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JERZY SURDYKOWSKI

ROWE J
Dyskusja o modelu konsumpcji pięknie nam latoś obrodziła. Spierają się ze so-

bą zwolennicy produktów trwałych i nietrwałych, orędownicy konsumowania
zbiorowego i indywidualnego, osoby przekonane, iż nic nowego w tej dzie-
dzinie nie wpfśSiany i niestrudzeni poszukiwacze dróg własnych. Czy z te-

go l;a >isu „md lodówką" wynikło dotąd coś, co mogłoby posłużyć za prak-
tyczne ivskazama dla pSanisSÓw-l pó1I&ykówrniemnie sądzić. Nie zamierzam
też nawracać w tym artykule do pryncypiów, bo i wszelkie argumenty już
dawno zostały rzucone na cierpliwy papier, a i ja sam wypowiedziałem się
parokrotnie jako zwolennik ukształtowania u nas wzorca szeroko pojętej kon-
sumpcji, odrębnego od modelu panującego w obecnych wysoko rozwinię-
tych krajach kapitalistycznych.

PRAGNĘ
natomiast zwrócić uwagę na pewną, na-

der istotną — słabość dotychczasowej dyskusji,
a mianowicie całkowitą w niej niemal nieobecność

przedstawicieli przemysłu, który, na co chyba zgodzi-
my się wszyscy, jest jednym z najważniejszych in-

strumentów tworzenia modelu konsumpcji, wypełnia-
nia konkretną treścią rozciągliwego pojęcia „jakości
życia". Chodzi mi przede wszystkim o przemysł dostar-

czający artykułów konsumpcyjnych w szerokim ich
rozumieniu. Czy przemysł ten jest dziś przygotowany
do realizacji jakiejś, choćby w zarysie sformułowanej
polityki społecznej, czy w ogóle potrzebę takiej poli-
tyki i wynikających właśnie z niej decyzji produk-
cyjnych odczuwa, czy jego jednostki nadrzędne intere-

sują się społecznymi aspektami dziedziny wytwórczo-
ści. nad którą sprawują kierownictwo?

Z bardzo szerokiego wachlarza rynkowych artyku-
łów konsumpcyjnych, których produkcją zajmuje się
u nas kilka resortów, pozostanę przy produkcji nader

istotnej dla przeciętnego Polaka, a przy tym posiada-
jącej ogromny walor społeczny — produkcji artyku-
łów konsumpcyjnych trwałego użytku, przeznaczonych
głównie dla gospodarstwa domowego. Tą dziedziną
wytwórczości zajmuje się przede wszystkim Minister-
stwo Przemysłu Maszynowego (Zjednoczenie „Uni-
tra" — domowy sprzęt radioelektroniczny, Zjednocze-
nie „Predom" — domowy sprzęt zmechanizowany, czę-
ściowo Zjednoczenie „Unikabel" — domowy sprzęt
grzejny), dalej — ale w o wiele mniejszym stopniu—
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego (głównie pralki wir-
nikowe i naczynia kuchenne „Medom") oraz spółdziel-
czość i przemysł drobny skupiony w zjednoczeniach
terenowych.

CIEMNA MASA TOWAROWA

Najpotężniejszym i bezkonkurencyjnym potentatem
Jest tu oczywiście MPM z podległymi mu zjednocze-
niami i zakładami. Przemysł maszynowy jest też naj-
poważniejszym „konsumentem" zwiększonych w ostat-
nich latach nakładów inwestycyjnych, a 25 proc. nakła-

dów, którymi dysponuje w bieżącej pięciolatce jest
przeznaczonych na rozwój produkcji artykułów ryn-
kowych trwałego użytku. Poza tym 25-procentowym
udziałem pozostają bardzo znaczne w ostatnich latach

nakłady na rozwój produkcji ( samochodów, również
w dużym procencie przeznaczonych na rynek, które

jednak w tych rozważaniach pomijam.
Tak znaczny wzrost nakładów na produkcję urzą-

dzeń technicznych, stanowiących wyposażenie gospo-
darstw domowych przynosi już wymierne efekty. Je-
śli w pięciolatce 1966—1970 dostawy artykułów ryn-

kowych z zakładów podległych MPM wzrastały śred-
nio o 5 proc. rocznie, to w okresie 1971—1973 średnio
o 16 procent, przy czym w bieżącym roku w stosun-
ku do poprzedniego wzrost sięga 20 proc. W całej
ubiegłej pięciolatce łączny przyrost dostaw tych arty-
kułów na rynek przedstawiał wartość 31 mld zł, pod-
czas gdy od początku 1971 do połowy 1973 r. już 34
mld zł i to z wyłączeniem eksportu. W 1975 roku po-
ziom dostaw sprzętu zmechanizowanego na rynek we-

wnętrzny zwiększy się w stosunku do 1970, 2,5-krotnie,
podczas gdy licząc z samochodami osobowymi o 220

proc. Okazuje się. że inne branże produkcji rynkowej,
O znaczeniu społecznym niewątpliwie wyższym od

motoryzacji, rozwijane eą nie wolniej, a czasem na-

wet szybciej od niej.
Te imponujące wielkości dostaw bledną nieco, gdy

się uwzględni, że w dziedzinie produkcji artykułów
rynkowych trwałego użytku startowaliśmy w latach

sześćdziesiątych z ogromnym opóźnieniem, że produkcję
tę „upychano" wtedy dosłownie byle gdzie, w zakła-
dach do tego nieprzystosowanych, na powierzchniach
zwolnionych po produkcji zupełnie, ale to zupełnie
innej.

Tworzenie godziwej bazy materialnej dla tej wy-
twórczości odbywa się dopiero w nurcie obecnego
przyspieszenia inwestycyjnego. Do istotnego, lecz na

pewno jeszcze niedostatecznego wyrównania opóźnień
przyczynią się takie realizowane obecnie inwestycje,
jak budowa we współpracy z zagranicą zupełnie no-

wego zakładu „Polar" we Wrocławiu, szeroka rozbu-
dowa zakładów „Eda" w Poniatowej, rozbudowa Zjed-
noczonych'Zakładów Rowerowych w Bydgoszczy i bu-
dowa ich jiowej filii, budowa znanego szerzej zakła-
du „Silma" w Zagórzu, produkującego silniki małej
mocy według licencji japońskiej (silniki takie są naj-
istotniejszym elementem zmechanizowanych urządzeń
gospodarstwa domowego), bardzo znaczna rozbudowa
Zakładów im. Kasprzaka w Warszawie oraz Warszaw-
skich Zakładów Telewizyjnych, rozbudowa zakładów

„Diora" w Dzierżoniowie i szereg mniejszych inwes-

tycji. zakupów licencji oraz modernizacji.
Choć jednak przemysł produkujący „dla człowieka",

czy „dla domu" uzyska znaczniejszą pozycję w cało-
kształcie produkcji MPM, a tym samym znaczniejsze
oddziaływanie społeczne dopiero w toku bieżącej pię-
ciolatki — już dziś jest on narzędziem, przy pomocy

którego można zacząć realizować pewne cele społecz-
ne. Może nimi być np. realna pomoc kobiecie w wy-
konywaniu prac domowych, upowszechnienie korzy-
stania z pewnych dóbr kulturalnych dostępnych za

pośrednictwem sprzętu elektronicznego itp. Rezygnu-
jemy jednak z tej społecznej funkcji przemysłu arty-
kułów rynkowych, gdy w procesie centralnego plano-
wania produkcję tego rodzaju traktujemy wyłącznie
jako „masę towarową" o wartości tylu, a tylu miliar-
dów złotych, która powinna być dostarczona na rynek
przez zakłady podległe MPM.

Oczywiście uwzględnianie choćby w części również

społecznej funkcji tego przemysłu, prócz czysto ryn-

kowej, jest o wiele trudniejsze w realizacji, wymaga
bowiem przyjęcia pewnego systemu celów i wartości,
zbadania rzeczywistych potrzeb i preferencji poten-
cjalnych odbięrców i użytkowników, stałej pieczy nad

asortymentem i jakością produkcji, a także systemu
cen również realizującego określone założenia społecz-
ne. Póki tego nie ma, dopóki operuje się głównie poję-
ciem „masa towarowa", jedno z podstawowych narzę-
dzi polityki społecznej pozostaje nie wykorzystane.

AŻ NAM MODEL Z NIEBA SPADNIE...

Można oczywiście poczekać aż uczeni mężowie
i krewcy publicyści dojdą do porozumienia w kwestii

pryncypiów, ustalą system wartości i celów, stwier-

dzą „ex catedra" o co nam powinno chodzić, a o co
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KOMU FIZYCY

Fizyka jest gałęziq nauki. Pomi-
mo ogromnych zasług d|a ^tech-
niki, fizyka technikq nie jest. Je-
dnakże z punktu widzenia, go-
spodarki — naukowe prqduktyjh-
zyki prędzej czy później przemife-
niaj'q się w technikę i to techni-
kę najnowocześniejszą. Bez ta-

kiej techniki I bfez ifei- sarWfiEeriici
ziaawarisówariq tizyKq ni*emo-
żna już nawet stać w miejscu.
Można się tylko cofać i po prze-
budzeniu próbować skokami do-
chodzić do czołówki. Nie sq to
skoki proste do wykonania, a ska-
lę ich trudności najdobitniej od-

mierzajq nasze własne doświad-
czenia.

JEDNĄ
z najistotniejszych i usta-

wicznie dokonujących się prze-
mian na froncie nauka — gospo-

darka jest wzrost zaufania do nau-

kowców. Historia uczy, że nie zawsze

tak było.

. HEREZJE OHMA

tPAMIĘTNIK TRUMANA

2yj emy ~vr - epoce- ćrKkftycżnośćI
Przewidywania mówią, że elektrycz-
ność wypierać będzie gwałtownie
wszelkie inne formy energii i z na-

szych mieszkań i z zakładów prze-

mysłowych. Gwoli przykładu cofnij-,
my się zatem w przeszłość, do roku

1827. GEORGE SIMON OHM opu-

blikował wówczas podstawy teorii

elektryczności (słynne prawa OHMA).

Dzieło OHMA okrzyczano publicz-
nie „stekiem gołych wymysłów". Na
dodatek osoba o kluczowym znacze-

niu dla rozwoju nauki — niemiecki
minister edukacji oznajmił: - „fizyk,
który doszedł do podobnych herezji
nie jest godzien nauczać fizyki"'

W sprawach fizyki rację mają jed-
nak z reguły fizycy, nawet jeśli ta

rac$h ma .'dla ludzkości oddźwięk fa-
talisyi Ą ifatishi^nfistlp^^zcaególnia

•^dragtycżifay ^^^^^eżfitpnięiy . i

„Roku Decyzji*', pierwszego- tomu

pamiętników HARRY TRUMANA.

Był rok 1945. Nie miesiące, lecz ty-
godnie przed wybuchem pierwszej
bomby atomowej. Nie fizyk, lecz ek-

spert od wszystkiego dr VANNEVER
BUSH oznajmił Trumanowi: „... Jesi

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Mamy wielu wyjątkowo utalentowanych fizyków. Na zdjęciu prof. Andrzej Hrynkiewicz ż Krakotoa.

FOT. M: HOLZMAN



PRASA Ó PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Ostatni numer „NOWYCH DRÓG" przynosi potętną
Jtoroję artykułów dotyczących węzłowych zagadnień
laszćgo rozwoju spoleczno-ekonomicznego. Nio mogąo
fctówlć wszystkich — ograniczymy się w niniejszym
przeglądzie do zasygnalizowania dwóch pozycji.

Wicepremier JAN MITRĘGA w artykule pt. „NA-
ĆKA A POTRZEBY UNOWOCZEŚNIENIA PRZEMY-
SŁU" stawia przed naszym szeroko pojętym zapleczem
Baukowo-badawczym zamówienie na nowe rozwiąza-
nia, zgłaszane przez niektóre gałęzie przemysłu. Jest
to próba pokazania tych obszarów badań, na których
gospodarka oczekuje szczególnie niecierpliwie pomocy
KlB strony nauki.

Są to oczywiście tylko kierunki generalne, jedynie
W pewnych wypadkach skonkretyzowane bardziej
nczegółowo. Dotyczą one górnictwa, energetyki, prze-
mysłu maszynowego, chemii, budownictwa — a ze

•praw bardziej ogólnych — problemów zarządzania
1 Informatyki.

W produkcji surowców wysuwają się na czoło —•

Węgiel kamienny, miedź, surowce mineralne. Wydoby-
wamy Obecnie około 350 min ton kopalin rocznie —•

Ilość ta do roku 1990 ulegnie co najmniej podwojeniu.
Metody wydobycia, to więe jeden z kierunków, gdzie

oczekujemy na nowe rozwiązania. Równie Jednak mi>

ną — jeżeli jeszcze nie ważniejszą sprawą — Jest
właściwe wykorzystanie tyeh surowców. Tu ekspo-
nuje się kilka kierunków. Chyba najważniejszy z nich
— to karbochemla. Chodzi o to, by wielkie nasze

bogactwo, jakim Jest węgiel kamienny, nie było zuży-
wane jedynie jako paliwo, ale również jako cenny
surowiec chemiczny. Mamy stosunkowo niewiele ropy
naftowej 1 gazu —- stąd ogromne znaczenie właśnie
dla naszego kraju rozwoju chemicznej przeróbki węgla.

W wykorzystaniu rud miedzi rysują się dwa takie

węzłowe kierunki. Pierwszy z nich — to opracowanie
metod odzyskiwania metali rzadkich, które towarzyszą
miedzi. Drugi — to właściwy przerób podstawowego
surowca, a więo postęp w hutnictwie miedzi, tworzeniu

odpowiednich stopów itp.
Energetyka oczekuje również na pomoo zaplecza na»

ukowego w szeregu ważnych dziedzinach. Chodzi o

zmianę bazy paliwowej, o zastosowanie wielkich blo-
ków prądotwórczych, o rozwiązanie szeregu problemów
występujących przy przesyłaniu energii elektrycznej
(przenoszenie energii pod ziemię), o opanowanie bu-

dowy elektrowni jądrowych, wreszcie o zagadnienia
ochrony środowiska.

Najważniejszym zagadnieniem dla budownictwa jest
•tworzenie nowych technologii o dużej wydajności
oraz zastosowaniu nowych materiałów (zmniejszenie
cementochłonności). Przemysł maszynowy — to dalszy
rozwój elektroniki, inżynieria materiałowa, nowe kon-

strukcje maszyn. Przemysł ten musi stosunkowo szyb-
ko uruchomić produkcję wielu nowych maszyn i urzą-
dzeń dla energetyki, chemii, przemysłu spożywczego
i lekkiego, górnictwa. Lista zadań jest tu więc ogrom-
na i bez pomocy nauki przemysł ten nie podoła
swoim zadaniom.

Chemia — to przede wszystkim nowe tworzywa
I włókna. Istnieje jednak szereg zadań bardziej przy-

szłościowych, np. badania nad procesami zachodzący-
mi przy bardzo wysokich ciśnieniach oraz wysokich
I niskich temperaturach.

Zasygnalizowaliśmy tu tylko niektóre z problemów,
w których rozwiązaniu konieczny jest wydatny udział
nauki. Przykłady te świadczą już o jak wielką stawkę
toczy się gra — o wyzyskanie rewolucji naukowo-tech-
nicznej dla szybkiego rozwoju naszego lcraju.

Znaczenie nauki eksponuje również drugi artykuł
— publikacja WIESŁAWA ISKRY o społecznej wy-

dajności pracy. Punktem wyjścia jest itu
że do roku 1985 tempo PWTM*" ^3⁄43⁄43⁄4

produkcyjnym (a tym samym i możliwości zwiększania
zatrudnienia) zmniejszy się UUltakrotnie. Jeżeli wIęc
chcemy utrzymać osiągnięte w

rozwo u społeczno-gospodarczego — kilkakrotnie musi

wzrosnąć tempo wzrostu spoleczncj wydajności pracy.
tonera wyjścia nie ma. Uświadomienie sobie tej ko-
Seczno^i już obecnie, gdy jeszcze P^tlJ^Ze
w wieku produkcyjnym są duże, ma zasadnicze znacze-

nie dla'przyjęcia właściwej strategii rozwoju gospouar-
CZAuior skoncentrował się na niektórych tylko czyn-
nikach, wpływających na tempo wzrostu wydajnęści
pracy? świadomie pomijając szereg innych (np. sruk-
ture EalSową gospodarki czy współpracę ekonomiczną
z za^amicąK Są to: wzrost kwalifikacji zawodowych,
postęp naukowo-techniczny I doskonalenie systemu
kierowania gospodarką. Szczególnie wiele uwagi po-

święcono ostatniemu zagadnieniu, a przede wszystkim
roli centralnego kierowania gospodarką I kojarzenia
go z demokratyzacją zarządzania.

».C.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

9 Tematem obrad Rady Mini-
itrów były założenia projektu plonu
tpołeezno-gospodarczego rozwoju
kraju na lata 1074—1975 i przed-
sięwzięcia zmierzające do przyspie-
szenia prac nad tym projektem. Pod-
stawowe znaczenie dla realizacji za-

dań w tym okresie będzie miał a po-

prawa efektywności gospodarowania.

O Prezydium Rządu rozpatrywało
•tan realizacji przygotowań do pro-

dukcji autobusów licencyjnych „Ber-
lięt", przygotowania do zbiorów ro-

iiin okopowych, zaakceptowało za-

sady dotyczące rachunków oszczęd-
nościowo-rozliczeniowych, podjęło
decyzje w sprawie wydatnego po-

większenia produkcji cementu l
omówiło stan przygotowań do pod-
jęcia szeregu przedsięwzięć inwesty-
cyjnych w przemyśle maszynowym.

0 Kierunkom rozwoju współpra-
cy gospodarczej 1976—19S0 poświę-
cone było spotkanie w Moskwie Pre-
miera PRL PIOTRA JAROSZEWI-
CZA i Premiera ZSRR ALEKSIEJA
KOSYGINA. Uzgodniono, że rządy
obu krajów zalecą organom plano-
wania i ministerstwom przygotowa-
nie nowych, konkretnych propozy-

cji i dalsze proioadzenie prac zwią-
zanych z koordynacją narodowych
planów gospodarczych.

0 Żniwa już się skończyły

(patrz M. Makowiecki — str. 6).
'
rzebiegały one sprawnie. Znacznie

gorzej ma się rzecz z uprawami po-

żniwnymi, podorywkami, zasiewami

poplonowymt, drugim pokosem sła-
na. Jednakże Szybsze żniwa powinny
umożliwić rolnikom nadrobienie

tych opóźnień i stworzenie dobrych
podstaw dla przyszłorocznych plo-
nów. Wkróf- rorpccznie się zbiór

okopowych.

O Około 85 kwintali pszenicy *

hektara (na powierzchni 50 ha) ze-

brano w PGR w Udominie na Dol-

nym Śląsku. Twórcą tego osiągnięcia
jest dyrektor gospodarstwa STANI-
SŁAW KOPIŃSKI. Uzyskał on ten

rezultat w wyniku zastosowania pol-
skiej odmiany pszenicy GRANA,
którą wyhodował zespół kierowany
przez dr TADEUSZA WOLSKIEGO.

O Podjęto decyzję o korekcie bu-

dowy Portu Północnego. Początko-
wo projektowano stanowisko prze-
ładunkowe paliw płynnych dla stat-

ków o nośności 100 tys. ton. Tymcza-
sem dokona się dodatkowego pogłę-
bienia i poszerzenia toru wodnego
oraz stanowisk cumoioniczych, aby
mogły tu wpływać 150-tysięczniki.

© W ciągu pierwszych siedmiu

miesięcy br. oddano do użytku kil-

kadziesiąt różnych obiektów prze-

mysłu rolno-spożywczego, a m. in.
nowoczesne zakłady mięsne w Tar-
nowie i Łukowie, duży młyn w Koz-

łowie, zakłady drobiarskie w Zuko-

wie, margarynownię w Kruszwicy,
stację filtracji cukrowni w Otmu-
chowie, elewator zbożowy w Pyrzy-
cach oraz chłodnie składowe w Kiel-
cach, Łagirzy i Lublinie. Jednakże
na kilku innych obiektach wystę-
pują poważne opóźnienia, a m. in.

przy budowie tuczami w Ciekawie,
cukrowni w Łapach oraz chłodni

składowych w Olsztynie, Leszczy-
nach i Legnicy.

O 100 autobusów miejskich „Pr-
- 100" opuściło już Jelczańskie Za-

kłady Samochodowe, Do końca ro-

ku wyprodukowanych ma być jesz-
cze w kooperacji z francuską firmą
„Berliet" 115 pojazdów, w których
udział części i podzespołów wytwa-

rzanych przez przemysł krajowy bę-
dzie czterokrotnie większy niż do-

tychcza

© 500 pierwszych Fiatów 126p zo-

stało rozlosowanych między posia-
daczy przedpłat w PKO.

O Jak donosi „Zycie Warszawy",
rozpoczęły się już prace nad regu-

lacją Odry, zmierzające do umożli-

wienia przepłynięcia taboru 1350—

—3000 ton. Wymaga to głębokości
nawigacyjnej 2,5 m. Dla realizacji
tego przedsięwzięcia stworzono no-

we, wyspecjalizowane przedsiębior-
stwa. Największe kłopoty są z od-

powiednio nowoczesnym sprzętem.

O Jak wykazują dwumiesięczne
doświadczenia nowa taryfa celna i

zmienione przepisy dotycząęe ulg
i zwolnień od cła, przyczyniły się
do sprawniejszej odprawy, polepszy-
ły atmosferę między podróżnymi i

c ełnikami, a także spowodowały
większą wykrywalność poważniej-
szych przestępstw celnych.

ZA GRANICĄ

0 Sekretarz Generalny KC KPZR
LEONID BREŻNIEW w swym

przemówieniu w Ałma-Acie po-
wiedział, że w ZSRR można się
spodziewać ogólnie dobrych zbiorów.
Plan przewiduje, ze tegoroczne
zbiory zbóż osiągną 197,4 min ton.

O Na Kubie podczas ostatniej
kampanii Cukrowej 197211073 osiąg-
nięto średnią wydajność 4,65 tony
cukru z hektara. Ocenia się, że glo-
balna tegoroczna produkcja cukru

przekroczy 5,5 min ton.

O Światowe zbiory bawełny oce-

nia się na prawie CO min bel, tj.
o ponad 2 min bel więcej aniżeli
w sezonie 1971/1972. Pomyślne były
zbiory w USA (13,7 min bel), mniej
natomiast w pozostałych rejonach
świata, a zwłaszcza w Indiach i Chi-
nach.

® Kanada podjęła decyzję tym-
czasowego ograniczenia eksportu
mięsa wołowego i wieprzowego, aby
w ten sposób zapobiec dalszemu dre-
nażowi rynku żywnościowego przez
amerykańskich handlowców. Dzięki
tej decyzji oczekuje się wzrostu do-
staw mięsa na rynek kanadyjski.

O W USA coraz poważniej mySli
się o ograniczeniu eksportu zbóż,
głównie pszenicy. Ceny pszenicy
gwałtownie rosną (o 20 centów w

ciągu dnia), a równocześnie zwięk-
szają się zamówienia. Ocenia się, że

gdyby sprostać wszystkim zobowią-
zaniom eksportowym, to dwie trze-

cie zbiorów trafiłoby na zagraniczne

rynki, co mogłoby doprowadzić do

wyczerpania rezerw. Jeśli kontrola

objęłaby pszenicę, to można by się
spodziewać — jak twierdzą amery-

kańscy eksperci — ograniczeń także
w zakresie kukurydzy i ryżu.

O Spadek kursu dolara uległ za-

hamowaniu. I tak np. w środę w

ubiegłym tygodniu kurs dolara wo-

bec marki NRF wynosił 2,45, a już
w czwartek — 2,50. Postęp notuje
się także w stosunku do franka fran-
cuskiego i franka szwajcarskiego.
Pewien wzrost kursu zanotowano

w przypadku funta szterlinga,
ale tylko w stosunku do walut euro-

pejskich, natomiast w stosunku do
dolara kurs funta uległ pogorszeniu.
Równocześnie na giełdach obserwu-

je się spadek cen złota.

O WALTER HELLER, przewod-
niczący Stowarzyszenia Ekonomi-
stów Amerykańskich, oświadczył, że

istnieje wielkie prawdopodobieństwo,
iż USA znajdą się już u progu rece-

sji. Jego zdaniem doszło do takiego
przegrzania koniunktury, że należa-

łoby ze wszystkich sił dążyć do

pewnego zwolnienia tempa rozwoju,
nawet kosztem wzrostu bezrobocia.
Nie przyniesie natomiast rezultatu
kontrola cen dokonywana w ramach

programu gospodarczego Nlxona,
której czwarta faza już się rozpo-

częła.

0 „Głód paliwowy" jest sztucznie

zawyżany przez monopole naftowe
USA w celu osiągania nadzwyczaj-
nych zysków — stwierdził członek

Izby Reprezentantów USA L. ASPIN.

Specjalnie wstrzymały się ono z u-

ruc homieniem wszystkich rezerw

przetwórczych aż do chwili wzrostu

cen, co dało im ogromne zyski.

0 Obecnie w krajach EWG pra-
cuje około 13 milionów robotników

cudzoziemskich, włączając w to rów-
nież członków ich rodzin. Ich wa-

runki życia i pracy — pisze londyń-
ski TIMES — są opłakane. „Wśród
robotników afrykańskich w Paryżu
procent zachorowań na gruźlicę wy-
nosi od 15 do 23 proc... We Francji...
rodziny robotników cudzoziemskich
nadal żyją w tzw. bidonvilles, gdzie

jeden kurek z zimną wodą służy
dwóm tysiącom osób i gdzie nie ma

zupełnie kanalizacji".
@ Oczekuje się, że w najbliższym

czasie — jak podaje AFP — roz-

pocznie się bvdowa rurociągu naf-
towego, łączącego Suez z Aleksan-

drią. Budowa zastąpiłaby częściowo
zamknięty Kanał Sueski, który i tak
— jeśli zostałby otwarty — będzie
nie przystosowany do przepływu su-

pertankowców.
© Za kakao płaci się w Londynie

już ponad 750 funtów szterlingów za

tonę, a więc wyżej o 50 funtów szter-

lingów niż przed miesiącem, gdyż
warunki uprawy tej rośliny w Bra-

zylii były w bieżącym roku niekorzy-
stne.

0 Biały pieprz z Sarawak (Ma-
łajzja) podrożał. W Londynie za to-

nę płac i się około 900 funtów sżt.,
podczas gdy przed rokiem płaciło
się mniej niż 500 funtów szt. Po-
wodem jest susza w Sarawak, głów-
nym dostawcy pieprzu na świecie.

Zbiory spadły tam do 20—50 proc.

zeszłorocznych. Pewnej niewielkiej
poprawy oczekuje się po zbiorach
w Brazylii, Indiach i Indonezji.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Śmigłowiec z przestawianym
skrzydłem

W amerykańskiej firmie Boeing prze-
prowadzane są próby doświadczalnego
<migłowca z przestawianym skrzydłem.
Skrzydło zostało tak dobrane, aby Śmi-
głowiec mógł wykonywać skręty z prze-
chyleniem 60" przy ciężarze całkowi-
tym 20.400 kg I prędkością 315 km/godz.
Kąt ustawienia skrzydła można zmieniać
W zakresie od —10 do +85 stopni. Au-
tomatyczny, elektryczny system stero-
wania zapewnia odnowiedniq wspfllprarę
Skrzydła 1 wirników w całym zakresie
Warunków lotu. (Interpress)

Oryginalna praca magisterska
Tematem bardzo wysoko oceniane}

pracy magisterskiej absolwenta Wydzia-
łu Filologii Polskie], Aiusza Sedijna,
mongolskiego studenta Uniwersytetu Ma*
rH Curie-Skłodowskle] w Lublinie, Jest
rj"flrpc»nl't myici ł-7-. -in dla
Mongołów. Ta unikalna I oryginalna pra-
ca liczy wraz ze słownikiem na 9 tys.
flMHlrflfclei fi'i-151' i cłów ») » p-i.
matyką — 425 stron maszynopisu. Jak
twierdzi autor, o wyborze tematu pra-
cy mnT^e-s';!""! —

Jqce zainteresowanie językiem polskim x

Mongolii. (PAP)

Kwas chlebowy z koncentratu

Konsumenci, którzy znają smak kwasu
chlebowego, od wielu lat upominają się
O ten orzeżwlijary. smaczny napój.
Ostatnio Łódzkie Zakłady Spożywcze
przemysłu terenowego podjclv produk-
cje kwasu rhlebowego r. koncentratu Im-
portowanego ze Związku Radzieckiego,
jednocześnie nowością będzie napój ka-

wowy oras tzw. egipski. wytwarzany •

buraków ćwikłowych. (NIT)

Polska pogłębiarka strumieniowa

Załoga Stoczni Rzecznej w Sandomie-
rzu przystąpiła do budowy prototypu po-
glębiarkl strumieniowej, która będzie
mogła pracować na rzekach 1 wodach
stałych. Jest to pierwsza tego typu po-
głębiarka budowana w kraju. W pierw-
szym rzędzie znajdzie cna zastosowanie
we wrocławskich kamieniołomach, któ-
re są zalane wodą. (NiT)

Sukces puławskich inżynierów
Puławscy inżynierowie uzyskali duży

łlikees w unowocześnianiu I podnoszeniu
Jakości saletry amonowej — nawozu mi-
neralnego wytwarzanego przez miejscowe
Ea kłady azotowe. Opracowano dwa wal-
ne urządzenia — instalacje do rozpusz-
czania, oczyszczania I dozowania dodat-
ków poprawiających Jakość saletry oraa

Instalację do zraszania saletry amono-

wej środkami powierzchnlowo-czynnymł.
Zastosowanie obu urządzeń odegrało
bardzo Istotną role w podniesieniu Ja-
kości saletry, a swlaszm jej sypkości
w czasie składowania. (PAP)

Ochrona środowi.
W kopalni węgla brunatnego „Turów"

powstał dział ochrony środowiska, sku-
piający specjalistów z różnych dziedzin,
r1 -M-**1. " 7.i s f1 łn li rvr'i w "f)1odvnUn.
Obecnie skoordynowana wszelkie przed-
siewzięcla dotyczące rekultywacji tere-
nów górniczych, gospodarki ściekowej,
ochrony powietrza atmosfrrvcznego
1 walki z hałasem. Kopalniany dział o-

chronv środowiska orrzym*ł dobrze wy-
posażone laboratorium. (NlTt

Odcięte kończyny odrastajql
Dzięki zastosowaniu odpowiednio do-

zowanego prądu elektrycznego zespól a-

merykańskich badaczy w Veterans Ad-
m^nlstratinn ITospital w STacnse dopro-
wadził Już do odrastania tkanek amputo-
wanych nóg szczurów 1 żab — 7Wipr/,r»t,
w których tego typu regeneracja nigdy
samorzutnie nie występuje. Według dr
R. Beckera, kierownika zespołu, działa-
nie prąidu elektrycznego doprowadza w

efekcie do zmian w utrwalonym stanie
b->rmnialn—tkmek w mie^c" ampu-
towania. Jak stwierdza dr Becker, od*
twarzały się tftanki kostne, chrząstki,
szpik kostny, mięśnie, nerwy, naczynia
krwionośne. Wprawdzie w żadnym przy-
padku nie dochodzUo do zregenerowania
ciłej ftończvnv. lennik*»
ką nie uzyskano dotychczas podobnych
wyników. (Interpress)

Miliony ze irul

Bakłady Metalowe w Nowej D«M* n»

Rzeszowszczyżnle dla własnych potrzeb
Wykonywać muszą rocznie ok. 15 min
różnego rozmiaru śrub. Dzięki t«nu, żo
sostosowały nową technologie Ich wy-
twarzania — na automatycznych zaka-
markach (dwa takie automaty zastępu-
je prace 40 tradycyjnych tokarek), w

poważnym stopniu wyeliminowały odpa-
d" w onif<" w'*rAw z p^^Vl «|r»<>-w>-
niem, zmniejszyły pracochłonność Itp., co

w sumie przynosi rocznie oszczędnośó
blisko 50 min zł. (PAP)

Palownice z Solca Kujawskiego
Znana na wielu rynkach zagranicznych

a dobre] marki swych katarów • palow-
nlc załoga zakładów „Zremb" w Solcu
Kujawskim — przcznaczn Ich tegoroczną
I przyszłoroczną produkcję niemal w ca-

łości na rynek krajowy. Szczególne zna-
czenie dla rozwoju nowoczesnego funda-
mentowana w Polsce ma uruchomienia
W br. w Solcu produkcji palownic no-

wego typu „PPF-21 KM do wykonywa-
nia w gruncie, do głębokości 30 m, pa-
ll żelbetowych o dużych średnicach —

1200 mm. Każdy z pall może wytrzymał
obciążenie do 1000 ton. Walory nowe]
palownlcy — Je] kostruktorzy otrzyma-
li nagrodę państwowa — sa równie do-
bre co nalownlc amerykańskich 1 japoń-
skich. (NIT)

Abonament do komputer-
Coraa więcej naszych naukowców —

wśród nich zaś nawet I tacy. co od lat
bezskutecznie zabiegają o status abo-
łientów telefonicznych — uzyskuje ostat-

bez "łnrt^^t nfoleMI. możli-
wość zostania abonentami.» komputero*
WviP' Mo"*TIwofiri łw»o «fivonn-
no Już pracownikom naukowym wy*
branych placówek badawczych Wrocła-
wia 1 Warszawy, a w nalbllżsrym eza-

•!( i podobnych udognd"lnń korzystać
bpda mofll także uczeni Krakowa I Po-
znania. (Interpress)

Laser — detektyw
W rnstytncle Antomatrkl i Elektronie»

trll Syberyjskiego Oddziału Akademii
Nauk ZSRR onracowann szybki I eko-
nomiczna metodę Identyflkicll związków

"n|i -» nomori wM-na h-**»--»»!
substancji, lasera I maszyny cyfrowej.
Knłnlie widm wszvstMrh znanych naur-

«wlazk^w zosMł zaolsany graficznie l
Wtev fotograficzne!, stanowiące! swe:

rodzaju pamięć maszyny cyfrowe!. Pa-
dający na kllsre promień iwra w cią-
gu ułamka sekundy odnalduje w pe-
tnlępl »T>!>?ogl<-iny odnoTOf^iłnłk srokw-
10 widma. Nowe urządzenie malazlo

szerokie zastosowani* w ehemli, geolo-
gii, jak również w służbie kryminalnej,
dla której szczególnie ważne Jest ustale-
nie absolutnej identyczności badanej
substancji lub przedmiotu. (Interpress)

Jubileusz slqskiego PTI:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne na

fiłąsku 1 w Zagłębiu obchodziło niedaw-
no 25-lecle działalności. Przemysł, przed-
siębiorstwa I placówki naukowe tego re-

gionu kraju zatrudniają ok. GO tys. eko-
nomistów — w tym ponad 12 tys. człon-
ków Polskiego Towarzystwa Ekonomi-
cznego — legitymujących sle sporym do-
robkiem naukowym, czego miernikiem
może być fakt opublikowania w ciągu
ćwierćwiecz ooiła<l *tit """'^łnych prao
1 rozpraw naukowych. (PAP)

Kabiny sanitarne z taśmy
Resort Budownictwa I Pnemyałn Mate-

riałów Budowlanych podjął decyzje o

specjalizowaniu sle niektórych zakładów
w produkcji kompletnych kabin sanitar-
nych przeznaczonych dla wszystkich o*
becnle stosowanych systemów budowni-
ctwa mieszkaniowego. Plan na rok 197S
przewldule produkcje ok. 40 tysięcy ta-
kich kabin, a w roku 1976 zwiększenie
tej liczby do 60 tysięcy. Przemysłowa
produkcja kabin sanitarnych oparta bę-
dzie na całkowicie nowej technologii •

wykorzystaniem specjalnego spoiwa elti*
sowo-cementowo-norrelanowego, w skró-
cie nazywanego GPC. (Interpress)

Papierowa poście.
'

Pralmnw prześcieradła i po*rewft1 «•

poduszkę sprzedaje szwedzka firma Sto-
ra Kopparberg. Produkowane łą one me-

todą przypominająca dawny sposób wy-

twarzania papieru — przez czerpanie.
Prześcieradła wystarczają mniej więcej
na tydzień, mają równą wytrzymałość
we wszystkich kierunkach, nawet Przy
parnej pogodzie pozostają chłodne w do-
tyku. Papierowa pościel będzie szczegól-
nie przydatna w szpitalach. Ponieważ n-

żywana jest tylko raz. jej sterylność
Jest zagwarantowana. (PAP)

Reaktory powielaj'qee
W tej chwUl eksperymentalne reakto-

ry powielające pracuja w Związku Ra-
dzieckim, USA. Wielkiej BrytanU 1 Frate-
cjl. Najbardziej zaawansowany , w tef
dziedzinie Jest Związek Radziecki, potem
Wielka Brytania. Stany Zjednoczone sto-
sunkowo późno zabrały się za3 tę galą*
energetyki, lecz jak widać z radzlecko-
•merykańskiego porozumienia, reaktory
powielające również w USA staja slQ
Jednym z najważniejszych obiektów ba-
dań. Jeszcze do niedawna eksperci
twierdzili, że dopiero na początku lat
dziewięćdziesiątych naszego wieku elek-
trownie s reaktorami powielającymi da-
dzą prad tańszy niż jakiekolwiek inne
typy siłowni. Dziś jednak wydaje się
pewne, że współpraca USA 1 ZSRR w

tej dziedzinie znacznie przrsnłeazy O-
slągnlęcle progu ekonomicznoScl.

(Interpress)

Wpływ emocji
Potwierdzona została sn ans skądinąd

teza, że emocje powodują modyfikacje
biochemiczne w organizmie. Z ekspery-
mentów przeprowadzonych ostatnio na
Tasmanii na małych ssakach z rodziny
torbaczy zwanych „diabłami Tasmanii"
wynika, że pod wpływem gwałtownego
napięcia emocjonalnego krew tego zwie-
rzęcia ulega 12-krotnle szybciej proceso-
wi koagulacji. (NIT)

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

O Zakłady Przemysłu Zapałczane-
go w Bystrzycy wypuściły zapałki z

napisem.: „Las rośnie wolno — plo-
nie szybko". C?y n'e można by wy-

zyskać tych właściwości lasu, prze-
rabiając po na zapałki? Z tnch bo-
wiem wykrzesać można tylko nau-

kę, ognia — nie.

O Zbadane zostały przyczyny, dla

których przerwano ruch kołowy na

ulicy Barlickiego to Swlnoujściu-
- Warszowie, jedynej trasie łączącej
ze światem ruchliwy port i miasto.

Otóż ruch został zatamowany, ponie-
waż spuszczono szlabany kolejowe.
A szlabany spuszczono, ponieważ
miał nadjechać pociąg. Po bardzo

długim czasie on nadjechał i stanął
akurat na przejeździe. Ustalono, że

stanął akurat na przejeździe, bo z

tego miejsca na torach jest do baru

„Gosposia" bliżej, niż z oddalonej o

150 m stacji kolejowej. Tymczasem
młodzieniec, który wysiadł z lokomo-

tywy, o zapewne ją prowadził, miał

ochotę udać się do baru „Gosposia",
co oczywiście uczynił, zostawiając
'pobiąg na przejeździe. Przyczyną za-

kłóceń w komunikacji kołowej jest
więc opieszałość i lenisttuo obsługi
w barze „Gosposia".

© Wytwórcy niektórych toyrobeJto
ostatnie etapy produkcji z pełnym
zaufaniem oddają w ręce nabywców
towaru. Bielskie Zakłady Opatrun-
kowe w Czechowicach-Dziedzicach

na opakowaniu swojej „Waty higro-
skopijnej, opatrunkowej, prasowa-

nej" dają instrukcję: „Doprowadzić
paczkę do kształtu walca poprzez

skręcanie w palcach i rozgniatanie
palcami". Polecenie jest niewyko-
nalne, nawet zdrową ręką.

O Importerów hinduskich ręka-
wiczek gumowych służących kobie-
tom do pracy w kuchni, a mających
nieznaną na polskim rynku właści-
wość (nie zlepiają się) informujemy,
że błędne jest ich przekonanie, jako-
by wszystkie gospodynie domowe w

Polsce miały dziewiąty rozmiar dło-
ni. Przeciwnie — tak wielka łapa
jest niespotykana. Wobec tego może
ewentualnie było błędem zakupienie
tu Indiach wyłącznie rękawic nu-

mer 9, choć oczywiście mamy zro-

zumienie dla przedsięwzięć importo-
wych, których prawdziwym celem

jest ochrona produkcji krajowej, u»

tym przypadku produkcji rękawic,
którę się zlepiają, więc są nie do u-

żytku.

9 W odpowiedzi na alarm podnie-
siony w Opolu w związku z tym, że
w Osiedlu XXV-lecia w dzielnicy
Dambonia przez długi czas nie było
wody w kranach Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji
ogłosiło wyjaśnienie: „Jest parado-
ksem, że pomimo prodtękcji przekra-
czającej o ponad 20 proc. wielkości

programowane występują braki wo-

dy. (.. .) W konkretnym wypadku (...)
zużycie wody jęst 40—50 proc. tuięfc-
sze od zapewnionej dostawy przy
projektowaniu osiedla, a spowodo-
wane to jest brakiem właściwej e-

ksploatacji wewnętrznych instalacji
itd. Odkręcając kran powinniśmy
dokładnie wiedzieć, jaka jest zapro-

gramowana ilość mody, która pocie-
knie, gdyż niewłaściwa, nadprogra-
mowa eksploatacja kranu spowodu-
je, że będziemy obywać się bez wo-

dy.

O Przed każdym sklepem zauwa-

żyć można taki obrazek: zajeżdża
samochód, fcierotuca trąbiąc zawia-
damia o swoim przybyciu i wtedy
umyślni ludzie, lub, gdy ich brak,
ekspedientki wnoszą towar, a szo-

fer stę nudzi. Owo ograniczenie fan»
fceji kierowcy do prowadzenia po-

jazdu jest reliktem czasów, kiedy
szoferowanie było umiejętnością
rzadką i cenną, szofer zaś człowie-
kiem o unikalnych kwalifikacjach.
Dziś w świecie prowadzenie wozu

jest umiejętnością tak banalną jak
chodzenie i we wszystkich krajach
kierowca to człowiek, który równo-
cześnie załatwia to po co przyjechał.
Jeśli pracuje w handlu, jest więc
tragarzem, jeśli w pogotowiu — sa -

nitariuszem, jeśli w instytucji —

gońcem potrafiącym nie tylko za-

nieść, przynieść, ale nadać na

poczcie korespondencję, czy wpłacić
do banku pieniądze. Gdy mowa o

racjonalnym gospodarowaniu zaso-

bami pracy, warto obejrzeć polskich
szoferów, ludzi, którzy mają paskud-
ną pracę przez to, że są zbyt waż-

nymi osobistościami, więc przez cały
dzień siedzą, czekają i nudzą się. A

to męczy człowieka najbardziej.

0 Czterech reporterów „Gazety
Krakowskiej" ruszyło w niedzielę na

zwiad, żeby sprawdzić jak karmią
w podkrakowskich miejscowościach
wypoczynkowych. Trzech wróciło,

jeden legł na posterunku. Po zjedze-
niu flaczków w podkrakowskim „Ba-

rze Litewskim" i fasolki po bretoń-

sku w restauracji .^Zwierzyniecka"
przy ul. Kościuszki stracił przytom-
ność ł leży pod kroplówką w klini-

ce Akademii Medycznej. ,Jeszcze
pół godziny, godzina - a ratunek

byłby spóźniony" — oświadczyli le-

karze. Zwiad udał się nadspodzie-
wanie.

O We Wrocławiu, gdzie w niektó-

rych instytucjach kwoty na Narodo-

wy Fundusz Ochrony Zdrowia potrą-
ca się bez gadania i pytania z listy
plac, nie wszędzie przecież rezygnuje
się z tego, aby ludzie sami deklaro-

wali składki. Taki demokratyczny,
pełen swobody i gwarantujący cał-

kowitą dobrowolność system zasto-

sowano, jak informuje „Wieczór
Wrocławia" w pewnym dużym zakła-

dzie, gdzie po prostu zagrożono pra-

cownikom, którzy chcieliby odmówić

daniny na ochronę zdrowia skreśle-

niem z listy kandydatów do nagród
pieniężnych. Gazeta informuje, że w

zasadzie nie ma pracowników, którzy
nie chcieliby świadczyć na NFOZ.

Pojawiają się oni dopiero wtedy, kie-

dy zjawiają się pogróżki i metody
administracyjne.

0 Parę lat temu w pępku Warsza-

wy zbudowano wielki i kosztowny,
zajmujący cały parter budynku sklep
banku PeKaO (dolarowy) z pokaź-
nym zapleczem i różnymi szykanami.
Obecnie prawie połowę powierzchni
handlowej zajmują już biurka urzę-

dników. Buduje się gabinety kierow-

ników i różne przepierzenia. Biuro-

kracja jest jak dżungla, więc pewno

zarośnie kiedyś i cały kompleks do-

mów towarowych „Centrum". Jeśli

dyrekcja PeKaO nie potrafi obliczyć
różnicy wartoSci luksusowej po-

wierzchni sklepowej i biurowej to,

czy i co w ogóle umie liczyć. A tak.

że godzi się zapytać: czy na nowe

sklepy wydaje się pieniądze po to,

żeby klienci stali w nieco krótszych
ogonkach i obroty dewizowe rosły,
czy po to żeby zarastały je biurka.

Zapraszamy w Aleje Jerozolimskie

89 na pokaz gospodarności. Na lewo

urzędnicy, na prawo wóda, a w

Środku skandal.
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IEDNOSTKI INICJUJĄCE

LECH FROEŁICH WIELKI
AMONIAK
i AŁA CZARNA

(ZBOŻOWA)
SŁOWO r^OGławekaJsoja^nml

się z za^SćHem paltjnej kawy
- '^Jjozrd^jvi foykarir TtdWnież

dziś wysiadając z pociągu na peronie
dworca pierwsze co poczułem to ów
aromatyczny, dymny zapach. Prze-
praszam. Dworca nie ma, zastępuje
go prymitywna drewniana chałupka;
na miejscu starego dw.orca idzie po-
spieszna budowa rozległego nowo-

czesnego pawilonu dworcowego z ze-

garem. świetlnym na szczycie.
Włocławek wygrał przed kilkuna-

stu laty swój wielki los inwestycyj-
ny i stara się wykorzystać szansę.
Na południu — zapora przegradzają-
ca rzekę, elektrownia, jaz i śluza;
zbudowano fabrykę farb i lakierów,
fabrykę porcelitu. (Utrzymano w

centrum miasta stary oddział trady-
cyjnego fajansu, ręcznie malowanych
bardzo dziś modnych i poszukiwa-
nych talerzy, miseczek, kubków i ku-
basków. W tym roku stuknęła wła-
śnie piękna 100-letnia rocznica fa-
jansowego przedsięwzięcia). W sa-

mym mieście otworzył niedawno
podwoje reprezentacyjny hotel „Ku-
jawy"; dalej ku północy na Zazam-
czu, za rzeczką Zgłowiączką — no-

we osiedle mieszkaniowe, domy ty-
powe, powtarzalne, niezbyt może e-

fektowne lecz jakże potrzebne...
Jeszcze dalej oparte o nadwiślańskie
zagajniki Zakłady Azotowe, które u-

kończyły właśnie pierwszy rok ży-
cia. Właśnie tam autobusem nr 3
udaję się.

DZIŚ WIDZIANE

Czym są włocławskie „Azoty" 1

Jaka jest ich przyszłość?
Pokrótce przypomnę parę faktów

z historii. Budowę podjęto w wyni-
ku uchwały KERM nr 159, korzy-
stając z dostaw francuskich
urządzeń technologicznych. Profil
zakładów miał być zbliżony do
Azotów puławskich. Jeśli jednak w

Puławach pracuje osiem jednostek
syntezy amoniaku, tu zainstalowano
tylko dwie o zwielokrotnionej mocy
produkcyjnej, największe w kraju.
Część energetyczną i' warsztatowo-
- usługową zaprojektowano w kraju.
Realizując Dost.anowiśnia uchwały z

1 września 1966 r.. powołane zostało
Przedsiębiorstwo „Zakłady Azotowe
Włocławek w budowie". Koordyna-
torem prac tej szóstej wielkiej fa-
bryki urodzaju po Tarnowie, Kędzie-
rzynie, Puławach, Policach, Gdań-
sku, było Biuro Przemysłu Syntezy
Chemicznej „Prosynchem" przy u-

dziale 23 innych biur specjalistycz-
nych oraz francuskiej firmy ENSA.
W wyniku takiego współdziałania
zaprojektowano i zbudowano naj-
nowocześniejszy w Europie zespół
instalacji do produkcji amoniaku
i saletry amonowej. Czas budowy do
chwili oddania pierwszego ciągu
produkcyjnego, pomijając prace przy-
gotowawcze, trwał 4 lata. Wielu spe-
cjalistów uważa, że mógł być krótszy
— wrócimy jeszcze do tej kwestii.

Koszt budowjy ponad. <h$a|d. zł
-,

pierwszym rokii produKćji'l/6 ponie-
sionych nakładów- zpstałajuf zwró-
cona.

Ogólną ilość produkowanego a-

moniaku (1300—1500 ton/dobę) dzieli
się na 3 strugi: pierwsza — kierowa-
na na stokaż, a następnie do kolejo-
wych cystern. Wahadłowe pociągi
kursują między Włocławkiem a Po-
licami, amoniak znad Wisły wyko-
rzystywany jest nad Odrą do pro-
dukcji nawozów kompleksow.yeh.
Druga struga — tłoczona jest do Fa-
bryki Kwasu Azotowego. Trzecia
struga — płynie bezpośrednio na-in-
stalacje syntezy saletry — docelowa
produkcja 2.340 ton saletry na dobę.

Nowoczesna technologia gwaran-
tuje uzyskiwanie produktu o wyso-
kim standardzie jakości: celem uzy-
skania efektu antyzbryłającego Sto-
sowane jest dozowanie siarczanu a-

monu, spryskiwanie granulek deter-
gentami, pudrowanie mączką kredo-
wą.

Z nowości technologicznych zasto-
sowano tu zamiast tradycyjnych
kompresorów tłokowych podających
gaz syntezowy jiod wysokim ciśnie-
niem rzędu 200 atmosfer — turbo-
kómpresor, maszynę wirującą.

Zakład nie posiada własnej ko-
tłowni, niezbędna energia cieplna
wyzwala się w wyniku przebifegu
reakcji chemicznych -i jest wyko-
rzystana.

Zastosowano daleko rozwinięte'-sy-
stemy automatyki i pomiarów, co

pozwoliło na zbudowanie centralnej
sterowni i kierowanie ruchem całe-
go kompleksu produkcyjnego ż jed-
nego miejsca dowódzenia. Sterownia
sąsiaduje z Zakładowym- Ośrodkiem
Techniki Obliczeniowej, wyposażo-
nej w komputer RC—4000. Maszyna
matematyczna co 10 sek. zbiera i no-

tuje w pamięci informacje z 570
Ważnych technologicznie punktów
pomiarowych. W przypadku, odchy-
lenia od normy natychmiast_alarmu-
je obsługę. *•••'

Obecnie trwa okres „oswajania
się" załogi z komputerem i kompute-
ra z technologią. Aktualnie maszyna
matematyczna wykorzystywana jest
głównie do rejestracji przebiegów
produkcji, do kontroli parametrów
i wskazywania odchyleń. W przy-
szłości przewiduje się wykorzystanie
maszyny do bezpośredniego sterowa-
nia i do projektowania doskonal-
szych procesów technologicznych, do
optymalizacji produkcji. Ten drugi
cel jest o tyle ważniejszy, że po-
lepszenie tylko o 1 proc. wyników
produkcyjnych może przynieść efekt
rzędu 40 min zł. Szybkość pracy ma-

szyny — 300 tys. operacji na sekun-
dę. ,

Przeważającą część aparatów i In-
stalacji wybudowano na wolnym po-
wietrzu, bez obudowy, stosując je-
dynie niezbędne izolacje. Ten spo-
sób budowy wielkich urządzeń che-
micznych stał się u nas obowiązują-
cą regułą. Nowością, rzadko Spoty-
kaną na terenie nowych inwestycji,

Jest idealny ład 1 czystość na te-
renie: wysprzątano niepotrzebne że-
lastwo, skrawki blach, rur, izolacyj-
nej waty, wysypano aleje drobnym
żwirkiem, między nimi zielona tra-

wa, koszona. Widać -na pytanie czy
niechluj, człowiek niewrażliwy na

ład i porządek, mbże dobrze obslu-
pęęgyzyjn^ apaa..

raftjrf odpowiedziapó; nier"mozb.-

— Chemia, -jest* prs£mysfem-,,inteliT-
gentnym", warto zwrócić uwagę na

ciekawe zmiany, w strukturze za-

trudnienia, jakie dokonują się w tym
przemyśle, zwłaszcza tam, gdzie
wkracza nowa technologia. We wło-
cławskich Azotach 9,5 proc. ogółu
zatrudnionych stanowi. personel z

wyższym technicznym bądź ekono-
micznym wykształceniem, 40 proc.
załogi posiada średnie wykształcenie
głównie techniczne, 21 proc.— legi-
tymuje się świadectwami szkół za-

wodowych,, 28 proc. posiada przygo-
towanie zawodowe rzemieślnicze —

a zaledwie 1,5 proc. niepełne pod-
stawowe. '

Program chemizacji gospodarki
narodowej przewiduje spięcie kom-
binatu rurociągami z rejonem Ino-
wrocławia i z Płockiem. Z jednej
strony płynąć będzie solanka, z dru-
giej produkty petrochemiczne. Na
bazie tych surowców podjęta będzie
na wielką skalę produkcja tworzyw:
PCW, polistyren, styropian, zwłasz-
cza na cele budownictwa. Orienta-
cyjny koszt tego przedsięwzięcia 18
ńiljJ zł. t

Jak wiadomo Zakłady Azotowe
„Włocławek" należą do Zjednocze-
nia Przemysłu Rafineryjnego i Pe-
trochemicznego „

P ETROCHEMIA"
— i podobnie jak. wszystkie .przed-
siębiorstwa tego Zjednoczenia od 1

stycznia br. stały się. „jednostką ini-
cjującą". To była ta sprawa główna,
która mnie tam sprowadziła: zoba-
czyć, jakie na półmetku pierwszego
roku funkcjonowania przedsiębior-
stwa według nowych zasad są pro-
gnozy; jak do nowych reguł gry
ekonomicznej ustosunkowało się kie-
rownictwo i aktyw gospodarczy
przedsiębiorstwa; czy i w jakiej mie-
rze posługują się już nowymi in-
strumentami ekonomicznymi.

•Częściową odpowiedź na to pyta-
nie dała mi rozmowa z ZENONEM
EROMIRSKIM, głównym księgo-
wym Zakładu. Zaproponował: prze-
ślemy dląi przykładu mechanizm o-

bliczania' funduszu płac według re-

guł obowiązujących jednostki inicju-
jące.

MOŻEMY MIEĆ „ZA DU20"

PIENIĘDZY

Dyskusyjną sprawą było ustalenie
bazy wyjściowej rachunku. Ponie-
waż pierwsza linia produkcyjna Azo-
tów . wystartowała w końcu czerwca

ub. roku, a-druga linia we wrześhiu
— zdecydowano, aby jako podstawę
kalkulacji przyjąć IV kwartał, kiedy
pracowały już oba ciągi produkcyj-
ne, mnożąc nakłady i efekty przez
cztery.

Aby znaleźć wartość „produkcji
dodanej" roku 1972 odjęto, zgodnie z

obowiązującą instrukcją od warto-
ści produkcji sprzedanej w cenach
realizacji (1216 min zł) następujące
pozycje: wartość.zakupu materiałów

netto (420 min zł), wartość mate-

rialnych usług obcych (123 min zł),
koszt zakupu energii obcej (50 mlij
zł); spłaty bankowych kredytów in-

westycyjnych nie uwzględniono, po-
nieważ ZA Włocławek były inwesty-
cją planu centralnego i spłaty te do-
konuje Zjednoczenie; dodano nato-
miast wartość usłu'g świadczonych
przez własny Samodzielny Oddział
Wykonawstwa Inwestycyjnego —

SOWI. Zweryfikowane,i zatwierdzo-
ne saldo — wielkość' pródukcji do-
danej wyniosło 677 min zł. Odpo-
wiadający temu fundusz płac, usta-

lony metodą statystyczną, osiągnął
pułap 104 min zł.

Uczynimy tutaj dygresję: zdaniem
ekonomistów z wrocławskich Azotów
dwa czynniki mają wpływ szczegól-
ny na poziom uzyskanego dochodu.
(Celem łatwiejszego, posługiwania się
teoretycznym terminem produkcji
dodanej w chemicznych jednostkach
inicjujących używa się zastępczo
praktycznego słowa dochód).

Pierwszy '— to iltrzymanie wyso-
kiej rytmiczności, produkcji; praca
bezawaryjna; planowe, szybkie prze-
prowadzanie remontów- i konserwa-

. kosztowny;
rtiiliąrdp^a W Śśnsife „dosłownym iri-

stalścja layia rucha przśz możliwie-
ńajwiększą liczbę dni w 'roku; aby
czas niezbędnego postoju skrócony
był do minimum. To decyduje o roz-

miarach produkcji, a więc i o sprze-
daży, a więc i o eksporcie. W pierw-
szym roku swojego „życia", do 30
czerwca br. ZA Włocławek wyprodu-
kowały 448 tys. ton saletry amono-

wej, 271 tys. ton ómoniaku, 372 tys.
ton kwasu azotowego. Wszystko się
to działo, w okresie . osiągania przez
zakład projektowej zdolności por-
dukcyjnej.

W tym pierwszym roku włocław-
skie Azoty podjęły również działal-
ność eksportową, która- jak dotąd
przebiega bez reklamacji. - Amoniak
i saletrę zakłady włocławskie ek-
sportują do NRD, Francji, Czecho-
słowacji i Danii. Ogólna wartość te-

go eksportu zamknęła się sumą bli-
sko 150 min zł. Są również dobre
perspektywy poszerzenia tych kon-
taktów i kontraktów.

Trzeba wreszcie wspomnieć, że w

odpowiedzi na apel Komitetu, Cen-
tralnego PZPR załoga włocławskich
Azotów podjęła zobowiązanie wypro-
dukowania dodatkowo ponad plan
10 tys. ton amoniaku o wartości 30
min zł. Zadanie to zostało już wyko-
nane. A teraz ponownie na rzecz

„Banku 30 mld" załoga zgłasza dal-
sze 10 tys. ton.

— Żeby produkcja szła sprawnie
szczególne znaczenie przywiązujemy
— mówi Główny Księgowy — do
pracy służb remontowych i organi-
zacji remontów. Zdecydowaliśmy na

przykład, odmiennie niż to bywa w

innych zakładach, nie 'gromadzić
wielkich zapasów części zamiennych,
materiałów użytecznych'przy remon-

tach nd wszelki przypadek, bo prze-
cież wszelkie zapasy materiałowe ob-
ciążają gospodarką przedsiębiorstwa,
chcemy natomiast doprowadzić do
takiego stanu,, by, kiedy instalacje
zatrzymamy, otworzymy, dobierzemy
się do jej wnętrza i stwierdzimy fak-
tyczne uszkodzenia i faktyczne po-
trzeby w zakresie materiałów re-

montowych i części —

' uzyskać je
błyskawicznie, na t&lefon lub telex.
Chcemy te materiały w trybie pil-
nym dowozić samochodami, a nawet
samolotami. Chcemy, jeśli krajowi
dostawcy nie będą w stanie w żąda-
nym terminie dost&rczyć potrzep-
ńych elementów bądź, materiałów,
dysponować własną pulą dewizową
i zwracać się 'w takich przypadkach
do dostawców, zagranicznych, którzy
śą zdolni w wymaganych przez nas

. terminach zamówienia zrealizować.
Możno. by więc tę myśl taktyczną
sformułować taTę: nie gromadząc ol-
brzymich zapasów materiałowych,
mimo to remonty realizować ,spraw-
nie, tak by instalacja „wypadała" z

ruchu na minimalną liczbę dni.

Drugim czynnikierrf rzutującym na

wysokość dochodu są* koszty zakupu
materiałów. To. stwierdzenie wyda-

wać się móże banalne — wiadomo,
materiały kosztują; wiadomo, w na-

' szych zakładach przemysłowych nie
obchodzono się dotychczas zbyt
troskliwie z materiałami, nie udało
się jeszcze w skali masowej ukształ-
tować „odruchu warunkowego osz-

czędzania materiałów". Stąd też W
wielu branżach, również w chemii
zużycie materiałów jest nadmierne.
Zwłaszcza w dziedzinach materia-
łochłonnych — szeroki riich oszczę-
dzania „liracy uprzedmiotowionej"
w materiałach i surowcach przy-
nieść może wielkie rezultaty ekono-
miczne: dotyczy to i konstruktorów,
projektujących oszczędne rozwiąza-
nia i technologów i ludzi z pro-
dukcji, z ruchu.

—> W odniesieniu do naszych za-

kładów dwa podstauiowe surowce,

mówiąc w uproszczeniu, są za dar-
mo: to woda i powietrze. Za trzeci,
za gaz ziemny musimy płacić. Obo-
wiązuje nas państwowa cena tary-
fowa, posiadamy również ustalony
limit dobowego poboru gazu. Oka-
zuje się jednak, że rytmika produkcji
ma również wpływ na wysokość d-
płat z tytułu poboru gdau. Cena za

1 metr sześcienny jest najniższa wte-

dy, 'kiedy zakłady pobierają z sieci
ustaloną planem ilość tego surowca.

Cena jest wyższa zarówno kiedy za-

kład nie wykorzysta przewidzianego
limitu, jak i gdy go przekroczy, oczy-
wiście w

' pewnych „widełkach"...
A więc rytmikii, rytmika i jeszeże
raz rytmika.

Oznacza to tutaj maksymalizację
produkcji, w konsekwencji optyma-
lizację dochodu oraz dyspozycyjnęgo
funduszu płac.

Po tej szerszej' dygresji wracamy
z Głównym Księgowym „do naszych
owieczek", i według znanej formu-
ły zaczynamy obliczać Jak powinien
się kształtować dyspozycyjny fun-
dusz płac roku bieżącego.

Przewiduje się, że dochód Azotów
zamknie się kwotą 944 min zł wów-
czas współczynnik „p" — przyrostu
dochodu z roku na rok wyniesie
34 proc. Jest bardzo wysoki, lecz
trzeba wziąć pod uwagę, że faktycz-
nie rok. bieżący jest pierwszym „peł-
nym" rokiem produkcji, i że zakła-
dy mają w nim osiągnąć pełną zdol-
ność produkcyjną. Współczynnik „R"
dla całego Zjednoczenia Przemysłu
Rafineryjnego i Petrochemicznego
„Petrochemia" wynosi 0,7. Liczymy
więc (z pewnym przybliżeniem):

104min(1±
944 — 677

677

. 0,7) = 130 min

Oznaczałoby to możliwość uzyska-
nia w br. dyspozycyjnego funduszu
płac większego o ok; 28 min zł od
wydatkowanego w roku ub. To rów-
nież bardzo wysoki przyrost. „Za
wysoki" można by powiedzieć jeśli
kiedykolwiek, ktokolwiek miał za

dużo pieniędzy. I znów opierając się
0 reguły gry ekonomicznej, jSkie

- jpdnoątki, . . ia*cjiiją$tq,
•chcemy * rozegrać pewną partię;
Chcąc zagwarantować Townomierjpfc
sta?y wzrost plac naszej załogi, częśc
wygospodarowanego dyspozycyjnego
funduszu płac, zakłady chcą prze-
rzucić na rok przyszły, kiedy to już
pó 'osiągnięciu planowyfch zdolności
produkcyjnych z ogromnych jedno-
stek pracujących według- ustalonego
reżimu, o wiele trudniej będzie wy-
cisnąć tak wysokie przyrosty docho-
du, jak w roku bieżącym.

„ZASKÓRNIĄKI"
Według przewidywań, zakładając

niewielki wzrost stanu zatrudnienia
1 podwyżkę średnich płac, włocław-
ska fabryka będzie -faktycznie' po-
trzebowała w roku bieżącym na wy-
płaty około 115,5 min zł, a zatem

dysponować będzie wypracowaną
nadwyżką funduszu płac rzędu 14,5
min zł. Odpiszemy z tego 25 proc.
czyli 3,6 min na obowiązkowy re-

zerwowy fundusz płac i pozostanie
nam na koncie ok. 11 mld zł „za-
pasu" — wolnego dyspozycyjnego
funduszu.płac na rok l974.

— Jak już wspomniałem — koń-
czy swój wywód ZENON BROMIR-
SKI — to roku przyszłym nie spo-
dziewamy się wielkich przyrostów
w produkcji a więc i dochodu w

Azotach. Wejdzie jedynie do. ruchu
instalacja tzw. suchego lodu. Wybie-
gając ndprzód, szacując nasze przy-
szłe dochody i możliwość zwiększe-
nia funduszu płac wyszło nam, że
w 1974 r. będziemy-mogli wypraco-
wać zaledwie 5-procentowy przyrost
dyspozycyjnego funduszu płac (w. po-
równaniu z przewidywanymi 25-pro-
centami-w roku bież.). Inaczej mó-
wiąc te 11 mld „z poślizgu" przy-
da nam się niezmiernie w roku

przyszłym, by zadowolić załogę. •

— I jeszcze jedno — dorzuca, dy-
rektor Zakładu JERZY RESZKA
— jeszcze jedna uwaga dotyciąca go-
spodarowania funduszem płac. Je-
steśmy tu przeciwnikami „równo-
ściowego" przyznawania podwyżek:
będziemy badać jaki wydział i kto
persondliiie miał największy wpływ
na uzyskanie wysokiego dochodu
przedsiębiorstwa, czyj wkład będzie
większy, uzyska większą szansę pod-
wyżki. Będziemy ulepszać organiza-
cję pracy. Jeśli w wyniku tego ulep-
szania Uda nam się zaoszczędzić, wy-
gospodarować, jedno stanowisko, je-
den etat kosztujący zakład 3.000 zł
to, 900,- zł z tej puli przeznaczyć
chcemy na podwyżki. Mówiąc ogól-
nie sto'Sować chcemy regułę „mniej
ludzi, lepszych ludzi', lepiej płatnych"
jako. jędnostka inicjująca mamy
możliwość wdrażać tę regułę w ży-
cie.

Na terenie Zakładów we Włocław-
ku zapach amoniaku jest praktycz-
nie nieodczuwalny. Kiedy wsiadałem
do pociągu zapachniała mi . -modno
kawa. t/f.a. się rozumieć ,;zbożowa" .

W tym roku Główny Urząd
Statystyczny pobił wszystkie swo-

je poprzednie rekord^, wydając
najnowszy Rocznik Statystycz-
ny już w połowie sierpnia. Jak

zapowiedział na konferencji pra-

sowej prezes GUS, prqf. dr STA-
' WISŁAW KUZIŃSKI, uczyniono

to w tym celu, aby Rocznik bjł
gotów przed rozpoczęciem nowe-

go roku szkolnego. Cały nakład
ma się więc znaleźć w sprzedaży

; przed końcem sierpnia. Jeśli rze-

czywiście tak będzie, to można,
mówić o sukcesie, gdyż dotych-
czas zazwyczaj od pierwszych
sygnalnych numerów wręczanych
prasie do pojawienia się Rocznika

w księgarniach mijały'tygodnie-1
miesiące.

Warto przy tej okazji poczynić
parę porównań z Rocznikiem Sta-

tystycznym sprzed . 10 lat, czyli
z roku 1963. Wówczas Rocznik od-
dano do składu wę wrześniu,
podpisano do druku w llstopa-

. dzie, a zakończono druk w grud-
niu. W tym roku czynności te wy-

konano odpowiednio: w maju,
lipcu 1 sierpniu. Widzimy więc, że

postęp jest 1 to duży, ale osiągnię-
ty w całości przez. GUS, który
prędzej uporał się z zebraniem I

opracowaniem danych' oraz z

przygotowaniem , wydawnictwa.
Natomiast wszystko co związane
ze składem i drukiem trwało tyle
samo czasu teraz i dziesięć lat

temu. Na tle przemian, jakie za-

szły w tym czasie w poligrafii
można to nawet , uznać za swojego
rodzaju sukces Drukami im. Re-

wolucji Październikowej, ale wo-

lelibyśmy doczekać się kiedyś nie

tylko względnego lecz i. rzeczy-

wistego postępu, jako że dane im

świeższe tym lepsze.

Dla porządku dodamy jeszcze,
że Rocznik sprzed, dziesięciu lat

miał 603 stron, obecny — 730

(było już 750), nakładu było
wtedy 42 tysiące, Obecnie — 30,5
tys. (bywało już przez jjarę lat i

jft> 45 ,r*$3ięey), a ceni' ńgW
Wynosl-a ."28 złotych^ w oprąggjjgggc
kartonu i 35 — w plastykowej,
podczas gdy teraz wynosi w kar-

tonie — 60 i w. płótnie — 70 zło-

tych. Z tych wszystkich zmian

najbardziej zagadkowe wydaje się
zniżenie nakładu. Czyżby nie było
zapotrzebowania na Rocznik Sta-

tystyczny?
Jik zawsze w Roczniku wpro-

wadzono pewne ziniany w dobo-

rze danych i ich uKfadzie. W tym
roku można je generalnie scha-

rakteryzować jako udzielenie

więkśzej uwagi szeroko rozumia-

nym sprawom bytowym społe-
czeństwa. Pojawił się nowy

dział „Świadczenia - społeczne",
zastępując dawny „Ubezpieczenia
społeczne". Zmiana nazwy odbija
rozszerzenie tematyki. W tynk
rozdziale zgrupowano też szereg

informacji zamieszczanych w po-

przednich latach w rozdziałach

.^Ochrona zdrowia i opieka spo-

łeczna", „Dochody, Spożycie". Od-

było się to jednak bez uszczerbku

dla nich, gdyż i one zostały w tym
roku rozszerzone. W znacznym

stopniu rozbudowano. także dział

„Ludność", włączając do niej o-

stateczne już informacje z Naro-

dowego Spisu Powszechnego
przeprowadzonego 6 grudnia 1970

roku.

Z działów przynoszących Infor-

macje. o warunkach życiowych
ludności zmieniono także, uwzglę-
dniając nowe ujęcia, takie jak
„Gospodarka mieszkaniowa i ko-
munalna" oraz „Handel wewnę-

trzny". Z działów produkcyjnych
poważnej przebudowie uległo
„Rolnictwo", gdzie wyeksponowa-
no informacje oparte na podzia-
le według form własności.

Ciekawych innowacji dokonano

właściwie we wszystkich działach,
co z jednej strony jest rzeczą

cenną, ale budzi obawy, że stale

zmiany, dokonywane z roku na

rok, utrudniają nieco posługiwa-
nie się Rocznikiem 1 przeszka-

dzają być może ciągłości dokony-
wanych obserwacji. Czy tak jest,
i w jakim stopniu, , ocenią to

wkrótce użytkownicy tego wy-

dawnictwa. (sk).
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to najgłupsza rzecz, to jaką tię kit-

dykolwlek wdaliśmy... Bomby (ato~
mowej) nigdy nie uda cię zrobić
i twierdzę to jako ekspert z zakresu

eksplozji.»".

VANNEVER BUSH miał rację, te

była to rzecz najgłupsza, niestety
nie miał racji w drugiej części twier-
dzenia — mieli ją fizycy. Za bombę
•tomową ludzkość fizykom nie dzię-
kowała i dziękować nie będzie. Jed-
nakże sukcesy nuklearnych eksplozji
w pokojowym programie opanowy-
wania natury są tak ogromne, że i ta,
początkowo tragiczna racja fizyków,
ma dla gospodarki kolosalne i po-

zytywne znaczenie. Stąd też warto

wyciągnąć z niej dalsze wnioski cha-

rakteryzujące w sposób ogólny wa-

runki sprzężenia fizyka — technika.
Do warunków tych należą: znakomi-
ta fizyka', znakomici fizycy i... od-"

powiedńie środki.

CZY MOŻNA „ROBIĆ FIZYKĘ"
BEZ ŚRODKÓW

Mówi się często, i słusznie, że na-

siej fizyki nie musimy się wstydzić
na arenie międzynarodowej. Mówi

się również, że mamy wielu wyjąt-
kowo utalentowanych fizyków. Wy-
pada do tego dodać, że pokaźna część
najlepszych prac polskich fizyków
powstała nie w naszych laborato-

riach, lecz w laboratoriach zagra-
nicznych. Dotyczy to przede wszy-
stkim prac eksperymentalnych, ńle
i W.pracach teoretycznych, nie jest
wyjątkiem. Oznacza to rzecz zna-

mienną— duża część naszej najlep-
szej fizyki jest nie 'do zrobienia u

rtas. Jeśli tak, to mimo niewątpli-
wych osiągnięć, zdobytych doświad-
czeń i najlepszych chęci, nie może-

my w należyty sposób transponować
jej do "techniki. Odpowiedź na pyta-
nie: dlaczego tak jest — jes't wy-

jątkowo prosta i kryje atf w ofcrfr-
łieniu „środki".

Dla tworzenia fizyki potrzebne są
irodki. Fizyk eksperymentator, aby
coś robić musi mieć aparaturę po-

miarową i próbki, na których coś

mierzy. Teoretyk potrzebuje dostępu
do komputera.

W czasach kiedy OHM formułował

swoje prawa lub kiedy ministrowie
zarzucali fizykom herezje — było
inaczej. Fizycy sami konstruowali

niezbędną im aparaturę. Teoretycy
zaś temperowali swoje ołówki. Dzi-

siaj teoretyk sam może sprokurowaó
program dla swoich obliczeń. Nie-

stety komputera sam nie zrobi.

Mimo to — nawet w przypadku
niedostatecznych środków — coś w

fizyce można zrobić. Uczy nas o tym
nasze własne doświadczenie. Jednak-
że można w fizyce robić tylko to, co

się da zrobić — a nie to co najważ-
niejsze i co robić trzeba.

W nie tak dalekiej przyszłości wy-

posażenie naszych laboratoriów było
poniżej wszelkich standardów. Nasi

fizycy robili jednak to, co się robić
dawało. Ci sami fizycy delegowani
do • najlepszych laboratoriów' świata
zadziwiali wszystkich. Wielu z nich

potrafiło wygrywać niełatwy chal-

lenge z najlepszymi. Niełatwy cho-

ciażby dlatego, że stawali przed apa-
raturą znaną im jedynie z literatu-

ry. Zdobywali oni unikalnie do-

świadczenie, na obcym terenie two-

rzyli polską fizykę i już w konkur-
sie zbliżonych szans wystawiali pol-
skiej nauce wyśmienite świadectwo.
Ma to oczywiście kolosalne znaczenie

propagandowe. Równie istotne zna-

czenie mą dla, naszej nauki <zdo!b3$ęi,
doświadczenie, jednakże pełne -ko-

rzyści osiągnęłaby nasza fizyka i go-
spodarka dopiero wówczas, gdybyi cl

fizycy i w naszych laboratoriach mo-.

gli robić nie to co się da zrobić, a

to co robić trzeba.

Od pewnego czasu kluczowe dzia-

ły naszej fizyki przechodzą okres in-

tensywnego dofinansowywania. Zro-
biono bardzo wiele. Zaległości jed-

nak były na tyle duże, że nie osiąg-
nęliśmy jeszcze zadowalającego po-
ziomu wyposażenia. Całkowicie
słusznie mówi się, że nie stać naą na

robienie w fizyce wszystkiego. Nale-
ży jednak tym bardziej pamiętać, żę
nie stać nas na robienie w fizyce rze-

czy nieważnych. Bez przekroczenia
pewnego progu wyposażenia apara-
turowego nasi fizycy, mimo najlep-
szych chęci nie będa mogli wyjść
daleko poza system stawiania prob-
lemów zdeterminowanych nie rangą,
lecz możliwościami aparaturowymi.

KOMU FIZYCY POWINNI
DZIĘKOWAĆ?

Na świecie ukazuje się rocznie 89

tys. naukowych publikacji z zakresu

fizyki. Ich większość kończy się po-

dziękowaniami dla instytucji, które

dofinansowały dane badania. Nie są
to instytucje charytatywne. W wielu

przypadkach są to placówki o du-

żym znaczeniu gospodarczym.

My mamy pewne działy fizyki na

wybornym poziomie. Inne chcieli-

byśmy mieć. W pracach polskich fi-

zyków na pewno nie brakuje dobrej
fizyki, natomiast brak w nich -wy-

żej wymienionych podziękowań. Do-
świadczenie uczy, że nie wynika to

z niechęci naszych naukowców do
składania podziękowań, lecz po pro-
stu z bral. i na naszym terenie in-

stytucji dofinansowujących badania
naukowe. Inaczej mówiąc, brak u

nas pewnej formy sprzężenia nauka
— technika, formy szczególnie popu-

larnej w krajach zachodnich i to

tych, w których fizyka, stoi dosta-
tecznie wysoko,. . fi- - g<asfSodąt®a ma

się również czym pochwalić.

Wypada tu bliżej wyjąśnić co roi->
zumiane jest pod terminem „dofi*
nansowywanie" badań naukowych.
Otóż chodzi o udział finansowy zain-

teresowanych placówek gospodar-
czych w określonych programach na-

ukowych, realizowanych przez uni-

wersytety, uczelnie techniczne i in-

stytuty naukowe. Zwolennicy takle-

gb systemu podkreślają dwa aspekty
Szczególnie istotne z punktu widze-
nia interesów placówki „dofinanso-
wującej" — niewątpliwy udział tej
placówki W ukierunkowaniu zainte-
resowań naukowców oraz odpowied-
nio wczesny akces w potencjalnych
zastosowaniach wynikających z re-

«ultptów badań naukowych. Nie bez
znaczenia jest również wytwarzają-
ce się w sposób naturalny sprzęże-
nie zwrotne między badaniami pod-
stawowymi i zastosowaniami.

Stosowalność 1 efektywność syste-
mu podobnie zresztą jak i każdego
innego systemu współdziałania fi-

ęyka — gospodarka, uzależnione

•ą od pozipmu współuczestniczą-
cych partnerów. Technika mie-

rząca przyszłość nie może być
i' nie będzie zainteresowana
W naukowej miernocie, podobnie te-

chnika Króla Ćwieczka nie będzie
w stanie czegokolwiek zaczerpnąć z

ambitnie zakrojonych badań nauko-

wych.
Przed kilku laty nasza elektronika

Wykazywała kilkunastoletnie opóź-
nienie w stosunku do poziomu świa-

towego. Równocześnie mieliśmy fi-

zykę półprzewodrrków na dobrym
poziomie europejskim. Mirno obo-

pólnych starań ich svmbioza o-

kazywała się niemożliwą. Wy-
brano jedyną skuteczną drogę
— zakup licencji. W efekcie,
zdecydowany krok naprzód na-

szej elektroniki doprowadził do

sytuacji, w której już dzisiaj moż-
liwe jest formułowanie programów
atrakcyjnych i dla elektroniki i dla

zaawansowanej fizyki półprzewodni-
ków (np. program optoelektroniki).

FIZYCY DOFINANSOWUJĄ
FIZYKÓW

Powracając do kwestii „podzięko-
wań fizyków" wypada przyznać, że
ostatnio pojawiają się u nas prace,
w których fizycy dziękują instytu-
cjom. Są to jednak podziękowania
dla placówek o charakterze nauko-
wo-badawczym. Wygląda na to,' że
skoro inne instytucje nie chcą do-

finansowywać fizyków — dofinanso-
wują się oni sami. To nie jest dow-

cip. System taki rzeczywiście wszedł
u nas w życie i obok" pewnych nie-

dopracowań posiada wiele istotnych
zalet. Kluczem w systemie jest ko-

ordynacja i rzecz polega na koordy-
nowaniu badań naukowych w danej
dziedzinie przez wiodące i wytypo-
wane placówki. Te właśnie placówki
koordynujące posiadają przywilej
(I co niemniej ważne -*• odpowiednie
środki) na dofinansowywanie badań

prowadzonych w innych instytutach,
uniwersytetach 1 uczelniach tech-

nicznych, co związane jest z obowią-
zującym ostatnio u nas systemem
„problemów węzłowych".

„Być koordynowanym" — oznacza

dodatkowe fundusze na badania na-

ukowe, oznacza również systema-
tyczny dodatek do wynagrodzeń o-

sób realizujących dany program. W
ten sposób koordynowany ma wię-
cej pieniędzy na aparaturę niż ko-

ordynujący. Za analogiczną pracę

dostaje również większe wynagro-
dzenie. Są to momenty drażnią-

ce, jednak jak wykazuje praktyka
przez regulację in plus środków

przyznawanych placówkom koordy-
nującym i uposażeń ich pracowni-
ków można te momenty efektywnie
ograniczyć.

Niezwykle Istotne jest, że ten sy-
stem centralnego sterowania bada-
niami z zakresu fizyki uzupełniany
jest pojawiającymi się coraz częściej
umowami dwustronnymi resort
—Instytut naukowy co do wspólnej
1 przyszłościowo zakrojonej realiza-

cji programów naukowo-aplikacyj-
nych. Istnieją więc i u nas realne

nadzieja, że fizycy będą mieli za co

dziękować również placówkom o uz-

nanym znaczeniu gospodarczym.

PRZY NAUCE
I PRZY PRZEMYŚLE

Mniej więcej rok temu jeden z

naszych najaktywniejszych fizyków
młodego pokolenia doc. dr hab.
WŁODZIMIERZ ZAWADZKI poru-

szył na łamach „Polityki" problem
„tych co przy nauce" — problem
wysoko utytułowanych naukowców,
któr/v egzystują i to dość dobrze,
egzystują nie robiąc nauce niczego,
natomiast bardzo wiele... przy nauce.

AnaHzując sprzężenie nauka — go-
spodarka w naturalny sposób natra-

fia się na drugi, analogiczny zbiór
— zbiór „łych co przy przemyśle"
— tych, co wdrażają... niczego nie

wdrażając. Istnieje wiele przesłanek
za tym, że los tych „przy nauce"
stenie sie u nas w najbliższym czasie

nihipi różowy. Pocieszające, że per-

spektywy tych „przy przemyśle"
również malują się w barwach dale-
ko odbiegających od optymistycz-
nych. Mimo wszystko, lub inaczej
— póki istnieją — warto się przy
nich nieco zatrzymać.

Zasadniczym problemem działal-
ności „tych przy przemyśle" są in-

stytuty wdrożeniowe, placówki o

niesłychanej wadze, stanowiące po-
most między najnowszą nauką a

techniką. Z założenia instytuty
wdrożeniowe powinny wyprzedzać
przemysł, a ich program powinien
odpowiadać nie tylko aktualnym,
lecz i przyszłym potrzebom. W sy-

tuacji, kiedy przemysł nie określa

jednoznacznie swoich przyszłych po-
trzeb względem nauki, określa się je
w wyniku analizy światowych ten-

dencji, lub inaczej — analizy sprzę-
żenia nauka-technika w krajach naj-
bardziej zaawansowanych. Jest to
słuszna droga. Równocześnie nie jest
to droga pozbawiona pułapek. Stwa-
rza ona możliwości do powstania
czcRfiś, co określić by można „fra-
zesologiczną bazą" działania tych
„przy przemyśle". Frazesologiczqa
baza s.ancwj zbiór frazesów zaczer-

pniętych z fachowej literatury, głów-
nie zagranicznej, frazesów o spraw-
dzonej prawdziwości i określających
aplikacyjną rangę danej poddziedzi-
ny nauki.

Baza frazesologiczna jest parawa-
nem. Jej sprawdzona prawdziwość
pozwala uciszać z jednej strony po-
naglenia przemysłu, a z drugiej stro-

ny — wątpliwości czystej nauki, któ-
rej przedstawiciele w zasadzie dość

gęsto zasiadają w radach naukowych
instytutów wdrożeniowych. W opar-
ciu o „bazę frazesologiczną" móżna
„nic" przedstawić jako coś „perspek-
tywicznie obiecującego" . Odgrywa to

niemałą rolę w toku sprawozdaw-
czości.

Załamanie tego systemu lawirowa-
nia między nauką a techniką nastę-
puje przy zasileniu sprzężenia nau-

ka — technika, a zatem w momencie

istotnego zmniejszenia odstępu mię-
dzy techniką a nauką.

Ostro idącej do przodu techniki
nie zadowolą nawet słusznie brzmią-

e§ obietnica. Techniki t«ka inu«

systematycznie czerpać nau-

ki i swoimi potrzebami, a

nie „bazą frazesologiczną" okre-
śla program realizowany w

instytutach wdrożeniowych. W sytu-
acji takiej rola „tych przy przemy-
śle' zosta'e automatycznie zachwia-
na. Brak rezultatów nie daje się za-

stąpić frazesami. Intensywna moder-
nizacja naszej techniki pozwala są-
dzić, że w niedalekiej przyszłości
„ci w przemyśle" istnieć będą głów-
nie w anegdotach z przeszłości. Tak
Jak dzisiaj istnieje legendarny gene-
rał DRYENfORTH. Człowiek, który
orzed 80 laty wyłudził poważne su-

my od rządu USA obiecując deszcz
na wyjałowionych obszarach. Gene-
rał Dryenforth przepuścił pieniądze
z hukiem armatniego prochu. Kropli
deszczu nie było.

DLACZEGO TYLKO
UNIWERSYTETY?

Fizyka jest nauką, do której za-

dań należy poznawanie i twórcze o-

panowywanie materii. Jest to nauka

trudna, będąca źródłem problemów
nierzadko wykraczających poza moż-
liwości umysłu. Nawet przykładowa
pracowitość nie zastąpi t# zdolności.
Na dodatek, aby się fizyki nauczyć,
trzeba się do niej przyzwyczaić. Wy-
maga to niemało wytrwałości i to

wytrwałości mierzonej latami, bo

proces kształcenia nie kończy się z

osiąganymi tytułami, lecz trwa tak

długo, jak długo jest się aktywnym
naukowo.

Ogólne podstawy z zakresu fizyki
zdobywa się w Polsce głównie na

uniwersytetach. Nie jest to regułą
na świecie, ale u nas jest. Również
u nas występuje permanentny nie-
dobór kandydatów na studia z dzie-

dziny fizyki- Qq więcej nasz przemysł
zatrudnia wyjątkowo niską liczbę fi-

zyków, a. już śmiesznie niską liczbę
fizyków z cenzusem doktora nauk

fizycznych.

Wyglądać może na to, że młodzi

Polacy wykazują szczególną niechęć
do poznawania praw rządzących ma-

terią, a nasz przemysł pała niechęcią
do twórczej eksploatacji tych praw.
Nie sądzę, aby w powyższym stwier-
dzeniu tkwiło zbyt wiele prawdy.
Wydaje się natomiast, że trzy wyżej
wymienione cechy — ograniczenie
studiów fizyki do uniwersytetów, ni-
l&ie zatrudnienie fizyków przez

przemysł ,i niedobór kandydatów —

są między1 sobą wzajemnie powiąza-
ne. Skoro fizyka tak bardzo łączy
się z praktyką — w równej mierze

powinna być kierunkiem studiów na

uniworsytetach 1 na. uczelniach tech-

nicznych W wielu krajach tak wła-
śnie jest.

Absolwenci uczelni technicznych
znacznie bardziej interesują prze-

mysł Od uniwersyteckich magistrów.
Statystyk? wykazuje, że na uczelnie
teclinicżne jest również znacznie

więcej kandydatów niż na uniwer-

syteckie wydziały nauk ścisłych.

Warta przy tym pamiętać, że danie

fizykowi odpowiednich środków
i dopracowanie systemu współdzia-
łania fizyka — technika nie przy-
niesie gospodarce oczekiwanych e-

fekiów, jeśli nie pójdzie to w parze
z radykalnym wzrostem liczby fizy-
ków pracujących bezpośrednio w

przemyślę.

JACEK ŁAGOWSKI

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

nie. Sądzę, że potrwa to dość długo. Na razie podejmu-
je się pewne doraźne kroki, jak np. rozpoczęte w ubie-

głym roku spotkania socjologów i ekonomistów speł-
niające rolę doradczą dla Zespołu Planów Perspekty-
wicznych przy Komisji Planowania. Mają się one

przyczynić do możliwie szybkiego sformułowania pod-
stawowych przynajmniej zasad perspektywicznego mo-

delu konsumpcji, co jest niezbędne w związku z pra-
cami nad planem perspektywicznym. W jednym z ta-

kich spotkań brałem udział i sądzę, że właśnie
W tęgo. rodzaju współdziałaniach przedstawicieli wie-
lu specjalności naukowych może się zrodzić bardzo

przydatny materiał dla planistów. Szereg interesują-
cych prac z tej dziedziny powstaje również — choć
w oderwaniu od siebie — w różnych ośrodkach nauko-

wych, zwłaszcza w wyższych uczelniach ekonomicz-

nych.
Zawsze będą to jednak prace długotrwałe i dotyczą-

ce spraw podstawowych, a nie szczagółowych. Tym-
czasem istnieje bardzo wiele problemów i dylematów
z zakresu polityki społecznej, które już dziś mogłyby
być rozwiązywane właśnie przez ukierunkowanie pro-
dukt j i przemysłu artykułów rynkowych trwałego użyt-
ku' 1 to rozwiązywane w trybie doraźnym, „na dzień

dzisiejszy". Kompetentni przedstawiciele tego przemy-
słu, z którymi rozmawiałem, nie negują społecznej ro-

li kierowanej przez siebie produkcji i związanych z nią
społecznych uwarunkowań, spodziewają się jednak, że

pewnego dnia Komisja Planowania przyśle im odno-
śne dyrektywy. Z kolei planiści zasłaniają się brakiem

porozumienia i jedności poglądów uczonych, jeśli zaś
chodzi o dzień dzisiejszy to twierdzą, iż przemysł
i Handel przy pomocy badań rynku powinny same

określać strukturę asortymentową produkcji, bo tak

się przecież dzieje w państwach wyżej od nas rozwi-

niętych. Tylko, czy dzieje się w imię tych celów spo-
łecznych, o które nam chodzi?

Oczywiście zgoda na to, że Komisja Planowania nie
może dokładnie określić, co i w jakich ilościach prze-
mysł ma robić, choć za takim, zwalniającym od my-

ślenia, prowadzeniem za rączkę tęsknią do dziś nie-

którzy managerowie. Można natomiast, nawet bez
udziału licznych uczonych głów, zastanowić się wraz

z paroma zainteresowanymi resortami nad takimi oto

zagadnieniami, jak:

0 Produkcja maszyn do szycia nie może być racjo-
nalnie rozwijana bez podjęcia decyzji dotyczących
strategii rozwoju usług. Czy zamierzamy szeroko roz-

winąć te usługi i produkcję konfekcji, czy będziemy
opierać się w znacznym stopniu na krawieckich umie-

jętnościach pań domu? Jeśli tak, to jaki model ma-

szyny do szycia nadawałby się najlepiej do domo-

wego użytku?
Ó Czy zamierzamy rozwinąć masowe usługi pral-

nicze (wraz z odbieraniem bielizny do prania z do-

mu), czy też chcemy doprowadzić do tego, by w każ-

dym mieszkaniu była pralka. A jeśli tak, to jaka?
9 Jaki mniej więcej ma być standard kuchni w ty-

powym mieszkaniu najbliższej przyszłości? Jak zhar-
monizować wielkość nowych mieszkań z projektowa-
niem domowego sprzętu zmechanizowanego, by po
pierwsze zmieścił się on w kuchni, czy łazience (dziś
się tam nie mieści), a po drugie, by dostawa energii
elektrycznej do mieszkań i parametry sieci energe-
tycznej oraz wodociągowej uwzględniały potrzeby
związane z instalowaniem tego sprzętu. Dziś na przy-
kład, przy typowych w naszych mieszkaniach 10-am-

perowych bezpiecznikach, niemożliwe jest instalowa-
nie pralek automatycznych, nie są dostosowane do
nich również instalacje wodociągowe. Gzy w ogóle wy-
starczy nam w krajowym bilansie energii I wody na

pełne wyposażenie mieszkań w urządzenia zmechani-
zowane?

O Jakie powinny być priorytety w dziedzinie pro-

dukcji sprzętu zmechanizowanego? Jakie' jego typy
i rodzaje mogą realnie ulżyć w pracach domowych,
a jakie stanowią tylko mechaniczne cacuszka bez więk-
szej przydatności? Czy naprawdę uruchamiana ostat-
nio produkcja elektrycznej maszynki do otwierania pu-
szek z konserwami jest tym, czego panie domu ocze-

kują najbardziej?
O Naukowcy i działacze polityczni oraz publicyści

zgodni są co do tego, że bardzo istotnym elementem

naszego modelu życia powinna być konsumpcja dóbr

kulturalnych. Jeśli tak, to szczególne preferencje na-

leżą się produkcji sprzętu radioelektronicznego służą-
cego kultywowaniu zainteresowań kulturalnych, za

czym winny też pójść preferencje cenowe. jeżeli
urządzenia te istotnie mają służyć do kultywowania
zainteresowań np. muzycznych, powinny być przysto-
sowane do grupowania i kompletowania w wysoko
Jakościowe eestaWy elektroakustyczne. Tymczasem pa-
nuje tu otnalże produkcyjna pustka, brakuje sprzę-

tu nadającego się do tworzenia zestawów (np. tunery
wysokiej jakości, magnetofony stereo bez wzmacnia-

czy określane na Zachodzie jako „stereo deck" itp.).
Szerzej zresztą problemy tej dziedziny wytwórczości
omawiał A. Sikorski w „Barierach dźwięku" (nr 13,
14i18ŻG).

Są to kwestie, które powinniśmy rozstrzygnąć już
dziś, bez oglądania się na wyniki dyskusji o przysz-
łości.

Brak centralnie nakreślonego systemu celów 1 pre-
ferencji społecznych — choćby cząstkowych, nie od-

zwierciedlających jeszcze pełnego kształtu polityki
społecznej — sprawia, że przemysł realizuje własną
politykę produkcji, w której sporo miejsca zajmuje
tworzenie nowych urządzeń technicznych bez zastana-

wiania się nad społecznymi konsekwencjami w przysz-
łości takiej polityki.

GŁOWY MYŚLĄ OSOBNO

Potentatem w dziedzinie produkcji zmechanizowa-

nych urządzeń dla gospodarstwa domowego jest Zjed-
noczenie Przemysłu Precyzyjnego, znane na rynku pod
firmą „Predom", choć produkcja rynkowa dziś jesz-
cze nie stanowi procentowo najistotniejszego działu

jego wytwórczości.
Obecny, znany z rynku zakres produkcji domowego

sprzętu zmechanizowanego, na który składają się za-

równo konstrukcje krajowe, jak też wyroby licencyj-
ne oraz produkowane w kooperacji z zagranicą, trze-

ba uznać za duży sukces ludzi od lat z uporem for-

sujących tę dziedzinę produkcji. I tu jednak brakuje
koncepcji, której podporządkowany byłby rozwój tej
wytwórczości.

W 1968 roku powołany został Centralny Ośrodek

Rozwoju Przemysłowych Artykułów Konsumpcyjnych
„Predom" w Warszawie. Wachlarz rynkowej produk-
cji Zjednoczenia, a tym samym opracowań konstruk-

cyjnych Ośrodka jest bardzo szeroki, obejmuje rowe-

ry, motorowery, zmechanizowany sprzęt domowy, część
sprzętu turystycznego, chłodziarki, przyczepy campin-
gowe, składaki, silniki do łodzi itp. Ten szeroki za-

kres wytwórczości sprawia, że Ośrodek zajmuje się
prawie wyłącznie techniką. Badanie potrzeb gospodar-
stwa domowego, szerszej — nie tylko technicznej —

użyteczności wyrobów, społecznych uwarunkowań

związanych z tą produkcją — pozostaje poza zasięgiem
jego zainteresowania. Motywem podejmowania pro-
dukcji nowych urządzeń jest istnienie podobnych w

krajach wyżej rozwiniętych, lub pojawienie się ko-

rzystnych możliwości kooperacyjnych, nie zaś znajo-
mość potrzeb społecznych, które przemysł powinien
zapokajać, Różnie układa się współpraca z placówka-
mi badawczo-rozwojowymi w dziedzinach pokrewnych:
dobrze z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, go-
rzej, niestety, z placówkami badawczo-projektowyml
resortu budownictwa. Nie współpracuje Ośrodek w o-

góle z placówką naukową lub grupą ekspertów, która

zajmowałby się społecznymi aspektami produkcji ar-

tykułów Tynkowych bądź szerszymi problemami go-
spodarstwa domowego.

Dokonujące się obecnie przekształcenie placówki w

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy o statucie instytutu na-

ukowego pozwala mieć nadzieję na rozwój badań
o charakterze nie tylko technicznym. Na ich wyniki
trzeba'będzie jednak długo czekać, gdy produkcja no-

wych wyrobów podejmowana jest już dziś. Czy oka-

żą się użyteczne, potrzebne, poszukiwane? Przemysł
badania rynku prowadzi w bardzo ograniczonym za-

kresie i wiedzę ma na ten temat znikomą. W Mini-
sterstwie Handlu Wewnętrznego i Usług — Departa-
ment Prognozowania, mający ambicje zajęcia się serio

tą problematyką, powstał dopiero W roku bieżącym.
Centralny Ośrodek Analizy Rynku usytuowany w Ka-
towicach znajduje się dopiero w stadium organizacji.
Instytut Handlu Wewnętrznego zajmuje się bardziej
organizacją i ekonomiką handlu niż potrzebami spo-

łecznymi, które handel powinien z pomocą przemysłu
zaspokoić. Nawiasem mówiąc, od lat trwa spór między
handlem a przemysłem o Złamanie monopolu central

handlowych jako jedynego pośrednika pomiędzy kon-
sumentem a wytwórcą. Przemysł twierdzi na przy-

kład, że dostrzega wiele niezaspokojonych potrzeb
z dziedziny urządzeń elektroakustycznych, zwłaszcza

gdy chodzi o urządzenia wysokiej jakości, lecz handel
ich nie zamawia, a potencjalnym wytwórcom nie wol-
no podjąć produkcji bez „podkładki".

Brakuje więc placówki naukowej, zajmującej się
problematyką konsumpcji, czy też problematyką gos-
podarstwa domowego, dla której istotne byłyby potrze-
by użytkowników, a nie doskonalenie konstrukcji. Ko-
mitet Gospodarstwa Domowego Ligi Kobiet jeft pla-
cówką społeczną i choć nrowadzi cenne badania, jego
rozeznanie — jak stwierdza samo kierownictwo — jest
fragmentaryczne i niepełne.

Badanie rynku nie zastąpi zarysu polityki społecz-
nej w dziedzinie konsumpcji, ale może być pierwszym
krokiem w kierunku przełamania, dominującego w

przemyśle technicystycznego punktu widzenia. Do bliż-

szych ustaleń na temat pożądanego modelu konsum-

pcji możemy dojść prędzej przez naukowa badanie po-

trzeb, niż przez teoretyczne rozważania.
Niedawno prasa zachłysnęła się powodzeniem akcji

„Niemowlę też człowiek". Jei wyniki pokazały Po pro-

stu, że nasz przemysł jest w stanie podjąć produkcję
wielu poszukiwanych od dawna artykułów, które w su-

mie przyczyniają się do realizacji -pewnego celu spo-

łecznego, za jaki można uznać maksymalne ułatwie-
nie opieki nad niemowlęciem. Produkcji tej nie pod-
jęto wcześniej tylko dlatego, że nikt przemysłu do te-

go nie skłonił, nikt celu takiego. przed nim nie posta-
wił. Czy trzeba czekać na kolejne akcje np. pod
hasłem „Gospodyni też człowiek" lub „Kultura to wię-
cej niż towar" — by kolejne bezsporne i oczywiste
dla każdego cele społeczne zostały przez przemysł zau-

ważone?

Czynimy obecnie duże wysiłki dla zbudowania prze-
mysłu artykułów rynkowych. To, czy i kiedy przero-
dzi się on w „przemysł społeczny" zależy jednak nie

tylko od inwestycyjnych złotówek, ale i od ludzi, któ-

rzy powinny sformułować szerokie zamówienią społecz-
ne na produkcję tego przemysłu. Niestety, jak dotąd,
są to działania ze sobą nie skoordynowane

JERZY SURDYKOWSKI
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W latach pięćdziesiątych
byliśmy krajem, w którym
przemysł płyt drewnopo-
chodnych rozwijał się
szybciej, nSi w wieiu kra-
jach europejskich, będą-
cych . aktualnie dużymi
producentami płyt W la-
tach 1961 — 1969, kiedy
potrzeby przemysłu me-

blarskiego i budownic-
twa zaczęły coraz bar-
dziej dawać znać o so-

bie, nastąpiło przyhamo-
wanie rozwoju tej branży.
Polska stała się dużym
importerem materiałów
płytowych, a opłacalny
eksport trzeba było ogra-
niczyć.

BUDOWNICTWO mieszkaniowe,
powiedzmy to sobie od razu,
nie jest tą dziedziną w Pol-

sce, która nie może egzystować bez
przemysłu płytowego. Zaryzykował-
bym nawet twierdzenie, że wielcy
Inwestorzy w budownictwie miesz-
kaniowym, jak spółdzielczość czy
rady narodowe, nie bardzo nć»wet
zauważyli, że przemysł płytowy przez
wiele lat znajdował się w głębokim
impasie. Głównym odbiorcą wyro-
bów drewnopochodnych . stał się
przemysł meblarski. Udział budo-
wnictwa w całości spożycia wytwo-
rów przemysłu płytowego nie prze-
kracza na razie kilku procent.

Doszukiwanie się powodów de-
grengolady przemysłu płytowego,
jaka nastąpiła w latach sześćdzie-
siątych, w braku większego zain-
teresowania tymi materiałami ze

strony budownictwa, byłoby ty-
powym naciąganiem faktów do
z góry przyjętego założenia.
Powody były znacznie bardziej
prozaiczne — niedoinwestowanie
całego resortu leśnictwa i

przemysłu drzewnego. Jest natomiast
prawdą, że nigdy zakres współpracy
tych dwóch branż, tj. budownictwa
i przemysłu płytowego, nie był na

tyle przemyślany i szeroki, na ile
powinien i mógłby być. Odbiło się
to zarówno na budownictwie, jak
i przemyśle płytowym. To pierwsze,
z braku innych materiałów, „musia-
ło" pchać się w monokulturę tech-
niczną opartą na cemencie, przemysł
płytowy zaś nie miał dodatkowych
argumentów dla rozwoju produkcji
płyt wiórowych, 'które zd&^^tyfc-
czasem robić "karierę na- świecie,
jako materiały Jipnstrukcyjnę, ^

w

przemyśle meblowym i budowni-
ctwie. Ubocznym już tylko skutkiem
tego stanu rzeczy był zwiększający
się import płyt wiórowych (w po-
ważnym stopniu ze strefy dolarowej),
czy na przykład większe zużycie tak
deficytowego surowca jak tarcica,
którego substytutem sa płyty wióro-
we.

Związek przemysłu płytowego z

budownictwem, w tym z budowni-
ctwem mieszkaniowym szczególnie,
wyraża się więc przede wszystkim
poprzez przemysł meblarski (płyt
wiórowych odbiera przemysł meblar-
ski 82—85 proc.). Sytuacja, jaka ma

tu miejsce, będzie bardziej wyra-
zista, jeśli uzupełnimy powyższe
uwagi informacjami charakteryzują-
cymi przemysł drewnopochodny.

LICZYMY «LĘ jako wytwórca

płyt pilśniowych. Z krajów de-
mokracji ludowej tvlko Rumunia

produkuje tych płyt więcej niż my.
Przyrost zdolności produkcyjnych
w tym zakresie jest dwukrotnie
wyższy, niż światowy i europejski,
(przy łącznym przyroście zdolności
produkcyjnych dla drewnopochod-
nych znacznie poniżej wskaźnika
światowego i europejskiego). Polska
zajmuje 6—8 miejsca na świecie jako
eksporter płyt pilśniowych, a jakość
tych płyt odpowiada średniemu stan-
dardowi światowemu. Płyty przezna-
czone do obrotu krajowego różnią
się od płyt eksportowych jedynie
wyglądem powierzchni — mogą mieć
vady w rysunku. Jeśli chodzi o

sortyment, to krajowy przemysł
^rodukuje w większości płyty znaj-
ujące się na rynku światowym;
otyczy to zarówno wyrobów podsta-
wowych, jak i uszlachetnionych, wy-
warzanych we wszystkich grubo-
-jiach. Nie produkuje się natomiast,
ak na skalę przemysłową, jak też

w niektórych przypadkach w ogóle,
oecjalnych asortymentów płyt, jak
p. płsffy porowate bitumowane,
:!yty pqrowate i twarde, ognio-
, =hronńe i grzyboodpprne, płyty

blokowe i póltwarde.
Przemysł krajowy, stosunkowo

młody, a więc w miarę nowoczesny
stosuje klasyczną technologię Asplun-

cia, uznaną w świecie za najlepszą
pod względem ekonomicznym i te-

chnicznym, która jest stale ulep-
szana. Nie wyszła natomiast poza
;Eerę badań tzw. sucha metoda wy-
twarzania płyt (rozpowszechniana
obecnie w USA i Japonii), której
zaletą jest wyeliminowanie uciążli-
wych ścieków poprodukcyjnych.

Co się tyczy przyszłości tej dzie-
dziny drewnopochodnych, to nie
przewiduje się jej rozwoju (poza
płytami pilśniowymi półtwardymi,
które stanowią właściwie substytut
płyt wiórowych), a to z uwagi ria
uciążliwość tej produkcji dla oto-
czenia 1 Ograniczone zapotrzebowa-
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nie — płyta pilśniowa Jest materia-
łem wykładzinowym, a jako izola-
cyjny została wyparta przez inne
materiały;; cgUjaJjwicie ^ogfliA^. i wo-

doodporne.
Odmiennie wygląda sytuacja w

produkcji' wtórtWwK^Eli abso-
lutnie nie boli nas głowa od przy-
bytku. Po okresie stosunkowo szyb-
kiego rozwoju w latach 1960—1965,
przez następne kilka lat trwa sta-

gnacja. W rezultacie jeśli w 1970
roku w Europie wykorzystanie tych
płyt w przeliczeniu na 1 mieszkańca
osiąga 13,1 kg, w Polsce wskaźnik
ten wynosi 7,7 kg.

Jednocześnie z gwałtownym roz-

wojem produkcji płyt wiórowych na

świecie, którego tempo można po-
równać jedynie z rozwojem two-

rzyw sztucznych, następuje szerokie
zróżnicowanie jakościowe, (a tym
samym i pod względem przeznacze-
nia) tych wyrobów. Tymczasem wa-

chlarz wyrobów krajowego przemy-
słu płyt wiórowych wyznacza właś-
ciwie jeden tylko odbiorca — prze-
mysł meblarski. Obok więc daleko
niewystarczających rozmiarów pro-
dukcji, także zróżnicowanie asorty-
mentowe tych płyt jest bardzo ubo-
gie. Na domiar złego w samym prze-
myśle meblarskim stosowanie płyt
wiórowych jest praktycznie ograni-
czone do mebli kuchennych, a to
z powodu braku na rynku krajo-
wym odpowiedniej jakości papie-
rów imitujących wzory drewna. Oso-
bną kwestię stanowi zbyt niski, w

stosunku do poziomu światowego,
udział płyt wiórowych uszlachetnio-
nych powierzchniowo w ich global-

nej produkcji — 10 proc. w kraju
wobec 25 proc. na świecie.

Podstawowe maszyny stanowiące
wyposażanie 'tegfr przęmysłut zo-

stały > dostarczone w latach 1958—
- 1963, a więc w okresie, kiedy wy-
twarzanie 'fjiyt zwfeszcza-
laminbwanydi,' było w stadium' eks-
perymentowania. Poziom wyposaże-
nia technicznego tego przemysłu nie
jest więc najlepszy, tym bardziej
że prowadzone w ubiegłym pięcio-
leciu remonty w zakładach płyt
wiórowych nie polegały na wymia-
nie wyeksponowanych urządzeń na

nowocześniejsze, lecz w większości
sprowadzały się do regeneracji części
zamiennych w istniejących maszy-
nach.

Rosnący deficyt materiałów kon-
strukcyjnych do produkcji mebli i
dla budownictwa na świecie, a takim
właśnie materiałem są płyty wióro-
we, obciążenie bilansu płatniczego
kraju importem tych płyt , a przede
wszystkim zapotrzebowanie rynku
krajowego i zasobna baza surowcowa
— wszystko to jednoznacznie okre-
śla perspektywy rozwojowe tej gru-
py drewnopochodnych.

Produkcja sklejek — chociaż
asortymentowo dość bogata, zwłasz-
cza jeśli uwzględni się stan techni-
czny „zakładów" (na dobrą sprawę
mamy w Polsce jeden zakład skle-
jek w Ostrowie Wlkp., jako tako wy~
glądający) ani pod względem ilo-
ściowym, ani technologicznym nie
ma wiele wspólnego z przemysłem.
Stąd nie najlepsza jakość, stąd wy-
tworzenie 1 m' sklejki zabiera 50
godzin (w Finlandii 25—30), stąd

wreszcie zużywa się w tej branży
ok. 45 tys. m3 odpadów drzewnych
rocznie jako opału, chociaż można'
by .jeo,? fip^pdzgntem wykorzystaj
W przemyśle płytowym.

Nacisk na zrobienite gruntownych
porządków'^ "dziedzinie ctrewnopo*
chodnych produktów wywierać bę-
dzie przede wszystkim przemysł me-

blarski i handel, dla którego sklejka
techniczna stanowi ważny materiał-
opakowaniowy. Ale nie tylko. Swój
udział może mieć też budownictwo,
które otrzymuje z tej branży płyty
szalunkowe, płyty na posadzkę mo-

zaikową, deski posadzkowe klejone,
elementy półkowe, płyty podestowe
itd.

Wreszcie, żeby obraz był mniej
więcej kompletny, dwa zdania o

płytach paździerzowych. Osiągnęły
one swoje apogeum zastosowania
(ścianki działowe, elementy stropo-
dachowe, ekrany sanitarne) i z tej
racji w grę wchodzi jedynie dzia-
łanie na rzecz podniesienia ich
trwałości przez rozszerzanie impre-
gnacji, czy oklejanie foliami nasy-
canymi żywicami fenolowymi.

Gdyby chcieć na podstawie tych
faktów krótko określić wkład jaki
w dzieło budownictwa wnosi aktu-
alnie branża drewnopochodnych, to
można powiedzieć: Produkujemy
dużo płyt, które są w budownictwie
mało lub wcale nieprzydatne, bra-
kuje nam chronicznie płyt, które
mogłyby stanowić ważne uzupełnie-
nie tradycyjnych materiałów budow-
lanych (zwłaszcza w budownictwie
indywidualnym, które, że przypomnę,
stanowi ciągle połowę całości budo-
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wnlctwa mieszkaniowego), a na otar-
cie łez budownictwo'dostaje, sklejkę
i płyty paździerzowe?, których zasto-
sowanie jest ściśle ograniczone ich
charakterem.

PRZEMYSŁ materiałów drewno-
pochodnych otrzymał w osta-
tnich latach poważne środki na

nadrobienie zaniedbań i osiągnięcie
pod względem ilości, jakości pro-
dukcji i wachlarza asortymentów
dobrego poziomu europejskiego
(który w przypadku wielu wyrobów

\ oznacza poziom światowy). Miarą
wysiłku. jaki został podjęty
może być fakt. że np. jeśli chodzi
o przemysł płyt wiórowych, poczy-
nając od przyszłego roku, prakty-
cznie co roku rozpoczynać będzie
prace nowa fabryka.

Niezależnie od ogólnego dźwignię-
cia przemysłu materiałów drewno-
pochodnych, przy skoncentrowaniu
uwagi na rozwoju płyt wiórowych,
(zgodnie z perspektywami wykorzy-
stania jakie dają te płyty), przed
przemysłem płytowym postawiono
jako generalne założenie zmianę jego
charakteru z zaopatrzeniowego na

kooperacyjny. Oznacza to zwiększe-
nie udziału w ogólnej produkcji płyt
uszlachetnionych oraz rozwinięcie na

skalę przemysłową tzw. produkcji
przeznaczeniowej, czyli przeniesienie
od odbiorców do producentów ma-

teriałów płytowych wszystkich ope-
racji czyniących z surowej niejako
płyty półprodukt, dający się jedno-
cześnie zastosować w warunkach
masowej, zautomatyzowanej produk-
cji.

Mocną stroną tego przemysłu jest
baza surowcowa. Wprawdzie produk-
cja płyt wiórowych opiera się obec-
nie w 70 proc. na papierówce igla-
stej, a odpady przemysłowe i dre-
wno opałowe stosowane są w mniej-
szości (do produkcji płyt pilśniowych
w 65 proc. wykorzystywana jest
drobnica iglasta), to jednak jest to

raczej wynik trudności pozyskania
surowca z zabiegów pielęgnacyjnych
(nie ma komu ich robić) i trochę
pójście najłatwiejszą drogą, niż

rzeczywisty brak surowca. Nawet
biorąc pod uwagę wyniki badań
przeprowadzonych przez Instytut Ba-
dawczy Leśnictwa i Instytut Tech-
nologii Drewna, różniące się za-

sadniczo co do możliwości pozyska-
nia drobnicy (pierwsza instytucja
uważa, że będziemy mogli pozyskać
do 1990 roku ok. 4 min m3, druga
że ok. 8 min m3),' potencjalne możli-
wości pokrycia potrzeb przekraczają
zdolność przerobienia tego surowca.

Warunek jest jeden, że równo-
legle z modernizacją przemysłu pły-
towego następować będzie mechani-
zacja podstawowych prac z zakresu
pozyskania surowca, podobnie jak
warunkiem zwiększenia produkcji
płyt uszlachetnionych jest dostarcze-
nie przez chemię odpowiednich pre-
paratów czy powłok.

Jnwestówaiiie<w tę branżę nie sta-
nowi także ryzyka z punktu widze-
nia możliwości zbytu jego produktów
co jest o tyle istotne, że jest to

przemysł kapitałochłonny (jedno
miejsce pracy, kosztuje w fabryce
płyt wiórowych ok. 600 tys. złotych,
a w wytwórni płyt pilśniowych
równo dwa razy tyle), a wymagania
ochrony środowiska kapitałochłon-
ność tę jeszcze podwyższają. ITM na

rzecz, że wysoki stopień mechani-
zacji i automatyzacji nowoczesnych
fabryk tej branży ogranicza do
minimum zatrudnienie. Wracając do
spraw zbytu, nawet jeśli założyć
nasycenie rynku krajowego,
wszystko wskazuje na długoletnią
korzystną koniunkturę eksportową
na te wyroby.

Warunki rozwoju tego przemysłu
są więc wyjątkowo korzystne i fakt
ten mógłby być, jak sądzę, wyko-
rzystany dla zmienienia, choćby
częściowo, oblicza budownictwa mie-
szkaniowego. A jednak, na podsta-
wie tego co usłyszałem i przeczy-
tałem, trudno odnieść wrażenie, ze

przemysł płytowy będzie się bił o

to, aby chociaż w jakimś stopniu
przeciwdziałać wszechpotężnej beto-
nizacji kraju, że będzie starał się
forsować budownictwo korzystające
śmiało z szerokiego wyboru mate-
riałów drewnopochodnych, tworzą-
cych inny wystrój i inny nastrój do-
mowych pieleszy.

Być może są to marzenia naiwne,
być może jest to przemysł skazany
na syjamską egzystencję z przemy-
słem meblowym, być może wreszcie
nie ten etap, bo co tu mówić o

wystroju, skoro brakuje czterech-
ścian. Ale skoro wzdychamy do
różnych podmiejskich domków, na

obrzeżach centrów urbanistyczno-
- przemysłowych, skoro różni odpo-
wiedzialni fachowcy jeżdżą, by je
oglądać i dowiadywać się. w jakich
kierunkach rozwija się budownictwo
mieszkaniowe na świecie, to może
myśl wykorzystania w szerszym za-

kresie drewnopochodnych materia-
łów dla potrzeb budownictwa, zwłasz-
cza indywidualnego, nie jest aż tak
niedorzeczna.

Za pokrycie potrzeb budownictwa

mieszkaniowego w zakresie drewno-

pochodnych materiałów na poziomie
określonym przez perspektywiczny
program jego rozwoju, odpowiedzial-
ne jest Zjednoczenie Przemysłu
Płyt, Sklejek i Zapałek. Zjednocze-
nie to najprawdopodobniej wywiąże
się, biorąc pod uwagę to, „co wyżej
zostało powiedziane, ze swoich zo-

bowiązań wobec założeń programu.

Czy jednak oznaczać to będzie, że

drewnopochodne materiały zrobiły
karierę, do jakiej potencjalnie się
nadają? Obawiam się, że — jak na

razie — jest to kariera niedokoń-

czona.

NA KIM SPOCZYWA ODPO-
WIEDZIALNOŚĆ ZA WŁAŚCI-

WY STAN CHODNIKA

Z doświadczenia wiemy, że
chodniki w miastach i miastecz-
kach pozostawiają nieraz wiele do
życzenia. Zbyt często rozkopuje
się je z okazji prowadzonych
robót, zwłaszcza gazowych, elek-
trycznych i innych, ale z reguły
później nikt całymi tygodnia-
mi nie kwapi się, aby je dopro-
wadzić do właściwego stanu, a na

czas robót odpowiednio zabezpie-
czyć. Poza tym naprawy te są
przeważnie bardzo powierzchow-
ne, toteż płytki często zapadają
się, tworząc z kolei' prawdziwe
pułapki dla przechodniów, szcze-

gólnie nocą.

To karygodne lekceważenie u-

żytkowników chodników i wła-
snych obowiązków jest później po-
wodem licznych wypadków, po-
ciągających za sobą pdważne ko-
szty leczenia, nieodwracalne nie-
kiedy kalectwo przypadkowych
ofiar oraz liczne proceśy sądowo-
- odszkodowaweze. Niestety, wy-
nikłe stąd koszty pokrywa się
w ostateczności z funduszów pub-
licznych, zamiast obciążyć nimi

osoby bezpośrednio winne zanied-
bania.

Taki właśnie przypadek zdarzył
się Marii S., która idąc w godzinie
wieczornej nie dość oświetlonym
odcinkiem chodnika Jedną z ulic,
nie zauważyła leżącej na nim
sterty gliny i gruzu.' wskutek cze-

go potknęła się o tę przeszkodę
i upadając doznała złamania kości
śródręcza prawego, a także stłu-
czenia kolana.

W związku z tym wypadkiem,
Maria S. wystąpiła do sądu o od-
szkodowanie, pozywając równo-
cześnie m.in. Miejski Zarząd Bu-
dynków Mieszkalnych nr 1 w K.,
przedsiębiorstwo „Gazobudowa"
oraz Zakłady Energetyczne w G.

Sąd Wojewódzki zasądził na

rzecz Marii S. solidarnie odszko-
dowanie od wspomnianych tu
trzech pozwanych jednostek z za-

łożenia, że:

a) pracownicy pozwanego Bu-
downictwa Urządzeń Gazowni-
czych „Gazobudowa", które na

tym odcinku prowadziło roboty,
zaniedbali — po ukończeniu tych
robót — usunięcia pozostałości
gliny i gruzu z chodnika, o które
to pozostałości potknęła się po-
wódka;

b) z przyczyn zachodzących po

stronie pozwanych Zakładów E-

nergetyęznych w G.. odcinek, na

którym doszło do wypadku, nie

był należycie oświetlony;

c) administracja domu, za któ-

rą odpowiada pozwany Miejski
Zarząd Budynków Mieszkalnych
Nr 1 w K., wiedziała o leżącej na

chodniku pozostałości gliny i gru-

zu i stan ten tolerowała.

Wyrok Sądu Wojewódzkiego
zaskarżył Miejski Zarząd Budyn-
ków w części, obciążającej go so-

lidarnie z pozostałymi pozwanymi
odpowiedzialnością za skutki wy-

padku.

Sąd Najwyższy rozpatrzywszy
sprawę, wyrokiem z dnia 26 paź-
dziernika 1972 r. nr II CR 376/72

rewizję ZBM oddalił, wypowia-
dając następujący pogląd prawny:

Administracja nieruchomości,
położonej przy chodniku, nie mo-

że biernie tolerować niewyko-
nania przez inną jednostkę przy-

wrócenia do porządku chodnika,
wskutek czego zagraża on bezpie-
czeństwu osób z niego korzysta-
jących.

Bierne tolerowanie przez za-

rządcę nieruchomości istniejącego
stanu zagrożenia wykazuje zna-

miona czynu niedozwolonego, u-

zasadniającego roszczenie poszko-
dowanego przechodnia o napra-

wienie szkody oraz solidarną od-

powiedzialność zarządcy z pozo-

stałymi winnymi. '

W uzasadnieniu swego stano-

wiska Sąd Najwyższy zaznaczył
m-in.:

„Skarżący wywodzi, że usunię-
cie z chodnika pozostałości po bu-

dowie, przeprowadzonej przez

Przedsiębiorstwo „Gazobudowa",
nie mieści się w żadnym z obo-

wiązków określonych szczegóło-
wowart.4ust.2ustawyz
22.IV.1959 r. o utrzymywaniu czy-

stości i porządku w miastach i o-

siedlach (Dz.U . nr 27. poz. 167),
a ciążących na zarządcy nieru-

chomości. Podnosi nadto, że nie

należy do jego obowiązków nad-
zór nad sposobem prowadzenia
robót przez „Gazobudowę". W

związku z tymi wywodami,
szczegółowo przedstawionymi w
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rewizji, zgodzić się trzeba ze sta-

nowiskiem skarżącego, że usunię-
cie' pozostałości po zakończeniu

robót należało do przedsiębior-
stwa „Gazobudowa" i że takie

usunięcie nie należy do normal-

nych obowiązków zarządcy nie-

ruchomości, wymienionych w art.

4 ust. 2 ustawy. Skarżący nie

uwzględnia jednak faktu, że w

świetle zgodnych z materiałem

•prawy i nie kwestionowanych w

rewizji ustaleń, roboty przez „Ga-
zobudowę" zostały Zakończone na

kilka tygodni przed wypadkiem
1 od tego czasu ńa chodniku po-

został gruz z gliną, stanowiący
Istotne: niebezpieczeństwo dla

przechodniów, zwłaszcza w porze

nocnej. Pomimo tego, że ten stan

rzeczy znany był administracji
nieruchomości, a więc że wiedzia-

ła ona o niewywiązywaniu się
przez „Gazobudowę" z obowiązku
usunięcia pozostałości po prze-

prowadzonych i zakończonych ro-

botach, ze strony tej administracji
nie zostały podjęte jakiekolwiek
kroki w kierunku zapewnienia o-

bywątelom bezpiecznego korzy-
stania z chodnika, obowiązek zaś

podjęcia takich kroków wynika
nie z przysługującego administra-

cji nieruchomości nadzoru nad

przedsiębiorstwem, które prowa-
dziło roboty, jest bowiem oczy-

wiste, że nadzoru takiego admi-

nistracja nie sprawuje, ale z ogól-
nej normy, wyrażonej w art. 4

ust. 1 cytowanei ustawy, według
której do zarządu nieruchomości

należy generalny obowiązek u-

trzymania porządku i czystości.
Dlatego nie można podzielić po-

glądu, według którego admini-

stracja domu, wiedząc o niewy-
konaniu przez przedsiębiorstwo
obowiązku uporządkowania chod-
nika po zakończeniu powierzo-
nych mu robót, może biernie to-

lerować istniejący stan rzeczy po-

mimo tego, że zagraża on bez-

pieczeństwu osób, korzystających
z chodnika. W interesie tych osób,
a więc w szerzej rozumianym in-

teresie społecznym, zarządca, wie-

dząc o istniej ącym stanie zagro-

żenia na chodniku, przylegającym
do administrowanej przez niego
nieruchomości, powinien podjąć
«Tąpania, niezbędne do przywró-
cenia porządku, bądź to przez

wezwanie osoby do tego obowią-
zanej lub jej jednostki nadrzęd-
nej, bądź też przez zastosowanie

innych właściwych środków za-

bezpieczających. Bierne tolerowa-

nie przez zarządcę nieruchomości

Istniejącego stanu zagrożenia wy-

kazuje znamiona czynu niedozwo-

lonego, uzasadniającego roszcze-

nia poszkodowanego przechodnia
o naprawienie doznanej szkody
oraz solićjarną odpowiedzialność
zarządcy z pozostałymi pozwany-
mi na podstawie art. 441 para-

graf 1 k.c . Kwestia ewentualnych
roszczeń regresowych skarżącego
w stosunku do „Gazobudowy" nie

należy do niniejszego procesu.( . .J"

NOWE PRZEPISY

I ZARZĄDZENIA

ŚWIADECTWA MIEJSCA PO-
CHODZENIA ZWIERZĄT

Minister Rolnictwa rozporzą-

dzeniem z dnia 9 lipca 1973 r.

(Dz.U . Nr 29, poz. 167) wprowadził
częściowo zmiany w dotychcza-
BOwym swym rozporządzeniu z

dnia 16 września 1953 r. w spra-

wie zaopatrzenia zwierząt w

świadectwa miejsca pochodzenia
(Dz.U . Nr 51, poz. 257).

Odtąd, dla zwierząt jednoko-
pytnych, bydła rogatego i psów
są wymagane jednostkowe świa-
dectwa miejsca pochodzenia, dla

każdej sztuki osobno. Natomiast

dla bydła rzeźnego należącego do

Jednostki gospodarki uspołecznio-
nej oraz dla innych gatunków
zwierząt gospodarskich, jeżeli
zwierzęta te należą do tego same-

go posiadacza i są tego samego

gatunku, wystarczają zbiorowe

świadectwa miejsca pochodzenia.

Równocześnie nowe iozporzą-
dzenie ustala nowe opłaty za wy-

danie świadectw miejsca pocho-
dzenia.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

ROLNICZA TRYBUNA

MARCIN MAKOWIECKI

Tegoroczne żniwa nale-
żały do najbardziej uda-
nych od kliku, a może
nawet kilkunastu ostat-
nich lat. Wyjątkowo
sprzyjała żniwiarzom po-
goda, ale również le-
piej niż przed rokiem
przygotowani byli rol-
nicy, kółka rolnicze
i zapiecze techniczne
żniw. Tempo prac żniw-

nych przekroczyło wszy-
stkie dotychczasowe re-

kordy. Do soboty 4 sierp-
nia skoszono zboże na

4,5 min hektarów, tj. oko*
ło 55 proc. powierzchni

w

znswa

fazą.
proc.

c3ni
ro-

zbóż. O ile
wcześniej niż
kiem!

A pełną ocenę żniw trzeba
jeszcze poczekać, ale już teraz
można sformułować pierwsze

wnioski na podstawie obserwacji
pracy rolnikćw i obsługi technicznej
oraz rozmóv z pracownikami rolni-
ctwa, które prowadziliśniy w wielu
rejonach.

Nie były to wbrew pozorom żniwa
łatwe. Upalna pogoda sprawiła, że
zboża dojrzewały i przesychały szyb-
ciej i trzeba było równocześnie kosić
wszystko — żyto. pszenicę, jęczmień.
Inaczej niż w latach o typowym dla
naszego klimatu przebiegu pogody.
Spiętrzenie prac wymagało zdwojo-
nego wysiłku rolników.

Jest to więc największa akcja go-
spodarcza w rolnictwie, w której
uczestniczą poza rolnikami pracow-
nicy wielu dziedzin gospodarki.

Od lat w różnych rozważaniach,
zwłaszcza przed żniwami, są podno-
szone opinie, aby na żniwa spojrzeć
„normalnie" jak na zwykłą, kolejną
kampanię produkcyjną, jedną z kil-
ku w rolnictwie — zerwać z akcyj-
nością.

Są to życzenia słuszne, ale pamię-
tać trzeba, że nie wszystko można
jednoznacznie w rolnictwie zaplano-

wać. Zmienne warunki mogą obalić
wszystkie wcześniej przygotowane
harmonogramy. 1 prawdą jest, że
zawsze w krótkim okresie (w tym
roku około 2 tygodni) musi nastą-
pić pełna mobilizacja i synchroniza-
cja działania wielu ogniw, aby żni-
wa były sprawnie przeprowadzone.
Nie jest to jednak wcale sprawa łat-
wa. I w tym roku raz jeszcze po-
twierdził się fakt znacznego niedo-
statku maszyn żniwnych. Za mało
jest nie tylko kombajnów i snopo-
wiązałek, ale brakuje również sprzę-
tu potrzebnego do kompleksowej
mechanizacji żniw, np. do zbioru sło-
my oraz środków transportu.

W PGR i spółdzielniach produk-
cyjnych żniwa prawie w całości
przeprowadzane są kombajnami.
Inaczej jest jednak w gospodarce in-

dywidualnej. Kombajny z kółek rol-
niczych (jest ich 4,8 tys.) przy naj-
bardziej wydajnej pracy mogą ze-

brać zboże z około 5—6 proc. chłop-
skich pól. Kółka rolnicze wiązałka-
mi ciągnikowymi — jest ich 42 tys.
— mogą skosić dalsze około 20—25
proc. zasiewów zbóż. Przyjęto we

wstępnych wyliczeniach, że statysty-
cznie jeden kombajn z kółek rolni-
czych powinien zebrać zboże z 90—130
hektarów w sezonie, a snopowiązał-
ka skosić 35—40 hektarów. Przebieg
żniw potwierdza te przewidywania.

W wyliczeniach przed żniwami bi-
lansowano także maszyny znajdują-
ce się w rękach chłopów. Własnym
sprzętem mogą oni skosić około po-
łowy powierzchni zasiewów. Jak z

tych danych wynika prawie jedna
czwarta zbóż musiała iść pod kosę.

Niedostatek maszyn powoduje jed-
nak nie tylko utrudnienie samych
żniw, ale wpływa ujemnie na wyko-
nywanie innych prac ważnych w tym
okresie. Nowoczesnym kombajnem
„Bizon" zbiera się zboże z 1 ha w

ciągu godziny — kosiarz pracujący
ręcznie potrzebuje na to co najmniej
dwóch dni. Skoszone zboże trzeba
zebrać z pola i potem omłócić.

To są realne powody, że opóźnione
są w tym roku podorywki, wapno-
wanie pól i przygotowanie roli do
jesiennych siewów.

W większości województw prace
te nie były wykonywane natych-
miast po ścięciu zboża. PGR-y „za-
plątały się" w słomie po kombaj-
nach, rolnicy indywidualni musieli
zadbać przede wszystkim o skoszenie
i zwiezienie szybko dojrzewającego
zboża. Straty wynikające z opóźnie-
nia wykonania uprawek pożniwnych
(utrata wilgoci, zachwaszczenie) są
co roku bardzo poważne i warto je
należycie ocenić. Dlatego z wielką
uwagą przyjęli rolnicy wiadomości

0 dalszej rozbudowie fabryki kom-
bajnów w Płocku.

W czasie tegorocznych żniw pra-
cowało ponad 3,6 tys. „Bizonów"
1 „Bizonów-Super". W roku bieżą-
cym płocka fabryka przekaże rolni-
ctwu dalsze 2,4 tys. kombajnów, a w

ostatnim roku obecnego pięciolecia
produkcja ich wzrośnie do 4 tys.
sztuk. Kolejny żniwny egzamin „Bi-
zonów" wykazał ich dużą przydat-
ność i sprawność techniczną. Licząc
na kombajny, w wielu rejonach rol-
nicy tak usytuowali swoje pola ze

zbożem, aby zbiór był sprawny bez
kłopotliwych dojazdów kombajnem.

Trzeba jednak zdać sobie sprawę,
że jeszcze przez wiele lat nie starczy
kombajnów na wszystkie chłopskie
pola, przede wszystkim w rejonach
0 rozdrobnionej strukturze. A zatem

decydować będzie sprawna organiza-
cja pracy tego sprzętu, którym rol-
nictwo dysponuje.

WE wszystkich województwach
przygotowanie do żniw było
znacznie lepsze niż przed ro-

kiem. Kółka rolnicze wcześnie i real-
nie zaplanowały usługi. Rolnicy
1 pracownicy obsługi rolnictwa wy-
konywali bardzo dobrze swoje za-

dania. Uniknięto nerwowej atmo-

sfery. Sumiennie wykonywali swoje
obowiązki pracownicy technicznej
obsługi żniw.

W woj. bydgoskim — przygotowa-
nie do żniw i organizacja pracy były
dobre, żniwa przebiegały sprawnie.
Ale sporo było awarii maszyn —

około 4 tys. do 10 sierpnia. Usuwano
je szybko najczęściej na polu —

opóźniało to jednak pracę żniwiarzy.
Wprawdzie nie brakowało potrzeb-
nych do napraw części zamiennych,
ale na tym odcinku sytuacja w dal-
szym ciągu nie jest całkowicie roz-

wiązana. Dostarczanie ich w ostat-

niej fazie przygotowań do żniw po-
wodowało zakłócenia w pracy zakła-
dów naprawczych i usługowych.
Zdaniem rolników i mechanizatorów
w znacznej mierze nie jest to sprawa
gromadzenia zapasów i dostaw czę-
ści, ale jakości maszyn oddawanych
w ręce rolników. Podniesienie jako-
ści najbardziej narażonych na uszko-
dzenia zespołów pozwoliłoby uniknąć
straty wielu godzih w żniwne' dni.

Drugi przykład z terenu Żuław.
W pow. malborskim pszenica zajmu-
je 80 proc. areału uprawianego zbo-
ża. Połowa powierzchni plantacji
pszenicy należy do PGR. Sprzęt
żniwny jest tu najbardziej nowocze-

sny. na jaki nas stać. Razem 168
kombajnów pracowało na polach go-
spodarstw państwowych i rolników
indywidualnych. Kółka rolnicze mia-

ły za zadanie wykonać żniwa na po-
łowie zasiewów w gospodarstwach
indywidualnych. Przy tak znacznej
koncentracji nowoczesnego sprzętu
żniwa przebiegały sprawnie. Rozpo-
częto je o 5 dni wcześniej niż rok
temu, a tempo prac było dwukrotnie
szybsze, co dowodzi znacznego po-
stępu w organizacji pracy. W dużych
gospodarstwach zdał egzamin bry-
gadowy system pracy kombajnów.
Awarie maszyn były usuwane szyb-
ko, nad sprawnością sprzętu czuwa-

ło 18 ekip pogotowia technicznego.
W warsztatach naprawczych praca
w godzinach nocnych — usuwanie
awarii i nocne przeglądy kombaj-
nów.

Podobny, brygadowy system pra-
cy kombajnów zastosowano również
z powodzeniem w innych wojewódz-
twach. Najwięcej brygad, które skła-
dają się na ogół z 3—4 „Bizonów"
lub 5—6 „Vistul", ekip transporto-
wych i remontowych zorganizowano
w woj. poznańskim, wrocławskim,
bydgoskim, olsztyńskim...

W dobrej na ogół organizacji żniw
były jednak również słabe strony.
Wyciągnięcie wniosków z tegorocz-
nych doświadczeń pozwoli być może
lepiej organizować pracę w przy-
szłości. Wyraźnie, zwłaszcza w du-
żych PGR-ach, dał się odczuć niedo-
statek samochodów dla rolnictwa.
Tam, gdzie pracowały brygady kom-
bajnów — zbierające około 30—60
ha zboża — potrzebne są środki tran-

sportu do przewiezienia 80—180 ton
ziarna. Do transportu używano
wszystkie posiadane ciągniki. I to

było mało, ponieważ w elewatorach
zbożowych PZZ, zwłaszcza w północ-
nych i zachodnich województwach,
gdzie jest dużo PGR ciągniki z przy-
czepami musiały nieraz wyczekiwać
na rozładunek po 6—8, a często wię-
cej godzin. Każdy rozumie, że te sto-

jące w kolejkach ciągniki nie mogły
wykonywać najpilniejszych wtedy
prac polowych, siewu poplonów
i rzepaku.

Drugim, wspomnianym już prob-
lemem dużych gospodarstw jest
zbiór słomy. Po skończonych żni-
wach kombajnami, jeszcze na po-
czątku trzeciej dekady sierpnia wi-
dzieliśmy liczne pola dużych gospo-
darstw, gdzie nie zwieziona w sterty
słoma uniemożliwiała przeprowadze-
nie kolejnyęh prac. Okazuje się, żę
przy wprowadzaniu mechanizacji
żniw potrzebne są rozwiązania kom-
pleksowe. Aby jednak tę zasadę
wprowadzić w życie, niezbędne było-
by wyposażenie rolnictwa w więk-
szą ilość (lepszych!) maszyn, takich
jak prasy do słomy, sieczkarnie zbie-
rające, albo przyczepy zbierające.

f IĘKSZOSC problemów doty-
czących żniw wiąże się z wy-
posażeniem w maszyny i urzą-

dzenia. Coraz bardziej na jakości
pracy rolnika ciąży niedostateczne
wyposażenie techniczne. Tegoroczne
żniwa raz jeszcze tę prawdę unaocz-

niły. Wiele można jeszcze poprawić
drogą posunięć organizacyjnych.

To właśnie uczyniono w tym roku.
Ale niedostatku wielu maszyn i urzą-
dzeń te usprawnienia nie zlikwidu-

^-Jeszcze jeden przykład — omłoty
zbóż w gospodarstwach indywidual-
nych. Wykonują je rolnicy młocar-
niami czyszczącymi. Maszyn tych
jest pod dostatkiem, ale praca przy
nich wymaga licznej obsługi. W
okresie żniw, kiedy w polu czekają
inne pilne prace bardzo trudno zna-

leźć ludzi do młocki. Ten tradycyjny
sposób omłotu przeszkadza w pra-
widłowym gospodarowaniu — opóź-
nia wykonywanie niezbędnych prao
polowych, decydujących o przyszło-
rocznych plonach.

Tymczasem już trzy lata temu w

Instytucie Mechanizacji i Elektryfi-
kacji Rolnictwa wypróbowano spo-
sób młócenia zboża ze stert kombaj-
nem „Bizon". Dodatkowe wyposaże-
nie to stół omłotowy — tanie i pro-
ste. Ocena techniczna i ekonomicz-
na wykazała celowość takiego wyko-
rzystania kombajnów (już po żni-

wach) oraz dużą ich wydajność. Do-
tychczas jednąk nic nowego w tej
dziedzinie się nie dzieje.

Wprawdzie o tegorocznych plonach
będziemy mogli mówić za parę ty-
godni, ale opinie rolników pozwalają
już teraz sądzić, że zbiory były do-
bre. Szczególnie wysoko plonowały
nowe intensywne odmiany pszenicy:
Grana, Luna, Dana, żyto Dańkow-
skie Złote oraz jęczmień jary odmian
krajowych i zagranięznyclj.,

W wielu gospodarstwaćnj "§ czym
donosiła prasą codzienni pobito
wszelkie rekordy uzyskując%ajwyż-
sze w latach powojennych wydaj-
ności. To są bezpośrednie rezultaty
konsekwentnie prowadzonej polityki
intensyfikacji produkcji zbożowej —

wysokiego nawożenia i zaopatrzenia
rolnictwa w wysokowydajne odmia-

ny. .•

Pod' p?z^śz%Foć2tte plony należy
spodziewać się również dpbrego za-

opatrzeni^ rolnictwa w, ziarno siew-
ne odmian intensywnych. Rolnicy
otrzymają więcej pszenicy m. iiiliy-
mi takich odmian jak Grana. - Lu-
na oraz pszenic radzieckich Kaukaz
i Aurora. Ogółem przed jesiennymi
siewami rolnictwo otrzyma 340 tys.
ton nasion zbóż na planowaną od-
nowę.

1 ^^^r ••• ^^

«ANDRZEJ WIELOPOLSKI

OSOBIŚCIE
za gęslną nie prze-

padam, ale wśród rodaków nie-
trudno znaleźć amatorów gęsich

udek i pieczystego z borówkami. Nie-
stety, często kończy się na łykaniu
ślinki, bo „Poldrob" cały niemal gęsi
przychówek już „na pniu" sprzedaje
za granicę i to po dobrej cenie.

Głównych odbiorców mamy w

NRF. Polska gąska tuczona słodkim
owsem to dla nich najlepszy smako-
łyk. Bez niej żadna rodzina nad Łabą
nie wyobraża sobie grudniowych
świąt. Kupcy z NRF chcieliby na-

bywać u nas co roku nie 9 czy
10 tys. ton gęsich tuszek, lecz znacz-

nie. znacznie więcej. Wiadomo ry-
nek duży, chłonny.

Nic zatem prostszego jak powięk-
szać nasze gęgające stado, ograni-
czać chów ekstensywny, przechodzić
na hodowlę intensywną. Tak by się
zdawało, gdy się obserwuje prymi-
tyw w tej gałęzi drobiarstwa.

Od razu jednak nasuwa się pyta-
nie, czy gąska z fermowej hodowli
cies::yć się będzie na niemieckim ry-
nku równie dużym popytem? Kto
bywał w NRF, zauważył niewątpli-
wie, że tuszek, pochodzących z no-

woczesnych, wyspecjalizowanych
ferm ludzie z rąk sobie nie wydzie-
rają. kręcą na nie nosem. Gęś tuczo-
na kukurydzianą śrutą, mieszanką
D, po prostu nie smakujel Dlatego

właśni* nasza blji ceną wtzyitki*
pozostałe.

Porównania mówiąc* wiele, Jeśli
nie wszystko. Patrząc na nie od razu

mamy chęć głosować za naszym cho-
wem naturalnym. Na polskie] wsi
wiele się jednak zmieniło i wciąż
zmienia: coraz mniej wiejskich wy-
gonów, po których gąski mogłyby
sobie hasać od wiosny do jesieni,
a co gorsza trudniej też niż ongi
0 Kasię gęsiareczkę.

Stada zaś trzeba pilnować, boć ono

nie usiedzi: wlezie do ogrodu, zni-
szczy zasiew. To wszystko rolnik w

swojej kalkulacji bierze pod uwagę
1 nie bardzo reflektuje na „szkodni-
ka", jest zadowolony, gdy go w za-

grodzie nie widzi. Zwłaszcza że na

pilnowaniu stada praca się nie koń-
czy: gąski trzeba podskubywać (pun-
kty skupu dobrze za puch płacą),
a to też czasu wymaga. Kto więc
w końcu zakłada gęgającą hodowlę
poprzestaje nader często na niewiel-
kim stadku. Większe należą do rzad-
kości. Gospodarstwa uspołecznione
też się nie kwapią jio hodowli: za

dużo z tym grzebaniny.

„Poldrob" 1 resort rolnictwa robią
sporo, by hodowcom ułatwiać życie.
Przede wszystkim starają się pod.
nieść hodowlę zarodową, bez której
nie ma mowy o postępie. Sprowa-
dzono z Włoch rasowe, cenione w

fwiedt gęsi, «krzyżowano Je z na.

szyml. Dzięki temu poprawiła się
nieśność matek, rzecz w omawia-
nej kwestii bardzo Istotna. Powsta-
ła też sieć zakładów wylęgowych,
co się również ogromnie liczy, bo
hodowca nie musi biegać za pisk-
lętami, nie musi trzymać przez całą
zimę kilku gęsich rodzin. I, rzecz

decydująca: kilkakrotnie podwyż-
szano w ostatnich latach ce-

ny skupu. Dziś za kilogram
żywej wagi dostawca otrzymuje
31 zł, 32 — gdy gąska Jest zakon-
traktowana i 37 zł — gdy jest odpo-
wiednio utuczona. Nie można powie-
dzieć, że to mało.

Wszystkie to posunięcia Jednak Już
nie wystarczają. Trzeba bowiem po-
wiedzieć sobie rzecz zasadniczą: de-
cydujący cios zadało gęsiemu stadu
zniesienie obowiązkowych dostaw,
podniesienie cen na żywiec wiep-
rzowy i wołowy.

Kto teraz zawraca sobie głowę
„głupią gęsią"? Skup gęsi, który kil-
ka lat temu oscylował w granicach
21 tys. ton, osiągnął swoje perigeum
i spadł do 13,5 tys. ton. Słychać, że

ową spadkową tendencję udało się
zahamować. Być może. Tylko czy na

długo?

Najprościej byłoby wybrać kilka
czy kilkanaście dużych uspołecznio-
nych gospodarstw, nastawić je na

hodowlę gęsi 1 mleć problem „z gło-
wy". Ale — jak się rzekło — na

gęsinę z takiego źródła amatorów nie
będzie.

Niestety, inaczej traktuje się spra-
wę w Warszawie, a Inaczej w woje-
wództwach i powiatach. Tam, jakże
często, administracja, handlowcy
spod szyldów GS nie przejmują się
zaleceniami Warszawy, by stwarzać
hodowcom odpowiednie warunki.
Zdarza się, że gdy do GS zgłosi
się „gęsiarz", pragnący kupić nieco
desek, papy, siatki, odwracają się
do niego plecami, pokpiwają. Znie-
chęca to i irytuje.

Zasady pomocy kredytowej też do-
bre chęci odbierają. Pożyczkę nie-
trudno wprawdzie dostać, nie otrzy-
masz jej wszakże, chłopie, w swojej
najbliższej .spółdzielni oszczędnościo-
wo-pożyczkowej jak ongi! To byłoby
za wygodne! Ktoś wpadł na genia-
lny pomysł, by sumy kredytowe w

SÓP przekazać placówkom Banku
Rolnego i by tam właśnie petenci
się zgłaszali. Jak się łatwo domy-
ślić. bieganiny, pisaniny z tym co

niemiara. Pokonać owe przeszkody
udaje się tylko najwytrwalszym.
Inni kapitulują, ze zniechęceniem
machają ręką.

Niemniej skutecznie odstraszają
chętnych nieżyciowe przepisy, doty-
czące oprocentowania pożyczek. Je-

FOT. B. WIELOPOLSKA

ffli występuje się o pierwszą poży-
czkę — na założenie hodowli — wa-

runki wydają się dość zachęcającei
rolnikowi zalicza się odsetki w wy-
sokości 3 procent. Biada jednakże
komuś, kto już ma gęsią hodowlą
i po pewnym czasie chciałby Ją tro-

chę powiększyć, dobudować nowe

pomieszczenia. Gdy wówczas złoży
wniosek o kredyt, bez jakichkolwiek
ceregieli potrąca się mu sumy, któ-
rych jeszcze nie spłacił, od tych zaś,
które się mu wypłaca, odsetki wyno-»
szą już ... 6 procent.

X po co komu te utrudnienia?
Czy gospodarka ma z tego profit
większy niż z rozwiniętej hodowli?

Załóżmy jednak, że ktoś ma Już
tamte przeszkody za sobą. Że od
zamiaru założenia hodowli nie od-
stępuje i rozgląda się jeszcze za

czymś: za projektami typowych po.
mieszczeń dla gąsek. Co wtedy t

Przekonuje się, że 'ich nie ma. Biu-
ra projektowe nie zEWTŁcają sobl*
głowy głupią gęsią.

Tymczasem głupia gęś zamienioną
na dewizy swoją wartość posiada.
Wpływy z gęsiego wywozu (tuszek
i pierza) dochodzą do 12 mim do-
larów rocznie.

Jakiż w'.ęc sens, by miast zachęt,
piętrzyć kłopoty przed ostatnimi ho-
dowcami?
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KSZTAŁCENIE DLA GOSPODARKI

DOSKONAŁY

ROZMOWA Z WICEMINISTREM OŚWIATY
I WYCHOWANIA PROF. DR. INŻ. MICHAŁEM GODLEWSKIM

1-V I Ł

Dyskusja nad raportem o stanie
oświaty wkracza w fazę, w której na-

leżałoby formułować już konkretne
wnioski. W naszym piśmie dominował
w artykułach i wypowiedziach prob-
lem: jak doskonalić umś@|ę!iiośc! I
zdolności ludzkie w sposób najbar-
dziej przydatny gospodarce. Czy
pragnie ona wąsko wyspecjalizowa-
nych ludzi, którzy znają detale swego
zawodu, ale nie mają szerokich hory-
zontów, czy też przeciwnie — potrze-
buje ludzi, dysponujących ogólnym
wykształceniem, umiejących myśleć
samodzielnie, ludzi o bogatym życiu
wewnętrznym. Czy występujące dziś
„przypisanie" do określonego zawo-

du absolwenta szkolnictwa zawo-

dowego w jego obecnej formie nie
jest sprzeczne z potrzebami szybko
rozwijającej się i zmieniającej socja-
listycznej gospodarki...

M. GODLEWSKI: Przypisanie do zawodu? Niedawno

przeczytałem w prasie, że wśród 1500 ludzi, którzy
zwolnili się w okresie dwóch miesięcy z kilku war-

szawskich zakładów — 74 proc. stanowili pracownicy
młodzi od 17 do 26 lat, z nich ponad 60 proc. posiadało
pełne kwalifikacje zawodowe i była to ich pierwsza
praca. Wytrwali w niej od 6 miesięcy do jednego ro-

ku. I' tbjefst chyba główny trop, którym należy iść.

Wydaje się, że najgłębszy nasz niepokój budzić po-
winna nie tyle kwestia korelacji ilości kształconych w

różnych zawodach z potrzebami gospodarki (co nie

oznacza, że nie jest tu potrzebna większa elastyczność
do czego jeszczę wrócę), ile właśnie należyte „zago-

spodarowanie" kadr już wykształconych, właściwa ich

adaptacja w przedsiębiorstwach. Kierownicy zakładów

muszą zrozumieć, że każde odejście młodego czło-
wieka z pracy wystawia im bardzo złe świadectwo.

REDAKCJA: Czy tylko kierownictwu przedsię-
biorstw?

M. GODLEWSKI: Oczywiście nie tylko im. Cały
nasz system adaptacji." którego jednak podstawowym
ogniwem jest zakład pracy wykazuje ogromne braki.
Nie umiemy też kształtować aspiracji zawodowych,
chęci osiągnięcia perfekcji w swoim zawodzie: monte-

ra, rolnika, krawca czy ekonomisty.
Najwięcej mówi się ostatnio o potrzebie drożności

szkolnictwa. Jakby chodziło wyłącznie o to, żeby
absolwent».jednej szkoły mógł iść do innej, wyższej.

Dopiero taki system uważa się za elastyczny 1 nowo-

czesny. Tymczasem sprawnie działający system szkol-
nictwa — jeśli spojrzeć na to właśnie z ekonomiczne-

go punktu widzenia, powinien kształcić i wychowywać
znakomitych fachowców w tym kwalifikowanych ro-

botników. rolników, rzemieślników. Ludzi, którzy mo-

gą oczywiście i powinni osiągać coraz wyższy po-
ziom ogólnej wiedzy i kultury, ale swo.ie aspiracje
będą wiązać przede wszystkim z perfekcją pracy, w

której się specjalizowali. Drożność szkolnictwa dzia-
łać może jak popipa sśąca, na przykład techników,na
studia wyższe. Warto sobie chyba wyobrazić, że w

skrajnym przypadku gospodarka nie będzie wówczas

dysponowała kadrami techników z długoletnim stażem,
wysoko kwalifikowanymi i robotnikami z ogromnym
doświadczeniem zawodowym, a przecież tacy fachow-
cy są jej najbardziej potrzebni. To oni właśnie swoimi

rękami i umiejętnościami wprowadzają postęp tech-

niczny. Bez nich nawet najlepsi konstruktorzy i tech-

nologowie okażą się beżsilni — ich konstrukcje za-

wisną w .próżni, niedostosowane do możliwości Wdro-

żeniowych naszego przemysłu. Obecna praktyka gos-
podarcza dostarcza nam .wiele takich wymownych
przykładów.

REDAKCJA: Trudno się z tym zgodzić. Wydaje mi

się, że specjaliści w styoim zawodzie, dysponujący
ograniczoną przecież wiedzą, nigdy nie. będą tymi
ludźmi, których potrzebuje socjalizm. Nie chodzi prze-
cież o kadry, któfe umieją dobrze wykonąć swoją ro-

botę. Chodzi o ludzi, którzy potrafią ją nieustannie

ulepszać, twórczo przekształcać — ludzi, kiórzy mają
pełną świadomość ogólnospołecznych clów naszej
gospodarki i widzą swoją rolę w ich realizacji.

M. GODLEWSKI: Jedno absolutnie nie przeczy dru-

giemu. I ja nie uważam, że technik,'czy wykwalifi-
kowany robotnik powinien być człowiekiem o- wąskich
horyzontach czy ograniczonej wiedzy. Przeciwnie —

uważam, że Właśnie nasz ustrój pozwala wąsko, ale
znakomicie wyspecjalizowanemu technikowi na wszech-
stronne rozwijanie swojej osobowości, na zajmowa-
nie najwyższych, pozycji w'hierarchii społecznej. W

naęzych warunkach robotnik, wykwalifikowany,
brygadzista mistrz, racjonalizator może i powinien
zdobywać wykształcenie ogólne (istnieją licea, dla ab-
solwentów zasadniczych szkól zawodowych), może
wszechstronnie rozwijać pozazawodowe zainteresowa-
nia. .Może też piastować najwyższe funkcje społeczne:
być posłem na Sejm. działać w radzie narodowej, brać
udział w pracach' nad postępem technicznym w swojej
branży.

Mam natomiast pretensję, że środki masowego prze-
kazu budzą • Właśnie nie te aspiracje. Nie umieją na

ogół popularyzować' dumy zawodowej, osiągania per-
fekcji w ramach swego zawodu, rozbudzania ambicji
przechodzenia na cora? . wyższy szczebel właśnie w

swojej specjalności, a nie przez jej porzucanie. Dlate-

go uważam, że oceną .wartości systemu oświaty nie
może być tylko-jego drożność lecz stopień przygoto-
wania kadr do awansu w ramach wyuczonego zawo-

du. Niestety, profesjonaliści— oświatowcy mało dys-
kutują na ten temat. O wiele więcej ciekawych uwag
znaleźć . można w artykułach ekonomistów, zajmują-
cych sie analizą gospodarki i istniejących systemów
płacowych. Między innynii niezwykle cenna nod tym
względem była dla mnie dyskusja tocząca sie na ła-
maćh waszeĘo tygodnika, a zapóczatkowana artykuła-
mi Mieczysława Kabaja na temat ścieżek awansu, sy-
stemu płac, który by młodemu człowiekowi już- na

wstępie jego pracy zawodowei wyznaczał szczeble

kariery uzależnione od podwyższania umiejętności • w

danvm zawodzie i osiaganego stażu pracy.

Wiąże się to oczywiście z całym śystemem adaptacji.

REDAKCJA: -Pisaliśmy niedawno o ihodelu adap-
tacji opracowanym w Zakładach „Cegielskiego".' .,

M. GODLEWSKI: To ciekawa, godna popularyzacji
koncepcja — tylko pamiętajmy, żę to również zakład
o wspaniałych tradycjach Tam rzeczywiście można się
nauczyć szacunku do dobrej pracy. Ale to przykład
raczej odosobniony Proces adaptacji w wielu zakła-
dach jest na ogół doraźny, prymitywny. Czasem mło-
dzi trafiają pod'opiekę ludzi, z którymi nie wiadomo
co zrobić w zakładzie, a więc powierza im się szkolenie
młodych. Nie reprezentują oni nie tylko należytego po-
ziomu fachowego, ale i moralnego. Młodzież obserwuje
więc wiele zjawisk negatywnych już na progu pracy

zawodowejj A wywołuje to nieraz zmiany nieodwra-
calne.

Należy oczekiwać, że kierownictwa poszczególnych
zakładów zrozumieją, iż mistrzowie którym powie-
rza się młodzież, powinni być najstaranniej dobrani.
Wiele mówi się o tym pQ ostatnim Plenum KC PZPR.

DOKOŃCZENIE NA STR. '8

Jeśli mówimy „zbudujemy drugą Polskę" to riie znaczy, że będzie to po pro-
stu powielenie, uwieSokrotnienie istniejącego jej obecnego kształtu. Chcemy
bowiem, aby ta „druga" była jakościowo Inna — lepsza, piękniejsza — bo ta-
kie jest prawo postępu i taką możliwość stwarza nam nasz ustrój. Chcąc prawi-
dłowo pokierować; postępem społecznym i ekonomicznym kraju, stworzyć wa-

runki wszeehstronhego rozwoju człowieka musimy mieć dalekosiężną wizję za-

równo celów, które chcemy realizować w przyszłości, jak tdróg dojścia do tych
celów. W wypracowaniu tej wizji musi uczestniczyć ogromna rzesza specjali-
stów głównie , pracowników nauki. Rozwinięte i wielokierunkowe prace nauko-
we i ich dorobek dotyczący spraw rozwojowych spełniać będą funkcję pomo-
stu do zbudowania drugiej Polski — zarówno przez wskazanie rozlicznych wa-
riantów i koncepcji rozwoju, które wykorzystane w pracach programowych
i planistycznych ten rozwój ukierunkują — jak również przez inspirowanie przy-
szłościowych rozwiązań.
Warto o tym mówić w Roku Nauki Polskiej na tle sformułowanych zadań na

kongresie w lipcu br., dotyczących między innymi współudziału pracowników
nauki w wypracowaniu perspektywicznych koncepcji rozwoju kraju.

SZCZEGÓLNĄ rolę mają prace
prognostyczne w dziedzinach spo-

łecznych, na których skoncentro-
wać chcemy uwagę. Metody badań

muszą fu bowiem uwzględniać fakt
dużej złożoności procesów rozwo-

jowych. Stąd też prace nad progno-
zami . wymagają pogłębionych i

wszechstronnych ocen i diagnoz w

różnych dziedzinach życia społecz-
nego z jednej strony' oraz dużej
wiedzy o źródłach procesów rozwo-

jowych, zachodzących zarówno w

życiu całego społeczeństwa, jak i

jejfo warstwach, klasach, środowi-
skach na poszczególnych obsza-
rach kraju — a więc i w. ukła-
dach regionalnych. Wymagają też

diagnoz, dotyczących funkcjonowa-
nia systemu organizacyjnego, stanu

bazy materialnej infrastruktury
związarrejz zaspokajaniem potrzeb
ludności.

ZALECENIA VI Zjazdu doty-
czące przedstawienia planu ro-

zwoju kraju do 1990 roku do

decyzji kierownictwa- partii i rządu
stworzyły faktyczne zapotrzebowanie
na wyniki prac prognostycznych i

planistycznych w zakresie problema-
tyki społecznej, ekonomicznej i ma-

teriałowo-technicznej. W systemie
prognozowania dokonano próby po-

wiązania ze sobą różnych ogniw na-

ukowych oraz administracji pań-
stwowej i gospodarczej, co-wyraża
się w tym, że, do prowadzenia prac

prognostycznych zostały zobowiąza-
ne zarówno instytucje naukowe

(PAN, instytuty), • jednostki admi-

nistracji centralnej — GUS, jak i

poszczególne resorty i Komisja Pla-
nowania przy RM.

W dziedzinach społecznych zało-
żono opracowanie prognoz społecz-
no-kulturowych dotyczących kształ-
tu przyszłego społeczeństwa socjali-
stycznego — stylu życia, wzorów

konsumpcji, zainteresowań kultura-

lnych, poziomu wykształcenia, ochro-

ny Zdrowia, stosunków pracy, itp.
Studia prognostyczne polegają na:

0 badaniu najbardziej prawdopodobne-
go, przebiegu przyszłych zjawisk społecz-
nych, politycznych, gospodarczych, kul-
turowych i naukowo-technicznych deter-
minowanych przez czynniki zewnętrzne
lub wewnętrzne; \

9 okreSlcniu najbardziej pożądanego
przebiegu ,i kształtu przyszłych zjawisk
— głównie dla stworzeni^ przesłanek do
prawidłowego zbudowania koncepcji ro-

zwojowych w planach perspektywicz-
nych. .

W pracach prognostycznych wy-

kofzystuje się' istniejące już bada-
nia naukowe. Bardzo' szeroko i sto-
sunkowo wcześnie zostały rozwinię-
te prognozy społeczne w Polskiej
Akademii Nauk.1) W latach ubiegłych
podjęto .prace nad zarysem 15-letnie-

go planu rozwoju nauki na lata
1361—1975 wg poszczególnych dyscy-
plin naukovyych, następnie- prace nad

rozwojem nauki na okres 20 lat —

1961—1980. Wybrano wówczas klu-

czowe, komleksowe - problemy, któ-

rych rozwiązanie wymagało współ-
działania wielu-dysCyplin. Współpra-
cowano również z Komitetem Nauki
i Techniki nad projektem 20-łetniego
planu perspektywicznego ' rozwoju
nauki i techniki na' okres 1966—1985.

Powołany w PAN Komitet Ba-
dań i Prognoz „Polska 2000" zajął
się szczególnie' prognozowaniem wi-

zji społeczno-kulturalnego rozwoju
Polski 2000 roku wraz z wykonaniem
szeregu prac o charakterze progno-
stycznym dla potrzeb planu perspe-

ktywicznego2)' • •f

Prognozy .opracowane i .dyskuto-
wane w szerokim ..gf-onie specjali-
sto^' dotyczyły m. in. : •

,

problemów demograficznych, zasobów
przyrody i Ich perspektywicznego wy-
korzystania, przekształceń strukturalnych
w odniesieniu do niektórych zagadnień

demograficznych (struktury społeczno-
zawodowej, rozwoju socjalistycznej cy-
wilizacji rozwoju jednostki i kształto-
wania' jej potrzeb), struktury przestrzen-
nej kraju (w tym procesów urbaniza-
cyjnych kraju i koncepcji rozwoju sieci
osadniczej), stanu i rozmieszczenia usług
socjalnych i kulturalnych.

PODSTAWOWĄ
grupę stanowią

tu opracowane przez GUS, pro-

gnozy demograficzne — bio-

logiczne i społeczne. Są one fun-
damentem, na którym budowane

są prawie wszystkie prognozy szcze-

gółowe. Te z kolei dotyczą poszcze-

gólnych problemów społecznych de-

cydujących o zaspokojeniu w perspe-

ktywie socjalnych i kulturalnych po-
trzeb ludności. Zostały one opraco-
wane przeważnie w poszczególnych
resortach.

,W Ministerstwie Kultury np. zo-

stała przygotowana przez pracowni-
ków naukowych, głównie socjologów
prźy"udziale ekonomistów, "prognoza
kultury. Zawiera ona szerokie opra-
cowania diagnostyczne i prognosty-
czne. M.in. przedstawia ona konse-

kwencje kulturalnych zmian pozio-
mu życia i ilości czasu wolnego, na-

stępstwo procesów urbanizacyjnych
i przestrzennych dla kultury, prze-
mian kulturalnych społeczeństwa
związanych z rozwojem oświaty,
upowszechnieniem technik przekazu
audiowizualnego. Prognoza ta sygna-
lizuje już przyszłe trudności, konfli-
kty i napięcia, jakie mogą tu po-
wstać — po to żeby można im było
z góry zapobiec lub osłabić ich dzia-
łanie przez wcześnieisze podjęcie od-

powiednich kroków.3) •

Stosunkowo szeroko opracowane
zostały koncepcje prognostyczne do-

tyczące fóżnych aspektów rozwoju
oświaty, przygotowania kadr kwali-

fikowanych oraz problemów wycho-
wania. Podstawowym opracowaniem
0 charakterze prognostycznym w tej
dziedzinie jest oczywiście Raport
Komitetu Ekspertów o Stanie Oświa-

ty, w którym autorzy wyszli poza

ramy diagnoz i ocen oraz doraźnych
propozycji, dotyczącyfch rozwiązań
na najbliższy okres i sprecyzowali
koncepcje perspektywicznych zmian

modelowych w systemie kształcenia
1 wychowania. W Ministerstwie

Oświaty i Wychowania przy udziaie

dużego grona pracowników nauko-

wych z ośrodka warszawskiego oraz

różnych ośrodków wojewódzkich
opracowano prognozę rozwoju
oświaty, 'zawierającą szereg elemen-
tów perspektywicznej wizji przemian
w dziedzinie: generalnych założeń i

zadań rozwoju oświaty, modelu

oświaty i wychowania, strategii
oświatowej i likwidaćji dyspropor-
cji przestrzennych i środowiskowych,
warunków ' zapewniających rozwój
oświaty i wychowania. Szczególnie
wartościowe jest w tej pracy włą-
czenie dd rozważań prognostycznych
działaczy rad narodowych.

Podobnife -w szerokim zakresie i
z udziałem wybitnych specjalistów
opracowana została prognoza rozwo-

ju ochrony zdrowia. Zawiera ona

przede wszystkim głęboką ocenę sta-

nu zdrowia ludności i prognozę
ewolucji tego stanu do 1990 roku

głównie w odniesieniu do chorób

spolecznvch i chorób o dużym zna-

czeniu. Uwzględnia ona" równiPż rolę
nowych leków w osiąganiu poprawy
stanu zdrowia ludności, możliwości
stosowania sztucznych narządów, re-

habilitacji osób z upośledzonym wi-
dzeniem, słuchem, mową. Prognoza
zawiera też koncepcje perspekty-
wicznych rozwiązań organizacvjnO-
przestrzennych opieki zdrowotnej,
zakres rozwoju kadr medycznych i

bazy materialnej z uwzględnieniem
zastosowania najnowocześniejszych
technik w placówkach ochrony zdro-
wia.

Prace te zostały już częściowo wy-

korzystane — pomogły w wypraco-
waniu programu rozwoju służby
zdrowia, który został przyjęty przez
władze centralne w br. W PAN, w

Komitecie Badań i Prognoz „Polska
2000" zostały również podjęte dal-
sze, szeroko zakrojone badania nad

ewolucją stanu zdrowia społeczeń-
stwa polskiego.

W Ministerstwie Zdrowia i Opieki
Społecznej opracowano również pro-
gnozę na temat stanu i ewolucji
pomocy społecznej do 1990 roku.
Zawiera ona koncepcję perspekty-
wicznej polityki wobec ludzi wy-
magających interwencyjnej pomocy
ze strony państwa w wypadkach lo-

sowych, ludzi starszych oraz dzieci

0 -niepełnej sprawności psychicznej
jalt również sugestie perspektywicz-
nego kształtowania systemu zabez-

pieczenia społecznego, który ofief-
mie -Ov dużej mierze funkcje pomocy
społecznej w przyszłości.

Liczne grono pracowników nauki

głównie spośród pracowhików na-

ukowych SGPiS w Warszawie, Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej w Pozna-
niu oraz Instytutu Turystyki Aka-
demii Wychowania Fizycznego w

Warszawie- włączono do opracowa-
nia prognoz dotyczących wypoczyn-
ku i rekreacji w Głównym Komi-
tecie Kultury Fizycznej i Turystyki.
Zajęto się opracowaniem trzech te-

matów:

Stanem I prognozą rozwoju ruchu tu-
rystycznego na tle przesłanek społeczno-
-Uulturov/ych i warunków ekonomicz-
nych. obecnym I perspektywicznym roz-
mieszczeniem przestrzennym ruchu tu-
rystycznego oraz dotychczasowym I per-
spęktywtcznym rozwojem działalności
turystycznej oraz jej bazą materialną
1 kadrową.

Podstawą tych rozważań były
opracowania prognostyczne dotyczą-
ce:

demograficznego potencjału turystycz-
nego Polski w latach 1975—1990, zasobów
czasu wolnego do 1990, udziału kon-
sumpcji turystycznej w spożyciu zbio-
rowym, wydatków ludności na turysty-
kę i wypoczynek, strumienia wydatków
zwiazanvch z krajowym ruchem tury-
stycznym.

Różne • placówki naukowe, opraco-

wują prognozy związane z warun-

kami życia ludności. Najbardziej
zaawansowane są opracowania pro-

gnostyczne dotyczące warunków

mieszkaniowych (w Instytucie Gos-

podarki Mieszkaniowej) co pomogło
niewątpliwie w. opracowąniu wielo-

letniego programu budownictwa

mieszkaniowego. Przygotowane zo-

stały również prognozy konsumpcji
indywidualnej oraz prognozy pozio-
mu struktury wyżywienia (w Insty-
tucie Pląnowania Komisji Planowa-
nia przy Radzie Ministrów i w Insty-
tucie Żywności i Żywienia).

JAK z tego krótkiego przeglądu
widać — powstała duża ilość

opracowań, zawierających liczo-
ne diagnozy i próby sformułowania
prognoz w różnych dziedzinach poli-
tyki społecznej, związanych z rozwo-

jem perspektywicznym kraju. Mimo

szeregu słabości, które dały znać o

sobie, zarówno w organizacji prac,

jak i w jakości opracowań* progno-
stycznych nie ulega wątpliwości, że

uzyskano ogromny materiał pozna-

wczy, umożliwiający dokonanie po-

głębionych diagnoz dotychczasowych
procesów rozwojowych i osiągnię-
tego stanu zaspokojenia potrzeb lud-
ności w chwili precyzowania progno-
zy, zwłaszcza w poszczególnych dzie-
dzinach warunków życia ludności i

urządzeń socjalnych i kulturalnych
— oraz ustalenie pożądanych i mó-
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Byłyby niezwykle potrzebne w nwSzych zakładach wy-
odrębnione szkoleniowe stanowiska pracy odpowied-
nio oznakowane z pełną dokumentacją i kompletem
narzędzi z należytym wyposażeniem w odzież ochron-

ną,-urządzenia bhp. Niektóre zakłady powinny nawet

dysponować urządzeniami treningowymi, zwłaszcza

przy tych stanowiskach, na których nie można się
mylić np. przy piecach hutniczych. Przydałyby się
specjalistyczne filmy, przezrocza.

Uważa pani, że zapędziłem się atoytnio. Cóż, można,
a nawet trzeba pomarzyć, że tak właśnie niedługo
będzie.

REDAKCJA: A Jakie marzenia «nuJe Pan Minister

na temat samego szkolnictwa zawodowego Czy jego
wąskospecjalis tyczny podział, niski na ogół poziom
wyposażenia warsztatów, nie najpełniejsze kwalifika-

cje kadr pedagogicznych nie mają negatywnego wpły-
wu na proces adaptacji zawodowej, na rozczarowanie

1 „niedostosowanie" młodzieży? Czy w samym syste-
mie szkolnictwa zawodowego nie należy szukać przy-

czyn późniejszej fluktuacji?

M. GODLEWSKI: Niewątpliwie musi,tu następować
dalsze doskonalenie procesu synchronizacji sieci tego
'szkolnictwa, rozmiarów rekrutacji i nomenklatury za-

wodów do potrzeb kadrowych gospodarki i poszcze-

gólnych regionów. Tu marzy mi się działanie szkol-
nictwa zawodowego na zasadzie: w czerwcu telefon

za rok kadry!
Jak to osiągnąć? Trzeba stosować szerokie profile

kształcenia i przesunąć okres specjalizacji na ostatnie
lata nauki. Zamiast jak dotąd, ksfctalcić już ód I kla-

sy oddzielnie murarzy, tynkarzy, betoniarzy, monterów

konsthikcji wielkopłytowych itp. należy kształcić

ogólnite morftażystów budowlanych, a dopiero prak-
tyczne zajęcia klas ostatnich, dopasować ściśle do po-
trzeb gospodarki jeśli można nawet do potrzeb re-

gionalnych, zakładając oczywiście dalszą specjalizację
w ramach pierwszego miejsca pracy.

Wieloletnie bilansowanie potrzeb przemyślu 1 pro-
filu szkolnictwa niewątpliwie potrzebne dla sprzężeń
globalnych .okazuje się w bieżącej praktyce bardzo
zawodne .Na przykład decyzja uruchomienia produkcji
samóchodów małolitrażowych w Bielsku-Białej czy au-

tobusów w Jelczu gwałtownie zmieniła strukturę za-

potrzebowania kadrowego tego rejonu. Dotychczasowy
system oświatowy na dostosowanie się dó tych zmian
musi mleć co najmniej kilka lat.

REDAKCJA: Czy więc nie Jest słusznie jsza koncep-
cja upowszechnienia szkolnictwa ogólnokształcącego,
ułatwiającego naukę zawodu w ramach późniejszej
pracy 1 ewentualną szybką preadaptację?

M. GODLEWSKI: Nowoczesnej gospodarce potrzeb-
na-jest nie kadra przyuczona lecz wysoko kwalifiko-
Warta, w zawodach i ilościach wynikających ze spo-

łecznego podziału pracy, postępu technicznego i roz-

woju usług. Nie można przecież kształcić dla samego
kształcenia. Szkolnictwo musi gospodarce zapewnić
pełną reprodukcję zasobów pracy w strukturze zgod-
nej ;z' jej poziomem i charakterem.

Trzeba sobie uświadomić, że istnieje pqnad 20 ty-
sięcy zawodów. Szkolimy w 500 specjalnościach. A

więc-profil każdej z nich jest już bardzo szeroki.

Chcemy jeszcze go rozszerzyć, przygotowujemy nową
nomenklaturę'zawodów, w której przewidujemy tylko
200 specjalizacji. Będziemy się starali od 1 stycznia
•1974 toku wszystkie ostatnie klasy w szkołach zawo-

dowych (nie tylko przyzakładowych) skierować na

praktyczną naukę zawodu do przedsiębiorstw.

Nie: łudźmy się jednak, że nawet najbardziej elas-

tyczny system szkolnictwa zdoła stworzyć warunki

pełnego wykorzystania zdolności ludzkich/Ten proces
bowiem odbywa się głównie poza szkoła. Każdy czło-
wiek mimo podobnego przygotowania zawodowego to

zupełnie inna osobowość, inne uzdolnienie.

Wśród np. pięciu techników samochodowych, którzy
ukończyli tę samą szkolę, jc-den sprawdzi się tylko
przy produkcji taśmowej tam będzie się czuł naj-
lepiej,- inny będzie w swoim żywiole dopiero w labo-
ratorium fabryki samochodów, czy też jako pomocnik

konstruktora lub technologa, trzeci ujawni najpełniej
sw<5J talent przy remontowaniu samochodów, a więc
w stacjach obsługi. Tam będzie mógł wykorzystać
swoją „smykałkę" l zaradność. Inny wykorzysta 1 za-

spokoi swoje ambicje, uczestnicząc w budowle fab-
ryki samochodów. '

Polityki zatrudnienia, która pozwoliłaby na'uwzględ-
nienie osobowości ludzkiej nie da się jednak prowa-
dzić przy pomocy okólników" i mechanicznych skie-
rowań do pracy. Tu potrzebny jest cały system porad-
nictwa, długi i sprawny proces adaptacyjny umożli-

wiający dostosowanie miejsca pracy do uzdolnień jed-
nostki, słowem właściwa polityka kadrowa. --

REDAKCJA: Czy szkoła, znająca przecież swoich
absolwentów, obserwująca ich przez kilka lat. nlo

powinna dawać sugestii właściwego wykorzystania
uzdolnień swoich wychowanków?

M. GODLEWSKI: W szkole zawcześnle wydawał
•ądy, mogą się one okazać bardzo zawodne, zwłaszcza

przy dotychczasowym systemie praktyk szkolnych.
Człowiejc musi się sprawdzić w bezpośrednim działa-
niu. Trzeba mu również ukazać konkretne możliwości,
jakie stwarza jego zawód. Wydział zatrudnienia pu-

blikuje listy: poszukuje się monterów, szlifierzy, fre-
zerów itp. dodaje — ile można zarobić na> tym sta-

nowisku brak natomiast danych o ko/ik'rltnych moż-
liwościach awansu w zawodzie. A to dopiero przema-
wia do wyobraźni młodego człowieka. Jakie ambicje
może on wiązać z nową pracą, czego oczekiwać? Po-
trzebna jest młodym ludziom ciekawa, kusżjca per-

spektywa, np. samodzielnego montowania polskich
urządzeń za granicą. Należałoby im przedstawić wszy-
stkie możliwości zawodu, budzić już na wstępie wyso-
kie aspiracje.

REDAKCJA: Czy tych aspiracji nie powinna za-

szczepiać już szkoła? Czy przygotowanie do zawodu
nie jest w szkolnictwie zbyt „suche", a niekiedy wręez
przestarzałe, naładowane szczegółowymi Wiadomoś-

ciami, które nietrudno zdobyć w pracy, a podawane z

katedry — nudzą i zniechęcają do samodzielnego my-
ślenia?

M. GODLEWSKI: W tych zarzutach jest dużo .racji.
Programy nauczania są przeładowane nadmiarem

szczegółowych informacji. Nie aktualizuje się też.
dostatecznie w miarę postępu technicznego; treści na-

uczania. Potrzebne są więc praóe — i prowadzifny je
— nad modernizacja treści programowych i podręcz-
ników w kierunku ich unowocześnienia I odciążenia
procesu nauczania od nadmiernej szczegółowość}.
Oczywiście wszystko zależy od ludzi, którzy ten pro. -

ces realizują. Kadra pedagogiczna średniego szkolnict-
wa zawodowego dysponuie iuż w większości wyższym
wykształceniem. Nauczyciele zawodu, z wyiątkiem
oczywiście tych zawodów rzemieślniczyph, w których
nie ma wykształcenia wyższego — "to inżynierowie.
W większości młodzi, a wiec Ich wiedza nie może być
przestarzała. Brak Im. niestety, na ogół przygotowania
pedagogicznego. Zdobvwają je na podyplomowych'
studiach pedagogicznych nrowadzonych w kilku uczel-
niach. Kieruję takim studium na Politrohnice w War-

szawie, duży ośrodek istnieje w AGH w Krakowie,
prowpdzi takie frształrenie Polifprhnika ^^ska 1 Gdań-
ska, działają takie zakłady w SGPiS i WĘR.

Fakt, że nauczyciele zawodu są młodzi ma swoje
ogromne plusy, ma i minusy. Wolałbym osobiście, żeby
uczyli zawodu nie ludzie prosto po studiach. lecz po

dłuższym stażu w przemyśle. Mogliby chyba dać mło-

dzieży więcej. ;

Warto także pamiętać, że w szkolnictwie zawodo-

wym, ponad 50 proc. programu to przedmioty ogól-
nokształcące. Wydaje mi się istotnym brakiem, że

nauczyciele, którzy je prowadzą, nie wicie maia po-

jęcia o przemyśle, dla jakiego kształcą młodzież. Gdy-
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, REDAKCJA: Czy mogliby „uniwersalny" obowiązu-
jący program dostosowywać do zainteresowań po-

szczególnych grup zawodowych?

M. GODLEWSKI: Oczywiście. Wyobrażam sobie,
właśnie, że polonista w szkole zawodowej rybołówst-
wa. górnictwa czy rolnictwa nie tylko może, ale po-
winien poznawać ucznia ze specjalnie dobranym zesta-

wem lektury nadobowiązkowej, lektury która rozbu-
dzi i pogłębi jego zainteresowania zawodowe, wzboga-
ci przeżycia wewnętrzne, nauczy patrzeć szerzej i

głębiej na pracę, któia go czeka. Zapozna go z poe-

tyką i romantyką zawodu. Na tych nauczycielach
właśnie spoczywa obowiązek zhumanizowania treści

zawodowego kształcenia wzbudzenia pierwszych wię-
zi emocjonalnych z przyszłym zawodem...

REDAKCJA: Czy to znów tylko sfera marzeń,
czy istnieje jakaś realna szansa osiągnięcia tego w

szkolnictwie zawodowym w najbliższym czasie?

M. GODLEWSKI: Program stwarza takie możliwoś-

ci, pozwala eksperymentować. Nauczyciele zdobywają
też coraz wyższe kwalifikacje. Nowy system płac uru-

chomił dźwignię dokształcania, uwalnia również na-

uczyciela od nadmiernych obowiązków.. Proszę sobie

wyobrazić, że 21 tysięcy czynnych nauczycieli (na pla-
nowanych 17 tysięcy), podjęło w tym roku naukę na

studiach wyższych. 20 tysięcy — uczestniczy w wa-

kacyjnych i śródrocznych kursach podnoszenia kwali-

fikacji, których celem jest modernizacja wiedzy i u-'1

miejętności. W tym tkwi ogromna szansa unowocześ-
niania szkolnictwa. Uważam ją za realną, gdyż wie-

rzę w człowieka. Wiem z praktyki pedagogicznej, że
nawet wtedy, kiedy wydaje sie on przeciętny, pozba-
wiony inicjatywy i talentu potrafi nagle, przy pomo-
cy impulsów społecznych przeobrazić się całkowicie,
wyzwolić z siebie ogromną energię i zapał' do pracy,
osiągnąć perfekcję, stać się doskonałym w swoim
zawodzie.

I o to właśnie chodzi

Rozmawiała: ANNA KUSZKO

Fot. ALEKSANDER JAŁOSlNSKI

USŁUGI SOCJALNE
CZY EKONOMIKA

MICHAŁ WINIEWSKI

„Wydajg się konieczne powstanie nauki, którą można by na-

zwać ekonomiką sfery nieprodukcyjnej (ekonomiką zasobów
ludzkich lub ekonomiką myśli), przedmiotem badań tej nauki
byłyby kompleksowo ujęte relacje między kapitałem ludzkim a

procesami ekonomicznymi, a zwłaszcza między tempem wzrostu
nakładów na kapitał ludzki a tempem wzrostu dochodu narodo-
wego... Trudność badawcza polega na znalezieniu miar, określa-
jących stopień wpływu kapitału ludzkiego na wzrost dochodu
narodowego".

TAK pisze na zakończenie iwe)

ciekawej 1 rzec można nowator-

skiej pracy MIECZYSŁAW NIE-

DUSZYNSKI").
, Potrzebę samodzielności dyscypli-
ny autor uzasadnia następującym W
ostatnich latach, bardzo szybkim
rozwojem sfery produkcyjnej i

Źnacznym zwiększeniem Wpływu
usług niematerialnych na wzrost go-
spodarczy (str. 11).

Wprawdzie, jak to zaznacza

we wstępnych rozważaniach Niedu-

szyński, dyscyplina ta nie jest jesz-
cze zdefiniowana, ale można podjąć
próbę bliższego sprecyzowania jej
charakteru. Zgromadzone w człowie-
ku zasoby (kapitał) wiedzy i zdro-
wia powodują wzrost wydajności
pracy i przynoszą w przyszłości
zwiększenie produkcji. Im więcej na-

gromadzi się kapitału ludzkiego, tym
większe są możliwości rozwoju go-
spodarczego kraju (25). Dlatego ce-

lem dyscypliny nazwanej ekonomi-

ką sfery niematerialnej jest bada-
nie relacji między wzrostem gospo-
darczym a wzrostem niematerial-

nych czynników rozwoju.
Można przy tym mówić o celu

maksymalnym i celu minimalnym.
Celem maksymalnym byłoby , prze-
^rbmfóźetife rafcfiunku " ekonomicz-

nego, za pomocą którego można by
określić wpływ szybkqsci wzrostu

„kapitału" ludzkiego na tempo wzro-

stu gospodarki narodowej i zarazem

ustalenie zależności odwrotnej. Brak

jest jednak odpowiednich nąrzędzi
badawczych, by można było już te-

raz ten cel realizować.
Jakimi narzędziami badawczymi

dysponować może ekonomika, sfery
nieprodukcyjnej? Aczkolwiek wybór
jest duży, występują zasadnicze

trudności, polegające na nieumiejęt-
ności mierzenia różnorodnych efek-
tów działania poszczególnych niema-

terialnych czynników rozwoju. Opra-
cowanie zaś jakiegoś sztucznego
miernika tych efektów może do-

prowadzić do błędnej oceny rzeczy-

wistego stanu rzeczy i w rezulta-
cie — do błędnych wniosków (str.
20). Najlepiej więc tymczasem sto--

sować metody zastępcze (np. wspól-
ny miernik wydatków i efektów ja-
kim może być pieniądz).

Zdaniem M. Nieduszyńskiego, do

czynników składających się na ka-

pitał ludzki należy zaliczyć: kształ-
cenie, rozwój nauki i techniki, o-

chronę zdrowia oraz działalność kul-

turalną. W rezultacie „kapitał" ludz-
ki dzieli się najczęściej na kapitał
wiedzy i kapitał zdrowia (str. 26).

TEORETYCY tzw. ekonomiki
kształcenia (lub oświaty) przy-

wiązują olbrzymią wagę
' do roli

tęgo właśnie czynnika rozwoju i u-

siłują w różnych krajach przy po-

mocy rozmaitych, dóść oryginalnych
zresztą metod zmierzyć wpływ o-

Światy na wzrost gospodarczy i ogól-
ny rozwój społeczeństwa. Praca nie

jest tylko liczbą roboczo-godzin,
twierdzą oni, zawiera ona' w .sobie
także zasób wiedzy i umiejętności
fachowych, nabytych w procesie
kształcenia. Idzie więc o zbadanie
efektów czynnika „złożoności pracy"
(S.G. Strumilin) lub też kształtowa-
nia się tzw. „reszty" (T.W . Schultz,
R.T . Solow), tj. wartości dóbr, jaka
pozostaje po odjęciu wartości pra-
cy i potencjału gospodarczego, trak-

towanej m. in. jako efekt podnie-
sienia kwalifikacji w wyniku kształ-
cenia. Wg T.W. Schultza współczyn-
nik elastyczności dochodowej popytu
na kształcenia wynosił w USA w

pierwszym półwieczu 3,5 — z cze-

go ma wynikać, że tzw. „inwestycje
W człowieka" są tylekroć bardziej
atrakcyjne niż inwestycje produk-
cyjne (str. 44).

Z obliczeń zaś F. Harbisona i Ch.

Myersa ma wynikać, że w USA in-

westycje w kształcenia są aż trzy
i pół raza bardziej opłacalne niż in-

westycje w kapitał gospodarczy (str.
54). Natomiast wg S.G . Strumilina,
w latach 1940—1960 trzykrotny
wzrost wydatków na oświatę mial

spowodować 6-krotny wzrost docho-
du narodowego w ZSRR (str. 49).

Nie ulega rzecz jasna wątpliwości,
że występują określone współzależ-
ności"! związki między poziomem
społeczno-gospodarczym a stanem

oświaty i pdziomem kwalifikacji

kadr pracowniczych, związki między
poziomem dochodu narodowego a

wysokością wydatków na kształce-

nie, współczynnik korelacji jest przy

tym dość silny.
Przy określonym poziomie 1 tem-

pie rozwoju, przy określonych struk-
turach produkcji konieczne są okre-
ślone zasoby wiedzy i kwalifikacji,
określone nakłady na kształcenie,
uwzględniające aktualne i przyszłe
potrzeby. Zasługą ekonomiki kształ-
cenia jest poznawanie tych prawi-
dłowości i poszukiwanie metod o-

kreślenia optymalnych współzależ-
ności i układów.

Niezbędnym warunkiem wydajnej
pracy człowieka, jest obok odpo-
wiedniego wykształcenia, jego pełna
sprawność fizyczna i duchowa. Czło-
wiek może osiągać w życiu i pracy
różny stopień sprawności fizycznej
i duchowej, podobnie jak zdobywa
niższy lub wyższy stopień kwalifi-
kacji zawodowych i ogólnego wy-
kształcenia (152). Badaniem poten-
cjału zdrowia, badaniem rozwoju
gospodarki narodowej pod wpływem
działania ochrony zdrowia, poszuki-
waniem prawidłowości w relacjach
między zdrowiem a gospodarką zaj-
muje _

si^^konomi^^z^^^^^

dajności pracy, tzw. absencji choro-

bowej, ^yypądkpwości, problem tar,
kosztu rozwoju, problem efektyw-
ności systemu organizacji ochrony
zdrowia i wiele innych. I znowu

można znaleźć wiele prawidłowości,
których poznanie ma istotne znacze-

nie dla doskonalenia metod i tre-

ści planowania.

WG Nieduszyńskiego, podobną
jak oświata 1 zdrowie rolę w

kształtowaniu „kapitału" ludz-

kiego odgrywa nauka 1 postęp tech-

niczny. Faktem jest, pisze on, źe ba-
dania i postęp techniczny wywiera-
ją stale rosnący wpływ na rozwój
gospodarczy, który można zmierzyć
za pomocą wzrostu dochodu narodo-

wego. Z drugiej strony istnieje
sprzężenie zwrotne, polegające na

oddziaływaniu szybkości wzrostu do-
chodu narodowego na rozwój badań
i postęp techniczny (str. 146). Ekono-
mika nauki zajmuje się więc ujaw-
nieniem prawidłowości w tym za-

kresie i poszukiwaniem mierników

pozwalających te związki wyrazić.

Nie wystarczy jednak badać posz-

czególne składniki „kapitału" ludz-

kiego. Coraz bardziej konieczne sta-

ją się badania kompleksowe, pozwa-

lające poznać mechanizmy oddziały-
wania całego zespołu niematerial-

nych czynników rozwoju. Nieduszy-
ński usiłuje tego dokonać nie tylko
w odniesieniu do naszego kraju, ale
— co jest bardzo ważne — bada
warunki Polski na tle rozwoju in-

nych krajów, ujawniając przy tym
bardzo dużo interesujących zjawisk
i prawidłowości. Z wielu analiz War-
to przytoczyć np. dane statystyczne
dotyczące wielkości dochodu narodo-

wego, nakładów na oświatę, naukę
i zdrowie i udziału tych wydatków
w dochodzie narodowym w krajach
RWPG. (Patrz tablica).

Nie ulega wątpliwości, że w obec-

nym świecie nauki ekonomiczne nie

mogą się ograniczyć do spraw pro-

dukcji materialnej. Tym bardziej —

polityka gospodarcza. Istnieją bo-

wiem określone optymalne relacja
między rozwojem gospodarczym a

rozwojem czynników niematerial-

nych, zwłaszcza w długich okresach.
Konieczna Jest — J*k to słusznie

podkreśla Nieduszyński — równowa-

ga dynamlcżna Składników dochodu

riarodówfego W sferach jego tworze-

nia i podziału oraz składników ka-

pitału ludzkiego, wyrażonych w na-

kładach ha ich rozwój (253). Szkoda

tylko, że autor nie wytrwał przy
koncepcji realizacji, jak to określił
celu minimalnego, jakim miało być
pokazanie możliwie szerokiego wa-

chlarza korelacji między niema-

terialnymi czynnikami rozwoju a

elementami ' gospodarczymi. Zbyt
często frapował go cel maksymalny,
dlatego niektóre wnioski są dość
Jednostronne i budzą wątpliwośtl.
Np.: „Uważając m udowodnioną te-

zę, zgodnie z którą same środki pro-

dukcji, bez twórczej działalności
człowieka nie odgrywają żadnej ro-

li we tozrośde gospodarczym, należy
uznać, ie decydującym czynnikiem
w rozwoju gospodarczym, kształtu-

jącym poziom i tempo wzrostu do-
chodu narodowego, jest kapitał
ludzki... " (str. 239). Niby prawda,
ale odwrotna teza jest chyba tak-
że prawdziwa; inżynier bez środ-
ków produkcji też niewiele stworzy.
Ponadto, może za mało krajów autor

objął badaniem, może okres badany
był za krótki, ale takie ^kraje np.

jak Bułgaria', a nawet Węgry odno-

szą. się trochę „niesfornie" do jego
wniosków, mając nie najlepsze
wskaźniki a dobre wyniki — może

, to wina mierników?

WĄTPLIWOŚCI budzi też sam

tytuł pracy. Jak pisze M. Nie-

duszyński: „Rezultatem działa-
nia • niematerialnych czynników roz-

iDoju są usługi socjalna,
takie jak kształcenie, badania i pra-
ce rozwojowe, ochrona zdrowia,
sport i turystyka, usługi kulturalna

itp. Do pozostałych usług niemate-

rialnych zalicza się Usługi świadczo-
ne• przez gospodarkę mieszkaniową,
administrację publiczną,, wymiar
sprawiedliwości t wojsko" (str. 11).
Czy to rteczywiśćie wszystko i czy

UsłUgl są „socjalnymi" ze Względu na

ich rodzaj czy też ze względu na

system ich finansowania i sposób
podziału? Czy występ zespołu beato-

wego, mecz piłki nożnej, prywatna
wizyta lekarska z odpłatnością po
100 i więcej złotych stanowią usłu-

gi socjalne? A przecież są to usługi
zdrowotne, kulturalne lub sportowe.
Jest prawdą, że wszystkie wymie-
nione dziedziny są w krajach socjali-
stycznych finansowane przede wszy-
stkim ze środków publicznych, ale
w książce Nieduszyńskiego o socjal-
nych aspektach usług niematerial-

nych nie ma- mowy. Czyż nie le-

piej więc, było zatytułować pracę:
„Niematerialne czynniki rozwoju"
lub też „Ekonomika sfery niepro-
dukcyjnej"?

Inne zastrzeżenia wiążą się z na-

uką i postępem technicznym. Nie u-

lega wątpliwości, że są to czynniki
rozwoju^ ale co wspólnsgo mają one

z usługami socjalnymi, a nawet z

„inwestycjami w człowieka"; chyba
tylko, że mogą przenikać do treści

oświaty, ale, to za mało, żeby stać

się przez to usługą socjalną lub usłu-

gą dla ludności.

Uwagi te w niczym nie umniejsza-
ją dużej wartości książki Mieczysła-
wa Nieduszyńskiego, która zmusza

do-innego niż jesteśmy przyzwycza-

jeni spojrzenia na prawidłowości
rozwoju Społeczno-gospodarczego 1

Już z *egd względu zasługuje na po-
ważne zainteresowanie.

J 5- Nledusjyńsk!. Analiza nakładów

Pochód narodowy I nakład, « I mieszka*»
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ŻYCIE I PRACA

MARIA JAKUBOWICZ

„Założenia modelu tereno-

wej służby zatrudnienia powin-
ny zmierzać do harmonijnego
łączenia funkcji bieżącej obsłu-
gi osób poszukujących pracy i
pośrednictwa pracy ze znacznie
sprawniejszym organizowaniem
dopływu pracowników do za-

kładów pracy oraz racjonalnym
zagospodarowaniem istniejących
zasobów pracy".

Z materiałów IX Plenum
KC PZPR.

PYTANIEM
wstępnym, na. które

muszą sobie odpowiedzieć auto-

rzy projektów modelu służby
zatrudnienia, są niewątpliwie cele
działania tego aparatu.

Wśród wielu definicji i sformuło-
wań, najbardziej lapidarne i. pełne
zarazem wydaje się ujęcie zagadnie-
nia w ustawie węgierskiej, « gdzie
stwierdza się, że celem tym jest u-

łatwienie zatrudnienia poszukującym
pracy i efektywna pomoc zakładom

pracy w rekrutacji i doborze odpo-
wiednich pracowników, przy u-

względnieniu zarówno miejscowych,
Jak i ogólnopaństwowych interesów

gospodarki.
W praktyce jednak bardzo trudno

pogodzić interesy zakładów pracy,
które poszukują kandydatów do

różnych prac, nie zawsze najbardziej
atrakcyjnych, z interesami obywate-
li realizujących swoje prawo do pra-

cy swobodnie wybranej i najbar-
dziej im odpowiadającej, i wresz-

cie — z wymaganiami ogólnej poli-
tyki zatrudnienia, w interesie któ-

rej leży optymalizacja wzrostu; za-

trudnienia i najbardziej racjonalny
rozdział zasobów ludzkich.-

Prace nad nowym modelem terenowe]
•łużby zatrudnienia, prowadzone od
dłuższego czasu w Ministerstwie ' Pracy,
Płac I Spraw Socjalnych, wchodzą po
IX Plenum KC PZPR w nawą, decydu-
jącą fazę. Jednym z punktów odniesie-
nia przy poszukiwaniu prawidłowych
rozwiązań są doświadczenia innych'' kra-
jów socjalistycznych, a takie w pew-
nej mierze — kapitalistycznych- Z tą
myślą Instytut Pracy 1 Spraw Socjal-
nych przygotował zbiór dokumentów
ilustrujących działanie terenowych służb
zatrudnienia i ich organizację w 10 kra-
jach Europy, a więc poza Polską — w

ZSRR, Czechosłowacji, na Węgrzech i
Jugosławii, oraz w Austrii, Belgii, . Fin-
landii, Francji5 f Szwecji:'

Problemem' JfeSt nie-

wątpliwie' c^prowadzeiiiS 'tfćT zrów-
noważenia podaży i p^opytu f?a ¥jrlP>'
cowników w układzie "

terenowym,
czyli usunięcie dysproporcji między
stanem, strukturą kwalifikacyjną i
rozmieszczeniem zasobów ludzkich
a potrzebami kadrowymi zakładów

pracy. Jak poszczególne państwa ra-

dzą sobie z tymi trudnościami?

JAK BILANSOWAĆ
POPYT Z PODAŻĄ?

Skonstatujmy ną wstępie, że w

żadnym z analizowanych krajów,
bez względu na warunki ustrojowe,
nie pozostawia się problemów góspo-
darki kadrami jej biegowi i nie li-

czy się obecnie na samoregulującą
rclę rynku pracy.

W warunkach gospodarki kapita-
listycznej, z uwagi na bezwzględny
prymat interesów pracodawców, wy-
siłki służb zatrudnienia zmierzają
do modelowania podaży siły robo-

czej, jako czynnika zmiennego, za-

leżnego od ofert pracy. Zdynamizo-
wanie działalności organów zatrud-
nienia znajduje w tych krajach wy-
raz w zastosowaniu całego zespołu
środków interwencyjno-ekonomicz-
nych. Służą one pobudzaniu mobil-
ności przestrzennej i zawodowej za-

sobów ludzkich stosownie do każdo-

razowych potrzeb kadrowych pra-
codawców.

I tak, we wszystkich omawianych
krajach kapitalistycznych używa się
m. in. arsenału bodźców, stymulu-
jących przemieszczenia osób poszu-

kujących pracy do okręgów o'trwa-

łym deficycie siły roboczej. Np. w

Szwecji system takich świadczeń o-

bejmuje: zwrot kosztów podróży, u-

ODMlA

YCH

trzymanie w czasie drogi T przepro-

wadzki, wypłaty „rozłąkowego" na

żonę i dzieci na utrzymaniu, świad-
czenie z tytułu podjęcia pracy poza
stałym miejscem zamieszkania lub
z tytułu osiedlenia (dla pracowni-
ków przenoszących się wraz z ro-

dziną). Zespół takich świadczeń w

korelacji ze sprawnym systemem
bieżącej informacji o możliwościach

pracy „na wyjazd" pomagają z pew-
nością w podjęciu decyzji i w- spra-
wie zmiany miejsca zamieszkania i

pracy. Różnorodne są także instru-

menty dla ułatwienia zdobycia, uzu-

pełnienia lub podwyższenia kwalifi-
kacji zawodowych zarówno osobom

poszukującym pracy, bądź powraca-

jącym do pracy po dłuższej przer-
wie (np. kobiety po odchowaniu dzie-

ci), jak i pracownikom zmuszonym
do zmiany stanowiska pracy wsku-
tek ubytku części zdolności do pra-

cy. Szczególną wagę przywiązuje się
do adaptowania kwalifikacji praco-
wników do nowej technologii.

Specjalny system zastosowano we

Francji, gdzie na cele szkoleniowe
utworzono Krajowy Fundusz Zatru-
dnienia (złożony z dotacji państwo-
wych i wpłat zakładów pracy), a

także wprowadzono — w wyniku po-
stulatów związków zawodowych —

instytucję płatnego urlopu szkole-

niowego dla każdego, spełniającego
określone warunki pracownika.

Kraje socjalistyczne mogą polity-
kę pełnego zatrudnienia uwzględ-
niać już w fazie budowy planów go-
spodarczych. Bilanse kadr i prze-

widywany napływ ludności do pra-

cy stanowią punkt wyjścia do pla-
nowania rozwoju gospodarki w każ-

dym regionie; a 'i&nierifdiay wżrbst"
zatrudnienia może być w maksy-
malnym stopniu synchronizowany
ze stanem i rozmieszczeniem zaso-

bów ludzkich. Pod tym kątem loka-

lizuje się przecież inwestycje w o-

środkach posiadających rezerwy ro-

bocze, koordynuje się plany budo-

wy mieszkań i dojazdów do pracy
z zapotrzebowaniem na pracowni-
ków, odpowiednio wyznacza się pla-
ny kształcenia kadr itd.

Krótko mówiąc — w warunkach,
socjalistycznych istnieje nie tylko
możliwość dostosowania ilości i ja-
kości kadr do potrzeb gospodarki
(np. przez odpowiednie ukierunko-
wanie szkolenia zawodowego), ale
również uzależnienia tempa i kie-
runków rozwoju gospodarki od o-

kreślonyoh potrzeb ludzkich. Mamy
tu więc do czynienia z działaniem

dwukierunkowym, w którym czyn-
nik łudzili sianowi podmiot działal-
ności gospodarczej.

Zadaniem organów zatrudnienia

jest współdziałanie w pracach nad

planami, opiniowanie i wnioskowa-
nie w sprawach dotyczących gospo-
darowania zasobami ludzkimi. Po-

tencjalne możliwości, jakie stwarza

nasz ustrój decydują o tym, że u-

dział tych organów w programowa-
niu polityki zatrudnienia jest ogrom-
ny.

Zaangażowanie socjalistycznych
służb zatrudnienia w działania dłu-

goplanowe nie umniejsza jednak ich

codziennych obowiązków w zakre-
sie obsługi ludzi poszukujących pra-

cy. Następne pytanie musi więc do-

tyczyć sposobów usprawnienia tej
obsługi.

JAK 03SŁUŻYĆ
POSZUKUJĄCYCH PRACY?

Wyrazem wysokich wymagań, ja-
kie stawia się służbie zatrudnienia
w krajach socjalistycznych może być
urywek przepisów węgierskich —

„Biura pośrednictwa pracy powinny
podejmować i kontynuować starania
w celu znalezienia pracownikowi
pracy aż do momentu jego zatrud-
nienia". Nie chodzi więc tylko o

skontaktowanie kandydata z zakła-
dem pracy, ale o efektywne zapew-
nienie mu zatrudnienia. Podobnie

pojmowane są obowiązki służby za-

trudnienia i w innych krajach so-

cjalistycznych.
Wobec tego, że na ogół w tych

krajach nie ludzie czekają na pra-
cę, ale praca czeka na ludzi (inna
jest sytuacja w Jugosławii, gdzie
trudności na rynku pracy rozwiązu-
je się m. in. przez emigrację zarob-

kową i zasiłki od bezrobocia), u-

sprawnienie obsługi interesantów

wydziałów zatrudnienia polega głów-
nie na tworzeniu służb specjalistycz-
nych i podniesieniu kultury pracy

tych urzędów. Do takich wyspecja-
lizowanych usług można zaliczyć in-

formację i poradnictwo zawodowe

(rozwinięte na Węgrzech i w Jugo-
sławii), specjalne służby do spraw

młodzieży — zajmujące się kierowa-
niem młodocianych do nauki zawo-

du, a absolwentów szkół — do pra-
cy i czuwających nad respektowa-
niem chroniących pracę młodzieży
przepisów (w CSRS i ZSRR), służby
zajmujące się organizowaniem nie-

zbędnych zbiorowych i indywidual-
nych przemieszczeń pracowników

np.' w ZSRR z Wieloma
świadczeniami pieniężnymi dla osób

podejmujących pracę poza miejscem
stałego zamieszkania).

Wobec wzrastającej rangi słjiżb
zatrudnienia np. w CSRS w 1971 r.

Prezydium Rządu zaleciło rozbudo-

wę kadrową wydziałów kadr, prze-

znaczając na to specjalne etaty 1

środki płacowe.
Ważna jest sama technika pośred-

nictwa pracy. Tu jednym z dobrych
rozwiązań jest kompleksowość ob-

sługi interesantów zapewniona np:-w

Szwecji i Francji. Posłużmy się. przy-
kładem komórki d.s . zatrudnienia

młodzieży w Paryżu. Młody człowiek

zgłaszający się do pracy dzięki zgru-
powaniu odpowiednich służb młodo-

cianych w tym samym lokalu -jest
kolejno poddany egzaminowi lekar-
skiemu i sprawdzianowi doradców

zawodowych, a następnie — uzbro-

jony we wskazania i przeciwwska-
zania lekarsko-zawodowe, kierowany
do pracy lub nauki zawodu. Na miej-
scu jest także opiekunka społeczna,
by przyjść z ewentualną pombcą
młodocianym, (np. w zapewnieniu za-

kwaterowania — chłopcom z północ-
nej Afryki itp.) .

Znacznie .trudniejszym i bardziej
kontrowersyjnym problemem1 jest
znalezienie prawidłowej formuły sto-
sunków między organem zatrudnie-
nia — a drugim jego kontrahentem,
tj. zakładem pracy.

URZĄD ZATRUDNIENIA -

ZAKŁAD PRACY

Różnice koncepcji występują' tu

takżę między poszczególnymi .pań-

stwami socjalistycznymi. Na Jednynł
krańcu znajduje się CSRS, gdzie or-

gan zatrudnienia jako gęstor władzy
decyduje o rozdziale pracowników,
czuwa nad przestrzeganiem w zakła-
dach pracy obligatoryjnych limitów
zatrudnienia i wyznacza zakładom
zadania w dziedzinie szkolenia za*
wpdowego, zatrudnienia określo-

nych kategorii pracowników itp,
u podłoża tego systemu leży, o-

czywiście, dotkliwy deficyt kadr. Na

drugim, krańcu jest system jugosło-
wiański, w którym ustalono zakrea

wzajemnych praw i obowiązków
między'zakładem pracy i komórką
pośrednictwa pracy. Zakład pracy

zobowiązany jest do zgłaszania
swych potrzeb kadrowych urzędowi,
który musi odpowiedzieć informacją,
czy dysponuje odpowiednimi kandy-
datami dp pracy. Zaniedbanie tego
obowiązku pociąga za sobą karą
dla organu zatrudnienia (grzywna.db
200 tys dinarów). Zakład pracy mo*
że, dle nie musi, korzystać z pomo-

cy przy angażowaniu pracowników,
a sprawy jego wewnętrznej gospo-
darki kadrami leżą poza zasięgiem
zainteresowań terenowej służby za-

trudnienia. To raczej' zakłady pra-
cy i— poprzez stowarzyszenie d.s.

pośrednictwa pracy (złożone z przed-
stawicieli organizacji gospodarczych
danej komuny) — czuwają nad dzia-

łalnością organów- zatrudnienia, de-

cydują o kierunkach polityki 1 gestii
funduszami zatrudnienia.

Pozycję pośrednią zajmuje system
Węgierski. Zakłady pracy zgłaszają
komórce pośrednictwa pracy swoja
zapotrzebowania na pracowników,
mogą ich jednak przyjmować we

własnym zakresie. System • obligato-
ryjnych skierowań do pracy możo
tam być wprowadzony lokalnie przez
władzę terenową, tylko wtedy, gdy
uzasadnia to sytuacja na rynku pra-

cy. Jednocześnie komórki pośredni-
ctwa mogą opracować listę priory-
tetową za'-ładów, aby zapewnić
pierwszeństwo w zaspokajaniu za-

potrzebowań ńa pracowników przed"
siebiorstwom o podstawowym zna-

czeniu dla gospodarki. .Test to wi.ęc
system elpstvc7ny, znrprzniący do

godzenia interesów jednostkowych
z ogólnymi.

W Związku Radzieckim biura po-
średnictwa pracy zostały utworzone

dopiero 1967 roku, a rozbudowa-
ne w 1968 r. Zadaniem tych biur

jest organizowanie informacji' O Wol-

nych miejscach pracy celem zatrud-
nienia osób, ubiegających się. o pra-

cę i włączenia do pracy w gospodar-
ce osób niepracujących, a będących
w wieku produkcyjnym. Biura po-
średnictwa pracy pobierają od za-

kładów pracy opłaty za usługi świa. -

dczohe w' zakresi? informacji o wol-

nych miejscach pracy i kierowania
do pracy osób ńie zatrudnionych W

góspodnrce. Mamy tu więc .do czy-
nienia z świadczeniem usług i to u-

sług opłacanych bezpośrednią. Co

wipeej, biura są finansowane atych
opłat;'.a wię£ .jak najbardziej zain-
teresowań? W świadczeniu dobrych
usług. Ta forma F0w;?7?nia urzędu
z- zairł^drm prac®- prowadzi nas do

ostatniego pytsria:

" JAK FINANSOWAĆ
SŁUŻBY ZATRUDNIENIA?

W 'krojach kapitalistycznych fun-
dusze, którymi dysponują urzędy za-

trudnienia, pochodzą ze składek u-

bezpieczeniowych pracodawców 1

pracowników oraz z dotacji pań-
stwowych. W krajach socjalistycz-
nych- rozwiązania są różne. O rą-

dziepkim systemie finansowania biur
z opłat przedsiębiorstw już wspom-
nieliśmy!* W CSRS biuro, jako część
aparatu rady narodowej, jest finan-
sowane przez państwo, w Jugosła-
wii- ,

— biuro dysponuje własnymi
funduszami, na które składają się
opłaty zakładów pracy i pracowni-
ków (1 proc. od funduszu płac), na

Węgrzech aparat jest opłacany przez

państwo, ale koszty werbunku pra-
cowników ponoszą zainteresowane

przedsiębiorstwa.
*

Dokonany przegląd kompetencji
służb zatrudnienia w różnych kra-

jach 1 pozwala na sformułowania
dwóch wniosków — po pierwsze —

szerokie jest pole do modyfikacji
naszego systemu pośrednictwa pra-

cy i gospodarki czynnikiem ludz-

kim, po drugie — mamy już w tej
dziedzinie osiągnięcia, które stano-

wić mogą wzór dia innych-krajów.
Wykorzystując więc doświadczenia

innych krajów, możemy kontynuo-
wać naśze prace nad nowym mode-
lem terenowych służb zatrudnienia.

B^HI
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żliwych kierunków rozwoju w da-

lekiej przyszłości.
Wykorzystano tę wiedzę w pro-

gramach problemowych rozwoju
oraz przy formułowaniu koncepcji
projektu planu perspektywicznego.

Pewien etap prac prognostycznych
został zakończony. Nasuwa się więc
kilka wniosków.

W wielu dziedzinach wyłania się
szereg problemów, które wymagają
konfrontacji, wymiany poglądów
wśród fachowców w różnych Ogni-
wach naukowych i osób pracujących
nad różnymi prognozami. Taka kon-

frontacja poglądów była przeprowa-
dzana np. na wstępnych etapach
opracowywania prognoz demografi-
cznych—dyskusja tocząca się wów-
czas na ten temat m. in. na ła-
mach prasy wniosła wiele cennego
do dalszych opracowań.

Należy pamiętać, że system pro-

gnozowania stworzono z myślą, iż

będzie to proces ciągły. Oznacza to
konieczność dalszego prowadzenia
prac nad poszczególnymi prognozami
i dyskusji nad nimi nawet wówczas,
kiedy w oparciu na ich wynikach
-na danym etapie opracowano kon-
kretne programy rozwojowe (np. w

odniesienu do ochrony zdrowia).

Wydaje się też niezbędne, postu-
lowane w 1971 r. przez prof. Jana

Szczepańskiego, skonstruowanie na-

ukowej prognozy syntetycznej całego
życia społecznego. Dalsze rozwijanie
systemu prognozowania wymaga ro-

zwoju kadr naukowych i przygoto-
wania ich do prac o takim chara-
kterze. Wymaga również stosowania
w pracach prognostycznych nowych
technik Obliczeniowych, włączenie
matematyków i programistów do po-

szczególnych zespołów prognozują-
cych. Wówczas możliwe będzie szer-

sze konstruowanie modeli.

Warto podkreślić, że w dziedzi-
nie prognozowania kraje członkow-
skie RWPG, współpracują ze sobą.
Np. podejmowane są wspólne opra-
cowania prognostyczne w ramach

działających stałych komisji RWPG,
następuje wymiana doświadczeń w

dziedzinie metod sporządzania prog. -

noz (m. in. ustalania socjalnych 1

kulturalnych potrzeb ladności), in-

formuje się o opracowaniach pro-

gnostycznych wykonanych ,w po-

szczególnych krajach.

Prace te stanowią niewątpliwie
pomost rzucony, między dniem dzi-

siejszym a przyszłością, zawierają
one przy tym nie tylko bgólne wizja
kształtu tej przyszłości, ale konkre-
tne propozycje rozwiązań, drogi doj-
ścia. do ustalonych przez nasz

ustrój społecznych celów.

ZDZISŁAWA CZYŻOWSKA

1) O pracach prognostycznych pisz*
K. Secomskt w książce „Prognostyka*'.
„Omega" WP 1971 r.

2) Prace przyjęte przez Prezydium Ko-
mitetu „polska 2000" oraz- dyskutowana
na konferencjach naukowych są publi-
kowane w Zeszytach wychodzących pod
wspólną nazwą „Polska 2000".

3) Szczegóły znajdzie czytelnik w opra-
cowaniu A. Vallisa pt. „Prognozowani*
kultury" PWN 1973 r.

34 (1145) 26.VI11.1973 r.
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ŻYCIE I PRACA

Xa. stare mury postoją jeszcze parę dziesięcioleci po gruntownej modernizacji. Aparacik ten należy jedynie przeczyścić, i nie wiążąc włożyć doń zerwaną nitkę Foto. CAF

W' maju każdy pracownik zakładu 'dostał kiwa
paski. Rachuba przyłożyła Ssę i obliczyła każdemu,
ile mu się teraz należy, a ile otrzymałby, gdyby nie
było tej reguBacji. Różnice in pius wynosiły od 100
do Ę00 złotych — średnio na jednego pracownika w

zakładach przedsiębiorstwa — 240 złotych. To duży
skok, ale zarobki zaczęły rosnąć już wcześniej. Od
Grudnia do dziś podniosły się średnio o có najmniej
4Q0 złotych na pracownika. A taka suma liczy się w

lekkim przemyśle, gdzie zarobki były na ogół niskie
w stosunku do wkładu pracy i jej wartości.

Łódzkie Zakłady Przemysłu Baweł-

nianego im. Obrońców Pokoju, dla

zagranicznych kontrahentów Union-

tex, a dla starych Łodzian wciąż
jeszcze tradycyjnie „Scheibler". Tru-
dno powiedzieć czy tu właśnie za-

niedbania, jakie przeżywał przemysł
włókienniczy i jego centralny ośro-

dek — Łódź były największe. Były
typowe, a skala wielkiego kombinatu

przydawała im draftiatycznych roz-

miarów. Prawie jedenaście tysięcy
pracowników lokuje „Scheiblęra"
wśród największych zakładów prze-

mysłowych Polski, a .ponad 60 pro-

cent kobiet, czyli około 7 tysięcy,
stanowi • największą załogę kobiecą
w całym polskim przemyśle.

Dało to więc największe nagro-

madzenie bolączek, nękających w

przedgrudniowym okresie tę grupę

zatrudnionych. W tych właśnie zak-

ładach odbyło się pamiętne spotkanie
z przedstawicielami kierownictwa

politycznego kraju, na początku 1971

roku, tu padły obustronne obietnice,
mające znaczenie nie tylko dla tych
zakładów, włókiennictwa, czy Łodzi,
leCz dla całego społeczeństwa. Stąd
też zap,evfne uwagą, jaką skupiają
na'sbfri'ete zakłady.

Z PIENIĄDZEM LUŹNIEJ

. Pieniądze, od których zaczęliśmy
tif relację, to rzecz, którą można po-

liężyp.' Wiadomo ile ich było, i ile

jest." Zresztą nie same. średnie są tu

wazrię: . Do. roku 1970, dwa i pół
tRSiąęą .tiłiesiĘcżnie to w- zakładaęh
byt ^ie; tyle komin — nie tak znów

odwalało' to od- przeciętnych — ile

ptffEfpi: który trudno było przesko-
cztfff^-Śiaewielkie — trudno wypra-

cowany. .

•—• nadwyżki likwidowane

były*ężSteami przez progresję podat-
kową? .1; aczkolwiek najrozmaitsze
premi^ktanpwiły pokaźną część wy-

nagrodzenia, .zależność zarobków od

jakośćh pęScy" nie była uchwytna.

Tfir.ąz zarobki są nie tylko wyższe,
ale przejrzyście skalkulowane — 80

procent stanowi stawka, resztę —

prernią.v!Z:lrobki."płaci się netto, już
bez ppdStku,: co dodatkowo uprościło
rachunek. Każdy wie ile i za co

dostają. . A dostaje -— jak na ten

zakład, — dość sporo. Trzy tysiące
mieąi^pańią. dla fachowców z przę-

dzaińijic^y tkalni Ho już nie ewene-

tnehf£jr§4' prządki i tkaczki (oraz
tkąeŹjĄ" Bo W' tym fachu ciągle jest

'rpężczyzn) zarabiające 8 600

i "3 800 złotych miesięcznie. Tyle też

zarobić fachowcy innych branż:

ślusafae, mećhapicy. , elektrycy i ele-

ktronicy.,
Wkźna jest przy tym nie tylko wy-

sokość zarobków, ale i to, jak One

są',.przyjmowane. W radzie zakłado-

we} kómbinatu twierdzą, że prawie
nie "ma ostatnio próśb o wyjaśnienie,
dlaczego akurat tyle się zarobiło,
zażaleń na obliczenia itp. A tp był
wszak parę lat temu główny motyw

LEKKI
PRZEMYSŁ

skarg pracowniczych. To samo mó-

wią przedstawiciele organizacji zwią-
zkowych z oddziału: przędzalni, tkal-

ni, wykańczalni.
Zarobki mają podstawowe znacze-

nie dla samopoczucia załogi i jej
stabilizacji, wszak stanowią podstawę
utrzymania. Nie jest to jednak je-
dyny z czynników decydujących o

stosunku do pracy. Są i inne, ściśle

zresztą z zarobkami związane. W

kombinacie, jak i w całej branży
na. czoło wysunęła si^ ps^ątnipr< mo-

dernizacja. Czekało si^ ńa nią wiele

lat, ale wreszcie sprawa n^szy^ą.tż
miejsca.'Zaczęto ją już przed cztere-

ma laty, wpierw powoli, ostatnio

szybciej. Program przeobrażeń ma

być zakończony dopiero w roku 1978,
a więc nieprędko, ale też zakres

prac jest ogromny i warunki ich

wykonania trudne.

W STARYCH MURACH

Budynki, które jeszcze pan Schei-
bler postawił, mają po gruntownej
przeróbce służyć następnym pokole-
niom. Mur jest zresztą zdrowy, so-

lidny, a dziś, gdy moda jest na se-

cesję, nawet ma swój-wdzięk i kolo-

ryt, których często są pozbawione
nowe funkcjonalne, według dzisiej-
szych pojęć, zabudowania fabryczne.
Czerwone mury starej tkalni, oczy-
szczone z brudu dziesięcioleci, pre-

zentują się ciekawie.' Tak samo z

czasem wyglądać będą . i inne gma-

chy. Ale nie względy estetyczne tu

zadecydują.

Przy wszystkichv inwestycjach
przemysłowych ń^j więcej z reguły
idzie w mury: roboty budowlane i

montażowej pochłaniające deficyto-
we materiały i zawsze ograniczone
moce przerobowe.. Przy '; takim in-

westowaniu, jak to '
ma miejsce w

ŁZB „UnionJex"j' pfac budowlanych
jest stosunkowo ńifewiele, a więk-
szość-środków iił^te na esenćję pro-

dukcyjną, czyli ną.- feąrk maszynowy,

cp znakomioie zwiększa : efektyw-
ność inwestycji. Tu ..zresztą nie było
wyboru. W cen tr.um-Łodzi nie moż-

na postawić nowych bloków fab-

rycznych bez wybulenia starych, co

oznaczałoby likwidację fabryki przy-

najmniej na jakiś' czas. A- tak pro-

dukcja trwa bez .przerwy,-a co naj-
ważniejsze, trwa zwarty kolektyw
fabryczny ze starymi bogatymi; tra-

dycjami-
— Pracowała tu moja babka, pra-

cuje wciąż jeszcze, matka i ja już
zdążyłam tu przepracować dwadzie-

ścia lat — mówi pracownica przę-

dzalni średnioprzędnej.
— Czy ma Pani córkę, która by

kontynuowała tę tradycję?
— Mam syna, - ale. nie chciałabym,

żeby tutaj pracował*
W czasach, gdy ludzie czekali na

pracę u Scheiblera, czy gdzie indziej
w bawełnie lub wełnie, nie była to

ERNEST SKALSKI

również piraca atrakcyjna. Była to

po prostu praca jedyna. Niestety,
mniej niż należało zrobiono w ubieg-
łych latach, aby tę ciężką pracę uat-

rakcyjnić. Rozwijano natomiast

branże konkurencyjne jeśli chodzi o

przyciąganie pracowników. W Łodzi
i okolicach, • by zrównoważyć prze-

mysł czysto kobiecy, powstał prze-

mysł metalowy i elektryczny, dający
ciekawszą pracę i lepsze warunki.

Zaś w samym lekkich przemyśle
starym gałęziom zagrażać zaczął
przemysł dziewiarski. Nie płacono
tam nawet spedjalnie więcej niż w

takiej bawełnie, ale powstawały no-

woczesne zakłady takie, jak w nie-

dalekim Teofilowie, z jasnymi, wen-

tylowanymi halami, z bezpiecznymi
maszynami, zapleczem socjalnym.
Modernizacja w bawełnie była więc
koniecznością nie tylko dlatego, że-

by poprawić wyniki ekonomiczne,
lecz — stworzyć warunki, w jakich
może i chce pracować robotnik dru-

giej połowy XX wieku. Sama pod-
wyżka płac, nawet największa, nie

zatrzymałaby kadr w zakładzie.

W tkalniach, za czerwonym od-

świeżonym murem, znajdują się hale,
które już przeszły modernizację i ta-

kie, które na nią jeszcze czekają.
Stare wyglądają stylowo i malow-

niczo. Z kręcących się pod sufitem

wałów napędowych ciągną się w dół

do maszyn pasy transmisyjne. Przej-
ścia między maszynami wąskie. Ob-

sługa , musi być stale czujna. Hałas

straszliwy. Oświetlenie zdążono już
zmienić, - wentylację też. Jest więc
widno i można oddychać, co stanowi

już zdobycz ostatniego okresu.

Zmodernizowana hala robi zupeł-
nie inne wrażenie. Wydaje się wyż-
sza, bo-nie ma transmisji — kazaa

maszyna ma własny napęd. Maszyny
są niskie, obudowane, z każdego
miejscą Widzi się całą wielką salę
i stosunkowo niewielką ilość pra-

cowników. Oczywiście jest widno,
nie za gorąco i nie duszno. Hałas,
niestety, taki sam jak w starej tkal-

ni, na to jeszcze nie ma sposobu.
Nausziiiki uwierały, wkładki do u-

szu powodowały bół głowy, teraz z

większym nieco powodzeniem zaty-
ka się uszy specjalnym gatunkiem
waty. Trochę pomaga.

Przędzalnia średnioprzędna też

jest w trakcie modernizacji. Mu-

rów dotychczas nie oczyszczono,

straszą brudem jeszcze z carskich

czasów. Otoczenie zagracone ponad
zwykłą miarę właśnie z powodu ro-

bót modernizacyjnych. W strasznym
stanie znajdują się jeszcze zapusz-

czone klatki schodowe i korytarze.
Postęp zaczyna się bowiem — i słu-

sznie — od hal produkcyjnych i to

nie wszystko jeszcze zdołał ogarnąć.
Zmodernizowana część posiada na-

tomiast jedyne w Polsce i bardzo

jeszcze rzadkie w świecie maszyny

bezwrzecionowe — prawdziwy prze-

wrót w tej profesji, liczącej sobie

parę tysięcy lat.

Niedoprząd, z którego skręca się
nitkę jest tu o wiele grubszy niż

w tradycyjnych wrzecionowych ma-

szynach, co eliminuje kilka stadiów
z procesu zmniejszania jego grubości.
Wchodzi on powoli do niewielkiego
pudełeczka skąd wysnuwa się nitka.

Gdy nić się zerwie, pracownica ob-

sługująca maszynę otwiera pudełecz-
ko, pędzelkiem oczyszcza z kurzu-

mechanizm, zamyka, wkłada doń z

góry zerwaną nitkę i niczego nie

wiąże. Dalszy ciąg nitki sam łączy się
z poprzednią częścią. Jest to rewo-

lucja nie tylko techniczna, ale i za-

wodowa. Skończyło się podstawowe
zajęcie prządek — wiązanie zerwa-

nych nitek. Można powiedzieć, że to

już nie ten sam zawód.

MODERNIZACJA JEST DOBRA,
ALE...

Ogólne wrażenie z porównania
starych i nowych przędzalni, bo ciąg-
le jeszcze sąsiadują onę ze sobą jest
takie same jak w tkalni. Nie tylko,
że sama praca o wiele łatwiejsza —

na nauczenie się wprawnego wią-
zania prządka potrzebowała trzech
lat — ale i warunki jej są bardziej
komfortowe. Pozostał tylko problem
hałasu. Nowe maszyny pracują
wprawdzie jakby nieco ciszej niż

stare, ale mają więcej łożysk, przez

co odgłosy ich pracy są wyższe i bar-

dziej nawet dokuczliwe.

Tam, gdzie modernizacja w posta-
ci wymiany sprzętu jeszcze nie do-

tarła, założono już nowe oświetlenie

i poprawiono zasadniczo klimatyza-
cję. Nie wszędzie to było możliwe.

W części budynku czekającego na

rychłą przebudowę zastosowano już
tylko prowizoryczne środki, które w

bardzo niewielkim stopniu zmniej-
szyły straszliwy upał.

W wykańczalni nie ma hałasu, za

to jest wysoka temperatura, wilgoć
i wyziewy. Żelazo wytrzymuje tu

bardzo krótko, ludzie muszą latami.
I tu odbywa się modernizacja i też

nie przechodzi bez zgrzytów. W ja-
snej i czystej hali stoi zmontowany
już wielki agregat produkcji NRF do
farbowania tkanin. Wszystko obudo-

wane, cały proces zamknięty, ale

dłużej niż godzinę pracować przy

tym urządzeniu jeszcze nie można.

Albo kubatura budynku za mała,
albo wentylacja nie taka jak trzeba,
w każdym razie, po godzinie wyt-
rzymać tu nie można. ;Cqś trzeba

będzie pKfeit-obić, a tyfoJS&sem pra-

dłje /się?'tjezprzerwy"'M^ąśieclhićłi
halach, czarnych, zaparowanych i w'

duszących wyziewach.

Są i inne przejściowe niewygody.
Obok siebie stoją archaiczne maszy-

ny drukarskie do tkanin i ich nowe

odpowiedniki. W starych ręcznie u-

stawia się ciężkie walce tak, aby
farby trafiały na swoje miejsce i dłu-

go kręci się ogromnym kluczem wy-

stające koła zębate. W nowych za-

łatwia to elektroniczna aparatura
sterownicza; szafy z niezliczoną ilo-

ścią różnorodnych przycisków,
światełek i zegarów. Urządzenia te

jednak wymagają więcej miejsca,
drukarnia musiała się więc powięk-
szyć, ścieśniając tymczasem szatnię
męską.

Zakłady są jednocześnie normal-

nym miejscem pracy i placem bu-

dowy. Wyłącza się kolejne fragmen-
ty budynków, wydłuża się więc i

komplikuje transport wewnętrzny,
dochodzi dodatkowa ciasnota, hała-

sy, niewygody. Budowlani też mają
gorzej niż na normalnej budowie.

Część prac Wykonuje przedsiębiorst-
wo budowlane, lecz dużo robią wła-
sne służby budowlane zakładu. Po-

trzebują one doskonałych wszech-

stronnych fachowców do skompliko-
wanych i zróżnicowanych prac, a

taryfikatory ograniczają ich zarobki,
które są niższe niż w przedsiębior-
stwach budowlanych, gdzie praca

jest typowa, prostsza i odbywa się
w łatwiejszych warunkach. Trudno

więc utrzymać ludzi, z którymi prze-

budowa szłaby szybciej i sprawniej.

Dla kogoś, kto nie zna przemysłu
włókienniczego,, nawet zmodernizo-

wane-hale „Uniontexu" byłyby nie-

zwykle ciężkim miejscem pracy. Ale

tutejsi pracownicy pamiętają, jaki
był punkt wyjścia i widzą, że to co

jest, to wielki postęp. Dlatego akcep-
tują czekanie na swoją kolejkę do

modernizacji, godzą się z trwającą
latami budową.

Bardzo trudno jest.uchwycić eko-
nomiczne wyniki modernizacji. Jest

na to o wiele za wcześnie. Dość

trudno jest nawet powiedzieć coś

0 czysto produkcyjnych rezultatach,
bo asortyment zmienia się teraz bar-
dzo szybko, stale robi się coś nowego,
1 zróżnicowane są procesy produk-
cyjne.

Nowe o wiele wydajniejsze nia-

szyny wprowadza się wraz z nowymi
normami, ale założenie oświetlenia

czy wentylacji nie pociąga za sobą
rewizji norm, a znacznie poprawia
warunki pracy, zmniejsza zmęczenie,
zwiększa wydajność i staje się czyn-

nikiem zwiększającym zarobki. To

wszyscy rozumieją.

SZANSE W BAWEŁNIE

Nie znaczy to, że modernizacja
oznacza tylko i wyłącznie ułatwie-

nie dla wszystkich; Niezależnie od

trudności okresu przejściowego,
powstają- komplikacje ewidentnie

związane z nowym sprzętem. Nie

należą do rzadkości pracownice, pra-

cujące przy tej samej maszynie, przy

której je postawiono w roku 1945,
a nawet dawniej. Tym bywa trud-

niej przystosować się do nowej te-

chniki. Kierownictwo odddziału sta-

ra się więc przy nowych maszynach
stawiać w miarę możliwości mło-

dych pracowników, najlepiej po

szkole przyzakładowej. Zręczność w

palcach nie będzie już potrzebna
W nowych przędzalniach, ale tam

i gdzie indziej trzeba będzie znać się
na bardziej skomplikowanych '

ma-

szynach, przy których nikt już nie

spędzi całej swej zawodowej kariery,
bo zmieniać się one będą szybciej.
Granice między prządkami i tkacz-

kami a mechanikami i elektrykami
stają się nie tak już hermetyczne.
Zauważają to przede wszystkim mi-

strzowie, choćby po tym, że dawniej
prządka czy tkaczka wołała: „Panie
majster, coś się zepsuło!" a teraz

mówi, co się zepsuło i co trzeba

zrobić.

W sumie praca zrobiła się więc
ciekawsza, lepiej płatna i odbywa
się w lepszych warunkach. Coś się
wreszcie ruszyło. Bawełna przestała
być bocznym torem, na którym tkwi-
li z przyzwyczajenia starzy fachow-

cy, a skąd uciekali po krótkim doś-

wiadczeniu młodzi. Widać to po spa-

dającej płynności kadr. W roku 1969

zwolniło się 18,21 proc. załogi, a w

roku 1970 odeszło 17,86 procent.
Kiedy jednak zarysowały się perspe-

ktywy poprawy w roku 1971, odeszło

tylko 14,30 proc. W zeszłym roku —

13,97, w tym nadal występuje po-

dobna tendencja. Zbieżność z popra-

wą zarobków i modernizacją zakła-

dów nie wygląda na przypadkową.

Poprawa dotyczy nie tylko „Union-
texu". W innych zakładach jest po-

dobnie. Na płynność załogi wpływa
ogólny stopień satysfakcji. Kiedy
jest źle, człowiek częściej zmienia

miejsce choćby nawet nie miał pew-

ności, że przechodzi na lepsze. A po-

prawa zmniejsza ochotę do próbo-
wania innych warunków, nawet gdy-
by wyglądały zachęcająco.

Nie znaczy to, że „Uniontex" nie

ma problemów kadrowych. Stale

brakuje kilkuset ludzi różnych spe-

cjalności, mimo że w miarę moder-

nizacji trzeba ich coraz mnićj. Na

początku lat sześćdziesiątych praco-

wało w Zakładach im. Obrońców

Pokoju 12 tysięcy ludzi, teraz miniej
niż 11, a po modernizacji trzeba bę-
dzie tylko 9 tysięcy, lecz trudno bę-
dzie uzyskać nawet tę liczbę.

Średnia wieku pracownika pod-
chodzi już pod czterdziestkę a naj-
większą stabilność wykazywali do-

tychczas właśnie starzy pracownicy.
Poprawa, która następuje, przyszła
dość późno. Bawełna musi odrabiać

okres zrozumiałej niechęci do pracy

w niej, co jak widać jest zadaniem

niełatwym, lecz wykonalnym.
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• tlT. Pa.df hasło wywoławcze „meble" — odzewem

int^e£robłem6w ^«aplikowanych i wyma-gających sprecyzowania. Wchodzą tu w ere —

lamo pojmie mebla, tworzywo, z którego ^noże on

być wykonany i ewolucja w tym zakresie cefhy cha"
rakteryzujące wartość użytkową i rynkowa tego to-

Waru, procesy technologiczne 1 b7za J^dukcyjna.
Wzornictwo i moda, formy ekspozycji mebllłich
iprzedazy oraz jej zaplecze. Spróbujmy praeanaU-
«owae niektóre z tych kwestii. y przeanaU*

.J^16^1* zacznie się w ostatnich czasach roz-

•zerzyło. Brukselska nomenklatura statystyczna obej-
^±,^P<?ZyCJa^h^meble" nawet takie artykuły, jak
materace koce, kołdry, śpiwory. Nie idąc aż tak da-
leko, trzeba wszakże uwzględnić, że rozwijający sf«
•zybko nowoczesny przemysł usług, zwłaszcza gastro-
nomicznych i turystycznych, wymaga dostaw specjał,
nych mebli przystosowanych do jego potrzeb pod
względem funkcjonalności, nowoczesności, zapewnie-
nia komfortu. Chodzi tu o meble do wyposażenia
restauracji, kawiarń i Innych zakładów gastronomicz-
nych, hoteli, moteli, itp. Rozwój zaplecza socjalnego
1 służby zdrowia stwarza zapotrzebowanie na mebla
do odpowiedniego urządzenia stołówek, klubów, sal
rekreacyjnych, gabinetów lekarskich. Walka o prze-
strzeń w zagęszczonych biurach, szkołach — postu-
luje konieczność wymiany monstrualnych nieraz me-

bli na nowoczesne, funkcjonalne i ustawne.
Człowiek współczesny chce mieć nie tylko funkcjo-

nalnie i estetycznie urządzone mieszkanie — ale chce
też pracować, odpoczywać 1 wojażować w kultural-
nych warunkach. Meble stają się więc jednym z waż-

nych elementów indywidualnego 1 społecznego stan-
dardu życia.

Z osobistego punktu widzenia obywatela najważ-
niejsze są oczywiście meble mieszkaniowe. Decydują
one o urządzeniu oczekiwanego często latami „ogni-
ska domowego". Dla wielu ludzi, których mieszkania
Eą zagracone różnymi quasi-meblami z czasów woj-
ny 1 z okresu bezpośrednio po wojnie — wymiana
tych gratów na nowoczesne, ładne meble stanowi
niejako próg awansu życiowego i społecznego.

W ramach pojęcia mebli mieszkaniowych istnieje
szeroka gama potrzeb, wynikająca z różnych możli-
wości finansowych nabywców, ich grup wieku — de-
cydujących w dużej mierze o upodobaniach i gustach,
z różnych wielkości mieszkań i gabarytów poszcze-
gólnych pomieszczeń, wreszcie naturalnej chęci róż-
norodnego urządzenia tej samej przestrzeni miesz-
kalnej.

Tak zróżnicowany i chłonny rynek powinien być
wnikliwie analizowany z punktu widzenia realnego
1 potencjalnego popytu na różne kategorie i rodzaje
mebli. Dotychczasowe sondaże prowadzone przez Biu-
ro Współpracy z Konsumentem „Opinia" — nie mogą
zastąpić pełnej analizy rynku.

Dopiero na podstawie wnikliwie przeprowadzonych
badań rynkowych może być ustalona strategia roz-

woju przemysłu meblarskiego na dłuższy okres czasu.

Założenia rozwoju tego przemysłu powinny się opie-
rać na wszystkich wspomnianych wyżej elementach,
a zwłaszcza na przewidywaniach rozwoju budownictwa
mieszkaniowego, turystyki i gastronomii, placówek służ-
by zdrowia i zaplecza socjalnego, rozbudowy obiektów
szkolnych, biurowych itd. Do tego trzeba dodać moż-
liwości eksportu, które są duże zarówno na rynki so-

cjalistyczne. jak i kapitalistyczne, a ograniczone tylko
naszą zdolnością produkcyjną i poziomem wyko-

KULEJĄCA PROGNOZA

Według opracowanych już prognoz, w ciągu najbliż-
szych 20 lat zapotrzebowanie na meble wzrośnie po-
nad 3,5-krotnie. Szacuje się, iż w roku 1990 jego war-

tość wyniesie 56,5 mld zł. Rynek krajowy ma uczest-

niczyć w tym zapotrzebowaniu kwotą 44,5 mld zl,
zaś eksport — 12 mld zł. W myśl prognoz, potrzeby
mają być pokryte dostawami produkcji krajowej war-

tości 50 mld zł i importem wartości 6,5 mld zł. Ozna-
cza to, iż w stosunku do 1390 roku produkcja krajo-
wa wzrośnie ponad 3-krotnie, eksport ponad 6-krotnie,
a import 6,5-krotnie. Dynamika obrotów zagranicz-
nych ma więc być dwa razy wyższa niż wzrost pro-

dukcji krajowej.
Czy te perspektywiczne założenia znajdują uzasad-

nienie w dotychczasowym trendzie rozwoju zagranicz-
nych obrotów meblami? W okresie 1966—1970 wskaź-
nik wzrostu eksportu mebli do krajów socjalistycznych
wynosił 74,6 proc., do krajów kapitalistycznych 19

proc. — średnia wzrostu eksportu za ten okres kształ-
towała się więc na poziomie 62.4 proc. W latach 1971

j 1972 eksport do krajów socjalistycznych miał charak-
ter stabilny, do krajów kapitalistycznych odznaczał się
większą dynamiką, ale łącznie globalny wzrost eks-
portu w roku 1971 nie przekroczył 7,5 proc. w stosun-
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ku do roku 1970, a wzrost eksportu w 1972 r. nie
przekroczył 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzed-
nim. Skorygowany w górę w stosunku do pierwotnej
wersji plan na 1973 rok przewiduje wzrost eksportu,
o 7 proc. W gumie rysuje się więc raczej
tendencja do stagnacji. Jej przyczyną, jak już stwierdzi-
łem, jest niedostateczny potencjał produkcyjny prze-
mysłu meblarskiego, który ma coraz większe kłopoty
z zaspokajaniem popytu na rynku wewnętrznym. Stąd
wniosek, iż osiągnięcie przewidzianej w prognozie dy-
namiki zagranicznych obrotów meblami zależy od tem-

pa i kierunku rozwoju bazy produkcyjnej tego prze-
mysłu.

ZMIENIAĆ CZY POWIELAĆ?

W bieżącej 5-latce na rozwój branży meblarskiej
przeznacza się 3,5 mld zł, tj. tyle, co w całym ubie-
głym 25-leciu. Tym większym jednak problemem staje
się ustalenie koncepcji długofalowego rozwoju tej
branży i wynikających z tej koncepcji założeń inwe-
stycyjnych. Problem ten sprowadza się do wyboru jed-
nego z dwóch wariantów:

czy w dalszych inwestycjach oprzeć się na dotych-
czasowych fabrykach mebli i powielać te zakłady,

czy też sięgnąć do rozwiązań nowoczesnych, zarów-
no w odniesieniu do surowców wyjściowych, jak i pro-
filu produkcyjnego zakładów?

Wiele argumentów przemawia za tym drugim roz-

wiązaniem.
W rozwoju przemysłu meblarskiego na całym świe-

cie widoczna jest tendencja wzrostu surowców kon-
kurencyjnych w stosunku do drewna. Przejawia się
to w spadku udziału mebli z drewna w ogólnych
obrotach światowych na rzecz mebli metalowych oraz

z surowców sztucznych. Zwiększa się również w obro-
tach udział mebli specjalnych, np. chirurgiczno-me-
dycznycH" itp. W miarę postępów chemizacji: proce-:'
sów produkcyjnych w przemyśle meblarskim, meble
z drewna nabiorą charakteru luksusowych, natomiast
meble z tworzyw sztucznych, metalowe oraz kombi-
nowane (drewno i inne surowce) staną się meblami
popularnymi. Wydaje się zatem, że u nas powstaje
konieczność budowy i rozbudowy zakładów użytku-
jących surowce z tworzyw sztucznych.

Szybki rozwój przemysłu turystycznego i gastrono-
micznego każe się też zastanowić nad specjalizacją
określonych zakładów w produkcji mebli dla hoteli,
moteli, klubów, zakładów gastronomicznych, przemy-
słu rozrywkowego ltd. W obecnej fazie — kształtowa-
nia się profilu produkcyjnego zakładów i związa-
nych z tym inwestycji — jest jeszcze pora na uwzglę-

dnienie tego kierunku produkcji: zaniedbanie tej szan-

sy byłoby, moim zdaniem, wielkim błędem, zarówno
z punktu widzenia rynku wewnętrznego, Jak i zagra-
nicznego.

Ustalając strategię rozwoju branży meblarskiej na-

leżałoby również założyć zrównanie standardu mebli
krajowych i przeznaczonych na eksport. Stworzyłoby
to warunki swobodnego przepływu masy towarowej
z kraju za granicę i na odwrót oraz manipulowania
nią zależnie od popytu na rynku wewnętrznym i moż-
liwości lokacyjnych na rynkach zagranicznych. Moż-
liwość swobodnego manewru masą towarową, prze-
suwania jej z jednego segmentu rynku do drugiego
jest z wielu względów dogodna dla eksportera i dla
odbiorców krajowych.

Zrównanie standardu mebli nie będzie zadaniem
łatwym, wymaga zwłaszcza podniesienia jakości pro-
dukowanych w kraju okuć, oklein, wkładów tapieer-
skich itp., które dla produkcji przeznaczonej na eks-
port są dotychczas importowane.

Założenia inwestycyjne powinny również uwzględ-
niać możliwość kooperacji międzynarodowej w budo-
wie nowych zakładów. Zwłaszcza nowoczesne metody
organizacji wielkoprzemysłowych procesów techno-
logicznych i technicznych, które stworzyłyby szansę

odejścia od metod rzemieślniczych, cechujących więk-
• szość naszych zaikładów meblarskich, mogą być inte-
resującym tematem kooperacji z przemysłami zagra-
nicznymi. Kooperacja przyspieszyłaby temno inwestycji
i produkcji, przyczyniając się do szybkiej amorty-
zacji nowo instalowanych ciągów produkcyjnych
i zwrotu zaangażowanych kapitałów.

HANDEL RZECZNIKIEM KONSUMENTA

Nowego spojrzenia i zasadniczej reorganizacji do-
maga się handel meblami. Handel wewnętrzny w bran-

: ży"* rrrebferskiej. przyzwyczajony do głodu''mebli, cen-

tralnej dystrybucji, gnębiony ciasnotą pomieszczeń
sklepowych i magazynowych — nie spełnią swego za-

dania.
Należałoby przede wszystkim podnieść rangę han-

dlu — wewnętrznego i zagranicznego — jako rzecz-

nika interesów klienta wobec przemysłu. Jak to zro-

bić? Wszystkie administracyjne próby rozwiązań sto-
sowane w ciągu 25 lat nie dały rezultatu. Poddanie
przedsiębiorstw handlu meblami jednej centralnej dys-
pozycji, narzucanie im gestii przemysłu prowadzi do
zaniedbywania rzeczywistych potrzeb rynku. Jeśli pro-

dukcja przemysłów rynkowych ma zaspokajać stale
rosnące potrzeby ludności, co jest akcentowane szcze-

gólnie silnie w ciągu ostatnich lat — to organi-

zacje handlowe powinny reprezentować Interesy klien-
tów 1 dawać gwarancje, że interesy te nie utoną W
(centralnym aparacie w powodzi innych wielkich pro-
blemów. .

Moim zdaniem, wymaga to przejścia z metod admi-
nistracyjnego zarządzania i dystrybucji do swobodnej
działalności handlowej. Innymi słowy, przedsiębior-
stwa handlu meblami powinny mieć prawo bezpo-
średnich stosunków handlowych z producentami, pr»«
wo zamawiania mebli u tych wytwórców, którzy przy-
stosowują się do potrzeb rynku, a wycofywania MV
z tych zakładów, które nie uwzględniają jego wyma-
gań. Przedsiębiorstwa handlowe powinny młeó teł
możność wyboru między producentem krajowym a do-
stawcami zagranicznymi i — w porozumieniu » eks-
porterem, tj. przedsiębiorstwem handlu zagraniczne-
go „Paged-Meble" — imoortować to meble, na które
Istnieje popyt nie zaspokojony przez nasz przemysł,
czy to z powodu braków asortymentowych, czy nieod-
powiedniej jakości wyrobów. Korzystnie wpłynęłoby
również na urozmaicenie podaży mebli szersze do-
puszczenie na rynek wyrobów spółdzielczych, przemy-

'

słu terenowego i innych wytwórców. Sektory gospo-
darcze, zajmujące się wytwórczością, powinny? mied,
prawo prowadzenia własnych sklepów. Rozwiązani®
to ożywiłoby jakże smutny dzisiaj obraz zuniformiWł-
wanych sklepów i „salonów" meblowych.

Oczywiście, przy pełnej swobodzie handlowej przed-
siębiorstw pozostałyby pewne zagadnienia wymagając*
kompleksowego ujęcia, jak np. kwestia prowadzeni»
pogłębionej analizy rynkowej i marketingu, zagadnie-
nia inwestycji, szkolenia kadr itp. Nie zmieniałoby to
Jednak zasadniczej tendencji: tworzenia warunków
przejścia z rynku producenta do rynku klienta l W
pewnlenia dbałości o jego interesy.

GDZIE HANDLOWAĆ?

Nowoczesne domy meblowe mają dziś nierzadko po-
wierzchnię dochodzącą do kilkudziesięciu tysięcy n»ł-.
trów kwadratowych, obejmującą ekspozycję mebli
1 magazyny. Taka powierzchnia pozwala na wkompo-
nowanie oferowanych do sprzedaży mebli w natural-
ne otoczenie i pokazanie poszczególnych części miesz-
kała: pokoi stołowych, svpialni, gabinetów, pokoi
dziecięcych, kuchni, tak jak powinny być urządzane
w rzeczywistości: a więc właściwie usytuowanych
1 z niezbednymi komponentami wnętrza, Jak dywa-
ny, chodniki, zasłony, obrazy, światło, kwiaty. W ze-

stawieniu wszystkich elementów, tworzących harmonii
1 kulturę mieszkania można bowiem dooiero wyekspo-
nować cechy mebla: jego funkcjonalność, walory este-

tyczne, zgranie ze wszystkimi pozostałymi elemen-
tami.

Meble, które się klientowi podobają, muszą być na-

tychmiast do jego dyspozycji. Nie może wchodaić
w grę zabawa w chowanego, polegająca na wysta-
wianiu w oknach rzeczy, których nie ma w magazy-
nach. Okno wystawowe jest ofertą wiążącą sprzeda-
jącego, klient ma prawo nabyć eksponowany w irtm
towar.

Domy meblowe powinny mieć dohrze zaopatrzone
zaplecze magazynowe mogące sprostać każdorazowemu
popytowi i automatycznie odnawiające swe zapasy.
Domy meblowe należy budować na neryferiach ml8l8t«
zaoewniając im dogodne warunki dolazdu dla klien-
tów, duże zaplecze parkingowe oraz bocznice kolejo-
we dla dowozu towarów. W dużvch aglomeracjach
miejskich klient woli dojechać kilka, czy nawet kil-
kanaście kilometrów do domu meblowego, o którym
wie, że iest dobrze zaopatrzony, niż być skazanym
na wędrówkę nd jednego sklepu meblowego do dru-
giego w poszukiwaniu potrzebnego mebla. Niezbędne
sa też porządnie snorządzone kitalogi, w których
klient mógłby znaleźć wvstarczaince informacje o pa-
rametrach mebli, surowcach, z których zostały wy-
konane. cenie i adresach domów meblowych, gdzlt
towary te są do nabycia.

Potencjalny popyt na meble znacznie wyższy
niż popyt realnv. Wynika to w dużei mierze tp struk-
tury dostaw towarów na rynek -wewnętrzny. W ciągu
ostatnich 15 lat towary żywnościowe stanowih' w uję-
ciu wartościowym od 47—57 proc. ogólnpi masv towa-
rów rynkowych, a towary nieżywwSH iw" 4®—53

proc., w tym meble od 2,4—3 proc. W stosunku do ca-

łej masy towarowej na rynku daje to wskaźnik od
1,2 proc. do 1,5 proc.

Unowocześnienie i rozbudowa bazy produkcyjne}»
dalekowzroczne nastawienie się na stale rosnące i zróż-
nicowane zapotrzebowanie rynków — kratowego 1 aa»

granicznego — zmiana form handlu wewnętrznego^
zrównanie standardu mebli krajowych i zagranicznych
— wszystkie te elementy wiążą się z możliwością ma-

newru, pozwalającego na wykorzystanie koniunktury
światowej w tej branży.

starych gratów" na ładne meble Jest dla niejednej rodziny progiem awansu życiowego 1 społecznego FOT. ARCHIWUM
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Nawiązując do wymienionego w poprzednim arty-
kule głównego kryterium społecznego — łatwej do-
stępności lokalizacyjnej do nowoczesnych usługt
w tym równlei najwyższego rzędu I do nowo-

czesnych miejsc pracy dla całej ludności, naleiy
podkreślić, że głównym środkiem realizacji tego
kryterium jest odpowiednie sterowanie procesem
budownictwa mieszkaniowego. Wymieniono głów-
ne kryterium społeczne trzeba uzupełnić dwoma do*
datkowyml I bardzo istotnymi warunkami, a miano-
wicie O kryterium jakości warunków iycia oraz spo-
łecznych więzi środowiskowych.

ODNOSZENIE jakości warun-

ków życia w zakresie mieszkal-
nictwa wyraża się w koniecz-

ności nie tjrlko zapewnienia niezbęd-
nej ilośpi mieszkań dla wzrastają-
cej ilości rodzin (m. in. wskutek ak-
tualnie dość szybko malejącej liczeb-
ności rodziny), ale również w za-

spokojeniu wzrastających szybko
wymagań jakościowych dotyczących
warunków zamieszkania. Znajduje
to swój wyraz w konieczności likwi-

dacji wielkiej liczby substandardo-

wych mieszkań, co zwiększa program
nowegó budownictwa mieszkaniowe-

go, a co-za tym idzie zwiększa rów-
nież możliwości przestrzennego ste-

rowania tym programem.

Jednocześnie wymagania wysokiej
Jakości warunków życia mogą po-

ważnie wpłynąć na preferowanie
rozwoju określonych typów miast

1 regionów, powszechnie bowiem

przyjęty jest pogląd, że zbyt wielkie

fciiasta i aglomeracje, a nawet zbyt
zagęszczone całe regiony, jak np. w

Polsce woj. katowickie, stwarzają
uciążliwe warunki życia dla ludności.

Istota kryterium społecznych wię-
zi środowiskowych polega na stwo-

rzeniu możliwości szerokiego udzia-
łu ludności w miejscu swojego za-

mieszkania w różnego rodzaju dzia-
łalności kulturalnej, oświatowej,
społecznej itp. w odpowiednich klu-
bach i stowarzyszeniach, co stano-

wiłoby istotny czynnik przyspiesze-
nia jej rozwoju cywilizacyjnego
i społecznego. W tym zakresie bar-
dzo wiele zależy od formy osadni-
ctwa, bowiem zupełnie inne są moż-
liwości tego udziału w rozproszonym
budownictwie jednorodzinnym i w

małych jednostkach osadniczych, a

zupełnie inne w dużych osiedlach
wielkomie j skich.

GDZIE BUDOWAĆ?

Jako punkt wyjścia do analizy mo-

żliwości przestrzennego wariantowa-
nia programu mieszkaniowego przyj-
miemy zakładaną aktualnie wielkość
budownictwa mieszkaniowego 7,3
min mieszkań w okresie lat 1971—90 .

Ta ogólną wielkość można w przy-
bliżeniu rozliczyć następująco: ze

W2ględu na wzrost ludności Polski
w tym okresie o 15 proc., ilość no-

wych mieszkań przy niezmiennej
liczebności rodziny powinna by wy-
nieść 1,3 min, dla pokrycia deficytu
mieszkań z tytułu malejącej liczby
osób, zamieszkujących 1 mieszkanie
z.4w roku1970do2,9 w roku1990
— potrzeba będzie 3,6 min miesz-
kań, a reszta — 2,4 min mieszkań

zlikwidowane w tym okre-

sie mieszkania z tytułu ich zużycia
technicznego, substandardowej jako-
ści, Wyburzeń itp., w tym ok. 1,4
min mieszkań wiejskich. W tymże
Okresie ma zostać zbudowane na

Wsi okt 2 min nowych mieszkań, w

tym również dla ludności aktual-
nie zamieszkałej w miastach i prze-

noszącej się w okolice podmiejskie,
ze wzfelędu ha uciążliwość zamiesz-
kiwania w mieście i zbyt małą po-
wierzchnio mieszkaniową.

. Około 2/3 budownictwa miejskiego
ma być skupione w kilkunastu

iślniejąoyeh aglomeracjach, zaś ok.

połęwy w wielkich aglomeracjach
O ludpóścl ponad 0,5 min. 1/3 miej-
skiego budownictwa mieszkaniowe-

go ma postać przeznaczona na roz-

bój miast średnich i małych poza

aglomeracjami, rozmieszczonych w

pivybliseniu równomiernie na tery-
teritmr całego kraju. Rozwój tych
rr~2t ma stanowić wyraz realizacji
:c'.ci umiarkowanej policentrycznej
koncentracji osadnictwa i przemysłu.
Mimo to, przyspieszony rozwój
istniejących aglomeracji, umożliwio-

ny ptzez koncentrację w nich bu-
downictwa mieszkaniowego, będzie
powjodował odpływ ludności z regio-
nów słabo uprzemysłowionych do

tych aglomeracji i wzrost nierów-

ncmięrności rozmieszczenia ludno-
ści na terytorium kraju.

Zarysowane kierunki i proporcje
budowpictwa mieszkaniowego w

preferowanym aktualnie wariancie

projektu planu perspektywicznego
uiasadWia się przede wszystkim
twierdzeniem o większej efektyw-
ności dalszego rozwoju istniejących

układów, zarówno wielkich aglome-
racji, jak i mniejszych, a nawet ma-

łych ośrodków, co stanowi podstawę
do planowania rozwoju w Większym.
lub mniejszym stopniu wszystkich
grup miast. Co się tyczy istniejących
aglomeracji, to dodatkowym uzasad-
nieniem dla ich intensywnego roz-

woju jest argument o korzyściach
wielkiej skali i występowaniu tzw.

„zewnętrznych korzyści", które przy-
nosi koncentracja przemysłu, zakła-
dów naukowych i wyższych uczelni
w wielkich ośrodkach. Dużą skalę
budownictwa na wsi uzasadnia się
trudnościami budownictwa miejskie-
go ze względu na kosztowna infra-
strukturę komunalną i coraz silniej-
sze tendencje zamożniejszej części
ludności do budownictwa pozamiej-
skiego.

Dodatkowym argumentem dla roz-

woju budownictwa wiejskiego jest
twierdzenie o racjonalności otrzymy-
wania się w Polsce prżez długi o-

kres licznej warstwy robotniko-chło-

pów, którzy z natury rzeczy z części
zarobionych pieniędzy stawiają do-

my mieszkalne na wsi.

•Wymienionych wyżej argumentów
nie uważam za uzasadnione, gdyż
zakładają one jednostronną, służeb-

ną zależność mieszkalnictWEnsd -nie*
właściwie zresztą — moim źdanjem
— ujętego kryterium mafcBymaMaaWfi
efektywności wzrostu produkcji. Nie

wdając się jednak w tym miejscu
w polemikę z wymienioną wyżej ar-

gumentacją, pragnę w tym miejscu
rozważyć możliwość realizacji przy

tych samych nakładach inwestycyj-
nych zupełnie odmiennego prze-
strzennego wariantu rozwój u mie-

szkalnictwa, realizującego żnaczhie

lepiej wymagania społeczne dostęp-
ności do usług, jakości warunków

życia i więzi społecznych.

Analizy dokonamy dla okresu
1976—90 , w którym ma się zbudo-
wać ok. 6,2 min mieszkań, w tym
ok. 1,8 min na wsi (zakres budow-
nictwa w latach 1971—75 jest już w

zasadzie przesądzony).

CZY BUDOWNICTWO WIEJSKIE
MUSI SIĘ ROZWIJAĆ?

1 —'

Pierwszy problem to zakres budo-

wnictwa wiejskiego i tempo urbani-

zacji.
Już obecnie ok. 2/3 budownictwa

mieszkaniowego na wsi jest realizo-
wane przez ludność nie związaną z

rolnictwem oraz ludność dwuzawo-

dową, która środki pieniężne dla bu-

dowy mieszkań czerpie z prący po-
za rolnictwem. Jeśli zachęci się te

grupy ludności do uczestnictwa w

miejskim budownictwie mieszkanio-

wym na warunkach np. spółdzielni
własnościowych, to można będzie
zredukować budownictwo wiejskie w

przybliżeniu o 2/3, tj. o 1,2 min mie-
szkań. zmniejszaiąc ludność Wiejską
o prawiek min osób, z planowanych
aktualnie na rolt"1990 — 13 min do
ok. 9 min.

Szybszy spadek liczebności ludno-
ści wiejskiej, a zwłaszcza rodzin ro-

botniko-chłopów sprzyjałby umniej-
szeniu liczby gospodarstw^ chłop-
skich i uzdrowieniu struktury agrar-
nej.

Z punktu widzenia zmian W kosz-
tach samego budownictwa mieszka-

niowego, przy dokonaniu przerzutu
z jednorodzinnego budownictwa

wiejskiego na wielorodzinne budow-
nictwo miejskie, uzyskano by znacz-

ne zmniejszenie zużycia materiało-

wego, ponieważ na 1 mł powierzchni
użytkowej w nieuspołecznionym bu-
downictwie jednorodzinnym zużywa
się (według wykonanych przeze mnie
szacunków na podstawie danych sta-

tystyki budownictwa) o ok, 1/3 wię-
cej materiałów, aniżeli w wieloro-

dzinnym budownictwie uspołecznio-
nym. Oznacza to, że z tej ilości ma-

terislów. z których budowano by na

wsi 1,2 min mieszkań, można było-
by zbudować w mieście 1,6 min
mieszkań i zmniejszyć ludność wiej-
ską o ok. 5 min osób, redukując jej
liczebność do 8 min w roku 1990.

Jest rzeczą zrozumiałą, że dodatko-
we przesiedlenie gig 5 min osób w

GDZIE BUDOWAĆ
MIESZKANIA MIECZYSŁAW RAKOWSKI

Ostatnimi czasy wieś się zabudowuje stosunkowo szybko, a tymczasem M. Rakowski postuluje inne rozwiązanie...

porównaniu do założeń aktualnie

preferowanego wariantu, ze wsi do
miasta, w tym przede wszystkim do

dużych miast, poprawiłoby radykal-
nie warunki życiowe tej grupy lud-
ności w zakresie wymienionych wy-
żej kryteriów społecznych. Uzyska-
łaby ona pełną możliwość korzysta-
nia z usług komunalnych w zakre-
sie wodociągu, kanalizacji, gazu,
centralnego ogrzewania, telefonu, co

na wsi jest bardzo utrudnione
i ewentualnie związane z ogromny-
mi nakładami inwestycyjnymi. Zna-
cznie niższe byłyby koszty ogrze-
wania i remontu mieszkań w du-

żych blokach w porównaniu z za-

budową jednorodzinną. Ludność ta

uzyskałaby ponadto łatwą dostęp-
ność do nowoczesnej sieci handlo-

wej i usług bytowych, do szkół i sie-
ci opieki zdrowotnej wszystkich
szczebli, a także do placówek kul-

turalnych na wysokim poziomie ja-
kościowym.

Warto w tym miejscu wyszczegól-
nić główne pozycje strat i kosztów,
które ponosi ludność i całe społe-
czeństwo z tytułu zamieszkiwania

znacznej części ludności w jedno-
stkach osadniczych niższych szczebli,
a zwłaszcza na wsi. Są to:

0 niższa Jakość usług Świadczonych
ludności, co powoduje szczególnie ujem-
ne konsekwencje społeczno-ekonomiczne
w dziedzinie oświaty, zdrowia 1 kultury,

# niższa wjrtttfjntftć pracy I wyfcae
koszty jednostkowe świadczonych usług,

0 dodatkowe nakłady I koszty państwa
np. na budowę 1 obsługę internatów
1 domów akademickich,

O WySpUle koszty ponoszone przez lud-
ność na komunikację z miejscami pra-

cy i usług 1 zbędna praca transportu
s tego tytułu.

9 wielkie straty czasu ludności, zwią-
zane z korzystaniem z usług 1 występu-
jąca często w związku z tym rezygna-
cja z korzystania z nich.

Wszystkie tę1 straty społeczno-eko-
nomiczne można skwantyfikować
i w przybliżeniu określić wartościo-

wo (autor szacuje np. wartość 1 go-

dziny czasu wolnego traconego przez

ludnośćna10złwroku1970i30zł

w roku 1990). Wydaje się, że nawet

skromne szacunki ' wymienionych
wyżej strat i kosztów" wykazałyby,
że dla analizowanej grupy 5 min

ludności wiejskiej wyniosłyby one

w roku 1990 w warunkach pozosta-
wienia tej ludności ną vwsi, w po-
równaniu z jej ewentualnym prze-

siedleniem się do miast, 50—-lbo mld

zł rocznie.

WIELKIE AGLOMERACJE
CZY ŚREDNlfe MIASTA?

Drugi problem, to struktura ur-

banizacji.

Konkretyzując koncepcje przed-
stawione przeze mnie w poprzed-
nim artykule, uważam za możliwe,
ażeby w ,15-leciu 1976—90, ograni-
czyć do minimum wzrost ludnościo-

wy istniejących aglomeracji (miast
liczących aktualnie powyżej 100 tys.
ludności), zmniejszyć radykalnie za-

ludnienie w małych miastach, liczą- .

cych poniżej 10 tys. mieszkańców,
nie wchodzących w skład konurba-

cji, natomiast ok. 2,5-krotnie zwięk-
szyć ludność miast średnich, liczą-
cych obecnie od 10 do 100 tys. miesz-
kańców, tworząc z nich kolejno mia-
sta o ludności ponad 200 tys., albo

drogą samodzielnego bardzo szybkie-
go rozwoju, albo drogą łączenia, kil-
ku miast w konurbację i ich łączne-
go rozwoju do powyższej wielkości.

Ilościowo, z punktu widzenia po-
trżebnćgd budownictwa mieszkanio-

wego, mogłoby się to przedstawiać
w sposób następujący:

f dla ludności 24 miast Uczących po-
wyżej 100 tys. ludności 1 o łącznym za-

ludnieniu w roku 1075 — 8,2 min osób,
przy wzroście ich ludności do roku 1000
do 9,5 min, .tj. o 15 proc., uwzględnieniu
spadku Ilości osób na mieszkanie w tym
okresie z 3,5 na 2,9 oraz likwidacji pk.
409 tys. starych mieszkań, ogólne bu-
downictwo mieszkaniowe - powinno wy-
nieść 1,4 mlh mieszkań,

• w małych miastach o zaludnieniu

poniżej 10 tys. osób, w których lud-
ność zmniejszyłaby się radykalnie, po-
dobnie jak na wsi, z 2,7 min w r. 1975 do

1,5 min w r. 1990, nowe budownictwo

byłoby prawie niepotrzebne, gdyż dla

zmniejszonej liczby ludności wystarczy-
łaby w zasadzie modernizacja tej sto-

sunkowo lepszej części zasobów miesz-

kaniowych, która byłaby nadal użytko-
wana. Umownie przyjmiemy potrzeby
budownictwa w tych miastach na 0,1 min

mieszkań,

O pozostałą część programu miejskie-
go budownictwa mieszkaniowego, wyno-

szącą po odjęciu I dodaniu uwzględnio-
nych poprzednio składników — 4,5 min
mieszkań można byłoby przeznaczyć na

przyspieszony rozwój średnich miast.
W miastach tych. które beda llczrfc w

roku 1975 — 7,6 min mieszkańców I t,Z
min mieszkań, możni byłoby po zbudo-
waniu 4,5 min mieszkań I likwidacji 0,4
min starych mieszkań, przy 2,9 osób na

mieszkanie w r. 1900, zwiększyć liczbę
ludności do 18,3 min mieszkańców. Ozna-

czałoby to prawie 2,5-krotny wzrost lud-

nościowy te] grupy miast w ciągu okre-
su 1976—90. Jeżeli założyć, że wzrost ten

dotyczyłby 150—Z00 średnich miast, któ-
re byłyby kolejno, (nie wszystkie. na-

raz) albo szybko rozwijane, jako miasta
samodzielne w regionach o rzadkiej sie-
ci miast, albo jako konurbację w re-

gionach o dużym zagęszczeniu miast, to

można byłoby w tym okresie stworzyć
ok. «0—7« miast, spełniających wafmtftl
<ntotfom]cra<r-spoieraitj optynraraojci.

Byłyby to miasta o ludności 200—

—3 0 0 tys. mieszkańców posiadające
różnorodne nowoczesne zakłady
pracy, instytuty naukowe, wyższe u-

czelnie, liczące 8—10 tys. studentów

i wszelkiego rodzaju usługi bytowo-
-socjalne na w pełni nowoczesnym

poziomie. Z drugiej strony nie były-
by one jeszcze tak duże, aby pociągać
za soba te wszystkie szkody i utrud-

nienia, które związane są z zamiesz-

kiwaniem i komunikacją w wiel-

kich aglomeracjach.

W sumie, ..według przeprowadzo-
nych oblięzifó, można bałoby w ra-

mach środków, przewidywanych o-

becnie na rozwój całego budowni-

ctwa mieszkaniowego, uzyskać w ro-

ku 1990 nie 64 proc. urbanizacji kra-

ju, ale ok. 78 proc., przy jednocze-
snej likwidacji istotnych różnic ja-
kościowych między rozwijanymi
miastami, udostępnieniu ogromnej
większości ludności wszystkich u-

słtig komunalnych i bytowych oraz

zapewnieniu łatwego i szybkiego do-

stępu do usług socjalnych, oświato-

wych i kulturalnych najwyższych
szczebli, co nie jest osiągalne dla du-

żej części ludności w aktualnym wa-

riancie programu rozmieszczenia bu-

downictwa mieszkaniowego i urba-

nizacji.

TYP ZABUDOWY MIAST

Trzeci problem, to typ zabudowy
i rozplanowania miast.

Mówiąc o spełnieniu przez miasta

typu „optymalnego" wymagań opty-
malizacji warunków bytowych, so-

cjalnych i kulturalnych oraz blisko-
ści kontaktu z przy/odą, warto jesz-
cze zwrócić uwagę na to, że zależy
to również od charakteru zabudowy
i rozplanowania miast Nie spełnia-
ją dobrze tych warunków ani mia-
sta, rozlewające się jak plamy we

wszystkich kierunkach, ani też mia-
sta o dużym udziale rozproszonej za-

budowy willowej na przedmieściach
czy w suburbiach. Najlepiej, jak się
wydaje, mogą spełnić te warunki

miasta, składające się z kilkunastu

czy kilkudziesięciu zwartych osiedli,
o ludności- 15—20 tys. osób, budo-
wane z kilkudziesięciu dużych (lecz
nie nazbyt wielkich i nie zuniformi-
zowanych) bloków. Osiedla takie

mogłyby posiadać szeroki zestaw

wszelkiego rodzaju usług bytowych,
socjalnych i kulturalnych (bez usług
wyższego rzędu, skupionych w cen-

trach dzielnicowych i ogólnomiej-
skich), w tym również ośrodków roz-

- woju - twórczych zainteresowań.

Wszystkie te usługi byłyby dostęp-
ne w zasięgu pieszego dojścia.

Dzięki koncentracji zamieszkania

można byłoby zorganizować wokół

tych osiedli duże przestrzenie re-

kreacyjne i tereny zielone, a także

zapewnić ludności bliski dostęp do

środków masowej komunikacji, łą-
czących te osiedla z całym miastem.

W zamieszkiwaniu w takich osie-

dlach, w których zapewniono by wy-

soki standard Usług i usunięto pa-

nujący obecnie uniformizm budow-

nictwa, zainteresowane były rów-

nież zamożniejsze warstwy ludności,

przenoszące się aktualnie za miasto

do budowanych przez siebie domków

jednorodzinnych, jeśli by umożliwio-

no im np. zakup mieszkań o po-

nadnormatywnej powierzchni

W ten sposób można byłoby także

zapobiec społecznej alienacji mniej
i bardziej zamożnych grup ludności,

oddzielających się obecnie od sie-

bie coraz bardziej barierą różnych
miejsc i typów zamieszkania.

Proponowany tu szeroki program

rozbjj&aypr „ ^pednicl) mjasj, którsvw
roku 1990 składałyby się w 70 proc.

z nowych mieszkań (w porównaniu
z rokiem 1975) umożliwiłby prawie
pełną realizację powyższych założeń

ich rozplanowania.

W istniejących wielkich miastach

i aglomeracjach byłoby to możliwe

w znacznie mniejszej skali, głównie
w odniesieniu do nowych dzielnic.

W związku z tym rozbudowywane
śrędnie miasta uzyskałyby określoną
przewagę w zakresie walorów Ur-

banizacyjnych nad istniejącymi aglo-
meracjami, co zwiększyłoby ich a-

trakcyjność i stało się dodatkowym
czynnikiem, stymulującym ich roz-

wój.

ROZMIESZCZENIE
PRZESTRZENNE

Przeznaczenie zasadniczej części
budownictwa mieszkaniowego na

szybki rozwój średnich miast, przy-

spieszenie tempa urbanizacji w ogóle
i radykalne zmniejszenie liczby lud-

ności wiejskiej, stworzyłyby niepo-
równanie większe, aniżeli w prefero-
wanym aktualnie wariancie, możli-

wości racjonalizacji rozmieszczenia

ludności na terenie całego kraju.
Po pierwsze — można byłoby ra-

dykalnie przyspieszyć tempo urba-

nizacji regionów, pozostających o-

becnie w tyle w tej dziedzinie, wy-

korzystując do tego celu w dużym
stopniu lokalne nadwyżki ludności

rolniczej, co ułatwiłoby realizację
procesu urbanizacji, a po wtóre —

można byłoby również, poprzez przy-

spieszony rozwój średnich miast w

regionach o niskim zaludnieniu,

przyciągnąć tam część ludności z re-

gionów nadmiernie zagęszczonych
i w ten sposób zasadniczo zmniej-
szyć nieuzasadnione dysproporcje
gęstości zaludnienia poszczególnych
regionów.

Kończąc omawianie problematyki
mieszkaniowej, warto jeszcze wska-

zać na dwa ważne problemy dysku-
syjne o ogólniejszym charakterze.

Chodzi tu po pierwsze o poziom
udziału budownictwa mieszkaniowe-

go w ogólnych nakładach inwesty-
cyjnych. Planowana budowa 7,3 min

mieszkań, chociaż sama przez się-
stanowi wielki program, kilkakrot-

nie przewyższający budownictwo.

mieszkaniowe ubiegłego dwudziesto-

lecia i wymagać będzie ok. 1900 mld

zł nakładów inwestycyjnych, to jed-
nak nadal udział tych nakładów w

ogólnych inwestycjach wyniesie ok.

15 proc.

Wydaje się, że wielkość tę można

postawić pod dyskusję, jeśli uwzglę-
dnić, że zwłaszcza po r. 1980, po

uzyskaniu względnego nasycenia po-

trzeb ludności w zakresie żywności
i odzieży, będzie ona chciała coraz

więcej stosunkowo środków prze-
znaczać na budownictwo mieszka*

niowe lub na opłatę czynszów za

mieszkania, budowane ze środków

publicznych. Potrzeby mieszkaniowe

nie kończą się bowiem na zapewnie-
niu każdej rodzinie mieszkania, ale

wciąż rosną ilościowo i jakościowo
(w zakresie powierzchni i standardu

mieszkań), czego przykładami są np.

Francja lub Szwecja, gdzie na bu-

downictwo mieszkaniowe przeznacza

się ok. 25 proc. ogółu inwestycji, a

we wszystkich prawie kraiach Euro-

py Zachodniej ponad 20 proc.

Drugi problem dyskusyjny, to

kwestia ilości budowanych miesz-

H^Ą. ^"ropopowana obecnie ilość o-

bliczono przy założeniu ekstrapolacji
aktualnej tendencji szybkiego spad-
ku liczebności rodziny. Tendencja ta

wynika jednak przede wszystkim z

nadmiernego ograniczania dzietności

przy niskim jeszcze poziomie dobro-

bytu w porównaniu z rozbudzonymi
już potrzebami cywilizacyjnymi
i kulturalnymi, a po wtóre z „o-

szczędnościowej" budowy małych
mieszkań, zmuszających do oddzie-

lania się młodych małżeństw od ro-

dziców i odwrotnie, często wbrew

życzeniom obu stron.

Przewidywany wzrost dobrobytu
ludności oraz nastawienie się na bu-

dowę większych mieszkań umożli-

wiających utrzymanie rodziny trój-
pokoleniowej mogłyby zahamować

występujący aktualnie trend spad-
kowy lięzebności rodziny i zmniej-
szyć potrzebną do budowy ilość no-

wych mieszkań.

Ponieważ większe mieszkania są
tańsze inwestycyjnie od małych
mieszkań, w przeliczeniu na 1 m*

powierzchni mieszkalnej, to z ogól-
nej sumy nakładów inwestycyjnych
na budownictwo mieszkaniowe moż-

na byłoby uzyskać większą powierz-
chnię mieszkalną.

Jednocześnie obniżyłoby to ogólne
koszty utrzymania ludności, ponie-
waż koszt utrzymania 1 osoby jest
niższy w stosunkowo większych ro-

dzinach. Przyniosłoby to również ko-

rzyści typu społecznego, ze względu
na większe możliwości udzielania po-

mocy rodzicom przez dzieci i od-

wrotnie.

Ewentualny wzrost udziału nakła-

dów na budownictwo mieszkaniowe

i podniesienie efektywności tęgo bu-

downictwa przez budowę mniejszej
ilości większych mieszkań, mogłyby
dodatkowo zwiększyć możliwości w

zakresie racjonalizacji przestrzennej
programu mieszkalnictwa i urbani-

zacji.

Po dokonanej tu prezentacji tak

odmiennego i — zdaniem autora —

znacznie lepszego wariantu prze-

strzennego rozmieszczenia programu

mieszkalnictwa, urbanizacji i infra-

struktury bytowo-socjalnej od aktu-

alnie preferowanego wariantu, przy

tych samych w zasadzie nakładach

inwestycyjnych, należy z kolei od-

powiedzieć na pytanie, jak realia,
cja tego wariantu odbiłaby się na

rozmieszczeniu, orąz ogólnej efek-

tywności wzrostu produkcji. Problem

ten postaramy się omówić odrębnie.
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WNAJWIĘKSZYM czechosłowac-

kim kombinacie bawełnianym
„Tepna" świętowano niedawno

setne polsko-czeskie wesele. Spośród
7 tysięcy pracowników kombinatu

ponad 1 300 to Polki. Każdego dnia
32 zakładowe autobusy dwukrotnie

przekraczają granicę, przewożąc ko-

biety i dziewczęta z okolic Kłodzka,
Wałbrzycha, Nowej Rudy do pracy
i z powrotem do domów. Dojeżdża
codziennie około tysiąca, reszta mie-

szka w internatach. Te właśnie, w

większości młode dziewczęta, mają
szczególnie wiele czasu i okazji do

podbijania serc czeskich chłopców.
Konkurencja jest ostra; jak to czę-

sto bywa w ośrodkach przemysłu
lekkiego, w mieście Nachod, siedzi-

bie kombinatu, na jednego mężczyz-
nę przypada siedem kobiet.

Dlaczego nasze dziewczęta wycho-
dzą z niej tak zwycięsko? Prawda,
wiele ma wdzięk i urodę, ale takich

cenionych tradycyjnie w społeczeń-
stwie czechosłowackim przymiotów,
Jak gospodarność i oszczędność trud-
no się chyba u większości z nich do-

patrzyć. Z dala od rodzinnych do-

mów jaskrawo wychodzą na jaw wa-

dy naszego niepraktycznego sposobu
wychowywania młodzieży. W rozmo-

wie z nami dziewczęta przyznają się

każdym względem tak bliscy — tak

niewielkie poczyniliśmy postępy we

wzajemnych powiązaniach gospodar-
czych, które określa się fachowo
mianem kooperacji i specjalizacji.
Nawet szybki i przekraczający pla-
nowe założenia wzrost dostaw towa-

rowych — po 20 proc. w 1972 i 1973
roku — nie zadowalał naszych roz-

mówców. Twierdzili, iż społeczeń-
stwo czechosłowackie osiągnęło
już ten etap nasycenia dobrami ma-

terialnymi, na którym pojawia się
wybredność, niechęć do uniformiza-

cji w ubiorze, w urządzaniu miesz-

kań, a w ślad za tym — tęsknota
do większego wyboru towarów na

rynku. Kiedyż nadejdzie czas —

wzdychali — że każdy, czy w Polsce,
czy u nas, będzie mógł swobodnie

wybierać w sklepie lodówki i pralki,
telewizory, radia i meble produkcji
krajowej lub któregoś z państw
RWPG?

Bardziej wytrawni znawcy mię-
dzynarodowych stosunków gospo-

darczych wyrażali niepokój, iż nie-
dostateczna koordynacja w naby-
waniu technologii z krajów najwyżej
rozwiniętych gospodarczo nie tylko
prowadzi niekiedy do zaprzepaszcze-
nia korzyści możliwych do osiągnię-
cia przy bliskiej współpracy w tej

stwarza lm w tej mierze szczególne
ograniczenia. W niejednym przypad-
ku zapewnienie sobie stałego zbytu
na wyrób czy półprodukt przesądza
o opłacalności nakładów, które na-

leżałoby ponieść na jego moderniza-

cję. A że modernizacja jest tu ha-

słem dnia, wiele zakładów niecier-

pliwie czeka na decyzje otwierające
możliwości zwiększenia skali pro-

dukcji.

OKNA NA ŚWIAT

Decyzje, które pozwolą zdyskon-
tować w znacznym stopniu tę psy-

chiczną gotowość do współpracy, do-

piero jednak dojrzewają. W tej pię-
ciolatce przekroczymy wprawdzie
prawdopodobnie pierwotny plan
obrotów towarowych o ok. 25 proc.,

osiągając w sumie ponad 60-procen-
towy ich wzrost, ale nie zwiększymy
radykalnie killcunastoprocentowego
udziału w wymianie produktów ob-

jętych kooperacją i specjalizacją.

Opóźnienie w tej kwestii, nad któ-

rym wszyscy tu ubolewają, wynikło
stąd, że w momencie uchwalania

obecnych 5-latek żaden z krajów nie
miał jeszcze opracowanego planu
perspektywicznego — nieodzownej
podstawy do kształtowania bliższych

pracy 1 pożytków,, Jakie możemy na-

wzajem z niej odnieść.

W rachunku tych potencjalnych
pożytków niemałą rolę odgrywa geo-

grafia. Wszyscy wiedzą, że nasze wy-
brzeże bałtyckie jest dla Czechosło-

wacji oknem na świat, tędy wiedzie

droga znacznej części eksportowa-
nych i przywożonych przez nią to-

warów. Do 1980 roku Czechosłowa-

cja zamierza zwiększyć przewozy

drogą morską o 25 proc., do 1990 —

o 30—40 proc. Potrzebuje tedy miej-
sca w naszych portach, zagwaranto-
wania zwiększonych możliwości prze-

ładunków, zainteresowana jest usłu-

gami remontowymi naszych stoczni.

Jeśli jej to zapewnimy — gotowa
Jest uczestniczyć w nakładach na

rozbudowę naszego morskiego zaple-
cza.

Mniej osób pamięta, że i Czecho-

słowacja Jest dla nas niezmiernie

ważnym terenem tranzytowym, wyj-
ściem na Bałkany, do Austrii, Włoch,
Szwajcarii. W miarę, jak wzrasta w

naszej gospodarce rola handlu za-

granicznego, rośnie też dla nas zna-

czenie czechosłowackich dróg i szla-
ków kolejowych. W obu dziedzinach
nasi południowi sąsiedzi mają sporo
do zrobienia, my zaś jesteśmy ży-
wotni e zainteresowani szybkim po-

czych po obu stronach są tak bllpkle
1 przyjazne, że w razie nagłej •

po-

trzeby pożyczają sobie one nawza-

jem materiały i elementy do obrób-

ki, aby nie mieć przestojów i wy-

wiązać się z umów wobec własnych
kooperantów. Usankcjonowanie - tej
współpracy i oczywiście znaczne jej
rozszerzenie, koordynacja programu

produkcji, wspólne inwestycje, stwo-

rzenie przemysłu sprzętu dla górni-
ctwa i hutnictwa pracującego na po-

trzeby obu stron — pozwoliłoby zna-

cznie obniżyć koszty produkcji
i transportu ciężkich elementów hut-

niczych. Po obu stronach są orędow-
nicy tej sprawy, którym marzy się
nawet • utworzenie konglomeracji
przemysłowej pod polsko-ćzesldm
zarządem.

Podobne są możliwości współpracy
przez granicę w dziedzinie tak .waż-

nej dla naszych społeczeństw,; jak
budownictwo mieszkaniowe. Razem

do 1990 roku mamy wybudować
10 min mieszkań — my 7, Czesi
I Słowacy — 3 Zadanie jest ogro-
mne i łatwiej byłoby je podźwjgnąć
wspólnymi siłami. Wchodzi tu w grę
zarówno podział zadań w produkcji
wyposażenia do mieszkań, pozwala-
jący na jej potanienie przez wydłu-
żenie serii i skrócenie dróg przewo-

Na kalkulacji kosztów opierają się
też. plany podziału zadań i koopera-
cji przemysłowej w innych, nie wy-

mienionych tu dotąd dziedzinach.

W wielu przypadkach chodzi już o

bardzo ścisły podział zadań w obrę-
bie tych samych przemysłów na za-

sadzie: my produkujemy ten typ
obrabiarki, wy — inny, my włókna

polipropylenowe, wy —, alcrylonitry-
lowe itp.

Bo czas prostego podziału zadań

między naszymi krajami, kiedy to

Polska była dla Czechosłowacji
głównie bazą surowcową, a Czecho-

słowacja dla nas dostawcą urządzeń
i njaszyn — coraz bardziej pdchodzi
w przeszłość. Jeśli w 1950 roku
udział surowców i materiałów do

produkcji w naszym eksporcie do te-

go kraju wynosił aż 60 proc., to W
1970 już tylko 26. 54 proc. wywozu

stanowiły zaś maszyny i urządzenia,
14 proc. przemysłowe artykuły kon-

sumpcyjne, 6 proc. —' produkty rol-

ne. Obecnie więc współpracują ze

sobą dobrze rozwinięte przemysły
przetwórcze, a w tej sytuacji naj-
większą szansę stwarza po obu stro-

nach koncentracja nakładów na mo-

dernizację i rozwój produkcji wy-

branych grup wyrobów i wzajemna
Ich wymiana.

KORESPONDENCJA WŁASNA Z CZECHOSŁOWACJI

SPÓLNI
NACZY

ZOFIA DŁUGOSZ

Budowane przez nas w Czechosłowacji obiekty przemysłowe zyskują sobie Wysokie uznanie gospodarzy. Nsf
zdjęciu wybudowana przez polskie załogi hala produkcyjna zakład&W przemysłu chemicznego Technoplast
W Chropyni.

szczerze, że nie mają pojęcia o go-

towaniu i w ogóle prowadzeniu go-

spodarstwa, nie bardzo nawet potra-
fią powiedzieć, ile zarabiają i na co

wydają pieniądze. A jednak czeskich

chłopców to nie zraża. Czyżby młoda

generacja miała tu już odmienny po-

gląd na to, co znaczy „dobry mate-

riał na żonę"? A może po prostu co-

raz bardziej toruje sobie drogę prze-

konanie, iż przy pewnej tolerancji
dla odrębności, różnych postaw ży-
ciowych, a nawet i wad, można Jed-

nak czuć się ze sobą dobrze?

WOŁANIE O WSPÓŁPRACĘ
Ten szczególny przykład polsko-

-czechosłowackich zbliżeń zdaje się
mieć symboliczną wymowę. W dzie-

siątkach rozmów, jakie nasza trzy-
osobowa grupa dziennikarzy odbyła
w Czechosłowacji z ekonomistami,
praktykami z przemysłu, kolegami
po piórze, przedstawicielami świata

nauki i techniki dominowało, rzec

można, zdumienie, iż będąc sobie pod

dziedzinie, ale może nam nawet

sprawić pewne kłopoty w przyszło-
ści. Oczywiście — przyznawali — im-

port myśli technicznej ma dobre

strony, jest bowiem jasne, że rozwój
wymiany towarowej jest tym żyw-
szy, im nowocześniejsze produkty
mamy sobie nawzajem do zaofero-

wania. Ale przecież założeniem każ-

dej ze stron jest część wyrobów
wyprodukowanych na zachod-

nich technologiach sprzedawać
i to głównie w obrębie krajów
RWPG. Czy unowocześniając różne

grupy przemysłów, każdy na swoją
rękę, nie stwarzamy sobie w ten spo-

sób przesłanek do niepotrzebnej
konkurencji na przyszłość?

Ekonomiści i technicy w zakładach

są szczególnie uczuleni na korzyści,
jakie daje wydłużenie serii produk-
cyjnych, możliwe do osiągnięcia
przez pogłębienie kooperacji między
naszymi państwami. Dla czechosło-
wackich przedsiębiorstw jest to pro-

blem niezmiernie istotny, gdyż
szczupłość wewnętrznego rynku

powiązań gospodarczych. Obecnie

jednak prace nad planami perspek-
tywicznymi są już daleko zaawan-

sowane, uściśla się zamierzenia na

okres 1975-80, więc grupy robocze

polsko-czechosłowackiego Komitetu

Współpracy Gospodarczej i Nauko-

wo-Technicznej dysponują już ma-

teriałem, który pozwala dokładnie

opukiwać możliwości specjalizacji
i kooperacji w różnych dziedzinach.

Praca tych grup nabrała żywszego
tempa odkąd kierownictwa obu na-

szych partii i rządów podczas tego-
rocznego, styczniowego spotkania
,yna szczycie" powzięły postanowie-
nie osiągnięcia w ciągu 15 lat 3-krot-

nego wzrostu obrotów. Jest to wiel-

kość, od której na razie w głowach
się kręci, wszyscy też zdają sobie

sprawę, że nie można jej osiągnąć
tylko przez rozwój tradycyjnej wy-

miany towarowej.

Przesłanką sformułowania tak

ogromnego zadania nie były oczy-

wiście same dobre chęci, ale realna

ocena możliwości pogłębienia współ-

stępem tych prac. Cały ów kompleks
zagadnień tranzytowo-transporto-
wych może być rozległym obszarem

współpracy, podziału zadań, specja-
lizacji w produkcji różnych typów
samochodów ciężarowych, lokomo-

tyw, maszyn drogowych itp.
Innym ważnym czynnikiem geo-

graficznym zachęcającym do pogłę-
bienia współpracy jest wspólna, do-

bra, długa granica.

800 KM ODKRYTYCH
MOŻLIWOŚCI

Granica ta liczy sobie 1310 km,
z czego, jak mówią ekonomiści ok.
800 nadaje się do gospodarczego wy-

korzystania. W jaki sposób? Najle-
piej rzecz wytłumaczyć na przykła-
dzie sąsiadujących ze sobą przez gra-

nicę okręgów hutniczych — katowic-

kiego i ostrawsko-karwińskiego. Jest
to właściwie z gospodarczego punk-
tu widzenia jeden okręg, przecięty
granicą, która nawet w tym przy-

padku nie dzieli. Wtajemniczeni
twierdzą, że stosunki załóg hutni-

zu, Jak i np. taka lokalizacja fabryk
domów po obu stronach granicy, aby
mogły one obsługiwać pobliskie pol-
sko-czechosłowackie tereny w pro-

mieniu zapewniającym opłacalność
transportu elementów budowlanych.

Przykładów podobnych manewrów

gospodarczych „przez granicę", dają-
cych możność bardziej racjonalnego,
a więc i oszczędniejszego zorganizo-
wania produkcji czy usług można by
przytoczyć jeszcze sporo. M . in. - pla-
nuje się różne wspólne poczynania
dla ochrony środowiska i zagospo-

darowania terenów turystycznych.

TERAZ - EFEKTYWNOŚĆ

Jak widać, kalkulacja spełnia
wielką rolę w przeglądzie możliwości

dalszej, zakrojonej na nierównie

większą skalę współpracy. To skru-

pulatne przymierzanie kosztów tran-

sportu do odległości przewozów^ na-

kładów do skali produkcji oznacza

niewątpliwie coraz częstsze myślenie
kategoriami efektywności.

Oczywiście należy liczyć się z tym,
że im niżej schodzić będą delibera-

eje nad konkretnymi projektami
współpracy — tym więcej wyłaniać
się będzie trudności i przeszkód —

rozliczeniowych, prawnych, organi-
zacyjnych. Tworzenie w tych dzie-

dzinach nowych warunków, umoż-

liwiających realizację wielkich za-

mierzeń, staje się więc kwestią coraz

bdrdziej palącą.

W jednej z rozmów, o których na

początku wspomniałam, ktoś świa-
dom, iż w przeszłości niejedna ini-

cjatywa współpracy rozbiła się o nie-
możność rozliczenia kooperacyjnych
dostaw, pół żartem pół serio rzuci
uwagę: jeśli nie możemy się rozliczać
w pieniądzach, wróćmy do jednostek
naturalnych — ton, sztuk, metrów.
Jestem pewien, że wyszlibyśmy r.a

tym lepiej, niż na dalszym odkłada-
niu kooperacji...

Propozycja może zbyt oryginalna
przytaczam ją jednak jako dowód

niecierpliwości, z jaką południowi
sąsiedzi oczekują na zdecydowany
postęp i nową jakość naszej Współ-
pracy.

Ż KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Meble z Rumuni!

Od 27 lipca do 5 sierpnia na wy-
stawie w Leningradzie pokazane zo-

stały najbardziej interesujące typy
mebli rumuńskich. Eksponowanych
było 60 modeli kompletów stylowych
1 nowoczesnych (sypialni, jadalni, sa-

lonów) oraz 40 modeli pojedynczych.
Na liście eksporterów mebli Rumu-
nia zajmuje 6 miejsce — za NRF,
Belgią, Włochami, Kanadą i NRD.
Rumunia sprzedaje za granicę ponad
2 tysiące modeli różnych mebli wszel.
kiego przeznaczenia. Kupuje je po-
nad 300 firm sponad 30 krajów świa-
ta. Największym odbiorcą jest Zwią-
zek Radziecki, (sk)

Rolnictwo w CSRS bez DDT

Rolnictwo czechosłowackie wyklu-
czyło v: tym roku z użycia prepa-
raty, oparte na formule chemicznej
DDT. Środki tej grupy oddały cen-

ne usługi, ale jak stwierdzili nauko-
wcy Czechosłowacji i innych kra-
jów, przenikają one do organizmu
ludzkiego, gromadzą się w tkance
tłuszczowej i działają toksycznie, (sk)

Handel Warszawa - Sofia

Współpraca sofijskiego Centralne-
go Domu Towarowego z warszaw-

skimi Domami Towarowymi „Cen-
trum" wkracza na drogę dostaw na

wielką skalę.
Dostawy takich polskich towarów,

jak lodówki, tkaniny, pralki, kosme-
tyki, polska wódka „Wyborowa" i
wiele innych umocniły renomę wy-
robów. Teraz asortyment trzeba szy-
bko rozszerzać. Ten postulat doty-
czy również dostaw bułgarskich to-
warów na polski rynek. W IV kwar-
tale br. sofijski dom towarowy za-

mierza otworzyć w „Centrum" wy-
stawę bułgarskich artykułów gospo-
darstwa domowego, wełnianej dzie-
cięcej odzieży dzianej, ręcznych wy-
robów dziewiarskich dla dorosłych,
męskich koszul; firanek, galanterii
skórzanej, wyrobów futrzanych i in-

nych wybranych artykułów. Będżie
dużo tkanin wełnianych.

W 1972 roku wymiana towarów
pomiędzy CUM a „Centrum" osiąg-
nęła sumę około 80 000 rubli; na

rok bieżący przewiduje się wzrost
wartości dostaw na sumę 240 000
rubli, (sk)

Na Kubie przed Zafrq
W tym roku na Kubie obsiano

trzciną cukrową ogółem 270 tysięcy
hektarów, tj. o 20 procent więcej niż
w rekordowym pod tym względem
roku 1909.

W tegorocznej kampanii po raz

pierwszy pojawiło się wiele nowych
maszyn zarówno produkcji obcej —

w przeważającej mierze ZSRR —

jak i rodzimej. W tej chwili pow-
stają na wyspie zakłady produku-
jące sprzęt potrzebny do Zafry, a

w niedługim czasie powstanie wielki
kombinat, w którym będą budowane
nowoczesne kombajny do zbiorów
trzciny, specjalnie przystosowane do
warunków kubańskich. Oprócz tego
przeprowadza się zakrojoną na Sze-
roką skalę akcję nawadniania no-

wych terenów. (Bk)

Eksport radzieckiego gazu
Zasoby gazu ziemnego w ZSRR

ocenia się na 18 bilionów ma. Jego
wydobycie w ubiegłym roku wynio-
sło222mldm3,aW1975rokuma
osiągnąć 320 mld m3. Do tego czasu

przewiduje się włączenie do eksplo-
atacji 40 nowych złóż gazowych. W
związku z tym przewiduje się dalszą
dynamiczną rozbudowę sieci rurocią-
gów przeznaczonych do transportu
gazu.

W bieżącej pięciolatce w ZSRR

zbuduje się ogółem 30 tys. km ru-

rociągów. Łączna ich długość ma w

1975 roku wynieść 100 tys. km.

Bogate zasoby gazu ziemnego u-

możliwiają jego eksport siecią ru-

rociągów do innych krajów. ZSRR
od dawna zaopatruje w gaz Polskę
i Czechosłowację. Obecnie jest w bu-
dowie rurociąg na Węgry oraz do
Bułgarii. W trakcie realizacji znaj-
duje się rurociąg transeuropejski,
który połączy Z§RR Z Włochami
i NRF przez CSRS i Austrię. W
kwietniu br. ukończono odgałęzienie
tego rurociągu do NRD.

W trakcie budowy jest także ru-

rociąg gazowy z ZSRR do Finlandii.
Przewiduje się również budowę ru-

rociągu gazowego do Szwecji, który
ma być ułożony na dnie Zatoki Bot-
nickiej.

Spośród krajów pozaeuropejskich
z dostaw radzieckiego gazu ziemne-
go ma korzystać także Japonia.
W planie jest budowa rurociągu z

jakuckich złóż gazu ziemnego przez
Sachalin. (sk).

Przemysł KRL-D

KRL-D nie tylko produkuje kom-

pletne zakłady przemysłowe, ale tak-
że eksportuje do wielu krajów świa-
ta maszyny i urządzenia odpowiada-
jące światowym standardom produk-

cyjnym. Produkuje się różne typy
maszyn, potrzebne we współczesnym
przemyśle — 8000 -tonowe prasy, cię-
żarówki, ciężkie traktory, buldożery,
a także lokomotywy spalinowe i e-

lektryczne, kompletne obiekty prze-

mysłowe, takie jak fabryki kwasu

siarkowego, huty i elektrownie.

Obecnie przemysł maszynowy od-

grywa ważną rolę w mechanizacji
przemysłu, a także w ułatwianiu ży-
cia mieszkańcom kraju poprzez me-

chanizację gospodarstwa domowego.
Są to najważniejsze zadania aktual-

nej sześciolatki 1971—76 . W rozwoju
przemysłu maszynowego — upatru-
je się stworzenie bazy nowych-ga-
łęzi produkcji takich jak elektro-

technika i automatyka, (sk).

Rumunów coraz więcej
Podjęte w ostatnich latach środki

socjalno-ekonomiczne pozwoliły Ru-
munii na ustabilizowanie tempa
przyrostu naturalnego, wyrażającego
się obecnie wskaźnikiem 11 promille,
co równa się przyrostowi naturalne-
mu w Jugosławii i NRF, a przewyż-
sza m. in. tempo przyrostu natural-

nego w Bułgarii, Czechosłowacji.
NRD, Francji, Włoszech, Anglii czy
Grecji. W ciągu ostatnich 25 lat licz-
ba ludności Rumunii wzrosła o po-
nad 4 miliony. Przewiduje się, że
do końca bieżącego dziesięciolecia
liczba mieszkańców wzrośnie do
24—25 milionów. Obecnie Rumunia
liczy ponad 20,6 miliona obywateli.

(sk).

W Jugosławii lata się
coraz więcej

W pierwszych 4 miesiącach bieżą-
cego roku przez jugosłowiańskie lot-
niska przewinęło się 663 tysiące pa-
sażerów, co stanowi liczbę większą
o 150 tys. w porównaniu z odpowied-
nim okresem ub. roku. Na liniach
wewnętrznych podróżowało 330 tys.
pasażerów (o 80 tys. więcej), a na

liniach zagranicznych 333 tys.
(wzrost o.35 tys.) . Z lotów samolota-
mi towarzystw zagranicznych sko-
rzystało 91 tysięcy osób.

Zgodnie z przewidywaniami kra-
jowych i zagranicznych przedsię-
biorstw lotniczych rekordowo dotąd
przebiegający sezon turystyczny za-

powiada znakomite obroty także na

lotniskach, a specjalnie tych, które
leżą w pobliżu Adriatyku, (sk).
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Światowa flota handlowa

"Pojemność światowej floty han-

dlowej w ciągu ostatnich 11 lat po-
dwoiła się i wyniosła w roku ubie-

głym 268 min BRT. Nadal rta pier-
wszym miejscu znajduje się Libe-

rią (z tonażem 44,4 min BRT —

pt*d iiberyjską banderą pływa wie-
le «tatków obcych), drugie miejsce
należy do bandery japońskiej (34,9
rftln), trzecie zajmuje W. Brytania
(23,6 min), czwarte — Norwegia
<23,5 min). Piąte miejsce, które w

1971 r. zajmowały Stany Zjednoczo-
ne, przypada obecnie Związkowi
Radzieckiemu (16,7 min). Grecja
wysunęła się z siódmego miejsc*
przed' rokiem na szóste (15,3 min),
«..dopiero na siódmym miejscu upia-
sowały się USA (13,0 min). Ósmą
pod względem wielkości floty na

świecie ma NRF, dziewiątą — Wio-

chy, a Panama, która znacznie

zwiększyła swój tonaż, zepchnęła
.Francję z dziesiątego ra jedenaste
miejsce.
<• Światowa flota handlowa składa

alę- z następujących głównych ty-
ipów statków: zbiornikowce do prze-

,wozu ropy naftowej — 105 min

BRT, drobnicowce — 70,6 min BRT,
statki do przewozu rud i innych

fą^unków sypkich — 48,5 min

"BRT, kontenarowce — 4,3 min
BRT. (S)

Kontenery w niełasce

Zapotrzebowanie na standardowe

jSQjemniki do kontenerowego prze-
wozu towarów zaczyna w świecie

^kapitalistycznym spadać. W związku
tym' ńp. w Anglii produkcja kon-

tenerów zmniejszyła się w ostatnich

j2 łatach o 20 proc., a do roku 1975

obniży się prawdopodobnie do po-

lowy obecnego poziomu. Jak się oce-

ania, globalne zapotrzebowanie świa-

tłą kapitalistycznego na kontenery,
Wynoszące Obecnie ok. 100 tys. sztuk
"w skali rocznej — zmniejszy się w

"ciągu najbliższych 3 lat do 50 tysięcy.
Przyczyną nie jest jednak odwrót,
od kontenerowego systemu przewo-
fflów, ale nadmiernie rozbudowana

produkcja, nie licząca się z realiami

•rynku. (S)

Ekspansja elektroniki
Sprzedaż urządzeń elektronicznych

«Większa się co roku na świecie o

©k- W proc. Szacuje się, że w roku
4975 obroty w handlu tymi urzą-
dzeniami sięgną 91,3 miliarda do-
larów (wobec 56,7 mld dolarów w

ijroku 1970 — przy tym ceny urzą-
dzeń- elektronicznych ustabilizowa-

ny się a w przypadku niektórych
wyrobów nawet spadły). Przewidu-

je się, że w krajach kapitalistycz-
nych najszybciej będzie zwiększała

%ię produkcja maszyn matematycz-
nych, urządzeń telekomunikacyj-
nych, kolorowych telewizorów, wi-

deołnagnetofonćw. magnetofonów ka-

setowych, urządzeń stereofonicz-

nych. Pierwsze miejsce w ekspor-
cie tych urządzeń, które obecnie na-

leży do Stanów Zjednoczonych,
przypadnie już wkrótce Japonii.

(S)

Obwody scalone

Produkcja obwodów scalonych,
grupujących najważniejsze elemen-

ty elektroniki, szybko w świecie ro-

śnie.. Jeszcze w 1964 r. wartość świa-

towej produkcji obwodów scalonych
szacowano na 160—200 min dolarów,

®a obecnie przekracza ona 2 miliardy
dolarów, z czego niespełna 1 mld

przypada na USA, prawie 350 min

tna Japonię, ok. 265 min na Europę
%achodńią. Ostatnio szczególnie sil-
ne zapotrzebowanie na elementy mi-
kroelektroniki zgłasza obok przemy-
słu komputerów i elektronicznych
maszyn biurowych także przemysł
samochodowy. Szacuje się, że w ciągu
najbliższych 10 lat światowa produk-
cja obwodów scalonych osiągnie
przypuszczalnie wartość 6,5 do 7 mi-
liardów dolarów, przy czym należy
się liczyć równocześnie z dalszym
spadkiem ich jednostkowej ceny (w

»1964 r. jeden taki obwód kosztował
ma rynku światowym przeciętnie
J256—600 dolarów, a obecnie produ-
kowane są obwody w cenie nawet

kilkudziesięciu centów za sztukę).

(S)
Niedobór cukru?

Istnieją obawy, że pod koniec lat

lOsietTrlziesiątych świat może stanąć
wobec d' kliwego niedoboru cukru.

Według FAO rwiatowa konsumpcja
"'zwiększy się do 1980 r. o około 20
%iln ton, tj. o 2° nroc. w stosunku
"do aktualnego pjziomu produkcji.
A już od 1970 r. konsumpcja prze-

wyższa produkcję, więc w ciągu o-

statnich trzech lat światowe zapasy
cukru spadły o 15 proc. i ukształto-

wały się na poziomie 15 min ton.

•Dla szybszego zwiększenia produkcji
feukru pociągającego za sobą znacz-

my wzrost kosztów niezbędne będzie
pódnfesienie cen otrzymywanych
prze2 producentów. (S)

Handel USA z krajami
socjalistycznymi

Obroty handlowe Stanów Zjedno-
czonych z europejskimi krajami so-

cjalistycznymi w ubiegłym roku, jak
«•oblicza amerykańskie Ministerstwo

(SHąndlu, zwiększyły się dwukrotnie

porównaniu z 1971 rokiem. Ame-

rykański eksport do tych krajów
itwyniósł 818.5 min doi. a import —

»320,6 min doi. (MP)

Zyski amerykańskich koncernów

, Czysty zysk 500 największych
koncernów w Stanach Zjednoczo-
nych zwiększył się w 1972 roku o

19 procent. Jest to wzrost najwyż-
szy od 1959 roku. Ogółem zyski tych

koncernów w 1972 roku wyniosły
27 829 min doi. Pierwsze trzy miej-
sca zajęły koncerny: General Mo-

tors, Exxon i IBM (z zyskiem po-
nad 1 000 min doi. każdy).

Amerykański koncern samochodo-
wy „General Motors" ustanowił o-

statnio nowe rekordy zarówno na

polu sprzedaży samochodów, jak
i osiągniętych zysków. W pierwszej
połowie bieżącego roku koncern ten

uzyskał ze sprzedaży samochodów
19 175 min doi., czyli o 18 proc. wię-
cej niż w odpowiednim okresie 1972

roku, przy zyskach wynoszących
1619 min doi. Odpowiednie dane

w 1972 roku wynosiły: wpływy ze

sprzedaży — 16 238 min doi., zyski
— 1 374 min doi. (MP)

Elektrownia słoneczna

Kosztem 100 min dolarów rozpo-

cząć się mają w 1975 roku w Sta-

nach Zjednoczonych wstępne prace

nad zbudowaniem pierwszej elek-

trowni przemysłowej wykorzystują-
cej energię słoneczną. Do tego cza-

su trwać będą rozpoczęte już studia

I przygotowania, które pochłoną ok.

10 min dolarów. Pierwsza elektro-

wnia słoneczna ma mieć moc 500

megawatów. Jej budowa, wobec

braku doświadczeń technicznych i

technologicznych, potrwa jednak
około 10 lat i dopiero w począt-
kach 1985 roku spodziewać się mo-

żna jej uruchomienia. Całkowity
koszt budowy szacowany jest na 1

miliard dolarów. (S)

Przeciw zanieczyszczeniom
atmosfery

Austria, Dania, Finlandia, Fran-

cja, Holandia, NRF, Norweg:a,
Szwajcaria. Szwecja oraz W. Bry-
tania — podejmują realizację wspól-
nego 3-letniego programu badań

technicznych, dotyczących pomia-
rów zanieczyszczenia atmosfery
związkami siarki oraz parami kwa-

sów. Pomiary stężenia tych związ-
ków w atmosferze oraz w opadach
atmosferycznych będą wykonywane
codziennie przez 80 stacji naziem-

nych. Będą też wykorzystywane sa-

moloty, które mają pobierać prób-
ki powietrza na różnych wysoko-
ściach. Prace te pozwolą na zasto-

sowanie rozwiązań zmierzających do

ograniczenia zanieczyszczania atmo-

sfery oraz staną się podstawą do

opracowania norm w tej dziedzinie.

(S)

Francusko- przestroga
Francuska Rada Gospodarczo-

-Społeczna przestrzega przed' skut-

kami układów o wolnej wymianie
między rozszerzoną EWG a sześcio-

ma krajami EFTA (Austrią, Finlan-

dią, Portugalią, Szwecją i Szwaj-
carią). Istnieje obawa, że wymienio-
ne układy spowodują zaostrzenie się
konkurencji między krajami, któ-

rych poziom industrializacji jest
mniej więcej sobie równy, ale które

bardzo się różnią między sobą pod
względem rozwoju urządzeń socjal-
nych. Płace i ubezpieczenia społecz-
ne pozostają w niektórych krajach
EFTA daleko w tyle za odpowied-
nią sytuacją w krajach członkow-

skich EWG. Te pierwsze kraje dzię-
ki tańszej pracy będą więc miały
lepszą pozycję w konkurencji, jaka
będzie się rozwijać na tle rozbroje-
nia celnego. Istnieje obawa, że w tej
sytuacji EWG będzie musiała- upow-

szechnić stosowanie klauzul ochron-

nych — co groziłoby niebezpieczeń-
stwem fiaska rozszerzonej EWG. Ist-

nieją też obawy, aby liberalizacja
obrotów nie pociągnęła za sobą ma-

sowego pojawienia się w krajach
EWG 1 EFTA filii przedsiębiorstw
wielonarodowych, posiadających sie-

dzibę w krajach trzecich. Chodzi

więc o stawianie czoła tej formie

konkurencji zagranicznej, co ma sta-

nowić próbę jedności Wspólnoty. (S)

Japońska ekspansja
Japonia zamierza prześcignąć USA

w produkcji stali jeszcze przed 1980

rokiem. W bieżącym roku wytop sta-

li w Stanach Zjednoczonych wynie-
sie 122 min ton, w Japonii — 110

min ton, a w roku 1975 już 130 min

ton. W Tokio wyrażane są opinie,
że wyprzedzenie USA przez Japonię
w produkcji stali nastąpi między
1975 a 1980 rokiem; tym samym kraj
ten zająłby pierwsze miejsce wśród

kapitalistycznych producentów stali.

(S)

Reforma rolna w Peru

W ciągu czterech lat działania pra-

wa o reformie rolnej chłopi peru-

wiańscy otrzymali na własność 5,5
min ha ziemi obszarniczej, a do roku

1974 mają bezpłatnie otrzymać ogó-
łem 9 min ha ziemi. Ministerstwo

Rolnictwa wydało specjalne zarzą-

dzenie gwarantujące Indianom - po-

siadanie przyznanej im ziemi. (MP)

CO NOWEGO
IN HANDLU
ŚWIATOWYM

ZDZISŁAW RURARZ

Ukazały się Jut prawie kompletne dane o rozwoju
gospodarki I handlu światowym w 1972 r.*) Był to

pierwszy rok po wielkim wstrząsie monetarnym, rok
dużych nieurodzajów I zaostrzającej się presji infla-
cyjnej w krajach nlesocjallstycznych. Jednocześnie
był to rok ogólnie przyśpieszonego rozwoju gospo-
darczego świata.

ŚWIATOWY produkt globalny

wzrósł bowiem o 5,5 proc., wo-

bec 4,1 proc. w 1971 r. i przecięt-
nej 5,4 proc., w latach 1961—1970.
Jednakże wewnętrzna struktura te-

go wzrostu była mniej korzystna.
Wzrosła przede wszystkim produk-
cja przemysłowa świata — o 6,6
proc. wobec 4,1 proc. w 1971 r. Na-
tomiast światowa produkcja rolna

spadła o 0,8 proc., podczas gdy w

1971 r. wzrosła o 3,2 proc.

OBROTY W LICZBACH

Na tym tle eksport światowy
wzrósł w cenach bieżących nieco

powyżej 17 proc. — choć w wolu-
menie tylko o 8 proc., czyli mniej
więcej o tyle, ile wyniósł rzeczywi-
sty Wzrost w 1971 r.. kiedy to w ce-

nach bieżących eksport powiększył
się o 12 proc. Ceny światowe kształ-

towały się więc w 1972 r. pod silną
presją inflacyjną. która obecnie,
W 1973 r. nawet się wzmaga.

Tempo eksportu kapitalistycznych
krajów rozwiniętych i europejskich
krajów socjalistycznych osiągnęło
W' ni), roku' jednakowy wzrost po
18 proc. W obU' przypadkach nastą-
piło więc -przyśpieszenie tempa w

stosunku do 1971 r. (eksport pierw-
szej z grupy krajów wzrósł wów-
czas o 11,2 proc., zaś drugiej — o

9 proc.). Co się tyczy eksportu kra-

jów słabo rozwiniętych, to wzrósł
on w . tempie relatywnie niższym,
b&wiem tylko o 16 proc. (w 1971 r.

eksport ten wzrósł o 10,6 proc.) .

Konkretnie w 1972 r. udział po-

szczególnych grup krajów w ekspor-
cie światowym ukształtował się
szacunkowo jak następuje:

Eksport Udział
(w mld w ekspor-

dol.) cie świat,
(w proc.)

Rozwinięte kraje
kapitalistyczne 297,4

Europejskie kraje
socjalistyczne *M

Kraje słabo rozwlniet*

(bez pozaeuropejskich
krajów Socjalist.) «6,2

74,2

9,9

403,6 100,0

W porównaniu z rokiem poprzed-
nim w 1?72 r. miało miejsce dalsze

umocnienie się udziału kapitali-
stycznych krajów rozwiniętych (73
proc. w 1971 r.) oraz zahamowany
zostaf trwający od kilku lat spa-

dek udziału europejskich krajów so-

cjalistycznych. a nawet nastąpił
wzrost ich udziału w światowym
eksporcie (9,8 proc. w 1971 r.).

Dwudziestkę największych ekspor-
terów i importerów w świecie sta-

nowiły w 1972 r. następujące kraje:

Eksport
(min doi.)

Import
(min doi.

1. USA «8 968 55 282

2. NftF 46 208 39 763

3. Japonia 28 655 23 481

4. Francja 26 052 26 754

5. Anglia 24 344 27 860

6. Kanada 20178' 18841

7. Włochy 18 548 19 282

8. Holandia 16 826 16 985

9. Belgia 1 Luks. 16 081 15 605

10. ZSRR 15 361 16 047

lt. Szwecja 8 749 8 062

12. Szwajcaria 6 828 8 470

13. Australia 6 317 4 557

14. NRO 6 184 5 905

1S. CSRS 5 124 4 662
16. polska 4 932 5 335

1;. Dania 4 412 5169

18. Brazylia 3 <90 —

19. Auątrla 3 883 5 216

20. Hiszpania 3 803 6 755

W 1918 r. wśród 20 największych
„krajów . handlowych" nastąpiły
pewne przesunięcia w stosunku do
roku poprzedniego. Francja awan-

•) World Economie Survey, 1972 (Uni-
ted Natlons, New York) 1 Inne.

oowała na 4 miejsce wśród ekspor-
terów. relegując Anglię n-a 5 miej-
sce, zaś Brazylia znalazła się jako
jedyny kraj słabo rozwinięty wśród

tej dwudziestki (w 1971 r. ustępo-
wała jeszcze Arabii Saudyjskiej,
Wenezueli, Hong-Kongowi oraz Hisz-

panii i Austrii).
Rok 1973 nie powinien wnieść

większych zmian do powyższego
obrazu, choć należy się spodziewać
umocnienia roli USA jako najwięk-
szego eksportera i umocnienia trze-

ciej pozycji eksportowej Japonii. Nie

jest wykluczone, że Polska wyprze-
dzi CSRS i awansuje na 15 pozy-

cję wśród eksporterów. Hiszpania
może przesunąć się na 19 pozycję,
spychając Austrię na 20. Brazylia,
jeśli nie wyprzedzi Danii, to się do

niej zbliży. Co się tyczy importu,
to należy się spodziewać awanso-

wania Japonii na 3 miejsce i rele-

gowania Anglii i Francji na dalsze

miejsca.

Kilka słów należy poświęcić Pol-
sce. Wśród krajów RWPG Polska

była drugim po Węgrach krajem o

najwyższej dynamice eksportu (od-
powiednio 17,1 i 21,2 próc.), zaś pod
względem dynamiki importu była
na pierwszym miejscu (21,5 i 9

proc.). W świecie tempo naszego
eksportu ustąpiło tylko wyżej
wspomnianym Węgrom, Hiszpanii
(20 proc.) oraz Brazylii (eksport jej
wzrósł o 27 proc.) i kilku innym
mniej ważnym krajom. W rezultacie
udział nasz w eksporcie światowym
wzrósł po raz pierwszy od kilku lat

(z 1,13 proc. w 1971 r. do 1,23 proc.
w 1972 r.). Eksport nasz osiągnął
więc niewątpliwy sukces w skali

światowej, choć wyścig w ścisłej
czołówce jest bardzo trudny.

Powróćmy jednak do ogólniej-
szych zjawisk, zachodzących w han-
dlu światowym które zaczynają się
już ujawniać w 1973 r. Chodzi prze-
de wszystkim o efekty przeciągają-
cego 6ię kryzysu monetarnego, nara-

stającej presji inflacyjnej i trwają-
cego boomu surowoowo-rolnego
oraz generalnie wysokiej aktywno-
ści gospodarczej w świecie.

ZMIANY OBECNEGO UKŁADU

Przede wszystkim należy się spo-
dziewać redukcji deficytu w bilan-
sie handlowym i płatniczym USA.
Eksport USA rozwija się w tempie
30 proc., zaś import tylko w tempie
20 proc. i choć trudno przewidzieć
efekt końcowy, to jednak sądzi się,
że w br. deficyt bilansu handlowego
może spaść do 2 mld doi. (wobec
6,2 mld doL w 1971 r.).

Perspektywy bilansu płatniczego
USA są bardziej złożone: przypływ
kapitałów do USA jest niższy niż

się tego spodziewano. Nacisk inflacji
w USA okazał się bowiem większy
niż zakładano, a stopa dyskontowa,
mimo wielokrotnych podwyżek i

niespotykanie wysokiego, jak na

USA. poziomu, nie iest relatyw-
nie na tyle wysoka, aby zachęcała
obce kapitały do przypływu. Mimo

wszystko poprawa w bilansie han-

dlowym i płatniczym wydaje się
być pewna i fakt ten może osłabić

spekulacyjny nacisk na dolara.

Innym waenym wydarzeniem mo-

że być pojawienie się deficytu w

bilansie płatniczym Japonii, choć
bilans handlowy może pozostać na-

wet dodatni. Rewaluacja yena. spe-

kulacyjne zakupy surowców, libera-

lizacja importowa i naciski USA na

Japonię — doprowadziły do gwał-
townego wzrostu importu, który w

niektórych grupach towarów wzra-

sta o 100 proc. w porównaniu do

analogicznego okresu roku ubiegłe-
go. Eksport też ulega przyśpiesze-
niu (rozwija się w tempie 30 proc.),
ale mimo wszvstko do ujemnego bi-
lansu handlowego może jeszcze nie

dojść.

Natomiast nową „bombę japoń-
ską" zaczyna stanowić eksport ka-

pitałów. Sprawi* te] trzeba poświe-
cić kilka stów.

USA, mniej więcej od polowy lat

pięćdziesiątych. położyły większy
nacisk na eksport kapitałów niż to-
warów. Jeśli towary USA zaczęły
przegrywać w bezpośredniej konku-

rencji na rynku światowym, to ka-

pitał USA dokonał spektakularnego
podboju. Według niektórych źródeł
aż 35 proc. produkcji globalnej kra-

jów zachodnich poza USA jest kon-
trolowane przez kapitał tego kraju.
Natomiast obecnie, po dewaluacji
dolara, konkurencyjność towarów
USA wzrasta i należy spodziewać
się aktywizacji eksportu towarowe-

go USA.

A w tej sytuacji eksport krajów,
których waluty w stosunku do dola-
ra zostały zrewaluowane — zacznie

przeżywać trudniejsze chwile. Cho-
dzi tu zwłaszcza o eksport Japonii
1 NRF. Co prawda rok 1973 jeszcze
zaabsorbuje wcześniejszy rozmach

tego eksportu, ale oba kraje muszą

sięgnąć do eksportu kapitałów, jeśli
chcą zachować swoją pozycję na

rynku światowym. Przemawiają za

tym jeszcze 1 inne względy.

W Japonii np. coraz trudniej o

wykwalifikowanych robotników i w

ogóle rynek pracy staje się coraz

węższy. Ponadto japoński świat

pracy zaczyna domagać się zdecy-
dowanie wzrostu płac i innych
świadczeń, przed czym rząd i wiel-
ki kapitał coraz częściei ustępują.
Przysłowiowa tania japońska siła
robocza przechodzi do historii. Ka-

pitał japoński musi więc organizo-
wać niektóre produkcie za granicą,
gdyż imigracja siły roboczej do Ja-

ponii w zasadzie nie wchodzi w grę.
Uważa się np.. że Korea Płd. przy

pomocy kapitału japońskiego stanie

się w I980 r. drugim PO Japonii pro-
ducentem statków w świecie.

Takie coraz większa rolę zaczynają od-

grywać w Japonii względy ochrony Śro-
dowiska naturalnego. Ludność Japonii
stanowi tylko 3 proc. ludności świata,
ale 1/4 światowego eksportu surowców

kieruje się do Japonii i jeśli tempo to
zostanie utrzymane, to w 1980 r. Japonia
pochłonie już połowę światowego ekspor-
tu surowców.

Stąd Japonia serio myśli o prze-
rzuceniu za granicę materiałochłon-

nej i pracochłonnej produkcji, re-

zygnując nawet z tradycyjnych
eksportów (np. z eksportu wyrobów
hutniczych, gdzie Japonia przoduje
w świecie). Dla osiągnięcia tego ce-

lu Japonia musi się uciec do

eksportu kapitału na wielką skalę
i faktycznie proces ten już się roz-

począł. W ciągu pierwszych 4 mie-

sięcy br. eksport długoterminowych
kapitałów z Japonii osiągnął 3 mld
doi. i spodziewane jest utrzymanie
się nadal wysokiego temoa eksportu.
Nawet jeśli tylko część tego kapita-
łu skierowana będzie na organizo-
wanie pttbdiitóji J»{tótekifef żi gra-
nicą, to i tak isuiiiy stają sie olbrzy-
mie. Prognozy Zagna teń temat śą
wręcz' 1tóiafóVniająfće.' S&itti Japoń-
czycy przewidują, ze ićti eksport
kapitałów długoterminowych w 1980
r. może osiągnąć 24—25 mld doi.

rocznie, co byłoby sUmą nie spoty-
kaną w historii.

W podobnej sytuacji znajduje się
NRF. Analogicznie jak Japonia jest
ona zapóźniona w eksporcie kapita-
łów, a własne rezerwy siły roboczej
dawno już wyczerpała i ratuje się
importem jej z zagranicy (3,5 min

cudzoziemców). Względy ochrony
środowiska naturalnego też coraz

bardziej dochodzą do głosu. Co pra-
wda prognozy dotyczące eksportu
kapitałów z NRF są mniej znane

i bodajże żadne plany w tej dzie-
dzinie nie istnieją, to jednak nie

ulega wątpliwości, że kraj ten znaj-
duje się w przededniu ofensywy ka-

pitałowej. Zwłaszcza, że rezerwy
NRF dochodzą do 41 min doi.

Wbrew jednak nozorom NBP nie bar-
dzo ma gdzie eksportować kapitał. Hisz-

pania, Grecja I Turcja są jedynymi mo-

żliwościami w Europie zachodniej. Afry-
ka Północna nie gwarantuje powodzenia
lokatom kapitałowym, nie mówiąc już
o czarnej Afryce. Ameryka Południowa

jest za daleko, choć jest tradycyjnym
terenem ekspansji kapitału niemieckiego,
a obecnie zachodnionlemieckiego. Azja
«taje się domeną Japonii.

Zresztą. NRF ma inną strukturę
eksportu i importu niż Japonia. Je-
śli w Japonii do niedawna na każ-
de 7 dolarów eksportu wyrobów
przemysłowych przypadał 1 dolar
ich importu, to w NRF odpowied-
nie relacje kształtują się jak 2:1.
NRF jest więc bardziej nastawiona
na kooperację przemysłową. Te zaś
możliwości kooperacyjne wyczerpu-

ją się dla NRF w Europie zachod-

niej i stąd nieprzypadkowo uwaga
jej zwraca się coraz bardziej w kie-
runku zacieśniania stosunków go-
spodarczych z europejskimi krajami
socjalistycznymi.

W każdym razie USA. NRF i Ja-

ponia zaczynają Wnosić do stosun-

ków gospodarczych w świecie nowe

elementy, które mogą poważnie
zmienić istniejący układ. Rok 1973

jest niewątpliwie początkiem tego
procesu.

KONIUNKTURA A EKSPANSJA
HANDLU

Od okresu tzw. boomu koreań-

skiego — nie było tak gwałtownego
wzrostu cen surowcowo-rolnych.
Ztożyło się na to szereg przyczyn:

ożywiona koniunktura w świecie,

nieurodzaje, napięcia socjalne, któ-

re zredukowały podaż niektórych
surowców (np. miedzi), słabe tem-

po wzrostu produkcji syntetykdw
1 substytutów (np. sztucznego kau-

czuku 1 włókien sztucznych) oraz

spekulacja na rynkach surowco-

wych. która jest pochodną kryzysu
monetarnego (surowce są pewniej-
szym terenem lokat wolnych kapi-
tałów. a ponadto nie zdrożały jed-
nakowo w każdej walucie). I wszyst-
ko wskazuje na to. że boom suroW-

oowo-rolny będzie trwał jeszcze
przez cały 1973 rok. choć notowania

cen niektórych surowców i artyku-
łów rolnych mogą ulec spadkowi
(już obecnie ceny wełny i kauczuku

wykazują znaczne wahania).

Ostry wzrost cen na rynku stf-

rowcowo-rolnym wzmaga tendencje
Inflacyjne w świecie i prowadzi db

-podejmowania szeregu kroków,
które mogą bądź doprowadzić do

nadprodukcji szeregu towarów su-

rowcoWo-rolnych. bądź wzmóc pro-

ces zastępowania -ich syntetykami ' i

substytutami. Na odwrócenie się
obecnie obserwowanych trendów ną

rynku surowcowo-rolńym może też
- wpłynąć osłabienie koniunktury w

kapitalistycznych krajach rozwinię-
tych,^ które tradycyjnie są najwięk-'
ezym klientem tego rynku. Jest to

następny problem, któremu warto

poświęcić kilka słów.

Walka z inflacją w świecie ka-

pitalistycznym nie przyniosła spo-

dziewanych rezultatów. Inflacja
- pnie się dalej w. ostrym tempie i

walka z nią utrudniona jest prze-

ciągającym się kryzysem waluto^

wym, który ostatnio wszedł w nową

fazę — wojny stóp dyskontowych.
Tak wysokiego poziomu tych; stóp
niektóre kraje nie notowały w. tym
wieku (np. Anglia i USA), a- pdnad-
to częstotliwość jej podwyższania bi-

je wszelkie rekordy. Polityka taka

ma wzmocnić zaufanie do Walki z

inflacją, ale w rzsczywistości pro-

wadzi do ograniczeń w polityce
kredytowej i w dalszej konsekwen-

cji do osłabienia tempa rozwoju.
Coraz częstsze są głosy, że tego ro-

dzaju polityka prowadzi w prostej
linii do recesji gospodarczej. Takiej
perspektywy wykluczać nie wolno,
choć może ona nie objąć jeszcze TO1

ku 1973.

Inną możliwością tej prognozy

może być dalsza ekspansja handlu

światowego, który przez „racjónali-
zo^yaiiie" międzynarodowego Podzia-

łu ••

pracy- Jmoże • osła bić ten d ęnc je in-

flacyjne w świecie. Nieprzypadko-
wo; więc .•najbardziej konkurujące

, źe sobą potęgi —'USA. EWG | Ja-

ponia r— zgodziły się przystąpić <fl<i

negocjacji w GATT, mających ńa

celu dalszą liberalizację handlu

światowego i. 00 za tym idzie, „zra-

cjonalizowanie" wspomnianego' po-

działu pracy.

Co prawda rezultat tych negocjacji Jest

trudny do przewidzenia, gdyż interesy
są tu sprzeczne, ale fakt, że w chwil)
obsenej mówi się o potrzebie liberaliza-

cji, hamuje w jakimś stopniu tendencje
protekcjonistyczne, które serio zagrażają
współpracy międzynarodowej.

Dlatego też nie należy wykluczać
możliwości przeciągnięcia się wy-

sokiej koniunktury w kapitalistycz-
nych krajach rozwiniętych ze wzglę-
du na perspekty\vę ekspansji handlu

światowego, który dla wielu 7. tych
krajów staje się podstawowym
czynnikiem napędzającym rozwój
gospodarczy. Można nawet zakładać,

. że wiele krajów skorzysta z całego
arsenału środków, ażeby „ustawić
się'' możliwie najkorzystniej do na-

stępnego etapu batalii na rynku
światowym i przeciągnie tym sa-

mym wysoką koniunkturę, która

według wszelkich prawideł powin-
na zacząć wygasać.

W tym sensie należy też rozważać

trwający kryzys walutowy. Nie jest wy-
kluczone, że płynne kursy walut będą
Istnieć jeszcze dłuższy czas. aż dn mo-

mentu, kiedy wzajemne relacje ułożą się
w sposób bardziej trwały. Dopiero wtedy
może nadejść pora na powrót do jakichś
porządków, które będą mogły obowią-
zywać przez dłuższy czas. Obeenle pora
taka jeszcze nie nadeszła 1 każda z wa-

lut „szuka" swego prawdziwego kursu.
Nie oznacza to więc, że tego rodzaju
chaos musi koniecznie prowadzić w pro-

stej linii do jakiejś katastrofy. 2e na

nowym układzie jedni mogą wygrać, a

drudzy przegrać — to już inna sprawa.

Najbardziej prawidłową pozycją
w takim okresie jest nie zasklepia-
nie się w sobie i lamentowanie nad

ginącymi korzyściami, a przyjęcie
aktywnej postawy i atakowanie ora*
poszukiwanie nowych korzyści. Wie-
le krajów tak rozumie nową sytua-
cję i zakłada, te droga do sukcesu
wiedzie przez ekspansję, a nie przez
hamowanie rozwoju stosunków go-
spodarczych z zagranicą.

Dobrze się więc dzieje, że również

j Polska ma obecnie ekspansywne
podejście do spraw handlu zagra-

nicznego i sądząc na podstawie wy-

ników ostatniego okresu handel

nasz „rwie do przodu".
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TRYBU NA "CZYTELNIKÓW

SPÓR O METODĘ
ANALIZY WZROSTU
SŁAWOMIR SZWEDOWSKI

Poszukiwania metod mierzenia wpływu poszcze-
gólnych czynników na wzrost gospodarczy nie przy-
niosły jednoznacznie użytecznych metod. Badanie
relacji między wlelfcofelą produkcji, a zaangażowa-
niem jej podstawowych czynników jest tak waine, ie
niezależnie od wad stosowanych metod, podejmuje

stęf próby oszacowania wpływu poszczególnych
czynników na wielkość produkcji (lub dochodu na-

rodowego). Dyskusje toczone na ten temat wćród
teoretyków, a także I praktyków, dotyczą zarówno
miar wzrostu gospodarczego, jak i metod mierzenia
czynników tego wzrostu.

PRZYTACZANIE
tu głównych

nurtów tych dyskusji choćby ze

wzglądu na ich zakres nie wy-

daje się celowe. Wystarczy przypom-
nienie dyskusji, jaka toczyła się w

roku 1969 na łamach „Życia Gospo-
darczego"1). Problemy te powróciły
na łamy „Życia Gospodarczego" w ar-

tykule M. NASIŁOWSKIEGO i po-
lemice M. BOROWEGO8). W związ-
ku z tymi artykułami pragnę zwró-
cić uwagę na pewne zagadnienia
wzrostu. Uwagi moje dotyczą zarów-
no miar wzrostu ekonomicznego, jak
I mierzenia wpływu poszczególnych
czynników na tempo tego wzrostu.

Wzrost gospodarczy jest procesem
tak złożonym, że mierzenie go za

pomocą jednego wskaźnika jest wy-
soce niedoskonałe. Jednak obecnie

powszechnie stosuje się jako miarę
tempa wzrostu gospodarczego przy-
rost dochodu narodowego. Wskaźnik
ten niezależnie od sposobów jego
obliczania jest bardzo niedoskonałą
miarą wzrostu gospodarczego. Pew-
ne efekty wzrostu gospodarczego po-
zostają poza tą miarą. Są to takie
•kutki jak wpływ na poziom kultu-

ralny, zdrowotność, średnią długość
tycia, środowisko naturalne, samo-

dzielność i inicjatywę pracownika
Itp. Trzeba również pamiętać o tym,
ie wzrost gospodarczy kształtuje się
pod wpływem postępu technicznego,
a w okresie rewolucji naukowo-tech-

nicznej postęp ten jest o wiele szyb-
szy, niż wprowadzanie metod umoż-

liwiających statystyczne ujęcie jego
«•'rutków.

niezależnie od metody liczenia do-
chodu narodowego wychodzimy z

założenia, że wzrost tego dochodu

zależy od pracy to znaczy od jej
ilości i jakości (mierzonej wydaj-
nością). Wzrost wydajności pracy o-

siąga się z tytułu: lepszego wyposa-
żenia w maszyny i urządzenia lub

poprawy umiejętności posługiwania
się tym wyposażeniem.

Wzrost wydajności pracy nie sta-

nowi miary udziału intensywnych
czynników we wzroście gospodar-
czym. Zwykle wzrost wydajności
pracy z tytułu lepszego wyposaże-
nia w środki trwałe zalicza się do

czynników ekstensywnych natomiast

pozostała „reszta" jest identyfikowa-
na z wpływem intensywnych czyn-
ników wzrostu. M Borowy daje na-

stępującą odpowiedź na pytanie:

CO TO JEST WZROST
INTENSYWNY?

„Intensywny wzrost ekonomiczny
— źródło wzrostu gospodarczego o-

bejmujące proc esy ekonomiczne za-

chodzące przy zmieniającej się wy-

dajności pracy i (lub) produkcyjno-
ści kapitału".

Właściwie nit wiadomo o co w

tej definicji chodzi. Przecież wzrost

ekonomiczny i wzrost gospodarczy
oznacza to samo. Dlaczego więc in-

tensywny wzrost ma być źródłem,
ot po prostu, wzrostu?

Jest żenujące przypominanie tu, że
źródłem wartości jest praca, i że
wzrost dochodu narodowego zależy
bezpośrednio od wzrostu ilości za-

trudnionych 1 wzrostu przeciętnej
wydajności pracy. Tautologlczne de-

finicje nigdy niczego nie wyjaśni-
ły. Nie to jednak jest najważniej-
sze, bowiem druga część definicji,
w której mówi się o zmianach za-

chodzących w wydajności pracy
i produkcyjności kapitału jest nie-
ścisła. Zmiany, jak wiadomo, mogą
polegać zarówno na wzroście, jak
1 spadku badanej wielkości.

W literaturze ekonomicznej inten-

sywny i ekstensywny charakter
wzrostu określono jednoznacznie.
W podręczniku ekonomii politycz-
nej socjalizmu czytamy: „Repro-
dukcja rozszerzona możs doko-

nywać się badi na niezmienio-

nej podstawie technicznej i przy nie-

zmienionej wydajności pracy (nazy-
wamy ją wówczas EKSTENSYW-

NĄ), bądź na podstawie wyższej
techniki i przy wzroście wydajno-
ści pracy (nazywamy ia, wów-
czas INTENSYWNĄr3. Chodzi

więc nie o wszelkie zmiany ale 0
wzrost wydajności i .produktywno-
ści majątku. M . Nasiłowski stwier-

dza, że „miarą ...intensyfikacji pro-
cesu wzrostu gospodarczego powin-
no być zawsze porównywanie w

wielkościach absolutnych czy też

względnych nakładów do efektów.
Dopiero gdy efekty rosną szybciej
od nakładów można mówić o rysu-
jącej się z określonym natężeniem
tendencji do intensywnego wzrostu

gospodarczego'").

CZYNNIKI WZROSTU

Przyjmując przyrost dochodu na-

rodowego jako miarę wzrostu gospo-
darczego, staramy się ustalić wpływ
poszczególnych czynników. Najpro-
stszą metodą ustalania udziału posz-
czególnych czynników we wzroście
dochodu narodowego jest metoda re-

szty').

Stosując metodę reszty zakłada się
zamrożenie technicznego poziomu
i „powielanie" dotychczasowych wa-

runków produkcji. Zakłada się więc,

że wżrost produkcji jest proporcjo-
nalny do przyrostu zatrudnienia
i technicznego uzbrojenia pracy.

Różnica między tempem wzrostu

produkcji (dochodu narodowego) a

tempem wzrostu zatrudnienia i tech-

nicznego uzbrojenia pracy jest utoż-
samiana z wpływem czynników or-

ganizacyjno-technicznych. Zaletą tej
metody jest jej prostota. Nie jest
ona lepsza ani gorsza od innych,
które zwykle zawierają wiele dy-
skusyjnych ustaleń, a jej zaletą jest
prostota obliczeń. Wadą tej metody
jest to, że nie uzyskujemy informa-
cji o nakładach, jakie poniesiono dla

uzyskania poprawy poszczególnych
wskaźników. Z tego względu anali-

zę czynników wzrostu dokonaną za

pomocą metody reszty należy dodat-
kowo uzupełnić badaniem kapitalo-
chłonności przyrostu produkcji i wy-

dajności pracy.
Trzeba również brać pod uwagę

wielkość produkcji końcowej w

rolnictwie albo posługiwać się
przeciętnym tempem wzrostu do-
chodu narodowego i kształtujących
je czynników w dłuższych okresach.

W obliczeniach M. Nasiłowskiego
(a również i moich podanych w cy-
towanym artykule) milcząco założo-
no, że liczba zawodowo czynnych w

gospodarce rolnej (gospodarstwa in-

dywidualne) jest stała. Założenie to

jest o tyle zasadne, że w okresie
dwudziestolecia 1950—1971 liczba za-

wodowo pzynnych w gospodarce rol-

nej według danych GUS zmalała
nieco więcej niż 7 proc. co daje bar-
dzo nisjtą średnią roczną.

M. Borowy zamiast liczby zatrud-

nionych stosuje wielkość dochodów

pierwotnych z pracy stwierdzając, że

„wzrost dochodów ludności rolniczej
w stosunku do roku 1971 jest sza-

cunkowy, co nie ma istotnego zna-

czenia dla pokazanych trendów".

Gdybyśmy wiedzieli jak szacunko-

wo ustalono ten wzrost i jaka jest
jego wielkość być może twierdzenie,
że nie ma to istotnego znaczenia dla

pokazanych trendów można by u-

znać za słuszne.

Pragnę jednak zwrócić uwagę, ie
nawet w przypadku słuszności twier-
dzeń M. Borowego przyjęcie jako
lepszego od liczby zatrudnionych
wskaźnika wielkości dochodów

pierwotnych z pracy jest wątpliwe.
Szczególnie obecnie w warunkach

porządkowania systemu płac. Pod-

wyżka płac nauczycieli, zmiany płac
w administracji centralnej zwięk-
szyły dochody pierwotne ludności z

pracy. Nic więc dziwnego, ie nastą-
pił spadek efektywności funduszu
płac, ale nie musi to być efekt po-
gorszenia gospodarowania czynni-
kiem praca. M . Borowy problem ten

całkowicie pominął.
Posługując się własną metodą ob-

liczeń M. Borowy dochodzi do wnio-
sku, że „tego rodzaju analiza nie da-

}s odpowiedzi na pytanie, jaka for-
ma rozwoju dominuje we wzroście

gospodarczym w danym okresie". ..

i stwierdza: „Byłoby zatem celowe

przyjęcie definicji określającej jed-
noznacznie kryterium wyodrębniania
bardziej lub mniej efektywnych
form gospodarowania z uwzględnie-
niem czynników oddziaływających
na wzrost gospodarczy, które można

kwantyfikować".
O co tu właściwie chodzi? O kry-

terium wyboru efektywnych form
gospodarowania? Przecież tym kry-,
terium (przyjętym zresztą przez M.

Borowego) jest wzrost dochodu na-

rodowego.
Nie bardzo rozumiem dlaczego M.

Borowy celowość ustalenia definicji
kryterium wyboru „mniej lub bar-

dziej efektywnych form gospodaro-
wania" łączy z odpowiedzią na py-
tanie „jaka forma rozwoju dominu-

je we wzroście gospodarczym to da-

nym okresie". Ustalenie, jakie cechy
ma wzrost gospodarczy jest bardzo
ważne nie tylko dla celów poznaw-
czych ale przede wszystkim jako ele-
ment kształtowania pplitylci gospo-
darczej. Dążenie do ustalenia czy
wzrost ekonomiczny jest ekstensyw-
ny czy intensywny nie* może być ce-

lem samym w sobie. Jako członek

społeczeństwa socjalistycznego roz-

wijającego się w sposób planowy,
a więc dążącego do możliwie naj-
lepszego wykorzystania posiadanych
zasobów nie fetyszyzuję intensyw-
nego rozwoju, zależy mi na tym, aby
wzrost gospodarczy był możliwie

najszybszy i aby rozsądnie Wykorzy-
stano wszelkie możliwości jego
zwiększenia.

Pragnę przypomnieć, że gospodar-
ka socjalistyczna w Polsce zaczęła
funkcjonować w warunkach istnie-
nia dużych nadwyżek siły roboczej.
Likwidacja gnębiącej w okresie mię-
dzywojennym polską klasę robotni-

czą zmory bezrobocia była jednym
z najważniejszych zadań politycz-
nych, V':ie stanęły przed ustrojem
socjalistycznym. Wzrost zatrudnie-
nia niezależnie od innych przyczyn
stał się więc główną podstawą wzro-

stu dochodu narodowego. W niektó-

rych latach przy wzroście dochodu

narodowego na głowę ludności na-

stępował spadek wydajności pracy

ca zatrudnionego (zjawisko to mię-
dzy innymi notowano w roku 1951,
w którym nastąpił spadek wydaj-
ności pracy o jeden procent). W la-
tach 1950—1956 wobec dynamiczne-
go wzrostu zatrudnienia wystąpiło
zjawisko spadku lub stabilizacji
technicznego uzbrojenia pracy, ale

gospodarka narodowa jako całość

rozwijała się szybko.
Przestawienie gospodarki narodo-

wej na tory intensywnego rozwoju
Jest procesem trudnym. Przede

wszystkim trzeba zwalczyć nawyki
zwiększania produkcji drogą wzrostu

zatrudnienia, lepiej i szerzej korzy-
stać z postępu technicznego, pamię-
tając, ie rezerwy zatrudnienia nie są
niowyczerpalne.

Do wyników analizy liczbowej po-
danych przez M. Borowego nie bę-
dę się ustosunkowywał, są to usta-

lenia oparte na bardzo dyskusyj-
nych założeniach a obliczenia udzia-
łu wzrostu ekstensywnego i inten-

sywnego podane w tablicy 2 wątpli-
we. Uważam jednak za celowe przy-
toczenie niektórych danych dotyczą-
cych gospodarki polskiej za lata
1956—1972 i wyników obliczeń do-
konanych metodą reszty, oraz dla

porównania wyników obliczeń dla

niektórych krajów europejskich.
Miarą wzrostu intensywnego jest

w naszym przypadku wielkość udzia-
łu czynników organizacyjno-techni-
cznych we wzroście dochodu naro-

dowego. Można więc zgodzić się ze

stwierdzeniem M. Nasiłowskiego w

cytowanym artykule, ie narysowa-

ły się symptomy tendencji do inten-

sywnego wzrostu". Pragnę zwrócić

uwagę na wpływ spadku produkcji
końcowej netto w rolnictwie w

1969 r. dlatego, że był to w okre-
sie ostatniego dwudziestolecia naj-
większy spadek (w roku 1962 spadek
był większy ale mniej odczuwalny
ponieważ nastąpił po rekordowym
wzroście w roku 1961), oraz że spa-
dek produkcji końcowej w rolnictwie

oddziaływał ujemnie na wielkość u-

działu czynników techniczno-organi-
zacyjnych równie* w roku następ-
nym po spadku.

Wyniki obliczeń dokonanych me-

todą reszty podane w tablicy 1 uzu-

pełniono wskaźnikiem, który nazwa-

no majątkochłonnością przyrostu do-
chodu narodowego (wydajności pra-
cy) brutto. Wskaźnik ten obliczono

według następującego wzoru:

Md=/AM«D,-i /:/Dt:Dt-l -1/

Jest to stosunek udziału akumu-

lacji w dochodzie narodowym roku

poprzedniego do przyrostu dochodu

narodowego w roku badanym. Po-
dobnie oblicza się maj ątkochłonność

przyrostu wydajności pracy. Wskal»
niki te należy rozpatrywać łącznit
z analizą czynników wzrostu docho*
du narodowego, zwracając szczegół*
ną uwagę na udział czynników tecb*
niczno-organizacyjnych we wzrości®
dochodu narodowego. Obserwowana*
mu w roku 1972 spadkowi roajątko»
chłonności wzrostu dochodu narodo*
wego towarzyszy wzrost majątko*
ehłonności przyrostu wydajnośdl
pracy, jest to spowodowane spad*
kiem udziału wzrostu wydajnoidl
pracy we wzroście dochodu narodo-

wego.
IV cytowanym artykuł* M. ttask

łowskiego zawarto stwierdzani*» M

„dalsze ... utrzymywanit stopy in»

westycji na tak wysokim póziomit
mogłoby spowodować powstania flid*
bezpiecznych napięć w prpdufec/l
i na rynku, Jakie nieuchronnie no*

rastają przy długotrwałym farsowd*
niu ekspansji inwestycyjnej

Wydaje mi się, że obawy M. Nasi-

łowskiego są przedwczesne. Stopi
inwestycji w Polsce w porównaniu
z innymi krajami nie jest wygóro-
wana a wskaźnik majątkoęhłonnośdt
produkcji kształtuje się korzystni*,*

Na zakończenie nawiązując
słusznego stwierdzenia M. NasttoW»

skiego, że intensyfikacja wzrostu •

dużym stopniu opierała się w Pol*
sce na uruchamianych rezerwach

produkcyjnych i w przyszłości w c*>
lu niedopuszczenia do obntżenla dy-
namiki wzrostu gospodarczego mu-

simy szukać coraz głębiej położo-
nych rezerw bezinwestycyjnego
wzrostu produkcji — muszę stwief*
dzić, że konieczność uruchamiani*'

pozainwestycyjnych źródeł wzrostu

gospodarczego wiąże się przed*
wszystkim z dążeniem utrjymanla
wskaźnika majątkochłonnośct wzro-

stu dochodu narodowego na rozsąd-
nym poziomie, bowiem wskaźnik tett

po wykorzystaniu rezerw zatrudnia*
nia wykazuje wzmożoną tendencję
wzrostu.

1) „Zycie Gospodarnie" nr 41 I 48/I8M
rok.

t) p. Nasiłowski: Symptomy Inten-

sywnego wzrostu — „2.G ." n» 17/lłTI.
M. Borowy: Wzrost ekstensywny ety
Intensywny — „2.G ." nr S8/197S r.

3) B. Minc: Ekonomia Polityema 8»

cjallzmu. PWN. Warszawa 1963, star. HS.

4) M. Nasiłowski: Symptomy Intensyw
nego wzrostu, „Zycie Gospodarcze" W
17/1973 r.

5) Por, s. Szwedowski; Wyodrębniania
czynników wzrostu, wpływ poątępa
technicznego. „2ycle Gospodarcze" MW,
nr 43.

TabUea ł

DOCHÓD NARODOWY I CZYNNIKI JEGO WZROSTU rok poprzedni - IM

TreM 1966 1961 196« 1969 1910 1911 im

l. Dochód narodowy ., 101 108 109. W? 105 108 IM
Z. Produkcja końcowa

ST 106 101netto w roln. 10« 100 107 ST 106 101 •'

S. Udział akumulacji
27,1 28,2 13,1w docb. naród. «3,0 SM 28,8 27,1 28,2 13,1

4. Udział zatrudnienia
«3,0 SM

we wzroście dochodu
40 SInarodowego 57 ST 44 100 40 SI M

1. Udział tecfi. uzbrojenia
tswe wzroście doch. naród. ts >3 22 100 130 ts •

t. Udział czynników tecb. 38organizac. 15 a 94 —100 —19 38•
1. Majątkochłonnolć

przyrostu docb. naród*
9,6 Ubrutto M 1,1 9.0 9,6 9,» 3,9 U

1. Majątkochlonnafl
przyrostu wydajnoicł

M 14,0 S*pracy brutto M 14,0 9.9 — S*
Dane GUS. wyliczenia autora.

Tablic» •

UDZIAŁ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W DOCHODZIE NARODOWYM
t NAKLADOCIIŁONNOSC WZROSTU TEGO DOCHOUU*)

Udział nakładów tnwest.
• dochodzie narodowym

Stosunek udziału ngklMMt
w dochodzie n^rortowvm d#
przyrostu dochodu naród.

WSO—1968. 1990—1959 1960—1968 1951—1969 1951—'90® 1960-19M

Bułgaria 22,4 15,7 25,8
" 2,9 1.9 """" 3,0

Czechosłowacja 11*4 14,9 ie,8 3,1 2,3 3.9
NRD 16,9 13,8 18,7 2,7 I.1' «,«
W«ry 21,0 184 22,7 4,0 3,: 4.2
Polska 19.1 16,9 21,2 3,1 2.4 M
Rumunia 24,2 16,4 28,1 3.0 1.9 3,1
ZSRR 17,8 15,7 18,8 2.3 1.7 M

*) Według danyeh zawartych w opracowaniu: The European Econoray (rom tłt*
1990 to the IWO I. U.N. N . York 1972.
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WOLUCJA NAUKO
„Mamy obecnie istny zalew prac traktujących o skom-

plikowanych problemach materialno-technicznej bazy
komunizmu oraz poszczególnych aspektach rewolucji
naukowo-technicznej. Podejmowanie tych coraz bar-

dziej specjalistycznych problemów musi łączyć się z

teoretyczną analizą istoty rewolucji naukowo-technicz-

nej, albowiem warunkuje to prawidłową ocenę kon-

kretnych wniosków i propozycji" — pisze G. J. KAR-
CH1N we wstępie do książki „TERAZN1EJSZOSC
I PRZYSZŁOŚĆ, REWOLUCJA NAUKOWO-TECH-
NICZNA A ZARZĄDZANIE. " (KiW, Warszawa, 1973).

Książka spełnia to założenie programowe autora. Jest

udanym, syntetycznym przeglądem problemów rewo-

lucji naukowo-technicznej, książką pozwalającą na zo-

rientowanie się w całości naukowo-technicznych i eko-

nomiczno-politycznych zjawisk składających się na ten

proces we współczesnym, podzielonym świecie. Tego
typu publikacji nie ma na naszym rynku zbyt wiele.

Tym więcej, że autor wykłada swoje myśli w sposób
— jak to się zwykło określać — dostępny ogółowi
czytającej publiczności. .

W swoich wywodach autor konsekwentnie wyciąga
wnioski z tezy, że burżuazyjna ekonomia, socjologia
l inne nauki społeczne zmierzają w zasadzie do dwóch
celów: poznania procesów gospodarczych dla dosko-
nalenia czysto produkcyjnej działałności oraz do kon-
struowania koncepcji ideologicznych odpowiadających
klasowym interesom burżuazji. Omawiając zatem Bja-
wiska rewolucji naukowo-technicznej zachodzące to

procesie produkcji społecznej, autor równolegle kry-
tycznie analizuje taką ich interpretację, wedle której
wzrost efektywności produkcji, nagromadzenia „kapi-
tału intelektualnego" oraz rozszerzanie 8i$ międzyna-
rodowych stosunków gospodarczych, ma świadczyć o

nienaruszalności podstaw kapitalizmu. Nie możemy
przy tym — przestrzega autor — demaskując «pologe-
tykę kapitalizmu, poprzestawać na jednostronne} kry-

tyce. Trzeba podejmować analizę najnowszych do-
świadczeń oraz metod stosowanych w krajach kapitali-
stycznych dla podniesienia efektywności produkcji.

W toku rozwijającej się rewolucji naukowo-technicz-

nej chodzi o problemy dużej wagi. Wynika to stąd, że

diagnoza kształtującej się sytuacji implikuje daleko

idące wnioski o charakterze teoretycznym i praktycz-
nym co do ewentualnych ekonomicznych, społecznych
i politycznych następstw rozpoczynającego się prze-
wrotu, jak również metod oddziaływania na jego siły
napędowe. Rozszerza się krąg zagadnień, które w ana-

lizie należy brać pod uwagę. Ograniczenie się do nie-

których tylko kwestii nieuchronnie prowadzi do upro-
szczeń.

Książka dzieli się na dwie części: w pierwszej omawia

się przesłanki, istotę i specyfikę zachodzącej rewolucji
naukowo-technicznej, w drugiej — teoretyczne i me-

todologiczne problemy zarządzania w dobie przewrotu
naukowo-technicznego.

Zwarte i jednorodne są rozważania w części pierw-
szej, gdzie prezentuje się przesłanki przewrotu nauko-

wo-technioznego: radykalne przemiany w energetyce,
zmiany w produkcji i obróbce przedmiotów pracy,

zagadnienia skali produkcji i mocy urządzeń prze-

twórczych, rolę w systemie produkcji czwartego —

po napędowym, transmisyjnym i narzędziowym —

mechanizmu sterującego.
W trakcie rozwoju wystąpiło przeciwieństwo między

fizjologicznymi możliwościami człowieka a wymaga-
niami komplikującej się produkcji, które mogło być
przezwyciężone przez automatyzację zarządzania oraz

zagwarantowanie samoregulacji złożonych systemów.
„Techniczne rozwiązanie teg« zadania jest możliwe

jedynie na bazie wykorzystania impulsów elektrycznych
w obwodach zamkniętych przy zupełnym wyelimino-
waniu ruchu mechanicznego. Tak więc wybiła godzina
elektroniki". A następnie, era EMC w sterowaniu no-

ICZNA A ZARZĄDZANIE
woczesnymi procesami technologicznymi, to przebiegu
prac badawczych i projektowych dla przezwyciężenia
zatoru informacyjnego oraz w zakresie obsługi proce-
su produkcji i cyrkulacji.

We wszystkich tych przypadkach EMC umożliwiły
pokonanie bariery fizjołogicznych możliwości człowieka
w sferze bezpośredniego zarządzania. Jednąkże fakt ten

nie wyjaśnia istoty przewrotu. G . J. KARCHIN prze-
ciwstawia w tej sprawie determinizmowi technologicz-
nemu, ujmowaniu zagadnienia tylko od strony skutków
— Manifest Potrójnej Rewolucji (The Triple Revolu-

tion).
Nawiązując polemicznie do wielu stanowisk «o tej

materii, autor przekonywająco rozwija myśl, że zmia-
na charakteru pracy jest podstawowym elementem

przewrotów w produkcji, a współczesna rewolucja na-

ukowo-techniczna wiąże się ze zwiększeniem roli in-

telektualnych, wewnętrznych sil każdego człowieka
we wzroście efektywności produkcji społecznej. Toteż
w miarę budowy bazy materialno-technicznej komuniz-

mu, ujawnienie zdolności i potrzeb każdego członka

społeczeństwa oraz organizacja ich maksymalnego wy-

korzystania i zaspokojenia wysuwają się coraz bar»

dziej jako zadanie pierwszoplanowe.
Dwie są zatem główne płaszczyzny działania: roz-

wijanie indywidualnych sił ludzi oraz organizacja ich

współdziałania w produkcji społecznej — czyli cyber-
netyzacja i psychologizacja produkcji, które nie są

ustępstwem na rzecz mody, lecz obiektywnym proce-
sem zwiększania efektywności produkcji społecznej.
„Dalszy postęp cybernetyzacji 1 psychologlcacji produk-
cji wymaga pogłębienia i rozszerzenia badań nad zja-
wiskami społeczno-ekonomicznymi: od psychofizycz»
nych warunków pracy jednostki do prognozy rozwoju
gospodarki światowej".

Ta m. in. teza świadczy o wielostronności zaintere*
sowań autora. Sprawia to, te w wielu przypadkach

musi on ograniczać się do zasygnalizowania problemów
badawczych, niektóre z nich tylko rozwijając. Dotyczy
to zwłaszcza części drugiej książki, która ma charak-
ter przeważnie metodołogiczny. Elementem integrują»
cym te rozważania jest dialektycznie pojmowana teoria

systemów.
Współczesne odkrycia, przede wszystkim osiągnięcia

fizyki i cybernetyki doprowadziły do koncepcji złożo-

nych systemów jako zbioru składników o różnym stop»
niu autonomii, wzajemnie na siebie oddziałujących
elementów o względnej niezależność i zachowania M
ramach funkcjonowania danego systemu jako całości.

System społeczno-produkcyjny (SSP) to najwyższa far»
ma systemu, albowiem obejmuje ona najbardziej złożo-

ny wytwór przyrody — człowieka, zespoły ludzi, Uh
działalność to zakresie przeobrażania przyrody, świa-

domego wykorzystania ekstremalnych sił świata mata»

Halnego, a także subtelną sferę stosunków między Jat*
nostką a społeczeństwem w określonych warunkach

naturalnych i w określonej regulacji historycznej.

Książka chociaż zawiera wiele ciekawych analiz ma

charakter metodologiczny, prezentuje możliwoSci
badawcze w oparciu o ujęcie systemowe (a tolf»

kompleksowe), które — stwierdza G. J. KARCHIN —

może i powinno znaleźć szersze zastosowanie nie tytka
w ogólnoteoretycznych badaniach problemów ekono-

micznych, lecz także przy ustalaniu racjonalnych pro*
porcji w gospodarce, doskonaleniu systemu i polityki
cen, alokacji zasobów itd. Koncepcja systemowa roz-

szerza horyzont twórczej wyobraźni badacza, chronię*
przed naporem staromodnych sądów, a także przed ilu*
zjami co do nieograniczonych możliwości oddziaływa*
nia na sterowalne systemy i przewidywania ich W

woju.

ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK
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„Własne
czy wspólne"

Poruszony w artykule „WŁASNE
CZY WSPÓLNE" <2. G. nr 33/73)
problem zakładowych oSrodkńw wcza-

sowych Jest chyba bardziej skom-
plikowany, a w każdym bądź razie
nie tak Jednoznaczny Jak to wynika
B tytułu, a również ze zdjęcia.

Zakładowe oSrodkl wczasowe nie są
WłainoScią prywatną, a społeczną —

bo własnością załogi danego przed-
siębiorstwa czy Instytucji. Z reguły
budowano Je ze środków, wypraco-
wanych przez te załogi, niejedno-
krotnie przy udziale bezpośredniego
nakładu pracy wielu Ich członków.
Odyby nie było budownictwa zakła-
dowego, baza wczasowa w naszym
kraju — 1 tak skromna — liczyłaby
jk co najmniej 50 proc. mniej
JMeJic, co odbiłoby się niezwykle
ttfemnle na warunkach wypoczynku
Wyatklch łudzi pracy. Nie można
ttlei więc pretensji do zakładów, że
pudOwały 1 budują; wykorzystując
twa możliwości finansowe 1 wyko-
nawcze, bo przecież — co zresztą
Wynika i artykułu — FWP nie ma
•ttl Środków, ani możliwości dla tak
dynamicznego rozwoju swej bazy,
aby mogła ona nadążyć za wzro-

stem potrzeb.
Czy takie rozwiązanie Jest spra-

wiedliwe w odczuciu społecznym?
Oczywiście, ci, którzy nie mają wła-
snych ośrodków, mogą czuć się po-
krzywdzeni. Ale przecież środki na

ts Cele powstawały z pracy poszcze-
gólnych załóg 1 — przynajmniej teo-
retycznie — ci, którzy pracowali e-

fektywniej, w cięższych warunkach,
których praca uznana została za spo-
łecznie szczególnie ważną — mieli
tych' środków więcej, a tym samym
1 większe możliwości zbudowania
własnej bazy urlopowej.

Obecnie dążymy do powiększenia
możliwości wypoczynku dla wszyst-
kich. Ośrodki zakładowe są na ogół

Komisji Planowania nad ZaMWem
Zegrzyńskim, w każdym bądź Mile
nie Jest tam trudnitj tlę dostać nit
do ośrodka RSW «Prasa" w Kazi-
mierzu, choć na staw pobyt głównie
przeznaczony on Jest diii dziennika-
rzy. Oba te ośrodki budowane były
zresztą wiele lat temu; kiedy baza
FWP nie powiększała, się, a kurczyła,
w słusznej chyba trOkce 0 zapśWnie-
nie odpoczynku Iudzlonii którzy prze-
cież również ciężko pracują.

ELŻBIETA MICHAŁOWSKA
Warszawa

P.8. Chcę dodać, te nie Jestem ani
pracownikiem Komisji Planowania,
ani dziennikarzem.

I, M*

Polish vodka
W związku z opublikowanym w

Waszym piśmie (w Nr 28 z 15.7.73 r.)
artykułem JOLANTY SZCZEPANIAK
pt. „Polska wódka w Attglll" pragnie-
my przekazać kilka Uwag. Z zado-
woleniem przyjęliśmy Ukazanie się po
Taz pierwszy artykułu traktującego
0 eksporcie napojów alkoholowych na

rynki zachodnie. Temat ten nie zo-

stał Jednak wyczerpująco, omówiony
1 wiele stwierdzeń może wprowadzić
w błąd czytelnika, tak co do trendu
wzrostu konsumpcji 'wódeft* na świe-
cie, jak i pozycji polskiej wódki
na rynkach zachodnich. ,,

Przede wszystkim stwierdzenie, że
„wódka wkroczyła szerzej w latach
czterdziestych na rynki Zachodnie"
Jest niezgodne z faktycznym stanem
rzeczy, gdyż właściwie dopiero w
II połowie lat sześćdziesiątych na-

stąpił silniejszy wzrost Jej konsum-
pcji na poszczególnych rynkach.

Nie możemy się równlćż zgodzić
z twierdzeniem autorki, nie popartym
żadnymi dowodami, że „koniunktura

na wódkę zostałą częściowo tylko
wykorzystana przez nasz handel 'za-
graniczny", Ze swej strony informu-
jemy, te w ciągu ostatnich 6 'lat
eksport wódek na rynki krajów '

za-
chodnich został potretiony, osiągając
przyrosty roczne w granicach 22-32
proc. (Jak prawie żaden z eksporto-
wanych towarów z Polski).

Bardzo słusznie poruszyła autorka
sprawę browarów, które w pewnym
sensie s4 monopolistami na rynku
brytyjskim w zakresie produkcji I
sprzedaży napojów alkoholowych.
Podpisane umowy nasz importer po-
siada Jedynie z takimi browarami
Jak Oevenlsh Brewery, Cameron I
kilku Innymi, niestety niezbyt du-
żymi browarami, Z poszczególnymi
dużymi browarami były prowadzone
wielokrotnie rozmowy, Jak dotąd bez
rezultatu. Browary stawiają bardzo
trudne warunki do spełnienia. Bro-
war Whitebread zgadza się wprowa-
dzić do swojej sieci — ok. 3 tys.
punktów sprzedaży — wódkę wybo-
rową pod warunkiem zakupu przez
Polskę piwa ich produkcji. Browar
Bass Charrlngton również jest skłon-
ny podpisać umowę na zasadzie wy-
miany za Ich whisky lub gin. Browar
Courage również proponuje wymianę
wódki wyborowej za whisky w sto-
sunku 1:1.

Warunki powyższe Jak dotąd nie*
mogły być spełnione przez nas wsku-
tek braku zgody władz i stąd pro-
wadzone rozmowy nie zostały pozy-
tywnie zakończone. Niemniej jednak
problem ten będziemy się starali roz-

wiązać, prowadząc dalsze negocjacje.
Niezrozumiały Jest zupełnie wnio-

sek autorki co do lepszego dosto-
sowania asortymentów eksportowych
wódek na rynek brytyjski. Istnie-
jące cła I podatki powodują, że na-

sza cena eksportowa stanowi zaled-
wie ok. 10 proc. ceny hurtowej I
w tej sytuacji wprowadzenie produ-
ktu o przeznaczeniu dla ekskluzyw-
nych i masowych odbiorców jest
bardzo utrudnione.

Co do wniosku proponującego sto-
sowanie elastycznej polityki cen oraz

polityki rabatów, Informujemy, te
nasz importer w szerokim stopniu
stosuje zróżnicowane udzielanie ra-
batów w zależności od Ilości zakupu
1 rodzaju odbiorcy. Wysokość raba-
tów ilościowych Jest umieszczona na-

wet w cenniku naszego importera.
Również I ostatni wniosek postawio-

ny przez Autorkę, Imputujący nam
działanie na rynkach zagranicznych
bez określonej koncepcji, nie Jest
zgodny ze stanem faktycznym. Dzia-
łanie nasze, tak w zakresie polityki
sprzedaży Jak 1 polityki promocji
oparte Jest na wieloletnich progra-
mach działania. Opracowany wspól-
nie z przemysłem program obejmuje
również stałe podnoszenie jakości
opakowań, gdyż na rynkach świato-
wych opakowanie często warunkuje

Sowodzenie sprzedaży i naszych napo-
iw alkoholowych.

HENRYK PONIEWIERSKI
Dyr. Biura Art. Monopolowych

1 Cukierniczych Przedsiębiorstwa
Handlu Zagranicznego „Argos"

Cieszę się, że tc

opublikowano
Z wielką uwagą 1 przyjemnością

przeczytałem w 32 numerze ®G
„Fundament dla ETO" TERESY
MACH i JERZEGO SURDYKOWSKIE-
GO. Przyjemność nie wynika oczy-
wiście ze stwierdzeń autorów, lecz
z faktu, że zostały one opublikowa-
ne. Zaskoczył mnie tylko podtytuł
„ artykuł dyskusyjny". Treść jego
jest przecież zupełnie nledyskusyjna.
Nie sądzę, żeby autotzy mieli wątpli-
wości — chyba Redakcja.

Artykuł ten stanowi odważne i a-

dekwatne podsumowanie nleoptymi-
stycznej rzeczywistości w dziedzinie
zastosowania informatyki w przed-
siębiorstwie przemysłowym.

Przy okazji propohuję, żeby „Zy-
cie Gospodarcze" ogłosiło konkurs na

opracowanie treści takich pojęć Jak:
cel przedsiębiorstwa, cena, koszt pro-
dukcji (społeczny), nłaca.

Jedna tylko prolba: nie drukujcie
opracowań, w których autor nie zaj-
muje stanowiska wobec poprzednich
publikacji na ten sam temat. Ostat-
nio często to byvałó — drukuje Mę
„objawienia" Ignorujące dorobek
nau&onry innych.

Z szacunkiem 1 pozdrowieniami
dla autorów 1 redakcji

JERZY.TARNOWSKI
Warszawa

Z dachu
brudzić nie będą

W związku z ukazaniem się w wa-

szym piśmie (2G nr 22 Z 3.VI.73)
felietonu „Z dachu" niniejszym wy-
jaśniamy:

0 remont piwnic w budynku przy
ul. Podleśnej 40 został zakończony
w końcu czerwca br. Wykonano po-
sadzkę betonową i naprawiono ście-
ki.

0 w sprawie prawidłowej organi-
zacji pracy brygad remontowych o-

raz zachowania właściwego porządku
ni budowach, Zarząd Spółdzielni wy-
dał odpowiednie dyspozycje pracow-
nikom nadzoru oraz Wykonawcom.

Jesteśmy przekonani, iż opisane w
notatce przypadki nie powtórzą się
więcej w naszej praktyce.

Pragniemy jednocześnie wyjaśnić,
że niewielkie zachlapanie elewacji
smołą wystąpiło w jednym z pięciu
remontowych budynków. Wprawdzie
zachlapania te są naprawdę mini-
malne, ale przy specjalnej staran-
ności i tego można by uniknąć.
Kierownicy brygad remontujących
dachy naszych budynków zwrócą na
to specjalną uwagę.

ZARZĄD NAUCZYCIELSKIEJ
SPÓŁDZIELNI

BUDOWLANO-MIESZKANIOWKJ
w WARSZAWIE

Może równorzędni
partnerzy?

Z uwagą przeczytałem artykuł
ERNESTA SKALSKIEGO pt. „Problem
L-l" oraz polemikę wywołaną arty-
kułem „Między młotem a Kowadłem"
PIOTRA RACHTANA — o konflikcie
w kopalni „Siemianowice" (2G nr U
z sierpnia ur). Warto podkreślić, że
największą absencję Chorobową ob-
serwuje się właśnie w kopalniach
węgla kamiennego. Górnicy narażeni
są na szereg szkodliwości podziemne-
go arouowiHKa kopalni 1 z upływem
lat pracy rozwijają się u nich prze-
wlekłe schorzenia, szczególnie ukła-
du oddechowego. Wobęc stałego ro-

zwoju przemysłowej służby zdrowiał
zwiększania się liczby lekarzy, uzys-
kiwania aparatury diagnostycznej —»

Wiele schorzeń w górnictwie jak 1
u pracowników innych działów gos-
podarki wykrywanych Jest we wcze-

snym stadium. Jest ekonomicznie i
społecznie uzasadnione udzielanie ta-
kim chorym zwolnień lekarskich zwła
szcza wiosną 1 jesienią, aby nie do-
puścić do dalszego postępu choroby,'
a więc do długotrwałego leczenia
szpltalno-Banatoryjnego ze zwolnie-
niami w okresie zaostrzeń choroby,
czy wreszcie do skierowania na ren-

tę inwalidzką.
Podstawową sprawą jest oczywiście

prowadzenie działalności profilakty-
cznej, dO czego niezbędne jest po-
znanie przez lekarzy właściwości
poszczególnych stanowisk pracy.

Sądzę, że należałoby Jednak unie-
zależnić pracowników przemysłowej
służby zdrowia od dyrekcji zakładów
pracy. Współpraca równorzędnych
partnerów pozwoliłaby chyba lepiej ł
Szybcfej usuwać wszelkie zagrożenia
zdrowia pracowników.

LUCJAN POWAJBO
Warszawa

AKTUALNOŚĆ!

NADWYŻKI OBUWIA
CUMOWEGO

Przez wiele lat występowały u

nas — jak wiadomo — braki za-

opatrzenia rynku w obuwie gu-
mowe. W związku z tym znacznie

zwiększone zostały nakłady in-

westycyjne na rozbudowę zakła-
dów wytwarzających to obuwie

(w latach 1966—1972 ok. 5,5 mld

zł) m. in. w założeniu, że możliwe

będzie podjęcie na tym odcinku

znacznego eksportu.

Okazuje się obecnie, że możli-
wości eksportowe nie są tak duże

jak przewidywano i już na ko-
niec 1972 r. tylko Łódzkie i Gru-

dziądzkie Zakłady Przemysłu Gu-

mowego dysponowały zapasem o-

buwia gumowego wartości 51 min
zł (wg kosztów, wytworzenia), co

odpowiada ok. 1.3 min par. Nato-
miast. zapasy obuwia gumowego
w handlu szdeowńno' na' koniec
ut>. r . na 5,5'min'par.'W konsek-

wencji ,np. Zakłady O-
buwia Gumow"ego wykorzystują
obecnie zaledwie 1 ok. 60 proc.
swoich możliwości produkcyj-
nych.

W znacznej mierze jest to

^wiązane z niedostatecznym wy-

korzystaniem możliwości ekspor-
towych w związku z niedostoso-
waniem jakości i asortymentu do

potrzeb zagranicznych odbiorców
oraz w związku z opóźnieniami
w realizacji już zawartych umów.

(Sb)

ZANIEDBANIA
GOSPODARKI
MATERIAŁOWEJ
W PRZEMYŚLE
CHEMICZNYM

Kontrole przestrzegania norm

zużycia surowców i materiałów

przeprowadzone w 6 przedsię-
biorstwach Ministerstwa Przemy-
słu Chemicznego wykazały, że

występują tam następujące waż-

niejsze zaniedbania w gospodarce
materiałowej :

0 Stosowanie przestarzałych
norm zużycia materiałów i surow-

ców, co prowadzi często do rozli-
czania produkcji wg norm wyż-
szych od zużycia faktycznego, a

tyiń samym osłabia troskę o po-

MIMOCHODEM

Naszym działaczom i naukowcom, zajmującym się • sprawami za-

trudnienia, sen z oczu spędza troska o to, żeby kwalifikacje „wyżu
demograficznego" jak najpełniej wykorzystać. Kłopoczą się więc bra-
kiem należycie, wyposażonych poradni zawodowych, które prźy pomo-

cy nowoczesnych metod, rozmaitych testów itp. pomogłyby mło-

dym ludziom w ustaleniu ich predyspozycji zawodowych, w wykry-
ciu uzdolnień.

Poradni tego typu rzeczywiście mamy niewiele. Ale rozmaite testy
na inteligencję i zdolność kojarzenia faktów przygotowuje nasz han-
del uspołeczniony. ;

Mój syn skończył właśnie szkołę podstawową. Wydawał mi się
dziecinny, mało zaradny. Dręczyły mnie obawy, jak sobie da radę
w nowym środowisku, w szkole średniej? Chciałam z nim nauiet pójSć
do specjalistycznej poradni po wakacjach, a póki co, postanowiłam
wysłać go na obóz. Trzeba było uzupełnić ekwipunek Co- dzień wpa-
dałam więc do „Centrum", żeby kupić adidasy, japonki, czy jakieś
drewniaki, nawet „szmaciane" buty ostatecznie, ale ekspedientka wy-
jaśniała mi grzecznie, że tego numeru'akurat brak. Są buty o dwa nu-

mery większe lub o trzy mniejsze, podobnie z kąpielówkami, były tyl-
ko Większe rozmiary.

prawę gospodarki materiałowej
i stwarza okazję do popełniania
nadużyć. *

O Wliczanie do zużycia nor-

matywnego strat surowców pow-

stających w magazynach iw

transporcie, co zwalnia' od obo-

wiązku troski o właściwe maga-
zynowanie materiałów i surow-

ców. (Sb)

DZIAŁANIE NOWEGO
SYSTEMU
EKONOMICZNEGO
W PRZEMYŚLE MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH

Pozytywne działanie nowego
systemu ekonomicznego w prze-

myśle materiałów budowlanych
znajduje przede wszystkim wyraz
w bezinwestycyjnym wzroście

ffródUBcji. W' 1'flP kbhtm&wanych
specjalnie przedsiębiorstwach
przeftiyslu rtiateriałów budowla-

nych zwiększono w 1972 r. pro-

dukcję O 349 min zł w stosunku
do zadań bazowych i o ok. 212

min zł w stosunku do założeń

planu. Równocześnie stwierdzono

jednak występowanie szeregu
nieprawidłowości w funkcjono-
waniu nowego systemti, bądź w

jego praktycznym stosowaniu:

9 W niektórych przedsiębior-
stwach ma miejsce szybszy wzrost

funduszu płac od przyrostu po-
nadplanowej produkcji (w zakła-
dach przemysłu cementowego 1

zakładach ceramiki budowlanej).

# Zawyżanie osobowego fun-
duszu płac w wyniku niepotrą-
cania od wartości sprzedaży rów-
nowartości reklamowanych przez
odbiorców materiałów złej jako-
ści w przemyśle wapienniczym i

ceramiki budowlanej.

O Znaczny wzrost strat na

brakach (w zakładach betonlar-
skich i w zakładach ceramiki bu-

dowlanej).

O Znaczny wzrost absencji
nieusprawiedliwionej (zwłaszcza
w przedsiębiorstwach produkcji
kruszyw budowlanych).

O Oczywiście nie wszystkie z

wymienionych nieprawidłowości
wiążą się bezpośrednio i funkcjo-

nowaniem nowego systemu eko-

nomicznego. Warto jednak bliżej
zastanowić się nad wzmocnieniem

siły jego oddziaływania m. in. na

jakość produkcji i dyscyplinę
pracy. (BS)

ZASIŁKI CHOROBOWE
A PROFILAKTYKA

Liczba dni, za które wypłacane
są zasiłki na początku br. wyka-
zywała wysoką dynamikę wzrostu

(15,5 proc. w styczniu i 10,4 proc.
w lutym). Od marca jednak ten-

dencja ta uległa osłabieniu i tem-

po wzrostu liczby dni zasiłkowych
spadło do 3 — 4 proc., co oznacza

że ukształtowało się w granicach
wzrostu zatrudnienia. Nie ozna-

cza to jednak, że problem zwol-
nień chorobowych stracił wyraź-
niejszą ostrość. Pamiętać trzeba

bowiem, że rok ubiegły był okre-
sem znacznie szybszego wzrostu

liczby zWolflień chorobowych niż

liczby zatrudnienia,

Nadal -wttęc- -problemem pierw-
szorzędnej: wagi pozostaje wzmoc-

nienie działalności profilaktycz-
nej zakładów służby zdrowia. Od-
nosi się to zwłaszcza do woje-
wództw, w których liczba dni za-

siłkowych w przeliczeniu na 100

ubezpieczonych kształtuje się
szczególnie wysoko. Do woje-
wództw takich należy zwłaszcza
miasto Łódź i woj. łódzkie (w
lipcu br. ponad 120 dni zasiłko-

wych na 100 ubezpieczonych),
woj. katowickie (w lipcu br. 117
dni zasiłkowych na 100 ubezpie-
czonych) oraz Kraków i woj. kra-
kowskie (107 dni zasiłkowych na

100 ubezpieczonych). W wielu

województwach wskaźnik ten

kształtuje się natomiast poniżej
90 dni zasiłkowych miesięcznie
na 100 ubezpieczonych. (Sb)

WYPŁATY RENT I EMERYTUR

Notowane w ubiegłym roku

wysokie tempo wzrostu liczby
emerytur i rent (w granicach 7

proc.) w okresie minionych sied-
miu miesięcy br. uległo tylko
nieznacznemu osłabieniu (do ok.

6,3 proc.). W związku z tym utrzy-
muje się w br. również wysoka
dynamika wzrostu wypłat emery-
tur I rent (w granicach 10 proc.),
na którą obok wzrostu liczby ren-

cistów i emerytów składa się

również wzrost przeciętnej eme-

rytury i renty (w granicach 3,5
proc.).

Wzrost przeciętnej wysokości
1 renty i emerytury jest oczy-
wiście związany ze spadkiem
liczby rencistów i emerytów „sta-
rego portfela", na których miejsce
wchodzą nowi renciści i emeryci,
którym przysługują wyższe renty
i emerytury. Zjawisko to sprawi-
ło, że w lipcu br. przeciętna wy-
sokość 1 renty i emerytury wy-
niosła1312złwobec1266złw

lipcu br. (Sb)

USŁUGI TYLKO
NA PAPIERZE

Przeprowadzone w I półroczu
br. przez IKR kontrole spółdzielni
i przedsiębiorstw państwowych,
zajmujących się wykonywaniem
usług dla ludności wykazały, że

'
w wielu przypadkach ewidencyj-
nie, wykazywaną, wartpść „ tych
usług, jest znacznie wyższa od

wartości rzeczywiście wykona-
nych usług dla ludności. W ponad
50 proc. badanych jednostek tj. w

27 na 50 kontrolowanych stwier-

dzono zawyżenie wykonania pla-
nu usług dla ludności w latach

1971—1972 o ponad 42 min zł.

Znaczną część usług wykonywa-
nych na rzecz jednostek państwo-
wych zaliczano bowiem w

ewidencji do usług dla ludności.

Wskutek nieprawidłowej kwa-

lifikacji wykonanych usług bez-

podstawnie wypłacone premie w

latach 1971—1972 tylko w 10

zbadanych spółdzielniach pracy

wyniosły 816 tys. zł, a zaniżenie

wpłat podatku dochodowego wy-

niosło ok. 600 tys. zł.

Nieprawidłowej kwalifikacji
usług wykonywanych na rzecz

przedsiębiorstw państwowych —

do usług dla ludności sprzyja
bezpodstawne wydkwanie przez

przedsiębiorstwa i inne państwo-
we zakłady pracy oświadczeń

stwierdzających, że zlecone usłu-

gi są finansowani ze środków

pochodzących od ludności, pod-

TESTY PSYCHOTECHNICZNE
Wyciągnęłam więc w końcu stare adidasy bez języka i oświadczy-

łam, że musi w nich pojechać. Żachnął się:
— Daj mi pieniądze, sam sobie kupię.
Pieniądze dałam z drżeniem ręki. Sądziłam, te wobec braku adi-

dasów kupi sobie np. płytę jakiegoś zespołu długowłosych. Po dwóch

godzinach wrócił i miał wszystko, czego szukałam nadaremnie.
— Gdzie?
— W domach „Centrum" — brzmiała odpowiedź.
Jak to, przecież byłam tam niemal co dzień.
— Ty na yewno chodziłaś do .Juniora". Tam zostały tylko duże

rozmiary, ale małe są w „Warsie", Mamo, trzeba myśleć!
. Puściłam mimo uszu tę niezbyt grzeczną uwagę i wypięłam dumnie

matczyną pierś. Udał mi się ten chłopak. Już z nim do poradni się
nie wybieram — mimo że testu na zakup śpiwora nie zdaliśmy
oboje. On wybrał kilka sklepów sportowych, ja znów „Juniora".

czas gdy w rzeczywistości są 0-

ne finansowane ze środków in-

westycyjnych, bądź obrotowych,
względnie ze środków budżeto-

wych uspołecznionych zakładów

pracy.(BS)

ZANIEDBANIA
W GOSPODARCE
TERENOWEJ

Wyniki pierwszego półrocza
br. wskazują, że przedsiębiorst-
wa planu terenowego, nadzoro-

wane przez rady narodowe, u-

zyskały gorsze relacje ekono-

miczne od przedsiębiorstw planu
centralnego, a w wielu przy-

padkach relacje te uległy nawet

pogorszeniu w porównaniu z I

półroczeńłub.r. Znafdujd'to wy-

raz w tendencjach do:

# nadmieniego. wzrostu za-

trudnienia, -

# obniżania się udziału wy-

dajności pracy w przyroście za-

trudnienia,
# niedostatecznego zaspokaja-

nia potrzeb ludności, zwłaszcza

w ramach działalności usługo-
wej;

O zaniedbywania bezpieczeń-
stwa pracy i poprawy warunków

socjalnych załóg.
W związku z tym Prezes Ra-

dy Ministrów zobowiązał prze-

wodniczących rad narodowych
do przeprowadzenia specjalnej
analizy podległych tm przed-
siębiorstw terenowych, ustalenia

środków przeciwdziałania nie-

prawidłowościom oraz zastosowa-

nia sankcji premiowych 1 służ-

bowych w stosunku do osób

odpowiedzialnych za te niepra-
widłowości. (Sb)

MELIORACJE

Plan melioracji ] budownictwa

wodnego oraz modernizacji sta-

rych urządzeń jest w tym roku
bardzo napięty. Do końca roku

powinno być zmeliorowane

150 000 ha gruntów ornych, 60 000
ha trwałych użytków zielonych
i 55 000 ha zagospodarowanych
łąk i pastwisk. Ponadto przed-
siębiorstwa budownictwa wod-

nego muszą wy budować 753 róż-
ne obiekty związane z systema-
mi melioracyjnymi zabezpiecza-
jąc e od powodzi, (msk)

USŁUGI DLA WSI

Warsztaty rzemieślnicze z u-

sługami dla ludności wiejskiej
powinny być zlokalizowane na

miejscu w gminie, natomiast

trudniejsze naprawy sprzętu
specjalistycznego przeprowadza-
ne są w mieście. Niestety, ten po-
stulat pozostawał wyłącznie do-

tychczas w sferze marzeń, gdyż
usługi na wsi znajdują się za-

ledwie w powijakach.

Według przewidywań do 1980 ro-

ku potrzęby ludności wiejskiej
W dziedzinie usług zrównają się
z potrzebami mieśzkaAońw miast.

Powstaną wkrótce tzw. gminne
ośrodki usług bytowych. Już w

tej 5-latce zbuduje się 200 takich

ośrodków, a w następnej dal-

szych 500.

Związek Zakładów Doskona-
lenia Zawodowego podjął się wy-

uczyć młodych rolników na rze-

mieślników, umożliwić chętnym
zdobycie drugiego zawodu (m.in.
niezbędnych dla rozwoju indy-
widualnego budownictwa miesz-

kaniowego). (msk)

TELEWIZORY NA W.

Popyt na telewizory na wsi

Jest z każdym rokiem większy.
W pierwszym kwartale tego ro-

ku mieszkańcy wsi zakupili już
52 tys. odbiorników, czyli o 17

tys- więcej niż w analogicznym
okresie ub. roku. Przewiduje się,
że milionowy telewizor na wsi

zostanie sprzedany w pierwszych
miesiącach przyszłego roku.

W ciągu ostatnich 10 lat

mieszkańcy naszych wsi zakupi-
li ok. 800 tys. odbiorników tele-

wizyjnych. Znajdują się one w

00 trzecim gospodarstwie, (msk*

Wszędzie był tylko jeden rodzaj śpiworów — te najtańsze. Później
przypadkiem, to sklepie na Świętokrzyskiej zobaczyłam te,, które
chciałam kupić — z zamkiem błyskawicznym. (Tam z kolei nie było
żadnych innych). Nie rozszyfrowaliśmy, niestety, z synem przed za-

kupem testu na „rozrzut asortymentowy".

Następnym razem jednak znów miałam powód do dumy. Od dwóch
dni przestano przynosić nam mleko. Poprosiłam więc syna, żeby po-
szedł po nie do sklepu. Wrócił i oświadczył, że w spożywczym dziale

remont, a w garmażerii są tylko pomidory i brzoskwinie.

— Czemu nie pobiegłeJ do sklepu tuż za rogiem naszej ulicy?
— Na pewna fet jest zamknięty — oświadczył kategorycznie.

Wstrętny leń — pomyślałam sobie. I poszłam sama. Na drzibiaćh
wisiała kartka: sklep nieczynny — dokładnie w tych samych dniach,
w których trwa remont w sklepie obok naszego domu.

Okazało się, te mój syn znów bezbłędnie przeszedł przez test na

temat koordynacji w handlu.

Aka
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