po przekroczeniu
pewnej granicy nadwyżek kraje' te
nie tyłko nie otrzymywały w za-

mian specjalnych praw ciągnienia,
lecz ponadto opłacały negatywne
oprocentowanie. Na sesji uznano, że

osnową nowego systemu i regula-
torem płynności będą specjalne pra-
wa ciągnienia. Brak jednak prakty-
cznie definicji „specjalnych praw

ciągnienia". Jedni uiuażają, że sy-
stem ten powinien opierać się na

szerokim wachlarzu walut, inni, że
na kilku najsilniejszych walutach.
Nieustalona jest też wielkość opro-
centowania. W trakcie sesji nie roz-

ważano spraw złota, natomiast uzgo-
dniono, mając przede wszystkim na

uwadze kraje socjalistyczne, że nowy

system powinien nie tylko przewidy-
wać związki płatnicze z tymi kraja-
mi, ale również możliwość ewentual-

nego ich przystąpienia do Między-
narodowego Funduszu Walutowego.
Do czasu opracowania i zatwierdze-
nia przez wszystkie kraje nowego
systemu w świecie zachodnim nadal

funkcjonować będzie system płyn-
nych kursów, który nie zdał egza-
minu. '

H Rada GATT zaaprobowała
układ, według którego Węgry staną
się pełnoprawnym członkiem tej or-

ganizacji. W związku z tym JANOS
NEYRGES, specjalny pełnomocnik
rządu węgierskiego stwierdził m. in.:

„Istotnym elementem, związanym z

przystąpieniem Węgier do GATT jest
to, że w zamian za otrzymane ulgi
celne, które będą przyznane w przy-

szłości, Węgry nie będą musiały brać
na siebie zobowiązań importowych,
czego przez dłuższy czas domagały
się kraje kapitalistyczne, lecz ze swej
strony udzielą ulg celnych innym".
Przeciętny poziom obciążeń celnych
zmniejszy się z 28 do 23 proc. Szcze-

gólnie ważną konsekwencją przystą-
pienia Węgier do GATT będzie zli-
kwidowanie corocznych strat w wy-
sokości 20 — 50 min dolarów, strat,
wynikających z polityki dyskrymi-
nacyjnej.

B 347 nowych przedsiębiorstw po-
wstało w ubiegłym roku w przemyśle
jugosłowiańskim. Najwięcej nowych
przedsiębiorstw powstało w przemy-
śle spożywczym, materiałów budow-

lanych, chemicznym i metalowym.
Bez tych fabryk produkcja przemy-
słowa — jak się oblicza — zwięk-
szyła się w 1972 r. o 5,4 proc.,
podczas gdy faktyczny wzrost wy-
niósł — 7,8 proc.

|B Ministerstwo Rolnictwa USA
ocenia, że w bieżącym sezonie ceny
zbóż na rynkach światowych będą
rekordowo wysokie. W Stanach Zjed-
noczonych przepowiada się rekordo-
we zbiory pszenicy, które mają wy-
nieść 1,75 mld buszli (1 bu. ameryka-
ński to około 35,24 1), a więc o około
13 proc. więcej niż w 1972 r. Cała
tegoroczna produkcja zostanie sprze-
dana na rynku wewnętrznym i wy-

eksportowana. W wyniku r.ego re-

zerwy na sezon 197411975 wyniosą
zaledwie 300 min buszli. Jak się
przypuszcza ta optymistyczna ocena

sytuacji w USA wpłynęła na to, że
ministerstwo handlu ogłosiło, iż od

przyszłego miesiąca nastąpią dalsze

złagodzenia w ograniczeniu eksportu
soi. Jak wiadomo USA, w obawie

przed brakiem soi na rynku wewnę-

trznym, nałożyły w czerwcu br. cał-

kowity zakaz eksportu soi, a na-

stępnie w lipcu nieco zakaz ten zła-
. godziły (patrz szerzej na ten temat

str. 10 — „Pasze treściwe").

g Zdaniem agencji prasowej
SINHUA Chiny mają tego łata do-
bre zbiory, mimo ostrej suszy na

północy i powodzi na południu kraju.
Letnie zbiory mają być równe zbio-
rom z zeszłego roku. Tę tendencję
potwierdzają także eksperci zacho-
dni.

BB W Indiach z wiosennych zbio-
rów skupiono jedynie 4,3 młn ton

zbóż, a nie jak zamierzano 8 min
ton. Związane jest to przede wszyst-
kim z niepomyślnymi zbiorami, które

wzmogły spekulacje na rynku zbożo-

wym. Państwo zmuszone zostało do

przyjęcia hurtowego handlu zbożem
i daleko posuniętej kontroli handlu

detalicznego.
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Środek przeciw korozji
Inhibitor korozji zrodził się w Insty-

tucie Chemii Fizycznej PAN jest sub-
stancją o szczególnych właściwościach:
dodany do cieczy przepływających w in-
stalacjach hamuje proces korozji i prze-
ciwdziała niszczeniu metali. Twórcy in-
hibitora wypróbowali go doświadczalnie
w urządzeniach destylacyjnych rafinerii
„Czechowice" i „Trzebinia" i w zakła-
dach koksochemicznych „Hajduki". W
przemyśle farb i lakierów zastosowano
Inhibitor jako dodatek do antykorozyj-
nych farb okrętowych. Substancja zdała
egzamin w płockiej „Petrochemii" i in.
Nowy środek, produkowany na skalę
techniczną jako „Skolpan" wykazał, że
daje duże korzyści ekonomiczne. Uzyskał
on ochronę patentową. (Interpress)

Na tropie nowego życia
W Zakładzie Doświadczalnym „Tech-

pan" wprowadzono do seryjnej produk-
cji aparaty UDT-10, czyli ultradźwięko-
we ueteklory tętna piodu. Aparaty te
uzyskały bardzo dobrą opinię w bada-
niach klinicznych i zostały dopuszczone
do powszechnego stosowania w lecznic-
twie. ©o końca br. zostanie wykonanych
ZOO szt. tych poszukiwanych aparatów.
UPT-10 wykrywa czynności serca płodu
we wczesnych okresach życia płodowego
1 kontroluje tętno tuż przed rozwiąza-
niem — z możliwością rejestracji na

taśmie magnetofonowej. (Interpress)

Antymateria
Antymateria przestała być fantazją.

Rozpędzone do ogromnych prędkości
cząstki materii rozbijają jądra na czą-
steczki elementarne tworząc nowe cząst-
ki i antycząstki elementarne. Nowe mo-

żliwości otrzymywania antymaterii pow-
stały dzięki uruchomieniu akceleratora

o energii 70 mld elektronowoltów. Fizycy
snują przypuszczenia, że we wszechświe-
cie istnieje antymateria w postaci anty-
planet i antygwiazd. Rozważa się nawet
możliwość wykorzystania antymaterii w

przyszłościowych lotach kosmicznych.
Jednak na drodze do praktycznego za-

stosowania antymaterii piętrzą się kło-
poty. Możliwość zastosowania antyma-
terii jest jeszcze odległa, ale jeszcze do
niedawna podobnie sądzono o wykorzy-
staniu energii atomowej. (Socjalisticzes-
kaja Industria 81,73 — wg PT)

Kanał Europa
Budowa Kanału Europa długości 3500

km między Morzem Północnym i Mo-
rzem Czarnym, w ramach jednego z naj-
większych projektów budownictwa wod-
nego na świecie dobiega końca. W Nie-
mieckiej Republice Federalnej przystąpio-
no obecnie cło budowy ostatniego odcinka
łączącego rzeki Men i Dunaj. Odcinek
ten o długości 130 km (koszt budowy 1,5
miliarda marek) ma być oddany do
użytku w roku 1977. Różnica poziomów
na budowanym obecnie odcinku wynosi
prawie 100 metrów; na trasie tej trzeba
więc zbudować ponad 50 mostów i tuneli,
osiem portów i sztuczne jezioro. Ta dro-
ga wodna szerokości od 20 do 55 me-

trów umożliwia żeglugę Jednostek euro-

pejskich do 1500 ton. Trzy śluzy na tym
odcinku o różnicy poziomów około 25
metrów uchodzą za największe w Eu-
ropie. (DaD)

Modernizacja maszyn
Poważny sukces uzyskali konstruktor

rzy Zakładu Doświadczalnego Fabryki
Łożysk Tocznych w Kraśniku, którzy
zmodernizowali zespól szlifierek do wy-
konywania pierścieni stożkowych. Dzięki
tej modernizacji wyeliminowano import
szlifierek ze strefy dolarowej, unowo-

cześniono park maszynowy, zwiększono

Wydajność poszczególnych urządzeń oraz
— trzykrotnie — trwałość łożysk.
Oszczędności uzyskane z tego tytułu
w ub. r. wyniosły 20 min zł, a po cał-
kowitym zakończeniu modernizacji, rocz-

nie uzyska się ok. 53 min zł. (PAP)

Więcej na badania

Przemysł amerykański zamierza zwięk-
szyć do roku 1975 nakłady na badania
naukowe o 22 proc. w stosunku do wy-
datków z 1972 r. Wysokość tych nakła-
dów ma wynieść prawie 15 mld dolarów.
W tym samym czasie liczba naukowców
i inżynierów zatrudnionych w pracach
badawczych ma wzrosnąć o 10 proc.
W ostatnich latach kwoty przeznaczane
przez przemysł na badania podstawowe
były stale ograniczane. W przyszłości
ma to ulec zmianie. O ile w 1972 r. wy-
dano na ten cci 520 min dolarów, o tyle
w roku 1975 suma ta wzrośnie do 650
min. Największy przyrost nakładów na-

stąpi w dziedzinie chemii, elektroniki
oraz lotnictwie i kosmonautyce. (Frank-
furter Aiigemeine Zeitung 80/73 — wg
PT)

Jeziora odkrywkowe
Zakrojony na szeroką skałę projekt

przekształcenia księżycowego krajobrazu,
pozostałego po kopalniach odkrywkowych
opracowali inżynierowie w NRD. W za-

głębiu Cottbus przystąpiono już do wstęp-
nych prac nad zmianą kraterów kopalń
odkrywkowych w zbiorniki wodne. Poza
niewątpliwymi walorami krajobrazowy-
mi i turystycznymi, poczynania te spo-
wodują istotną poprawę gospodarki wod-
nej. (Interpress)

Największy bank danych
Jeden z koncernów przemysłu chemicz-

nego we Frankfurcie nad Menem posiada

największy na świecie ośrodek Informacji
biomedycznych. Na żądanie ośrodek wy-
biera spośród 1,8 miliona pozycji biblio-
graficznych w ciągu paru sekund właści-
wą informację i wydaje ją w postaci dru-
kowanej oraz widocznej na ekranie tele-
wizyjnym. Analizuje się tam 4000 naj-
ważniejszych w skali światowej czasopism
fachowych, co odpowiada około 300 tys.
artykułów rocznie. Ośrodek udziela in-
formacji z zakresu ochrony środowiska,
zagadnień medycznych, techniki nuklear-
nej i lotów kosmicznych, higieny pracy
i ochrony zdrowia. (DaD)

Ochrona gleb i flory
Industrializacja Legnlcko-Glogowsklego

Okręgu Miedziowego spowodowała poważ-
ne zagrożenie dla obszarów rolnych i leś-
nych, wody ł powietrza. Podjęto więc w

tym rejonie działania na rzecz ochrony
naturalnego środowiska. Wiele z dotych-
czasowych nieuchronnych odkształceń
środowiska przyrodniczego przywrócono
do stanu pierwotnego. Zrekultywowano
Już 20 ha drzewostanu, tj. ok. 40 proc.
areału przeznaczonego na zwały górni-
cze. Sukcesywnie rozwija się eksploata-
cja żużla pohutniczego. Jest on wykorzy-
stywany do produkcji prefabrykatów na

budowę dróg, płyt do dróg kopalnianych
I tam wodnych oraz trndnościernych
wkładek do rurociągów podsadzkowych.

Papier tłuszczoszczelny
Papier tłuszczoszczelny, wytworzony wg

technologii opracowanej w ICP, stanowi
wyrób unikalny nie tylko w Polsce, ale
również na rynkach krajów RWPG. Do-
tychczas papier ten wytwarzany był je-
dynie w krajach zachodnich. Opracowa-
nie nowej technologii, a w niedalekiej
przyszłości uruchomienie krajowej pro-
dukcji, stawia Polskę w pozycji, uprzy-
wilejowanej, dając naszemu przemysłowi

monopol na rynkach socjallstycznycn
oraz możliwość zaniechania importu.

(PT nr 26/73)

Nowe „gorqce linie"
Związek Radziecki zawarł umowę z Jed-

ną z amerykańskich firm na budowę no-

wej „gorącej linii" między Kremlem a

Białym Domem przy wykorzystaniu sy-
stemu łączności satelitarnej „Molnia".
Dotychczas Istniejące połączenie daleko-
pisowe między Moskwą a Waszyngtonem
było zainstalowane w 1963 roku. Drugie
połączenie było uruchomione przez Sta-
ny Zjednoczone przy wykorzystaniu sy-
stemu satelitarnego „Intelsat".

(Interpress)

„Atomówka" na pontonie
Jedna z japońskich firm przemysłowych

opracowała projekt elektrowni atomowej,
umieszczonej na pływającym pontonie.
Stalowy korpus pontonu stanowić be-
dzie kwadrat o boku długości 120 metrów.
Elektrownia posiadać będzie moc 1,2 mi-
liona kW, a reaktor atomowy będzie
mleć wysokość 45 metrów. (WIT)

Kalkulatory z Wrocławia

Systematycznie rozwija się uruchomio-
na przed rokiem wielkoseryjna produk-
cja elektronicznych kalkulatorów we wro-

cławskich zakładach „Mera-Elwro" w ko-
operacji z japońską firmą „Busicom". Te
wygodne w obsłudze, niezawodne w dzia-
łaniu (oparte na konstrukcji obwodów
scalonych) „elektroniczne liczydła" znaj-
dują coraz powszechniejszo zastosowanie
nie tylko do obliczeń naukowo-technicz-
nych, ale także w codziennej pracy w in-
stytucjach i urzędach, w fabrykach oraz

handlu. W roku bieżącym wrocławskie
zakłady dostarczą dla kraju 1 na eksnort
Już około 30 tys. elektronicznych kalku-
latorów. (PAP)

Jak ratować lasy?
Zadrzewianie kraju mo£e przeciwdziałać

zatruwaniu środowiska, poprawiać bilans
wodny, powstrzymać stepowienie całych

regionów (Wielkopolska), zahamować ero-

zję gruntów. W ostatnich latach posadzo-
no 144 min drzew i 117 młn krzewów,
objęto zadrzewieniem ok. 6300 wsi, wyho-
dowano ponad 5 tys. km żywopłotów
wzdłuż kolejowych szlaków, na przestrze-
ni 221 km ciągną się nowe roślinne pasy
klimatyczne. Zdaje egzamin leśny pas
ochronny wokół Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego. Coraz więcej hałd i nie-
użytków pokrywa się zielenią — specjal-
nie dobieraną przez naukowców. Wszyst-

ko to jednak nie wystarcza wobec ogro-
mu potrzeb. Wskaźnik właściwego zadrze-

wienia wynosi aia naszego kraju ok. 10
drzew na ha — a osiągnięcie tego wskaź-
nika zależy od posadzenia jeszcze co naj-
mniej 120 miń drzew i 120 min krzewów.
W dodatku trzeba to zrobić do 1980 roku.
W tymże czasie trzeba zadrzewić dal-
szych 4000 wsi. (Interpress)

Urzqdzenia t łódzkiego ITC

W Łódzkim Instytucie Techniki Ciepl-
nej prowadzone są ostatnio prace nad re-

gulacją mocy bloków energetycznych w

elektrowniach napędzanych paliwem sta-
łym. Specjalistom z ITC udało się m. in.
opracować model urządzenia, które po-
zwoli ośrodkom dyspozycji mocy spraw-
niej niż dotychczas gospodarować energią
elektryczną. Tradycyjna metoda polegała
na wydawaniu producentom prądu pole-
ceń telefonicznych, Co opóźniało Ich wy-
konywanie i utrudniało zarządzanie tą
dziedziną gospodarki. Prototyp urządzenia
wykonanego na podstawie dokumentarii
ITC zostanie wypróbowany w Koninie.
Podobnego typu rozwiązania w krajach
RWPG stosowane są jedynie w elektrow-
niach NRD. (PAP)
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® Wrocławskie Zakłady Metalo-
we „Alwro" wyeksportują do USA
100 tysięcy tłuczków do mięsa. Jak

zapewnia „Wieczór Wrocławia" w

tytule do tej informacji „Amery-
kanki cenią alwrowskie tłuczki".

Cieszy nas, że szacunek dla polskich
tłuczków jest czymś ważącfm w ży-
ciu uczuciowym narodu amerykań-
skiego. Chciałoby się czytać także

podobne doniesienia z Wrocławia nie
o „Alwro" tylko o „Elwro" i nie o

tłuczkach, tylko komputerach.

@ Niechlujstwo w sporządzaniu
dokumentów statystycznych przez
przedsiębiorstwa jest zastraszające i

groźne, bo dane wyjściowe przesą-

dzają o wartości całej statystyki. Wo-

jewódzkie Przedsiębiorstwo Hoteli

Komunalnych w Lublinie podało na

przykład, że pracownicy umysłowi
— mężczyźni opuścili w ciągu roku
142 dni robocze z powodu urlopu ma-

cierzyńskiego. W Lubelskiej Fabry-
ce Wag było więcej nieobecności

usprawiedliwionych niż nieobecności
w pracy w ogóle. Wśród korzystają-
cych z urlopów macierzyńskich ko-
biet zjawiają się niewiasty urodzone
w roku 1973. Maluczko a urzędnicy
wypełniający arkusze statystyczne
zaczną dodawać do siebie sprzątacz-
ki i kominy a uzyskaną sumę dzie-
lić przez kwotę premii eksportowej.

O Ustalono, że do Wydziału Prze-

mysłu i Handlu Prezydium PRN w

Wadowicach wpłynęły ostatnimi la-

ty tylko dwie skargi. Głębsza ana-

liza wykazała, że skarg był dostatek
ale rejestrowano je jako podania
i prośby. Wystarczy odrobinę dalej
idący zabieg formalny, polegający na

rejestrowaniu zażaleń jako pochwał,
a wszelkie cienie znikną z naszego
życia, które równocześnie nabierze

niezwykłego blasku.

® Krawiecka Spółdzielnia Pracy im.

Martyki w Łodzi w sprawozdaniu
z działalności wyjaśniła, że plan
usług nie został wykonany, gdyż
„zmalało zapotrzebowanie ludności
na szycie odzieży". Równocześnie w

Łodzi i gdzie indziej spółdzielcze za-

kłady krawieckie wyznaczają klien-

tom miesięczny zwykle termin szy-
cia spodni, a dwumiesięczny — gar-
nituru. Człowiek, który chce sobie

sprawić ubranie i słyszy, że otrzyma
je w dalekiej przyszłości, idzie do

prywatnego kraioca. Terminy są ta-

kie długie, bo za dużo klientów. Za
mało klientów, żeby wykonać plan,
bo terminy są za długie.

#Obrót handlowy parasolkami jest
we Wrocławiu w gestii Wojewódz-
kiego Przedsiębiorstwa Handlu Obu-
wiem we Wrocławiu. Ekspert tego
przedsiębiorstwa nie uznał rekla-
macji parasolki kupionej przez p.
Franciszka Klimczaka w sklepie
nr 158, która po pierwszym desz-
czu zardzewiała. WPHO co prawda

nie jest zdania, że parasolki nie na-

leży nosić w czasie deszczu, co cią-
gle słyszymy o butach, ale rzeczo-

znawca stwierdził, że parasolkę sma-

rować należy oliwą. Sprawa była
przedmiotem kampanii prasowej.
„Gazeta Robotnicza" wyraziła opinię,
że dla dobra człowieka lepiej jest,
kiedy pada na niego deszcz, niż oli-
wa. Po zastanowieniu dyrekcja
WPHO zdecydowała się pogląd ten

podzielić i zwrócić pieniądze za je-
dną rdzewiejącą parasolkę. Tak oto
dobro i rozsądek zwyciężają, tyle
że na skromną skalę.

9 Dalsze przykłady na to, że ana-

lizy statystyczne będące podstawą

kierowania gospodarką oparte są w

znacznym stopniu na danych wyj-
ściowych nikłej Wartości. Odpowied-
nie władze w woj. lubelskim stwier-

dziły dla celów statystycznych, że

waga ubijanych tam świń nie osią-
ga dziesięciokilogramowej średniej
Na dorzeczne pytanie, zawarte w

kwestionariuszu statystycznym skie-

rowanym do jednego z lubelskich

przedszkoli, czy instytucja ta kieru-

je pracą nakładczą, padła odpowiedź
twierdząca wraz z objaśnieniem, że
kierowniczka nakłada pracę na pod-
legły sobie personel. Właściciel wia-'
traka znów, na pytanie jak długt
czynny jest jego zakład, odpowie-
dział, że tak długo, jak długo wieii
wiatr.
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Kiedy pociqg wtacza się na je-
leniogórski dworzec, wyglądają-
cemu od razu rzucają się w o-

czy przylegające do kolejowych
terenów zabudowania fabryczne
i napis: POLFA - Jeleniogórskie
Zakłady Farmaceutyczne. Byłem
tu niezmiernie dawno. Od tam-

tych czasów zakłady wyrosły na

••miliardera" o niezmiernie in-

teresującym profilu produkcji.
Do odwiedzin zachęcił mnie Min.
Przemysłu Chemicznego, Jerzy
Olszewski, podkreślając podczas
jednego ze spotkań z dziennika-
rzami, że m. in. tu nowe zasady
zarządzania przemysłem spotkały
się ze szczególnym zainteresowa-
niem załogi i kierownictwa przed-
siębiorstwa.

-f

iKSTESMY rzeczywiście „mi-
f iarderami" — podstawo-

wych informacji o zakładach
udzielił mi mgr inż. BOLESŁAW JA-
SKÓLSKI, zastępca dyrektora d/s

produkcji — w roku 1971 wartość

sprzedanych przez nas leków wyno-
siła 1650 min złotych, w roku 1972 —

2112 min złotych, a więc jak widać

27-procentowy wzrost.

W przybliżeniu w profilu produk-
cji jeleniogórskiej fabryki połowę
stanowią organopreparaty, hormo-

ny naturalne i syntetyczne; 1/4 sta-

nowią witaminy, 1/8 antybiotyki i in-

ne leki. Specjalnością unikalną w

naszej farmacji jest produkcja leków

hormonalnych na bazie naturalnych
organów zwierzęcych: wątrób, żołąd-
ków, przysadek mózgowych, płuc itd.

Prowadzimy ponadto oryginalne
syntezy np. kokarboksylazy, tiory-
dazyny kwasów żółciowych, półpro-
duktów sterydowych, estrów te-

stosteronu... dostarczamy leki w am-

pułkach, tabletkach 1 drażetkach, w

postaci maści.

BEZCENNE ZDROWIE

Żyjemy w czasach, w których
przemysł farmaceutyczny na świecie

robi wielką karierę — ludzie się le-

czą, ludzie chcą się leczyć, łykają dla

podreperowania zdrowia, a nieraz

samopoczucia (wielka jest moc su-

gestii!) dostarczane im przez produ-
centów pigułki w kolorowych otocz-

kach. Dlatego, kiedy mówimy o prze-

myśle farmaceutycznym«jako zjawi-
sku ekonomicznym, konieczne jjest u-

czynienie paru uwag: lek, preparat

służący poprąwie zdrowia jest to-

warem rynkowym. Przemysł farma-

ceutyczny jest przemysłem przyno-

szącym wysoką akumulację. W pra-

ktyce Jeleniogórskie Zakłady Far-

maceutyczne pracują na zlecenie

dwóch wielkich mocodawców: „Ce-
farmu", reprezentującego krajowe
zapotrzebowanie na leki i Centrali

Imporfcowo-Eksportowej „Ciech", a

ściśle biura leków tej Centrali

„Ciech — Polfa", reprezentującego
potrzeby eksportu.

Kiedy gwałtownie wzrasta zapo-

trzebowanie na leki, należy zawsze

zbadać przyczynę tego zjawiska, nie

zawsze należy z tego powodu się cie-

szyć. Zwiększone zapotrzebowanie na

leki może być spowodowane pogor-

szeniem stanu zdrowotnego ludności,
niskim stanem higieny, nawet epi-
demią; lecz również — jak to było
przed dwoma laty — gwałtownie
wzrosła produkcja farmaceutyków
w wyniku objęcia ubezpieczeniem
przeciwchorobowym ludności wiej-
skiej, a więc w wyniku ważnego o-

siągnięcia socjalnego.

Żądanie intensywnego zwiększe-
nia produkcji dotyczy zazwyczaj no-

wych preparatów o wysokiej sku-

teczności terapeutycznej, występują
tu także elementy swoistej mody.

Żądać zwiększonych dostaw może

eksporter „Ciech", któremu udało się
zawrzeć korzystne transakcje (je-
leniogórska Polfa eksportuje, a ra-

czej eksportowała ok. 52 proc. swo -

jej produkcji, w decydującej mierze

na niezmiernie dotychczas chłonny
rynek radziecki). Oczywiście ogólnie
można powiedzieć, że zainteresowa-

nie zagranicy polskim lekiem jest, a

raczej może być wyrazem uznania i

zaufania dla osiągnięć polskich nau-

kowców: lekarzy, farmaceutów, bio-

logów, całego zaplecza naukowo-ba-

dawczego farmacji, bez którego nie

można nawet marzyć o wytworzeniu
nowego, skutecznego leku.

Zapotrzebowanie na leki jest tak-

że w pewnej mierze pochodną zasob-

ności skarbu; a ściśle mówiąc zależy
od tej części dochodu narodowego,
którą przeznacza się na lecznictwo

szpitalne. Wiadomo, że szpitale dy-
sponują ograniczonymi kwotami na

każdy „lekodzień" chorego. Podnie-

sienie dziennej stawki na zakup le-

ków od razu rzutuje na zwiększenie

JEDNOSTKI

INICJUJĄCE

LECH FROELICH

zamówień, między Innymi na leki

kosztowne, drogie, m. in. na leki hor-

monalne.

„Polfa" jest w resorcie- chemii

kaczką znoszącą złote jaja, drzewem

rodzącym złote jabłka. Przy stosun-

kowo niewielkich nakładach inwe-

stycyjnych, przy niewielkiej tonażo-

wo, choć oczywiście nieraz bardzo

precyzyjnej aparaturze, produkcja
farmaceutyczna jest ekonomicznie

bardzo efektywna.

Opierając się na doświadczonej
kadrze, na dotychczasowych osiąg-
nięciach, opracowaliśmy w Jeleniej
Górze — mówi dyrektor B. JA-

SKÓLSKI — perspektywiczny plan
rozwoju zakładów. Wiąże się on o-

czywiście z inwestycjami, dotychczas
było ich zupełnie niewiele. Dzisiej-
szy obraz zakładu z jego przybu-
dówkami, podwórczykami, pakame-
rami bardziej jeszcze przypomina
XIX-wieczną fabryczkę niż miliar-

dowego potentata jednej z najbar-
dziej subtelnych dziedzin chemicz-

nej produkcji.

Oto podstawowe założenia rozwo-

ju fabryki w nawiązaniu do lat mi-

nionych:

cyjnego funduszu płac, co umożliwi-

łoby poprawę materialnych warun-

ków bytu, załogi.

Sprzedafż - preparatów- przebiegała
następująco:

Plan Wykonanie •/• przekro-
(mln zl) (min zl) czenia zadaA

I kwartał:

kraj 247,8 266,1 107,S
eksport 29o,2 383,1 129,5

II kwartał:

kraj 203,6 211,6 104,0
eksport 339,3 343,2 101,0

— Początek III kwartału przyniósł
jednak zasadnicze zmiany. Dwa nie-

oczekiwane ciosy: z jednej strony
gwałtowne obniżenie dostaw dla

„Cefarmu", który twierdzi, że odbie-

ra tyle leków, ile potrzebuje kraj, a

magazyny ma wypełnione; z dru-

giej strony obcięcie dostaw ekspor-
towych — tak — że wykonanie za-

łożonej w planie sprzedaży za 2180

min złotych staje się wątpliwe.

Czy wobec tych niezawinionych
przez zakład okoliczności nastąpi ko-

rekta planu? Nie wiadomo. I zresztą
nawet nie to jest teraz najważniej-

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI
EKONOMICZNE 1970 1973 1974 1975 1980

Wielkość sprzedaży wg cen zbytu
w min złotych 1323 2118 I380 2530 3600
Koszty własne produkcji sprzedanej
wminzl 506 694 756 804 1 144
Akumulacja w min zl 426 736 802 852 1 210
Wydajność pracy na 1 zatr. w tys. it 880 1130 1214, 1271 1565
Wartość środków trwałych w min zł 240 351 373 433 1 176
Efektywność środków trwałych 8,386 6.310 6,368 5,834 3,06«
Zatrudnienie — osoby 1503 1929 1960 1990 2300

KŁOPOTY „MILIARDERA"

— Do połowy bieżącego roku

wszystko układało się pomyślnie, po-

wiedziałbym zbyt pomyślnie — refe-

ruje dyrektor. Realizacja planu prze-

biegała zgodriie z założeniami, a

przecież jest to pierwszy rok pracy

zakładów jako „jednostki inicjują-
cej". Wszystkim niezmiernie' zależało

na uzyskaniu wysokiego dochodu, a

w konsekwencji wysokiego dyspozy-

sze. Spójrzmy jak w konkretnej sy-

tuacji zaczyna działać nowy mecha-

nizm gospodarczy, jak „jednostka i-

nicjująca" postawiona w nad wyraz

trudnej sytuacji, będzie starała się z

niej wydostać.

Tu dyrektor wezwał sobie w su-

kurs zastępcę kierownika Działu

Ekonomicznego p. HELENĘ RAPĘ z

niezbędnymi wyliczeniami.
— Proszę spojrzeć na nasze nie-

kompletne przewidywania:

Przewidywane
Plan roku 1973 wykonanie p!nnu

roku 1973

Produkcja towarowa w min zl
Produkcja w cenach rozliczeniowych
wminzl
Dochód w min zl
Dyspozycyjny fundusz plao w tył. cl
Zysk w min zl
Fundusz premiowy dla kierownictwa
w tys. zl

738
216

81280

060.
154

«8 600

Jak uzyskać potrzebny nam fun-
dusz płac?

Najogólniej mówiąc przez pomna-
żanie dochodu*), który w nowej for-
mule obliczeniowej gra rolę kluczo-

wą.

Według pierwszej wersji planu na

rok 1973 zakładano niezwykle wy-
soki przyrost produkcji, a także do-
chodu (ok. 62 proc.) . Przewidywana
obecnie realizacja, wobec zakłóceń

sprzedaży (na eksport i na rynek
wewnętrzny) powoduje znaczne ob-
niżenie przyrostu dochodu (zaledwie
7 proc.) wraz ze wszystkimi nega-
tywnymi skutkami. Dokonaliśmy
szacunku, że aby zagwarantować za-

łodze oczekiwany przez nią w bie-

żącym roku wzrost plac (rzędu 8

proc.) — dochód przedsiębiorstwa
powinien się zwiększyć co najmniej
o 24,8 proc., wówczas dyspozycyjny
fundusz plac osiągnie graniczną
kwotę 71,5 min złotych. Osiągnięcie
tego pułapu stało się dla kierow-
nictwa Jeleniogórskich Zakładów

Farmaceutycznych w zmienionych
warunkach zbytu nowym celem

strategicznym. Jak go osiągnąć?
Najogólniej mówiąc przez pomnaża-
nie dochodu, który w nowej for-
mule obliczania dyspozycyjnego
funduszu płac gra rolę kluczową.

PYTANIE NIERETORYCZNE

Jak zwiększyć dochód?

— Pierwszy kierunek, to przeciw-
działając tendencji malejących za-

kupów'wystąpić wobec klienta kra-

jowego i zagranicznego z ofertami
nowych, poszukiwanych łęków —

mówi H. RAPA. Życzymy wszyst-
kim zdrowia. Chcemy jednak zwró-
cić uwagę, zwłaszcza świata lekar-
skiego na nowe propozycje i zachę-
cić do ich stosowania. Stąd szcze-

gólnego znaczenia nabiera cały dział

rozwojowo-badawczy. W miarę moż-
liwości przesunąć chcemy do tego
działu, decydującego o przyszłości
przedsiębiorstwa maksymalną licz-

bę kadry technicznej ze stażem, do-
świadczeniem produkcyjnym i za-

cięciem naukowym. Zwłaszcza, że u-

zyskiwanie wciąż wyższego dochodu
nie jest zadaniem na jeden rok; jest
to zadanie permanentne, jeśli zamie-

rzamy stale, a tak właśnie jest,
zwiększać fundusz płac. Uważamy, że
dobrze przygotowana technologia,
po uruchomieniu produkcji nowego
preparatu, po okresie wdrożenia,
może być przekazana do prowadze-
nia personelowi ze średnim wy-
kształceniem technicznym. Nato-
miast kadrę z wykształceniem wyż-
szym chcemy głównie nastawić na

prace, związane z rozwojem. Cho-
dzi tu m.in. o szybkie prowadzenie
prac badawczych i wdrożeniowych,
które .noyą nam dać handicap, w

stosunku do konkurentów.

Dalsze kroki, jakie zakłady zamie-

rzają przedsiębrać: wprowadzenie
nowych form użytkowych leków; w

stosunku do poszukiwanych prepara-

tów o nieznanych technologiach —

zakup licencji; nąyt&zywanie współ-
pracy z zagranicznymi producenta-
mi, na bazie obopólnych korzyści;
unowocześnianie £ćtrftu maszynowe-

go, budowa nowego obiektu przezna-

czonego na instalacje półtechniczne,
które umożliwia następnie szybkie
„przesiadanie się" na skalę technicz-

ną, produkcyjną.

Chcąc poprawić dochód Zakładu

dokonano przeglądu gospodarki za-

pasami, zarówno surowcami i półfa-
brykatami, czekającymi na produk-
cję (a produkcja jest materiałechłon-

na — 76 proc. kosztów stanowią
właśnie surowce i materiały) jak i

gotowych, leżących na magazynie le-

ków. Chodzi o szybkie odblokowa-

nie zamrożonych środków obroto-

wych, obciążających gospodarkę
przedsiębiorstwa.

Dokonano wreszcie wglądu w go-
spodarkę kadrami. Skoro ulega og-
raniczeniu produkcja (na okres

pi zejściowy ma się rozumieć!) — to
z naturalną konsekwencją pojawia
się pytanie, czy zmniejszonych zadań
nie można wykonać liczebnie mniej-
szą załogą. Skoro bowiem wypraco-

wany przez zakłady fundusz płac jest
constans — to im więcej będzie o-

sób do udziału — tym mniejsze moż-
liwości uzyskania podwyżki płac, a

z tego zrezygnować się nie chce. 8-

-procentowy wzrost średniej płacy
na rok bieżący będzie utrzymany na-

wet mimo przejściowych trudności,
nawet jeśli na ten cel w przypadku
niewystarczającego dyspozycyjnego
funduszu płac trzeba by zaciągnąć
uzupełniający kredyt bankowy.

Oczywiście nie ma mowy o zwal-
nianiu ludzi z pracy, jednak w przy-
padku naturalnego ruchu kadrowe-

go: zwolnień na własną prośbę, prze-
niesień, przejść na emeryturę —

zwolnionych etatów nie obsadza się.
Baczniejszą uwagę zwraca się na

przestrzeganie dyscypliny pracy.
Trudne miesiące powinny scemen-

tować załogę, ukazać jej zbieżność
interesów społecznych i osobistych.
Spodziewać się więc należy, że w

ciągu nadchodzących miesięcy i lat,
w wyniku działania nowych reguł
gry ekonomicznej występować będą
zmiany w strukturze zatrudnienia:

zwiększać się będzie ciężar gatun-
kowy pracowników wysoko kwalifi-
kowanych, o dużym doświadczeniu,
związanych z przedsiębiorstwem i
stosunkowo dobrze wynagradzanych.

TA GRA WYMAGA
ELASTYCZNOŚCI...

W każdym razie pilnym zadaniem
dla kierownictwa zakładu jest po-
szukiwanie nowych kontraktów, któ-
re zapełniłyby powstałą lukę. Na

przykład penetrując rynek krajowy
na drodze bezpośrednich kontaktów

z wybranymi aptekami, pytając się,

Jak kształtuje się zaopatrzenie xr

preparaty z Jeleniej Góry, dały się
stwierdzić pewne rozbieżności w sto-

sunku do raportów „Cefarmu".
" M gr inż. FELICJAN MOZOŁOW-
SKI, główny technolog, wymienia ml

(żeby nic nie było na wiarę) naz-

wy nowych, wprowadzonych właśnie
do produkcji leków: CORTINEFF,
maść oftalmiczna, FLUCINAR, maść

dermatologiczna, LOCACORTEN itd.

— Istnieje możliwość — mówi —

uruchomienia produkcji stosunkowo
mało u nas jeszcze rozpowszechnio-
nej grupy par a farmaceutyków, róż-

nego typu preparatów odżywczych w

rodzaju importowanego dotychczas
za setki tysięcy dolarów PANVITA-
N-u .

Wielką nieodkrytą jeszcze w pełni
kartą dla farmacji są leki wetery-
naryjne i odżywki dla zwierząt; roz-

wój wielkostadnej hodowli stawia
również przed farmacją nowe zada-

nia, związane z intensyfikacją te]
hodowli, higieną zwierząt, zabezpie-
czeniem przed chorobami. W starym
systemie ekonomicznym obowiązy-
wało nas wykonanie płanu trakto-

wanego statycznie — nowe zasady
wymagają elastyczności, dostosowa-
nia się do potrzeb, specyficznego
rynku farmaceutycznego.

Zakład dąży do maksymalnego
wykorzystania surowców, które są
bardzo drogie, bywa że wsad mate-

riałowy do aparatu sięga pół milio-
na złotych. Stąd wymagania stawia-
ne obsłudze są wysokie i będą .mu-

siały być coraz wyższe. Uzyskiwane
substancje lecznicze są również niez-

wykle cenne. Jeden kilogram pew-
nego preparatu kosztuje 5 min zło-

tych. Dlatego zmienia się zupełnie
rola mistrzów, technologów. To już
nie mogą być „nadzorcy", „pogania-

' cze" — lecz doradcy, konsultanci ro-

botników, którzy muszą posiadać od-

powiednie przygotowanie zawodowe,
wysokie poczucie odpowiedzialności i

których obdarza się maksymalnym
zaufaniem.

Liczy się, i są już tego przykłady,
że modernizacja procesów technolo-

gicznych, pomysły racjonalizatorskie,
dokonane przy udziale załogi, mogą
przynieść znaczne efekty zwłaszcza
w ekonomicznym zużyciu surowców.

— Wynika z tego — kończy p. HE-
LENA RAPA — że staramy się zna-

leźć w naszych zakładach „sposób na

dochód"; by mimo wszystko przybli-
żyć się do planowanej pierwotnie
kwoty 216 min złotych. Nie jest to

obojętne dla kierownictwa zakła-
dów również z zupełnie praktycz-
nych, przyziemnych, materialnych
względów. Jak wiadomo fundusz
premiowy kierownictwa tworzy się
na podstawie wieloletniego norma-

tywu, ustalonego jako wskaźnik pro-
centowy udziału w zysku... Czyli ten

zysk w imię obrony kieszeni własnej
także trzeba wypracować.

•) Patrz J»n Spitmr — Jaki system
w „Pollenie" — „2.G ." nr 43/1913.
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ANSPORTOWE PRZYSPIESZ
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

centracji ludności 1 aktywności
produkcyjno-usługowej oraz repre-

zentują mniejszy stopień rozprosze-

nia sieci osadniczej. W toku dotych-
czasowych prac" nad planem per-

spektywicznym nie wykrystalizowa-
ła się jeszcze ostateczna koncep-
cja przestrzennego zagospodarowania
kraju. Z grubsza biorąc, dyskutowa-
ne są dwie możliwości, z których
pierwsza przewiduje kontynuację
dotychczasowych tendencji rozwoju
układów osiedleńczych, druga nato-

miast — zakładając ograniczenie roz-

woju regionu południowego (zwła-
szcza GOP) — przewiduje intensyw-
ny rozwój terenów dotąd słabo za-

gospodarowanych nad środkową 1

dolną Wisłą, Bugiem, Odrą pras?
wzdłuż Bałtyku. Eksperci do swej
prognozy transportowej przyjęli wa-

riant bardziej oszczędny z punktu
widzenia rozbudowy infrastruktury.
Niemniej jednak skala narastających
potrzeb przewozowych jest dosta-

tecznie wielka także i w tym wa-

riancie.

Wiemy więc obecnie, ile musimy
przewozić ładunków i pasażerów.
Mniej jasna jest kwestia, w jaki spo-

sób transport podoła tak szybko ro-

snącym zadaniom. Trudno sobie ra-

czej wyobrazić, aby zadania te moż-

na było zrealizować, powielając do-

tychczasowe formy i metody dzia-

łania i mając do dyspozycji w za-

sadzie XIX-wieczną techniczną
infrastrukturę transportu. Wobec

wyczerpania zdolności przewozo-

wych w przypadku wielu linii kole-

jowych wyłania się konieczność bu-

dowy nowych magistrali. Czy jed-
nak i w jakim stopniu możemy kraj
nasz dalej nasycać nowymi liniami

kolejowymi? Pomijając już fakt zna-

cznego uszczuplenia ziemi uprawnej,
budowa nowych linii kolejowych
bynajmniej nie rozwiązuje wszyst-
kich kwestii. Tak np, w 'rejonie
Górnośląskiego Okręgu Przemysłom
wego praktycznie już nie istnieją
możliwości budowy" następnych no-

wych linii kolejowych, natomiast

maśa ładunkowa z tego rejonu wy-

kazuje tendencję stałego szybkiego
wzrostu. Trzeba więc poszukiwać
innych możliwości. Jedną z nich jest
wykorzystanie dla celów transporto-

wych GOP wodnych dróg śródlądo-
wych, tzn. obok Odry także igórnej
Wisły.

Jedno nie ulega wątpliwości —

niezbędne jest dokonanie głębszych
przeobrażeń w infrastrukturze tech-

nicznej transportu i stworzenie zin-

tegrowanego systemu transportowe-
go. Wysoka kapitałochłonność 1 zna-

czny stopień skomplikowania po-

wiązań systemu transportowego z

potrzebami społeczeństwa i gospo-

darki narodowej ogranicza możliwo-

ści dokonania tych przeobrażeń w

krótkim stosunkowo czasie. Można

jednak i trzeba szybciej oraz skutecz-

niej niż dotychczas zabrać 1 się do

porządkowania naszego systemu

transportowego.

Transport nasz jako całość cha-,

rakteryzuje się wciąż brakiem do-

statecznej zwartości i operatywności.
Tak zwany krajowy system tran-

sportowy występuje wobec usługo-
biorców jako wiele niezależnych od

siebie przewoźników, rządzących się
odrębnymi przepisami, zwyczajami i

wzajemnie nie skorelowanymi tary-
fami. Podział zadań między poszcze-

gólne gałęzie i organizacje transpor-
tu w wielu przypadkach nie odpo-
wiada ogólnogospodarczym kryte-
riom ekonomicznym. Trudno się więc
w tej sytuacji dziwić, że nasz system

transportowy nie zaspokajał — i na-

dal jeszcze nie zaspokaja w stopniu
zadowalającym — wszystkich po-

trzeb zarówno w przewozie ładun-

ków, jak i osób.

ZINTEGROWANY SYSTEM
TRANSPORTOWY

Stworzenie w pełni zintegrowane-
go systemu transportowego wymaga

szeregu różnorodnych poczynań,
podporządkowanych treści perspek-
tywicznej polityki transportowej.

Specjaliści formułują kilka pod-

stawowych-tez w tym zakresie:

O'Podstawą kierunkową perspek-
tywicznej polityki transportowej i

jednym z jej głównych kierunków

powinno być uznanie problemu
kształtowania zintegrowanego syste-
mu transportowego za jeden z pod-
stawowych kierunków ogólnej poli-
tyki gospodarczej kraju, z równo-

czesnym stworzeniem odpowiednich

podstaw materialnych' i kompeten-
cyjnych.

O Ogólne zwiększenie gospodar*
ności wymaga położenia szczególne-
go nacisku na korzystne zmiany ja-
kościowe, a w szczególności na roz-

wój doskonalszych systemów tran-

sportowych, efektywniejsze wyko-
rzystywanie potencjału przewozowe-

go, rozwinięcie gospodarki magazy-

nowej w procesie transportowym,

przyspieszenie dostaw ładunków i

doskonalenie obsługi komunikacyj-
nej ludności.

6 Ważnym instrumentem dosko-

nalenia systemu 1 integracji tran-

sportu jest prawidłowo ustawiona i

sprawnie działająca spedycja. Per-

spektywiczny zakres działalności

służby spedycyjno-handlowej powi-
nien odciążyć usługobiorców tran-

sportu od wszelkich czynności zwią-
zanych z organizacją procesów tran-

sportowych.

O Realizacja zintegrowanego sy-

stemu transportowego wymagać bę-
dzie znacznych nakładów inwesty-
cyjnych, umożliwiających nie tylko
wzrost potencjału przewozowego, ale

również modernizację środków pracy;

w transporcie.

Q Społeczna 1 gospodarcza waga

zagadnień związanych z mechaniza-

cją robót ładunkowych wymaga na-

dania im rangi węzłowego, ogólno-
gospodarczego problemu. W pracach
przeładunkowych, wobec obecnie

bardzo niskiego stopnia nasycenia
sprzętem mechanicznym, pracuje
niewspółmiernie dużo w stosunku do

faktycznych potrzeb ludzi. O skali

problemu świadczy następujący
przykład: we wszystkich działach

transportu, przy jego utrzymaniu/
modernizacji i rozwijaniu infrastruk-

tury pracuje około 1 miliona osób;

mniej więcej tyle samo ludzi jest
zatrudnionych przy robotach prze-

ładunkowych. Oczywiste jest, że na-

szej gospodarki nie stać na takie

rozmieszczenie siły roboczej.

# Konieczne są działania na rzecz

doskonalenia i organizacji transpor-

tu, w szczególności eliminowanie

tych jej elementów, które stanowią
przeszkodę w integracji działalności.

Dotyczy to głównie problematyki
regionalnej, zarówno w zakresie

przewozu - ładunków, Jak i pasaże-
rów.

# Niezbędne Jest znaczne rozwi-

nięcię Informatyki w transporcie
zarówno dla wewnętrznych potrzeb
transportu, jak i jako instrumentu

współpracy z usługobiorcami.

Znajomość kształtowania się przy-

szłych potrzeb przewozowych sta-

nowi dużą pomoc w planowaniu
struktury przewozów i pracy prze-

wozowej. W okresie najbliższych
10—15 lat proces ten wyraża się
istotnymi przesunięciami w kierunku

transportu samochodowego, wodne-

go, lotniczego oraz rurociągowego.,
Przewiduje się, że w roku 1090 udział

transportu samochodowego w pracy

przewozowej (wyrażonej w tonokilo-

metrach) wzrośnie w stosunku do

roku 1970 ję 12,7 proc. do 26 proc.,

udział żeglugi śródlądowej wzrośnie

z 1,9 proc. do ok. S proc., zaś tran-

sportu rurociągowego z 5,6 proc. do

ok. 11 proc. Maleje natomiast udział

transportu kolejowego (z ok. 80 proc.

w 1970 r. do'60 proc. w 1990 r.). Po-

mimo tego spadku udziału w przewo-

zach ładunków należy pamiętać, że

kolej w krajowym systemie tran-

sportowym spełniać będzie nadal ro-

lę podstawowego środka transportu.

W przewozach pasażerskich wzro-

śnie udział publicznego transportu

autobusowego z 47 proc w 1970 r. do

68 proc. w roku 1990 i transportu
lotniczego z 0,4 do 0,8 proc.

ZADANIA NAJBLI2SZE

Tym ogólnym perspektywicznym

celom podporządkowana jest bieżą-
ca działalność inwestycyjna. W zna-

cznym stopniu spełniony więc został

postulat, aby rozwiązywanie aktual-

nych trudności przewozowych ściślej

wiązać z przyszłymi zadaniami tran-

sportu.

Do najważniejszych kierunków

działania w bieżącym planie 5-letnim

w zakresie transportu kolejowego
należy zwiększanie zdolności prze-

wozowej i elastyczności, eksploata-
cyjnej na podstawowych ciągach ko-

munikacyjnych. Kompleksowy pro-

gram rozbudowy i modernizacji oraz

sukcesywnego wyrównywania pow-

stałych w latach ubiegłych' opóźnień
w rozwoju wyposażeni^ techniczne-

go transportu kolejowego jest rea-

lizowany pomyślnie. Dotyczy to

przede wszystkim budowy, nowych
odcinków linii i drugich torów oraz

elektryfikacji linii kolejowych a tak-

że modernizacji parku wagonów
osobowych i towarowych. Osiągnię-
ty postęp przy budowie Centralnej
Magistrali Kolejowej 'Sląsk-Worsza-
wa powinien umożliwić oddanie do

eksploatacji linii na odcinku Zawier-

cie-Radzice w połowie 1974 r., -tj. o

półtora roku wcześniej niż zakłada-',
no. w planie 5-letnim. Dotychczasowa
realizacja programu elektryfikacji
linii kolejowych stwarza realną
możliwość wprowadzenia tej nowo-

czesnej trakcji w lafech 1971—1975

na około 1800 km sieci PKP, wobec

1250 km zakładanych w planie.

Na ogół pomyślnie odbywa się re-

alizacja przyspieszonego programu

rozwoju transportu samochodowego.
Planowany rozwój komunikacji au-

tobusowej PKS ma zapewnić w ok-

resie bieżącego 5-lecia pełne zaspo-

kojenie potrzeb w przewozach pra-

cowniczych i szkolnych oraz umożli-

wić stopniowe rozszerzenie przewo-

zów dalekobieżnych i turystycznych.
Dla przyszłości komunikacji autobu-

sowej PKS istotne znaczenie miało

nawiązanie współpracy z firmą
„Berliet". Do czasu uruchomienia

przez Jelczańskie Zakłady Samocho-

dowe seryjnej produkcji tych auto-

busów w wersji międzymiastowej
występujący niedobór taboru pasa-

żerskiego w PKS łagodzony jest
przez interwencyjny, dodatkowy za-

kup w Jugosławii 1800 autobusów.

Przewozy ładunków transportem

samochodowym osiągną — jak się
obecnie przewiduje — w 1975 r. po-

ziom 1.450 min ton, tj. przekroczą
ustalenia planu 5-letniego o ok. 195

min ton.

Prawidłowe funkcjonowanie tran-

sportu samochodowego jest ściśle

związane z odpowiednią siecią dro-

gową. Trzeba stwierdzić, że obecne

tempo modernizacji dróg i rozbudo-

wy sieci drogowej jest zbyt wolne w

stosunku do tempa wzrostu' ruchu'

drogowego/ Występujące na części
sieci drogowej duże zatłoczenie

świadczy o wyczerpywaniu się, prze-

pustowości istniejących jezdni, a do-

tyczy to głównie dróg w rejonie
' Śląska oraz dużych aglomeracji

miejskich. Istnieje więc. pilna potrze-
ba zwiększenia tempa modernizacji
i rozwoju sieci drogowej.

Jednym z głównych kierunków

działania jest rozwój mechanizacji
robót komunikacyjnych, zarówno na

sieci kolejowej, jak i drogowej. In-

tensyfikacja działań na rzecz mecha-

nizacji robót komunikacyjnych w

warunkach niedoboru siły roboczej
jest jedyną metodą umożliwiającą
realizację wielkich zadań inwesty-
cyjnych w krótkich terminach;

Brak ciężkiego sprzętu do tych ro-

bót z konieczności ograniczył zakres

prac przy rozbudowie sieci drogo-
wej i spowodował przesunięcie bu-

dowy autostrad na okres po 1975 r.

ŚCISŁE związki między rozwojem
transportu a wzrostem społecz-
no-gospodarczym kraju są oczy-

wiste. Przyspieszony rytm gospodar-
czy stał się niejako cechą struktural-

ną dzisiejszej Polski. Konsekwencją
są więc rosnące potrzeby w zakresie

przemieszczania towarów i ludzi.

Nie można jednak doprowadzić do

sytuacji, w której nacisk bieżących
trudności uniemożliwi realizację
długofalowego programu rozwoju i

modernizacji infrastruktury tran-

sportowej kraju. Celem, do 1< rego

trzeba usilnie dążyć, jest stworzenie

takich warunków w dziedzinie ob-

sługi potrzeb przewozowych spo-

łeczeństwa i gospodarki narodowej,
aby powstał — oby W niedługim
czasie — rynek konsumenta. Aby
ten cel osiągnąć szybciej i tańszym
kosztem, wysiłki w dziedzinie mo-

dernizacji i rozbudowy sieci tran-

sportowej silniej i wydatniej muszą

być połączone z działaniem w zakre-

sie organizacji systemu transporto-
wego.

W artykule zarysowane zostały za-

ledwie niektóre problemy działalno-

ści transportu i kształtowania się
przyszłych potrzeb oraz możliwości

przewozowych. Niezbędne jest więc
bardziej, szczegójpwe - spojrzenie na

zadania i perspektywy rozwoju po-

szczególnych dziedzin i rodzajów
transportu.

ZBIGNIEW WYCZESANY

PROGNOZA NA
3ÓZEF IAJCHOWSK! WOJCIECH MACIEJEWSKI

Prezentując kolejną krótkookresową prognozę prze-

mysłu, chcielibyśmy zwrócić uwagę w szczególności
na porównanie wyników osiągniętych w czerwcu z

prognozą na ten miesiąc (patrz ŻG nr 23 z 10. VI.) oraz

na pewne tendencje, jakie zarysowały się w zmia-
nach prognoz dla kolejnych' miesięcy pod wpływem
przebiegu procesów gospodarczych w I połowie br.

Porównanie prognozy i rzeczywistych Wyników
osiągniętych w czerwcu br. ilustruje poniższe zesta-

wienie:

WSKAŹNIKI TEMPA WZROSTU K. 1972

gs
Ng;
K?

f'S'2 h

%ss-sa
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Produkcja globalna
Zatrudnienie
Osobowy f. plac

110,1
103,1
112,5

110,1—111,2
104,4—104,5
109,8—110,1

99,5
98,7

102,3

Jak łatwo zauważyć różnice między prognozą a rze-

czywistym wykonaniem w zakresie produkcji są nie-

znaczne, natomiast w przypadku zatrudnienia i fun-
duszu płac dość istotne. Charakterystyczne przy tym,
że błędy przewidywania są różnokierunkowe. Zawy-
żona była prognoza zatrudnienia, natomiast zaniżona

prognoza funduszu płac. Trudno w tej chwili wyjaś-
nić w pełni przyczyny takiego stanu rzeczy. Można

jednak postawić tezę, że przeciwdziałania dotyczące
nadmiernego wzrostu zatrudnienia okazały się skutecz-

niejsze niż przewidywaliśmy.

Przejdźmy do następnego zagadnienia, a mianowi-

cie tendencji zmian w prognozach, dokonywających
się pod wpływem odchyleń w przebiegu branych pod
uwagę wielkości w I połowie br. w porównaniu do

lat ubiegłych. Zmiany te biorą się stąd, że prognoza

oparta jest na analizie szeregów czasowych i stąd na

.i ej wynik wpływa zarówno to co się działo w latach

poprzednich, jak i ostatnie wyniki. Zmiana prognozy

produkcji globalnej nip. na sierpień, opracowanej w

lipcu w porównaniu do czerwcowej, jest rezultatem

odchyleń w tempie wzrostu produkcji w maju i czerw-

cu br. w porównaniu do lat ubiegłych. Gdyby tem-

po wzrostu produkcji w tych miesiącach osłabło,
znalazłoby to wyraz w obniżeniu prognozy na sier-

pień sporządzonej w lipcu w relacji do sporządzonej
w czerwcu i na odwrót.

W zaobserwowanych przez nas tendencjach zmian

mamy do czynienia z systematycznym wzrostem

wszystkich prognozowanych wielkości. I tak, jeżeli
w prognozie z czerwca wskaźnik wzrostu produkcji
globalnej na sierpień wynosił 110,1, to w prognozie
ostatniej 110,9. Dia zatrudnienia sekwencja ta jest
następująca 104,4 L 104,7, a dla funduszu płac 108,0
i 110,0. Jak z tego wynika, w I kwartale br. nastą-
piło przyśpieszenie . wzrostu w porównaniu do lat

ubiegłych.

Opracowana na miesiące sierpień — październik
prognoza wskazywałaby na to, że:

• wzrost produkcji globalnej w sierpniu I wrzeSnlu utrzyma
się na poziomie osiągniętym w roku ubiegłym w relacji do
1971 r., natomiast w październiku powinno nastąpić prtyśple-
gżenie wzrostu rzędu 1,5—2,5 proc.

• zmiany w zatrudnieniu w całym okresie powinny być
większe niż w latach ubiegłych. Pamiętać jednak naleiy, że
stan zatrudnienia w czerwcu był niższy od prognozowanego •

co wskazywałoby, że Sytuacja na tym odcinku może ulec
zmianie. Inaczej mówiąc, należy się spodziewać, ie prognoza
w zakresie zatrudnienia jest zawyżona. (Rezultaty z czerwca

jeszcze zbyt mało „ważą", aby wpływały Istotnie na wynik
prognozy).

O wzrost funduszu plac w sierpniu tego roku powinien być
mniejszy niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego, nato-
miast we wrześniu i październiku wyższy. Tu należy przy-

pomnieć, że na podstawie porównań prognozy 1 wykonania
w czerwcu można się spodziewać, że prognoza zmian tej
-wielkości jest zaniżona.

Ze względu na podstawowe relacje obrazujące
efektywność gospodarowania z prognozy na najbliż-
szy kwartał można odczytać tendencje do pomniej-
szenia udziału wydajności pracy w przyroście pro-

dukcji w relacji do ubiegłego roku oraz stabilizacji
stosunku przyrost płac — przyrost produkcji, z wy-

jątkiem prognozy na wrzesień, gdzie ta ostatnia wska-

zywałaby na pewne pogorszenie.

Biorąc pod uwagę „poprawki" wynikające z możli-

wych odchyleń rzeczywistego przebiegu zjawisk od

prognozy w zakresie zatrudnienia i płac. o których
wspomniano wyżej — należałoby się spodziewać.' że

wyniki dotyczące wydajności pracy mogą być ko-

rzystniejsze, natomiast rezultaty w zakresie stosunku

produkcja — płace inniej kdfzystne, niż to pokazuje
prognoza.

, Bok poprzedni 100,0
1971 1971 Prog-

noza

1973

sierpie* i 108,7 Ul,» 110,9
Ul,4

Produkcja globalna
wrzesień 110,0 109,G 109,0

109,7

październik 109,5 109,8 111,!
112,2

sierpień 103,5 103,8 104.7
104.8

Zatrudnienia
wrzesień 103,1 104,0 104,2

104,4

październik 103,9 103,7 104,8
105,0

sierpień 109,1 111,3 110,0
110,4

Osobowy fundun
plac

wrzesień 109,( 108,S U2,I
112,7

październik 108,3 109,5 Ul,l
111,6

%ierpleń 105,« 107,2 105,0
103,3

Średnia płaca
wrzesień 105,6 104,1 107,7

108,0

październik 104,2 105,« 106,0
106,3

sierpień 104,7 108,5 105,9
106,3

Wydajność pracj
wrzesień 106,0 103,4 104,6

105,0

październik. 105,i 105,9 106,1
10<a7

1971 1972 Prog-
noza

1973

a

sierpień
b

40,2

59,8

31,9

68,1

43,1
42,1

56,9
57,9

43,1
42,1

56,9
57,9

przyrostu produk-
cji globalnej a 38,0 41,7 46,7

45,4

53,3
wzrostu zatrudnie-
nia (a)

wrzesień
• b 62,0 58,1

46,7
45,4

53,3
wzrostu wydajno- 54,5
ści pracy (b)

a

październik
b

<1,0

59,0

37,8

62,2

42,9
41.0

57.1
59,0

a

sierpień
b

38,5

61,5

33,6

66,1

17,0
46,2

53,0
53,8

17,0
46,2

53,0
53,8

przyrostu funduszu
plac
wzrostu zatrudnie-
nia (a)

a

wrzesień -

b

39,6

60,4

35,4

64,6

34,4
34,6

65,6
'wzrostu średnich
plac (b)

a 47,0 38,9 43,2
43,1

56.8
56.9

październik
b 53,0 61,1

43,2
43,1

56.8
56.9

sierpień 1
1,05 0,95 0,92 i

0,91
Przyrost funduszu

plac na 1% wzro-

stu ' produkcji
globalnej

wrzesień 0,96 0,90 1,35 ;
1,31

październik 0,87 0,97 0,93 ,

0,95

sierpień 1,08 0,92 0,85
0,81

Przyrost średniej
płacy na 1% wzro-
stu wydajności
pracy _

wrzesień 0,93 0,82 1,67 i
1,60 1

październik 0,78 0,95 0,98

•fl* J
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SPRAWY EKONOMISTÓW

FUNDAMENT

DLA ETO
ARTY KUŁ DYSK U SYJNY

TERESA MACH 3ERZY SURDYKOWSKI

Bardzo często stawiane jest pytanie o jakość i efektywność wykorzystania elektronicznych maszyn ma-

tematycznych zainstalowanych w różnych jednostkach gospodarczych, a zwłaszcza w przedsiębiorstwach
przemysłowych. Jest to problem istotny, tym bardziej, że rozwój informatyki angażuje z każdym rokiem
coraz większe środki. W 1973 roku wyprodukować mamy już 100 komputerów przeznaczonych dla prze-
twarzania danych; osiągnięte rozmiary produkcji i tempo instalowania tych maszyn w gospodarce stwa-

rzają więc już dziś przesłanki techniczne dla swoistej „rewolucji informatycznej", wyrażającej się szyb-
ką poprawą efektywności gospodarowania i sprawności funkcjonowania całego ogólnopaństwowego
organizmu gospodarczego. Problemowi temu poświęcony był, między innymi, znany list Zarządu Głów-
nego PTE z dnia 27 czerwca 1972 roku, opublikowa ny w ubiegłorocznym 33 numerze „2G".

PANUJE jednak powszechne
przekonanie o stosunkowo ni-

skiej efektywności zastosowa-

nych już systemów informatycznych,
zwłaszcza systemów pracujących na

potrzeby przedsiębiorstw przemysło-
wych. Efektywność tę bardzo trud-
no jest ściśle wyliczyć, jednakże
analiza tych systemów elektronicz-

nej techniki obliczeniowej (ETO) —

które praktycznie działają — wska-

zuje, że dotyczą One przede wszy-
stkim zagadnień marginalnych, nie

najistotniejszych z punktu widzenia

przedsiębiorstwa i jego jednostek
nadrzędnych. Sądzimy jednak — w

przeciwieństwie do wielu spotyka-
nych w tym względzie opinii •—, że
do poprawy istniejącego stanu przy-

czynić się może nie tyle sama infor-

matyka 1 jej przedstawiciele, lecz
nauki ekonomiczne i uprawiające je
osoby.

Nietrudno' jest dziś stwierdzić, że

wśród obfitości naukowej literatury
ekonomicznej dość trudno jest zna-

leźć materiały, które posłużyć by
mogły jako praktyczna wskazówka
— a raczej jako wzór — dla kon-

struowania systemów funkcjonowa-
nia przedsiębiorstwa i jego poszcze-

gólnych dziedzin, Nie jest rzeczą

istotną, ozy mają to być systemy

posługujące się. środkami technicz-

nymi informatyki, czy też nie; na-

uka jak dotąd dostarcza o wiele za

mało praktycznej : „technologii eko-

nomicznej" czyli informacji okreś-

lającej, jak powinny być konstru-

owane systemy obiegu i • przetwa-
rzania danych w przedsiębiorstwie,
systemy zarządzania ł sterowania

różnymi dziedzinami jego działal-

ności.

EKSPERYMENT BEZ TEORII

J. LEWANDOWSKI w artykule
„Dorobek i zadania podstawowych
n:»uk ekonomicznych" — będącym
skrótem referatu przygotowanego
na II Kongres Nauki Polskiej —

(ŻQ nr 21) pisze: •

— -Pewne osiągnięcia można od-
notować w rozwoju teońi 'przedsię-
biorstwa socjalistycznego. Sformuło-
wano istotne cechy przedsiębiorstwa
odróżniające je od innych jednostek
gospodarczych. Osiągnięto postęp w

ponc-łkówaniu i systematyzowaniu
problematyki celów działania, przed-
siębiorstwa. W tej sprawie odnoto-
wać należy istotne znaczenie pracy
Oskara Langego, w szczególności je-
go ideę hierarchicznej struktury ce-

lów. Hierarchiczna struktura celów

polega na bezpośrednim lub pośred-
nim podporządkowaniu ceiów wszy-
stkich jednostek gospodarczych ce-

lowi naczelnemu w. gospodarce soc-

jalistycznej. Brak jednak ciągle je-
szcze ogólnej teorii funkcjonowania
przedsiębiorstwa w socjalizmie, te-
orii uwzględniającej problemy
związane ze strukturą organizacji
gospodarki narodowej, uwzględnia-
jącej właściwe powiązania między
poszczególnymi podmiotami gospo-
darującymi".

Przyjęcie hierarchicznej struktu-

ry celów przedsiębiorstwa powinno
doprowadzić do sformułowania od-

powiedzi na pytanie JAK podporząd-
kować cele poszczególnych przedsię-
biorstw i ich związków celowi nad-

rzędnemu, JAK wiązać je między
sobą, a następnie' na pytanie o to,
JAK dokonywać pomiaru stopnia re-

alizacji tych celów? Bardzo ogólne
wskazanie teoretyczne OSKARA
LANGEGO nie doczekało się dotych-
czas właściwych rozwinięć praktycz-
nych. Znikome są dla praktyki kon-

sekwencje toczonej przez długie la-
ta dyskusji na temat sformułowania
celu działania przedsiębiorstwa.
Przyjęte obecnie powszechnie w li-
teraturze ekonomicznej formułowa-
nie go jako Jak najszersze zaspaka-

janie potrzeb społecznych" posiada
istotnie walor humanistyczny, ale
nie rozwiązuje kwestii pomiaru stop-
nia realizacji tego celu. Dotychczas
stosowane praktycznie metody po-
miaru stopnia- realizacji tak ogólnie
sformułowanego celu (używa się do
tego różnych mutacji zysku lub pro-

dukcji czystej) z natury rzeczy nie

mogą uwzględnić wszystkich istot-

nych dla oceny przedsiębiorstwa
czynników.

Niezależnie od tego jak formuło-
wane są wskaźniki służące jako
punkt wyjścia do oceny przedsię-
biorstwa i prób pomiaru stopnia re-

alizacji jego celu, jest to zawsze

działanie „od góry", bez wyjaśnie-
nia i racjonalizacji podstaw, na któ-

rych opiera się działanie przedsię-
biorstwa. Tu braki teorii są najistot-
niejsze: teoria nie wypowiedziała się
bowiem jednoznacznie co do treści

podstawowych kategorii ekonomicz-

nych występujących w przedsiębior-
stwie, którymi praktyka posługuje
się na co dzień. W tej sytuacji, trud-
no mówić o konkretńycli wskaza-
niach praktycznych, o projektowa-
niu systgmów przetwarzania i obie-

gu informacji w przedsiębiorstwie,
o konstruowaniu takich czy innych
metod pomiaru kategorii ekono-

micznych.

Trudno wyliczać wszystkie działy
teorii przedsiębiorstwa, które wy-
magają szerokiego opracowania teo-

retycznego dokonywanego z punktu
widzenia- potrzeb praktyki. Dostar-
czenie przedsiębiorstwu owej wspo-

mnianej „technologii ekonomicznej"
wymaga równomiernego rozwoju
wszystkich- działów tej teorii, ale •

jednocześnie rozwoju komplekso- ,

wego, uwzględniającego spojrzenie
na całość przedsiębiorstwa i jego '

powiązania z makroekonomią. Do

zagadnień szczególnie wymagają-
cych jak najszybszego opracowania
teoretycznego i sformułowania
wskazań praktycznych zaliczyć trze-
ba na przykład: koszty, ceny (z ca-

łym skomplikowanym mechaniz-
mem ich ustalania i działania), po-
wiązanie przedsiębiorstwa z odbior-

cą, organizacja ewidencji ściśle po-

wiązana z organizacją produkcji w

przedsiębiorstwie, system kontroli

wewnętrznej i zewnętrznej* rozra-

chunek wewnątrzzakładowy. Obec-

ny stan w tej dziedzinie jest wy-

padkową zmian w sferze makroeko-
nomii (nie powiązanych. jednak
właściwie z mikroekonomią), trady-
cji, przyzwyczajeń personelu i kie-

rownictwa, a także wiary, iż pew-
na ilość doraźnie wydanych przepi-
sów zastąpi działanie mechanizmów

ekonomicznych.

Braki w dziedzinie teorii przed-
siębiorstwa stanowią poważne ob-

ciążenie dla przeprowadzanych
obecnie zmian, w tym dla działają-
cych już jednostek inicjujących. Z

drugiej strony, samo podejmowanie
eksperymentów jest wynikiem. bra-
ków w teorii, ponieważ eksperyment
z samej swej istoty ma doprowa-
dzić do sformułowania pewnych
obiektywnych praw i zasad, których
z tych czy innych względów teoria
nie jest w stanie sformułować. Na-
sza sytuacja obecna zarówno w dzie-
dzinie funkcjonowania przedsiębior-
stwa, zastosowań informatyki, jak i

poczynań organizacyjnych w sferze
makroekonomii byłaby na pewno
dziś o wiele lepsza, gdyby nauki
ekonomiczne w czas zajęły się bli-

żej przynajmniej najważniejszymi
dla praktyki elementami teorii

przedsiębiorstwa.

KOSZTY BRAKU KOSZTÓW

Najistotniejszą zapewne, lecz sła-

bo rozpoznaną kategorią ekonomicz-

ną istniejącą w przedsiębiorstwie są

koszty produkcji. Na dzisiejsze ro-

zumienie kosztów produkcji, na ich

traktowanie w praktycznej ewiden-

cji i rozrachunku przedsiębiorstw
znaczny wpływ ma tradycyjna teo-

ria rachunkowości, przez co rachu-

nek kosztów bywa utożsamiany z

„buchalterią" i mechanicznym licze-

niem zaszłości. Tymczasem mamy tu

do czynienia z niesłychanie ważną
kategorią ekonomiczną będącą pod-
stawowym czynnikiem wszelkiego
rachunku ekonomicznego. We wspo-

mnianym artykule J. LEWANDOW-

SKI pisze: — „Rozwojowi ogólnej
teorii cen nie towarzyszył także od-

powiedni rozwój teorii kosztów".

Sądzimy jednak, że rozwój teorii

kosztów powinien nawet wyprze-

dzać, a nie tylko towarzyszyć roz-

wojowi teorii cen.

Prawidłowo obliczony koszt pro-

dukcji w przedsiębiorstwie socjali-
stycznym powinien być głównym
elementem,: na którym można op-

rzeć konstruowanie cen, system kon-

troli i ewidencji w przedsiębiorstwie,
konstruowanie bardziej zagregowa-

nych wskaźników oceny przedsię-
biorstwa; tylko obniżka kosztów mo-

że prowadzić w długich okresach do

obniżki cen. Tymczasem koszt ra-

chunkowy wykazywany w ewiden-

cji przedsiębiorstw nie jest zgodny
z rzeczywiście poniesionym ko-

sztem produkcji. Wynika to przede
wszystkim z braku jednoznacznego,
powszechnie przyjętego i obowiązu-
jącego określenia treści kategorii
ekonomicznej kosztu produkcji. Brak

zgodności poglądów teoretyków u-

możliwia zaliczanie do kosztów po-

zycji będących w istocie stratami.

Sankcjonowanie strat przez zalicza-

nie ich do kosztów prowadzi do

zdeformowania analizy i rachunku

ekonomicznego zarówno w skali

mikro, jak i makro.

Ten sam brak zgodności poglądów,
niejasność określenia kategorii ko-

sztów, a co za tym idzie, niemoż-

ność zrozumiałego powiązania jej ze

wskaźnikami służącymi do oceny

przedsiębiorstw, sprawia, że nie są

one zainteresowane obniżką kosztów.

Ten brak zainteresowania — prze-

radzający się czasami w zaintere-
sowanie ich podwyżką — sprawia.
że poziom kosztów jest dodatkowo

zniekształcany przez Wędy pomiaru
źródłowego, niedomagania organiza-
cyjne itp. Właściwe sformułowanie
teoretyczne kategorii ekonomicznej
kosztu produkcji powinno stać się
punktem wyjścia do sformułowania
kategorii ekonomicznej obniżki ko-
sztu jednostkowego produkcji rozpa-
trywanej zarówno w skali mikro, jak
i makro. Ta niesłychanie ważna ka-

tegoria ekonomiczna, mogąca mieć

podstawowe znaczenie dla efektyw-
ności gospodarowania, nie została

dotychczas sformułowana przez teo-

rię.

Nic dziwnego, że znane w przed-
siębiorstwach metody pomiaru tej
obniżki (pośrednia i bezpośrednia) są

obarczone wszystkimi błędami nie-

dopracowanej teorii i nie zaintereso-

wanej rzetelnym pomiarem prakty-
ki. Stosowana obecnie metoda kalku-

lacji kosztów jednostkowych oparta

jest na rachunku kosztów przecięt-
nych. Ten typ rachunku kosztów nie

odpowiada całkowicie współczesne-
mu poziomowi społecznego i techni-

cznego rozwoju produkcji ze względu
na rosnący udział kosztów stałych
w całkowitych kosztach wytwarza-
nia. Współczesne środki techniczne

(komputery) dzięki szybkości licze-

nia pozwoliłyby na prowadzenie
rachunku oddzielającego od siebie

różne grupy kosztów. Jednakże, jak
dotąd, teoria nie stworzyła metod

takiego rachunku nadającego się
da praktycznego zastosowania w

przedsiębiorstwie. Wysuwane pro-

pozycje teoretyczne nie mogły
znaleźć zastosowania wskutek nie-

dorozwoju innych gałęzi teorii

przedsiębiorstwa.
Obecny niedorozwój teorii prak-

tyki w dziedzinie kosztów produkcji
sprawia, że niesłychanie trudne, a

czasem wręcz niemożliwe jest kon-

struowanie praktycznych systemów
i zasad, według których przebiegało-
by działanie przedsiębiorstw i ich

związków. Podobnie jak trudne i

czasem niemożliwe jest opracowy-

wanie słusznych i skutecznych wska-

źników oraz metod ich oceny. Je-

szcze trudniejsze byłoby tworzenie

systemów informatycznych obejmu-
jących istotne dla przedsiębiorstwa
dziedziny rachunku; sterowania i

kontroli.

Dlatego też zazwyczaj projektanci
systemów informatycznych poprze-

stają na prostych działach ewidencji
(piace, ewidencja materiałowa, pro-
ste systemy planowania) bądź ogra-
niczają się do dokładnego odwzoro-
wania w programach istniejącego,
wysoce niedoskonałego stanu orga-
ni zacy j no-ekonom icznego. Byłoby
rzeczą bardzo interesującą zastano-

wienie się nad tym, jak bardzo od-
daliła się od ekonomii informatyka,
która przecież — w zastosowaniu
do przedsiębiorstw przemysłowych
— nie jest niczym innym jak pew-

nym narzędziem dla praktycznych
zastosowań nauk ekonomicznych i

organizacyjnych.

„PÓŁKOWNICY" EKONOMII

Postęp w różnych działach teorii

przedsiębiorstwa i jej praktycznym
zastosowaniu jest dodatkowo hamo-

wany przez rozdrobnienie i separację
działających w tych dziedzinach ze-

społów naukowych.
W szczególnych wyższych szkołach

ekonomicznych zajmują się tego ro-

dzaju pracami niewielkie grupki
działające w izolacji wzajemnej.
Zmiana dawnej struktury katedral-

nej na instytutową nie" doprowadziła
do większych zmian, ponieważ na

ogół obecne zakłady odpowiadają
dawnym katedrom, a bariery mię-
dzy nimi są w dalszym ciągu silne,
co utrudnia wzajemną inspirację,
przenikanie myśli i niezbędną koor-

dynację poczynań. Grupy pracujące
w różnych uczelniach nie nawiązu-

ją istotniejszych kontaktów między
sobą.

Brak jest ogólnego forum w posta-
ci zjazdów czy spotkań o sensow-

nym programie naukowym, skupia-
jących specjalistów z różnych dzie-
dzin ekonomiki przedsiębiorstwa, te-

oretyków i praktyków. Brak jest
pisma naukowego poświęconego tym
zagadnienioYn. Zeszyty Naukowe po-

szczególnych uczelni nie są trakto-
wane jako źródło wiedzy naukowej,
a przeciętny okres opóźnienia publi-
kowanego artykułu wynosi tam dwa
lata.

Szczególnie groźna jest niechęć
tych malutkich i odseparowanych
od siebie zespołów do weryfikowa-
nia swych prac teoretycznych w

praktyce. Niechęć do zbierania ma-

teriałów bezpośrednio w przemy-
śle, a preferowanie zazwyczaj znie-

kształcanych przez respondentów
wypowiedzi ankietowych. Niechęć
do prób tworzenia praktycznych
wskazań dla przemysłu, owej nada-

jącej się do zastosowania „technolo-
gii ekonomicznej".

Celem, dla którego się pracuje Jest

zazwyczaj stopień naukowy lub

książka o charakterze monograficz-
nym, lecz nie powiązana z potrzebami
praktyki. Miejscem, do którego od-

syłane są wyniki badań i rozważań

jest często półka w szafie. Wy-
nikiem jest narastająca separacja
owych „półkownikó w" od pot-
rzeb życia i narastająca nieumiejęt-
ność porozumiewania się z prakty-
kami. Oderwanie od życia, od prak-
tyki i potrzeb przedsiębiorstw, przy

jednoczesnej niechęci do pełnego za-

prezentowania własnych poglądów i

ich obrony, prowadzi do rozkwitu

owej „chwalebnej ostrożności nau-

kowej", uprawiania „mniemanologii
stosowanej" w miejsce nazywania
faktów po imieniu. Do tego ostatnie-

go zdolny jest tylko badacz dobrze

zorientowany w praktyce.

Ciśnienie potrzeb związane głów-
nie z rozszerzeniem się i umocnie-
niem jednostek inicjujących oraz z

kosztowną, a słabo wykorzystaną ba-

zą techniczną informatyki, musi w

końcu doprowadzić do przełamania
obecnej stagnacji w dziedzinie nauk

ekonomicznych związanych z teorią
i praktyką przedsiębiorstwa. Byłoby
jednak o wiele lepiej, gdyby doko-
nała tego świadomość naszych eko-
nomistów.

Warto przytoczyć tu bardzo waż-

ny naszym zdaniem fragment uch-

wały sekcji nauk ekonomicznych II

Kongresu Nauki Polskiej („2.G." nr

27):

„Należy szerokim frontem rozioi-

ja6 badania empiryczne. Stopień po-

wiązania analiz empirycznych z pot-
rzebami rozwoju społeczno-gospo-
darczego kraju jest wybitnie zróż-

nicowany i wykazuje ogromne roz-

piętości zarówno w układzie dyscy-
plinarnym jak t w terenowym. W

przyszłości wysiłek badaczy powi-
nien koncentroiuać się na proble-
mach o dużej doniosłości dla prak-
tyki, mających szczególne znaczenie
dla rozwoju społeczno-gospodarcze-
go. Jest to pierwszoplanowe zadanie
nauk ekonomicznych ze względu na

ich bezpośredni udział w dalszym
doskonaleniu systemu funkcjonowa-
nia -gospodarki i jej rozwoju. Popra-
wność i przydatność analiz empi-
rycznych zależy jednak od ich teo-

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

czenie dla praktyki. Równocześnie

występuje tu istotny wpływ badań

empirycznych na doskonalenie
teorii".

To postulowane zbliżenie do prak-
tyki miałoby nie tylko ogromne
znaczenie dla samych nauk ekono-

micznych i opracowywanych przez

ich przedstawicieli analiz. Efektem,
na który pragniemy tu szczególnie
zwrócić uwagę, byłoby nareszcie ra-

cjonalne wykorzystanie potężnego
narzędzia, jakim — dla nauk eko-

nomicznych i ich praktycznych za-

stosowań — jest informatyka ze

swymi coraz większymi możliwościa-

mi technicznymi.

ORZECZNICTWO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PIENIĘŻNA

ZA SPOWODOWANIE
CHOR08Y PRACOWNIKA

Od pewnego czasu budziło wąt-
pliwości zagadnienie, czy nadal

obowiązują art. 195 i 197 przed-
wojennej ustawy z 1933 r. o u -

bezpieczeniu społecznym, które

przewidywały m. in. , że zakład

pracy bądź inne osoby obowią-
zane są zwrócić instytucji ubez-

pieczeń społecznych (tj. obecnie

ZUS) równowartość udzielonych
pracownikowi świadczeń choro-

bowych, a zwłaszcza wypłaconych
mu zasiłków chorobowych, jeże-
li choroba została wywołana z

winy zakładu pracy lub innej
osoby, a więc przede wszystkim
przełożonego bądź przełożonych.

W tej istotnej sprawie zapadła,
ogłoszona ostatnio wraz z moty-
wami, uchwała Sądu Najwyższe-
go w składzie 7 sędziów z dnia
10 października 1972 r. W uch-
wale tej (nr III CZP 6/72), wpi-
sanej do księgi zasad prawnych.
Sąd Najwyższy zajął następują-
ce stanowisko:

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych może domagać się w po-

stępowaniu sądowym od sprawcy
czynu, który spowodował wypła-
tę zasiłku z tytułu czasowej nie-
zdolności do pracy, zwrotu wy-

płaconej kwoty.
Uchwała Sądu Najwyższego

może mieć poważne znaczenie

praktyczne. Pomijając Dowiem
roszczenia ZUS do zakładów pra-
cy o zwrot sum zasiłków choro-

bowych wypłaconych pracowni-
kom, jeżeli choroba i wyplata by_
ła spowodowana zaniedbaniem o-

bowiązków należytej dbałości o

zdrowie pracowników (np. wsku-
tek niezapewnienia należytej
ciepłoty w miejscu pracy, niedo-
starczenia ciepłej wody itp.), ZUS

będzie mógł wystąpić o zwrot

poniesionych wydatków na zasił-
ki chorobowe także przeciwko
pojedynczym osobom, odpowie-
dzialnym za chorobę pracownika.

Innymi słowy, uchwała Sądu
Najwyższego przypomina już
dawniej obowiązujący przepis, o

którym jednak w praktyce za-

pomniano, że zarówno zakład

pracy jak też poszczególne osoby
kierujące pracą innych mogą być
zobowiązane do poniesienia ma-

terialnych skutków swego nied-
balstwa bądź złej woli i spowo-
dowania choroby pracownika
bądź pracowników, jeżeli nawet

nie pociągnie to za sobą całko-

witego inwalidztwa, a tylko
przejściową chorobę. Uchwała Są-
du Najwyższego powinna więc
zmusić kogo na'eży do większego
poczucia odpowiedzialności i nie-
narażania pracowników na nie-

potrzebne choroby i wynikające
Stąd skutki.

A oto fragmenty uzasadnienia

uchwały Sądu Najwyższego:
„ Objęte pytaniem zagadnie-

nie prawne zrodziło się na tle
rozbieżności poglądów co do kwe-

stii, czy w aktualnym stanie

prawnym istnieje podstawa do-

magania się przez Zakład Ubez-

pieczeń Społecznych od sprawcy
uszkodżenia ciała lub wywołania
rozstroju zdrowia zwrotu zasiłku

chorobowego, wypłaconego oso-

bie poszkodowanej.
Udzielając odpowiedzi na py-

tanie, Sąd Najwyższy miał na u-

wadze, że ustawa o ubezpiecze-
niu społecznym z dnia 28 marca

1933 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 396
z późn. zm .) regulowała w spo-
sób całościowy zagadnienie
świadczeń z tytułu ubezpieczeń
społecznych.

Natomiast dekret o powszech-
nym zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin z dnia
25 czerwca 1954 r. (jedn. tekst:
Dz.U. z 1958 r. Nr 23, poz. 98)
objął swym zasięgiem jedynie
świadczenia z tytułu powszech-
nego zaopatrzenia emerytalne-
go (...) W podobny sposób regu-
luje to zagadnienie również usta-

wa z dnia 23 stycznia 1968 r.

(Dz. U. Nr 3, poz. 6), która prze-
widziane w niej świadczenia wy-
mienia w art. 2 w sposób ana-

logiczny jak wymieniony wyżej
dekret z 1954 r. Oba wymienio-
ne akty prawne pozostawiły
kwestię regresu roszczeń z tytułu
wypłaconego przez ZUS zasiłku

chorobowego poza swym zasię-
giem.

Regulują natomiast zagadnienie
zwrotu zasiłków chorobowych z

tytułu czasowej niezdolności do

pracy wypłaconych przez ZUS

pracownikowi, który ule.cł wy-

padkowi przy pracy, art. 18 i 19

ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r.

o świadczeniach pieniężnych,
przysługujących w razie wvoad-
ków urzy pracy (Dz. U . Nr 3,
poz. 8), ale ich mocy obowiązu-
jącej nie można rozciągać na inne

wypadki, tym bardziej, że soory
na tym tle wynikłe nie należą
do drogi sądowej, lecz mogą być
rozpatrywane w drodze postępo-
wania arbitrażowego, iako doty-
czące jednostek podlegających
właściwości państwowego arbi-
trażu gospodarczego. Właśnie na

tle wymienionych aktów praw-

nych powstała wątpliwość, czy

przeois art. 197 ustawy z 1933 r.

o ubezpieczeniu społecznvm na-

dal obowiązuje, czy też został

uchylony uprzednfo przez art.
112 ust. 2 pkt 3 dekretu z dnia
25 czerwca 1954 r. o powszechnym
zaopatrzeniu emerytalnym pra-
cowników i ich rodzin (Dz. U .

DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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E1958r.Nr23,p<^.98),ana-
stępnie przez ustawV z dnia 23

stycznia 1968 r. (Dz> U. Nr 3,
poz. 8). (...)

Ponieważ Jednak wymieniony
dekret nie regulował V ogóle
kwestii świadczeń z tytułu nie-

zdolności do pracy, klauzulą de-

rogacyjna z art. 112 ust. 1' i 2

pkt 3 nie mogła swym zasięgam
w omawianej materii objąć arV

19? ustawy o ubezpieczeniu spo-

łecznym. (. ..)

Te rozważania prowadzą do

do wniosku, że art. 197 ustawy
B dnia 28 marca 1933 r. o ubez-

' pieczeniu społecznym (Dz. U . Nr

61, poz. 298 z późn. zm .) w zak-

resie objętym pytaniem nadal o-

bowiązuje. (. ..)

Odmienne w omawianej kwe-
stii stanowisko Głównej Komi-

sju Arbitrażowej, wypowiedziane
w orzeczeniu z dnia 13.VI.1961 r.

111 3960/61 (PiZS 1962, nr 2, s.

73), należy uznać za nie przeko-
nywające. Zostało ono zresztą
poddane trafnej krytyce w glosie
S. Garlickiego, zamieszczonej w

PiZS,1962,nr5,s.64i65.Wglo-
sie tej podkreślono, że art. ,195
i 197 ustawy z 1933 r. o ubez-

pieczeniu społecznym normowa^

ly roszczenia regresowe instytu-
cji ubezpieczeń społecznych o

zwrot wszelkiego rodzaju świad-

czeń, a więc zarówno świadczeń

rentowych, jak i świadczeń z u-

bezpieczenia na wypadek choro-

by i macierzyństwa. Przy akcji
o zwrot świadczeń rentowych art.

195 i 197 ustawy z 1933 r. utra-

ciły moc obowiązującą na zasa-

dzie art. 112 dekretu z 1954 r.,

gdyż dochodzenie tych świadczeń

uregulował dekret w art. 24—27.
W stosunku natomiast do rosz-

czenia o zwrot świadczeń z u-

bezpieczenia na wypadek choro-

by i macierzyństwa obowiązują
nadal art. 195 i 197 ustawy o u-

bezpieczeniu społecznym, gdyż
zwrot tych świadczeń dekret z

1954 r. nie uregulował, nie zaj-
muje się on bowiem w ogóle te-

go rodzaju świadczeniami i wo-

bec tego w tym nie uregulowa-
nym przez dekret zakresie nie
działa klauzula derogacyjna z art.

112 dekretu. ( ...)"

NOWE PRZEPISY

DEKRET O DODATKOWYCH
DNIACH WOLNYCH

OD PRACY

W nr 29 Dziennika Ustaw uka-

zał się dekret z dnia 14 lipca
1973 r. o dodatkowych dniach

wolnych od pracy (poz. 160).

Dekret upoważnia Badę Mini-

strów do wprowadzania w każ-

dym roku kalendarzowym, w po-

rozumieniu z Centralną Radą
Związków Zawodowych, dodatko-

wych dni wolnych od pracy, wy-

równywanych przez odpowiednią
zmianę wymiaru czasu pracy w

okresie poprzedzającym dodatko-

we dni wolne od pracy bądź bez

obowiązku takiego wyrównania
(opracowania).

Dekret ustala Jednak następu-

jące warunki, pod jakimi mogą

być udzielone dodatkowe dni

wolne od pracy: 1) wykonanie
planu produkcji i usług oraz in-

nych zadań, 2) osiąganie założo-

nych relacji ekonomicznych i wy-

ników finansowych, 3) uspraw-

nienie organizacji, umożliwiające
wzrost wydajności pracy i zape-

wniające pełną realizację zadań

planowych bez wzrostu zatrud-

nienia z tego tytułu.

Zwiększenie czasu pracy celem

wypracowania bądź odpracowania
dnia wolnego od pracy nie może

nrzekraczać 9 godzin pracy dzien-

nie, a w sobotę 8 godzin.

W wykonaniu powyższego dek-

retu ukazała się Uchwała Nr 173

Rady Ministrów z dnia 16 lipca
1973 r. w sprawie zasad udziela-

nia dodatkowych dni wolnych od

oracy w roku 1973. (Monitor Pol-

ski Nr 31, poz. 190).

W myśl tej uchwały, dzień 21

'ipca 1973 r. został udzielony pra-

cownikom uspołecznionych zakła-

dów pracy jako dodatkowy dzień

wolny od pracy, bez obowiązku
odpracowania. Niezależnie od te-

go, pracownicy ci mogą otrzy-
mać także dodatkowe dni wolne

od prący: 25 sierpnia i 22 wrześ-

nia 1973 r., jednak na warunkach

przewidzianych w dekrecie, a w

szczególności w razie ich odpra-
cowania w czasie wcześniejszym.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

Na „chłopski rozum" w miarq

poprawy idrowotnoiel społu

czeństwa I rozbudowy słuiby

zdrowia, moina byłoby oczeki-

wać, io zmniejszać sią będzie

absencja chorobowa, a tymcza-

sem obserwujemy wręcz odwrot-

ne zjawisko. 2ycie się bowiem

komplikuje i „chłopski rozum" w

coraz mniejszym stopniu wystar-

cza, by zrozumieć to, co się wo-

kół dzieje. O absencji chorobo-

wej pisano jui sporo w ostatnim

czasie. I w naszym piśmie po«

święciliśmy tym sprawom wiele

uwagi. Dopóki jednak obracamy

się w skali całego społeczeń-

stwa, analizujemy przyczyny I

skutki absencji, wszyscy sq zgo-

dni co do wniosków, gdy jednak

dochodzi do konkretnego druku

L-4, w konkretnym zakładzie

często zawodzi zrozumienie tego,

że mamy do czynienia z określo-

nym przypadkiem bardziej ogól-

nego zjawiska.

ABSENCJA
w polsce zibiiża się

do pięciu procent, co znaczy,

że na dwudziestu zatrudnio-

nych jeden stale jest „na chorobie".

W skali całego kraju jest to około pół
miliona ludzi, a więc problem liczą-
cy się w gospodarce. W dodatku

absencja wykazuje pewne tendencje
wzrostu. Na stu zatrudnionych przy-

padało dni niezdolności do pracy z

powodu choroby: 1059 w roku 1960,
1194 w roku 1965; 1301 w roku 1970

1 1406 w roku 1971. Czyli na jednego
zatrudnionego okres absencji choro-

bowej wzrósł w tym czasie z około

dziesięciu dni do dwóch tygodni. Dla

przemysłu i budownictwa mamy

bardziej precyzyjne obliczenia, wy-

rażające się liczbą tzw. opuszczo-

nych roboczogodzin na jednego ro-

botnika:

1960 1965 1910 1911 1912

Przemyśl 93 102 112 124 128
Budownictwo 16 87 97 101 10S

Dość precyzyjnie daje się też

określić wysokość zasiłków chorobo-

wych wypłacanych przez ZUS. W

roku 1960 średni dzienny zasiłek

wynosił 38 złotych, w zeszłym roku
— 57. Ogólna suma wypłaoonych za-

siłków chorobowych wyniosła -w ro-

ku 1960 — 2,2 miliarda złotych, a

w ubiegłym — ponad 8 miliardów.

Na wzrost wydatków w ub. roku

wpłynął nie tylko wzrost absencji,
lecz i wzrost wysokości zasiłków dla

pracowników fizycznych, podobnie
jak w tym roku odbije się kolejna
podwyżka, doprowadzająca wyso-

kość zasiłków do 90 proc. uposa-

żenia.

Nie ma u nas dokładnych obli-

czeń, wiadomo jednak, że suma za-

siłków stanowi zaledwie znikomą
część kosztów absencji chorobowej.
0 wiele więcej kosztują straty wy-

nikłe z nieprzepracowanych godzin
1 dezorganizacji pracy.

Problem więc zasługuje na uwa-

gę, którą poświęca mu wiele czyn-

ników w kraju. Znajduje to odbicie

w statystykach prowadzonych przez

GUS, ZUS oraz służbę zdrowia.

Każda inna i każda w innym celu.

W tym przypadku zajmiemy się da-

nymi służby zdrowia. Są one o tyle
Istotne, że starają się uchwycić źró-

dło zjawiska, a więc zachorowal-

ność.

W ŁODZI WIEDZĄ DUŻO...

Dane gromadzi 1 opracowuje kie-

rowana przez dr. Longina Szymbor-
skiego pracownia absencji chorobo-

wej przy Instytucie Medycyny Pracy
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W Łodzi. Obejmuje ona swym zasię-
giem około trzech i pół tysiąca
większych zakładów pracy, posia-
dających swą przemysłową służbę
zdrowia. Pracuje w nich 4,2 miliona

ludzi. Jest to więc próba reprezen-

tatywna dlą, «g$u zatrudnianych W

przemyśle 1 budownictwie.

Każdy z tych zakładów wysyła
bezpośrednio do pracowni comie-

sięczne sprawozdanie, wykazujące
ilość udzielonych zwolnień, ilość

roboczodni w rozbiciu na choroby
(wedle ich statystycznych numerów)
1 płeć zwolnionych. Sprawozdanie
za ubiegły miesiąc nadchodzi przed
końcem pierwszej dekady następne-

go. Jedenastoosobowa komórka obli-

czeniowa opracowuje te dane i po

dwudziestym rozsyła do władz cen-

tralnych i wojewódzkich biuletyn o

stanie absencji chorobowej w ubie-

głym miesiącu. Informacje o ilości

zwolnień i ich długości ułożone są

w nim w trzech grupach: według
chorób, według branż i według wo-

jewództw. Pozwala to wychwycić
wzrost zachorowalności w każdym
zakładzie, w każdej branży, na każ-

dym terenie oraz zwrócić uwagę na

wzrost czy spadek występowania
poszczególnych chorób.

Opracowania te mają charakter

nie tylko statystyczny, lecz służą Ja-

ko podstawa do działań praktycz-
nych. Zwracają uwagę resortów czy

władz terenowych na każde niepo-
kojące zjawisko, jeśli chodzi o

wzrost absencji. «Na ich podstawie
też praoownia zleca przeprowadza-
nie szczegółowych badań tereno-

wym organom służby zdrowia, a

niekiedy przeprowadza je sama, w

celu ustalenia przyczyny wzrostu,
a szczególnie, by stwierdzić, czy

przypadkiem źródła tego wzrostu

nie kryją się w warunkach pracy.

Dane z biuletynów miesięcznych
sumuje się w biuletynach kwartal-

nych, półrocznych 1 rocznych. Rów-

nolegle terenowe organy służby
zdrowia prowadzą statystykę wszyst-
kich zwolnień udzielanych ogółowi
pracowników. Jednakże opracowa-

nie ich trwa siłą rzeczy bardzo dłu-

go. Pełne dane za ubiegły rok uka-

zują się po kilku miesiącach następ-

nego 1 mają wartość raczej porów-
nawczą. Sytuacja zmieni się w roku

1975, kiedy pracownia absencji cho-

robowej v Łodzi otrzyma komputer
„Odra 1305". Trafiać będzie do niej
wtedy kopia każdego druku L-4 wy-

dawanego w Polsce. Pozwoli to

objąć badaniami wszystkich zatrud-

nionych, dane będą o wiele bar-

dziej wszechstronne, a uzyskiwać się

je będzie bez porównania szybciej.
Pozwoli to też na analizę absencji
chorobowej według płci i wieku pa-

cjentów. Ale już dzisiaj — jak wy-

nika chyba z opisu pracy pracow-

ni — statystyka ta może być uważa-

na za reprezentatywną i wiary-
godną.

U NAS I GDZIE INDZIEJ

Według danych pracowni procent

absencji chorobowej w ostatnich la-

tach wyglądał następująco:

1910 1971 191» 1913

I półrocz*
rok

«,80

4,43
4,54
4,89

4,84 4,8S
4,86 —

Dane te nie dają więc podstaw do

obaw, że absencja chorobowa wzra-

sta szczególnie szybko w ostatnich

latach. Oczywiście inaczej to będzie
wyglądać w statystykach ZUS-u,

płacącego wyższe zasiłki uzależnio-

ne przecież także od wzrostu płac.

W pierwszym półroczu tego roku,
0 12 proc. w porównaniu do ana-

logicznego okresu w roku ubiegłym
wzrosła łączna długość zwolnień z

tytułu opieki nad dzieckiem i. o 57

proc. wymiar urlopów macierzyń-
skich z powodu ićh ustawowego wy-

dłużenia — dane te nie są objęte w

podanej wyżej tabeli. Jest to wzrost

nieobecności w pracy uzasadniony
względami społecznymi.

Wzrosły też od pierwszego lipca
ubiegłego roku zasiłki chorobowa

płacone pracownikom fizycznym, ala

nie wydaje się jednak, by ilość ko-

rzystających ze zwolnień powięk-
szyła się z tego powodu w jakiś od-

czuwalny sposób. Nie wskazuje na

to porównanie absencji w pierw-
szym półroczu zeszłego i bieżącego
roku. Pewien niewielki wzrost —

0,03 proc. — spowodowany został

przez grypą w pierwszym kwartale

tego roku, kiedy absencja wynosiła
5,17 proc. (w styczniu nawet —

6,17). Natomiast w drugim kwartale

tego roku absencja była nawet niż-

sza — 4,55 proc. — niż w drugim
kwartale roku zeszłego — 4,77 proc.

Można więc chyba przypuszczać, że

1 tegoroczna podwyżka zasiłków nie

spowoduje większego naporu na

zwolnienia, co gdyby nawet przej-
ściowo wystąpiło, nie może w żad-

nym stopniu podważać celowości te-

go kroku.

Przeprowadzana od czasu do cza-

su porównywania stanu absencji
chorobowej u nas 1 w innych kra-

jach są zawodne, wskutek stosowa-

nia różnych metod statystycznych.

Pewne porównania są możliwe je-
dynie w stosunku do krajów socja-
listycznych Europy, natomiast nie

można porównywać absencji w kra-

jach kapitalistycznych, gdyż dane

nie uwzględniają tam . na ogół
pierwszego dnia choroby czy nawet

kilku dni. natomiast uwzględniają
zwolnienia w znacznie dłuższym
okresie. Jednakże na podstawie
orientacyjnych danych można po-

wiedzieć, że w rozwiniętych prze-

mysłowych. krajach, takich jak
Szwecja. Dania. Francja czy NRF

absencja chorobowa jest przypu-

szczalnie o 40—50 procent wyższa
niż u nas. mimo iż stan zdrowia

tamtejszych społeczeństw nie jest
przecież niższy niż nasz.

Na podstawie tych międzynarodo-
wych porównań, jak i na podstawie
wzrostu absencji u nas, można wy-

ciągnąć więc wniosek, że ogólna
poprawa stanu zdrowia odbywa się
równolegle ze wzrostem ilości zwol-

nień chorobowych. Można by nawet

zaryzykować twierdzenie, że mię-
dzy innymi i dzięki temu następuje
ta poprawa. Ludzie po prostu dba-

ją o własne zdrowie, co jest możli-

we przy rozbudowanej służbie zdro-

wia, wychwytującej stosunkowo

wcześnie liczne niedomagania 1 po-

syłającej pacjenta do łóżka, nieza-

leżnie od innych podejmowanych
kroków.

Zdarzają się czasami przypadki
posądzania lekarzy o nadmierny li-

beralizm w dawaniu zwolnień czy

wręcz o kumoterstwo. Nie- można

oczywiście wykluczyć i takich poje-
dynczych przypadków, znane są

zresztą bardzo nieliczne, obrzydliwe
przypadki dawania zwolnień za ła-

pówki. Ale jakiekolwiek uogólnia-
nie jest tu bezpodstawne.

Wspomniana praoownia absencji
chorobowej przeprowadziła badania

zasadności zwolnień lekarskich.

Przeprowadzono je w Łodzi. Kiel-

cach 1 Poznaniu, trzykrotnie, na po-

czątku tygodnia, w środku 1 na koń-

cu, obejmując badaniami cztery 1

pół tysiąca osób. Robiono to tak, że

nazajutrz po wydaniu zwolnienia

badano komisyjnie wybranego pa-

cjenta. Ewentualnie można by za-

kwestionować 3—4 procent zwol-

nień. co nie znaczy, że były one

bezpodstawnie wydane. Po pierwsze
— chorych badano po upływie do-

by, a więc mogła w ich stanie na-

stąpić poprawa, a poza tym — zwol-

nienia udzielał lekarz dysponujący
paroma minutami, słuchawką l ter-

mometrem, podczas gdy kontroli do-

konywała komisja przy pomocy spe-

cjalistycznego sprzętu. Można więc

domniemywać, że jeśli istnieje mar-

gines błędu w orzeczeniach lekar-

skich, to działa on 1 w drugą stro-

nę — że lekarze mogą czasem nie

dawać zwolnień wtedy, kiedy to by-
łoby wskazane.

Prawdopodobnie, gdyby nagle za-

rządzono kontrolę stanu zdrowia lu-
dzi wykonujących swe obowiązki,
mogłoby się okazać, że pewna ich

część powinna się znajdować w łóż-

ku, a nie przy pracy. Oczywiście,
każdy jest dysoonentem własnego
zdrowia i dopóki jego stan nie za-

graża otoczeniu, nie wolno go odsu-
wać od pracy, ale w szeroko rozu-

mianym interesie społecznym leży,
aby ten. kto powinien być zwolnio-

ny. ze zwolnienia korzystał. Rów-
nież z gospodarczego punktu widze-
nia. Choroba trwa bowiem wówczas

krócej i prędzej wraca oełna spraw-
ność pracownika. Z drugiej stro-

ny praca w czasie choroby, podczas
której należałoby leżeć, odbija się
nieraz na ogólnym stanie zdrowia,
którego pogorszenie się w skali ma-

sowej też nie pozostaje bez wpływu
na ekonomikę.

'

, CO MOŻNA ZROSIĆ

Dość trudno jest jednak z tymi
powszechnie uznawanymi twierdze-

niami zwracać się do szefa produk-
cji, któremu choroba pracowników
akurat unieruchamia linię produk-
cyjną, stwarza zagrożenie dla pla-
nu itp. Za przeciętnymi danymi o

absencji kryją się bowiem nieraz

alarmujące przypadki. Pewna suma

doniesień o nich w oderwaniu od

materiałów statystycznych może

właśnie stwarzać owo poczucie za-

grożenia wzrostem absencji choro-

bowej.
Prawidłowość jej wzrostu nie

oznacza bynajmniej, że należy się
z nią godzić. Wiadomo, że ludzie
zawsze będą chorować ale monrs

chorować więcej lub mniei. Trzeh-

się więc starać, aby tych choró'-

było stosunkowo jak najmniej, 1

analiz łódzkiego ośrodka wynika, ż?
warunki środowiskowe w miejscu
pracy są najczęstszą przyczvna nie-
zdolności do pracy — do 30 procent
absencji chorobowej bierze sie z te-

go właśnie źródła. A stąd, dla za-

niepokojonych absencją kierowni-
ków zakładów, płynie wniosek co

należy robić, aby absencje zmniej-
szyć. Poprawa warunków oracy i-si

głównym liczącym się polem ma-

newru. na którym można coś osi?,?
nąć w tej sprawie. Powinno to bvć

jeszcze jednym elementem kalkula-
cii przy wszelkich programach mo

dernizacvjnych czy planowaniu no-

wych miejsc pracy.

A w ogóle, absencja jest czynni-
kiem, na który trzeba nie tyle pom-

stować, ile brać go pod uwagę, we

wszystkim co dotyczy spraw zatrud-

nienia. Należy wiedzieć, że zwięk-
szanie zatrudnienia kobiet musi po-

ciągnąć za sobą wzrost absencji.
Niezależnie bowiem od urlopów ma-

cierzyńskich i opieki nad dziećmi,
absencja kobiet jest o 20 procent

większa niż mężczyzn, na co m in

wpływa niewątpliwie znacznie

większe obciążenie obowiązkami
domowymi.

Wiadomo, że więcej chorują lu-

dzie starsi. Pracownicy po sześć-

dziesiątce przebywają na zwolnie-

niach o 70 do 100 procent czasu

więcej, niż wynosi przeciętna dla

ogółu zatrudnionych.

Nie należy z tego wyciągać wnio-

sku, że trzeba ograniczać zatrudnie-

nie kobiet i osób starszych. Może się
ono opłacić nawet przy zwiększonej
absencji, zwłaszcza w obliczu zary-

sowującego się braku kadr. Zresztą
starzenie się społeczeństwa, a więc
i pracowników jest obiektywnym
zjawiskiem i musi być brane pod
uwagę.

Należy się Jednak zastanowić Jak

przystosować szeroko rozumiane

warunki pracy do tego rodzaju oko-

liczności. Na ustalenie limitu absen-

cji wpływać więc powinny nie tylko
dane z ub. roku, ale analiza struk-

tury płci i wieku załogi, jak rów-

nież stanu jej zdrowia. Być może

analiza absencji wpłynie na wpro-

wadzenie postulowanego elastyczne-
go wieku przechodzenia na emery-

turę. Ludziom o steranym zdrowiu,
pracującym w trudnych warunkach,
warto będzie to umożliwić, gdyż cmi

właśnie najwięcej chorują.

Są również inne rozwiązania. W

niektórych zakładach farmaceutycz-
nych, gdzie pracuje wiele kobiet,
zaangażowano grupę pielęgniarek
do opieki nad ich chorymi dziećmi.

Pensja pielęgniarki nie jest może

specjalnie niższa od zasiłku pracow-

nicy, ale korzyść w postaci nieza-

kłóconych procesów produkcyjnych
jest kolosalna.

Wiele może być rozwiązań ogól-
nych 1 szczegółowych, nieraz nie-

szablonowych, podejmowanych z

myślą o przeciwdziałaniu absencji
zarówno ze strony służby zdrowia.

Jak i administracji zakładowej.
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Z ETYKA

REDAKCJA „Życia Gospodar-
czego" odznacza się wśród na-

szej prasy m. in. bardzo celny-
mi tytułami umieszczanych artyku-
łów. Jest ich sporo w każdym nu-

merze, np. takie tytuły jak: „Zapasy
z zapasami", „Inwestycje lekkie a

ważące", „Sieć w sieci przepisów"
i inne. Tytuł artykułu PIOTRA
RACHTANA (zamieszczonego w nu-

merze 29 z 22.07. br.) „ MIĘDZY
MŁOTEM A KOWADŁEM" wydaje
się jednak mocno chybiony. Jeśli le-

karz, kierownik Zakładu Leczniczo-

-Zapobiegawczegp uważa się za znaj-
dującego się między młotem a ko-
wadłem, nie świadczy to chyba do-
brze o pojmowaniu roli i znaczenia

tego stanowiska.

Zagadnienie absencji chorobowe]
Jest na pewno tematem wielowar-

stwowym, bardzo złożonym. Istnie-

ją przynajmniej trzy punkty widze-

nia na to zagadnienie. Inny punkt
widzenia mogą mieć kierownictwa

przedsiębiorstw, służba zdrowia i

pracownik-pacjent, lecz żeby cho-

dziło o młot i kowadło?

Artykuł Rachtana przedstawia
bardzo subiektywnie, pomijając i-

stothe fakty, konflikt Kierownika

ZLZ z Dyrektorem Kopalni. Arty-
kuł nie zawiera jednak wniosków w

sprawie absencji chorobowej, ogra-

nicza się do jednostronnego opisa-
nia konfliktu osób na tle absencji
chorobowej.

Zajmując na kopalni Siemianowi-
ce kierownicze stanowisko, orientu-

ję się w „konflikcie" i chciałbym
krótko wyliczyć fakty naświetlające
sprawę. Najpierw sprostowanie naj-
ważniejszych błędów: autor pisze:
„przeciętnie 60 ludzi każdego dnia

korzysta ze zwolnienia chorobowe-

go". Nie 60 ludzi dziennie, a około
300 ludzi, 60 ludzi to li tylko wzrost

absencji chorobowej w pewnym o-

kresie, o czym jeszcze później. - Na-

stępna nieścisłość: nikt nigdy nie
obniżał premii lub liczby punktów
premiowych pracownikom dozoru za

wysoką absencję chorobową lub za

przekroczenie limitu zasiłków cho-

robowych. Jest jeszcze więcej po-

myłek autora, lecz pominę Ich spro-

stowanie, bo nie o to tu chodzi.

Wracając do istoty sprawy, trze-

ba zaznaczyć, że kierownictwo ko-
palni nie stawiało wobec kierowni-
ka ZLZ zarzutu niewłaściwego pro-
wadzenia statystyk absencji, lub
kwestionowało jego orzecznictwo le-
karskie i fachowość. Kierownictwo

kopalni, jej dyrektor zażądał jednak
uzasadnienia i wniosków zaradczych
z powodu gwałtownego wzrostu a-

bsencji chorobowej w pierwszym
półroczu 1972 r. Właśnie w lipcu ub.
roku zażądano wyjaśnień i wnio-
sków, dlaczego absencja wzrosła o

0,61 proc. w porównaniu do pierw-
szego półrocza 1971 r. i o 1,34 proc.
w porównaniu do 1968 r. Ten rady-
kalny wzrost absencji nie był uza-

sadniony np. epidemią grypy, nie

był też uzasadniony absencją powy-

padkową, bo ta wyraźnie spadła.
Chodziło o wzrost absencji czysto
chorobowej trzykrotnie wyższej (300
proc.) od średniego wzrostu absen-

cji chorobowej kopalń Katowickiego
Zjednoczenia Przemysłu Węglowego.
A przecież warunki pracy na dole

kopalni i warunki wypoczynku zało- -

gl ciągle ' się poprawiały. Właśnie
pytanie: dlaczego absencja chorobo,
wa wzrosła o 31 ludzi na dobę w

pierwszym półroczu 1971 r. i o 68
ludzi w porównaniu z 1968 r. — było
powodem rozbieżności stanowisk dy-
rektora i kierownika. W innych ko-

palniach wzrost sięgał kilku lub kil-
kunastu ludzi, u nas kilkudziesięciu,
wskaźnik wzrostu absencji wyniósł
średnio 0,2 proc., u nas 0,61 proc.

Nad takim wyjątkowym, najwyż-
szym wzrostem absencji chorobowej
żaden dyrektor nie mógł przejść do

porządku dziennego. Lek. med. L .

Żyłko, kierownik ZLZ nie dawał na-

tomiast żadnej rzeczowej odpowie-
dzi i wniosków. Fakt radykalnego
wzrostu absencji chorobowej i brak

rzeczowej oceny i wniosków ze stro-

ny kierownika ZLZ były głównym
powodem krytycznej oceny jego
działalności. Dołączyły się jeszcze in-
ne okoliczności, jak brak dyscypli-
ny pracy u niego i podległych mu

lekarzy, brak znajomości warunków

pracy pod ziemią, bo choć kierow-
nik ZLZ otrzymywał tzw. specjalne
wynagrodzenie kwartalne z Karty
Górnika, on jak i inni lekarze nigdy
lub bardzo rzadko spełniali wyma-

gania regulaminowe uzyślcania tego
wynagrodzenia. Regulamin przewi-
dywał trzy siedmiogodzinne zjazdy
pod ziemię w każdym miesiącu.

Opinię o wymienionym jako le-

karzu i administratorze ośrodka lecz-

niczego mogłyby zresztą wydać czyn-

niki społeczno-polityczne, koledzy —

lekarze i pracownicy, którzy próbo-
wali być jego pacjentami. Niepoko-
jący i niewyjaśniony wzrost absen-

cji chorobowej doprowadził w koń-

cu do wniosków natury osobowej.

Kopalnia nasza, w odróżnieniu od

innych kopalń, ma względnie dobre,

lepsze od innych kopalń warunki

pracy w wyrobiskach eksploatacyj-
nych pod ziemią, nie jest zbyt głę-
boka, temperatura jest na ogół nor-

malna, posiada niezbyt duże opady
I wzniosy, przewietrzanie jest bar-
dzo dobre. Stąd właśnie stosunkowo
niska absencja chorobowa w porów-
naniu do innych kopalń. Wylicza-
jąc np. wskaźnik — podany w ar-

tykule JADWIGI URACZ — w tym
samym numerze „Życia Gospodar-
czego" co artykuł Piotra Rachtana
— okazuje się, że na naszej kopalni
jest on o około 200 dniówek niższy
od wskaźnika ogólnego w górnictwie
węglowym. Trzeba moim zdaniem tu
zaraz zaznaczyć, że w tabelce po-
danej przez J. Uracz brakuje ko-

lumny, która by ilustrowała dyna-
mikę absencji chorobowej w dłuż-

szym okresie np. od 1962 r. Z tabe-
li bowiem wynika, iż górnictwo ma

wysoką absencję. Czy to było celem
publikacji? Jeśli analizuje się dyna-
mikę absencji w procentach od 1962
roku, wtedy okazuje się, że w Pol-
sce wzrost absencji w latach 1962—
1971 wyniósł 19,5 proc. , w woje-
wództwie katowickim 18,1 proc., a

w górnictwie węglowym wojewódz-
twa katowickiego tylko 7,6 proc. Wi-
dać więc wyraźnie, że wysiłki wszy-
stkich zainteresowanych załóg, kie-
rownictw kopalń, resortu, służby
zdrowia, są najbardziej efektywne
w górnictwie.

Osiągnięcie takicft rezultatów wy-

maga jednak pracy i współpracy
wszystkich. Nie może więc kierow-

nik zakładu leczniczego uważać, że

uzasadnione uwagi krytyczne są o-

brazą jego honoru, ujmą dla kwa-

lifikacji. Trzeba nie tylko pisać, bo

właśnie w tym brylował, ale i oma-

wiać problemy bezpośrednio, bez

nadwrażliwości, urażonej ambicji.

Przy okazji uwaga co do wskaź-

ników procentowych wydatków na

zasiłki chorobowe ustalanych na

kwartały przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych; wskaźniki te są po pro.

stu za niskie. ZUS prowadząc za-

pewne jakąś politykę w tym zakre-

sie ma swoje powody, żeby Ich n!e

urealniać, co jednak kopalniom przy-

czynia wiele kłopotów i sankcji fi-

nansowych.

Ujmowanie roli kierownika zakła-

dowego ośrodka leczniczego, jako
pozostającego między młotem a ko-
wadłem wydaje się niewłaściwe.
Pojmowanie jego roli jako godzenie
nie dających się pogodzić sprzecz-
ności interesów to chyba spaczona
ocena tego stanowiska. Bo przecież
kierownicy ZLZ i kierownictwo ko-

palń współpracują zwykle owocnie,
tak było i tak będzie też w naszej
kopalni. Przecież rola kierownictwa

przedsiębiorstwa na odcinku prowa-
dzenia np. polityki płac, godzenia
funkcji dochodowej płacy i jej funk-
cji kosztowej jest o wiele trudniej-
sza. Nikt nie wymaga przecież od
kierownika ośrodka postępowania
niezgodnego z etyką lekarską lub
zasadami moralności społecznej, wy-
maga się natomiast współpracy, a-

nalizy, wnioskowania, bo w ten spo-
sób działając uzyskamy społeczną
efektywność także w zakresie ab-

sencji chorobowej, tego najbardziej
podstawowego, każdego z nas zawsze

żywo interesu jącego zagadnienia. O -

czywiste jest przy tym, że troska c

zdrowie ludzkie jest zadaniem na-

czelnym. na którym zależy kierow-
nictwu kopalni nie mniej niż służ-
bie zdrowia.

mgr LEON POLOK
Dyrektor Ekonomiczny

Kopalni „Siemianowice"

CHCIEĆ NIE ZNACZY
CZYNIĆ
JAK NAJLEPIEJ

' UWAGĄ przeczytałem artykuł
pt. „MIĘDZY MŁOTEM A KO-

WADŁEM" zamieszczony w

Waszym piśnjuę z 22 lipca 1973 r. i

muszę stwierdzić, że jestem zasko-

czony takimrwnjęeiem całego zagad-
nienia .— a przede wszystkim mojej
rozmowy z red. PIOTREM RACH-

TANEM. Chcę podkreślić, że nie je-
stem — jak to określa autor — oso -

bą postronną w „konflikcie" między
kierownikiem kopalni i kierowni-

kiem ZLZ. Przeciwnie, jestem jak
najbardziej zainteresowany całością
poruszanych spraw.

Do obowiązków kierownika dzia-

łu BHP należy bowiem nie tylko czu-

wanie nad prawidłową organizacją
stanowisk pracy, która zapewniałaby
pracownikom bezpieczne i higienicz-
ne warunki pracy, lecz również na-

leżyta współpraca ze służbą zdrowia,
dokonywanie analiz okoliczności i

przyczyn wypadków, prawidłowość
prowadzenia dokumentacji wypad-
kowej, a także analiza stosunków

międzyludzkich itd. „Konflikt", o

którym pisze Piotr Rachtan, nie był
tylko konfliktem dwóch osób, był
konfliktem między kierownikiem

ZLZ a kierownictwem kopalni i du-

żą częścią załogi górniczej.

W rozmowie z Redaktorem stwier-

dziłem, że dr L. Żyłko „chce jak naj-
lepiej", co nie znaczy, że robi zaw-

sze jak najlepiej. Uważam, że jest to

zasadnicza różnica; chcieć robić, a

robić. Na zakończenie naszej rozmo-

wy powiedziałem, „że obowiązkiem
nas wszystkich jest pomagać takie-

mu dyrektorowi, który swymi zdol-

nościami i pracą pokierował tak całą
załogą, że Kopalnia „Siemianowice"
stała się przodującym zakładem w

resorcie i kraju".
Z wyników tej pracy czerpią ko- .

rzyści nie tylko bezpośrednio pra-

cownicy, których warunki pracy w

ostatnich latach wybitnie się popra-

wiły (polepszyły się znacznie wa-

runki socjalne i płace osobiste pra-

cowników), ale także pośrednio cała

nasza gospodarka.

Osiągnięcia te nie przyszły same.

Są one wynikiem intensywnej pracy

tak dyrektora, jak i większości do-

brej załogi kopalni „Siemianowice".
Nie można natomiast mówić o tak

dobrej pracy Zakładu Lecznictwa

Zapobiegawczego przy kopalni „Sie-
mianowice" pod kierunkiem dr. L.

Żyłko. Obrany przez kierownika

ZLZ styl pracy był przedmiotem cią-
głych konfliktów między kierownict-

wem kopalni, poszczególnymi człon-

kami załogi a dr L. Żyłko. Nieraz

musiano konflikty rozstrzygać na

szczeblu rady zakładowej, czy nawet

komitetu zakładowego.

Dotyczyły one niewłaściwego sto-

sunku dr. L . Żyłki do pacjentów lub

niewłaściwie pracującej placówki
ZLZ. Styl pracy ZLZ polegał na tym,
że szereg lekarzy nie dotrzymywało
ustawowego czasu pracy, przycho-
dząc z opóźnieniem i opuszczając
przedwcześnie swoje gabinety lekar-

skie. Większość lekarzy (w ramach

profilaktyki i poznania warunków

środowiska pracy załogi) nie zjeżdża-
ła pod ziemię, lecz sporządzała jedy-
nie notatki o jazdach, m. in. dr L.

Żyłko. Potwierdziła to kontrola prze-

prowadzona przez zakładową komi-

sję rewizyjną.

W ostatnim okresie notowano

znaczny wzrost absencji chorobowej.
Ponad trzykrotnie większy, niż w

innych kopalniach. Nie będę tu u-

stosunkowywał się do wzrostu ab-

sencji chorobowej i do tak dużego
przekroczenia limitu na zasiłki cho-

robowe. Nie jestem lekarzem i są-

dzę, że tym zagadnieniem powinien
się zająć Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych 1 Okręgowa Przychodnia
Górnicza.

Jedno jest niezrozumiałe dla nas

górników, dlaczego za źle zaplano-
wane przez ZUS limity, czy też za

źle pracujących pracowników służby
zdrowia konsekwencje ma ponosić
dobrze pracująca załoga.

Na zakończenie mojej .wypowie-
dzi, chciałem ustosunkować się jesz-
cze do rozdziału „Spór się zaostrza".

Jeśli mi wiadomo, przyczyną „zao-

strzenia konfliktu" nie mogła być
sprawa zarzutu dr L. Żyłko, że sta-

tystyki chorobowe ZLZ są źle pro-

wadzone. Taki zarzut pod adresem

ZLZ nie padł, gdyż nie przeprowa-

dzono kontroli prawidłowości spo-

rządzania jej. Natomiast dr Żyłko
zarzuca brak rzetelności statystyki
sporządzanej przez kopalnię (?). Za-

dał sobie nawet tyle trudu, aby prze-

prowadzić przesłuchania poszkodo-
wanych, celem udowodnienia zataje-
nia wypadków przez kierownictwa

oddziałów. Dr L. Żyłko nie przed-
stawił kierownictwu kopalni swych
spostrzeżeń dla uzdrowienia sytuacji
na tym odcinku, lecz — jak oświad-

czył — potrzebne mu to było w ce-

lu rozegrania swych prywatnych
spraw, jak na to przyjdzie czas.

Powód ukrywania drobnych wy-

padków przez pracowników lub nie-

które osoby dozoru jest ogólnie zna-

ny w całym naszym przemyśle. Zre-

sztą nie tylko u nas, ale i w innych
krajach. Przyczyn tego zjaWiska jest
wiele. Mówiliśmy o tym z autorem

artykułu, który je częściowo przyto-

czył w swojej publikacji. Główną
chyba przyczyną jest obawa pra-

cowników przed odpowiedzialnością
za łamanie znanych podstawowych
przepisów BHP lub brak należytego
nadzoru nad przestrzeganiem tych
przepisów. Obserwuje się i inne zja-
wisko: przemycanie wypadków spoza

pracy jako zaistniałe w pracy.

Walczymy z tym niezdrowym ob-

jawem, utrudniającym nam prowa-

dzenie właściwej profilaktyki wy-

padkowej. Świadczy o tym zastoso-

wanie przez dyrektora i kierownict-

wo kopalni szeregu kar do osób win-

nych. Pocieszający jest fakt, że wy-

padkowość w górnictwie, jak rów-

nież na naszej kopalni wybitnie się
obniżyła, chodzi głównie o wypad-
kowość kategorii I i ciężką. Osiągnę-
liśmy to dzięki poprawie organiza-
cji pracy, podnoszeniu kwalifikacji
załogi, lepszej dyscyplinie pracy, a

przede wszystkim wprowadzaniu co-

raz śmielej nowych i doskonalszych
urządzeń technicznych.

Uważam, za słuszne pociągnięcie,
że dr Żyłko przeniesiono (nie zwol-

niono) przez Okręgową Przychoanię

Górniczą na inne stanowisko pracy.

Pociągnięcie to, jak wykazuje życie

przyczyni się do poprawienia współ-
pracy między kierownictwem kopal-
ni a ZLZ-tem. Sądzę, że przy na-

leżytej współpracy wszystkich ogniw

odpowiedzialnych za stan bezpie-
czeństwa, higieny i zdrowia naszych

załóg będziemy osiągać nadal coraz

lepsze wyniki.

Przesyłam Redaktorowi górnicze

pozdrowienie

mgr MARIAN MARCZYŃSKI
Kierownik Działu BHP

Kopalni „Siemianowice"

JEŚLI
SPOJRZEĆ
OBIEKTYWNIE

MGR
LEON POLOK jest stałym

wnikliwym czytelnikiem „Życia
Gospodarczego". Cenimy sobie

jego uwagi. Zabrał niedawno głos
w dyskusji na temat ścieżek awan-

su ( Z.G . nr 8 z 1973 r.) ustosunko-

wując się do artykułu prof. ALOJ-

ZEGO MELICHA pt. „ Czy tylko a-

wans ma przesądzać o wysokości
płacy?" Wówczas, zgadzając się z te-

zą autora, zaprotestował przeciw ilu-

strującemu ją przykładowi, że w 1957

roku w górnictwie nie powiązany ze

zmianami w organizacji wzrost płac
doprowadził do spadku wydajności,
stwierdził bowiem, że w stosunku do

1356 r. w górnictwie nie notowano

spadku wydajności. Dziś polemizuje
i.in. z JADWIGĄ URACZ, że w gór-

nictwie wzrost absencji nie jest pro-

centowo wyższy niż w innych bran-

>ach, w woj. katowickim rośnie

o;sa nieco wolniej niż w całym kraju,
a w górnictwie węglowym wykazuje
,i"szcze niższe tempo wzrostu.

Ta obrona własnej branży, duma

zawodowa, która nie pozwala przejść
do porządku dziennego nawet nad
— jak stwierdza sam autor listu —

słusznymi tezami, jeśli mogą one —

przez samo zestawienie danych —

rzucić jakiś cień na kopalnictwo
węglowe, jest ze wszech miar cenna

i godna pochwały. Emocjonalny sto-

sunek do zawodu i zakładu nie po-

winien jednak w żadnym przypad-
ku wywoływać rozdrażnienia, które

sprawia, że wręcz pomawia się auto-

rów, iż celem ich publikacji jest
przedstawianie górnictwa w nie naj-
lepszym świetle.

JADWIGA URACZ — przytaczając
dane na temat kształtowania się licz-

by dni zwolnień przypadających na

100 zatrudnionych w Polsce i na tym
tle w woj. katowickim i w górnictwie
węglowym — chciała uzasadnić tezę
o związkach industrializacji I urba-

nizacji z absencją, o czym świadczy

chociażby tytuł informacji. Wysoką
stosunkowo absencję w górnictwie
— mimo, jak to podkreśliła autorka,
najlepiej zorganizowanej opieki
zdrowotnej nad pracownikiem —

przedstawiła zresztą z nie mogącym
budzić u nikogo najmniejszych wąt-
pliwości uzasadnieniem: ciężkością
pracy w zawodzie, strukturą wieku

załóg, zanieczyszczeniem środowiska

w rejonie, w którym żyją górnicy itp.

Trudno rżeczywiście dopatrzyć się
w tym materiale „ukrytych" tenden-

cji.

Artykuł PIOTRA RACHTANA,
przeczytany uważnie, również nie po-

zwoliłby na sformułowanie tezy, że

tytuł tej publikacji „Między młotem

a kowadłem" jest „mocno chybiony"
i nie świadczy dobrze o pojmowaniu
swojej roli przez lekarza zakłado-

wego. Pojmować rolę można widać

różnie. Przytoczymy dla porównania
jedną, bynajmniej nie odosobnioną

opublikowaną w zbiorze*) wypo-

wiedź lekarza przemysłowego.

„Rola lekarza kopalnianego jest
bardzo niewdzięczna. Z jednej strony
musi być lekarzem i to lekarzem

przede wszystkim, jako taki za naj-
wyższe dobro uważać on musi dobro

chorego (salus aegroti suprema lex).
Z drugiej strony lekarz ten powinien
dbać o interesy zakładu pracy. Są to

pojęcia nieraz trudno dające się po-

godzić. Jakkolwiek słuszne i celowe

zarządzenie lekarskie, czy to doty-
czące przeniesienia pracownika na

inne stanowisko pracy, czy też wy-

dane w celu usunięcia usterek

sprzecznych z zasadami bhp — wy-

wołują bowiem sprzeciw i zgrzyty
— raz ze strony pracowników, raz

dyrekcji. Lekarz kopalniany jest
doprawdy między młotem a kowad-

łem — LEONARD LISIECKI".

'*' PIOTR RACHTAN w swoim re-

portażu stand się jednak przedsta-
wić, że między owym młotem zadań

produkcyjnych, a kowadłem przepi-
sów regulujących mało elastycznie
gospodarkę czynnikiem ludzkim

znajduje się nie tylko, i nawet nie

głównie lekarz, lecz również dyrek-
tor. Ta myśl przewija się w całym
artykule, a na końcu autor stwier-

dza: „... obaj (dyrektor i lekarz) wal-

czą o ważkie racje społeczne, a WA-

RUNKI, w których działają, za-

ostrzają ten konflikt".

Dlatego właśnie artykuł, choć po-

zornie dotyczy konfliktu dwóch lu-

dzi, ilustruje problem o wiele głęb-

szy, ogólniejszy 1 sądzimy, że Jeśli

mgr Leon Polok przeczyta go raz

jeszcze spokojnie — dojdzie również

do takiego wniosku. Antor artykułu
sygnalizuje zjawisko wzrostu absen-

cji i skutków, które ono obecnie za

sobą pociąga — w postaci m.in. ad-

ministracyjnego nacisku na zmniej-
szenie ilości zwolnień lekarskich na-

wet nielegalnymi środkami. Nie

dzieje się tak tylko w kopalni „Sie-
mianowice". Oczywiście — jest to

tajemnicą poliszynela. Chodziło wła-

śnie o to, żeby wykazać na przykła-
dzie tak dobrego zakładu, jakim jest
kopalnia „Siemianowice" — rozlicz-

ne konsekwencje absencji chorobo-

wej.

Problem jest ważki społecznie. O-

mawialiśmy go na naszych lamach

wielokrotnie 1, jak się wydaje, wie-

lostronnie. Analizowaliśmy przyczy-

ny i skutki absencji (artykuł pod
takim tytułem ukazał się na począt-
ku 1970 r.), ocenialiśmy pracę ZUS

min. w tej dziedzinie (artykuły pt.:
„Kasa to za mało" 1 „Czym ma być
ZUS"). Publikowaliśmy opracowania
socjologiczne na ten temat. Dziś za-

mieszczamy obok artykuł Ernesta

Skalskiego, który stara się oświetlić

sprawę przy pomocy badań prowa-

dzonych przez Instytut Medycyny
Pracy w Łodzi. Analizując problem
absencji chorobowej z różnych pun-

któw widzenia, staramy się pomóc
w poszukiwaniu środków zaradczych.
Nie atakujemy więc ani kopalni, ani

jej dyrektora. Natomiast odpowiedzi,
które otrzymaliśmy — opublikowane

w całości wyżej — mają tylko jeden
cel — obronę stanowiska dyrektora.

„ Niepokojący i niewyjaśniony
wzrost absencji chorobowej dopro-
wadził więc w końcu do wniosków

natury osobowej" — pisze mgr LE-

ON POLOK. Innych wniosków ani

też rezultatów analizy przyczyn

gwałtownego wzrostu absencji w o-

publikowanych wyżej artykułach nie

ma, mimo że piszą je ludzie nie po-

stronni lecz odpowiedzialni m.in. za

te problemy. Trudno przecież uznać,
ie działalność lekarza — nawet po-

zostawiająca wiele do życzenia —

była JEDYNYM źródłem wzrostu

absencji.

Nie jest oczywiście dobrze, jeśli
dwócb ludzi w zakładzie, odpowiada-

jących wspólnie za warunki pracy,

porozumiewa się ze sobą listownie,

gromadzi przeciw sobie formalne za-

rzuty, żeby móc uzasadnić podjęte
decyzje bądź im przeciwdziałać.

Nie Jest jednak dobrze, kiedy je-
dynym środkiem zaradczym przeciw
wzrostowi absencji, które podejmuje
kierownictwo kopalni, jest zwolnie-

nie cvy też spowodowanie przenie-
sienia do innego zakładu kierowni-

ka ZLZ.

Może więc raz jeszcze wspólnie
1 spokojnie zastanowimy się nad

problemem przyczyn i skutków ab-

sencji w kopalni „Siemianowice"
i nie tylko tam.

ANNA KUSZKO

•) Lekarze przemysłowi. Wybór prac
lekarzy przemysfowych pod red. Nowa-
kowskiego. M. Sokołowskie) I A. Sara-
paty, Wrocław—Warszawa 1963, str. 1.
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Rozwój oświaty i kultury w okre-

sie trzech pierwszych lat bieżą-
cego pięciolecia, podobnie jak
rozwój ochrony zdrowia nie znaj-
duje pełnego wyrazu w przyroś-
cie liczby nowych obiektów, cho-

ciaż i w tej dziedzinie mamy do

odnotowania postęp, zwłaszcza

na odcinkach szczególnie waż-

nych dla upowszechnienia o-

światy (budowa internatów i do-

mów akademickich). Wystqpily
jednak trudności w pełnej reali-

zacji znacznie zwiększonych pla-
nów nakładów inwestycyjnych, co

sprawia, że przyrost liczby obiek-

tów jest mniejszy niż planowano,
na ogół jednak zawsze wyższy od

przeciętnych rocznych z poprzed-
niego pięciolecia.

»kutki niepełnej realizacji planu
poddawania do eksploatacji

obiektów dla potrzeb oświaty
i kultury są jednak łagodzone
przez intensyfikację wykorzystania
istniejących obiektów, w oparciu o

dodatkowe środki budżetowe i

wyższy od planowanego przyrost
zatrudnienia.

SZKOLNICTWO

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
WYCHOWANIE

I SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Wydatki bieżące budżetu na szkol-

nictwo wzrastają w granicach 9,7
proc. średniorocznie, vlrobec 6,6 proc.

średniorocznie w latach 1966—70. W

znacznej mierze decyduje o tym
oczywiście regulacja płac nauczycie-
li jednak nawet po wyeliminowaniu
skutków tych zmian tempo wzrostu

wydatków w latach 1971—1973 ut-

rzymuje się w granicach 5 proc., tj.
podobnie jak w poprzednim pięcio-
leciu, pr?y równoczesnym spadku li-

czby, dzieci w \yieku szkoły podsta-
wówej w-granicach 3—4 proc.- rocz-

nie.

Sp'ad4k iiczby dzieci w wieku szko-

ły podstawowej i związane z tym
zmniejszenie liczby oddziałów nie

stanowią tytułu do redukowania wy-

datków na oświatę i wychowanie.
Przyjęto bowiem założenie, że wygo-

spodarówane w ten sposób oszczęd-
ności przeznacza się na pomoc w

dowożeniu dzieci do szkół zbiorczych
1 poprawę wyposażenia szkół. Nieza-

leżnie od- tęgo już w 1972 r. podwyż-
szono kosztem ok. 76 min zł stawki

kalkulacyjne "wydatków rzeczowych
w szkołach podstawowych, a w

1973 r. przeznaczono dodatkowo 28
mlri zł na zakup wyposażenia świet-

lic w gminnych szkołach zbiorczych
1 ok'. 15 min zł na rozszerzenie do-

żywiania dzieci w świetlicach szkol-

nych.

Równocześnie w celu umożliwie-

nia dzieciom z gorzej sytuowanych
rodzin podejmowania nauki w. lice-

ach ogólnokształcących od 1972 r.

o -25- min zł zwiększono wydatki na

stypendia dla uczniów tycli szkól.

Pozwolić to powinno w 1973 r. na

nabór do I klas liceów ogólnokształ-
cących ponad 100 tys. uczniów (wo-
bec ok. 120 tys. w 1970 r.) przy rów-

noczesnym zwiększeniu naboru do

klas I młodzieżowych szkół zawo-

dowych z 550 tys. osób w 1970 r. do

ok. 600 tys. w 1973 r. W ten sposób
ok. 93 proc. młodzieży kończącej
szkoły podstawowe ma zapewnione
miejsca w szkołach ponadpodsta-
wowych.

W rzeczywistości naukę w szko-
łach ponadpodstawowych podejmu.
je niecałe 90 proc. młodzieży koń-

czącej szkoły podstawowe. Nie

wynika to jednak z braku miejsc
w szkołach wyższego stopnia *ecz

przede wszystkim z mniejszego na-

pływu odpowiedniej liczby kandy-
datów do tych szkół.

W parze z rozwojem szkolnictwa

ponadpodstawowego (ogólnokształ-
cącego i zawodowego) idą zabiegi
żmierzające dojefeo udostępnienia
młodzieży wiejskiej i z mniejszych
miast, poprzez rozbudowę interna-

tów (wzrost liczby miejsc w inter-
natach w latach 1971—1973 o ponad
12 proc.) oraz zabiegi, zmierzające
do poprawy warunków pobytu w In-

ternatach (podwyższenie w 1972 r.

normy na żywienie z 16,1 do 18,1 zł

na osobę dziennie) oraz zwiększenie
od 1973 roku stawki kalkulacyjnej
na wydatki rzeczowe.

W dążeniu do poprawy warunków

nauczania utrzymano coroczną do-

tację na zakupy pomocy szkolnych
(150 min zł), a ponadto przewiduje
się, że szkoły zawodowe podporząd-
kowane kuratoriom okręgów szkol-

nych mogą zwiększyć te zakupy w

oparciu o nadwyżki uzyskane z war-

sztatów szkolnych (z ok. 51 min zł w

1970r. do ok. 80minzł w 1973r.).W
celu poprawy gospodarki środkami na

pomoce naukowe podjęto decyzję o

utworzeniu od 1973 r. w szkołach,
inspektoratach i kuratoriach spec-

jalnego funduszu na finansowanie

zakupów pomocy naukowych, tak

aby środki na ten cel przeznaczone

pozostawały w ich dyspozycji na rok

następny. Powinno to bowiem sprzy-

jać racjonalizacji zakupów, poprzez

wyeliminowanie tendencji do nie

przemyślanych zakupów pod koniec

roku w obawie, że środków nie wy-

danych nie będzie można wykorzy-
stać w następnym roku.

Godne uwagi postępy mamy też

do odnotowania w dziedzinie opieki
nad dziećmi w wieku przedszkol-
nym oraz w dziedzinie wypoczynku
dla dzieci i młodzieży.

Obecnie już widać, że liczba dzie-

ci w przedszkolach będzie w br. o ok.

17—18 proc. wyższa niż w 1970 r.

Zapewnia to — zgodnie z założenia-
mi planu 5-letniego — możliwość

objęcia w br. opieką przedszkolną
ok. 29 proc. dzieci w wieka od 3 do

6 lat. Oznacza to jednak zarazem, że

realizacja postulatów w. sprawie u-

powszechnienia opieki przedszkolnej
wymagać będzie jeszcze znacznego

wysiłku ze strony gospodarki i na-

wet przy założeniu, że zostanie na

ten cel wykorzystana duża część
zwalnianych przez szkoły w latach

1974—1975 pomieszczeń, trzeba się li-

czyć z koniecznością przesunięcia jejl
na przyszłe pięciolecie, a nawet do

1985 r.

Liczba dzieci 1 młodzieży wyjeż-
dżającej na kolonie i obozy wzrosła

zok.1,5minosóbw1970r.dook.
1,9 min w 1972, a w br. przekroczy
prawdopodobnie 2 min (nie licząc
biwaków, półkolonii i wczasów w

mieście). Oznacza to, że akcją kolonii

i obozów objęto w 1972 r. ok. 27,5
proc. młodzieży w wieku 7 do 17 lat,
a w 1973 r. odsetek ten przekroczy
prawdopodobnie 30 proc. wobec ok.
21 proc. w 1970 r. Tempo rozwoju
wypoczynku wakacyjnego dla dzieci
1. młodzieży przekracza więc założe-

nia planu pięcioletniego — dzięki
szybkiemu wzrostowi dotacji z bud-

żetu państwa oraz angażowaniu
środków własnych rad narodowych,
funduszu zakładowego i innych
środków społecznych.

W świetle tych danych odnotować

ponadto warto, że od 1973 r. pod-
wyższono o 150 min zł dotacje bud-

żetowe na kolonie i obozy oraz ko-
lonie zdrowotne i domy wczasów

dziecięcych w celu podwyższenia
normy na żywienie (z 14,5 do 18 zł

dziennie). Uwzględniając fakt, że w

praktyce wydatki na żywienie na

koloniach i obozach są o kilka zło-

tych wyższe dzięki dobrowolnym do-

płatom rodziców, przyznanie tych
dodatkowych środków z budżetu oz-

nacza możliwość przyj mownia na

kolonie i obozy większej liczby dzie-

ci z rodzin gorzej sytuowanych, bez

obciążania ich dopłatami na popra-

wę wyżywienia.

Jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi

nie mającymi rodzin mogących zająć
się ich wychowaniem, to na odno-

towanie zasługuje zwiększenie normy

nażywieniez18złw1970r.do
21 zł w 1973 r. (kosztem ponad 70
min zł) oraz przyznanie dodatko-

wych środków za zakup sprzętu i

odzieży (40 min zł w 1971 r. oraz

dalsze 50 min zł w 1973 r.) . Prawid-

łowe wykorzystanie tych dodatko-

wych środków powinno w znacznym

stopniu poprawić warunki pobytu w

zakładach opiekuńczo-wychowaw-
czych.

Ze względu na trudności związa-
ne z wydatniejszą rozbudową zakła-

dów opiekuńczo-wychowawczych
podjęte zostały od 1972 r. decyzje,
zapewniające możliwość zwiększe-
nia liczby dzieci lokowanych w ro-

dzinach zastępczych. Podwyższono
bowiem stawkę zapomóg dla dzieci

przebywających w tych rodzinach z

36 do 750 zł na dziecko miesięcz-
nie. W ten sposób uczyniono istot-

ny krok dla zapewnienia dzieciom

pozbawionym własnych rodzin —

opieki na warunkach zbliżonych do

rodzinnych, co jest uznawane przez

lekatzy I pedagogów za najwłaściw-
szą formę opieki nad takimi dzieć-

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki bieżące budżetu państwa
na sżkolnictwo wyższe w latach
1971—1973 są najbardziej dynamicz-
ną pozycją wydatków na usługi soc-

jalrie i kulturalne. Szacuje się bo-

wiem, że w 1973 r. będą one o ok.

50 proc. wyższe niż w 1970 r., a po

wyłączeniu skutków regulacji płac
będą przewyższać poziom z 1970 r.

o ok. 41 proc. Średnioroczne tempo
ich" wzrostu (liczone bez skutków re-

gulacji płac) kształtujące się w gra-
nicach 9 proc. rocznie w latach

1966—1970 podnosi się do ponad 12

proc. w latach 1971—1973.

Tempo wzrostu wydatków bieżą-
cych budżetu na szkolnictwo wyż-
sze jest przy tym wyższe od tempa
wzrostu liczby studentów, co zapew-

nia duże możliwości poprawy wa-

runków nauczania. Przewiduje się,
że liczba studentów przyjętych na

1 rok studiów dziennych w 1973 ro-

ku przekroczy 61 tys. osób i będzie
o ok. 33 proc. wyższa niż w 1970 r.

(wobec ok. 28 proc. wzrostu założo-

nych na ten rok w planie pięciolet-
nim), przy utrzymaniu naboru na I

rok studiów dla pracujących w gra-
nicach założeń planu pięcioletniego
(wzrost w 1973 r. w porównaniu ż

1970 r. ok. 25 proc.).

W wyniku wyższego niż planowa-
no naboru na studia wyższe przewi-
duje się, że w skali pięciolecia licz-

ba absolwentów tych szkół będzie
o ok. 4 tys. osób wyższa od planowa-
nej. Bardziej odczuwalny wzrost do-

pływu kadr z wyższym wykształce-
niem nastąpi jednak dopiero w przy-

szłym pięcioleciu.

Ważnym czynnikiem rozwoju stu-

diów wyższych stało się wprowadze-
nie od marca 1973 r. nowego syste-
mu stypendialnego, zapewnia on

wyższe niż dotychczas stawki sty-
pendialne, zróżnicowane w zależno-

ści od dochodów w przeliczeniu na

osobę w rodzinie:

0 od 400 do 1200 zł przy docho-

dach na osobę w rodzinie nie prze-

kraczających 1200 zł miesięcznie,
oraz wypłaty specjalnych premii za

dobre wyniki.

# od 200 do 1000 zł miesięcznie
w zależności od wyników nauczania,
lub nagrody semestralne dla nie ko-

rzystających ze stypendiów, a osią-
gających dobre wyniki w nauce (od
1000 do 1500 zł za semestr).

Ponadto nowy system stypendial-
ny podwyższa poziom dochodów w

przeliczeniu na osobę/ przy którym
student ma jeszcze prawo do otrzy-
mywania tzw. stypendium socjalne-
go (z 800 do 1200 zł na osobę mie-

sięcznie), co zapewnić ma możliwość

zwiększenia odsetka studentów ko-

rzystających ze stypendiów z 43 proc.

w 1972 r. do 50—60 proc. w latach
1973—1975.

Koszt tej reformy systemu sty-
pendialnego według aktualnych sza-

cunków już w br. przekroczy 350

min zł, a w następnych latach jej
reaUefcfeja' 'rfrytfragetć J&itiafe1 prawdo-
podobnie dalszego dofinansowania.

Powinna ona jednak wpłynąć ko-

rzystnie na poprawę wyników nau-

ki, a zwłaszcza na szersze udostęp-
nienie studiów dla młodzieży z go-

rzej sytuowanych rodzin.

Najsłabszym ogniwem rozwoju
szkolnictwa wyższego w latach

1971—1973 jest rozbudowa domów

studenckich. Liczba miejsc w tych
domach wyniesie w 1973 r. prawdo-
podobnie ok. 94,5 tys. zamiast pla-
nowanych ok. 107 tys., a wskaźnik

wzrostu liczby tych miejsc w po-

równaniu z 1970 r. wyniesie ok. 11,5
proc. zamiast planowanych na 1973

r. ponad 26 proc. wzrostu. Na tym
odcinku sytuację łagodzi jednak zor-

ganizowanie w okresie poprzednich 8

lat 12 nowych szkół wyższych lub
filii w miastach wojewódzkich, a na-

wet w większych miastach powiato-
wych. Umożliwia to bowiem więk-
szej liczbie młodzieży podejmowanie
studiów beż konieczności zabiegania
0 miejsca w domach studenckich.

Ostatnie lata są okresem szczegól-
nie dynamicznego rozwoju prac ba-

dawczych przez szkoły wyższe. Dota-

cje budżetowe na te prace w 1973 r.

przekroczą prawdopodobnie 1 mld zł

wobec 350 min zł w 1970 r. Nieza-

leżnie od tych dotacji szkoły wyższe
przejmą w 1973 r. wiele zleceń na

prace hadawcze od jednostek gospo-
darki uspołecznionej. Powinno to po-

zwolić im na wygospodarowanie
środków rzędu 300—400 min zł prze-

znaczanych w 90 proc. na zakupy
1 remonty aparatury naukowo- .ba-

dawczej.
W związku z rozwojem prac

badawczych prowadzonych przez

szkoły wyższe i wygospodarowany-
mi przez nie w oparciu o te badania

nadwyżkami oraz ogólnym rozwojem
wyższych uczelni jako dużych samo-

dzielnych organizmów gospodar-
czych, opracowane zostały nowe za-

sady finansowania szkół wyższych.
Powinny one znacznie poprawić
warunki ekonomiczne funkcjonowa-
nia szkół, poprzez umożliwienie ści-

ślejszej integracji działalności dy-
daktycznej z działalnością naukowo-

badawczą oraz pozostawienie w ich

dyspozycji. nadwyżki środków bud-

żetowych nie wykorzystanych w da-

nym roku.

O ostatecznym ukształtowaniu za-

sad nowego systemu finansowego
szkół wyższych i zakresie jego upo-
wszechnienia zadecydują wyniki
eksperymentalnego jego zastosowa-

nia w niektórych uczelniach w la-
tach 1974—1975.

KULTURA I SZTUKA

W dziedzinie kultury w latach

1971—1973 wysiłek finansowy pań-
stwa skierowany został przede wszy-
stkim na rozwój środków zapewnia-
jących jej upowszechnienie. W przy-

padkach natomiast, gdy działalność

Inwestycyjna nie przyniosła jeszcze
wydatniejszego przyrostu liczby o-

biektów (np. biblioteki czy domy
kultury) zwiększano środki na inten-

syfikację działalności obiektów już
istniejących. W konsekwencji tempo
wzrostu wydatków bieżących na kul-

turę i sztukę w latach 1971—1973

(wynoszące ok. 14 proc. średniorocz-

nie, a po wyeliminowaniu skutków re-

gulacji płac ok. 12 proc. średniorocz-

nie) jest nie tylko wyższe niż w po-

przednim pięcioleciu (9,5 proc. śred-

niorocznie), ale również znacznie

wyższe od tempa wzrostu liczby
obiektów kultury i zatrudnienia. To
ostatnie w dziale kultura i sztuka
w 1973 r. będzie prawdopodopodob-
nie o ok. 12 proc. wyższe niż w

1970 r., a liczba bibliotek powszech-
nych (łącznie z filiami) będzie w br.

o ok. 4 proc. wyższa niż w 1970 r.,

przy wzroście dotacji na potrzeby
bibliotek w granicach 30—35 proc.

Godna specjalnego odnotowania

wydaje się podjęta w br. akcja uzu-

pełniania wyposażenia bibliotek w

książki. Znajduje ona m. in. wyraz

w podjętym przez Ministerstwo Fi-

nansów zobowiązaniu do dofinanso-

wania budżetów rad narodowych na

zakupy książek w takim samym stop-
niu, w jakim dofinansowują one tę
akcję z własnych środków. Przewi-

duje się, że w ten sposób zakupy
książek dla bibliotek publicznych
wzrosną w br. o ok. 60 min zł.

W życiu kulturalnym kraju ważną
rolę spełniają obok bibliotek pub-
licznych, muzea i domy kultury.
Środki na utrzymanie i działalność

tych placówek w latach 1971—1973,
podobnie jak środki na działalność

bibliotek, wzrastają szybciej niż w

poprzednim pięcioleciu i szybciej od

ilościowego ich wzrostu, co umożli-

wia wspomnianą już intensyfikację
działalności.

Dopłaty ze środków własnych rad

narodowych «ą -w latach 1971—

1973 istotnym czynnikiem dynami-
zującym wydatki budżetowe na

kulturę. Rozszerzenie możliwości

dopłat ze środków rad narodowych
wiąże się natomiast ściśle z ogólnym
przyśpieszeniem rozwoju gospodar-
ki, który rozszerza możliwości fi-

nansowania rad narodowych w o-

parciu o dochody własne.

Przede wszystkim jednak o wy-

sokim tempie wzrostu wydatków
państwa na kulturę i sztukę decy-
duje poważny wzrost wydatków na

potrzeby radia i. telewizji. W 1973

roku będą one prawdopodobnie o

około 75 proc. wyższe niż w 1970 r.,

przy zwiększeniu pozostałych
wydatków na potrzeby kultury w

granicach 30—32 proc. Wpłynąć to

powinno przede wszystkim na od-

czuwalną poprawę jakości programu

poprzez:

# poprawę wyposażenia technicz-

nego,

# wprowadzenie programu ste-

reofonicznego w radiu i programu

kolorowego w' telewizji (w kolorze

nadawana jest już pokaźna część
programu telewizyjnego, mogąca

stanowić podstawę do nabywania od-

biorników do telewizji kolorowej)
oraz

9 zwiększenie programu filmowe-

go w telewizji.

Jeśli jako radiosłuchacze i telewi-

dzowie nie odczuwamy skutków tych
zmian w takim stopniu, w jakim
wzrosły wydatki na radio i telewizję,
to jest to już problem efektywności
wykorzystania tych środków. Zwię-
kszeniu tej efektywności sprzyjać
mają prowadzone obecnie prace nad

zmianą zasad finansowania w Komi-

tecie Radia i Telewizji.

Wzrost wydatków na radio i tele-

wizję w latach 1971—1973 wskazu-

je, że nawet przy pewnym osłabie-

niu jego tempa w latach 1974—

1975 wpływy z opłat za abonament

radiowy i telewizyjny pod koniec

bieżącego pięciolecia lub na począt-
ku przyszłego, nie wystarczą już na

pokrycie kosztów działalności tych
Instytucji.

Niemałą pozycję w finansowa-
niu przez państwo potrzeb kul-

tury zajmują też dopłaty do przed-
siębiorstw kultury, tj. do teatrów,

Instytucji muzycznych I kin. Prze-

widuje się, że w 1973 roku wyniosą
one 1,1 mld zł. I tu bowiem wpły-
wy ze sprzedaży biletów nie wystar-
czają na pokrycie kosztów.

W sumie jednak stwierdzić wypa-
da, że przedstawione w konkretnych
liczbach wydatne przyśpieszenie w

latach 1971—1973 tempa wzrostu do-
tacji budżetowych nie zdołało jesz-
cze zaspokoić wielu istotnych po-
trzeb. Szczególnie ewidentne są tu

potrzeby związane z podejmowaną
obecnie przez rady narodowe akcją
organizowania gminnych ośrodków
kultury, której prowadzenie w wie-
lu przypadkach wymaga nie tylko
dodatkowych środków na działal-
ność placówek kultury, ale również
rozbudowy obiektów dla potrzeb
kultury.

Kumulacji dodatkowych środków
na te potrzeby sprzyjać mają powo-
łane w 1971 r. powiatowe fundusze
rozwoju kultury, które gromadzić
mają środki państwowe, spółdzielcze
i indywidualne świadczenia ludności
(np. w formie dopłat do biletów na

niektóre imprezy). Niektóre woje-
wództwa zdołały dzięki tym fundu-
szom zgromadzić już w 1972 roku
spore sumy (np. woj. kieleckie —

5,2 min zł., woj. opolskie — 3,1 min
zł i woj. szczecińskie — 3 min zJ).
Na wielu jednak terenach zabrakło
inicjatywy społecznej, potrzebnej do
zgromadzenia odpowiednich środ-
ków.

W 1972 r. powołany został ponadto
Fundusz Rozwoju Twórczości Pla-
stycznej, który głównie w oparciu o

środki z narzutów do cen detalicz-
nych w obrocie dziełami sztuki
wspierać ma rozwój plastyki współ-
czesnej. Umożliwić ma on zwłaszcza
realizację takich zadań, których fi-
nansowanie ze środków budżeto-
wych jest utrudnione (np. wypoży-
czalnie dzieł sztuki, ratalna sprze-
daż plastyki współczesnej, organiza-
cja warszatów pracy i produkcji ma-

teriałów dla plastyków).

Ponadto w celu stworzenia dogod-
niejszych warunków rozwoju dzia-
łalności przedsiębiorstw widowisko-
wych od 1972 r. wprowadzono no-

wy system finansowy dla tych pla-
cówek, oparty o eksperyment wpro<
wadzony uprzednio w niektórych te-
atrach warszawskich. Podstawowym
jego założeniem jest przeznaczenie
na płace i nagrody części środków
wygospodarowanych w wyniku bądź
obniżenia kosztów działalności bea
uszczerbku dla poziomu artystyczne-
go spektakli i wpływów za bilety,
bądź w wyniku zwiększenia wpły-
wów za bilety bez odpowiedniego
wzrostu kosztów działalności. Takie
założenia nowego systemu finanso-
wania przedsiębiorstw widowisko-
wych w niektórych województwach
przyczyniły się już w 1972 roku do
wyraźnej aktywizacji działalności
tych placówek.

Bardziej odczuwalne efekty nł

tym odcinku przynieść, powinny na-

stępne lata, kiedy zhajomość moż-

liwości, jakie niesie ze sobą nowy

system, stanie się bardziej powszech-
na.

Godne odnotowania wydają się lei
wysiłki, zmierzające do poprawy za-

opatrzenia rynku w wydawnictwa
książkowe i periodyczne. Wg aktual-
nych szacunków globalny nakład ga-
zet wyniesie w br. ok. 2.8 mld eg-
zemplarzy i będzie o ok. 20 proc.
wyższy niż w 1970 r., globalny nak-
ład czasopism wzrośnie w tym cza-

sie o ok. 18 proc., a książek i bro-
szur o ponad 30 proc. Dostawy te

stały się już czynnikiem łagodzącym
braki zaopatrzenia rynku zwłaszcza
w niektóre gazety i czasopisma.

PRZEDSTAWIONE pokrótce wy-
siłki państwa na rzecz rozwoju
oświaty i wychowania, szkolnic-

twa zawodowego, . szkoinictwa wyż-
szego oraz kultury i sztuki, aczkol-
wiek zdołały już zaabsorbować po-
ważne środki finansowe i duży po-
tencjał ludzki ( w postaci znacznego
wzrostu zatrudnienia) są dopiero
pierwszym krokiem w kierunku rea-

lizacji dalekosiężnych zamierzeń
dotyczących:

Q reformy systemu oświaty,

Q poprawy opieki nad dziećmi i
młodzieżą oraz

9 programu rozwoju kultury.

Wysiłki te stanowią jednak dogod-
ny punkt wyjścia dla realizacji tych
poważnych reform w przyszłym pię-
cioleciu. Jeśli chodzi natomiast o os-

tatnie dwa lata bieżącego pięciole-
cia, to wymaga bliższego rozważe-

nia problem pewnego osłabienia do-

tychczasowego wysokiego tempa
wzrostu wydatków budżetu państwa
na usługi socjalne i kulturalne. Od -

nosi się to zwłaszcza do tych od-

cinków działalności socjalnej i kul-

turalnej, których rozwój w pewnej
mierze jest konkurencyjny w stosun-

ku do wzrostu płac i możliwości za-

opatrzenia rynku. Potrzeby wzrostu

dochodów indywidualnych ludności

są bowiem nie mniej istotne niż

wzrost spożycia społecznego, zwła-

szcza w dziedzinach mniej ważnych
ze społecznego punktu widzenia. Z

drugiej jednak strony bardzo duża

jest jeszcze skala niezaspokojonych
potrzeb socjalnych i kulturalnych.
Obecnie więc właściwa ocena na-

pięcia potrzeb w dziedzinie spoży-
cia społecznego i indywidualnego
staje się sprawą szczególnie istotną
dla prawidłowych rozstrzygnięć po-

lityki socjalnej.
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pleksowemu programowi dalszego
pogłębiania i rozwoju socjalistycz-
nej integracji gospodarczej krajów
członkowskich RWPG, a zwłaszcza
w jednej z ważnych dziedzin prze-

mysłu maszynowego, jaką jest pro-

dukcja samochodów ciężarowych i

osobowych. Poza tym jednym z ak-
centów ekspozycji będzie 25 rocz-

nica upaństwowienia czechosłowa-

ckiego handlu zagranicznego, któ-

rego obroty wzrosły w porównaniu
z rokiem 1948 ponad sześciokrot-
nie.

Nieodłączną częścią targów jest
konkurs na najlepsze urządzenia,
rozwiązujące istotne problemy na-

ukowo-techniczne. przyczyniające
się do podniesienia wydajności pra-

cy i ułatwienia pracy ludzkiej. W

tym roku już po raz dziesiąty przy-
znane zostaną uroczyście wystaw-
com takich eksponatów Złote Me-
dale Targów. Corocznie przyznaje
się ich najwyżej 30 przy liczbie

kandydatów dochodzącej stale do

)400.
Międzynarodowe Targi Przemy-

słu Maszynowego w Brnie odwie-

dzane są w przeważającej części
przez fachowców. ekonomistów,
przemysłowców i pracowników
naukowo-technicznych z przeszło 90

krajów. W ciągu ostatnich piętna-
stu lat ich liczba waha się w gra-
nicach 400—500 tysięcy. Na krótko

przed otwarciem targów, w dniach
4 i 5 września br.. odbędzie się
XII Międzynarodowa Konferencja
Dziennikarzy Prasy Technicznej z

udziałem 150 osób, w tym ponad
70 dziennikarzy z zagranicy. Cen-

tralny temat spotkania — „Rozwój
międzynarodowej współpracy i po-
działu pracy a prasa techniczna"

uzupełnią referaty zagranicznych
uczestników.

W dniach 11—13 września odbę-
dzie się w Bratysławie sympozjum
naukowo-techniczne na temat „Ma-
teriały metalowe i ich obróbka

cieplna", a w dniach 10—15 wrześ-

nia w ośrodku czechosłowackiego
przemysłu obuwniczego Gotwaldo-

wie na temat „Chemizacja w prze-

myśle obuwniczym i skórzanym"»

Z KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

MICHAIŁ RAKOWSKI)

Matematyka zawsze była sku-
tecznym narzędziem praktyki, je-
dnak nigdy jeszcze nie grała ona

tak wielkiej roli w życiu społe-
czeństwa, jak od chwili pojawie-
nia się maszyn matematycznych.
Dzięki wielkiej szybkości działa-
nia, pojemnej pamięci i precy-
zyjnej logice, elektroniczne ma-

szyny liczące stały się niezastą-
pionym narzędziem w badaniach

naukowych i modelowaniu skom-
plikowanych zjawisk, w rozwiq-

OCZYWISCIE. w miarę upow-
szechniania się komputerów,
rosły też wymagania jakie

przed nimi stawiano*). Żeby je za-

spokoić — zrobiono już niemało. W
latach ósmej pięciolatki w ZSRR
znacznie wzrosła liczba maszyn ma-

tematycznych, szybkość ich działania
wzrosła prawie 4,5 raza, pojemność
pamięci operacyjnej — 8 razy, a pa-

mięci zewnętrznej — 4 razy. Wielkie

sukcesy w dziedzinie techniki obli-

czeniowej osiągnięto w 1970 roku
także i w bratnich krajach socjali-
stycznych. Znana jest powszechnie
zbudowana w NRD maszyna „Robo-
tron", polskie maszyny serii „Odra",
czechosłowackie „Tesle", czy bułgar-
skie „Elka".

Trzy lata temu odpowiednie in-

stytucje sześciu krajów socjalistycz-
nych (Bułgarii, CSRS , NRD, Polski,
Węgier i ZSRR) podjęły decyzje o

połączeniu wysiłków celem stworze-

nia zunifikowanego systemu elektro-

nowych maszyn matematycznych.
Dziś można powiedzieć, że projekt

ten przyoblekał się w realne kształty.
Jego podstawą są maszyny matema-

tyczne trzeciego pokolenia w pełni
zunifikowane, a zakres ich możli-
wości obejmuje wielką skalę zadań,
o różnym stopniu trudności. W pier-
wszej kolejności przewidziano budo-

wę siedmiu takich maszyn:

— es-1010 o szybkości 10 tys. ope-

racji na sekundę (Węgry)
— es-1020 wykonująca 20 tys. ope-

racji na sekundę (ZSRR i Bułgaria)
es-1021 — 45 tys. operacji na

sekundę (CSRS)
— es-1030 — 100 tys. operacji na

sekundę (ZSRR i Polska)
— es-1040 — 380 tys. operacji na

sekundę (NRD)
— es-1050 i es-1060 odpowiednio:

500 tys. i 2 min operacji na sekundę
(obie ZSRR)

KAREŁ PAVLIK

W
DNIU 7 września na prze-
ciąg dziesięciu dni ponownie
otworzą się bramy brneń-

skich terenów wystawowych. Na
XV Międzynarodowych Targach
Przemyślu Maszynowego będą
zgromadzone nowości tej dziedziny
gospodarki prezentowane przez po-
nad 1.600 wystawców i firm o świa-

towej renomie.

Wyspecjalizowane targi przemy-
słu maszynowego w Brnie również
w tym roku zorganizowane będą
według grup branżowych, zgodnie z

Międzynarodowy Bank
Współpracy Gospodarczej

Rozwój stosunków gospodarczych
między krajami RWPG znajduje
swój wyraz m. in. w rosnących o-

brotach Międzynarodowego Banku

Współpracy Gospodarczej, do które-

go kraje te należą. Wysokość wza-

jemnych rozliczeń krajów-członków
MBWG dokonanych przez Bank się-
gała w roku ubiegłym 43,3 miliarda
rubli transferowych i była o 10,3
proc. większa niż w roku 1971.

MBWG udzielił w roku ubiegłym
krajom członkowskim kredytów na

łączną sumę 3 miliardów rubli trans-

ferowych, co w porównaniu z ro-

kiem 1971 oznacza wzrost o 8.6 proc.

Zwiększenie pomocy kredytowej
związane było ze wzrostem obrotow

handlowych między krajami-socja-
listycznej wspólnoty. Według danych
z końca ubiegłego roku, zadłużenie

krajów członkowskich MBWG W

związku z zaciągniętymi kredytami
wynosiło prawie 800 milionów ru-

bli transferowych, podczas gdy w

końcu roku 1971 — ponad 625 mi-

lionów rubli transferowych.
Rok ubiegły przyniósł także zna-

czny, bo przekraczający 15 proc.
wzrost oDeracji przeprowadzanych
przez MBWG w walutach wymie-

zywaniu zadań z dziedziny pro-
jektowania i planowania ekono-
micznego. Co więcej, z chwilą
pojawienia się komputerów, za-

częto stosować matematykę w ta-
kich dziedzinach nauki, jak bio-
logia, medycyna, socjologia, ję-
zykoznawstwo. Ale, jak się wy-
daje, największe znaczenie kom-
puterów polega na tym, źe z ich
pomocq moina otrzymać opty-
malne rozwiązania w takich dzie-
dzinach, jak planowanie i zarzą-
dzanie.

W chwili obecnej Istnieje już sześć
z wymienionych maszyn. Wszystkie
one charakteryzują się zunifikowaną
konstrukcją, zunifikowanym syste-
mem, identycznym sposobem dostar-
czania danych itd. Wynika stąd moż-
liwość opracowywania programów,
których forma nie będzie uzależnio-
na od danej maszyny, możliwość
tworzenia wielkich systemów opera-
cyjnych, czy wspólnego zasobu prog-
ramów. Wprowadzenie na szeroką
skalę monolitycznych układów sca-

lonych w maszynach matematycz-
nych tego pokolenia pozwoliło obni-
żyć ich koszty, zwiększyć niezawod-
ność, rozszerzyć możliwości technicz-

ne, a znormalizowane rozwiązania
techniczne pozwalają do maksimum

uprościć organizację obsługi tech-

nicznej i remonty.

W ramach współpracy, wraz z sze-

ścioma modelami maszyn matema-

tycznych specjaliści krajów socjali-
stycznych zaprojektowali ponad 100

typów urządzeń peryferyjnych, co

pozwoli na budowanie zespołów o

różnym stopniu komplikacji — w za-

leżności od charakteru rozwiązywa-
nych zadań gospodarki narodowej.
Rozpoczęły się również wzajemne
dostawy między krajami współpra-
cującymi seryjnie produkowanych
maszyn matematycznych, które moż-

na łączyć jedne z drugimi, przy u-

życiu najzwyklejszych wtyczek.

WYDAWAŁOBY się, że nie ma

potrzeby mówić o tym, że
stworzenie nowoczesnych sy-

stemów maszyn matematycznych
i to w tak krótkim czasie, związane
z zatrudnieniem wielkich grup nau-

kowo-badawczych i konstrukcyjno-
- projektowych wymaga tak wielkich

mocy produkcyjnych i nakładów in-

ustaloną już nomenklaturą. Ekspo-
naty przedstawione zostaną na

80 000 m~ krytej powierzchni wysta-
wowej i 76 000 m! otwartych tere-
nów wystawowych. Dwie trzecie po-
wierzchni wystawowej przeznaczo-
ne jest dla zagranicznych uczestni-
ków targów.

Czechosłowacja przedstawi na

targach swą ofertę eksportową za

pośrednictwem krajowych organi-
zacji przemysłu maszynowego i
central handlu zagranicznego.

nialnych. Obroty w tych walutach
i w złocie wyniosły w roku 1972 w

przeliczeniu na ruble transferowe
27,2 mld rubli. W omawianym okrer
sie zwiększyły się także o 31 proc.
złożone w banku depozyty w walu-
tach wymienialnych.

W sumie ubiegłoroczne obroty
MBWG osiągnęły wysokość 88 mi-

liardów rubli transferowych 1 były
o 10 proc. wyższe niż w roku 1971.

(L)

„Tokomak" — w działaniu

Z inicjatywy ZSRR, jak wiado-

mo, wprowadzono jawność badań w

dziedzinie kierowanej syntezy ter-

mojądrowej. W Stanach Zjednoczo-
nych, a także we Francji, w NRF
i w innych krajach buduje się o-

becnie urządzenia do syntezy termo-

jądrowej w oparciu na opracowanej
w ZSRR eksperymentalnej kon-

strukcji „Tokomak".

Ponieważ reaktory termojądrowe
wejdą do szerokiej eksploatacji do-

piero na przełomie XX i XXI wie-
ku, niezwykle istotne znaczenie

praktyczne ma drugi główny kieru-
nek współpracy — badania związane
z projektowaniem, konstrukcją i

westycyjnych, że nierzadko nie mogą
sobie z tym dać rady nawet kraje
wysoko rozwinięte. Biorąc to pod u-

wagę, trudno przecenić skuteczne

formy współpracy w ramach między-
rządowej komisji d/s techniki obli-

czeniowej. Rozdziału zadań między
poszczególne kraje dokonano w o-

parciu na stopniu ich zainteresowa-
nia, potencjale naukowym i tech-

nicznym, nagromadzonym doświad-
czeniu i stopniu zaawansowania w

dziedzinie budowy urządzeń. W re-

zultacie stworzono warunki dla pod-
niesienia wydajności produkcji urzą-
dzeń obliczeniowych, w krajach
współpracujących, w oparciu o spe-
cjalizację i unifikację wytwarzanych
produktów, intensywnej wymianie
doświadczeń i przyśpieszonym wpro-
wadzeniu najnowszych metod i u-

rządzeń.

Wspólne prace nad systemem
przyczyniły się do podniesienia po-

ziomu technicznego produkowanych
w tych krajach maszyn matematycz-

nych i aparatury. Jeśli przed opraco-

waniem systemu w Polsce produko-
wano drukarki o szybkości 600 Sier-

szy na minutę, to dziś Polska spe-

cjalizuje się w produkcji urządzeń
pracujących z szybkością do 1300

wierszy na minutę. Specjaliści z

Czechosłowacji dwukrotnie zwięk-
szyli szybkość wymiany informacji
w urządzeniach rejestrujących na

taśmie magnetycznej. Najjaskraw-
szym przykładem jest Bułga-
ria, która do 1972 roku kupowała
maszyny matematyczne za granicą, a

dziś już eksportuje aparaturę obli-

czeniową, w tym wyjątkowo skom-

plikowane urządzenia pamięciowe
rejestrujące na płytach i taśmach

magnetofonowych.

Wspólne podejście do projektowa-
nia i produkcji aparatury obliczenio-

wej pozwoliło współpracującym kra-

jom opracować „ Wspólny System
Kompleksowej Obsługi Technicznej"
zunifikowanego systemu maszyn ma-

tematycznych, którego oddziały za-

częły pracować już w tym roku.

Przewidziany w jego ramach zespół
obsługi technicznej obejmuje m.in.

organizację prawidłowej eksploatacji
maszyn matematycznych i współpra-
cujących z nimi urządzeń, szkolenie
kadr dla ośrodków obliczeniowych
i krajowych oddziałów obsługi tech-

nicznej, obsługę gwarancyjną i po-

gwarancyjną urządzeń.

Już w trakcie prac nad systemem
stało się rzeczą oczywistą, że ponie-

Wśród wystawców zagranicznych
z krajów socjalistycznych do naj-
większych już tradycyjnie należą
organizacje handlu zagranicznego
ze Związku Radzieckiego, Niemie-

ckiej Republiki Demokratycznej i

Polski. Znaczenie tegorocznych tar-

gów podkreślą oficjalne ekspozycje,
np. wystawcy z Wielkiej Brytanii
pod oficjalnym patronatem Depar-
tament for Trade and Industry
wystąpią z rozszerzoną ofertą han-

dlową swych wyrobów, swój udział

rozszerzyli także wystawcy z Kana-

dy, którzy przedstawią wspólną
ekspozycję m. in. w grupie maszyn
rolniczych, oficjalny udział zgłosiły
Stany Zjednoczone w dziedzinie ob-
rabiarek. a po raz pierwszy na te-

gorocznych targach dziesiątki po-

ważnych firm reprezentowanych
będzie przez oficjalną ekspozycję
Norwegii. Imponujący będzie także
udział firm i producentów z Nie-

mieckiej Republiki Federalnej. Au-

strii, Szwajcarii, Francji, Włoch ł

innych krajów.

Ekspozycja czechosłowacka po-
święcona jest w dużej mierze kom-

eksploatacją elektrowni atomowych
z reaktorami powielającymi o neu-

tronach prędkich. Umożliwiają one

pełne wykorzystanie paliwa urano-

wego, co wpływa na znaczne zmniej-
szenie kosztów uzyskiwanej energii.

Trzeci kierunek współdziałania
ZSRR i USA stanowią badania fun-
damentalne w dziedzinie podstawo-
wych właściwości materii. Teore-

tyczne poszukiwania w tym zakresie

powinny doprowadzić do otrzyma-
nia nowych rodzajów materiałów,
odpornych na temperaturę, wysokie
ciśnienie i promieniowanie, (sk)

Fabryki domów
w Czechosłowacji

W bieżącym roku odda się w CSRS.
do użytku przypuszczalnie co naj-
mniej 105 tys. mieszkań, w przy-
szłym — 117 tysięcy. Wzrost produk-
cji budowlanej z roku na rok jest
większy, zwłaszcza wobec realizowa-

nych aktualnie inwestycji w prze-

myśle materiałów budowlanych oraz

upowszechniającej się metody budo-
wnictwa potokowego w oparciu na

fabrykach domów.

Metoda ta zastosowana na szerszą

skalę przed dwoma laty w Pilznie,
polega na stawianiu bloków znie-

waż projektowane maszyny 1 urzą-
dzenia będą szeroko stosowane w

zautomatyzowanych systemach za-

rządzania, jest rzeczą celową, aby
i ta dziedzina objęta została dobro-

dziejstwami socjalistycznej współ-
pracy. I dlatego wśród krajów uczest-

niczących we wspólnych pracach roz-

dzielono zadania w zakresie budowy
konkretnych elementów systemu za-

utomatyzowanego zarządzania przed-
siębiorstwami przemysłowymi. Dziś

już zakończono opracowywanie ma-

teriałów metodycznych do projekto-
wańia zautomatyzowanych systemów
zarządzania w oparciu na typowych
elementach, które stosowane są
przez ponad 40 przedsiębiorstw w

krajach uczestniczących w opraco-
wywaniu systemu zautomatyzowane-
go zarządzania. Opracowana została
zasadnicza struktura, zestaw zadań
oraz opracowano wstępny plan pro-

dukcji zespołów typowych elemen-
tów dla takich systemów, stosowa-

nych w dziedzinie zaopatrzenia tech-

nicznego i materiałowego oraz w

handlu wewnętrznym. Opracowuje
się prognozy rozwoju tych systemów
w gospodarce narodowej poszczegól-
nych krajów. W celu wykształcenia
kadr ustalono listę głównych dyscy-
plin dla specjalistów w dziedzinie

organizacyjno-ekonomicznej i infor-
macyjnej systemów zautomatyzowa-
nego kierowania.

NIE będzie przesadą twierdzenie,
że ze względu na stopień kom-

plikacji. skalę zadań i skoncen-
trowanie wysiłków, praca nad stwo-
rzeniem zunifikowanego systemu
maszyn matematycznych jest naj-
większym przedsięwzięciem w his-
torii współpracy państw socjalis-
tycznych.

Nad systemem pracuje dziś ponad
sto przedsiębiorstw i instytucji kra-

jów socjalistycznych, w których pra-

cują setki tysięcy ludzi. Nie tylko
dla ludzi radzieckich, ale i dla naro-

dów bratnich krajów socjalistycz-
nych prace te są naocznym przykła-
dem konsekwentnej realizacji poli-
tyki międzynarodowej, nakreślonej
na XXIV Zjeździe KPZR. Nie ulega
wątpliwości, że stworzenie systemu
będzie kamieniem milowym w reali-

zacji kompleksowego programu
RWPG, wpłynie na dalsze pogłębie-
nie i rozszerzenie socjalistycznej in-

tegracji i umocnienie gospodarczej
potęgi krajów socjalistycznych.

(APN)

•) Autor Jest zastępcą Przewodniczą-
cego Komisji Planowania Gospodarczego
ZSRR i stałym przewodniczącym mię-
dzynarodowy Komisji do spraw współ-
pracy krajów socjalistycznych w dzie-
dzinie techniki obliczeniowej.

szkalnych systemem taśmowym, przy

którym budowa jednego standardo-

wego bloku mieszkalnego (pod klucz)
powinna do roku 1975 ulec skróce-
niu do 430 godzin. Ostatnie sygnały
z tego miasta dowodzą, że ten cykl
będzie osiągnięty już w roku bie-

żącym. Przedsiębiorstwo budowlane
z Pilzna zamierza postawić i wykoń-
czyć w bieżącym roku blisko 3 tys.
mieszkań, w tym około 94 proc. sy-
stemem potokowym. Warto dodać, że
mimo wydatnego skrócenia cyklu
budowy, przedsiębiorstwo to pracuje
w zasadzie bezusterkowo.

Nie jest to wszakże ostatnie słowo

budowlanych w CSRS. Zamierzają
oni skrócić czas budowy bloku w

systemie potokowym z obecnych 430
do 150 godzin. Uzyskanie takiego
tempa planowane jest na rok 1980.

Omawiana metoda nie jest jednak
pozbawiona również wad. Jak do-

tychczas, przy skracaniu cyklu pro-
dukcyjnego nieproporcjonalnie rosną
koszty materiałowe (sk)

Hajfong odbudowuje się
Trwają intensywne prace przy od-

budowie i modernizacji portu w Haj-
fongu, zniszczonego przez lotnictwo

amerykańskie. W krótkim czasie zre-

konstruowano dużą część zburzonych
składów, uszkodzonych dźwigów
przeładunkowych i nabrzeży.

Z każdym dniem zwiększa się po-
ziom mechanizacji prac portu; obec-
nie 90 proc. przeładunków wykonuje
się systemem mechanicznym lub pół-
mechanicznym.

Dobiega końca budowa wielkiego
magazynu — chłodni, który umo-

żliwi długotrwałe przechowywanie
warzyw, owoców i konserw. Nowy
magazyn zlokalizowano tuż przy na-

brzeżu, co znacznie ułatwi prace

przeładunkowe.
Wkrótce zostanie oddane do ek-

sploatacji nowe 300-metrowe nabrze-

że, budowane przy pomocy specja-
listów z ZSRR i NRD.

Dużej pomocy w tych pracach
udzielają kraje socjalistyczne, a

przede wszystkim Związek Radzie-

cki. Przy udziale radzieckich spec-

jalistów wykonano zakrojone na sze-

roką skalę prace przy pogłębianiu
toru wodnego, wiodącego przez Za-

tokę Tonkińską. Z ZSRR pochodzą
wszystkie dźwigi portowe, pracujące
obecnie w Hajfongu. (sk)

Poza międzynarodowymi sympo-

zjami przebiegać będzie w okresie

targów na terenach wystawowych
cykl dziesięciu dni branżowych i

firmowych, wygłoszonych zos.tanie

szereg odczytów, odbędą się kon-

ferencje prasowe oraz wvcieczki da

ważnych czechosłowackich przed-
siębiorstw i zakładów produkcyj-
nych.

Międzynarodowe Targi Przemysłu
Maszynowego w Brnie zdobyły od

swego założenia w roku 1959 trwa-

łą pozycję w handlu międzynarodo-
wym. Kontrakty zawierane tu przea
czechosłowackie organizacje handlu

zagranicznego z partnerami z całe-

go świata. tworzą w ostatnich la-
tach iedną czwartą całorocznycł
obrotów czechosłowackiego handlu

zagranicznego w zakresie wyrobów
przemysłu maszynowego, wykazu-
jąc stałe tendencje wzrostowe,
Również piętnaste. jubileuszowa
targi światowego orzegladu techni-
ki odegrają doniosłą rolę w . mię-
dzynarodowym podziale pracy oraj
na polu międzynarodowej wymiany
doświadczeń i osiągnięć naukowych

Poszukiwania ropy
pod Adriatykiem

Jugosłowiańskie przedsiębiorstwo
„Jugopetrol" oraz firmy amerykań-
skie „Global Marinę" i „Butes Gas"

podpisały kontrakt na prace poszu-

kiwawcze i wydobycie ropy naftowej
w południowej części Adriatyku.
Koszt prac poszukiwawczych ma

wynieść około 5 milionów dolarów

i pokryty zostanie w całości przez

firmy amerykańskie.

W przypadku pomyślnych poszu-

kiwań strony jugosłowiańska i ame-

rykańska założą przedsiębiorstwo o

kapitale mieszanym i wspólnie za-

inwestują w dalsze prace, konieczne

przy uruchomieniu wydobycia ropy.

„Jugopetrol" przejmie 51 procent, a

firmy amerykańskie 49 procent
udziałów przedsiębiorstwa. Dochody
dzielone będą według tej samej pro-

porcji. Jeśli pierwsza faza poszuki-
wań ropy nie przyniesie oczekiwa-

nych rezultatów, to — w myśl umo-

wy — całe ryzyko finansowe pokryje
strona amerykańska, (sk)
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NAFTOWY

BUMERANG

EWG
Problem ropy naftowej nadal spiWza sen z powiek politykom go-

spodarczym krajów Europy Zachodniej. Waga tej sprawy dla dalszego
rozwoju gospodarczego tych krajów powraca uparcie jak bumerang
d to z coraz większą siłą. Negocjacje przetargowe z krajami rozwija-
jącymi się, głównymi dostawcami ropjy dla przemysłu zachodnioeuro-
pejskiego, toczą się nieustannie. Jednocześnie rządy krajów EWG
czynią wysiłki do uniezależnienia się od dostawców z krajów trzecich.

Ażeby wskazać na ogrom znaczenia, jaki w bilansie energetycznym
państw Wspólnego Rynku odgrywa ropa naftowa, przypomnijmy
kilka znanych faktów. W latach 1950—1970 zużycie energii w krajach
EWG zwiększyło się prawie trzy razy, osiągając wartość 590 milionów

Mtep (Mtep=milion ton ekwiwalentu ropy naftowej ,lub lOxlO12 kcal.)
Średnioroczna stopa wzrostu wynosiła 5,3 proc. i szacuje s>ię, że takie

tempo wzrostu będzie utrzymywało się w ciągu najbliższych piętnastu
lat. Lata 1950 — 1970 charakteryzowały się również głębokimi zmia-

nami w strukturze popytu, spośród których najbardziej ewidentne
to: wzrost udziału energii przetworzonej (głównie produktów nafto-

wych i elektryczności) oraz zasadnicze zmiany w wadze źródeł ener-

getycznych dla pokrycia potrzeb: rośnie przewaga ropy naftowej
w konsumpcji energetycznej.

Obecnie ropą naftową pokrywa isię około 60 proc. ogólnego zapo-
trzebowania na energię w krajach EWG. Pozostałe źródła to gaz
ziemny, którego znaczenie również wzrasta, choć nie tak szybko jak
ropy, paliwa stałe, których rola szybkd zmalała oraz energia nukle-
arna, której wzrost znaczenia jest wjolnieszy aniżeli przewidywano,
a to głównie z powodu wysokiej konkurencyjności paliw płynnych.

Wysokie zapotrzebowanie na ropę oraz jego wzrost stawia na pierw-
szym miejscu problem źródeł zaopatrzenia. Produkcja własna krajów
EWG pokrywa w zaledwie 3 — 4 proc. globalny popyt na ropę tyoh
państw. W tym układzie 96 proc. musi być importowane. Ponad 48
proc. ropy naftowej pochodzi z Bliskiego Wschodu (w tym najwięcej
z Arabii Saudyjskiej, z Kuwejtu, Iraku i Iranu). Z Afryki kraje Wspól-
nego Rynku importują około 36 proc. ropy (największymi dostawcami
są tu Libia, Algiera i Nigeria). Ok. 6—7 proc. importu pochodzi
z krajów socjalistycznych (głównie z ZSRR), a ok. 4 — 5 proc. z Ame-
ryki Łacińskiej (głównie z Wenezueli). A więc około 90 proc. importu
ropy naftowej krajów EWG pochodzi z państw rozwijających się.

Zatem jakakolwiek próba ustalenia reguł gry na europejskim
rynku ropy naftowej ma jako główny układ odniesienia kraje rozwi-

jające się spoza ugrupowania integracyjnego. I ta tak wysoka zależ-

ność potęg świata kapitalistycznego jest niewątpliwie ich surowcową

piętą achillesową. Nic więc dziwnego, że kraje te nieustannie dążą do

rozwikłania tego problemu. A czas działa w tym przypadku na ich

niekorzyść, gdyż zapotrzebowanie na ropę rośnie zastraszająco szybko,
z drugiej zaś strony konsolidacja postaw wśród głównych dostawców

tego surowca sprawia, że pozycja przetargowa krajów EWG relatyw-
nie zmniejsza się.

Przyczyny te skłoniły zachodnioeuropejskie kraje kapitalistyczne do
opracowania wspólnej strategii surowcowej. Jej głównym celem jest
zmniejszenie udziału ropy naftowej" w pokrywaniu potrzeb energetycz-
nych w tych państwach i tym samym większe uniezależnienie się od ,

importu tego surowca i od krajów będących jego dostawcami. Cel ten
ma być osiągnięty przy pomocy zespolonego działania wszystkich kra-
jów EWG, które zmierza w następujących kierunkach:

Q wzrost produkcji energii elektrycznej w oparciu e paliwa stałe,
głównie drogą zwiększenia importu węgla,

0 znaczne przyspieszenie Inwestycji związanych z rozbudową elek-

trowni atomowych,
# podejmowanie nowych poszukiwań gazu ziemnego oraz ropy naf-

towej.
Szacuje się, że1 w rezultacie realizacji tych przedsięwzięć udział ropy

naftowej w pokryciu potrzeb EWG mógłby być ograniczony nawet

0 około 50 proc. Ale nie jest to sprawa prosta.
1 tak oczy Europejczyków zwróciły się niedawno z wielką nadzieją

w kierunku Morza Północnego, gdzie przeprowadzone badania ujaw-
niły stosunkowo znaczne zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej. Zwra-
cano uwagę na kilka korzyści wynikających z tego dla krajów Europy
Zachodniej: bliskość rynków zbytu, korzystny wpływ na bilanse płat-
nicze, wysoka jakość ropy naftowej (mała zawartość siarki) oraz wy-
soka wydajność odkrytych dotychczas źródeł.

Wizje tych korzyści zaciemniała jednak niezbyt wesoła rzeczywi-
stość: po rozpoczęciu eksploatacji zaczęły pojawiać się bardzo poważ-
ne trudności, głównie natury finansowej i technologicznej. Ostrość

klimatu (zwłaszcza w północnym rejonie) sprawia, że badania i pro-

dukcja muszą być często przerywane. Również wyposażenie technicz-

ne, którym dysponuje się obecnie, nie zapewnia wierceń przez cały
rok.

Niemniej poważne są trudności natury finansowej powodowane
wysoką kapitałochłonnością inwestycji: przeciętny koszt poszukiwań
1 eksploatacji jest tu dwukrotnie wyższy, aniżeli na jakichkolwiek in-

nych polach naftowych. Według oficjalnych szacunków angielskich
niezbędne kapitały potrzebne do produkcji ropy naftowej i gazu w

sektorze angielskim (obszar południowy Morza Północnego) wyniosą
rocznie od 0,7 do 1,2 mld dolarów. Natomiast uruchomienie wydobycia
z pokładów sektora norweskiego będzie wymagało corocznych nakła-
dów rzędu 2,5 — 3 ińld dolarów. Zatem kapitały wyjściowe muszą być
olbrzymich rozmiarów. Prócz tego przedsiębiorstwa podejmujące in-
westycje na tym terenie muszą się również liczyć z tym, że zanim
eksploatacja złóż stanie się rentowna — upłynie przynajmniej kilka
lat.

Dlatego też angażuje się tutaj jedynie największe przedsiębiorstwa
międzynarodowe (British Petroleum, Shell-Royal Dutch, Standard Oil
of Indiana, Standard Oil of New Jersey, Texaco, Mobil Oil, Philips
Petroleum). Choć przedsiębiorstwa te same posiadają ogromne kapita-
ły — często szukają jeszcze wsparcia finansowego ze strony rządów
zainteresowanych państw.

Jeżeli jednak nawet uda się osiągnąć przewidywaną produkcję ropy
naftowej z tego obszaru (3 miliony baryłek dziennie w roku 1980,
baryłka — ok. 160 litrów), to i tak będzie to stanowiło zaledwie 15
proc. pokrycia globalnego zapotrzebowania. W tej sytuacji olbrzymia
część ropy nadal będzie musiała być Importowana, zwłaszcza że —

mimo rosnącej produkcji własnej — jej udział w zaspokajaniu popytu
globalnego ciągle spada (w okresie 1961 — 1970 produkcja ropy
europejskiej wzrosła z 14 do 22 min ton, natomiast jej udział w za-

opatrzeniu globalnym spadł z 8 proc. do 3 proc.).

W tym kontekście wydaje się, że mimo wszystko główne wysiłki
zmierzające do zagwarantowania odpewiedniego bilansu energetycz-
nego w krajach Europy Zachodniej będą zmierzały w przyszłości do

rozwiązania problemu energii nuklearnej. Nie znaczy to jednak, że

ropa naftowa przestanie odgrywać swe dominujące znaczenie. Jest

ona przecież jednym z podstawowych surowców licznych gałęzi
współczesnego przemysłu i jako taka może spodziewać się konkurencji
raczej ze strony gazu ziemnego i węgla. A więc naftowy bumerang
jeszcze długo będzie krążył po elipsie gospodarczej Wspólnego Rynku.

MAREK REKOWSKI

PASZE

TREŚCIWE
FOT. A . JAŁOSI&SKI

Światowe ceny pasz treściwych
osiqgnęły najwyższy w swej hi*
storii poziom. Polska jest impor-
terem tych pasz. Majq one zna-

czny wpływ na dalszy rozwój ho-
dowli w naszym kraju. Stqd duże
zainteresowanie tym problemem.
W artykule dajemy analizę czyn-
ników, które wpłynęły na wzrost

cen pasz oraz przewidywania do-

tyczące kształtowania się sytua-
cji na rynku pasz w najbliższej
przyszłości.

NIEZWYKLE szybki wzrost cen

pasz treściwych na rynku świa-

towym, który rozpoczął się w

roku 1972, trwał również w pierw-
szym półroczu bieżącego roku, a ich'

poziom utrzymuje się nadal na nie

notowanej od wielu lat wysokości.
Nie jest to zjawisko odosobnione,
lecz jeden, choć bardzo ważny, e-

lement szybkiego wzrostu cen su-

rowców. Dla ilustracji wystarczy po-

dać, że wskaźnik cen podstawowych
surowców notowany od 1931 roku

przez agencję Reutera w końcu

czerwca br. po raz pierwszy prze-

kroczył poziom 1 000 punktów, pod-
czas gdy jeszcze rok temu wynosił
550 punktów.

Znaczna podwyżka cen pasz tre-

ściwych ma pewne cechy wspólne z

ogólnym wzrostem cen surowców.

Należą do nich zwiększony popyt,

związany ze wzrostem produkcji wy-

twarzanych z nich wyrobów oraz

nasilająca się inflacja. Ma on rów-

nież pewne cechy szczególne. One to

właśnie decydować będą — jak się
wydaje — o dalszym rozwoju cen

pasz treściwych. Jeśli zaś uwzględ-
nić, że ceny pasz są ściśle powiązane
z cenami i opłacalnością produkcji

mięsa warto bliżej przyjrzeć się temu

problemowi.

Wśród szczególnych przyczyn nie-

zwykle szybkiego wzrostu cen pasz

treściwych główną wydaje się ta, że

czynniki działające na wzrost cen

wystąpiły jednocześnie w dwóch

grupach towarowych, podczas gdy na

obroty paszami treściwymi na ryn-

ku światowym składają się tyl-
ko trzy grupy towarowe. Są to

zboża pastewne, mączki rybne i ma-

kuchy roślin oleistych. Spójrzmy
więc, jak przedstawia się . sytuacja
w zakresie wymienionych wyżej
grup towarowych.

ZB02A PASTEWNE

Szybki wzrost hodowli nie znalazł

w roku gospodarczym 1972—73 po-

krycia w odpowiednim zwiększeniu
zbiorów zbóż pastewnych. Ogólnie
słabsze zbiory oraz nieurodzaj, jaki

dotknął kilku wielkich producentów
spowodował, że zbiory były w tym
okresie niższe niż w roku ubiegłym.
Szacuje się bowiem, że światowe

zbiory zbóż w roku gospodarczym
1972/73 wyniosły 576 min ton, pod-
czas gdy w roku 1971/72 588 min

ton. Tymczasem światowy eksport w

roku gospodarczym 1972/73 ocenia się
na 53 min ton w porównaniu z 47

min ton w roku 1971/72. Wzrost eks-

portu, mimo niższych zbiorów, atał

się możliwy dzięki Istnieniu znacz-

nych' zapasów zbóż w USA 1 Kana-

dzie, które należą do czołowych pro-

ducentów ł eksporterów tych arty-
kułów. W zimie doprowadziło to je-
dnak do bardzo znacznego obniże-

nia zapasów i wzrostu cen zbóż pa-

stewnych.

Dla uświadomienia sobie skali

wzrostu cen zbóż pastewnych warto

może podać następujące dane. W

końcu lipca bieżącego roku cena za

buszel kukurydzy wynosiła 172 cen-

ty, podczas gdy w analogicznym o-

kresie roku 1972 — 128 centów, owsa

odpowiednio — 169 centów i 71 cen-

tów, a jęczmienia — 243 1 114 cen-

tów. Nic też dziwnego, że wzrost cen

zbóż pastewnych wzbudził tak duże

zaniepokojenie w wielu krajach.

Na tendencję dalszego ruchu cen

zbóż pastewnych decydujący wpływ

będą miały oczywiście zbiory bieżą-
cego roku. Według dotychczasowych
ocen zbiory te zapowiadają się bar-

dzo dobrze. Szacuje się mianowicie,
że w skali światowej zbiory zbóż

pastewnych wyniosą w roku gospo-

darczym 1973/74 około 605 min ton,

podczas gdy w roku 1972/73 wyniosły
one — jak wspomniano — 576 . min

ton. W ocenie tej bierze się pod uwa-

gę znaczny wzrost zbiorów w Związ-
ku Radzieckim w stosunku do ubie-

głego roku. w którym kraj ten do-

tknięty został znacznym nieurodza-

jem. Znaczny wzrost zbiorów zbóż

pastewnych przewiduje się również

w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Na tendencję ruchu cen zbóż pa-

stewnych będą. jednak miały rów-

nież wpływ takie czynniki, jak bar-

dzo znaczne zmniejszenie zapasów w

roku gospodarczym 1972/73, skala
wzrostu zapotrzebowania związana
ze wzrostem hodowli oraz rozwój
sytuacji w zakresie innych grup to-

warowych składających się na obro-

ty zbożami pastewnymi.

MĄCZKA RYBNA

Bardzo ważnym czynnikiem dzia-

łającym w roku gospodarczym
1972/73 na zwyżkę cen pasz treści-

wych była sytuacja w zakresie pro-

dukcji I eksportu mączki rybnej. W

wyniku zmiany kursu bardzo boga-

tego w plankton prądu Humboldta

w tym okresie stopień zarybienia

przybrzeżnych wód Peru ogromnie

się zmniejszył. Tymczasem kraj ten

jest jednym z największych na świe-

cie producentów i eksporterów

mączki rybnej, gdyż jego udział w

światowej produkcji tego artykułu

wynosi około 33 proc., a w świato-

wym eksporcie aź 66 proc.

W związku ze zmniejszeniem za-

rybienia wód przybrzeżnych Peru

przerwało połowy ryb w okresie

czerwiec 1972 — luty 1973. Ponow-

nie rozpoczęte połowy w marcu bie-

żącego roku wykazały, że stan za-

rybienia wód przybrzeżnych tego

kraju jest nadal bardzo niski. Eks-

perci Organizacji do spraw Wyży-
wienia 1 Rolnictwa (FAO) doradzają,
aby Peru wstrzymał» połowy do

marca 1974 roku.. Inne źródła wska-

zują jednak, że połowy w Peru roz-

poczną się ponownie już w paździer-
niku bieżącego roku.

Szacuje się, że w roku gospodar-
czym 1973/74 produkcja mączki ryb-
nej w Peru wyniesie 800 tys. ton

wobec 360 w roku gospodarczym
1972/73. Trzeba jednak wskazać, że

będzie to nadal tylko połowa pro-

dukcji Peru z roku 1971/72. gdyż w

okresie tym wyniosła ona 1609 tys.
ton. Szacunki te wskazują natomiast
na wzrost produkcji mączki rybnej
u innych jej producentów i ekspor-
terów, a przede wszystkim w Japo-
nii, Związku Radzieckim i Stanach

Zjednoczonych. W sumie przewiduje
się, że światowa produkcja mączki
rybnej w roku gospodarczym 1973/74

wyniesie 4 040 tys. ton wobec 3440

tys. ton w roku 1972/73 i 4650 tys.
ton w. roku 1971/72.

Wskazuje się jednak równocześnie,
że szacunki te mogą okazać się za-

niżone. Świadczy o tym rozbudowa

sieci rybackiej i przetwórstwa mącz-

ki rybnej w szeregu krajów, a prze-

de wszystkim w Związku Radziec-

kim,

MAKUCHY
NASION OLEISTYCH

W odróżnieniu od zbóż pastewnych
1 mączki rybnej w roku gospodar-
czym, 1972/73 nastąpił wzrost pro-

dukcji makuchów z nasion oleistych.
W przeliczeniu na czyste białko ich

produkcja wyniosła bowiem 25,4 min

ton, podczas gdy w roku gospodar-
czym 1971/72 — 24,3 min • ton. W tej
sytuacji wzrost cen makuchów nie

był samoistnym czynnikiem, lecz

funkcją ogólnego stosunku między
wzrostem popytu i podaży pasz tre-

ściwych.

Na ceny makuchów w roku 1973

wielki wpływ miała decyzja Stanów

Zjednoczonych, zgodnie z którą z

dniem 27 czerwca wprowadzono na

czas nieokreślony zakaz eksportu zia-

nia sol 1. bawełny oraz Ich produk-
tów pochodnych. W uzasadnieniu tej

decyzji podano, że została ona po-

dyktowana koniecznością poprawy

zaopatrzenia rynku wewnętrznego
Stanów Zjednoczonych. Ceny pass

treściwych w USA Osiągnęły bowiem

bardzo wysoki poziom i oddziaływa-

ją na wzrost cen mięsa. Zwyżka cen

pasz treściwych w USA związana
jest oczywiście z tym, że kraj ten

należy do największych eksporterów
zbóż pastewnych 1 makuchów. Ten

też czynnik spowodował, że wspo-

mniana wyżej decyzja wywołała no-

wą silną zwyżkę cen makuchów na-

sion olśistych, doprowadziła do

wzmocnienia notowań innych rodza-

jów pasz treściwych-znajdujących się
w obrocie międzynarodowym oraz

postawiła ponownie problem pasz w

centrum uwagi wielu krajów będą-
cych ich importerem.

Największe zaniepokojenie wywo-

łała ta decyzja w Japonii, gdyż nor-

malnie' kraj ten pokrywa 90 proc.

swego zapotrzebowania na soję im-

portem z USA. W związku z tym

rząd japoński oświadczył, że podej-
mie w tej sprawie negocjację z rzą-

dem Stanów Zjednoczonych. Poważ-

ne zaniepokojenie wywołała również

ta decyzja w Europie zachodniej.
Stany Zjednoczone decydują bowiem

o pokryciu potrzeb importowych na

soję i pochodne w NRF i Danii w

stopniu podobnym jak w Japonii.

Dostawy amerykańskie mają rów-

nież istotne, choć mniejsze już zna-

czenie, w pokryciu zapotrzebowanie

importowego na te artykuły wc

Francji.

Tymczasem szacunki .zbiorów n;

sion oleistych w roku gospodarce:
1973/74 zapowiadają się bardzo p

myślnie. Zgodnie z tymi szacunkcr.

produkcja makuchów i śruty w ty

okresie wynieść ma 27,8 min ton. V

zestawieniu z produkcją roku 1972/7.

która, jak wspomniano wyniosła 25,4
min ton, oznacza to wzrost o 2,4 min

łon. Podstawowa część tego przyrrsU-

dotyczyć ma właśnie makuchów sojo-

wych, których produkcja ma się po-

ważnie zwiększyć — przede ws-;-

stkim w Stanach Zjednoczonych, v

pewnym stopniu również w Ba-

zylii.

Zbiory soi w Stanach Zjednocz

nych szacuje się bowiem na 43,2 ml

ton. Jeśli uwzględnić, że w roki:

1972/73 wynosiłyby one 34,9 min ton,

byłby to bardzo silny wzrost. W

związku z dużym zapotrzebowaniem
zarówno ze strony rynku wewnętrz-

nego, jak również eksportu, wzrost

ten pokryje wprawdzie zwiększony
popyt, pozwoli jednak na minimalnr

tylko odbudowę zapasów, poważnie

uszczuplonych w roku gospodarczym
1972/73.

Szacunki zbiorów nasion oleistych
w roku gospodarczym 1973—1974

przewidują również wzrost produk-

cji makuchów arachidowych (głów-
nie w Indiach) oraz makuchów sło-

necznikowych (głównie w Związku
Radzieckim).

*

Istotny wpływ na dalszy rozwói

sytuacji na rynku pasz treściwych
mieć będą również — jak się wy-

daje — zbiory okopowych, a przede
wszystkim ziemniaków. Artykuł ten

nie ma wprawdzie znaczenia w świa-

towych obrotach paszami, ma jednak

pośredni na nie wpływ. W krajach
europejskich, szczególnie zaś w Pol-

sce, zbiory ziemniaków stanowią
bardzo ważny czynnik decydujący o

wielkości zapotrzebowania importo-
wego na pasze treściwe. Z dotych-

czasowych ocen wynika, że zbiory
ziemniaków w Europie zapowiadają

się bardzo dobrze. Jeśli oceny tc

okażą się trafne, będzie to miało

Istotne znaczenie dla zapotrzebowa-
nia tego regionu świata na pasze

treściwe — i co się z tym wiąże —

na to, jak przedstawiać się będzl-
tendencja dalszego ruchu cen tc.

ważnej grupy towarowej.

W. R.
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

Ustalajqc ceny nowych wyrobów, nie można ignorować istniejących
układów cen, zasad kształtowania i roli cen w gospodarce narodo-
wej. Jednocześnie proces wyznaczania nowych cen wykazuje włas-
ne, specyficzne problemy i sposoby ich rozwiązywania. Przykładowo
można wymienić, interesujący nas w tym artykule, problem uwzględ-
nienia przejściowego charakteru czynników decydujących o wysoko-
sci cen nowych wyrobów.

'

PRAKTYKA
cenotwórstwa w

zakresie wyrobów nowo wpro-
wadzanych do obrotu wysuwa

postulat uelastycznienia cen ex antę.
W odróżnieniu od elastyczności cen ex

post, 'chodzi tu o powołanie do życia
takich rozwiązań, w których w spo-
sób uprzednio ustalony określa się,
kiedy i. w jakiej wysokości ceny da-

nego wyrobu będą się zmieniały.
Uelastycznienie ceny nowego wyrobu
ex ante to w istocie rzeczy zastoso-
wanie planowego zróżnicowania tej
ceny w czasie. Ze względu na róż-
ne przesłanki, i co za tym idzie, ce-

le oraz zastosowane kryteria mogą
być rozmaite formy różnicowania
cen w aspekcie czasowym. W dzie-
dzinie nowych wyrobów mamy w za-

sadzie dwie pośrednie przesłanki dla
różnicowania cen w czasie: 1) sto-

sunkowo szybko przemijający cha-
rakter „nowości", „atrakcyjności
rynkowej" czy „nowoczesności" wy-
robu, 2) występowanie okresu opano-

wywania produkcji nowego wyrobu,
czyli tzw. okresu rozruchu, z przej-
ściowego wyższymi kosztami włas-

nymi produkcji.

Te dwie okoliczności stanowią tło
dla rozpatrywania celowości, zasad
stosowania rozwiązań wchodzących
w skład różnicowania cen nowych
wyrobów w czasie. Do rozwiązań
tych należą:

• układ tzw. cen schodkowych, albo
trzypoziomowy układ cen (cen nowości,
cen podstawowych i cen wyprzedaży),
oraz

• układ cen rozruchu I cen ostatecz-
nych.

W opracowaniu tym przyjmujemy
następujące założenia i ograniczenia:

t wymienione wyże] pośrednie prze-
słanki zróżnicowania cen występują roz-

dzielnie,
• produkcji danych nowych wyrobów

towarzyszy okres rozruchu z przejściowo
wyższymi kosztami własnymi przedsię-
biorstw-wytwórco w,

• celem artykułu jest przedstawienie
zasad budowy, działania i wykorzystywa-
nia przejściowych cen rozruchu dla wyt-
wórców nowych wyrobów.

BUDOWA I DZIAŁANIE
CEN ROZRUCHU

W tym miejscu wypadałoby Już

przedstawić czytelnikowi określenie,
albo — jak kto woli — definicję ce-

ny rozruchu. Ceny rozruchu są to:

9 ceny dla producenta,

Q ustalone na wyroby nowe, wprowa-
dzane do produkcji po raz pierwszy,

% mające charakter cen przejściowych
a nie ostatecznych,

9 przewidziane wyłącznie na okres o-

paitawywania produkcji nowych wyro-
bów,

O budowane według metody kosztowej
i mające na celu uwzględnienie ekono-
micznie uzasadnionych, przejściowo wyż-
szych kosztów własnych produkcji.

Ceny rozruchu z natury swej to-

warzyszą cenom ostatecznym, tworzą
z nimi układ cen zróżnicowanych w

•czasie. Budowę i działanie cen roz-

ruchu można przyjąć dla dwóch

możliwych sytuacji:

A kiedy ceny fabryczne (ceny dla pro-
ducenta) są zarazem cenami zbytu no-

wego wyrobu (cenami dla odbiorców),
9 kiedy ceny zbytu są wyższe od cen

fabrycznych o podatek obrotowy.

Przyjęto ponadto, że okres opa-

nowywania produkcji został podzie-
lony na dwa etapy, a więc zastoso-

wano dwie kolejne ceny rozruchu.
W związku z tym można zwrócić

uwagę na dwa zjawiska:

0 Ceny rozruchu tkwią zawsze w ok-
reślonym typie pionowego układu cen

przyjętym w danej grupie wyrobów. Uk-
ład ten będzie wpływać na dobór na-

rzędzi systemu finansowego, związanych
z przejściowymi cenami rozruchu, (o
czym dalej),

9 Wyższe ceny rozruchu nie. zapew-
niają automatycznie normalnego zysku.
O wielkości jpwartego w tych cenach
zysku decyduje stosunek między faktycz-
nym kosztem okresu opanowywania pro-
dukcji nowego wyrobu a kosztem plano-
wanym dla tego okresu, wziętym do bu-
dowy cen rozruchu.

PRZESŁANKI CEN ROZRUCHU

Okres opanowywania produkcji
nowego wyrobu stanowi pośrednią
przesłankę cen rozruchu. Co to zna-

czy? Znaczy to, że jest to warunek

konieczny, ale jeszcze niewystar-
czający dla celowości cen rozruchu.
Warunek ten mówi wprawdzie o po-
trzebie, ale nie określa sposobu wyj-
ścia naprzeciw przejściowo wyższym
kosztom własnym produkcji nowych
wyrobów. Tak bywa zawsze z tzw.

pośrednimi przesłankami tej czy in-

nej formy stosunków ekonomicz-

nych. Inaczej mówiąc, dla okresu
rozruchu nowych wyrobów ceny roz-

ruchu są jednym z możliwych roz-

wiązań problemu uwzględnienia
przejściowo wyższych kosztów po-

noszonych przez wytwórcę tych wy-
robów. .

Wvdaje się, że do bezpośrednich
przesłanek cen rozruchu można za-

liczyć następujące:

1. CENA zbytu (dla odbiorców) no-

wego wyrobu została wyznaczona w

oparciu na warunkach okresu pro-
dukcji opanowanej pod względem
technicznym, technologicznym i or-

ganizacyjnym. Niewykluczone są

przecież sytuacje, kiedy nakładają
się na siebie w odpowiedniej relacji
i we właściwym okresie:

0 przejściowo wyższe, a potem niższe
koszty własne produkcji nowych wyro-
bów,
.

•

rosnąca skala ich wytwarzania i po-
daży

• w pierwszym okresie stosunkowo
wysoka cena zbytu Jako cena równowa-

gi rynkowej.

W takich warunkach nie występu-
je problem odrębnych cen rozruchu.
W okresie opanowywania produkcji
cena dla wytwórcy nowego wyrobu
może być wyprowadzona z ceny zby-
tu (np. przy jednolitej procentowej
stawce podatku obrotowego) albo
nawet identyczna z ceną zbytu, by
w tym charakterze w dostateczny
sposób uwzględniać przejściowo
wyższe koszty własne produkcji.
Dlatego więc została przyjęta stała
cena zbytu, oparta na warunkach
okresu opanowanej produkcji nowe-

go wyrobu, jako przesłanka cen roz-

ruchu.

2. DRUGA bezpośrednia przesłan-
ka cen rozruchu jest następująca:

• przewidziane do produkcji matowej,
na skalę wielkoseryjną,

• całkowicie nowe,

t nowoczesne, poważnie zmodernizo-
wane, odznaczające się istotnym podnle*
Bieniem poziomu jakości na gruncie za-

sadniczych zmian konstrukcyjnych 1

technologicznych,

0 wytwarzane po rac pierwszy w kraju.

Cen rozruchu nie stosuje się w za-

sadzie dla wyrobów, mających ana-

logię w dotychczasowej produkcji, bę-
dące ich modyfikacją, kiedy wy-
twórczość danego typu wyrobów

(jest ogólnie opanowana.

3. W SYTUACJI, kiedy spełnione
są inne warunki a dany produkt jest
wprawdzie nowy dla jego wytwór -

cy ale nie jest nowy dla branży
(dla innych przedsiębiorstw), to w

okresie rozruchu u danego wytwór-
cy mógłby on uzyskać np. indywi-
dualną cenę rozruchu, w której li-

czy swoje wyniki produkcyjne i fi-
nansowe. Byłaby to wtedy szczegól-
na forma rozliczeniowej ceny fabry-
cznej, zakładając, że organizacja go-
spodarcza kompensuje różnicę, mię-
dzy tą ceną a jednolitą ceną fabrycz-
ną danych wyrobów.

4. DO BUDOWY cen rozruchu wy-

korzystuje1 się planowane i w niez-

będnym zakresie normowane koszty
własne produkcji. Ceny te mają cha-
rakter cen zewnętrznych, tzn. są nie-
zależne od wytwórcy — ustala je al-
bo zatwierdza jednostka nadrzędna

zakreiie 1 ca wyłm od planowanych
faktyczne koizty własne produkcji nowe-

go wyrobu.

AMORTYZATORY
FINANSOWE

Jak już uprzednio stwierdziliśmy,
ceny rozruchu są pomyślane dla sy-

tuacji, kiedy cena zbytu nowego wy-

robu jest jednolita, stała 1 oparta na

warunkach produkcji opanowanej
pod względem techniczno-organiza-
cyjnym. Uwzględnienie przejściowo
wyższych kosztów własnych okresu

rozruchu produkcji opiera się na a-

mortyzatorach dwojakiego rodzaju:
jednego — dla wytwórcy i drugiego
— wynikającego z różnicy między
wyższym poziomem cen rozruchu i

ceną zbytu nowego wyrobu. Amorty-
zatorem przejściowo wyższych cen

rozruchu może być wyłącznie redy-
strybucja finansowa, która w skali

każdej jednostki nowego wyrobu
wypełni różnicę między planowany-
mi kosztami okresu rozruchu a pla-
nowanymi kosztami okresu opano-

wanej produkcji tegoż wyrobu. Ze

względu na odmienny typ pionowe-
go układu cen ostatecznych (tzn. ce-

ny zbytu i cen fabrycznych wyzna-

czonych na okres opanowanej pro-

dukcji) można wyróżnić dwie sytua-
cje:

1. NIEBEZPIECZEŃSTWO pokry-
wania cenami rozruchu kosztów eko-

nomicznie nie uzasadnionych, wydat-
ków nieprodukcyjnych związanych z

niegospodarnością i bałaganem orga-

nizacyjnym. Sprzyjają tranu co naj-
mniej dwie okoliczności Po pierw-
sze, kalkulację kosztów 1 cen roz-

ruchu sporządzają sami wytwórcy
lub ich organizacja. W przejściowo
wyższej cenie dla wytwórcy a nie w

przejściowo wyższej cenie dla od-

biorców ujawnia się 1 kompensuje
wyższe koszty okresu rozruchu. Po

drugie, decyzję o rozmiarach dota-

cji (dopłat) a więc 1 weryfikację cen

rozruchu 1 zawartych w nich kosz-

tów 1 zysku dokonują nie odbiorcy
wyrobów, pracujący na rozrachunku

gospodarczym, ale jednostki admi-

nistracji gospodarczej. Źródłem
kompensaty dodatkowych kosztów

nieopanowanej produkcji jest bud-

żet lub fundusze specjalne reprezen-

tujące środki do wydania z oderwa-

niem od efektów płynących z zasto-

sowania nowych wyrobów.

2. NIEBEZPIECZEŃSTWO przyz-

nawania cen rozruchu wyrobom,
których produkcja powinna być o-

panowana, albo — co gorsza — jest
właściwie opanowana, czego jednak
nie ujawnia się w rachunku kosztów.

stałe ceny zbytu nowych wyrobów,
obliczone na warunki produlp;ji o-

panowanej pod względem technicz-

no-organizacyjnym, nałożone na o-

biektywne, ekonomicznie uzasadnio-
ne, poważnie wyższe koszty okresu
rozruchu pozbawiłyby wytwórcę na-

leżnego zysku. Trzeba zatem uru-

chomić specjalne „amortyzatory"
przejściowo wyższych kosztów roz-

ruchu nowej produkcji.

3. RÓŻNE mogą być rozwiązania
tego problemu. Stąd formułujemy o-

statnią przesłankę cen rozruchu: in-
ne rozwiązania z zakresu systemu
finansowego, miernikowo-bodźcowe-

go są niemożliwe albo niecelowe, na-

stręczają duże trudności i wykazują
relatywnie większe wady. Do owych
innych rozwiązań można zaliczyć
m. in. dotacje podmiotowe, kredyt
spłacany z późniejszych przychodów,
korygowanie planowych zadań fi-

nansowych, weryfikacja wyników
bilansowych i korekta systemu bodź-
ców pozapłacowych itd. Można tu

zauważyć na marginesie, że w in-

nych krajach socjalistycznych np. w

ZSRR, szersze zastosowanie znalazły
ceny rozruchu, zwane też cenami

tymczasowymi. Natomiast w naszej
praktyce gospodarczej wyrównywa-
nie przejściowo wyższych kosztów w

okresie rozruchu przeprowadza się
częściej za pomocą korektur (czytaj
— złagodzenia) zadań finansowych
wytwórcy. Tego rodzaju zabiegi są
możliwe, gdy zadania finansowe ma-

ją charakter dyrektywny a system
mierników i bodźców opiera się na

wielkościach planowanych i faktycz-
nie osiąganych. W innych warun-

kach, korektura zadań finansowych
staje się bezprzedmiotowa.

OGÓLNE ZASADY
STOSOWANIA CEN

ROZRUCHU

Załóżmy zatem, że spełnione zo-

stały pośrednie i bezpośrednie prze-
słanki wprowadzenia cen rozruchu
dla wytwórcy nowych wyrobów. Wy-
daje się, że należałoby się wówczas
kierować następującymi ogólnymi
zasadami stosowania i wykorzysty-
wania tej formy cen nowych wyro-
bów:

1. OKRElS rozruchu jest obiektyw-
nie uwarunkowany, tzn. dyktują go
trudna technika czy technologia pro-

dukcji, bądź nowa jej organizacja,
istnieje konieczność ich opanowania,
co rodzi ekonomicznie uzasadnione

przejściowo znacznie wyższe koszty
własne produkcji.

2. ZAKRES stosowania cen rozru-

chu jest ograniczony pod względem
przedmiotowym, tzn. obejmować
może określone kategorie nowych
wyrobów. Wydaje się, że mogą tu

wchodzić jedynie w grę wyroby:

lub państwowy organ cenowy. W

przypadku napuszenia typowy ,

i obowiązywania cen rozruchu prze-
widziane są sankcje finansowe i in-
ne. Ceny rozruchu nie powinny być
narzędziem pokrywania jakichkol-
wiek kosztów okresu opanowywa-
nia produkcji i zapewniania zysków.

5. CENY rozruchu mają charakter
cen przejściowych i wchodzą w skład
układu cen zróżnicowanych w czasie.

Wyznacza się czas trwania okresu
rozruchu i dopuszczalny czas obo-

wiązywania cen rozruchu. Jednym
z czynników wyznaczających długość
okresu rozruchu może być. na przy-
kład, długość cyklu produkcyjnego z

przyjęciem zasady, że okres opano-

wywania produkcji nowego wyrobu
nie powinien być dłuższy, niż — po-

wiedzmy — dwa cykle produkcyjne.
Gdyby takie kryterium wyznaczania
długości okresu rozruchu i cen roz-

ruchu było prawidłowe, wówczas
można wysunąć zarzut względem
rozwiązań stosowanych w Polsce.

Przyjęto bowiem dwuletni okres

technicznego opanowywania produk-
cji dla nowych wyrobów i jedno-
roczny okres dla wyrobów zmoder-

nizowanych. Jest to, wydaje się, zbyt
mechaniczne rozwiązanie, oderwane
od konkretnych warunków technicz-

no-ekonomicznych danej produkcji.
Zarzutu tego nie osłabia możliwość

przedłużenia tych okresów dla ma-

szyn i urządzeń szczególnie skompli-
kowanych. Na marginesie tego pro-
blemu można podać, że np. w ZSRR

przyjmuje się okres opanowywania
produkcji do 9 miesięcy od dnia wyt-
worzenia pierwszej partii (serii) przy

długości cyklu produkcyjnego do 6

miesięcy, oraz do 15 miesięcy przy

długości cyklu produkcyjnego powy-

żej 6 miesięcy.

6. DLA CELÓW stymulowania ob-
niżki kosztów własnych — co jest tu

o tyle ważne, że istnieje niebezpie-
czeństwo akceptowania w cenach roz-

ruchu jakichkolwiek kosztów—okres
rozruchu zostaje podzielony na krót-
sze etapy (na przykład, półroczne),
dla których wyznaczone zostały ko-
lejno niższe ceny rozruchu. Należy
przy tym przyjąć zasadę, że kolejna
niższa cena rozruchu zostaje wpro-
wadzona niezależnie od relacji mię-
dzy kosztami faktycznymi a plano-
wanymi dla danego etapu opanowy-
wania produkcji nowego wyrobu. Z
umiarem stosowany układ więcej niż

jednej ceny rozruchu, w sekwencji
malejącej, może z jednej strony an-

tycypować postępy w zakresie opa-
nowywania produkcji i spadającą
tendencję kosztów własnych, a z

drugiej strony:

9 stymulować tę obniżkę,

t uruchamiać materialne zaintereso-
wania we wcześniejszym opanowaniu
produkcji,

t jednocześnie zastosować materialną
odpowiedzialność za opóźnienia w tym

1. CENA zbytu pokrywa się z ce-

ną fabryczną (nie stosuje się podat-
ku obrotowego w danej dziedzinie

wytwórczości). Formą redystrybucji
finansowej jest wtedy dotacja przed-
miotowa wyznaczona przez różnicę
między planowanymi kosztami w ok-

resie rozruchu i w okresie opanowa-

nej produkcji. Dotacja ta może przy-

jąć dwie zasadnicze formy:

# dotacji budżetowej, kiedy państwo
przejmuje neutralizację przejściowo wyż-
szych kosztów rozruchu danej produkcji,

0 dotacji organizacji gospodarczej, np.
z osobnego funduszu tworzonego na jej
szczeblu.')

2. CENY zbytu obejmują w danej
dziedzinie ceny fabryczne oraz po-
datek obrotowy. Do amortyzatorów
przejściowo wyższych kosztów
rozruchu należą wtedy: dotacja
przedmiotowa, ulga albo zwolnienie
z podatku obrotowego, gdy budżet

państwa przejmuje na swój rachu-
nek pokrycie przejściowo wyższych
kosztów. Innym rozwiązaniem może

być dotacja organizacji gospodarczej
względnie kombinacja dwóch źródeł

kompensaty np. częściowo preferen-
cyjna ulga w podatku a częściowo
dopłata organizacji gospodarczej.

Niezależnie od tej czy innej formy
redystrybucji finansowej, towarzy-

szącej cenom rozruchu dla wytwór-
cy i niższym od nich cenom zbytu
dla odbiorców nowej produkcji, na-

leży przestrzegać tu następującej za-

sady: w każdym przypadku faktycz-
ny zysk wytwórcy nowego wyrobu
powinien w poszczególnych etapach
opanowywania produkcji znajdować
się również pod wpływem stosunku

między faktycznymi a prawidłowo
wyznaczonymi planowanymi koszta-

mi własnymi produkcji. Warto pod-
kreślić, że w ogóle skuteczność i po-

prawność działania cen rozruchu za-

leżą od prawidłowego planowania
kosztów przyszłej produkcji, od wła-

ściwie wyznaczonego czasu i stopnia
obniżania tych kosztów w poszcze-

gólnych etapach opanowywania
produkcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWA
I SŁABOŚCI

Przy doborze Instrumentów osią-
gania określonych celów gospodar-
czych jest zawsze pożyteczna świa-
domość mankamentów tego czy in-

nego narzędzia polityki ekonomicz-
nej. Stąd warto zwrócić uwagę na

niebezpieczeństwa i słabości zwią-
zane z instytucją cen rozruchu:

'Następuje naruszenie przedmiotowe-
go zakresu cen rozruchu, które ozna-

cza w istocie wyciąganie środków

państwowych za pomocą zawyżo-
nych kosztów i asekuracyjnych cen

dla przedsiębiorstw.

3. NIEZACHOWANIE podstawo-
wego warunku, a mianowicie pra-

widłowego planowania kosztów 1

właściwej ich kalkulacji dla okresu

rozruchu. Ogólne słabości ewidencji
1 rachunku kosztów własnych są za-

razem słabościami przejściowych cen

rozruchu. Ponadto trzeba liczyć się
z niebezpieczeństwem przyjmowania
z góry rezerw w planowaniu kosz-

tów, windowania kosztów rozruchu,
posługiwania się wadliwą metodolo-

gią rozliczania kosztów itd. Częścio-
wą obroną będzie tu obowiązek kon-

troli i rewidowania planowanych ko-

sztów i cen rozruchu, co jednak po-

draża koszty funkcjonowania insty-
tucji cen rozruchu.

4. PRZEDŁUŻANIE okresu cen

rozruchu, daleko idąca liberalizacja
zasad ich stosowania, zwłaszcza za-

sady wprowadzania niższej kolejnej
ceny w miarę opanowywania pro-

dukcji. Trudności w wyodrębnieniu
zależnych i niezależnych przyczyn

przedłużania się okresu rozruchu 1

opóźnionego dojścia do pełnego u-

ruchomienia nowych mocy wytwór-
czych, trudności w odróżnieniu o-

biektywnych i subiektywnych przy-

czyn rozbieżności między planowa-
nymi 1 faktycznymi kosztami okre-

su rozruchu — to dalsze słabości sto-

sowania cen rozruchu.

5. POSŁUGIWANIE się cenami

rozruchu napotyka kłopoty w wa-

runkach, gdy produkcję nowego wy-

robu podejmuje więcej niż jedno —

powiedzmy, dwa, trzy przedsiębior-
stwa, przy czym wykazują one indy-
widualnie zróżnicowane okresy roz-

ruchu i wyższe koszty własne w tych
okresach. Czy powołać do życia od-

rębny dla każdego wytwórcy, czyli
indywidualny układ cen rozruchu?

Może to poważnie skomplikować i

podrożyć stosowanie tego instru-

mentu i tym samym osłabić jego
atrakcyjność w porównaniu z inny-
mi alternatywnymi rozwiązaniami.

6. DOCHODZĄ też słabości wy-

nikające z założenia, że ceny rozru-

chu towarzyszą stałej, jednolitej ce-

nie zbytu (cenie fabrycznej) obliczo-

nej na warunki opanowanej produk-
cji. Może się zdarzyć, że np. dotacji
na pokrycie różnicy w kosztach roz-

ruchu towarzyszy jednocześnie wy-

kupywanie i odprzedaż przejściowo
deficytowych wyrobów przez speku-
lantów, co zmienia treść społeczną
samej dotacji.

Wyłania się wreszcie istotny prob-
lem zainteresowania wytwórców nie

tylko podejmowaniem nowej pro-

dukcji w ogóle, ale tym, aby była to

produkcja społecznie efektywna, w

zastosowaniu nowoczesna.

CENY ROZRUCHU
A EFEKTYWNOŚĆ

NOWEJ PRODUKCJI

Nasuwają się pytania: Czy ceny

rozruchu nie zawierają niebezpie-
czeństwa sankcjonowania mało efek-

tywnych wyrobów? Czy ceny te,

kompensując koszty 1 gwarantując
zysk wytwórcy, nie pozwalają podej-
mować się każdej nowej produkcji
bez względu na koszty społeczne 1

walory użytkowe nowych wyrobów?
Odpowiedzi na te pytania należy —

moim zdaniem — szukać w meto-

dach ustalania cen zbytu i związa-
nia z nimi tzw. ostatecznych cen fa-

brycznych okresu opanowanej pro-

dukcji. Do tych bowiem cen mają
dochodzić przejściowe ceny rozru-

chu. Sformułowane wyżej niebezpie-
czeństwa słabną w następujących
warunkach:

0 Jut w fazie projektowania konstruk-

cji 1 technologii nowego wyrobu ustalono
1 wykorzystano prawidłowo wyznaczoną
tzw. graniczną cenę (limit) górną nowego
wyrobu.

% Przed decyzją o wlelkoseryjnej pro-

dukcji nowego wyrobu ustalono jego ce-

nę zbytu przy wykorzystaniu przedziału
opłacalnych cen do wytwórcy i odbior-

cy.*)

0 Ceny zbytu (ceny fabryczne okresu

opanowanej produkcji) zapewniają odpo-
wiedni podział korzyści z tytułu wzrostu

społecznej efektywności nowych, zmoder-

nizowanych wyrobów.

Natomiast niebezpieczeństwo san-

kcjonowania w cenach rozruchu ni-

skiej efektywności nowej produkcji
staje się zupełnie realne w przypad-
ku, gdy nie zachowano powyższych
warunków, oraz gdy w sposób me-

chaniczny do budowy cen zbytu (fa-
brycznych) zastosowano metodę ko-

sztową z zapewnieniem zwrotu kosz-

tów 1 zysku bez względu na efek-

tywność nowych wyrobów w zasto-

sowaniu. Dzieje się tak również, gdy
ceny rozruchu czyni się automatycz-
nie cenami zbytu (fabrycznymi).

Wydają się zatem uzasadnione

dwie tezy: po pierwsze, ceny rozru-

chu nie powinny uwalniać od stoso-

wania — tam gdzie jest to uzasad-

nione — granicznych górnych cen

oraz przedziału opłacalnych cen dla

wytwórcy i odbiorców nowych wy-

robów. Po drugie, decyzja o uzna-

niu społecznej efektywności nowej
produkcji powinna nastąpić przed
decyzją o uruchomieniu wielkoseryj-
nej wytwórczości danych wyrobów.
Dopiero na tej podstawie należy
przejść do rozwiązania problemu
przejściowo wyższych kosztów okre-

su rozruchu (jeżeli takowe występu-

ją) i ewentualnego wyboru cen roz-

ruchu z tym czy innym wariantem

redystrybucji finansowej.

*

Reasumując, należy więc zacho-

wać walory cen zbytu (cen fabrycz-
nych) stymulujących podejmowanie
nowej, bardziej efektywnej produk-
cji 1 znajdujących się w przedziale
opłacalnych cen. Jeżeli nakłada się
na to okres rozruchu i przyjęta zo-

stała metoda cen rozruchu, to ceny

rozruchu powinny w sekwencji ma-

lejącej dążyć do tak właśnie usta-

lonych cen zbytu (fabrycznych). Wy-
nika stąd, że dotacja przedmiotowa
czy inna forma redystrybucji finan-

sowej powinna obejmować tylko róż-

nicę między planowanymi kosztami

okresu rozruchu i okresu opanowa-

nia produkcji.

1) Patrz na ten temat L. Mlastkowskl,
Kompensaty w cenach nowych wyrobów,
Życie Gospodarcze nr 12, 1973 str. 11.

S) Kwestie te przekraczają przyjęty za-

kres tego artykułu. Ograniczam się tu

jedynie do stwierdzenia, że górny limit

przyszłej ceny zbytu nowego wyrobu mo-

że być wyprowadzony metodą cen kwia-

towych lub metodą wartości użytkowej
substytutów. Do problemu granicznych
cen nowych wyrobów 1 przedziału 6pła-
calnych cen zbytu dla wytwórcy 1 dla
odbiorców nowych wyrobów powrócimy
w następnych artykułach tego cyklu.
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nFiatem" czy może
rowerem?

W ogólnym zafascynowaniu „cza»
rem czterech kólelc", na które nie-
stety, stać tylko nieliczną część spo-
łeczeństwa, zapomniano u nas zupe-
łnie o takim środku lokomocji, jakim
Jest rower. Są kraje w Europie, gdzie
rower Jest powszechnym Środkiem lo-
komocji — jak np. Dania. Jeidią
na nim młodzi i starzy do szkoły
1 pracy, po zakupy i na wycieczki.
V brs rower zszedł z pola widze-
nia producentów i handlowców, a

szkoda, bo Jest to ważny artykuł
rynkowy. Od trzech lat zasoby pie-
niężne ludności wykazują znaczną dy-

• namikę. Towary prezentowane lud-
ności nie równoważą w pełni Jej
zdolności nabywczej. Można by więc
w znacznym stopniu wpłynąć na zró-
wnoważenie sytuacji pieniężno-rynko-
wej poprzez zwiększenie podaży ro-

werów. Ogólnokrajowy wskaźnik oko-
ło 27 rowerów na 10D gospodarstw do-
mowych świadczy o dużych nieza-
spokojonych możliwościach. Znacznie
więcej rowerów posiadają pracowni-
cy fizyczni niż umysłowi. Nie znam

osobiście'przypadku, aby jakiś urzęd-
nik dojeżdżał do pracy rowerem. Mo-

. 4e to nie wypada? Może brak" tra-
dycji, czy przykładów? Korzystanie
z roweru na centralnych ulicach wie-
lkich fniast jest na pewno kłopotliwe
wśród sznura samochodów, ale w

dzielnicach willowych, - domków jed-
norodzinnych, w mniejszych miastach
nie ma żadnych przeszkód.

Wiele młodzieży mogłoby dojeżdżać
do szkół rowerami, gdyby były od-
powiednie parkingi i szkoły wystą-
piły *z taką inicjatywą. Może to mleć
szczególne zastosowanie obecnie przy
tworzeniu szkół gminnych, grupują-
cych młodzież z kilku wsi. Jazda

na rowerze to znakomita forma re-

kreacji po pracy umysłowej, szcze-

gólnie dia pracowników wykonują-
cych swoje czynności w postawie
siedzącej.

Propagowany obecnie „bieg po
zdrowie", może mieć jako jedną z

Form właśnie przejażdżki rowerami
do pobliskich np. lasów drogami czy
ścieżkami o małym natężeniu ruchu
pojazdów mechanicznych. Ponadto ro-
wer nie zanieczyszcza powietrza spa-
linami, zajmuje znacznie mniej miej-
sca na jezdni niż samochód, nie
potrzebuje deficytowych materiałów
napędowych i smarów.

Wzrost używania rowerów mola
nieć znaczny wpływ na odciążeni*
Przepełnionych publicznych środków
lokomocji, szczególnie przy sprzyja-
jących warunkach atmosferycznych!
Więc w okresie od wiosny do Jesieni.'

Z tych względów byłoby pożądana
popularyzowanie rowerów w naszym
kraju. W tym celu potrzebne Jest
jednak wspólne, planowe działanie
wielu Jednostek gospodarczych, wy-
chowawczych i mających wpływ na

kształtowanie potrzeb ludności w Pol-
sce. Odpowiednią reklamę, w szero-
kim znaczeniu, może podjąć telewi-
zja, prasa no 1 handel.

Aby jednak dało to oczekiwana wy-
niki, handel musi dysponowaćpclnym,
szerokim wachlarzem asortymentu ro-

werów turystycznych, damskich 1 mę-
skich, sportowych, modnych obecnie
„składaków" i musi je odpowiednio
prezentować klientom. Nie mogą
również nadal występować poważne
braki części zamiennych 1 napraw-
czych punktów usługowych.

Kraj nasz co roku jest organiza-
torem jednej z największych Imprez
kolarskich na świecie — Wyścigu Po-
koju. Mamy doskonałą kadrę kolarzy
na miarę Królaka, Szurkowskiego, a

w tak małym stopniu rozwiniętą pow-
szechną turystykę rowerową 1 uży-
wanie roweru w życiu codziennym.

Mgr STEFAN KOZŁOWSKI
Srem

Czy już
po „dramacie"?

Dyrekcja Żywieckiej Fabryki Mai-
szyn w Żywcu w związku z publi-
kacją „KOOPERACYJNY DRAMAT"
<2G nr 28 z dnia 22.VU.73 r.) wyja-
śnia, że opanowanie 1 rozwój pro-
dukcji licencyjnych wtryskarek ty-
pu MONO-mat przez Fabrykę Ma-
szyn w Żywcu wymagał 1 wymaga
szerokiej kooperacji w zakresie ma-

teriałowym, obróbki skrawaniem, ob-
róbki termicznej 1 galwanicznej,
uszlachetnienia elementów ltp.

Przyjęte przez resort przemysłu ma-

szynowego tempo rozwoju produkcji
wtryskarek typu MONO-mat w la-
tach 1973-75 spowodowało większy na-

cisk na rozwój kooperacji, zapewnie-
nie dla niej niezbędnych przydziałów
materiałowych, limitów ltp., a w sa-

mym zakładzie konieczność dostoso-
wania odpowiednich linii technologl-

. sinych- do produkcji poszczególnych
typowielkoScl i uwzględnieniem nie-
zbędnego specjalistycznego parku ma-

•zynowego.
Najtrudniejszym problemem do roz-

wiązania było zabezpieczenie koope-
racji w zakresie obróbki mechani-
cznej, w związku z czym podjęli-
śmy w tym kierunku odpowiedni pro-
gram działania, zdążający do zabez-
pieczenia pełnej realizacji zadania
400 szt. wtryskarek w roku 1873.

Równocześnie wyjaśniamy, że na

żadnym Plenum Komitetu Powiato-
wego PZPR w Żywcu nie postulowa-

. llśmy korekty planu produkcji, zwła-
szcza wtryskarek w br. 1 prosimy

' uprzejmie o odpowiednie sprostowa-
nie.

Inż. KAZIMIERZ POCHLODKA
Dyrektor

Żywieckiej Fabryki Maszyn
w Żywcu

Red. Jesteśmy z uznaniem dla starań
Żywieckiej Fabryki Maszyn w celu
realizacji, mimo zaistniałych koope-
ratywnych kłopotów, zadań roku 1973
w zakresie produkcji MONO-matów.
Cieszy nas wiadomość, że propozycje
dotyczące korekty planu produkcyj-
nego nie były przedmiotem obrad
KP PZPR w Żywcu, mimo że wi-
dzieliśmy takie opracowanie.

Na worku złota
Problem odpowiedzialności mate-

rialnej w handlu Jest niesłychanie
ważny. Dotychczasowy system jest
barierą uniemożliwiającą zastosowa-
nie usprawnień w pracy, zachęcenie
młodych ludzi do pracy w handlu,
zwiększenie wydajności pracy, pole-
pszenie obsługi klientów i w ogóle
uelastycznienie działalności placówek
handlowych. Eksperyment w zakresie
nowego systemu odpowiedzialności
materialnej w handlu dawno Już zo-

stał wypróbowany z wynikiem pozy-
tywnym. jednakże mimo to trwa już
ponad S lat i nadal pozostaje nie
kończącym się eksperymentem.

Wprowadzane zmiany polegają na

ograniczeniu odpowiedzialności wyłą-
cznie do winy udowodnionej, przy
równoczesnym stosowaniu usprawnień
organizacyjnych umożliwiających bie-
żącą kontrolę osób odpowiedzialnych
majątkowo 1 kontrolę zabezpieczenia
powierzonego im majątku. Nowy sy-
stem znosi więc odpowiedzialność za

winy domniemane, a wprowadza od-

powiedzlalność aa winy. udowodnio-
ne. Jest to tew. odpowiedzialność ma-

terialna .ograniczona.
Niedobory bez winy pracowników

zawsze mają miejsce, nawet wzrasta-
ją, zwłaszcza w SAM-ach. W celu
przeciwdziałania kradzieżom w innych
krajach stosuje się w handlu różne
sposoby zabezpieczenia, których klient
nie musi widzieć, ani o nich wie-
dzieć. W naszych sklepach natomiast
prawie Jedynym zabezpieczeniem są
sprzedawcy tkwiący na wyznaczonych
posterunkach 1 śledzący ruchy na-

bywców, zamiast zachęcać klientów
do kupowania, doradzać czy poma-
gać w wyborze towaru. Narzekania
kupujących na obsługę nie mogą więc
ustać.

Dlatego też takie pomysły, jak: li-
kwidowanie wyodrębnionych w skle-
pach działów, przesuwanie pracowni-
ków między stoiskami, inwentaryzacje
bez zamykania sklepów ltp. nie znaj-
dują uznania u pracowników I są
skutecznie przez nich torpedowane.
Odgórne polecenia czy zalecenia nie
dają się zrealizować wobec negatyw-
nego stosunku pracowników, bowiem
do zastosowania w handlu nie nada-
ją się sztywne, biurokratyczne for-
my pracy; handel wymaga elastycz-
ności. Tutaj też tkwi źródło nie wy-
korzystanej liczby półetatów.

Tymczasem w wiciu krajach ela-
stycznie dostosowuje się liczbę sprze-
dawców do nasilania ruchu kupują-
cych. Warunki organizacyjne w na-

szym handlu bardzo utrudniają do-
stosowanie zatrudnienia do realnych
potrzeb. W żadnym bowiem sklepie
personel nie dopuści do współpracy
osób na pół etatu beż inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej. Ogólnie biorąc,
dotychczasowy system odpowiedzial-
ności materialnej wybitnie zniechęca
do podejmowania pracy w handlu.
Tylko jedna trzecia absolwentów
szkół handlowych pracuje w swoim
zawodzie. Pozostali nie podejmują
pracy w sklepach, ponieważ nie chcą
płacić za cudze winy. Mniej więcej
polowa ludzi po kilku latach pracy
ucieka ze sklepów. Młodsi sprzedaw-
cy twierdzą, że gdy uczciwy praco-
wnik kilka razy dopłaci z własnej
kieszeni, to rezygnuje z pracy 1 po-
szukuje innej.

Niemal we wszystkich krajach min.
ka stanowią ryzyko handlowe. Jed-
nakże przejęcie przez przedsiębior-
stwo skutków finansowych niedobo-
rów mienia, wynikłych z przyczyn
niezależnych od pracowników, nie
oznacza całkowitego zwolnienia ich

od .odpowiedzialności. W takim ujęciu
sprzedawca odpowiada jedynie wów-
czas za niedobory 1 straty, jeżeli zo-

stanie mu udowodnione, że powstały
wskutek Jego rażącego niedbalstwa
czy. świadomego działania, np. zaboru
mienia. Tak więc odpowiedzialność
materialna zostaje ograniczona do
winy udowodnionej, co jest zgodne
z poczuciem sprawiedliwości i nor-

mami. kodeksu prawa cywilnego;
Rezultaty eksperymentu w skle-

pach pracujących według nowych za-

sad odpowiedzialności materialnej są
zachęcające. Poprawiła się obsługa
klientów i samopoczucie sprzedaw-
ców. Zwiększyła się wydajność pra-
cy. Stało się możliwe przesuwanie
personelu stosownie do nasilenia
sprzedaży w poszczególnych działach
czy' stoiskach. Stopniowo likwiduje
Bię mankamenty, które były nieuni-
knione w dotychczasowym systemie,
przy czym niedobory nie tylko nie
wzrastają, ale nawet wykazują ten-
dencję obniżania się.

Wydaje się, że zmniejszanie się nie-
doborów jest wynikiem nie tylko wła-
ściwie ustawionej w nowym systemie
kontroli.

Pracownicy przekonują się, że ucz-

ciwa praca opłaca się. W nowym sy-
stemie bowiem z części nie wykorzy-
stanego funduszu, a przeznaczonego
na pokrycie niedoborów i strat, pra-
cownicy otrzymują premię. Tak więc,
lm mniej niedoborów — tym większy
jest fundusz premiowy, a zatem wię-
ksze są premie. Skoro więc ekspe-
ryment dał pozytywne wyniki, to

" warto nową formą pracy objąć wszy-
stkie placówki handlowe, nie wyłą-
czając sklepów branży spożywczej,

• których jest przecież najwięcej. Wła-
śnie w sklepach spożywczych każrly
klient codziennie dokonuje zakupów
1 traci najwięcej czasu na oczekiwa-
nie w kolejkach.

SYLWESTER WACHNIEW
Bydgoszcz

W sprawie
«mariażu pionów"

W nr 10 „Życia Gospodarczego"
r 11 marca br. opublikowane zosta-
ły fragmenty mojego artykułu prze-
słanego do Redakcji pt. „A może ma-

riaż pionów". Fragmenty te wypaczy-
ły sens mojego artykułu, w którym

starałem się przedstawić poważny pro-
'' • "odpływu kadr wykwalifikowanych
z pionu księgowości,

© niedoceniania wykonywanej funk-
cji przez głównego księgowego i nie-
słuszne sprowadzanie jej do roli re-

jestratora, podczas gdy decydującą
funkcją głównego księgowego Jest go-
spodarka finansami przedsiębiorstwa,

9 braku zainteresowania u studen-
tów ekonomii pracą w plonie kslę-
gowo-finansowym.

Jak żie został zrozumiany przez czy-
telników tak „okrojony" artykuł
świadczy wypowiedź mgr WIESŁAWA
GAJCA z Ostródy opublikowana na

stronie 16 w numerze 21 „Z. G."
z 27.V. br. Mgr W. Gajca sprowadza
cały problem do dylematu, kto lepiej
potrafi sporządzać roczne analizy gos-
podarcze: pion ekonomiczny czy pion
księgowo-finansowy. Szermuje przy
tym starymi sloganami i nie wnosi
żadnych konstruktywnych propozycji
w odniesieniu do poprawy istniejące-
go stanu organizacyjnego. Intencją
wypowiedzi mgr W. Gajca Jest wchło-
nięcie służby finansowo-ltsięgowej
przez plon z-cy dyrektora d/s ekono-
micznych. I to wszystko!

Niewtymrzeczinieotoprze-
cież chodzi, kto będzie ważniejszy:
główny ekonomista czy główny księ-
gowy. Takie stawianie sprawy przy-
pomina trochę dawne, zajadłe sejmi-
ki szlacheckie.

Intencją mojego artykułu było
zwrócenie uwagi na wadliwą organi-
zację służb administracyjnych, wad-
liwą politykę w odniesieniu do służb
finansowych, co powoduje gwałtowny
odpływ fachowców o wysokich kwa-
lifikacjach, które osiąga się dopia-
ro po długoletnich studiach i prac;
zawodowej. Ponieważ problematyką
finansowania przedsiębiorstw stanom
jedną z poważniejszych dziedzin życia
gospodarczego na całym świecie, więc
uważam, że nie powinniśmy jej gu-
bić w zamęcie dyskusji o posłannic-
twie ekonomistów, których efekty
działania w przedsiębiorstwach w

obecnym układzie organizacyjnym są
prawie żadne.

Najwyższy już czas, żebyśmy przes-
tali tylko dyskutować na temat konie-
czności wprowadzania nowoczesnych
form organizacji i zarządzania w

przedsiębiorstwach. Boimy się wpro-
wadzania nowoczesnych koncepcji
organizacyjnych, przynoszących wy-
mierne efekty, jeśli narusza to stary
układ organizacyjny. W taki sposób
nie ruszymy z miejsca.

Mgr EDWARD STUDZIŃSKI
Łódź

AKTUALNOŚCI

PRODUKCJA W LIPCU
Mimo licznych urlopów

i utrudnionej wskutek upałów
pracy, lipiec okazał się dla na-

szej gospodarki pomyślny. W

większości zakładów pracowano

rytmicznie, wiele też załóg mo-

że się poszczycić znacznym prze-
kroczeniem zadań miesięcznych.

Ze znaczną nadwyżką zreali-

zowały lipcowe zadania produk-
cyjne załogi kopalń węgla ka-

miennego oraz hut. Górnicy wy-
dobyli '

w lipcu dodatkowo 80

tys. ton węgla, zwiększając nad-

wyżkę uzyskaną od początku
bież. roku do 495 tys. ton. Za-

Jogi kopalń węglowych:
„Wałbrzych", „Victoria", . „Tho-
rez". ,.Nowa Ruda" zadania lip-
cowe wykonały z nadwyżką 4

tys. tan węgla, a jednocześnie
ustanowiły rekordową przecięt-
ną wydobycia — 925 kg węgla
w czasie dniówki. Natomiast

górnicy oddziału G-7 kopalni
„Halemba" uzyskali nalepśzy
wynik w wydobyciu węgla, jaki
dotychczas zanotowano w gór-
nictwie światowym. W ciągu
25 dni roboczych lipca załoga
itego oddziału wydobyła 191039
ton węgla z jednej ściany, uzys-

kując wydajność 47 750 kg na

jednego górnika.
Hutnicy dostarczyli gospodar-

ce dodatkowo 33 tys. ton kok-

su, ponad 10 tyis. ton surówki

żelaza, ok. 13 tys. ton stali i 8,5
tys. ton wyrobów walcowanych.

Załogi przemysłu maszyno-

wego wykonały zadania lipco-
we z nadwyżką 350 min złotych.

Również przemysł ciężki zreali-
zował plan produkcji na lipiea
w 102,3 proc.

W Stoczni Gdańskiej podnie-
siono banderę na 626 statku w

powojennej historii tego zakła-
du. Nie słabnie tempo pracy

zespołu portowego Szczecin-Świ-
noujście. W lipcu przeładowy-
wano tam 50 tys. ton dzien-

nie, obsługując równocześnie 20
do 30 statków.

Załoga ..Jelcza" plany 7 mie-

sięcy br. wykonała w 105,2 proc.

(msk)
NOWE ROZWIĄZANIA
TECHNOLOGICZNE
'W PRZEMYŚLE'
SPOŻYWCZYM

Szybki rozwój przemysłu spo-

żywczego uzależniony jest nie

tylko od jego rozbudowy, ale
również od działalności zaple-
cza naukowo-badawczego. Opra-
cowane w instytutach i labora-
toriach branżowych nowe roz-

wiązania technologiczne przyczy-

niły się do lepszego wykorzy-
stania zdolności produkcyjnych
w zakładach oraz przysporzyły
gospodarce poważnych oszczędno-
ści.

Znaczne efekty przyniosło m.

in opanowanie nowoczesnej tech-

nologii produkcji kawy zbożo-

wej. Duże znaczenie ma wpro-
wadzona nowa metoda produk-
cji serów. Dzięki niej rynek
otrzyma więcej gatunków poszu-

kiwanych serów. Podobne efek-

ty przyniosło zmodernizowanie

procesów słodowania jęczmienia,

fermentacji i tzw. chmielenia

piwa. Wpłynęło to na zwiększe-
nie produkcji i dostaw tego na-

poju. W przemyśle cukrowni-

czym, dzięki usprawnieniu pro-
cesu filtracji soków cukrowych,
zmniejszono straty gotowego pro-
duktu o ok. 0,1 proc. Uzyskane
W ten sposób oszczędności się-
gają ponad 40 min złotych rocz-

nie. Przyczyniło się 1p również
do poprawy warunków pracy za-

łóg w cukrowniach.

Naukowcy opracowali rów-
nież oryginalną metodę produk-
cji osłonek białkowych oraz re-

welacyjnego preparatu — dymu
Wędzarń ic zego.

. Efektywność , pracy niektórych
Instytutów i laboratoriów w

przemyśle spożywczym byłaby
większa, gdyby opracowane

przez nie nowoczesne rozwiąza-
nia i technologie były szybciej
wprowadzane do produkcji, (msk)

PODWYŻKA OPŁAT
TARGOWYCH

Ustalone przed 15, a niektóra
nawet przed 20 laty maksymal-
ne stawki opłat targowych po-

bieranych od osób handlujących
na targowiskach w niektórych
przypadkach nie pokrywały już
kosztów prowadzenia przez ra-

dy narodowe targowisk. Prowa-
dziło to z kolei do zaniedbań w

wyposażeniu targowisk w odpo-
wiednie pomieszczenia do sprze-
daży oraz w ich remontach i

konserwacji., .

Specjalnego podkreślenia wy-
maga więc opublikowanie w

Dzienniku Ustaw nr 25 z br.

rozporządzenia podwyższającego
górne granice opłat targowis-
kowych. Ażeby jednak stworzo-

ne w ten sposób możliwości zo-

stały w praktyce wykorzystane
dla poprawy stanu wyposażenia
i utrzymania targowisk, konie-
czne jest, aby rady narodowe

podjęły odpowiednie uchwały
aktualizujące wysokość pobiera-
nych opłat targowiskowych 1

wykorzystały te opłaty przede
wszystkim na poprawę stanu

targowisk. (Sb>

NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W PRZEDSIĘBIORSTWACH
MECHANIZACJI ROLNICTWA

•Przeprowadzone w br. "kontro-
le w 48 przedsiębiorstwach me-

chanizacji rolnictwa wykazały,
że do najczęściej spotykanych
nieprawidłowości pracy zali-

czyć należy następujące zjawis-
ka:

O Zaniedbania w ochronie
mienia przed kradzieżą 1 znisz-
czeniem. polegające na nie-

właściwym składowaniu sprzę-
tu i mat^giałów oraz braku od-

powiednie] dokumentacji, co w

konsekwencji powoduje stały
wzrost strat nadzwyczajnych.

Q Niewłaściwe ustalanie cen

na artykuły wytwarzane w ra-

mach rmów kooperacyjnych,
wynikające głównie z niewłaści-

wej kalkulacji, zmierzającej do

zawyżania kosztów produkcji i
cen.

© Ponoszenie wysokich kosz-
tów usuwania usterek spowodo-

wanych niedbałym wykonywa-
niem napraw głównych (zwłasz-
cza ciągników).

9 Zaniedbania w ściąganiu
należności od kółek rolniczych
i międzykółkowych baz maszy-

nowych.
Skala tych nieprawidłowości

wskazuje, że konieczne jest pod-
jęcie zdecydowanych posunięć,
niezbędnych dla poprawy pra-
cy przedsiębiorstw mechanizacji
rolnictwa. (Sb)

FUNDUSZ SOCJALNY
SPÓŁDZIELNI
PRODUKCYJNYCH

W ub. roku na utrzymanie
przedszkoli i świetlic, organiza-
cję imprez' Sportowych i wycie-
czek, płatne urlopy, zasiłki itp.
rolnicze spółdzielnie produkcyj-
ne wydatkowały 28 min zł, tj.
0 5 min więcej niż przed ro-

kiem. Ponad 4 tys. spółdzielców
odpoczywało na wczasach za-

granicznych. W 662 RSP człon-
kowie korzystają z płatnych ur-

lopów; 7100 rencistów pobiera
emerytury w wysokości przecięt-
nie 1 068 zł miesięcznie

Niezależnie od budowy do-
mów przez samych członków

spółdzielnie rozwijają budow-
nictwo zakładowe. Klucze do
mieszkań otrzymało w ub. roku
1 325 rodzin. 37 spółdzielni fun-

duje stypendia młodzieży kształ-

cącej się. Ten sposób pozyski-
wania fachowców zyskuje coraz

więcej zwoleników wśród spół-
dzielczych samorządów.

W działalności inwestycyjnej

przestrzega się zasady, że plany
RSP są częścią składową ogól-
nego programu rozwoju gminy.

(msk)
HUTNICTWO ZACZYNA
OSZCZĘDZAĆ

Poważne efekty mają załogi
hut żelaza i stali, zużywające
rocznie ponad 50 min ton su-

rowców, w usprawnieniu gospo-
darki materiałowej. W br. zuży-
cie koksu niezbędnego do wy-

produkowania jednej tony su-

rówki żelaza zmaleje o 20 kg.
Dzięki ostremu reżimowi zmniej-
szyły się wyraźnie nieprawidło-
we zapasy materiałowej r.W ub.
r. np. przy wzroście produkcji o

ok. 6 proc. zapasy materiałowe

zmniejszyły się o 0,5 proc. Ta

korzystna tendencja utrzymuje
sie również w tym roku.

W poszukiwaniu oszczędności
hutnicy wiele uwagi poświęcają
itakże oszczędzaniu materiałów

pomocniczych, których zużycie
w tym przemyśle jest znaczne.

Np. stalownie zużywają rocznie
ok. 250 tys. ton wlewnic i 55

tys. ton tzw osprzętu do wlew-
nic.

Bardzo ważnym kierunkiem
działania hutnictwa jest urucha-
mianie nowych wyrobów o pod-
wieszonych wytrzymałościach,
czyli tzw. oszczędnościowych. Są
to konstrukcje, blachy, rury o

zmniejszonym ciężarze, profile
gięte na zimno i inne. W br.

dzięki rozwojowi produkcji tego
typu wyrobów zamierza się za-

oszczędzić w porównaniu z ub.
r. ok. 38 tys. ton stali, (msk)

Czy to można nazwać wypoczynkiem?.., FOT. A. JALOSINSKI
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