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OK szkolny, który stę rozpoczyna, niesie ze sobą
ff zapowiedź zmian. Tocząca się od wielu miesięcy,

głównie w środowisku nauczycieli i administracji
szkolnej, ale także i w prasie, dyskusja nad raportem
0 stanie oświaty w Polsce, dobiega jazy, w której na-

lęży wyciągnąć.z niej wnioski i przyjąć wiążące ustale-
nia. Także te, które przyjmą potem formę prawa.

Zapowiedziane na jesień — w dwuchsetlecie powstania
Komisji Edukacji Narodowej — obrady Sejmu nad

projektem ustawy o reformie systemu szkolnego po-

każą, jak potrafiliśmy wykorzystać dorobek półtora-
rocznej pracy zespołu ekspertów i z górą półrocznej
dyskusji społecznej. Potem pozostanie realizacja pod-
jętych przez ustawodawcę ustaleń.

Niezależnie jednak od dalekosiężnych przemian sy-
stemu szkolnego, które — jak wykazał raport komitetu

ekspertów — pełniejsze efekty mogą przynieść dopiero
w okresie 1985—1990, istnieje konieczność dokonywania
zmian i modyfikacji bieżących, podporządkowanych
jednak tendencjom dalekosiężnym, nadrzędnym, wy-

nikającym ż całokształtu reformy. Potrzebę takich
Zmian i modyfikacji, możliwość ich stosowania, wyka-
zała zwłaszcza ta część dyskusji nad raportem, która

przebiegała b&zpoSrednio w środowisku pedagogów.
Kształcić i wychowywać lepiej, mądrzej i skutecz-

niej możemy już od zaraz, już od 1 września. Jak

pisał prof. dr ANTONI RAJKIEWICZ w artykule
pochwała dyskusji" (Ż. G ." nr 29 — dodatek „Zycie

1 praca"):
— „Dyskusja ta również — eo Jest ogromnie ważne

— pomaga w przezwyciężeniu mitu o-powszechnej nie-

wydolności naszego szkolnictwa; mitu szkodliwego

i krzywdzącego. Obok niewątpliwie złych szkół mamy
bowiem dużo szkół dobrych, a nawet bardzo dobrych.
Wielu nauczycieli, mimo trudnych warunków, starało

się młodzież należycie kształcić i wychowywać, często
kosztem wielu wyrzeczeń osobistych. Trwali na poste-
runku, mimo zachęcających ofert z wielu stron".

Bieżące doskonalenie istniejącego systemu szkolnego
jest możliwe i godne najwyższego uznania; postawa
większości nauczycieli wskazuje, że może być ono

skuteczne, zanim doczekamy się efektów reformy. Po-
wodzenie procesu doraźnej — ale jakże ważnej —

poprawy, w większym stopniu zależy od ludzi niż od
nakładów. Od tych ostatnich zależeć będzie natomiast

przede wszystkim powodzenie reformy długofalowej,
z natury kosztownej.

W
ŚRÓD wielu możliwości udoskonaleń bieżących,
wśród postulatów dotyczących zmian możliwych
do wprowadzenia od zaraz, od 1 września, jeden

wydaje, się szczególnie istotny z punktu widzenia na-

szego pisma zajmującego się szeroko pojętą problema-
tyką gospodarczą. Otóż oczywistą konieczność „kształ-
cenia dla gospodarki" nalpży rozumieć zarówno w

kategoriach umożliwienia młodzieży uczącej się i stu-

diującej właściwego wyboru kierunku ksztufconin, zr •

wodu i specjalności zgodnych tak z potrzebami gospo-
darki, jak i z własnymi predyspozycjami, zdolnościa-

mi, i dążeniami osobistymi. Także w kategoriach wła-

ściwego kształtowania programów nauczania i wycho-
wania dostosowanych do rosnących potrzeb i szans

sócjalistycznego. społeczeństwa i socjalistycznej gospo-
darki końca XX-stulecia.

Ale postulat „kształcenia dla gospodarki" powinien

zawierać jeszcze jeden element, jak się wydaje, nie-

zbędny i przy tym możliwy do wprowadzenia już dziś. '

Otóż, każdy absolwent opuszczający ostatnią tyasę
szkoły jakiegokolwiek bądź stopnia i kierunku, powi-
nien dysponować odpowiednią wiedzą o funkcjonowa-
niu i strukturze dzisiejszych instytucji społecznych
i gospodarczych, wśród których (a nie tylko w których)
rozpocznie swą pierwszą pracę $ pierwszy okres swego
samodzielnego życia.

Wyposażenie obecnych absolwentów w ową umie-

jętność samodzielnego „poruszania się" wśród insty-
tucji, urzędów, jednostek gospodarczych i organów
władzy w ich wzajemnych powiązaniach i utartych
mechanizmach funkcjonowania nie jest najlepsze.
Absolwent otrzymuje dość ogólną wieĄzę o Polsce
i świecie współczesnym, o podstawach ustrojowych
i historii najnowszej PRL. Jego wiedza o gospodarce
okazuje się znikoma. Wręcz niepokojący jest fakt, iż
absolwenci liceów ekonomicznych, otrzymując wiedzę
teoretyczną i pewien zasób praktycznej z zakresu
ekonomiki szczegółowej będącej przedmiotem ich spe-

cjalizacji, oraz pewną wiedzę ogólnoekonomiczną, nie

otrzymują natomiast prawie żadnej wiedzy o cało-
kształcie systemu gospodarczego w jego aktualnym
wyrazie, o mechanizmach jego funkcjonowania, o kie-
runkach przeprowadzanych i przewidywanych zmian
oraz reform gospodarczych. A przecież z absolwentów

tych właśnie rekrutuje się średni personel administra-

cji przemysłowej i gospodarczej, który powinien do-
skonale orientować się we wspomnianej tu problema-
tyce, powinien ją po prostu „czuć". Wiedzę o mecha-
nizmie funkcjonowania i o strukturze przedsiębiorstwa,
w którym podejmą pierwszą pracę zdobyć powinni
podczas wstępnego stażu pracy, podobnie jak absol-
wenci szkół wyższych. Wiedzy o całości gospodarki,
a nade wszystko o gospodarce jako o systemie ulega-
jącym przemianom i doskonaleniu, nie daje im dzH
nikt.

Prof. dr JAN SZCZEPAŃSKI w wywiadzie udzielo-

nym przedstawicielowi Miesięcznika Literackiego*
(„M. L." nr 5 z br) powiedział:

— „W tym co nazywam partnerstwem mieści się
wiedza o funkcjonowaniu nowoczesnego państwa, także
c jego tosiTkach z innymi państwami o organizacji
życia, o technologii podstawowych sfer działalności

ludzkiej. Ja to kiedyś sformułowałem drastycznie: że
absolwent naszych szkół, do średnich włącznie, który
nie potrafi napisać podania do rady narodowej, jest
dla władzy popychadłem gorszym, niż był chłop pań-
szczyźniany dla dziedzica".

Niestety, większość absolwentów naszych szkół, M

średnimi włącznie nie potrafi napisać prawidłowo po-

dania do właściwego organu władzy, ńie potrafi wska-

ztć, na jakich zasadach przedsiębiorstwa grupowane

są w zjednoczenia,' określić, jaka jest struktura admi-

nistracji prżemysłdwej i tak dalej, i tak dalej.

OBYWATEL
-5B-partner władzy, powinien nie tylko

umieć napisać ifodanie ale także wiedzieć do ko-

go i jak zwracać się w konkretnych sprawach,
jak bronić swych 'praw? gdyby zostały naruszone,

jak starać się forsować zmiany i ulepszenia, które u-

waża za słuszne ^ Musi się więc orientować — bez wzglę-
du na to, czy pracuje w handlu, przemyśle czy w usłu-

gach — na jakich' zasadach, dyrektor czy kierownik

pełni swe óbowiązki przełożonego, jaka jest rola prak-
tyczna organizbcji partyjnej, rady zakładowej, samo-

rządu robotniczego," czy wreszcie administracyjnej jed-
nostki nadrzędnej.'

Powinien wiec znać ńie tylko swą rolę małego trybu
w ogromnej machinie gospodarki, ale także poznać
zazębienia i współzależności łączące go z innymi, tak
w pionie jak i w poziomie, z szansami swej osobistej
kariery łącznie: Tylko wtedy bowiem, na tle już nie

anonimowej, lepz współzależnej całości może ocenić
walor swej pozycji i poczuć dumę z uprawianego za-

wodu, o której mówił w wywiadzie udzielonym Z. G.
(nr 34) prof. dr inż. Michał Godlewski.

Oczywiście nie każda szkoła i nie każdy kierunek
kształcenia wiedzę tę powinny zapewniać w jednako-
wym stopniu, ale w pewnym minimalnym, koniecznym
stopniu musi ją otrzymać każdy. Każdy bowiem oby-
watel, nawet nie zatrudniony bezpośrednio w insty-
tucjach gosnodarczych, z gospodarką na co dzień

współistnieje, z gospodarki żyje.
Pamiętajmy — a kierujemy apel zwłaszcza do nau-

ezycieli szkół wszystkich szczebli i kierunków — że

już od 1 września powinniśmy uwzględnić ten nie-
zmiernie ważmy element kształcenia obywateli, w pełni
świadomych, obywateli — partnerów; bo wszak tylko
tacy będą w stanie wykorzystać wszystkie szanse

dynamicznego rozwoju społeczeństwa i gospodarki.
Pamiętając o tym weźmy pod uwagę„ że wiedza o go-
spodarce, jaką -przekazujemy ludziom, którzy dożyjĄ
w pełni sił wieku XXI ńie może być wiedźą sugeru-
jącą, iż jest to system zamknięty, skończony i w pełni
doskonały. Jest to zadanie najtrudniejsze, ponieważ
bierna wszechdkceptaeja zawsze kusiła wychowują-
cych, a zniewalała wychowywanych. Jeśli uda się
przekazać młodym pojęcie o gospodarce zmieniającej
się i zmienianej przez nich. samych, wówczas wycho-
wamy nie tylko partnerów, ale nowatorów, którzy
świadomie dążyć będą do zastępowania zastanego —

postulowanym, - doskonalszym,} J. S.

WIES GOSPODARNA
ł/IARCIN MAKOWIECKI

Bagno Wizna — w dolinie Narwi, w Białostockiem. Tam gdzie dawniej ziemia
dawała rolnikom jedynie torf, teraz do „zielonych iniw" wyruszają kombajny do

zbioru zielonki, kosiarki 1 setka ciągników. Znawcy twierdzą, ie Bagno Wizna

moie być wizytówką białostockich meliorantów.

ZORGANIZOWANY
tu kombi-

nat łąkarski posiada ponad
cztery tysiące zmeliorowanych

1 zagospodarowanych łąk i pastwisk.
Z końcem 1971 r. zakończył się
etap przejmowania przez kombinat

gruntów z Państwowego Funduszu

Ziemi — dawnych nieużytków, dziś

łąk, któryeh urodzajność gwarantu-

je zastosowany tu system nawadnia-

nia i odwadniania. Na Narwi zbu-

dowana została stacja pomp, która

wraz z 16-kilometrowym kanałem

służy do regulowania poziomu wo-

dy w zmeliorowanym obiekcie.

Dzieje kombinatu — organizowa-
nie nowoczesnego rolnictwa — to

Jeden z przykładów awansu gospo-

darczego i cywilizacyjnego Białostoc-

czyzny. Popatrzmy, jakie warunki

życia i pracy ma teraz załoga kom-

binatu. Do dziś zbudowano tu 17

domów, w których jest ponad 200

mieszkań. We wszystkich instalacje
wodno-kanalizacyjne, w większości
centralne ogrzewanie i gaz. Nowa

8-klasowa szkoła, przedszkole, dom

kultury, kawiarnia, czytelnia — oto

urządzenia kulturalne.

Wartość środków trwałych zain-

westowanych w majątek kombinatu

wynosi 530 tys. zł na 1 zatrudnio-

nego. Techniczne „uzbrojenie" pracy

to między innymi 120 ciągników, 11

kombajnów i cały .niezbędny zestaw

maszyn i narzędzi. Średnie wynagro-
dzenie pracownika kombinatu w o-

statnich czterech latach wynosiło po-

nad 40 tys. zł rocznie.

Co produkuje kombinat? Mleko —

średnia wydajność od krowy w o-

statnim roku gospodarczym wynio-
sła 4100 litrów. Bydło rzeźne — z

jednego hektara użytków rolnych
sprzedaje 105 kg żywca, a z tego
trzy czwarte na eksport. Produkcja
zbóż, aczkolwiek wysoka (26 q/ha)
nie ma chyba decydującego znacze-

nia w gospodarce kombinatu, bo-

wiem grunty orne liczą tu zaledwie

200 ha. Głównym bogactwem kom-

binatu są natomiast łąki — żyzne,
bogate. Trawy jest za dużo na wła-

sne potrzeby. Ale trawa może być
cennym surowcem — komponentem
pasz treściwych jeśli sprzedaje się
ją w formie suszu. Kombinat za

każdą tonę suszu uzyskuje ponad
2,5 tys. zł. A sprzedaje rocznie pra-

wie 13 tysięcy ton.

Oto krótkie opisanie kombinatu

Wizna, miejsca, które mogło być
dawniej symbolem zacofania, a jest
dzisiaj przykładem nowoczesnej go-

spodarki rolnej.

ŁĄKI BOGACTWEM

W ogóle łąki i pastwiska są bo-

gactwem ziemi białostockiej. Jest ich

proporcjonalnie znacznie więcej niż

w innych rejonach kraju (ogółem
465 tys. ha) — co trzeci hektar zie-

mi użytkowanej rolniczo. Ale odpo-
wiednie wykorzystanie tej ziemi mo-

że następować dopiero po' uregulo-
waniu stosunków wodnych i odpo-
wiednim zagospodarowaniu pomelio-

racyjnym. Było to potrzebne na

większości obszaru (81 proc.) użyt-
ków zielonych. Zadanie ogromne.

Dziś, gdy wykonano niespełna po-

łowę planowanych prac wydatki
pochłonęły sumę 2,5 miliarda zło-

tych.
A efekty? Na terenach zmelioro-

wanych zbiera się z łąk po 75 q
siana. W tej sytuacji coraz więk-
szym problemem staje się termino-

we przeprowadzenie „zielonych
żniw". Wprawdzie w tym roku ko-

siarze wcześniej wyszli na łąki, ale

obfitość trawy opóźniała zbiory. Ko-

siarki konne i traktorowe nie ra-

dzą sobie z gęstym porostem. Zda-

ją natomiast egzamin kosiarki ro-

tacyjne, ale na początku sianoko-

sów było ich w białostockim rol-

nictwie (poza PGR-ami) tylko sześć.

MISTRZOWIE PLONOW

Technizacja białostockiego rolni-

ctwa zdaje egzamin w wielu innych
dziedzinach. W rolniczym rejono-
wym zakładzie doświadczalnym w

Szepietowie przedstawiono mi całą
listę „mistrzów produkcji", osiąga-
jących wyniki, które nawet dzisiaj
w urodzajnym roku moga zaimpo-
nować. Padają nazwiska, liczby,
przykłady. Jednak najbardziej za-

interesował mnie najmłodszy z mi-

strzów EUGENIUSZ NIEMCZEW-

SKI z Kalinowa w pow. ełckim.

DOKOŃCZENIE NA STR. 6 Młodzieżowy mlstrs plonów EUGENIUSZ NIEMCZEWSKI i Kalinowa w pow. ełckim

Wiceministra Rolnictwa Henryka Burczyka symboliczny medal.
_

otrzymuje z rąb
Foto. CAP



PRASA & PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Relacjonując na tym miejsca wiele artykułów po-

święconych ochronie naturalnego środowiska człowie-
ka, zawsze formułowaliśmy postulat pod adresem eko-
nomii — bez jej udziału (zarówno nauki jak 1 roz-

wiązań praktycznych w dziedzinie funkcjonowania me-

chanizmu gospodarczego) nie uda się rozwiązać żadnego
z podstawowych problemów, związanych z zapobiega-
niem niszczących skutków postępu cywilizacyjnego.

Obecnie w „GOSPODARCE PLANOWEJ" nfca^t
się artykuł WITOLDA KASPERKIEWICZA mówiący
właśnie o ekonomicznych i technicznych aspektach
ochrony środowiska. Autor stwierdza, że mechanizm

rynkowy nie jest w stanie — z samej swojej istoty
— stworzyć możliwości zapobiegania degradacji śro-
dowiska naturalnego. W wysoko rozwiniętych krajach
kapitalistycznych ciężar finansowy bierze na siebie

przede wszystkim państwo, a więc obciążenie to spa-
da na całe społeczeństwo, a nie na przemysł, będący
głównym źródłem tej degradacji. Próby uwzględnie-
nia kosztów ochrony w cenach — np. amerykańska
ustawa z 1969 r., zalecająca wliczanie w koszty pro-
dukcji działalności na rzecz zachowania równowagi
ekologicznej — nie przyniosły dotychczas większych
efektów. A problem jest coraz pilniejszy.

Według obliczeń Komitetu do Spraw Ochrony Śro-
dowiska w USA trzeba by tam przez najbliższe kilka
lat przeznaczaj od 12 do 15 proc. dochodu narodo-

wego brutto, aby zapobiec dalszej degradacji ekologicz-
nej, a następnie utrzymywać stale wydatki na ten
cel na poziomie 4 — 5 proc. dochodu narodowego.
Faktycznie zaś wydaje się około 1,5 proc.

W lepszej sytuacji są kraje socjalistyczne, gdzie
dzięki gospodarce planowej istnieją potencjalne mo-

żliwości stworzenia takiego mechanizmu ekonomiczne-

go, który zapewni odpowiednie środki na ochronę
środowiska. Jest to niezbędny element budowy lep-
szej jakości życia — celu działania gospodarki soc-

jalistycznej.
Wydatki na cele ochrony środowiska wzrastają u

nas w ciągu bieżącego pięciolecia z 7,8 mld zł w

latach 1966-70 do blisko 14 mld zł. Na jednego miesz-
kańca wydatki te wyniosą więc przeciętnie rocznie
około 80 zł. Nie zapewnia to jednak jeszcze dosta-

tecznego postępu — i tak np. w roku 1975 około
50 proc. ścieków nie będrfe oczyszczane.

Rozwiązanie problemu leży przede wszystkim w tak

zwanym cyklicznym modelu przedsiębiorstwa. Chodzi
o to, by obieg podstawowych surowców 1 tzw. dóbr

wolnych był zamknięty w ramach cyklu produkcyj-

nego. Model takiego przedsiębiorstwa istnieje — co

prawda działa on niie na żiemi — w postaci statku

kosmicznego. Jest to kierunek działania technologicz-
nie możliwy już więc do zrealizowania — zasadnicza

trudność, to koszty, a właściwie brak odpowiednich
rozwiązań ekonomicznych. Koszty społeczne zanieczy-
szczenia środowiska s% bowiem tak duże, że można

by pokusić się o udowodnienie opłacalności takiego
modelu.

Oczywiście nie wszystkie zagadnienia techniczne są
w pełni rozwiązane. Istnieje nawet, cytowany przez
autora omawianego artykułu, kalendarzyk postępu te-

chnicznego w tej dziedzinie, gdzie przewiduje się np.
na rok 1975 opracowanie tanich opakowań samoznlsz-

czalnych, na rok 1979 — elektrycznych samochodów

ciężarowych, a na rok 1999 — cichych samolotów.

Wydaje się jednak, że tempo postępu technicznego
zależeć tu będzie przede wszystkim od wielkości i kon-

centracji środków, jakie ludzkość zdecyduje się prze-
znaczyć na te cele.

Jak wiadomo, jednym z ważnych czynników de-

cydujących o utrzymaniu równowagi ekologicznej jest
sposób i tempo urbanizacji. Równocześnie zaś urba-

nizacja ma ogromny wpływ na jakość życia. Nie chce-

my tu jednak zaczynać dyskusji prowadzonej już zresz-

tą na naszych lamach na temat planu zagospodaro-
wania przestrzennego, a Jedynie zwrócić uwagę na

pewną tezę artykułu JEBŻEGO GNIEWASZEWSKIE-
GO, zamieszczonego w tym santym numerze „GOSPO-
DARKI PLANOWEJ".

Omawiając rozwój budownictwa autor m. in. zwra-

ca uwagę na dominującą u ńąs technologię „wlel-
kiej płyty" w budownictwie mieszkaniowym. Zaletą
tej technologii jest szybkość budowy, ale ma dwie
dość zasadnicze wady. Pierwsza z nich — to ogromna
cementochłonność. Druga — chyba znacznie ważniej-
sza — to brak elastyczności fniętrza budynku. Jeżeli

będziemy za lat kilkanaście chcieli dość znacznie pod-
nieść standard mieszkania, to większość wznoszonych
tą technologią budynków zamieni się w „budowlany
śmietnik", bowiem ich dostosowanie do nowych po-
trzeb okaże się niemożliwe. A przecież budynki mie-
szkalne są już ogromnie ważnym elementem środo-
wiska człowieka, choć stworzonym przez niego sa-

mego. Zaplecze naukowe budownictwa musi to brać

pod uwagę, inaczej naszym miastom grozi zakucie
w beton — a Jest to, jak wiadomo, materiał nie-

zwykle trwały.
S. C.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

9 Biuro Polityczne oceniło wyni-
ki prac w I półroczu 1973 r. w jed-
nostkach inicjujących. Dokonana o-

cena wykazała, że działanie tego sy-
stemu przyczynia się do wzrostu

produkcji i podniesienia wydajności
pracy. Szczególne znaczenie posiada
wzrost zainteresowania przedsię-
biorstw lepszym gospodarowaniem,
racjonalnym zatrudnieniem, efek-
tywnym i mądrym zużyciem mate-
riałów. właściwą gospodarką zapa-

sami, lepszym wykorzystaniem ma-

szyn i urządzeń, pomieszczeń pro-

dukcyjnych itp. Biuro Polityczne za-

leciło kontynuowanie prac nad dal-

szym wdrażaniem opracowanego sy-
stemu finansowo-ekonomicznego o-

raz planowania i zarządzania i stale
analizowanie działalności jednostek
inicjujących.

O Prezydium rządu omawiało

rozwój współpracy gospodarczej
między Polską a Węgrami. Zapo-
znało się ze stanem bezpieczeństwa
w kopalniach, nastąpił tu dalszy
spadek liczby wypadków przy pra-
cy. Na posiedzeniu dokonano ko-

lejnej oceny sytuacji rynkowej w

bieżącym roku. Omówiono zadania

przemysłu i handlu w okresie je-
siennym. Szczególną uwagę poświę-
cono sprawom związanym z zaopa-
trzeniem rynku wiejskiego. Prezy-
dium Rządu ustaliło plan skupu zbóż
z tegorocznych zbiorów. Rozpatrzono
także wstępne założenia dotyczące
skupu i zaopatrzenia w ziemniaki
ze zbiorów w bieżącym roku. Oce-
nia się. że warunki atmosferyczne
dla wegetacji ziemniaków są Tła o- .

gól pomyślne, a stan upraw na te-

renie większości województw —

dobry.

. ® Szybszy przebieg żniw sprawił,
że rolnicy wcześniej przystąpili do

zakupu nawozów minieralnych. Od
lipca do chwili obecnej sprzedano
628 tys. ton nawozów sztucznych,

tj. o 69 proc. więcej niż w analo-

gicznym okresie ub.r. Sytuacja jest
pomyślna, albowiem handel dys-
ponuje zapasem nawozów w wyso-
kości 1640 tys. ton, a więc o 11

proc. większym niż w ub.r .

9 Gromadzimy witaminy na zi-

mę. Tegoroczny sezon przetwórczy
zapowiada się dobrze. Przerobiono

już 24 tys. ton truskawek, o 20

proc. więcej będzie mrożonych wa-

rzyw i owoców. Produkcja napojów
owocowych przekroczy 5 min li-
trów. Zapowiadane są nowości, no-

we gatunki dżemów, przypraw i
sosów. Szerzej wprowadzone zosta-

ną małe opakowania, „na jedno
śniadanie".

9 Podjęto decyzję o budowie
centrum onkologicznego w Ursyno-
wie pod Warszawą. Budowane ono

będzie z środków' zgromadzonych
na koncie NFOZ. Na centrum złożą
się nowoczesny, kilkasetłóżkowy
szpital i doskonale wyposażone za-

plecze naukowo-badawcze. Termin
oddania do użytku przewidziano na

początek lat osiemdziesiątych.

9 W Zalewie Radomskim poja-
wiły się tysiące martwych ryb. Upał
spowodował szybkie psucie się ryb,
w następstwie czego nastąpiło dal-
sze skażenie wody. Inspektorat sa-

nitarny wydał zakaz kąpieli w tym
jedynym w pobliżu 150-tysięcznego
miasta zbiorniku wodnym. Przepro-
wadzone badania wody wykazały,
że przyczyną śnięcia ryb był defi'
cyt tlenu w wodzie. Na dnie zbior-
nika znajduje się dużo osadu, któ-

ry wskutek wysokiej temperatury
wody uległ rozkładowi, powodując
straty, w rybosłanie*~~N-ie jest--wy-
kluczone, że osad pochodzi z za-

kładów przemysłowych, które od-

prowadzają Ścieki do rzeki Mlecz-

nej, na której znajduje się zbiornik

wodny.

9 Dom handlowy Zjednoczenia
Przemysłu Elektronicznego „Unitra"
otworzył swe podwoje w Sosnowcu.

Będzie się tam prowadziło sprzedaż
telewizorów, odbiorników radio-

wych, gramofonów, magnetofonów
i części zamiennych wytwarzanych
w fabrykach tego Zjednoczenia.
Zlokalizowano tam także -serwis.

Oprócz tego prowadzi się porad-
nictwo z zakresu instalacji, użyt-
kowania i obsługi sprzętu elektro-

nicznego.

9 Rowerem do szkoły — pro-

ponuje „Zycie Warszawy". Od no-

wego roku szkolnego kilkaset ty-
sięcy dzieci rozpocznie naukę w 700

gminnych szkołach zbiorczych. Wie-
lu uczniów będzie się dowoziło

szkolnymi autobusami. Jednakże
nie wszystkie wioski leżą przy bi-

tych traktach. Tam, gdzie nie mo-

że dojechać autobus, dajmy dzie-
ciom rowery. Poparcie dla tej akcji
jest szerokie.

9 Sobota ubiegłego tygodnia
była dla wielu ludzi dniem

wolnym , od pracy. Z całego
kraju napływają informacje o

dobrym przygotowaniu handłu do

tej zmiany rytmu zakupów. Tylko
w Warszawie handel się nie popi'
sał, zbyt mało było otwartych skle-

pów spożywczych, odczuwano braki

w zaopatrzeniu w pieczywo. Dla

tych, którzy pracowali zamknięte
po południu sklepy były wielkim

rozczarowaniem. We wrześniu cze-

ka nas również wolna sobota. Na

ten miesiąc przypadają poważne
zakupy artykułów trwałego użytku.
Mamy nadzieję, że będą wówczas

czynne sklepy t tymi towarami.

Wolny dzień dla handlowców moż-

na przecież wyznaczyć w innym
terminie.

9 STANISŁAW PASZKOWSKI

mianowany został podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Przemysłu
Maszynowego.

ZA GRANICĄ

E9 „Związek Radziecki próbuje
kupić za granicą jakieś wzmacnia-

jące środki ekonomiczne, ponieważ
radzieckie tempo wzrostu wyczer-

pało już rzekomo swe możliwości,
oto charakterystyczna dla prasy

amerykańskiej wypowiedź miesięcz-
nika „FORTUNE" — stwierdza W.
KUWARIN na wstępie artykułu pt.
„Na marginesie pewnych pogłądów
autorów burżuazyjnych na proble-
my ekonomiki radzieckiej" zamiesz-

czonym na łamach WOPROSOW
EKONOMIKI „W takim stanowisku

amerykańskiego autora — pisze W.
KUWARIN — tkwią co najmniej
dwie błędne przesłanki. Po pierwsze,
ekonomika amerykańska, która jak
wiadomo, przeżywa okresowe recesje
i trudności dewizowo-finansowe w

warunkach konkurencji handlowej z

rosnącymi w siłę partnerami burżu-

azyjnymi, zainteresowana jest w na-

wiązywaniu szerokich kontaktów w

nowych strefach świata. Po drugie
zaś jeżeli weźmiemy dłuższe okresy
i nie położymy nacisku na charak-

terystykę poszczególnych niesprzy-
jających lat, to równie bezzasadną
okaże się teza o „wyczerpaniu się
radzieckiego tempa wzrostu". W

ciągu bowiem siedmiu ostatnich lat
dochód narodowy ZSRR wzrósł o

prawie 60 proc., a produkcja prze-
mysłowa o 70 proc. ZSRR rozwija
się też s—ibciej niż USA, gdzie
przeciętne roczne tempo dochodu

narodowego w latach 1966—1971

wynosiło niespełna 3 proc., podczas
gdy w ZSRR — 7,4 proc. Jeśli ta-

ka tendencja będzie się utrzymyr
wać nadal, to w 1980 r. dochód na-

rodowy ZSRR wyniesie już. około
90 proc. przewidywanego doęhodu
narodowego USA.

B W pierwszym, półroczu br. od-
dano do użytku w CSRS 45,3 tys.
mieszkań, a więc o 6,3 tys. więcej
niż w tym samym okresie roku bie-

żącego. Na półmetku obecnej pięcio-
latki przekazano więc około 267 tys.
mieszkań. Należy więc sądzić, że plan

pięcioletni, przewidujący zbudowa-
nie minimum 500 tys. mieszkań w

Czechosłowacji, zostanie przekroczo-
ny.

H Pod koniec czerwca stan po-
głowia bydła na Węgrzech osiągnął
niemal 2 miliony sztuk ł był wyż-
szy w porównaniu z rokiem poprzed-
nim o 54 tys. Ilość zwierząt zaro-

dowych powiększyła się o 30 tys.
sztuk.

B O 11 proc. wzrosła w pierwszym
półroczu 1973 r. wymiana handlo-
wa NRD z krajami kapitalistycz-
nymi — stwierdził Minister Handlu

Zagranicznego NRD HORST SOEL-
LE na łamach tygodnika „HORI-
ZONT". Podkreślił on, że socjalisty-
czna integracja gospodarcza i roz-

wój stosunków handlowych z kra-

jami kapitalistycznymi nie wyklu-
czają się, a przeciwnie mogą przy-
nieść znaczne korzyści.

B Libia zamierza odkupić 51 proc.
udziałów międzynarodowego towa-

rzystwa naftowego „Oasis". Podobne

posunięcie zanotowano już na po-

czątku roku, kiedy to odkupiono 51

proc. udziałów niewielkiego towa-

rzystwa amerykańskiego „Occidental
Petroleum". Obecnie mówi się, że
czas już na wielkie towarzystwa na-

ftowe: „Standard Oil of Califor-
nia", „Texaco", „Mobil" „Exxon".
Libia wyprzedza więc inne kraje na-

ftowe Bliskiego Wschodu, które we

wszystkich umowach z towarzystwa-
mi naftowymi zastrzegły sobie stop-
niowe wykupywanie udziałów od 20

proc. w chwili obecnej aż do 51

proc. dopiero w 1982 r.

• Znów spadł kurs dolara. Po

chwilowym jego wzroście przed
dwoma tygodniami (do 2,50 marki

zachodni$xiiemi.ęćkiej), v w ubiegłym
tygodniu'' notowano juz 2,42 PM.
Równocześnie wzrosłą cena złota do

109,5 dolarą za pnsię (dwa tygodnie
temu M dolary). Zachodni eksper-
ci walutowi są zdania, że jest to
naturalna reakcja na hossę sprzed
kilkunastu dni. Swą rolę odegrały
wzmożona sprzedaż dolarów przez
europejskie banki centralne oraz za-

niepokojenie rozmiarami inflacji w

USA.

'B Płynne kursy walutowe przy-

sparzają wielu trudności w transa-

kcjach międzynarodowych. Szuka się
więc takich rozwiązań, które zapo-
biegałyby stratom przy wymianie.
M. in. międzynarodowe zrzeszenie

towarzystw lotniczych IATA chce

odejść od fikcyjnego kursu dolara
i funta, w których to walutach okre-
ślane są ceny transportu pasażer-
skiego i frachtu. Na to miejsce pro-

ponuje się wprowadzić jednostkę
obliczeniową związaną z większą
ilością walut, aby w ten sposób
zmniejszyć wpływ wahań kursów

poszczególnych . walut narodowych
na warunki transakcji.

B Okres boomu gospodarczego
USA skończył się, a inflacja osiąg-
nęła najwyższe szczyty — stwier-
dza sprawozdanie Ministerstwa Han-
dlu USA. W drugim kwartale br.

produkt narodowy brutto (suma to-
warów i usług) wzrósł jedynie o

2,4 proc., co jest najniższym tem-

pem od recesji w 1970 r. Stopień
inflacji w okresie kwiecień — czer-

wiec wyniósł 7,3 proc. i był naj-
wyższy od 1951 r. „Istota problemu
polega na tym, czy obniżamy się
lotem ślizgowym, czy też gwałto-
wnie zbliżamy się do upadku" —

powiedział radca ekonomiczny tpgoż
ministerstwa SIDNEY JONES. W

jego oczach recesja jest możliwa, ale

bardziej prawdopodobne jest, że do
końca roku uda się utrzymać 3 — 4

procentową skalę wzrostu produktu
narodowego brutto. Podobnego zda-
nia jest doradca ekonomiczny pre—

zydenta R. NIXONA HERBERT
STEIN.

B W lipcu br. bilans handlowy
USA wykazał nadwyżkę 106 min do-
larów. Ekspęrt wyniósł 5,87 mld do-

larów, a import 5,76 mld dolarów.

Sądzi się, że jest to ląynik, . lutowej
dewaluacji dolara, a takie rosnącego
zapotrzebowania na amerykańskie
towary, zwłaszcza zaś ną produkty
rolne.

B Premier Finlandii KALEVI
SORSA wyraził gotowość do raty-
fikowania układu'z EWG w sprawie
sterfy wolnego handlu.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

„Bank oczu" w Helsinkach

W. Helsinkach działa „bank oczu" —

pierwsza tego rodzaju Instytucja w Eu-
ropie i jedna z nąjlepiej funkcjonują-
cych placówek tego typu. Części rogów-
ki przeznaczone na przeszczepy, mogą
być tutaj na długo zakonserwowane w

temperaturze poniżej 196 stopni. (PAP)

Mieszańcy żyta z pszenicq
W Związku Radzieckim przeprowadza-

ne są liczne doświadczenia nad wyho-
dowaniem krzyżówek żyta t pszenicy,
mieszańce te dały podstawy do uzyska-
nia nowej formy pszenżyta, charaktery-
zującej się takimi cechami jak krótka
słoma, odoorność nn chorobv, wvoka
mrozoodporność 1 wyższa od pszenicy
zawartość białka. Prace naukowe nad
tego typu mieszańcami rokują przy sto-
sowaniu skrupulatnej selekcji w następ-
nych pokoleniach wysoka plenność. W
doświadczeniach plon w przeliczeniu na
1 ha wynosił GO q. (Interpress)

Gra o wielkq stawkę
W Związku Radzieckim podjęto już u-

dane próby zaopatrywania w energię
elektryczną otrzymywaną z promieni
słonecznych oddalonych od magistrali
energetycznych i zasobów paliwa osiedli,
a nawet niewielkich Instalacji przemy-
słowych. W Afryce, szczególnie zachod-
niej, wprowadzenie na powszechną ska-
łę urządzeń poruszanych energią uzyski-
waną ze Słońca może rozwiązać tragi-
czny problem cyklicznych klęsk suszy,
dzięki przepompowywaniu wody na te-
reny Jej pozbawione. W krajach silnie
rozwiniętych gospodarczo l zurbanizowa-

nych energia słoneczna może przynieść
zmniejszenie niszczycielskiego działania
na przyrodę. (PAP)

.Króliki we Włoszech

W związku z występującymi na rynku
kłopotami w zaopatrzeniu ludności wło-
ski fl w mięso propaguj» sie tam r'ińw
królików. Specjaliści stwierdzają, że mię-
so królicze nie tylko jest tańsze od in-
nych gatunków mies, ale również bar-
dziej kaloryczne. Np. 100 g mięsa kró-
liczego zawiera 144 kcal. podczas gdy ta
sama ilość wołowiny tylko 136, a dro- .

biu 103 kcal. (WIT)

„Monomat" w Pszcielini.

W oborze Technikum Rolniczego w

Pszczeilnie zainstalowano dojarkę typu
„Monomat" produkcji belgijskiej, która
swoją konstrukcją odbiega od dojarek
powszechnie produkowanych. Dojarka
,.Monon»M" pnifadt tvlltn ied"n ruro-

ciąg, który odprowadzając mleko od a-

paratu udojowego doprowadza jedno-
cześnie nndf^innip do Uomnrv pnd-
strzykowej. WiększoSć dotychczas wy-
twarzanych dojarek posiada dwa ruro-

ciągi: Jeden do transportu mleka, drugi
do transportu podciśnienia. Dojarka bel-
gijska jest urządzeniem bardzo spraw-
nym technicznie. (Interpress)

Racjonalizator
kopalni „Konrad"

Współautorami sukcesów wydobyw-
czych górnictwa miedziowego są liczni
wynalazcy i racjonalizatorzy Legnlcko-
Glogowsklego Okręgu Miedziowego. Jed-
nym z nich jest Hieronim Kwiatkowski

z kopalni „Konrad" w Iwinach. Jego
ostatnie projekty nowatorskie pozwoliły
na całkowite wyeliminowanie ręcznego
smarowania prowadników, co znacznie
przyspiesza opróżnianie skipu kopalnia-
nego. W efekcie o 1/5 wzrosła przepu-
stowość szvbu. umożliwiainc wydoby-
wanie na powierzchnię setek ton rudy
miedzi dodatkowo. (PAP)

Najnowocześniejszy
W Wytwórni Sprzętu Komunikacyjne-

go w Mielcu dobiegają końca prace nad
konstrukcją najnowocześniejszego samo-

lotu rolniczego na świecie, oznaczoną
symbolem „M-15". Jest to pierwszy na

świecie samolot rolniczy z napędem cd-
rzutowym. (WiT)

Cebula leczy
Charkowscy farmakolodzy z Instytutu

Farmacji (ZSRR) stwierdzili, że cebula,
obok dużych Ilości witamin Jak C, B2
oraz A (karoten), zawiera również sub-
stancje niszczące bakterie. Plonem 10-
letnich badań nad cebulą są obecnie w

radzieckiej medycynie rozliczne środki
farmaceutyczne^ opracowane Jako wycią-
gi z cebuli. Można je stosować przy nie-
żytach dróg oddechowych, kaszlu 1 kok-
luszu, zaburzeniach przewodu pokarmo-
wego, wzdęciach i biegunkach. Wyciągi
z cebuli, okłady z soku bądź świeżej
cebuli są doskonałym środkiem na trud-
no gojące się rany, owrzodzenia, czyra-
ki, ropnie. Cebula leczy najskuteczniej
szkorbut, zapobiega również tzw. choro-
bie góralskiej, związanej z brakiem wi-
tamin i mikroelementów. Najnowsze ba-
dania cebuli wykazały, że powinni Ją
(pożywać ludzie chorzy na serce, roz-

szerza ona bowiem naczynia krwionośne
mięśnia sercowego, zapobiega arterio-
sklerozle, jest skutecznym środkiem
przeciwko nadciśnieniu. chorobie jelit
Itp. I jeszcze jedno: cebula działa zapo-
biegawczo przeciw sklerozie 1 odkłada-
niu się cholesterolu w organizmie. Sok z

cebuli leczy anginę, zabija zarazki gruź-
licy itp. (PAP)

Drewno odporne na ogień
W Centrali Wytwórczo-UsługoweJ „Li-

belta" opracowano oryginalny preparat
do ochrony przed działaniem korozji bio-
logicznej i ognia. Preparat ów, będący
rozwiązaniem wynalazczym (patent nr

66642), wyróżnia się spośród znanych
preparatów o podobnym przeznaczeniu
tym, że cłironł drewno I materiały drew-
nopochodne z równą skutecznością przed
ogniem, jak butwieniem. Dotychczas zaś
ochrona taka wymagała stosowania od-
rębnych preparatów, (Interpress)

Łqcze bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo pracy pod wodą rady-

kalnie poprawi automatyczny sygnaliza-
tor awarii, opatentowany przez naukow-
ców z Instytutu Elektroniki Politechniki
Gdańskiej, Przetwarza on szum powsta-
jący podczas oddechu płetwonurka na

sygnał dźwiękowy o określonej często-
tliwości. W przypadku zmiany natężenia
sygnałów aparat uruchamia urządzenie
alarmowe na jednostce asekurującej. Sta-
ły kontakt nadajnik I odbiornik utrzy-
mują za pomocą dobrze rozchodzących
się w wodzie ultradźwięków. Pozwala to
na błyskawiczne zlokalizowanie miejsca,
gdzie przebywa zagrożony płetwonurek
1 szybkie przyjście z pomocą. (PAP)

Szkło w budownictwie

Wśród nowych tworzyw, Jakimi obec-
nie posługuje il« budownictwo, wydają
się obiecujące laminaty z foUi szkla-
nych. Tworzywo to znajduje się w opra-
cowaniu laboratoryjnym w licznych pla-
cówkach naukowo-badawczych za grani-
cą. W Polsce interesuje się tym tworzy-
wem Instytut Szkła w Warszawie, wi-
dząc w nim przyszłościowe tworzywo do
masowego zastosowania w budownictwie.
Laminaty z folii szklanych, oprócz do-
datnich cech szkła budowlanego, mają
elastyczność i podatność do formowania
elementów budowlanych. (Interpress)

Postęp energetyzacji
Roczne wydobycie węgla kamiennego

w Polsce przekracza 150 min ton, stawia-
jąc nasz kraj na czwartym miejscu w

świecie; eksport 32 milionów ton węgla
daje nam drugie miejsce na światowej
liście eksporterów tego paliwa. W przy-
spieszonym tempie rośnie produkcja
energii elektrycznej, która w 1975 r. ma

osiągnąć 97,5 mld kWh. O 5 tys. km ma

się powiększyć w tym 5-leciu sieć gazo-
ciągów, a liczba korzystających z gazu
gospodarstw domowych zwiększyć o dal-
szy milion. (PAP)

Napqrstnica
z przemysłowych upraw

Przez szereg lat Instytut Farmaceutycz-
ny prowadził badania fltochemlczne nad
naparstnieą. Wyniki badań wykorzystali
pracownicy kutnowskich Zakładów Far-
maceutycznych „Polfa" — tą drogą
wprowadzono do lecznictwa lanatoryd C,

acetylodigltoksynę 1 dlgitoksynę. Selek-
cyjne badania budowlane, a następnie
uprawa doświadczalna naparstnicy wełni-
stęj w Instytucie Przemysłu Zielarskiego
doprowadziły do utworzenia plantacji po-
krywającej krajowy popyt na kardenołi-
dy oraz umożliwiającej eksport tych le-
ków. (Interpress)

Turbiny wiatrowe

Inżynierowie zatrudnieni w kanadyj-
skim Narodowym • Centrum Badawczym
skonstruowali nowego rodzaju turbinę
wiatrową służącą do napędzania genera-
tora energii elektrycznej. Nowa turbina
— w przeciwieństwie do klasycznych
wiatraków — obraca się względem osi
poziomej. Kanadyjscy konstruktorzy za-
stosowali łopbty podobne do Wirnika
śmigłowca. Próby tunelowe wykazały do-
bre właściwości mechaniczne nowej tur-
biny. Przy wietrze wiejącym z prędko-
ścią 25 km/godz. może ona napędzać ge-
nerator o mocy l kW. Tymczasem w

amerykańskim uniwersytecie w Prlnce-
town powstało urządzenie konkurencyj-
ne: przy wietrze wiejącym z prędkością
32 km/godz. moc napędzanego przez ten
wiatrak generatora przekracza 7 kilowa-.
tów. (Interpress) '

Bezpieczna kolej
Na Japońskiej Unii kolejowej Tokaldo,

łączącej Tokio i "Osakę w ciągu siedmiu
lat istnienia nie było ani jednego wy-
pądku. Ten wynik jest tym bardziej zdu-
miewający, Iż codziennie korzysta z niej
«00 000 pasażerów przewożonych z pręd-
kością do 210 km/godz., a pociągi kursują
w bardzo małych odstępach czasu — nie
przekraczających 5 minut. (WIT)

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

9 Z artykułu „Łut szczęścia w

łożyskach" („Słowo Ludu"): „... wła-
śnie łożyska toczone mogłyby dziś
w pełni korzystać z możliwości, ja-
kie daje nowy system planowania
i zarządzania. " Łożyska nie posia-
dają się z radości,

9 Poddano oględzinom stoisko

pomiarowe Wrocławskiej Stacji Sa-

nitarno-Epidemiologicznej, zainsta-
lowane na skrzyżowaniu ulic Pow-
stańców Śląskich i Swobodnej, a

służące do badania zanieczyszczeń
powietrza. Aparatura zmontowana

została z dwóch odkurzaczy domo-

wych, licznika gazowego, jaki insta-

lowany jest w mieszkaniach itp.
urządzeń. Wspominamy o tym ku
chwale badaczy, bo ładnie_ byśmy
wyglądali, gdyby nie ci, którzy po-
trafią zrobić laser ze starej skar-

petki.

9 Zdarzyło się to w wojewódz-
twie kieleckim. Jan W. bezowocnie
składał oferty, mając ambicję i ocho-

tę zostać prezesem spółdzielni. Po

kolejnych odmowach następna ofer-
ta brzmiała: pierwszy rok będzie
pracował za darmo, bez żadnej pen-
sji. Sądzimy, że to stwarza intere-

sujący precedens. Np. dyrektor
przez pierwszy rok pracujący gra-
tis. aż się okaże, czy jest coś wart.

9 Pewien żeglarz, ponoć wy-

bitny, wystąpił w czasie urlopu
spędzanego na Mazurach do Prze-

wodniczącego Prezydium Wojewódz-
kiej Rądy Narodowej z listem, w

którym skarży się, że w Mikołaj-
kach odmówiono mu w sklepie
sprzedaży trzech łyżek spośród licz-
nych leżących w sklepie. Ekspe-
dientka oświadczyła, że uprawniona
jest wyłącznie do sprzedawania te-

lewizorów i lodówek, zaś ekspedient-
ka, której uprawnienia rozciągają
się na łyżki, jest nieobecna w pracy.

Gdy żeglarzowi zwrócono uwagę, że

kudy z trzema łyżkami do wojewo-
dy, wyjaśnił, że chodzi przecież o

reformę zakresu uprawnień funkcjo-
nariuszy państwowych.

9 Dziwna dosyć instytucja, jeśli
wierzyć kieleckiemu „Słowu Ludu",
mianowicie Stowarzyszenie „Archi-
tektów Polskich przy Prezydium
WRN ogłosiło konkurs na projekt
zagrody chłopskiej dla rejonu świę-
tokrzyskiego. Chodziło o stworzenie

stylu świętokrzyskiego, tak jak ist-

nieje zakopiański. W dwa lata po

rozstrzygnięciu konkursu wedle wy-

łonionego w nim projektu zbudowa-
no jedną stodołę. Ci sami, którzy
konkurs organizowali lub brali w

nim udział, udzielają zezwoleń na

budowanie koszmarnych bud, cha-

rakteryzujących rozwijające się dy-
namicznie budownictwo wiejskie.
„Słowo" wspomina o wystawieniu
bunkru pt. „Jodłowy Dwór" (budow-
nictwo państwowe) oraz o budowli,
której ściany pokryto kawałkami

stłuczonych luster. Pionier, który
wystawił stodołę wedle nagrodzone-
go projektu, nazywa się Piotr Zięba
i waha się, czy budować wedle pro-

jektu także chałupę, bo będzie o

wiele droższa. Dyrektor departamen-
tu budownictwa wiejskiego osobi-
ście patronuje przedsięwzięciu. Obie-
cał nawet państwową dotację spec-
jalną dla śmiałka, który zbuduje
wedle projektu, ale nie ma skąd
wziąć 10 tys. zł. Cała ta zabawa
z projektowaniem domów wiejskich
i zabudowań gospodarskich zupeł-
nie rozmija się z życiem. Nie tylko

budynków tak stawianych nie zna-

leźć, ale naw et samych typowych
projektów, gdyby ktoś miał za dużo

pieniędzy i chciał budować tak, jak
radzą architekci.

'9 W drzwiach komisu przy ulicy
Szewskiej w Łodzi wisiała kartka:

„Remont do dnia 28 lipca. Komis

technićzńy przeniesiony obok"
i strzałka wskazująca na sąsiedni
sklep metalowy. Na jego drzwiach
wisiała kartka „Remont do dnia 18

lipca, sklep metalowy przeniesiony
obok" i strzałka wskazująca na re-

montowany komis.

9 W Fabryce Opakowań Blasza-

nych w Brzesku odbył się pogrzeb
agregatu lakierniczego Alb-1. Ma on

dziesięcioletnią historię. W 1963 r.

importowano pierwszy nowoczesny
agregat do lakierowania puszek od

konserw i wtedy inżynierowie z biu-
ra projektowego postanowili zrobić
taki polski. Zrobili kosztem S milio-

nów, ale nie działał. Stał latami w

hali produkcyjnej, za co fabryka
płaciła bankowi .600 tys. zł rocznie
kosztów amortyzacji. Wielokrotnie,
ze względów prestiżowych, usiłowa-
no go ożywić, ćo wymagało wydat-
ków na import części. Ostatecznie
zdecydowano, że gdyby nawet zle-

żałego trupą udało się uruchomić,
pracując przynosiłby on straty ze

względu nar niską wydajność i wą-
skie umiejętności, więc że ma pójść
na złom. Historia Alb-1 nie jest
opowieścią o konstrukcji, która się
nie udała, co zawsze musi się zda-

rzać, ale o reMkcie pewnego sposo-
bu myślenia', polskość każdego u-

rządzenia czy maszyny jest sprawą

ambicji.
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STILONU
Fot. ALEKSANDER JALOSIŃSKl

LECH FROELICH

TAP CZWARTY
WINDĄ

na najwyższe piętro,
dalej jeszcze po schodach, ną
dach. ROMUALD SADOW-

SKI,. zastępca dyrektora d.s. han-
dlowych, który mi towarzyszy,
pyta, czy nie cierpię na lęk prze-
strzeni. Nie, nie cierpię. Wokół nas

panorama zakładów. Na drugim pla-
nie miasto Gorzów i cieniutkie prze-
cinające je pasemko rzeki. Na pierw-
szym planie, tuż przed nami, w ja-
skrawym południowym słońcu —

pląc budowy. „ Stilon" podwoi pro-
dukcję — trwa czwarty etap budo-
wy — to będzie kosztowało 10 mld
złotych.

W historii Zakładów w Gorzowie
wyodrębnić /nożna trzy etapy, wią-
zały się onĆ"z'-nowymi inwestycja-
mi i kolejno wprowadzanymi coraz

doskonalszymi technologiami. Te trzy
metody uzyskiwania włókna egzy-
stują dziś równolegle obok siebie:
fzw. ..rusztowa" — najstarsza „w ru-

rach Fischera" i „ekstrudorowa" (wg
licencji włoskiej SNIA Viscosa).

Asortyment i zakres stosowania
włókien stilonowych staie się posze-
rza, stilon jest nadal Włóknem z

przyszłością; od pończoch do para-
solek; od zefirowej bielizny dam-
skiej po ortalionowe płaszcze i ska-
fandry; od elastycznych spodni po
„non irony" — krytykowane wpraw-
dzie za swoja nieorzewiewność, lecz
praktyczne. Ważną grupę wyrobów
z włókien stilonowych stanowi sprzęt
turystyczny: nadmuchiwane matera-

ee, kajaki, łodzie. Jednak najwięk-
szym odbiorcą stilonu jest przemysł
tkanin technicznych. Stilonowy kord
służy do produkcji opon samocho-
dowych i traktorowych. Stilonowe
włókno biegnie w taśmach transpor-
terów, "używane jest do wyrobu sie-
ci rybackich, cukrowniczych tkanin
filtracyinveh, sit młyńskich itd. Sli-

stanowi około 10 oroc. wszy-
sWch zużywanych wloVen sztucz-

nych w przemyśle w»A,*lcnn5c7ym
oraj ponad 35 proc. włókien synte-
tycznych.

CZYM JEST „STILON"?

Zakłady Włókien Chemicznych w

Gorzowie są obecnie największym
przedsiębiorstwem przemysłowym w

woj. zielonogórskim. Pracuje w nich
ok. 7 400 osób. W odniesieniu do lud-
ności mia«ta Gorzowa stanowi to

9,5 proc. Roczna wartość produkcji
sięga 2 900 min złotych. Zakłady są
obecn'"e jedynym w Polsce orodu-
centem włókna poliamidowego. A -

ktualna produkcja polimeru wynosi
36 tys. ton rocznie, z czego 1H 5 tys.
ton przerabiane jest na jedwab włó-
kienniczy dla przemysłu iedwabni-
czeręo i dz!ewiarskieso. 14 tys. ton
na jedwab techniczny, z.iaczna część
przeznaczona jest na w'ól:no ciete.
Stosuje się je w mieszankach z włó-
knami naturalnymi i sztucznymi.
Podnosi ono wartości użytkowe wy-
robów, szczególnie z uwagi na wy-
soka wytrzymałość i odporność na

ścieranie.

Nowością „Stilonu" z wielkimi
perspektywami jest podjęcie produk-
cji tzw. lanastilu, grubej przędzy
przypominającej włóczkę, nadającej
się szczególnie do wyrobu dywano-
wych wykładzin podłogowych. Drob-
niejsze tonażowo ilości stanowią: sti-
lonowa szczecina, żyłka rybacka, wy-
roby 7. polimeru wtryskowego. Na
li:jc:e produkcyjnej znajduje się tak-
że folia podłożowa dla celów foto-
graficznych i rentgenowskich; lecz
to już na bazie trójoctanu celulozy,
a także taśma magnetyczna dla ce-

lów amatorskich, profesjonalnych —

radiowych i wreszcie kasety magne-
tofonowe z ładunkiem taśmy zarów-
no „czyste" jak i „nagrane".

Wyroby z poliamidu „Stilon" pro-
dukuje dla odbiorców z wielu gałę-
zi gospodarki. Ich pełny wykaz za-

wiera 541 pozycji. Stilon stał się dla
gospodarki niezastąpiony. Wobec
krajowego deficytu niektóre, zwłasz-
cza cienkie gatunki włókna poliami-
dowego jeszcze importujemy; inne
znów eksportujemy do Grecji, Maro-
ka, Pakistanu — ale i do NRF, a

także do Indonezji, Hong-Kongu, na-

wet na Filipiny. Na konto „Banku
30 miliardów" załoga „Stilonu" zade-
klarowała wkład w wysokości 72
min złotych, .82 proc. tego zadania
zostało już wykonane.

CO DA IV ETAP?

W wyniku określenia dalszego za-

potrzebowania przemysłu krajowego
na włókno poliamidowe, a szczegól-
nie na jedwab włókienniczy podję-
to decyzję rozbudowy gorzowskiego
„ Stilonu", ściśle mówiąc, podwojenie
jego zdolności produkcyjnych z 36
tys. ton w skali roku do 72 tys. ton.
Z tym, że produkcja jedwabiu na

cele włókiennicze ma. ulec potroje-
niu do 35 tys. ton. Dostawy włókien
technicznych zwiększą się do 22 tys.
ton, lanastilu na wykładziny podło-
gowe osiągną poziom 5 tys. ton, pro-
dukcja włókien ciętych wyniesie 8
tys. ton, żyłki stilonowej i szczeci-
ny — 2.5 tys. ton... Dla zobrazowa-
nia docelowego rozwoju produkcji
jedwabiu włókienniczego można po-
dać, że będzie to ilość umożliwiają-
ca wykonanie 150 min koszul mę-
skich lub bluzek damskich lub dłu-
gość nici wystarczająca do 30-krot-
nego powiązania Ziemi ze Słońcem.
Na cele tej inwestycji przeznaczono
ogółem 10 mld złotych. Znajduje się
ona obecnie w szczyirtvVej fazie rea-

lizacji. W każdym .Tazie począwszy
od IV kwartału ptzyszłego roku
wchodzić będą do eksploatacji kolej-
ne wytwórnie i wydziały (jedwab
włókienniczy — pierwsze instalacje
pod kon;ec 1974 roku; jedwab tech-
niczny początek 1975 roku. lana-
stil — drugie półrocze 1975 roku).

CZY STILON „DA SIĘ LUSIĆ"?

To włókno, jak każde inne. ma

swoje zalety i wady. Nie można od
niego wymagać innych właściwości
niż te, które posiada. Gzy jednak
tych właściwości nie można zmie-
niać, włókna doskonalić — to już
inna sprawa. Pamiętamy, kariera ny-
lonu, nylonowa moda przechodziła
już okresy wzlotów i upadków. By-
ły spadochrony, były jedwabne blu-
zeczki, były „non irony", były or-

taliony. Wiadomo, dotychczas pro-
dukowane włókno ma jedną podsta-
wową wadę — nie chłonie wilgoci
nie respiru.je. Nylonowe — stilono-
we tkaniny i dzianiny są szczelne.
Człowiek łatwo się w nich poci. Do-
tychczas jednak po każdej porażce
nylon znajdował nowe zastosowania.
Naukowcy wielu zagranicznych pla-
cówek badawczych pracują wytrwa-
le nad modyfikacją poliamidowego
włókna, nad „genetycznymi" zmia-
nami w jego strukturze, nad pozba-
wieniem go cech negatywnych, co

znacznie poszerza zakres jego stoso-
wania (u nr.s. niestety, zdaniem lu-
dzi z produkcji, postępy w tym
względzie są niewielkie).

Perspektywy rozwoju, czytąm w

oficjalnym wydawnictwie zakłado-
wym, nie polegają jednak tylko na

możliwościach ilościowego wzrostu

produkcji. Konieczne będzie rozsze-

rzenie asortymentu — stałe udosko-
nalanie jakości oraz własności pro-
dukowanego włókna. M. in. przewi-
duje się opanowanie na skalę prze-
mysłową produkcji bardzo cienkiego
jedwabiu jedno- i wielowłókienko-
wego (o grubości 15 den. i niżej),
jedwabiu i włókna ciętego o rozma-

itych profilach przekroju, jedwabiu
barwionego w masie w czasie proce-
su wytwarzania na różne kolory,
jedwabiu samokędzierzaWiącego się,
puszystego grubego jedwabiu dy-
wanowego, również barwionego, o

szerokiej palecie kolorystycznej,
grubszych asortymentów jedwabiu
kordowego, technicznie uodpornio-
nego na działanie światła i podwyż-
szonych temperatur oraz szeregu in-

nych asortymentowy, o zmodyfikowa-
nych- własnościach takich jak sto-

pień matu i-bieli, pod wtyiszona chłon-
ność wHgoci, odporność na brudze-
nie i żółknięcie.

Podobnie jak z komputerami, któ-
re coraz doskonalsze konstruktorzy
zaliczają do drugiej, trzeciej, czwar-

tej generacji — tak i w dziedzinie
włókien syntetycznych mówi się, że
nastała era „drugiej generacji".
Czwarty etap pozwoli rozpocząć ich
produkcję.

Z CZYM „STILON"
MA KŁOPOTY?

— Zaopatrzenie, zaopatrzeni, zao-

patrzenie. — Trzykrotnie powtarza
to słowo dyrektor d.s . produkcji
WŁADYSŁAW WALKOWIAK.

Złe są nadmierne zapasy (oprocen-
towanie 8 proc.), ale źle również
kiedy ich nie ma. Zakłady pracują
z dwu- trzydniowym zapasem pod-
stawowego półproduktu, jakim jest
kaprolaktam z Tarnowa. Oni wie-
dzą, nie mają pretensji. Zakłady w

Tarnowie mają znów swoje kłopoty
z fenolem itd., ale prawda obiekty-
wna jgst taka, że niedostateczna re-

zerwa powoduje wiele nerwowości
w pracy.

Zaopatrzeniowe kłopoty dotyczą
nie tylko spraw fundamentalnych.

— Poligrafia, poligrafia, poligra-
fia — również trzykrotnie mówi
dziennikarzowi dyrektor d.s . handlo-
wych ROMUALD SADOWSKI. Wi-
dać sprawa uciążliwa. W zakresie
produkcji kaset magnetofonowych
„ Stiloh" dysponujejnocami pozwala-
jącymi wyprodukować pół miliona
sztuk rocznie, a w niedalekiej przysz-
łości nawet milion. Wypuszczono
również pierwszą serię sześciu kaset
z nagranym programem muzycznym
i piosenkarskim. W przygotowaniu
jest kolejna seria dwunastu kaset-
nagranych, ale jest zrozumiałe, że
kaseta musi posiadać estetyczną i

czytelną etykietę oraz efektowną ob-
wolutę reklamującą towar. Zwłasz-
cza, że chodzi o szczególny towar

„artystyczny", jakim jest muzyka i

głos ulubionego piosenkarza. Ogro-
mne są trudności, aby zdobyć i za-

gwarantować sobie dostawy tych ma-

leńkich skrawków kolorowego za-

drukowanego papieru.

„STILON" A MIASTO

„W celi: zabezpieczenia prawifłfo-
weno rozwoju miasta Gorzowa Wlkp
i dostosowania do potrzeb rozbudo-
wujących się Zakładów „Stilon" —

strony nawiązują współprace w rea-

lizacji nantępujncych przedsięwziąć
tu latach 1972—75. . ."

Tak brzmią pierwsze słowa poro-
zumienia o współpracy między Pre-

zydium MRN w Gorzowie a Zakła-
dami Włókien Sztucznych „Stilon".
Budżet miejski w stosunku do po-
trzeb jest skromny. Zakłady są eko-
nomicznym potentatem. Nie będę tu

cytował pełnej listy świadczeń Za-
kładów na rzecz gospodarki miej-
skiej (czyli jednocześnie na rzecz

mieszkających w Gorzowie członków,
załogi i ich rodzin). Wymienię jed-
nak niektóre pozycje: udział w mo-

dernizacji ulic — na ten cel przez-
nacza się 56 min złotych; na budo-
wę ujęcia wody pitnej — 3 min zł;
z?kup sprzętu do oczyszczania mia-
sta: zadaszenie przystanków tram-

wajowych: udział w budowie osie-
dlowych żłobków i przedszkoli; u-

dział w budowie nowoczesnego
miejskiego hotelu; udział w budo-
wie basenu i kąpieliska; przykrycie
dachem sztucznego lodowiska...

Usłyszałem charakterystyczną u-

wagę, bez złośliwości — choć iro-
niczną. Trochę dziwna jest ta nasza

współpraca z miastem. Miasto da —

jak my coś zrobimy. Miasto daje do-
kumentację — a my resztę.

O ograniczonych możliwościach
Miejskiej Rady Narodowej świadczy
dobitnie następujący przykład: w

zeszłym roku podczas swoich od-
wiedzin w „Stilonie" zwrócił uwagę
fabrycznego aktywu na zapuszczo-
ne, zachwaszczone, zadrzewione te-

reny po starym cmentarzu, sąsiadu-
jące przez drogę z terenami Zakła-
du, I Sekretarz KC. Przechodzili i

jeździli tą drogą codziennie, ale za-

niedbany krajobraz jakoś ich nie ra-

ził. Teraz załoga ujęła się honorem
i postanowiła niebezpieczne chaszcze
przekształcić w park. Uporządkowa-
no teren 18,5 ha. Szczątki nagrobków
przeniesiono w wybrane miejsce,
zbudowano 12,5 km dróg, wzdłuż a-

lejek ułożono 30 tys. sztuk krawęż-
ników, postawiono 200 ławek, wysia-
no na całym terenie trawę. Wszyst-
kie te roboty wykonano w czynie
społecznym. Każdy wydział produk-
cyjny miał w parku swoją roboczą
działkę. Kiedy rzecz była gotowa i

Zakłady chciały przekazać zagospo-
darowany park pod opiekę miasta,
powstały opory, bo taki park to kło-
potliwy w eksploatacji podarek.
Rzecz toczy się więc dalej. Załoga
„Stilonu" realizuje społecznym wy-
siłkiem drugi etap parkowych inwe-
stycji: założone zostanie oświetlenie,,
doprowadzona woda, nie niektórych
uliczkach położony zostanie aslalt
itd. Kiedy to będzie zrobione, Zakła-
dy znów ponowią prośbę, by stwo-

rzony ich wysiłkiem park miasto
wzięło pod swoje skrzydła. Ogółem
wartość zadeklarowanych prac na

rzecz miasta przekracza 100 min zlo-
ty'

O CZYM SIĘ MÓWI
I MYŚLI CODZIENNIE?

O jakości. Jakość to przede wszy-
stkim utrzymanie standardu włók-
na. stałości parametrów, znikomej
ilo:'ci zrywów. Na jakość włókna
rzutuje oczywiście półprodukt, włó-
kno dziedziczy jego własności, rzu-

tuje stosowana technologia (jak wie-
my w „Stilonie" produkuje się włó-
kno trzema metodami) i oczywiście
staranna obsługa aparatów i maszyn.
Im technologia starsza, tym trudniej
uzyskać wysoką jakość włókna. Ca-
łość produkcji „Stilonu" objęta jest
rozdzielnikiem, przydziału dokonuje
sie na "iełdach towarowych i każ-
dy z odbiorców wie. kiedy, ile i ja-
kiego gatunku otrzyma włókna. Z

reguły każdy domaga się jakościo-
wo lepszego, ono sprawia mniej kło-
potów w produkcji tkanin i dzianin.
Lecz wobec stałego deficytu również

i gorsze włókno musi być zagospo-
darowane. Włókno niższej jakości
siłą rzeczy jest tańsze. Czy jednak
różnica cen wynagradza dodatkowe
kłopoty produkcyjne?

Weźmy przykład. Włókno do teks-
turowania grubości 70 den. otrzymy-
wane technologią ekstruderową ko-
sztuje 76 zł/kg; podobne włókno o-

trzymane metodą rusztową — 69
zł/kg. Jedwab do snucia o tej samej
grubości otrzymany metodą ekstru-
derową — 83 zł/kg; metodą ruszto-

wą — 75 zł/kg. Włókna skręcane,
ekstruderowe — 95 zł/kg; otrzymy-
wane metodą rusztową — 89 zł/kg.
Jesteśmy już na takim etapie, że

każdy woli droższe, ale lepsze. Lub
też może gorsze powinno być znacz-

nie tańsze.

Ta sprawa była tematem dnia
wczorajszego, - dzisiejszego, i będzie
jutrzejszego.

RYZYKO GRY

„Stilon" ma opinię dobrego zakła-
du. W reprezentacyjnym hallu wiszą
sztandary zdobyte we współzawod-
nictwie pracy. A jednak lękają się.
Lękają się, jaki wpływ na działal-
ność zakładów wywrze nowy, kom-
pleksowy system ekonomiczno-finan-
sowego zarządzania. Dyrektor d.s . e-

konomicznych „Stilonu" Czesław Za-
wicki, pokazuje mi dokument dato-
wany 2 sierpnia br., który powołu-
jąc się na decyzję rządowej komisji
wdrożeniowej, akceptuje i wprowa-
dza z ważnością wsteczną od 1 stycz-
nia 1973 r. nowe zasady finansowania
i rozliczania przedsiębiorstw w ca-

łym Zjednoczeniu Przemysłu Włó-
kien Chemicznych „Chemitex" . Tak
więc chcąc nie chcąc, „Stilon" stół
się jednostką inicjującą. Dla celów
porównawczych dla całego bieżące-
go roku prowadzona będzie podwój-
na buchalteria. Według systemu do-
tychczas, obowiązującego i według
nowych, zasad.

Czego się obawiają? Być odważ-
nym nie oznacza nie posiadać obaw.
Notuję: — system powinien być
sprawiedliwy, tzn. zakład, przedsię-
biorstwo -powinno ponosić konsek-
wencje ekonomiczne za decyzje i

działalność, na które ma wpływ. Je-
śli dobrze się przyjrzymy formule
obliczania produkcji dodanej (nazy-
wanej u nas w skróceniu dochodem)
oraz funduszu płac to okaże się, że
na niektóre z występujących tam pa-
rametrów zakfsd wpływu nie ma. a

raczej, nie miał, a konsekwencje bę-
dzie ponosił.

Istnieją obawy, że wobec realizo-
wanych w ..Stilonie" olbrzymich in-
westycji (10 mld złotych) ich ciężar,
sp'r>ta wszelkiego rodząiu kredytów,
zarówno z inwestycji oddanych już
do ruchu, jak i będących w realizacji,
obciąży tak dalece dochód, że sta-

niemy sic przedsiębiorstwem defi-
cytowym i dyspczycvjny fundusz
płac zamiast resnąć może maleć. Js>k
to wytłumaczyć załodze, która do-
brze i z oddaniem pracuje.

— Mamy część wyrobów —

przedstawiają mi sytuację fabrycz-
ni ekonomiści — dla których ceny
zbytu ustalane były, naszym zda-
niem. prawidłowo, tzn. i:> oparciu na

kalkulacji kosztóic „plus" 7 lub 11

proc. narzutu zysku. Te wyroby, a

jest icn połowa, jeiV obciążymy wy•
sokimi spłatami kredytów staną się
deficytowe Innym wyrobom, któ-
rych ceny ustalane były arbitralnie,
a całą kalkulację prowadzono wstecz
od cen detalicznych i gdzie w efekcie
zysk bywał wyższy, na razie jeszcze
to nie grozi. Dostrzegając takie nie-
bezpieczeństwo władze Zjednoczenia

wystąpiły jut o dopłaty przedmio-
towe dla czterech naszych wyrobów,
ale to znoum narusza zasadę, że

ceny zbytu powinny zapewnić ren-

towność: dawać akumulację i przy-
. nosić zysk. Jeśli zmniejszy się masa

zysku lub nie będzie go wcale, to

odbije się to negatywnie na fundu-
szu nagród, na funduszu socjalnym,
na funduszu mieszkaniowym itd.
Trudniej będzie podejmować i finan-
sować różne przedsięwzięcia z za-

kresu postępu techniczno-ekono-
miczno-organizacyjnego. Słowem
jesteśmy zdania, że obowiązujący nas

statut jednostek inicjujących nie
odpowiada zakładom intensywnie
inwestującym. Ponieważ decyzje in-
westycyjne zapadły poza przedsię-
biorstwem spłata kredytów obciążać
powinna raczej Zjednoczenie.

KADRY DECYDUJĄ

Ponieważ kadry decydują — więc
troska o nie największa. Kiedyś
atrakcyjność „Stilonu" była znaczna.

Pracować tu było honorem, a i za-

robki były nie najgorsze (na tle in-

nych przedsiębiorstw miasta i regio-
nu Zakłady wybijały się nowocze-

snością, wysoką dynamiką wzrostu

produkcji, wysoką wydajnością pra-
cy). W ostatnich jednak latach na-

stąpiły istotne zmiany, poprawiły się
w zdecydowany sposób warunki pra-
cy i płacy w innych dziedzinach go-
spodarki, w innych gorzowskich
przedsiębiorstwach.

Nowa technika i organizacja wkro-
czyła do budownictwa, rolnictwa do
przemysłu maszynowego, energetyki.
Tak więc atrakcyjność „Stilonu"
zmalała i daje się zaobserwować
zwiększona płynność kadr. Ostatnio
z SOWI. ważnego newralgicznego
wydziału, który prowadzi montaż
urządzeń technologicznych zwolniła
się cała 14-osobowa brygada.

— Musimy przeciwdziałać temu

ruchowi, kadry chcemy utrzymać —

mówią reporterowi — i tu tkwi
gwóźdź sprawy. Jeśli chcemy popra-
wić ludziom warunki placowe, mu-

simy wypracować, zgodnie z za-

sadami „jednostek inicjujących",
wyższy dyspozycyjny fundusz płac.
Wiemy, że nikt nam nic na piękne
oczy nie da. Jednocześnie zdajemy
sobie sprawę, o czym już mówiliśmy,
że uzyskanie znaczniejszego przyro-
stu tego funduszu wydaje się wąt-
pliwe. Stąd rozterki u słabych du-
chem. Naioet obowiązujący w „Sti-
lonie" 42-godzinny tydzień pracy,
związany z systemem czterobryga-
dowym, przestaje być dostateczną
zachętą i niektórzy odchodzą.

RADA BUDOWY

9 sierpnia odbyła się w „Stilonie"
Rada Budowy. Zazwyczaj odbywa
się ona co 2 miesiące, jednak W o-

kresach gorących częściej. Jej prze-
wodniczącym jest Wiceminister Prze-
mysłu Chemicznego inż. HENRYK
KONOPACKI. W istocie rzeczy, choć
inwestorem jest chemia, a general-
nym wykonawcą'Gorzowskie Przed-
siębiorstwo Budownictwa Przemy-
słowego to ta nowa ważna — priory-

: tetowa, chciałoby się powiedzieć,
gdyby sens tego słowa nie uległ
dewaluacji — inwestycja jest inwe-
stycją międzyresortową. Rada Bu-
dowy jest właśnie platformą, na któ-
rej spotykają się wszyscy uczestnicy
przedsięwzięcia, istnieje możliwość
uzgodnień, koordynacji robót bu-
dowlano-montażowych z dostawami,
maszyn i urządzeń korekt planów
operatywnych, awizowania zagro-
żeń. Oto parę tematów, które były
podjęte w czasie ostatniej sesji Rady.

Generalny wykonawca boryka się
z trudnościami kadrowymi, brakuje
mu około 300 fachowców. To rzutuje
na ograniczenie mocy przerobowej,
na słabszy od zamierzonego postęp
robót. Szczególnego znaczenia na-

biera więc organizacja pracy, która
powinna tym ludziom, którymi się
dysponuje, stworzyć pełny front pra-
cy.

Na budowie (dla ukazania jej roz-

miarów powiem, że jeden tylko wy-
dział obróbki włókna — to pod da-

' chem obszar wielohektarowy) odczu-
wa się niedostatek sprzętu mecha-
nicznego, spvchaczy. dźwigów, sprę-
żarek itp. Niższy stopień mechani-
zacji to wolniejsza realizacja sta-
nów surowych i opóźnione termi-
ny przekazywania obiektów przez
generalnego wykonawcę licznym
podwykonawcom. W obiekcie włók-
na dywanowego, lanastilu, ..Mosto-
stal" półtora miesiąca czeka na

front robót. Na hali rozciągarek o-

późnienia dochodzą do 2 miesięcy,
znaczne opóźnienia wykazują dosta-
wy konstrukcji stalowych z „Metal-
chemu".

W czasie dyskusji wypłynęła kwe-
stia rury, wprawdzie nie byle jakiej,
bo kwasoodpornej i o średnicy 120
cm. Dostawcą ma być firma japoń-
ska: daleko, dłuw, drogo. Czy nie
można by zastąpić tej cennej rurj
z kraju kwitnącej wiśni innym roz-

wiązaniem technicznym?

Mamy w naszym kraju w&le waż-
nych, zasadniczych dla gospodarki
przedsięwzięć inwestycyjnych. Trud-
no odpowiedzieć, które z nich waż-

niejsze: czy budowa Portu Północ-
nego, czy Huty „Katowice" czy reali-
zacja Fabryki Samochodów Małoli-
trażowych. czy rozbudowa miedzio-
wego kompleksu górniczo-hutnicze-
go. Choć inwestycje te prowadzone
są „daleko od Warszawy" czytamy-
o nich w gazetach, oglądamy filmowe
raporty przebiegu budowy w telt-
wizji. Otacza je klimat codziennego
zainteresowania. O „Stilonie" wiemy
mniej, wydawało mi się jakby leżał
trochę dalej.
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JEDNOSTKI INICJUJĄCE

NOWE ZASADY

1 W

P0LIMEX-CEK0P
WŁADYSŁAW JURASZYŃSKi

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego POLIMEX-CEKOP jako pierwsza centrala
resortu handlu zagranicznego przeszła w bieżącym roku na nowe zasady działa-
nia systemu ekonomlczno-finansowego. Zasady te są oparte na ogólnych zało-
żeniach dla przedsiębiorstw inicjujących przy dostosowaniu Ich do specyfiki
przedsiębiorstwa handlu zagranicznego.
Jakie przesłanki spowodowały konieczność opracowania nowego systemu
ekonomiczno-flnansowego w POLIMEX- CEKOP, na czym on polega I jakie wnios-
ki nasunęły się w trakcie Jego wprowadzania w życie?

PUNKTEM wyjścia dla opraco-
wania założeń nowego systemu

była analiza działalności cen-

trali w okresie dynamicznego wzro-

stu obrotów w latach 1971—1972
oraz ambitnych zadań stojących
przed przedsiębiorstwem w dal-
szych latach obecnego planu 6-let-
nięgo.

POLIMEX-CEKOP iako ekspor-
ter i importer kompletnych obiek-
tów, maszyn i urządzeń oraz linii

technologicznych dla przemysłu
chemicznego, spożywczego, cukrow-
niczego, chłodniczego, materiałów
budowlanych, drzewnego, papier-
niczego oraz celulozowego powięk-
szył swe obrotv z zagranica z 900
min złdew.w 1971r. do1360min
zł dew. w 1972 r. Ten szybki wzrost
obrotów spowodował narastanie sze-

regu trudności i napięć organiza-
cyjnych. Zdawaliśmy. sobie sprawę,
że trudności te beda narastały w

miarę dalszego rozwoju. W bieżą-
cym roku nastąpi bowiem dalszy
dynamiczny wzrost obrotów cen-

trali do ponad 2 mld zł. Przyczyny
te doprowadziły do konieczności
poszukiwań nowych rozwiązań, a

przede wszystkim zmiany dotych-
czasowych zasad działalności eko-
nomicznej centrali. Wiedzieliśmy, że
bez kompleksowej, svsterriowej
zmiany ekonomicznych warunków
działania, centrala nie zdoła w

przyszłości zrealizować zadań dal-
szego wzrostu obrotów z zagranicą,
który wynika z Uchwał VI Zjazdu
Partii.

Chodziło więc w pierwszej kolej-
ności o stworzenie warunków do
przeiścia na pełny, własny rozra-

chunek gospodarczy, ze wszystkimi
wynikającymi z tego konsekwencia-
mi ekonomicznymi i zmiany do-
tychczasowego svstemu opartego w

istocie na rozrachunku budżetowym
i całym skomplikowanym systemie
limitów, hamujących elastyczność
działania. ,

Duże trudności z naborem wy-
kwalifikowanych soeeialistów z wy-
kształceniem ekonomicznym lub
technicznym i znaiomościa iez^Vow
obcych oraz wvsoki stopień fluk-
tuacji k^lr — zwróciły uwagę na

n;ezbsdna konieczność
niego, materialnego zainteresowania
załogi efektami ekononrcznvmi
pracy przedsiębiorstwa, przez stwo-
rzenie odpowiednich stymulatorów
w teł dziedzinie. Konieczne stało
sie oprrcow?n:e nowego systemu
płac, odpowiadającego zmienionej
sytuacji, w iakiei znalazł sie apa-
rat handlu zag^n^cznePo oraz znie-
sienia z?.sadv limitowanego zatrud-
nienia i powiazania wzros+u fun-
duszu płac ze wzrostem dochodo-
wości przedsiębiorstwa.

Do podstawowych funkcji przed-
siębiorstwa bandlu zagranicznego
należy zaHczvc prowadzenie długo-
falowych badań rynku, wytyczanie
wM^wych prognoz rozw^'- -

dukcii eksnortowei, prowadzenie
reklamy i akwizvcii oraz organiza-
cja rynku zbytu i zakupu.

Wszystkie te czynności wymasaią
elastyczności działania i możliwości
decydowania przez kierownictwo
centrali o rozdysponowaniu fundu-
szy przedsiebioi-stwa na r>oszczagól-
ne cele. w zależności oi konkret-
nych potrzeb, wvnikaiacvch ze

strategii działania na rvnkn zagra-
nicznym i struktury towarowej
eksnortu i im nor tu dane<?o przed-
siębiorstwa. Dotvczv to •nrzprle
wszystkim frnduszów rozwoju re-

klamy i akwizycji.
Ograniczęn;a i sztywny system li-

mitów rozdzielanych w soosób ad-
ministracyjny powodował istotne
trudności w naszej dotychczasowej
działalności. Ooracowniac nrzeto

nowy syste~\ postawiliśmy sobie za

zadanie zmianę dotychczasowych
przepisów tak. aby nastąpiło zwięk-
szenie uprawnień dyrekcji przed-
siębiorstwa w tym zakresie, przy
równoczesnym ponoszeniu pełnej
odpowiedzialności. Wymagało to
stworzenia nowych zasad tworzenia
i dysponowania funduszami przed-
siębiorstwa.

W związku z istotnym brakiem
powierzchni biurowych i recepcyj-
nych, co nie ulegnie również zmia-
nie w najbliższych latach, nie ma

możliwości znaczniejszego wzrostu
zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Dalszy wzrost obrotów będzie się
musiał przeto dokonywać drogą
wzrostu wydajności, przez lepszą
organizacje i mechanizację pracy.

Zachodzi niezbędna potrzeba mo-

żliwie szybkiego, lepszego wyposa-
żenia biur w uradzenia Org&teeh-
niczne oraz opracowanie i wprowa-
dzenie • automatyzacji niektórych
podstawowych dokumentów handlo-
wych. finansowych i statystycznych
oraz przetwarzania danych dla po-
trzeb operatywnego zarządzania.
Opracowując więc nowy system
ekonomiczny firmy. musieliśmy
przewidzieć konieczność rozwiązań
na tym odcinku przez utworzenie
właściwych funduszów na te cele.

Obok czynników wewnętrznych w

pracv przedsiębiorstwa, bardzo is-
totnym jest utrzymywanie i pogłę-
bianie właściwych więzi ekono-
micznych miedzy aparatem handlu
zagranicznego a producentami wy-
robów eksportowych i inwestorami
— importerami urządzeń przemy-
słowych.

ZASADY nowego systemu na-

kładała również konieczność
przyjęcia nowych rozwiązań

na tvm odcinku.
Niezmienna podstawa działalnoś-

ci przedsiębiorstwa, w ramach no-

wego systemu ekonomiczno-finan-
sowego sa wieloletnie i roczne pla-
ny eksportu i importu, realizowane
w oparciu na umowach i porozu-
mieniach z kontrahentami krajowy-
mi i zagranicznymi.

Obowiązują nas również zadania
i normatywy określane przez Mini-
stra Handlu Zagranicznego. Roczne
olanv obrotu z zagranicą oraz pla-
ny finansowe opracowywane sa na

podstawie zadań i • normatywów
określanych rocznie lub na okresy
wieloletnie.

Do wskaźników ustalanych rocz-

nie należą dyrektywne zadania eks-
portu i importu oraz niezbedne li-

mity w tym zakresie, a także staw-
ki ewentualnych dopłat do cen

transakcyjnych.
Do normatywów wieloletnich za-

licza sie współczynnik R — okreś-
lający dopusr:zalńy wzrost dyspo-
zycyjnego funduszu płac w stosun-
ku do wzrostu dochodów przedsię-
biorstwa. stawki marż i prowizji,
normy narzutów w koszty na fun-
dusz akwizvcviny. rvzvka handlo-
wego (złotowy), nagród, socialnv i

mieszkaniowy oraz normy odpisów
z zvsku na fundusz rvzvka handlo-
wego (dewizowy), premiowy kie-
rownictwa i fundusz przedsiębior-
stwa.

W zakresie działalności handlo-
wei przewidujemy stosowan'e dwu
form. a mianowicie: kupno i sprze-
daż towarów na rachunek własny
oraz „komis'-'. „Komis" oznacza w

eksporcie sprzedać towarów i usług
we własnym imieniu, lecz na ra-

chunek dostawcy (komitenta), a w

imporcie kupno towarów i usług
we własnvm imieniu na rachunek
odbiorcy krajowego.

Przy stosowaniu teł formy dzia-
łalności handlowej centrala może
rozliczać sie z komitentem według
cen transakcyjnych.

Przy przyjęciu w umowie komi-
sowej zasady minimalnej ceny trans-

akcyjnej za sprzedany towar, gwa-
rantowanej komitentowi, podział
ewentualnie uzyskanej nadwyżki
ponad te cenę dokonywany będzie
według ustalonego klucza. Przewi-
duje on, że 10 proc. uzyskanej po-
nad minimalną cene transakcyjną
nadwyżki za sprzedany towar

otrzymywać będzie centrala handlu
zagranicznego, a 90 proc. produ-
cent towaru.

Przy stosowaniu formV kupna na

własny rachunek nac^al obowiązu ją
zasady cen uzgodnionych przez obie
strony.

Podstawowe zmiany w stosunku
do dotychczasowych zasad działal-
ności ekonomicznej centrali Hoty-
cza systemu płac i zatrudnienia.

W miejsce dotychczasowego limi-

towanego zatrudnienia i funduszu
płac, nowe zasady wprowadza |ą
nielimitowane zatrudnienie w ra-

mach nielimitowanego dyspozycyj-
nego funduszu płac w przedsiębior-
stwie.

WIELKOŚĆ i wzrost dyspozy-
cyjnego funduszu płac uza-

leżnione sa od wzrostu do-
chodów przedsiębiorstwa. Jako do-
chód przedsieb:orstwa przyjmuje
sie łączna kwotę marż i prowizji
komisowych w eksporcie i impor-
cie. udział z nadwyżek uzvskanvch
ponad minimalne ceny transakcyj-
ne w eksporcie komisowym, saldo
strat i zysków nadzwyczajnych,
minus kosztv materialne. Koszty
m^^riaine stanowia sumę
ogólnych przedsiębiorstwa i kosztów
transakcyjnych po potrąceniu kosz-
tów osobowych.

Wysokość dyspozycyjnego fundu-
szu płac wylicza się w oparciu na u-

stalonej przez Ministerstwo Handlu
Zagranicznego wieloletniei norma-

tywnej relacji „R". wyrażaiaca sto-
sunek wzrostu dyspozycyjnego fun-
d'iszM płac do wzrostu dochodowoś-
ci. Stosowany jest przy tym na-

stępujący wzór:

Fn=Fo (pDXR+l)

Rdzie:

Fn — dyspozycyjny fundusz płac
za okres obrachunkowy,

Fo — fundusz płac za okres po-
przedzający.

D — dochód przedsiębiorstwa,
obliczany wg formuły:

D = m+u+s—k
gdzie:

m — łączna kwota wpływów z

marż i prowizji komisowych w

eksporcie oraz marż w imporcie.
u — udział w nadwyżkach cen

transakcyjnych ponad ceny mini-
malne w eksporcie realizowanym
na zasadach komisu,

s — saldo (dodatnie lub ujemne)
strat i zysków,

k — koszty materialne
pD — wskaźnik przyrostu docho-

dów w stosunku do okresu po-
przedniego.

R — normatywna, wieloletnia re-

lacja. wyrażaiac zależność wzrostu

dvspozycvinego funduszu płac od
wzrostu dochodów.

W przypadku zmniejszenia się
dochodów przedsieb:orstwa w da-
nym roku w stosunku do okresu
poprzedzającego przyjmuje się
zmniejszenie dyspoz yjnego fun-
duszu płac za danv okres w sto-
sunku do okresu poprzedzającego
również w proporcji równej R.

Jeżeli naliczony dyspozycyjny
fundusz plac będzie wyższy od jego
bieżącego wykorzystania i należ-
nych zobowiązań, uzyskane wolne

środki funduszu plac przeznaczone
będą na następujące cele:

— tworzenie rezerwowego fun-
duszu plac,

— opłacanie wzrostu zatrudnie-
nia.

— awansowanie l przeszerego-
wanie pracowników.

— przejściowe premie 1 przejś-
ciowe dodatki do płac dla pracow-
ników, z wyłączeniem pracowników
pobierających premie z funduszu
premiowego kierownictwa.

Na rezerwowy fundusz płac
przedsiębiorstwo obowiązane jest
odprowadzić co najmniej 25 proc.
posiadanych wolnych środków fun-
duszu płac. W razie potrzeby Mi-
nister Handlu Zagranicznego może

podjąć decyzje o okresowym pod-
wyższeniu tego wskaźnika. Rezer-
we tworzy sie do wysokości 8,5
proc. rocznego funduszu płac za-

sadniczych 1 zaprzestaje sie je]
tworzenia po osiągnięciu tego po-
ziomu.

Środki zgromadzone w ramach
rezerwowego funduszu płac prze-
chodzą 7 roku na rok i przeznaczo-
ne są na pokrycie przekroczeń fun-
duszu płac oraz na finansowanie
potrzeb zwiazanych z koniecznoś-
cią zwiększenia zatrudnienia.

Pozostałe, po odprowadzeniu na

rezerwe. wolne środki funduszu
plac można przeznaczyć na inne
cele.

Podział tych środków na poszcze-
gólne cele dokonywany jest przez
dyrektora naczelnego przedsiębior-
stwa.

Jeżeli naliczony dyspozycyjny
fundusz płac jest niższy od lego
bieżącego wykorzystania 1 należ-
nych zobowiązań, powstałe prze-
kroczenia pokrywa sie kolejno z

następujących źródeł:
— własnego rezerwowego fundu-

szu płac.
— kredytu bankowego.
W przypadku konieczności za-

clagnlecia kredytu bankowego na

pokrycie przekroczenia funduszu
płac. Minister Handlu Zp<ęrp":---
nego podejmie decyzje co do zasto-
sowania sankcji premiowych w sto-
sunku do kierownictwa przedsię-
biorstwa i innych pracowników od-
powiedzialnych za gospodarowanie
funduszem Dłac.

Spłata kredytu zaciągniętego na

pokrycie przekroczenia funduszu
płac pomniejsza dyspozycyjny fun-
dusz płac następnych okresów. W
okresie spłaty kredytu bankowego
nie moga być wypłacane przejścio-
we premie i przejściowe dodatki
do płac.

Nowy system -przewiduje, że z

dyspozycyjnego funduszu płac wy-
płacane również beda premie i na-

grody dla pracowników, noza ak-
tywem kierowniczym, który pre-
miowany bedzie z funduszu two-

rzonego z odp*sów od zysku. Te
premie i nagrody z dyspozycyjnego
funduszu płac wypłacane beda we-

dług regulaminu usta'onp«o przez
dyrektora naczelnego Centrali.
. Powsinie wzrostu dvsnofcvcyj;

ne<*o funduszu płac z nooraWą do-
chodowości przedsiębiorstwa po-
winno stanowić stały i silny bo-
dziec do walki o wzrost dochodo-
wośri nrzećsiebiorstwa. a

0 obniżkę kosztów transakcyjnych
1 oaolnvch.

Istotna role odgrywać bpdzie za-

równo wzrost wolumenu eksportu,
jak i uzyskiwane ceny. Tak. wiec
nowv system mieć bedzie istotny
wolvw na realizacie podstpvnvvh
zadtń przedsiębiorstwa, wśród któ-
rych na czoło wysuwa sie wzrost

opłacalnego eksportu. vr tym eks-
portu do wysoko nawiniętych kra-
iów kapitalistycznych. Szczególnie,
że obok wprowadzenia nowego sy-
stemu wynagrodzeń nadal pozosta-
wać beda w mocy przepisy doty-
czące nagród za wyniki osiągnięto
w eksporcie oraz % funduszu ak-
tywizacji handlu zagranicznego,
zgodnie z obowiązującymi uchwa-
łami Rady Ministrów w tym za-

kfQ8l€«
Odstąpienie od dyrektywnego

limitowania wielkości funduszu
płac powinno pozwolić kierownic-
twu przedsiębiorstwa na bardziej
elastyczna i racjonalna gospodarkę
kadrową. Słuźye temu będą rów-
nież zmiany, które przewidzieliśmy
w dziedzinie systęmu wynagrodzeń.

Opracowano nowe tabele mie-
sięcznych stawek, stanowisk 1 grup
zaszeregowania, dodatków funk-
cyjnych oraz taryfikator kwalifika-
cyjny. Te nowe zasady oznaczają w

istocie przejście w systemie plac
na warunki wynagradzania zgodnie
z Uchwała 222 Rady Ministrów w

sprawie zmian w zasadach wyna-
gradzania zatrudnionych w niektó-
rych przedsiębiorstwach przemysłu
maszynowego, cieżkiego oraz gór-
nictwa i energetyki.

Zbliżenie systemu płac w naszej
Centrali z warunkami w przedsię-
biorstwach przemysłowych, z któ-
rymi ściśle współpracujemy, poz-
woli na korzystniejszy nabór wy-
kwalifikowanej kadry oraz wyeli-
minuje niezadowolenie istniejące
na tle dotychczasowych różnic w

Poziomie wynagrodzeń.

WDZIEDZINIE gospodarki fi-

nansowej, a zwłaszcza na od-
cinku tworzenia funduszów 1

ich przeznaczenia, dokonaliśmy rów-
nież wielu zmian. Tak wiec. poza
funduszem statutowym, ustalanym
w oparciu na ogólnie obowiązują-
cych zasadach, utworzono następu-
jące fundusze: ryzyka handlowego
(dewizowy i złotowy), akwizycyjny,
premiowy kierownictwa, przedsię-
biorstwa, nagród oraz socjalny 1

mieszkaniowy.
Wydaje się. że z punktu widze-

nia znaczenia w nowym systemie
ekonomiczno-finansowym. należa-
łoby przede wszystkim omówić za-

sady tworzenia następujących fun-
duszów: przedsiębiorstwa, premio-
wego kierownictwa oraz akwizycyj-
nego.

Fundusz przedsiębiorstwa ma is-
totne znaczenie dla dalszego roz-

woju przedsiębiorstwa. Tworzony
on iest głównie z odpisów z zysku,
według stawek ustalanych na okre-
sy wieloletnie. Służy on do finan-
sowania: inwestycji niekredytowa-
nych. zapasów, badań naukowych
i prac wdrożeniowych, finansowa-
nia kosztu praktyk i szkolenia pra-
cowników w kraju i za granicą oraz

zasilania funduszu akwizycyjnego.
Zgodnie z postanowieniami no-

wego systeoau. aktyw kierownic-jy
przedsiębiorstwa. ; który ma bezpo-
średni wpływ na ekonomiczne dzia-
łanie przedsiębiorstwa, obiety bę-
dzie premiowaniem z funduszu pre-
miowego kierownictwa. Fundusz ten

tworzy sie z odpisów z zysku, we-

dług ustalonego normatywu wielo-
letniego.

Istotnym Iest fakt. że wykorzy-
stanie nalicinego funduszu pre-
miowego kierownictwa uzależnione
iest od wykonania dwóeh zadań
rzeczowych, które zostana ustalone
dla centrali przez Ministra Handlu
Zagranicznego. Mogą to być np.

przyrost eksportu ora» wsrorf
wpływów, dewizowych.

Przewidziane Jest również, że
przedsiębiorstwo/ utworzy z czesci
przyrostu naliczonego funduszu
premiowego; kierownictwa rezerwe

w wysokości minimum 10 proc.
przyrostu powyżei poziomu wyjś-
ciowego z przeznaczeniem na zasi-
lenie tego funduszu. Wysokość tej
rezerwy ustalona jest na 8,5 proc.
rocznego funduszu płac zasadni-
czych pracowników objętych pre-
miowaniem z tego tytułu.

Dla działalności akwizycyjne! 1

kontraktacyjnej' przedsiębiorstwa
duże znaczenie ma wielkość 1 spo-
sób podziału funduszu akwizycyj-
nego. Fundusz ten' tworzy sie w

ciężar kosztów oraz z części ..Fun-
duszu przedsiębiorstwa". Normy
odpisów na fundusz akwizycyjny
liczone sa od obrotów i ustalane są
na okresy wieloletnie. Przewidzia-
ne Iest również, że niewykorzysta-
ne środki dewizowe w danym ro-

ku przechodzą w całości na lata
następne. Fundusz akwlzvcrvlnV słu-
ży do pOkrywańia kosztów rekla-
my zagranicznej, wystaw, targów,
sympozjów, zagranicznych podróży
służbowych. • obsługi technicznej
oraz kosztów reprezentacji ponie-

. słonych za grapicą przez dyrekcję
przedsiębiorstwa.

Podział funduszu na poszczególne
tytuły jest nielimitowany. Doko-
nywany jest on zgodnie z bieżący-
mi potrzebami centrali przez dy-
rektora naczelnego.

Wprowadzenie nowvch za«?d go-
spodarowania funduszem akwizycji
powinno pozwolić na uelastycznie-
nie działalności opomoeymei na

poszczególnych rvnkach i przynieść
lepsze efekty kontraktacyjne i eko-
nomiczne.

OPRACOWANIE i wprowadze-
nie nowvch zasad systemu
ekonomicznego w POLIMEX-

- CEKOP mieć bedzie chvba i«totne
znaczenie dla wszystkich przedsię-
biorstw resortu handlu zagranicz-
nego oraz innych resorłów gospo-
darczych. Nasze doświadczenie bo-
wiem pozwala na wypróbowanie w

praktyce seeregu rozwiązań syste-
mowych na odcinku aparatu han-
dlu zagranicznego, które dotvcftczas
dyskutowane były jedynie w spo-
sób teoretyczny.

Prace nad wprowadzeniem no-

wego systfemii powinniśmy pogłę-
biać. iuż obecnie widzimy, y.e
przejście na nowe zasadv spowo-
duje konieczność usprawnienia
wewnetrznej organizacji przedsię-
biorstwa na w'elu odcinkach, szyb-
szego wprowadzenia mechanizacji i

automatyzacji w zakresie czynności
biurowych 5 informacyjnych. Nie-
wątpliwa będzie również potrzeba
pogłębienia wewnettzneso rozra-

chunku gospodarczego centrali za-

równo w stosunku do biur branżo-
wych. iak też delegatur i filii za-

granicznych przedsiębiorstwa.
• Opracowany system ekonomiczny

na pewno nie jest, titoskonały, w

trakcie jego. realizacji 79'stnieie
w przyszłości notrzeba dokonywa-
nia uzupełnień lub korekt. Abv iedV
nak o tvm. mówić. miF:mv zebrać
dłuższe doświadczenie. Obecnie ies-
teśmv na oierwszym- etanie wpro-
wadzania w życie nowego systemu.
Stwarza on nam leosze możliwości,
nie działa ie^nak w soosób auto-

matyczny. Efekty lego zastosowania
zależeć beda .od aktvwn»«n działa-
nia całego kolektywu przedsiębior-
stwa.

Kotły z Raciborza stanowią ważną dziedzinę eksportu realizowanego pnez POLIMEX-CEKOP.
Fot. ALEKSANDER JALOSWłSKl
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JEDNOSTKI INICJUJĄCE

Elementy z fabryk domów znacznie skracają cza* budowy mieszkań.

W resorcie budownictwa funkcjonują obecnie czte-

ry mechanizmy — od opartego na bogatym asorty-
mencie wskaźników I norm, wyposażonego w mier-
niki zachęcające do zużywania materiałów Ile wlezie,
po najbardziej postępowy, zatwierdzony przez Radą
Ministrów w marcu 1972 roku, który najważniejszym
instrumentem oddziaływania ekonomicznego czyni
udział załogi w wygospodarowanym przez przedsię-
biorstwo zysku.
Według „wskaźnikowego systemu" ekonomlczno-fl-
nartsowego zobowiązane jest nadal działać 19 zjed-
noczeń budownictwa ogólnego, S zjednoczenia bu-
downictwa przemysłowego oraz 1 zjednoczenie bu-
downictwa specjalistycznego. Zasady systemu z mar-

ca 1972 roku upowszechnione zostały w sześciu zjed-
noczeniach budownictwa przemysłowego i specja-
listycznego.

Fot. ALEKSANDER JALOSlNSKI

UWAŻAJĄC,
bardzo słusznie, że

nie da się w tych warunkach

efektywnie gospodarować w

budownictwie; < przęz co należy prze-
de wszystkipj rozumieć możliwość
skracania tyk li budowlanych oraz

dynamiczny wzrost rozmiarów pro-

dukcji, resort budownictwa opraco-
wał projekt kompleksowego syste-
mu zarządzania dla budownictwa o-

gólnego i tych zjednoczeń budow-
nictwa przemysłowego i specjali-
stycznego (ciągle mówimy o jed-
nostkach podległych resortowi bu-

downictwa), które nie zostały objęte
działaniem zasad zatwierdzonych w

narcu 1072 roku.

Rozwiązania przyjęte dla projektu
powszechnego systemu zarządzania
iv budownictwie nie odbiegają w

zasadniczych kwestiach od określo-

nych przez Komisję Partyjno-Rzą-
iową d/s Unowocześniania Funkcjo-
nowania Gospodarki i Państwa.
Wielokrotnie i na różnych przykła-
dach prezentowaliśmy je, nie bę-
dziemy więc omawiać ich szczegó-
łowo, koncentrując uwagę na ist-

niejących różnicach podyktowanych
Bpecyfiką działalności budowlanej.

OWY system w budownictwie

ma się opierać na trzech mier-

nikach:

Cl zadaniach rzeczowych związa-
nych z oceną działalności przed-
siębiorstwa 1 bodźcami dla kadry
kierowniczej;

® produkcji dodanej, głównie dla
oełów mierzenia funduszu plac;

O zysku, stanowiącego źródło po-

krycia bieżących i rozwojowych
potrzeb przedsiębiorstwa oraz fun-

duszu premiowego kadry kierowni-

ozej.
W warunkach budownictwa pro-

dukcję dodaną stanowić ma obrót

globalny pomniejszony o wartość

zużytych materiałów, usług obcych
1 amortyzacji. Podobnie jak w rdz-

wiązaniach przyjętych w innych
branżach, wynagrodzenia pracowni-
ków budownictwa uzależnione mają
być od wzrostu produkcji dodanej,
co powinno koncentrować ich uwagę

nie tylko na powiększaniu produk-
cji, ale i na oszczędnej gospodarce
materiałami czy efektywnym eks-

porcie.
Ustalanie funduszu plac odbywać

ma się według formuły:

Fn=Pn-Fo:Po-U

gdzieś
Fn — dyspozycyjny fundusz plac roku

obliczeniowego,
Pn — produkcja dodana roku oblicze-

niowego,
F0 - dyspozycyjny fundusz p!a« roku

poprzedniego.

W BUDOWNICTWIE
NAJWAŻNIEJSZY
JEST CZAS

Po — produkcja dodana roku poprzednie-
go,

V — normatyw korekty udziału fundu-
szu" plac «'produkcji dodanej.

I tu występuje zasadnicza różnica

w stosunku do rozwiązań stosowa-

nych już w przemyśle. Wysokość
funduszu płac, w rozwiązaniu przy-

jętym dla przemysłu związana jest
z przyrostem produkcji dodanej —

im większa produkcja, tym wyższy
fundusz płac, którego procentowy
wzrost określa się według tzw.

wskaźnika „R". W nowym projek-
cie zarządzania przedsiębiorstwami
resortu budownictwa proponuje się,
żeby wysokość funduszu płac uza-

leżniona była od udziału tego fun-

duszu w produkcji dodanej. Każde

więc zwiększenie produkcji dodanej
ponad ustalenia będzie powodować,
że udział funduszu płac w relacji
do rozmiarów produkcji dodanej u-

legać będzie zmniejszeniu, a to sta-

nowić będzie podstawę do jego ko-

rekty wzwyż za pomocą wcześniej
uzgodnionego normatywu „U".

Na czym więc polega różnica? Czy
tylko na technice określania fun-

duszu płac? Otóż sprawa ma się na-

stępująco: Jeśli produkcja dodana

wzrasta ponad założenia, tak jedno
jak i drugie rozwiązanie gwarantu-

je wzrost funduszu płac. Sytuacja
ulega natomiast radykalnej zmianie,

jęśli przedsiębiorstwo nie wykona
założonego wskaźnika produkcji do-

danej. Formuła przyrostowa, czyli
zastosowanie współczynnika „R"

gwarantuje w takim przypadku u»

zyskanie przez przedsiębiorstwo ba-

zowego funduszu płac. Natomiast

przedsiębiorstwo, w którym ustala-

łoby się fundusz płac według for-

muły udziałowej, czyli normatywu
„U" z chwilą niewykonania zało-

żonej produkcji dodanej, nie zarobi,
mówiąc językiem potocznym, nawet

na taki fundusz plac jaki już miało.

Różnice między formułą przyrosto-

wą i udziałową charakteryzuje się
lapidarnie w ten sposób, że o ile

przy formule przyrostowej na wiel-

kość funduszu plac wpływają roz-

miary produkcji, (abstrahując od

kosztów) o tyle przy udziałowej
najistotniejszy jest czas. Przedsię-
biorstwu budowlanemu, które w da-

nym roku za przyrost o 1 proc.

produkcji dodanej dostaje powiedz-
my 30 groszy, opłacać się będzie
zaawansować budowę określonego
obiektu w takim stopniu, żeby ma-

jąc w perspektywie następnego roku

otrzymanie za tę samą jednostkę
produkcji 28 groszy, mieć pewność
przekroczenia założonych rozmiarów

produkcji. Formułę udziałowa ma

więc pobudzać nie tylko do zwięk-
szania produkcji, ale i skracania

cykli. Przyjęcie tego miernika sta-

wiać więc będzie w lepszej sytua-
cji jednostki, w których roczny przy-

rost produkcji jest znaczny, a w gor-

szej te przedsiębiorstwa, w których
występuje stagnacja rozwoju.

SYSTEM
ekonomiczno-finanso-

wy opracowany dla jednostek
resortu budownictwa powinien

też w większym, niż to ma miejsce
w innych branżach, stopniu zachę-
cać do oszczędnego gospodarowania
funduszem płac. Skłaniać do tego

powinny zasady gospodarowania
wolnymi środkami funduszu płac
powstałymi z części oszczędności te-

go funduszu.

Podstawowa część wolnych środ-

ków przeznaczana ma być na pre-
mie przejściowe nie tylko dla kadry
spoza kierownictwa przedsiębiorst-
wa, jak to się generalnie przyjmu-
je w przemyśle, lecz również dla

kadry kierowniczej placu budowy
(kierownik: budowy, robót, grup ro-

bót, majster, starszy majster itp.).
Uważa się, że wpłynie to na więk-
szą stabilizację załóg w budowni-

ctwie i doprowadzi do zwiększenia
wydajności pracy.

Po to, by personel kierowniczy
zainteresowany był poprawą efek-

tywności działania, wprowadzony zo-

stał fundusz premiowy, uzależniony
od zysku netto. Wypłaty z tego fun-

duszu uwarunkowane byłyby wyko-
naniem zadań rzeczowych. Fundusz

ten miałby być również czynnikiem
sprzyjającym skracaniu cykli, ponie-
waż wzrost produkcji, któremu nie

towarzyszyłaby zwiększona sprzedaż,
nie dawałby orzvrcstu zysku.

Podobnych efektów spodziewali się
autorzy projektu, proponując wpro-
wadzenie tzw. funduszu mobilizacyj-
nego tworzonego z zysku netto i

przeznaczonego dla całej załogi, z

wyjątkiem kadry kierowniczej. Pro-

pozycja tworzenia w budownictwie

funduszu mobilizacyjnego, nie sto-

sowanego w systemach przyjętych
w przemyśle, nie zyskała jednak
akceptacji Rządowego Zespołu d/s

Wdrożeń Inicjujących.
W tej sytuacji wprowadzony zo-

stał do projektu, w ramach dyspo-
zycyjnego funduszu plac, fundusz za

szczególne osiągnięcia, pozostający
w dyspozycji dyrektora przedsię-
biorstwa. Zakłada się, że jego wiel-

kość wynosiłaby 0,3 do 0,5 proc. dy-
spozycyjnego funduszu płac.

Ze względu na niską rentowność

budownictwa, wprowadzenie nowego

systemu, uzależnione byłoby od za-

stosowania dopłat budżetowych do

metra kwadratowego powierzchni
mieszkań. Dopłaty te, jak stwierdza-

ją autorzy projektu, udzielane po

oddaniu mieszkań do użytku, stano-

wiłyby dodatkowy bodziec do skra-

cania cykli realizacji obiektów, przez

zwiększanie zarówno zysku, jak i

produkcji dodanej.

PROJEKT
nowych zasad zarzą-

dzania jednostkami resortu bu-

downictwa poza rozwiązaniami,
— które zyskały już akceptację za-

równo Zespołu Międzyresortowego
(któremu przewodniczy minister fi-

nansów), jak i Rządowego Zespołu
d/s Wdrożeń Inicjujących — zawie-

ra także inne propozycje. Należą
do nich:

# kwestia ustalania dopłat wy-

łącznie do m* powierzchni użytko-
wej budownictwa mieszkaniowego,
przy jednoczesnej zmianie cen na

budownictwo ogólne pozamieszka-
niowe;

# sposób obliczania produkcji do-

danej ;

Co się tyczy sprawy pierwszej, to

rozwiązanie takie przyjęte zostało

przy założeniu, że równolegle z

wprowadzeniem nowego systemu,

ceny na "budownictwo ogólne poza-

mieszkaniowe zmienione zostaną do

poziomu zapewniającego rentowność

tego rodzaju budownictwa (ze sta-

nowiskiem tym zgadza się Zespół
Budownictwa Komisji Planowania).
W przypadku gdyby nie nastąpiła
zmiana cen na budownictwo ogólne
pozamieszkaniowe, powstałaby ko-

nieczność objęcia również tego bu-

downictwa dopłatami budżetowymi
do cen kosztorysowych.

Jeśli chodzi o drugą kwestię, to

dotyczy ona odrębnego obliczania

produkcji dodanej w budownictwie

w stosunku do stosowanych metod

w przemyśle. Proponuje się, aby do

obliczania przyjmować obrót global-
ny, a nie sprzedaż produkcji i usług,
oraz odejmować od obrotu global-
nego amortyzację, podczas gdy w

jednostkach przemysłowych odejmo-
wana jest rata spłaty kredytu na

inwestycje.

Przyjęcie obrotu globalnego,
stwierdzają autorzy propozycji, po-

dyktowane jes^ specyfiką budowni-

ctwa,- w którym występują znaczne

wahania wielkttśd 'sprzedaży w

poszczególnych okresach, jak też wy-

sokie stany robót w toku, wynika-
jące z konieczności zagwarantowa-
nia stanów surowych pod roboty
okresu następnego.

Rozwiązanie dotyczące odejmowa-
nia amortyzacji, zamiast spłaty kre-

dytu, uzasadnia szerszy w budow-

nictwie niż w przemyśle zakres in-

westycji kredytowanych (przewiduje
się finansowanie z kredytu również

zakupów sprzętu ciężkiego i środków

transportowych), a także duże waha-

nia wielkości- spłat kredytów w

poszczególnych okresach oraz zamie-

rzone zmiany zakresu inwestycji
kredytowanych, nie pozwalające na

prawidłowe ustalenie wielkości kre-

dytu w okresie bazowym.

Zjednoczenia, wśród których prze-

prowadzono w tej sprawie ankietę,
wypowiedziały się w połowie za sto-

sowaniem amortyzacji, a w połowie
za ratą spłaty kredytu.

PROBLEM powszechności stoso-

wania kompleksowego systemu
w jednostkach podległych re-

sortowi budownictwa, z którym to

postulatem wystąpiło kierownictwo

tego resortu, jest ciągle tzw. sprawą

otwartą i ma być przedyskutowany
na kolejnym wysokim forum. Z

trzech branych pod uwagę termi-

nów wprowadzenia go w życie:
1 styczeń 1973 roku, 1 lipiec tegoż
roku i 1 styczeń 1974 roku, naj-
bardziej aktualny pozostaje ten o-

statni.

Wydaje się. że wielki już czas. aby
jednostki resortu budownictwa dzia-

łały na podstawie jednolitego sy-

stemu ekonomiczno-finansowego, je-
śli resort ten, jak tego się prag-
nie i jak wymagają tego ambitne

plany zbudowania „drugiej Polski"

spełniał rolę faktycznie sterującego
budownictwem na terenie całego
kraju. Ministerstwu Budownictwa i

Przemysłu Materiałów Budowlanych
podlega bezpośrednio ok. 50 proc.

potencjału wykonawczego budowni-

ctwa. Im szybciej resort budowni-

ctwa będzie miał uporządkowane
własne podwórko, tym większą ma

szansę koordynować działalność ca-

łego potencjału budowlanego, jakim
dysponujemy.

1D.
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KTO W SPÓŁDZIELNI PRACJ
ODPOWIADA ZA STAN WP

Klemens S. był zatrudniony
przez okres z górą dwunastu lat
w Spółdzielni Pracy — Wytwór-
nia Aparatów Termoelektrycz-
nych.

W kilka lat po odejściu ze

Spółdzielni, będąc już rencistą.
Klemens S., wystąpił przeciwko
Spółdzielni na drogę sądową, do-

magając się zasądzenia na jego
rzecz m. In. 5Q.OOO zł zadośćuczy-
nienia z powodu przedwczesnej
utraty zdolności do pracy z winy
pozwanej Spółdzielni. Roszczenia,
swe uzasadnia! tym, że wskutek
nienależytych warunków pracy
przjr produkcji wyłączników rtę-
ciowych, nabawił się przewlekłe-
go zatrucia rtęcią.

Pozwana Spółdzielnia zarzuci-
ła, że powód był społecznym in-

spektorem pracy i że stal się niez-

dolny do pracy na skutek scho-
rzeń organizmu wywołanych
sklerożą, a nie zatruciem rtęcią.
Pozwana Spółdzielnia zaprzeczyła
nadto, aby do zatrucia rtęcią mo-

gło dojść na skutek zatrudnienia

powoda w tej Spółdzielni 1 powo-
łała się na przedawnienie.

Sąd Wojewódzki — w oparciu
o wyniki obserwacji szpitalnej'
Klemensa S. i opinie kliniki oraz

katedry Medycyny Chorób Zawo-

dowych Akademii Medycznej —

zasądził na jego rzecz dochodzo-
ne zadośćuczynienie pieniężne.
Sąd Wojewódzki przyjął w szcze-

gólności, iż występujący u powo-
da zespół otępieniowo-neuraste-
niczny o wzmożonej miażdżycy
tętnic narastał stopniowo w wy-
niku niedopuszczalnego zatrud-
niania go przy czynnościach na-

rażonych na wysokie stężenie par
rtęci. Toksyczne działanie tych
par przyczyniło się dodatkowo do

ujawnienia i rozwoju zmian neu-

rologicznych u powoda.
Na skutek. Skargi rewizyjnej

pozwanej Spółdzielni, sprawa
przeszła do Sądu Najwyższego,
który w wyroku z dnia 27 czerw-

ca 1972 r., nr II PR 165/72 zajął
następujące stanowisko:

1. Za stan bhp w spółdzielni
pracy odpowiadają przede
wszystkim zarząd i kompetentni
pracownicy zarządu.

Nie można natomiast dopa-
trzyć się w zachowaniu pracow-
nika nawet jeżeli pełni funkcje
społecznego (płatnego) inspektora
pracy, przyczynienia się do pow-
stałej szkody przez to, że nie mel-
dował zarządowi o szkodliwych
warunkach pracy, w następstwie
których sam zachorował I stał się
Inwalidą, gdy zarząd spółdzielni
wiedział o szkodliwych warun-

kach pracy, zwłaszcza w wyniku
kontroli Państwowej inspekcji
Sanitarnej.

2. Zatrudnienie pracownika w

pomieszczeniach nje odpowiada-
jących wymaganiom higieny pra-
cy. narażające go na szkodliwe
działanie dła jego zdrowia, może

być ocenione jako występek <art.

191 kodeksu karnego), co powo-
duje, te roszczenie o naprawie-
nie szkody ulega przedawnieniu
z upływem lat dziesięciu.

W uzasadnieniu swego stano-

wiska Sąd Najwyższy zaznaczył
m. in.:

„Uwzględniając powództwo mi-
mo zgłoszonego zarzutu przedaw-
nienia Sąd Wojewódzki uznał
roszczenia powoda za nieprze-
dawnione. Wprawdzie uzasadnie-
nie zaskarżonego wyroku nie wy-

jaśnia przyczyn nieuwzględnienia
zarzutu przedawnienia, jednak
odpowiada ono art. 442 § 2 k.c.,
w związku z art. XXXV przep.
wprow. k .c. Zatrudnienie bowiem

powoda w pomieszczeniach nie

odpowiadających wymaganiom
higieny pracy, narażające go na

szkodliwe działanie par rtęci, mo-

że być ocenione jako występek z

art.236§4lub237§2dawnego
kodeksu karnego, wobec czego
wchodził w rachubę 10-letni
okres przedawnienia, który w ni-

niejszej sprawie nie upłynął. (...)
Trafnie skarżąca podnosi, że

Sąd Wojewódzki nie rozważył
jej zarzutu, iż powód będąc
płatnym społecznym inspek-
torem pracy nie meldował poz-
wanej Spółdzielni o szkodliwych
warunkach pracy i nie zgłaszał
wniosków dotyczących ich popra-
wy. Z zarzutu tego pozwana Spół-
dzielnia wyprowadziła wniosek,
że powód ponosił odpowiedzial-
ność za stań bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy i powinien ponosić
konsekwencje własnych zanied-
bań. Istotnie, w aktach sprawy
brak jest tego rodzaju meldun-
ków powoda poza pochodzącyhii
z grudnia 1962 r. a więc z okresu

kiedy powód już chorował. Jed-
nakże uchybienie powyższe nie
ma wpływu na wynik sprawy. O-
barczenie całkowitą odpowie-
dzialnością za stan bhp w zakła-
dzie pracy społecznego inspektora
pracy świadczy o przecenianiu
jego możliwości. Za stah ten

przede wszystkim bowiem odpo-
wiada zarzad pozwanej Spółdziel-
ni i kompetentni pracownicy za-

rządu. Ci zaś ze wspomnianych
wyżej kontroli organów inspekcji
sanitarnej wiedzieć musieli o

szkodliwych warunkach zatrud-
nienia powoda, na co jednak nie

reagowali. Z tych przyczyn nie
można donatrzyć się w zachowa-
niu powoda nawet przyczynienia
sie do powstania szkody w rozu-

mienit art, 158 § 2 k.z. (...)
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(...) dla zasądzenia zadośćuczy-
nienia za. doznaną, krzywdą wy-
starcza w świetle art. 444 §1 k.c .

(art. 165 k.z.) stwierdzenie, że po-

szkodowany uległ rozstrojowi
zdrowia.

W niniejszej sprawie - rozstrój
zdrowia polega już na zatruciu

rtęciowym powoda, co uzasadnia-
ło przyznanie mu odpowiedniego
zadośćuczynienia.

Ustalenia Sądu Wojewódzkiego
w tym zakresie znajdują pełne o-

parcie w powołanych opiniach le-

karskich, a zarzuty rewizyjne
skierowane przeciwko tym opi-
niom nie są uzasadnione. ( . ..)"

ZARZĄDZENIA

UTWORZENIE FUNDUSZU
PRZECIWALKOHOLOWEGO

W myśl uchwały nr 149 Rady
Ministrów z dnia 29 czerwca 1972
r. (Mońitor Polski Nr 30, poz.

186) w powiatowych i wojewódz-
kich radach narodowych, a tak-
że w Ministerstwie Zdrowia i

Opieki Społecznej tworzy się fun-
dusz przeciwalkoholowy, przezna-

czony na zwalczanie pijaństwa
i alkoholizmu.

Dochód funduszu w radach

powiatowych i wojewódzkich
stańowić będzie co naj-
mniej 10 proc. wpływów z

dopłat do cen napojów alko-

holowych zaliczanych na docho-

dy budżetów terenowych. Nato-
miast dochód funduszu central-

nego w Ministerstwie Zdrowia
1 Opieki Społecznej ma się opie-
rać na dotacji z budżetu cen-

tralnego.
Ponadto dochodami funduszu

przeciwalkoholowego mogą być
m. in.: 1) dobrowolne wpłaty
zakładów pracy z funduszów
przeznaczonych na cele socjalne,
przekazywane — zgodnie z uch-

wałą konferencji samorządu ro-

botniczego lub rady zakładowej
— ze środków znajdujących się
w ich dyspozycji oraz 2) dobro-
wolne wpłaty organizacji spo-
łecznych pochodzące ze środków

przeznaczonych na cele społecz-
no-wychowawcze. -

Wspomniane dochody funduszu
przeciwalkoholowego rad • naro-

dowych mogą być przeznaczone
na wymienione w uchwale cele,
a w szczególności na: 1) budo-

wę, adaptację, wyposażenie i u-

ruchamianie placówek leczni-
ctwa przeciwalkoholowego, 2) bu-

dowę, adaptację, wyposażenie .i
uruchamianie izb wytrzeźwień» 3)
pomoc dla rodzin alkoholików
w formie świadczeń pieniężnych
lub w naturze.

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
AGENTÓW

ZATRUDNIONYCH
PRZY UPOWSZECHNIANIU

PRASY I KSIĄŻEK
Rada Ministrów rozporządze-

niem z dnia 15 czerwca 1973 r.

(Dz.U . Nr 27, poz. 156) objęła obo-

wiązkowym ubezpieczeniem spo-

łecznym na zasadach określonych
przepisami ustawy z dnia 8 czerw-

ca 1972 r. o ubezpieczeniu społe-
cznym rzemieślników (Dz.U. nr

23, poz. 165) oraz omawianego
rozporządzenia osoby, które pro-
wadzą na podstawie umowy agen-
cyjnej działalność kolportażowo-
- handlową lub kulturalno-oświa-

tową w placówkach 1 przedsię-
biorstw upowszechniania prasy
1 książki Robotniczej Spółdzielni
Wydawniczej „Prasa — Książka
— Ruch", tzw. popularnie „kio-
skarzy".

Ponadto, obowiązkowym ubez-

pieczeniem społecznym objęte zo-

stały również osoby współpracu-
jące z osobami wyżej wymienio-
nymi, jeżeli spełniają określone
w rozporządzeniu warunki.

Składki na ubezpieczenie opła-
ca w połowie przedsiębiorstwo i
w połowie osoba prowadząca
działalność agencyjną, za siebie
1 za osoby z nią współpracujące.

Nowe zasady weszły w życie
z dniem 1 lipca 1973 r.

ZWALCZANIE GZAWICY
BYDŁA

W myśl rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa z dnia 6 lipca 1973
r. (Dz.U . Nr 29 poz. 166) posiada-
cze bydła obowiązani są zawia-
domić niezwłocznie właściwy te-

renowo państwowy zakład lecz-

niczy dla zwierząt o każdym przy-

padku pojawienia się na skórze

bydła guzów spowodowanych
przez larwy gza bydlęcego, a w

razie stwierdzenia gzawicy bydła
poddać zwierzęta dotknięte tą
chorobą zabiegom mającym na

celu zniszczenie larw.

Podobnie, jeżeli w danej miej-
scowości gzawica bydła występu-
je powszechnie, posiadacze bydła
w wieku powyżej 3 miesięcy obo-

wiązani są poddać je badaniom
oraz zabiegom zniszczenia larw,
w terminach, jakie zostaną im

wskazane.
Badania i zabiegi dokonywane

•ą bezpłatnie.

Opr. STANISŁAWA
ZIELIŃSKA

WIEŚ
GOSPODARNA
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W tegorocznym plebiscycie uzna-

no go za krajowego młodzieżowe-

go mistrza plonów. Czym wyróżnia
się wśród innych? Zainteresowaniem

zdecydowanie skierowanym na rol-

nictwo. Po skończeniu przysposobie-
nia rolniczego rozpoczął naukę w te-

lewizyjnym technikum rolniczym.
Dobrą pracą — wystarczy podać wy-

sokości uzyskiwanych plonów psze-

nicy („Grana" — 36,4 q/ha) i jęcz-
mienia (50 q/ha). Pomysłowością —

od niedawna rozpoczął produkcję
bydła rzeźnego w kooperacji z PGR.

W przeznaczonym do modernizacji
budynku inwentarskim będzie 50

stanowisk dla bydła opasowego i 6

dla krów. Wreszcie jeszcze jedną
cechą — zamiłowaniem do techniki.

W gospodarstwie Niemczewskich

wysiłek fizyczny człowieka zastępu-
ją (w większości prac) maszyny.

Na spotkaniu laureatów dorocz-

nych nagród „Gazety Białostockiej"
E. Niemczewski powiedział, że „takie

wyniki może osiągnąć każdy gospo-
darz w naszym województwie. Na

wsi można już sobie zorganizować
nawet ośmiogodzinny dzień pracy,

mieć czas na odpoczynek, na pracą

społeczną i na rozrywki'.

Być może właśnie w białostockim

rolnictwie już niedługo będzie upow-

szechniał się taki model gospodar-
stwa rolnego — wyspecjalizowanego,
o dobrze zorganizowanej wysokiej
produkcji, powiązanego w wyniku
kontraktów i kooperacji z zakłada-

mi przemysłu rolnego lub innymi
sektorami rolnictwa.

GŁÓWNY PROBLEM

Rolnictwo, turystyki i przemysł
lekki to trzy główne kierunki, w

których będzie rozwijać się gospo-
darka białostocka. Województwo
wciąż jeszcze należy do najsłabiej
rozwiniętych gospodarczo regionów
kraju, ale równocześnie w wielu
dziedzinach wykazuje wysokie tem-

po rozwoju. Tak właśnie jest z rol-
nictwem. W ub. roku wzrost pro-

dukcji globalnej rolnictwa wyniósł
14 proc. Warto zatem przypomnieć
kilka faktów.

Rok 1946 to już historia. Biało-
stockie rolnictwo wkraczało w nowy
okres swych dziejów z następują-
cymi wynikami gospodarczymi: plo-
ny z hektara 4 zbóż — 7,2 q, ziem-
niaków — 105 q, buraków cukro-

wych 120 q, obsada bydła była
czterokrotnie niższa niż teraz, a trzo-

dy chlewnej dziesięciokrotnie. Jesz-
cze w 1956 r. nawożenie mineralne
nie przekraczało 14 kg NPK na 1

hektar. Ilość zdrenowanych grun-
tów nie przekraczała 500 ha. Typo-
wym symbolem zacofania białostoc-

kiego rolnictwa była szachownica

gruntów. Dotychczas prace scalenio-
we wykonano na 370 tys. hekta-
rów.

Wiele już zrobiono w białostoc-
kim rolnictwie, wiele pozostaje jesz-
cze do zrobienia. Warunki naturalne

są tu bardzo zróżnicowane, jakość
gleb jest niska, mała jest produk-
cyjność tych użytków zielonych, na

których nie wykonano jeszcze melio-

racji. I tu właśnie jest nasz „bie-
gun zimna", a zatem krótszy jest
okres wegetacyjny o kilkanaście, a

nawet kilkadziesiąt dni niż w po-
zostałych regionach kraju. Wieś bia-
łostocka jest gorzej wyposażona w

środki produkcji — trwałe i obro-

towe, mniejsze są również zasoby
siły roboczej.

Ta sytuacja narzuca konieczność
wyboru takich kierunków działania,
które pozwolą najlepiej wykorzystać
zasoby naturalne i środki technicz-
ne. Inwestycje, budownictwo, likwi-

dacja szachownic, melioracje, więk-
sze nakłady na modernizację pro-

dukcji, na nasiona, nawozy, środki

ochrony roślin, stopniowe doskona-
lenie i wymiana bydła — to pod-
stawowe działania w produkcji, wy-
nikające z polityki gospodarczej pań-
stwa. Ale białostockiemu rolnictwu
trzeba czegoś więcej, zgodnie ze spe-
cyfiką regionu i tutejszej wsi.

SPECJALIZACJA
I WSPÓŁPRACA

Aktualny okres rozwoju rolni-
ctwa i przemysłu spożywczego stwa-
rza nowe możliwości również dla go-
spodarstw chłopskich. Wiele przy-
kładów wykazuje, że białostoccy rol-

nicy chcą wykorzystać tę nową szan-

sę. Trudno byłoby przytoczyć wszyst-
kie przykłady specjalistycznych go-
spodarstw. Właśnie specjalizacja sta-

je się jedną z nowych możliwości.
Zwłaszcza w produkcji zwierzęcej.
Tam gdzie przeważają użytki zielo-
ne — bydło mleczne i opasowe oraz

owce. W innych okolicach szerokie
możliwości stwarza tucz trzody
chlewnej. Być może liczby, które tu

podamy nie mogą zaimponować, ale
z pewnością trafia do przekonania
zwłaszcza tym, którzy lepiej znają
tę ziemię. Wieloletnie umowy na

produkcję żywca zawarło już 1000

gospodarstw, na produkcję mleka
5 tys. i ponad 300 na produkcję jaj
wylęgowych i drobiu.

Nową formą współpracy rolników

stały się zespoły podejmujące wspól-
ną działalność produkcyjną. Do dziś

Plony głównych ziemiopłodów
w woj. białostockim (q/taa)

Średnie
t lat Plan

1966—70 1972 1975

4 ttoii 16,9 22,2 24,0
Ziemniaki 173 207 210
Buraki
cukrowe 229 355 350
Siano z łąk 42,7 55,9 58

powstało ich 70. Połowa kieruje swo-

je zainteresowanie na produkcję
zwierzęcą — tuczników w cyklu
zamkniętym, bydła opasowego lub

brojlerów. Jak wiadomo, zespoły te

korzystają z kredytów bankowych
na wspólne inwestycje lub moderni-

zację posiadanych obiektów. W gru-
powym użytkowaniu znajduje się
także ponad 1000 ciągników.

Jak z tego wynika, poszukuje się
nowych form współpracy rolników
i organizacji produkcji oraz powią-
zań z rynkiem produktów rolnych.
Jest to sprawa tym bardziej istotna,
że wieś białostocka stoi w obliczu

poważnych zmian demograficznych,
związanych z procesami starzenia się
ludności rolniczej i dość intensyw-
nym odpływem młodzieży do miast
i zawodów pozarolniczych. W 1946 r.

ludność wiejska stanowiła 80 proc.

ogółu mieszkańców, a w 1970 r.

odsetek ten zmniejszył się do 63

proc., przy równoczesnym bezwzględ-
nym wzroście liczby mieszkańców.

Dodajmy, że na wsi zamieszkuje wie-
le osób zawodowo nie związanych
z rolnictwem albo zajmujących się
równocześnie pracą na roli i w za-

kładach gospodarki uspołecznionej.
Obraz sytuacji demografowie uzu-

pełniają informacją o zwiększeniu
się ilości gospodarstw bez następ-
ców, prowadzonych przez ludzi star-

szych. Dziś liczbę ich szacuje się
na około 10 tysięcy.

Wszystkie te problemy muszą być
tematem realnych przewidywań i

rozważań w sferze planowania po-

lityki gospodarczej i społecznej sto-

sownej do potrzeb i specyfiki regio-
nu. Dodajmy, że 90 proc. ziemi użyt-
kowanej rolniczo znajduje się tu w

rękach rolników indywidualnych. A

więc wyraźnie rysuje się kierunek

zmian związanych ze strukturą tu-

tejszych gospodarstw. Już dzisiaj go-

spodarstwa o powierzchni powyżej
10 ha stanowią odsetek wyższy niż

gdzie indziej — 33 proc. ogółu go-

spodarstw, wiele z nich gospodaru-
je na dużych obszarach użytków
zielonych.

Przemiany strukturalne, które w

istniejącej sytuacji czekają białosto-

cką wieś, przysporzą z pewnością
wiele trudności organizatorom rol-

nictwa, ale równocześnie otworzą
nowe szanse i możliwości rozwoju
produkcji, które już teraz w wielu

gospodarstwach wyraźnie się rysują.
Chodzi tu o rozwijanie gospodarstw
specjalistycznych, o uproszczonej
produkcji, różnych form kooperacji
gospodarstw chłopskich z PGR i

spółdzielniami produkcyjnymi oraz

rozwijanie zespołowej produkcji np.

wspomnianych już zespołów produk-
cyjnych'rolników lub ośrodków rol-

nych kółek rolniczych, które w ostat-

nich 2 latach podwoiły swój stan

posiadania.
W programie rozwoju regionu rol-

nictwo stanowi główną pozycję. Po-

Pogłowie zwierząt (tys. •»t.)

1M5 1972
Plan

' 1975

Bydło
Trzoda
chlewna
Owce

615,8

961,2
265,8

699,4

1219,«
299,2

820

1120
330

stawiono na maksymalne wykorzy-
stanie możliwości wzrostu produkcji
i posiadanych środków technicznych
i materiałowych. Takie założenie

wyłania szereg problemów o prak-
tycznym znaczeniu dla administracji

gospodarczej, służby rolnej i samych
rolników.

Z jednej strony bowiem warunki

produkcji tak się układają, że umoż-

liwiają wyzwolenie nieograniczonej
aktywności gospodarczej i społecz-
nej rolników. Dali tego zresztą do-

wody w licznych inicjatywach, z

których na wyróżnienie zasługuje
wojewódzki konkurs pod wielce zna-

czącym hasłem: „Wieś białostocka

gospodarna i kulturalna". Z drugiej
strony nakłada to poważne zobowią-
zanie na instytucje tworzące system
obsługi produkcyjnej i technicznej
rolnictwa — obowiązek sprostania
wymaganiom społeczności wiejskiej
i potrzebom produkcji rolniczej.
Konsekwencji w wykonywaniu tego
zadania należałoby życzyć ziemi bia-

łostockiej w dniu Dożynek 1973 r.,

które są świętem nie tylko tutej-
szych. rolników.

PROBLEMY PRZETWÓRSTWA

Przemysł spożywczy jest czynni-
kiem pobudzającym rozwój rolni-

ctwa oraz głównym dostarczycielem
dóbr konsumpcyjnych nie tylko dla

ludności miast, ale również dla wsi

oraz surowców i przetworów prze-

znaczonych na eksport. W dotych-
czasowym rozwoju tego przemysłu
w woj. białostockim występują wy-

raźne dysproporcje między tempem

przyrostu produkcji rolniczej, a moż-

liwościami przetwórstwa.
Odzwierciedleniem tego są wskaź-

niki: udział wartości produkcji prze-

mysłu spożywczego w produkcji o-

gólnokrajowej wynosi zaledwie 3,4

proc., podczas gdy wartość global-
nej produkcji rolnej województwa
osiąga 6 proc. Mimo zwiększenia w

, ostatnich latach możliwości przero-,
•

bowych przetwórstwa (główną po-

zycję stanowi przemysł mięsny, mle-

czarski, jajczarsko-drobiarski i mły-
narski) znaczna część produktów rol-

niczych nie mogła być wykorzysty-
wana przez miejscowe zakłady. Po-

wodowało to konieczność doko-

nywania przewozu surowców do in-

nych województw. Dotyczyło to

przede wszystkim takich surowców

jak buraki cukrowe, ziemniaki, ży-
wiec, owoce i warzywa. Program
gospodarczego rozwoju regionu prze-

widuje zatem, że do roku 1975 szyb-
szy, dzięki nowym inwestycjom, bę-
dzie wzrost globalnej produkcji
przemysłu spożywczego niż rolni-

ctwa. Ale i to nie rozwiąże pro-

blemu nadwyżek surowca. Z bilan-

su opartego na przewidywanej dy-
namice wzrostu produkcji rolnictwa,
na zapotrzebowaniu rynku na arty-

kuły spożywcze oraz na stanie zdol-

ności produkcyjnych przemysłu —

wynika lista potrzeb inwestycyjnych.

Oto niektóre przykłady. Urucho-

mienie budowanej obecnie cukrow-

ni w Łapach umożliwi racjonalne
zagospodarowanie surowca, ale nie-

jako uzupełnieniem tej inwestycji
powinno stać się zbudowanie zakła-

du produkującego wyroby cukrow-

nicze. Nadwyżki skupowanych ziem-

niaków (Białostockie już jest 1 mo-

że być w przyszłości prawdziwym
„zagłębiem ziemniaczanym", ze

względu na bardzo korzystne wa-

runki dla tego kierunku produkcji)
narzucają konieczność budowy no-

wego zakładu przerobu ziemniaków

w południowej części województwa.

Braki mocy przerobowej występu-
ją również w przemyśle mleczar-

skim. Oprócz budowanych i rozbu-

dowywanych obecnie zakładów wła-

dze województwa widzą konieczność

budowy w latach 1976-80 dwóch za-

kładów o łącznej zdolności przero-

bowej 470 tys. litrów. Równie istot-

ne są potrzeby w przemyśle paszo-

wym, chłodnictwie, przemyśle owo-

cowo-warzywnym. Należy podkre-
ślić, że realizacja tych zadań to p-

' twarcie nowych możliwości aktywi-
zacji gospodarczej regionu, który ma

szanse stać się prawdziwym „zielo-
nym zagłębiem" — rejonem inten-

sywnej produkcji rolnej i rozwinię-
tego przetwórstwa spożywczego.

MARCIN MAKOWIECKI

PILSKIE ZAKŁADY PAPY

poszukują wykonawcy

na ROBOTY
BUDOWLANO-MONTAŻOWE

przy zastosowaniu materiałów typowych i ogólne dostępnych
w Oddziale w Czerwonaku k/Poznania

Wartość kosztorysowa robót 2.700 tys. zł.

Dokumentacja do wglqdu w Dyrekcji przedsiębiorstwa.
telefon 20-65

KW-M

PILSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWONAKŁADCZE

PRZEMYSŁU TERENOWEGO

w Pile, ul. Świerczewskiego 16,

tel. 27-24

ZAKUPI

STAL
KĄTOWĄ 40x40

w ilości 10 ton.

FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH

„POWOGAZ"
Zakład w Pile, ul. 14 Lutego 26/30

zakupi

PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE

PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE

PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE

PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE

PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE

0 75 gat. St-3 - 1,5 ton

0 90 gat. St-5 - 0,8 ton

0 110 gat. St-5 - 0,8 ton

0 120 gat. St-5 - 0,7 ton

0 120 gat. St-6 - 1,0 ton

Oferty prosimy kierować do Działu Zaopatrzenia Zakładu,
tel. 36-91.

TORUŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWNICTWA

OGÓLNEGO
Toruń, ul. Mickiewicza 145

poszukuje dostawcę
na dostawę sukcesywną

wagonowq

ŻUŻLA
WIELKOPIECOWEGO

w ilości 300-500 ton

kwartalnie.

Oferty prosimy kierować
TPBO Toruń, Dział Zaopa-
trzenia, tel. 280-51.

Adres wysyłkowy: TPBO

Toruń, ul. Mickiewicza 146,
Toruń — Północ, bocznica
PKP.
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BOLESŁAW STARSKI

ODPADY
PRZEMYSŁOWE

OGÓLNOKRAJOWY
- KONKURS

GOSPODARKI

Wraz z rozwojem kopalnictwa rud I minerałów oraz

związanej z tym działalności gospodarczej przemy-
słu przetwórczego, wzrasta Ilość odpadowych surow-

ców mineralnych. Rośnie równlei Ilość odpadów z

Innych gałęzi przemysłu, jak np. szlam pocelulozo-
wy, czy też szlam defekacyjny powstający przy
produkcji cukru. O skali problemu niech świadczy
fakt, ie tylko w 1972 r. powstało ponad 200 min ton

odpadów pochodzących z kopalnictwa rud I mine-
rałów, z czego wykorzystano dla celów gospodarki
narodowej około 50 min ton (w tym przez przemysł
20 min ton oraz pozostałą Ilość dla celów niwelacji,
rekultywacji, wapnowania gleb I Innych).

NIEWYKORZYSTANIE W tak

dużym stopniu surowców odpa-
dowych obciąża naszą gospo-

darkę dodatkowymi nakładami na

bezużyteczną ich ewakuację, skła-
dowanie i konieczność przeznaczania
na ten cel dodatkowych terenów oraz

zaostrza problem ochrony środowi-
ska. Te względy nakazują koniecz-
ność maksymalnego wykorzystania
surowców odpadowych, co jest —

ujmując sprawę w skali całkowitego
rachunku ekonomicznego — przed-,
sięwzięciem wysoko opłacalnym,
gdyż surowce te wprowadzone pow-
tórnie do działalności gospodarczej
charakteryzują się bardzo niskimi
kosztami produkcji, związanymi je-
dynie z ich niezbędnym uzdatnie-
niem.

Rolnictwo aktywnie uczestniczy w

rozwiązywaniu przedstawionego pro-
blemu. Zainteresowanie rolnictwa

wykorzystaniem odpadów przemy-

słowych idzie w dwóch kierunkach:

1) stosowanie ilastych odpadów ko-

palnianych i przemysłowych (bento-
nitów, iłołupek, krzemionki koloidal-

nej itd.) do podnoszenia żyzności
gleb piaskowych, które stanowią
około 35 proc. wszystkich gruntów
ornych w naszym kraju; 2) wykorzy-
stanie odpadów do odkwaszania

gleb. Ponieważ pierwszy problem
(użyźnienie) nie został jeszcze przez

naukę dostatecznie opracowany i nie
znalazł dotąd praktycznego zastoso-

wania, w artykule traktuje się o od-

padach znajdujących zastosowanie

jako nawozy wapniowe i magnezo-
we.

Podać należy, że około 70 proc.

użytków rolnych w naszym kraju,
czyli około 14 min ha wykazuje od-

czyn kwaśny i wymaga intensyw-
nego wapnowania. Wg wyliczeń na-

ukowców roczne zapotrzebowanie
rolnictwa na nawozy wapniowe i

wapniowo-magnezowe wynosi około

3,5 min ton tlenku wapnia, czyli o-

koło 8 min ton w masie towarowej.
Dotychczasowe roczne zużycie wap-
na wynosi natomiast tylko 2,5 min

ton, licząc w tlenku wapnia.

Mamy również w kraju około 5
min ha gleb ubogich w magnez.
Stwarza to konieczność zastosowania
rocznie około 1,2 min ton wapna ma-

gnezowego w czystym składniku (do-
tychczasowe roczne zużycie wynosi
0.5 min ton), co przeliczając na ma-

sę towarową wynosi około 2,5 min

ton.

Niedobory wapna i magnezu, ob-

niżając efektywność zasadniczego
czynnika plonotwórczego, jakim jest
nawożenie mineralne wpływają ha-

mująco na wzrost plonów roślin u-

prawnych. W świetle badań lekarzy
medycyny i weterynarii, polskich
i zagranicznych, niedobór magnezu
wglebach,acozatymidzieiw
organizmach żywych, powoduje
zwiększenie stopnia zachorowalno-
ści ludzi i zwierząt.

ZASADNICZĄ przyczyną deficy-
tu w bilansie nawozów wap-

niowych i magnezowych jest
brak odpowiedniej ilości taboru ko-

lejowego. Sytuację utrudnia jeszcze
fakt, że ponad 70 proc. wszystkich
eksploatowanych źródeł wapna, a

niemal w całości wapno odpadowe,
znajduje się na południu kraju, a

więc w zasięgu przeciążonych magi-
strali węglowych czy też przemy-
słu siarkowego."

Inną przyczyną takiego stanu rze-

czy jest zbyt niska produkcja kluczo-

wych zakładów przemysłu wapien-
niczego (wapno palone, wapniak rol-

niczy) o najbardziej sprawdzonych
właściwościach i najchętniej przez

rolników, obok wapna magnezowego,
stosowanych. Pewien wzrost tej pro-
dukcji do czasu generalneeo rozwią-
zania problemu stosowania odpadów
w rolnictwie jest konieczny.

Nasuwa się wniosek, że zastoso-

wanie w rolnictwie odpadów, któ-

rych zasoby są tak duże, iż w ca-

łości można by w ten sposób po-

kryć zapotrzebowanie na wapno, jest
jedynym słusznym rozwiązaniem,
gdyż przy minimalnych nakładach

finansowych uniknąć można, kapita-
łochłonnych inwestycji w przemyśle
wapienniczym. Praktycznie jednak
zrealizowanie takiego programu na-

potyka na duże trudności.

Wspomniane już perturbacje tran-

sportowe uniemożliwiają przeniesie-
nie niezbędnej masy nawozów wa-

pniowych do odpowiednich rejonów,
co najbardziej dotkliwie odczuwa się
w zakresie wapna magnezowego.
Aby złagodzić ten problem podejmu-
je się dla intensyfikacji dostaw wap-
na odpadowego różne akcje, nawet

uciążliwe dla rolnictwa ze względów
organizacyjnych i technicznych.

Np. w bieżącym roku z inicjatywy
rolnictwa rozpoczęto dostawy wapna
magnezowego (z Huty Cynku w Mia-
steczku Śląskim i z Kombinatu Gór-

niczo-Hutniczego „Bolesław") pocią-
gami wahadłowymi, co pozwala PKP

na zwiększenie przewozów, ale stwa-
rza duże trudności przy rozładunku

często jeszcze ręcznym i dalszym
przemieszczeniu wapna już na teren

gmin i wsi. Również przedsiębior-
stwa mechanizacji rolnictwa i kół-
ka rolnicze powołane przecież do in-

nych celów zmuszane są — wobec
trudności w transporcie kolejowym
— do przewozu znacznych ilości na-

wozów odpadowych (około 1,5 min

ton rocznie).

Drugim czynnikiem hamującym
rozwój wykorzystania przez rolnic-
two odpadów jako nawozów wapnio-
wych i magnezowych jest ich jakość
w formie oferowanej obecnie przez

przemysł. Nawozy odpadowe zawie-

rają — oprócz składników pożytecz-
nych wapnia i magnezu oraz innych
pożądanych mikroelementów•- <rów-
nież pewne ilości składników szkod-

liwych dla organizmów żywych, jak
np. ołów i inne metale ciężkie.

Zawartość tych składników pod-
lega ciągłej kontroli przeprowadza-
nej przez stacje chemiczno-rolnicze
i jest limitowana obowiązującymi
normami. Jak wykazują doświadcze-
nia przy obecnej częstotliwości i wy-
sokościach dawek na jednostkę po-

wierzchni, nie ma jeszcze z tej stro-

ny zagrożenia dla organizmów ży-
wych. Niemniej, intensyfikując na-

wożenie, szczególnie wapnem ma-

gnezowym, nie wyklucza się znacz-

nego zaostrzenia kryteriów odbioru
ze strony rolnictwa co do zawarto-

ści niektórych składników. Innymi
mankamentami nawozów odpado-
wych są nadmierna wilgotność, któ-

rą można by wyeliminować przez za-

łożenie w zakładach przemysłowych
instalacji osuszających, skłonność do

zbrylania i pylenia się itd. Okolicz-
ności te nakazują rolnictwu zacho-
wanie szczególnej ostrożności przy
kwalifikowaniu nowych źródeł od-

padów jako nawozów wapniowych
i magnezowych.

AJPOW AŻNIEJSZĄ grupę od-

padów wykorzystywanych przez
rolnictwo stanowią pochodzące

z przemysłu ciężkiego odpady do-
lomitu powstające przy prażeniu lub

flotacji rud cynkowo-ołowiowych,
zawierające średnio 40 do 50 proc.

łącznie tlenków wapnia i magnezu,
w tym około 15 proc. tlenku magne-
zu.

Następne grupy odpadów charak-

teryzują się, obok zawartości tak

pożądanego wapnia, również dużą
wilgotnością utrudniającą ich eks-

ploatację. Są to: powstający przy
produkcji cukru szlam defekacyjny
wykorzystywany w rejonach przyle-
głych do cukrowni,, wapno posodowe
będące produktem odpadowym przy

produkcji sody kaustycznej, wapno

poflotacyjne stanowiące produkt u-

TABELA 1

boczny z przemysłu siarkowego
(Kombinat Tarnobrzeg, Ogorzelec w

woj. wrocławskim) wapno pocelulo-
zowa z zakładów celulozy i papieru.

Wykorzystanie odpadów przemy-

słowych jako nawozów wapniowych
w roku 1972, przedstawia tabela 1.

Ta ilość odpadów stanowi 50 proc.
całej ilości zużytych przez rolnictwo
nawozów wapiennych. Pozostałe 50

proc. to wapno pochodzące z pro-

dukcji przemysłu wapienniczego oraz

naturalna kopalina— wapno łąko-
we wykorzystywane w zasięgu lo-

kalnym.

W perspektywie przewiduje się
duże możliwości wykorzystania od-

padów jako nawozów wapniowych,
co ilustruje tabela 2. Podane jest w

niej przewidywane wykorzystanie
przez rolnictwo odpadów w latach

docelowych poszczególnych pięcio-
latek.

Jak widać z przytoczonego zesta-

wienia, zarówno wykorzystanie od-

padów w liczbach bezwzględnych,
jak i ich udiział procentowy w ogól-
nej ilości zużytego wapna będą po
roku 1975 systematycznie wzrastały.

Zwraca uwagę potrzeba wprowa-
dzania na „rynek wapniowy" odpa-
dów dotychczas nie eksploatowa-
nych. Popioły z elektrowni pracują-
cych na węglu brunatnym — na

pierwszy > ogień idzie Zespół' Elek->-
trownł .(Pątnów, Adamów, "Konin), a

następnie szereg innych elektrowni,-
w tym po roku 1978 Kombinat

Elektro-Energetyczny Bełchatów po-

siadają z punktu widzenia rolnictwa
wiele zalet. Do nich należy ich skład

chemiczny, a także rozmieszczenie

geograficzne elektrowni, z których
część • znajduje się w centralnych re-

jonach kraju, co jest — wobec te-

go, że większość źródeł wapna znaj-
duje się na południu — dużym plu-
sem. Również rozmieszczenie geogra-
ficzne części cementowni jest atu-

tem dla wykorzystania pyłów ce-

mentowych na potrzeby rolnictwa.

Obydwa jednak wymienione odpa-
dy posiadają ten mankament, że
bardzo mocno pylą się i wykazują
duże zróżnicowanie zawartości
składników pokarmowych w posz-

czególnych partiach. Dalsze badania

wykażą, w jakim stopniu podjąć
trzeba będzie przez przemysł prace

uzdatniające nad tymi odpadami w

celu ich wykorzystania dla celów

rolniczych.

REALIZACJA nakreślonego pro-

gramu pozysku przez rolnictwo

odpadów przemysłowych jako
nawozów wapniowych, korzystnego
tak dla rolnictwa, jak i dla całej go-
spodarki narodowej, uzależniona jest
od szeregu spraw. Głównie jednak
chodzi o rozwiązanie dwóch proble-
mów: 1) zagwarantowania odpowied-
niej ilości taboru kolejowego r

ewentualnym uzupełnieniem przer
żeglugę śródlądową i wysokotonażo-
wy transport samochodowy — do

przewozów wapna nawozowego
2) podjęcie w przemyśle energicz-
nych prac uzdatniających odpady dla
celów rolniczych, przy czym ponie-
sione z tego tytułu nakłady będą
niewspółmiernie niskie wobec wy-
datków ponoszonych na rekultywa-
cję gleb, odpylenie środowiska oraz

budowę nowych zakładów wapienni-
czych. Tę szansę zacieśnienia inte-

gracji rolnictwa z przemysłem na-

leży wykorzystać, gdyż kryją się za

tym dodatkowe efekty ekonomiczne.

Dostawcy Gatunek wapna ilość

Przemysł ciężki wapno magnezowe 1,0
Cukrownie wapno defekacyjne 1,0
Przemysł chemiczny wapno posodowe 0.3

wapno poflotacyjne 0,2
Zakłady celulozowo-papiernicze wapno pocelulozuwe 0,1

Razem 2,6
TABELA 2

w min ton

1075 1980 1985 1090

I. Odpady dotychczas wykoizystywane 3,0 3,2 3,3 3,5
II. Odpady aktualnie wprowadzane do

3,0

eksploatacji
1. popioły z elektrowni 0,1 1,0 1,5 2,0
2. pyły cementowe 0,1 U,3 0,4 0,5
3. dolomit surowy 0,3 0,5 0,8 1,0

Razem 3,5 5,0 6,0 7,0

Udział procentowy odpadów w ogólne]
puli zużywanych przez rolnictwo nawo-

75 80zów wap. SŁ 60 75 80

SZKOŁY GMINNE
ANDRZEI NAŁĘCZ-JAWECKI

W reportażu ze Starego Bojanowa
1
) zaprezentowałem najważniejsze kłopoty I

problemy, jakie wyłoniły się przy uruchamianiu takiej gminnej szkoły zbiór*
czej. Ważne okazały się nie tylko zmiana programu nauczania, reorganizacja
kadr nauczycielskich, ale również takie „przyziemne" sprawy jak dożywianie
dzieci, dowiezienie ich do szkoły i jej filii* podział na ciągi A, B, C, itd.

SZKOŁA
z powiatu kościańskiego

jest jedną z dwudziestu w kraju,
które już w roku 1972/1973 wpro-

wadziły eksperymentalnie nowe za-

sady organizacyjno-strukturalne. W

nadchodzącym roku szkolnym pow-
stanie takich szkół ok. 800, czyli
reforma obejmie ok. 30 proc. gmin.

Występuje jeszcze nadal dyspro-
porcja między środowiskiem wiej-
skim i miejskim. Wyraża się ona

przede wszystkim w poziomie życia
obu tych grup, w różnej skali po-
trzeb, w strukturze wydatków, w

diametralnie różnym modelu kon-

sumpcji, spędzania wolnego czasu,

poziomie i odbiorze kultury itd.

Do zmiany sytuacji w tym wzglę-
dzie w sposób istotny powinna przy-
czynić się również szkoła. Ale wiemy
z doświadczenia, że szkoły wiejskie
nie zawsze stały na wysokim pozio-
mie.

KILKA LICZB

Został już powszechnie przyjęty
pogląd — nie tylko w Polsce, ale
w wielu krajach — że uczęszczanie
d-o przedszkola jest znakomitym
przygotowaniem dziecka do szkoły,
jak te? skuteczną formą przyzwycza-

jenia malucha do życia w większej
społeczności.

W Polsce liczba 'dzieci w pla-
cówkach ^ćhowrania" przedszkolne-
go wzrosła z 749,3 t£§.' w roku 1970
do 783,5 tys. w roku 1971. Jednakże

występuje znaczna dysproporcja w

upowszechnianiu wychowania przed-
szkolnego na wsi i w miastach. Od -

setek dzieci uczęszczających do

przedszkola wynosił w miastach w

1971 roku blisko 45 proc., natomirst
na wsi w tymże roku był niższy o

20 proc. W niektórych wojewódz-
twach proporcje te są jeszcze mniej
korzystne — do przedszkoli wiej-
skich uczęszcza zaledwie 10—15 proc.
dzieci.

Następna zmora szkolnictwa na

wsi to niezwykłe rozproszenie kadry
nauczycielskiej. W rolni szkolnym
1971/72 na 21655 szkół wiejskich by-
ło aż 5676 szkół o 1 nauczycielu,
949 szkół o dwu nauczycielach, 111
— o 3 nauczycielach, 2662 — o 4

nauczycielach i 2020 — o 5 nauczy-
cielach.

A więc w ponad 25 proc. szkół

pracował tylko jeden nauczyciel. Jak
w takich szkołach wyglądała nauka,
skoro tenże nauczyciel był jednocze-
śnie wykładowcą, woźnym, sekretar-

ką, pielęgniarką, organizatorem za-

baw i zajęć pozaszkolnych, biblio-
tekarką itd.? Z konieczności łączył
klasyIiIIorazIIIzIVimusiał
prowadzić naukę na dwie zmiany.

W resorcie oświaty oszacowano, że
w roku 1971/72 było łącznie szkół
z klasami łączonymi (od 1 do 5 nau-

czycieli) ponad 50 proc. ogółu szkół

podstawowych na wsi i uczyło się
w nich ok. 23 proc. dzieci.

Dążymy do tego, by edukacja nie

kończyła się na szkole podstawowej.
Jak przedstawia się sytuacja na

przykład z liceami ogólnokształcący-
mi? Otóż, spośród 862 liceów ogólno-
kształcących zaledwie 68 zlokalizo-

wanych jest na wsi, w tym 20 w

woj. lubelskim, 12 w warszawskim,
8 w rzeszowskim. Aż w 8 wojewódz-
twach nie ma ani jednej tego typu
szkoły w środowisku wiejskim. E -

fekt jest taki, że systematycznie spa-
da odsetek młodzieży pochodzenia
chłopskiego przyjmowanej do lice-
ów: z 16,3 proc. w 1969/1970 do 13,9
proc. w 1971/1972.

KORZYŚCI

Prześledźmy teraz po kolei naj-
ważniejsze korzyści, jakie powinno
dać wprowadzenie modelu ZSG dla

młodzieży, kadry nauczającej, dok-

ształcających się osób dorosłych i ca-

łego środowiska.

® Pierwszoplanową korzyścią jest
całkowita likwidacja „szkół" prowa-

dzonych przez jednego nauczyciela
i zamykanie w miarę możliwości
nzkół „obsługiwanych" przez 2—5

nauczycieli. Posunięcie to powinno
dać wyraźne podniesienie poziomu
w klasach I—IV, co ma przecież
duże znaczenie dla postępów w dal-

szej nauce. -

% ZSG stanie się samodzielną jed-
nostką administracyjną i budżetową,

której dyrektor decydować będzie o

pracy i płacy pracowników wszy-
stkich szkół, przedszkoli i innych
placówek oświatowo-wychowaw-
czych znajdujących się na terenie

gminy. Zwiększyły się więc poważ-
nie możliwości manewrów kadro-

wych. Oczywiście postanowiono
przede wszystkim lepiej rozmieścić
i wykorzystać nauczycieli o wyso-
kich kwalifikacjach. Powstał też
program systematycznego i intensy-
wnego kształcenia zaocznego nau-

czycieli wiejskich w szkołach pe-
dagogicznych i wyższych uczelnijach.
Obecnie w większym zespole łat-

wiej będzie można' „odciążyć" więk-
szą grupę nauczycieli i ułatwić im

zdobycie wyższego wykształcenia.

O Rozrzucone, odrębne i maleńkie

szkoły nie były i nie są dotychczas
dostatecznie wyposażone w pomoce
naukowe. A jest to istotny warunek

osiągnięcia wysokiego poziomu na-

uczania. Starając się uzupełnić wy-

posażenie każdej ze szkół w tzw.

minimalny zestaw pomocy nauko-

wych i sprzętu, postanowiono, że
ZSG prowadzić będą wypożyczalnie
sprzętu i pomocy. Oczywiście nie-

odpłatnie. Ich konserwacją, napra-

wą, uzupełnianiem oraz transportem
obarczone zostają ZSG, które też

organizować będą dostawy niezbęd-
nych materiałów i półfabrykatów do

zajęć praktyczno-technicznych. Na

•podobne! zasadzie wykorzystane bę-
dą szkolne, biblioteki gminne.

© W zintegrowanym organizmie
szkolnym efektywniej będą wyko-
rzystane takie obiekty jak świetlice,
sale gimnastyczne, boiska itp. Ba,
łatwiej będzie wygospodarować
wspólnie fundusze na potrzebny o-

biekt, czy też wznieść go w czynie
społecznym. W modelu ZSG prze-
widziane jest wyposażenie każdej fi-
lii w salę gimnastyczną, a w gminnej
szkole taką salę i basen pływacki.

© Niezwykle istotnym plusem
ZSG jest szansa na zapewnienie
wszystkim dzieciom opieki lekarskiej
i stomatologicznej. Dotychczas ucz-

niowie małych szkół korzystać mogli
tylko z opieki wiejskiego ośrodka
zdrowia. Duże ZSG wyposażone zo-

staną w gabinety lekarskie i denty-
styczne i zatrudniać będą higieni-
stki szkolne.

O Szóstą, ważną korzyścią z ut-
worzenia ZSG jest możliwość od-

rębnego potraktowania uczniów u-

pośledzonych psychicznie i fizycznie.
Ta bolesna i drażliwa sprawa nie

była dotąd należycie załatwiona. Z
braku możliwości! W ZSG dla dzieci
z lekkim upośledzeniem umysłowym
organizowane będą specjalne oddzia-
ły (klasy) lub zespoły na poziomie
klas I—IV. Należy je organizować
(jest wyraźna w tym względzie in-

strukcja) już wówczas, gdy będzie
10 uczniów. Gdy uczniowie ci ukoń-
czą klasę IV, kontynuują naukę w

specjalnych klasach ZSG bądź w

powiatowych zakładach specjalnych.
ZSG ma również obowiązek orga-

nizowania zespołów kompensacyj-
nych dla uczniów ponoszących nie-

powodzenia szkolne (z uszkodzeniami

fizycznymi, obniżonym poziomem in-

teligencji, deficytami rozwojowymi,
zaniedbaniami wychowawczymi i in-

nymi odchyleniami od normy). Or-

ganizowane będą w wymiarze 2—4

godz. tygodniowo, dla 10—15. ucz-

. niów.

O Z kolei dla uczniów, którzy
przekroczyli 14 lub 15 rok życia i nie

rokują ukończenia szkoły podstawo-
wej w obowiązującym systemie na-

uczania, ZSG organizuje klasy przy-

sposobienia zawodowego. Programy
przedmiotów takich jak matematy-
ka, biolog<a, chemia czy fizyka zmie-
nione zostaną pod kątem większej
ich przydatności dla praktyki zawo-

dowej kosztem części materiału te-

oretycznego. W klasach przysposa-
biających do pracy w rolnictwie

wprowadza się od 8—12 godzin ta-
kich zajęć, jak: uprawa roślin, chów

zwierząt, prowadzenie gospodarstw
oraz zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu VIII klasy tego
ciągu, absolwent otrzymuje świade-
ctwo ukończenia 8-klasowej szkoły
podstawowej ze stwierdzeniem, że
został przysposobiony do pracy za-

wodowej w określonej dziedzinie.

O Utworzenie ZSG pozwala żywić
nadzieję, że W powiązaniu z nimi

rozwiną się przedszkola i ogniska

przedszkolne. Postanowiono, że o-

prócz normalnych przedszkoli (z Od-

rębnym budynkiem i kadrą) należy
tworzyć przy filiach szkoły zbior-

czej ogniska przedszkolne dla dziecH

6-letnich, bądź oddziały przedszkol-
ne. W czasie nasilonych prac polo-
wych ognisko takie spełniać będzie
rolę dziecińca, zapewniając cało-

dzienną opiekę wszystkim zgłoszo-
nym dzieciom do lat 7, a w miarę po-
trzeby również dzieciom starszym do
lat 10 i młodszym poniżej 3 lat.

®W założeniach reformy szkol-
nictwa wielkiego wyraźnie usta-

lono, iż ZSG prowadzić będzie róż-
ne formy kształcenia dorosłych.

PLANY

Mimq tych oczywistych plusów re-

formy, zaledwie w 30 proc. gmin
utworzone zostaną ZSG w nadcho-
dzącym roku szkolnym. Dlaczego nie

wszędzie? Nie można — przede
wszystkim z braku odpowiednich bu-

dynków szkolnych, kiepskiego stanu

dróg wiejskich, trudności ze środ-
kami transportu oraz z samą kadrą
nauczycielską. Postanowiono nie ro-

bić nic na siłę. W terenie nie speł-
niającym warunków do utworzenia

ZSG, szkołę taką zorganizuje się
później.

Zakładano, że w każdym woje-
wództwie powinien być chociaż je-
den powiat, w którym wszystkie*
gminy posiadałyby ZSG. Występują
spore dysproporcje między woje-
wództwami. W roku 1973/1974 naj-
więcej ZSG powstanie w woj. gdań-
skim (70 proc.), wrocławskim (50
proo.) , bydgoskim (49 proc.), nato-

miast w opolskim zaledwie 24 proc.
gmin będzie miało ZSG, w krakow-
skim — 22, kieleckim — 21, szcze-

cińskim — 21 proc.
W resorcie Oświaty szacuje się,

że w 1974/1975 roku powinny zostać
utworzone zbiorcze szkoły gminne
w 50 proc; gmin.

W tym miejscu chciałbym wyja-
śnić pewne nieporozumienie doty-
czące ZSG. Otóż nie jest to jeden
gmach szkolny — jak wielu to sobie

wyobraża. Na ZSG składa się kilka
szkół (poza zamkniętymi o 1 nau-

czycielu) w różnych miejscowościach.
Dopiero gdy w siedzibie gminy zo-

stanie wybudowana duża szkołą —

mogąca pomieścić prawie wszystkie
dzieci — i rozwiązany zostanie pro-
blem ich dowożenia, wtedy budynki
pozostałych szkół przekazane zosta-

ną na inne cele, np. przedszkola. -

Taki jest docelowy model.

Modyfikacji musi ulec polityka in-

westycyjna. Budowy nowych szkól

poza siedzibami władz gminnych zo-

staną wstrzymane. W pierwszym
rzędzie środki skierowane zostaną
na modernizację, rozbudowę bądź
budowę całkiem nowych komplek-
sów budynków szkolnych w siedzi- '

bie gminy. Pozostałe szkoły ogra-
niczyć się powinny do przeprowa-
dzania niezbędnych remontów.

Władze oświatowe przewidują już
w niedalekiej przyszłości stopnio-
we uruchamianie szkół ponadpod-
stawowych (rolniczych, zasadniczych
i liceów) w ramach ZSG, organizo-
wanie w szkołach kursów języków
nowożytnych, kursów przygotowują-
cych dorosłych do egzaminów na

tytuły kwalifikacyjne i całą gamę
innych form działalności oświatowej,
nie mieszczących się w tradycyjnym
pojęciu szkoły wiejskiej.

Realizując więc na razie program
minimum, należy te aspiracje uw-

zględnić przy projektowaniu gma-
chów ZSG, planowym skierowy-
waniu na studia pracujących na wsi

nauczycieli, planach rozwoju prze-

strzennego regionów itd.
W przeszłości i obecnie — twier-

dzą niektórzy — ucieka ze wsi do
miasta przede wszystkim młodzież

wykształcona. Czy można się zgodzić
z tezą: nie kształćmy ludzi na wsi,
bo uciekną d0 miasta?

Właśnie nowoczesna szkoła powin-
na znaleźć klucz do skutecznego roz-

budzania zainteresowań pracą na -

roli, zawodami rolniczymi, w ogól*
zachęcać do pozostawania na wsi,
by ją doskonalić, wydźwignąć z cle-
nia i zbliżyć standardem do miasta.
Takie powinno być m-in. zadanie
ZSG i niejako jej posłannictwo.

<) Jasio
mim t.
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

PRZESTRZENNE

ZAGOSPODAROWANIE

KRAJU(3)

Przedstawione w poprzednim artykule propozycje
zasadniczego przyspieszenia tempa urbanizacji,
stworzenia do 1990 roku 60-70 nowych miast 200-500

tysięcznych, nieznacznego tylko wzrostu ludnościo-

wego istniejących aglomeracji oraz znacznego
zmniejszenia ludności małych miast poza aglomera-
cjami lub konurbacjami, z których byłyby tworzone

proponowane miasta optymalne, mogłyby zostać
zrealizowane jedynie w tym przypadku, jeśli równo-

legle z tymi zasadniczymi zmianami w sieci osadni-

czej i strukturze miast, dokonałyby się odpowiednie
zmiany w rozmieszczeniu zakładów przemysłowych,
Instytutów naukowych, uczelni oraz daleko idące
zmiany struktury agrarnej.

B

PROPONOWANA
radykalna zmia-

na układu osadniczego mu-

siałaby więc pociągnąć za sobą
odmienne rozmieszczenie przemysłu,
aniżeli to, które istnieje obecnie,
jak również to. które jest propono-
wane w aktualnym zarysie projektu
planu perspektywicznego. gdzie
przyjmuje się, że ponad 60 proc.

zatrudnionych będzie pracować tyl-
ko w 13 wielkich okręgach prze-

mysłowych związanych z aglome-
racjami miejskimi.

Dokonanie takiej zmiany Jest,
jak wskazano wyżej, pożądane spo-
łecznie. a także jest możliwe do

realizacji na podstawie odpowied-
nich decyzji socjalistycznego pań-
stwa. rozporządzaiącego ogromną
scentralizowaną siłą ekonomiczną.
Powstaje jednak pytanie: czy jest
to celowe i efektywne?

Dla uzyskania tej odpowiedzi zilu-

strujemy pokrótce dotychczasowe
tendencje zmian w rozmieszczeriiu

przemysłu i ich ekonomiczną cha-

rakterystykę.

ROZMIESZCZENIE PRZEMYSŁU

Jak dotychczas, przemysł ciążył
e jednej strony ku źródłom surow-

ców. a z drugiej strony ku istnie-

jącym dużym miastom. Pierwsza

tendencja wiązała sie z dużą zależ-

nością rozwoju przemysłu od su-

rowców mineralnych, a zwłaszcza

energetycznych oraz z dążeniem do

oszczędzania na wysokich kosztach
Ich transportu od kopalń do zakła-
dów przetwórczych. Druga tenden-

cja wiazała się z koniecznością dy-
iponowania niezbędną ilością kadry
kwalifikowanej, stosunkowo nie-

licznej i skupionej w dużych mia-
stach, z korzyściami wynikającymi
ze współpracy wielu blisko siebię
położonych zakładów, z szybkością
przejmowania innowacji oraz

oszczędnościami na infrastrukturze
technicznej, obsługującej zakłady
przemysłowe.

Wszystkie opisane wyżej czynni-
ki prowadziły do zjawisk typu ku-

mulacyjnego, a mianowicie duże
miasta przyciagały zakłady przemy-

słowe, te z kolei przyciągały inne
oraz wpływały na wzrost wielkości

miasta, większe miasta jeszcze bar-

dziej przyciągały przemysł itd.
i Rozwój wielkich .miast i związa-
nych z nimi okręgów przemysło-
wych, w tym w dużym stopniu
związanych z ba?ą surowcową, przy-
brał we wszystkich krajach prze-

mysłowych w ostatnich dziesięcio-
leciach charakter lawinowy, pro-
wadzać do powstania ogromnych
konurbscii i aglomeracji. W Pol-
sce, opóźnionej w rozwoju przemy-
słowvm w stosunku do najbardziej
rozwiniętych krajów Europy, pro-
ces rozwoju miast zaczął zdążać w

tym samym kierunku, chociaż nie

jest jeszcze tak zaawansowany (z
wyjątkiem Ślaska).

Jeżeli zanalizować bliżej kierun-
ki ^ tendencje rozmieszczenia prze-
mysłu w Polsc? Ludowej, to pozp
ogólnymi wymienionymi wyżej
przyczynami, skłaniającymi do jego
koncentracji w dużych miastach

1 wokół baz surowcowych, należy
również -podkreślić bardzo istotne

cechy szczególne rozwoiu przemysłu
w tym okresie, które wpłynęły na

zmiany w jego rozmieszczeniu, i

które mcżna krótko streścić, jako
dążenie do maksymalnego przy-
spieszenia wzrostu gospodarczego,
a zwłaszcza rozwoiu przemysłu z

ogólnych ograniczonych środków,
którymi dysoonowała gospodarka
narodowa, droga radykalnego jego
potanienia. To potanienie dokonało

się:
10 przez maksymalizację Tozbudowy

Istniejących zakładów przemysłowvch i
ograniczenie budowy nowych; co pozwo-
liło oszczędzić na Inwestycjach budo-
wlanych,

0 przez ograniczenie rozwoju infra-
struktury technicznej, obsługującej
głównie przemysł, w porównaniu z roz-

wojem samego przemysłu, co było moż-
liwe do pewnych granic w warunkach
wykorzystywania przez rozbudowywane
1 nowe zakłady rezerw istniejącej in-
frastruktury technicznej,

9 przez oszczędności na Inwestycjach
nieprodukcyjnych, głównie w dziedzinie
budownictwa mieszkaniowego, co zosta-
ło umożliwione przez ogromne zwięk-
szenie dojazdów do pracy w mieście
i głównie w przemyśle przez ludność
wiejską bez zmiany jej miejsca za-

mieszkania, t.j . bez miejskiego budow-
nictwa mieszkaniowego.

Dzięki tym wszystkim czynnikom
osiągnięto w 20-leciu 1950—1970

nastepujące syntetyczne wyniki,
charakteryzujące wymienione wyżej
procesv pospodarcze:

Majątkochłonność- produkcji czystej
przemysłu obniżyła się w ciągu tego
okresu o 17 proc., majątkochlonność
produkcyjna całeeo dochodu narodowe-
go, głównie dzięki oszczędnościom in-
frastrukturalnym, znacznie więcej, bo o
36 proc. , a majątkochłonność ogólna
dochodu narodowego, głównie dzięki
oszczędnościom na inwestycjach nie-
produkcyjnych 1 w tym na budownic-
twie mieszkaniowym aż a 49 proc.,
tj. prawie 2-krotnie w stosunku do
okresu wyjściowego'). Jest to wielkie
osiągniecie strategii taniego uprzemy-
słowienia 1 przvspieszenla wzrostu go-
spodarczego kraju w ubiegłym okresie,
które byto możliwe Jedynie dzięki rea-

lizacji. (mniej lub bardziej konsekwent-
nej) wymienionych wyżej założeń w

zakresie rozmieszczenia przemysłu oraz

realizowanych w powiązaniu z tym
oszczędności na Infrastrukturze technicz-
nej i Inwestycjach nieprodukcyjnych.

Jednakże te rezerwy polityki ta-

niego uprzemysłowienia kraju stop-
niowo się wyczerpywały 1 obec-
nie mamy w zasadzie do "czynie-
nia z ustabilizowaną majątkochłon-
nością wzrostu produkcji czystej
przemysłu oraz z ustabilizowana

majątkochłonnością produkcyjną
wzrostu całego dochodu narodowe-

go, co świadczy przede wszyst-
kim o wyczerpaniu się oszczędności
w zakresie taniej modernizacji ist-

niejących zakładów oraz infra-
struktury technicznej. Maleje nato-
miast nadal ogólna majątkochłon-
ność dochodu narodowego, ze wzglę-
du na wystepujące w dalszym cią-
gu oszczędności w inwestycjach nie-

produkcyjnych, związane głównie z

nienadążaniem budownictwa miesz-

kaniowego. a w szczególności miej-
skiego, za wzrostem ludności za-

wodowo czynnej poza rolnictwem.

Uzyskiwanie tej ostatniej oszczęd-
ności stało sie nftżliwe. zwłaszcza

po roku 1960, na skutek z jednej
strony szybkiego wzrostu nadwy-
żek ludności rolniczej, szukającej
zatrudnienia poza rolnictwem, a z

drueiej dzięki szybkiemu wzrostowi
udziału gałęzi przemysłu o względ-
nie swobodnej lokalizacji, w któ •

rych aktualnie pracuje już ok. 3/4

pracowników.

Dzięki temu osiągnięto istotne

zmniejszenie miedzyregiolanych
różnic w zatrudnieniu przemysło-
wym na 1000 mieszkańców. Skraj-
ne rozpiętości zmniejszyły się z 1:17
w roku 1950 do 1:4 w roku 1970, a

ogólny współczynnik koncentracji
zatrudnienia w przemyśle odniesio-

ny do wszystkich regionów w Pol-
sce (obliczony wg metody Loran-

za) zmniejszył sie z 0,40 w roku
1950 do 0,19 w roku 1970. co niewąt-
pliwie 1est dużym postępem.

PROPOZYCJE ZMIAN

Czy ten stosunkowo duży wzrost

„rozproszenia" przemysłu na nie-

unrzemysłowione dotychczas regio-
ny oraz na różne ośrodki przemy-
słowe w miastach średnich i

mniejszych wpłynął na obniżkę
efektywności pracy przemysłu?

Dane statystyczne za rok 1970
dla poszczególnych gałęzi przemy-
słu o swobodnej lokalizacji nie wy-
ka?>Jia istotnych różnic ani w pro-
duktywności środków trwałych ani
w poziomie wydajności pracy rtiię-
dzy zakładami pracującymi w wiel-
kich okręgach przemysłowych i po-
za nimi. Oznacza to. że wnlyw
koncentracji zakładów w wielkich

okręgach i zwiazanvch z nim aglo-
meracjach na bezpośrednią efektyw-
ność ich pracy, nawet w porówna-
niu z zakładami w stosunkowo ma-

łych ośrodkach, nie iest już obecnie
tak wielki, jak dawniej, przede
wszvstkim ze względu na postęp
cłokonywujący się w zakresie trans-

portu produktów, komunikacji lu-
d'i oraz środków łączności. Niewąt-
pliwie, coraz szybszy postęp w tych

GDZIE ZLOKAUZO
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Rozmieszczenie przemysłu powinno współgrać z siecią osiedleńczą

dziedzinach będzie te różnice jesz-
cze bardziej zmniejszał.

W ten sposób znikają podstawo-
we argumenty o konieczności kon-

centracji przemysłu wokół baz su-

rowcowych, ponieważ nie dotyczy
to przeważających obecnie zatrud-
nienia gałęzi przemysłu o swobod-

nej lokalizacji, a także znacznej czę-
ści przemysłów związanych lokali-

zacyjnie, ale np. nie z surowcami
lecz z wodą, zaś wielkie miasta nie

przynoszą już aktualnie tak znacz-

nych „korzyści zewnętrznych", wpły-
wających na efektywność produkcji,
jak dawniej.

Kolejnymi zasadniczymi argumen-
tami dla uzasadnienia dalszej szyb-
kiej rozbudowy istniejących wiel-
kich okręgów ' przemysłowych były
omówione wyżej oszczędności w

dziedzinie budownictwa oraz infra-
struktury technicznej. Jak z tego
punktu widzenia można ocenić ak-
tualnie preferowany wariant?

Jeśli w wariancie tym przyjmu-
je się. że w okresie lat 1971—1990

zatrudnienie w przemyśle w okrę-
gach przemysłowych ma wzrosnąć
o ok. 30 proc., a wydajność pracy

szybciej nawet, aniżeli przeciętnie
w kraju. t .j. ok. 4-krotnie, to ozna-

czałoby to, że, produkcja w tych
okresach winna wzrosnąć ok. 5 ra-

zy. Tak wielki wzrost produkcji
ilościowy, jakościowy i techniczny
nie może się dokonać w oparciu o

istniejący park maszynowy i w

małym tylko stopniu przy wyko-
rzystaniu istniejących budynków.

Dlatego też wydaje sie w pełni
usprawiedliwione postawienie tezy,
że zamierzona rozbudowa istnie-

jących zakładów jest nadmierna,
jeśli zaś tak wielki wzrost produkcji
w istniejących wielkich okręgach
przemysłowych ma być osiągnięty
w dużym stooniu przez budowę no-

wych zakładów, to można oczeki-
wać. że spowodowałoby to ogromne
trudności i niepomiernie narasta-

jace koszty rozwoiu infrastruktury
technicznej, obsługującej te okręgi
w zakresie transportu kolejowego,
drogowego, zaopatrzenia w wodę,
odprowadzenia ścieków itp.

Stałoby się tak dlatego, ponieważ
po pierwsze — należałoby likwido-
wać znaczną część istniejącej infra-

struktury ze względu na jei nie-

wydolność techniczną, nieefektyw-
ność ekonomiczną oraz względy
lokalizacvine, po wtóre — z powo-
du wielkich trudności technicz-

nych uzyskania racionalnych roz-

wiązań infrastrukturalnych dla

ogromnych mas przenoszonych czyn-
ników na zbyt ograniczonym tere-

nie. konieczność dostarczania wody
z wielkich odległości itp. Wraz z

tym wzrastaia równolegle bardzo

szybko koszty ogólne i jednostkowe
infrastruktury komunalnej. obs'u-

gującej ludność zamieszkałą w aglo-
meracjach, związanych z wielkimi

okręgami przemysłowymi.
Dlatego też wydaje , się, że za-

miast przedstawionej wyżej kon-

cepcji wielkiego rozwoju istnieją-
cych okrpgów przemysłowych, moż-
na przedstawić inną. zdaniem auto-

ra. znacznie efektywniejsza propo-

zycle.
Prooozycła t« polegałaby np. na

zmniejszeniu zatrudnienia w

p-zemyśle w tych okresach do r.

1990 o 1/3 w porównaniu ze sta-

nę"! z r. 1970. t.j. do 2 min osób

(150 tvs. zatrudnionych na 1 okręg),
przv ok. 2.5 -krotnvm wzroście pro-

dukcji w nich i stopniowym prze-
suwaniu zatrudnienia z przemysłu
do działu usług i nauki.

Cały Dlancwanv przyrost zatrud-
nienia w przemyśle, powiększony o

snadek zatrudnienia w wielkich
okresach przemysłowych oraz o

snadek zatrudnienia w stopniowo
ograniczanych oraz likwidowanych
rozproszonych małych zakładach w

rralvch miastach i osiedlach, zo-

stałby skierowany do szybko roz-

budowywanych ośrodków przemy-

słowych w miastach typu opty-
malnego.

Wydaje sie najbardziej prawdo-
podobne. że takie osrrniczenie
wzrostu produkcji w istniejących

okręgach przemysłowych pozwoliło-
by uzyskać względnie tanie { efek-

tywne przyrosty produkcji w ra-

mach modernizacji i rozbudowy
istniejących zakładów i infrastruk-
tury technicznej oraz budowy no-

wych zakładów w tych okręgach,
natomiast dalszy jej wzrost do gra-
nic proponowanych w aktualnym
wariancie byłby wg wszelkiego
prawdopodobieństwa znacznie droż-

szy, aniżeli analogiczny rozwój pro-
, dukcji w proponowanych tu mia-

stach „optymalnych", które rów-
nież rozporządzałyby rozwiniętą ko-

operacja międzyzakładową, sprawną
infrastrukturą techniczną oraz za-

pleczem instytutów naukowych i

wyższych uczelni.

Największe bezpośrednie korzyści
ekonomiczne wynikłyby ze stopnio-
wej likwidacji zakładów rozproszo-
nych po małych miastach, w miarę
ich zużycia technicznego i ekomómi-

cznego i zastępowania ich znacznie

większymi i nowocześniejszymi za-

kładami, znajdującymi się w mia-
stach „optymalnych.". Tu bowiem

chodziłoby nie tylko o problemy lo-

kalizacji i infrastruktury, ale rów-
nież o to, że zwiększenie skali pro-
dukcji umożliwiłoby uzyskanie ta-

kiego poziomu wydajności pracy,
którego 'tóe można esią&niąć w ma-

łych zakładąch. Dla uzmysłowienia
skali zagadnienia warto wskazać, że
małe zakłady w Polsce w przemyśle
uspołecznionym w liczbie ok. 50 tys.
zatrudniały w r. 1970 średnio ok. 36
nsób i absorbowały 42% ogółu za-

trudnionych. Ogromna ich część jest
rozproszona w małych miasteczkach
i osiedlach. Założenie dalszego roz-

woju małych miast i związanych z

nimi małych ośrodków przemysło-
wych oznacza nieuchronnie dalszą
kontynuację linii na rozproszenie i
niski poziom techniczny znacznej
części przemysłu, zaś koncentracja i

powiększenie skali tych zakładów w

proponowanych tu miastach „opty-
malnych" umożliwi uzyskanie szyb-
szego wzrostu wydajności pracy, a

często również niższej kapitałochłon-
ności wzrostu produkcji.

Wydaje się więc racjonalnym
przedstawienie propozycji, aby w

planowanych do rozwoju 80 ośrod-
kach przemysłowych, z których o-

gromna większość mogłaby się w

tym okresie przemienić w racjonal-
ne i racjonalnie rozplanowane kom-

pleksy produkcyjne „optymalnych"
miast, skupiło się ok. 60% ogółu
zatrudnionych, tj. 4 min średnio po
50 tys. zatrudnionych na 1 ośrodek

przemysłowy.
Przy takiej liczbie zatrudnionych,

ośrodki przemysłowe mogłyby stać

się równorzędnymi partnerami ist-

niejących okręgów przemysłowych, a

zatrudnienie w nich odpowiadałoby
w przybliżeniu wielkości miasta o

200—300 tys. ludności, tj. miasta

„optymalnego", o którym była mo-

wa poprzednio.
W ten sposób można byłoby prak-

tycznie skorelować rozwój miast

„optymalnych" i związanych z nimi
ośrodków przemysłowych,. o siągając
również w zakresie bezpośredniej-
efektywności rozwoju produkcji
przemysłowej lepsze wyniki, aniżeli
w aktualnie preferowanym warian-
cie. Skala możliwej do uzyskania
poprawy wymaga szczegółowych ba-

dań, ale sama możliwość jej uzyska-
nia tą drogą wydaje się być prawie
pewną. W ten sposób, okazuje się,
że można uniknąć w nadchodzącym
okresie sprzeczności miedzy wyma-
ganiami racjonalizacji rozmieszcze-
nia ludności z punktu .widzenia kry-
teriów stiołecznych, a wymagania-
mi maksymalizacji efektywności
wzrostu produkcji, co było niemo-
żliwe do uzyskania w okresie ubieg-
łym z przyczyn przedstawionyfch wy-

żej.

ZMIANY
STRUKTURY AGRARNEJ

Jak dotychczas nie usunięto u nas

rozdrobnienia agrarnego wsi i ak-
tualne projekty nie przewidują ra-

dykalnego wzrostu powierzchni go-
spodarstw chłopskich w' okresie do

roku 1990. Szczególnie duże rozdro-
bnienie gospodarstw istnieje i pozo-
stanie w regionach południowych,
wschodnich i centralnych o stosun-

kowo niskim stopniu «urbanizacji i

uprzemysłowienia.
Jak wykazano poprzednio, można

w ramach tych samych środków na

mieszkalnictwo znacznie zwiększyć
zakres urbanizacji, a tym samym
zmniejszyć liczebność gospodarstw
dwuzawodowych i ogólną liczbę go-
spodarstw chłopskich, redukując tą
droga również różnice między skraj-
nymi grupami gospodarstw i ograni-
czając tę nieracjonalną społecznie
część dochodów chłopskich, która

wynika nie z tytułu pracy, a z ty-
tułu posiadania ziemi.

Z kolei poprzez przyspieszoną ur-

banizację i uprzemysłowienie, w

myśl przedstawionych poprzednio
propozycji, rejonów zacofanych do-

tychczas pod tym względem, można

byłoby w szczególności rozładować
tanim kosztem społecznie nieproduk-
tywne, znaczne nadwyżki ludności

rolniczej w tych rejonach, przy czym
procesy urbanizacji mogłyby w tym
przypadku przebiegać łagodniej, ze

względu na większe możliwości do-

jazdów przez pewien czas ludności

zatrudnionej poza rolnictwem do

szybkó rozwijanych w poszczegól-
nych regionach, ośrodków przemy-
słowych.

Z punktu widzenia ogólnego bilan-
su siły roboczej stworzenie sprzyja-
jących warunków dla szybkiego
zmniejszania liczby ludności rolni-

czej stworzyłoby jednocześnie możli-
wości szybkiego przezwyciężenia de-

ficytu zatrudnienia w usługach, co

jest główna przyczyną ich niedoroz-

woju w Polsce i niewłaściwej w

związku z tym struktury konsumpcji,
o zbyt niskim udziale wydatków na

usługi i zbyt wysokim udziale wy-
datków na artykuły żywnościowe.
Te ostatnie muszą przecież wystar-
czyć na zapewnienie odpowiednich
dochodów zbyt licznej w Polsce
ludności rolniczej. Wvsoki udział

wydatków na żywność powoduje z

kolei zbytnie spłaszczenie płac, co

osłabia siłę bpdźców materialnych
do wzrostu wydajności Drący.

Z powyższego widać, jak wielkie

ogólnospołeczne pozytywne efekty,
zwiazane z przyspieszeniem prze-
mian w rolnictwie można uzyskać
dzięki odpowiedniemu sterowaniu

tempem urbanizacji, rozmieszcze-
niem mieszkalnictwa i przemysłu.
Jednakże na tym sprawa bynajmniej
sie nie wyczerpuje. >

Przyspieszenie zmniejszania liczby
gospodarstw chłopskich jest w sta-
nie rozwiązać pozornie nierozwiazal-
ne sprzeczności, miedzy wymagania-
mi osiągnięcia wzrostu dochodów
rodzin chłopskich w tempie nawet

wyższym aniżeli rodzin zatrud-

nionych poza rolnictwem. (ce-
lem kompensaty trudniejszych wa-

runków nracv i bytu oraz zapobie-
żeniu ucieczce z rolnictwa) stabili-

zacja cen artykułów rolnych i uzy-
skaniem wewnątrz gospodarstw
chłopskich niezhednej akumulacji
dla ich intensyfikacji i przebudo-
wy technicznej.

Przeprowadzone przeze mnie sza-

cunki wykazują, że no. przy prze-
siedleniu sie dwuzawodowych rodzin

chłopskich do miast, byłoby możliwe
3-krotne zwiększenie powierzchni sta-

tystycznego gospodarstwa chło^He-

go (powyżej 0,5 ha) w roku 1990 w

stosunku do stanu z roku 1970, tj.
do wielkości ok. 16 ha.

Umożliwiłoby to przy zachowaniu

istnieiacych cen i olanowanej in-

tensyfikacji produkcji rolnej, zrów-
nanie poziomu soożycia rodzin rol-

niczych i pozarolniczych w r. 1990,
przy bardzo oowpżnym wzroście
akumulaHi wewnątrz gosood?rstw
chłonskich. Aktualne przymiarki
planistyczne tego jednak nie prze-
widują, gdyż zakłada sie w nich
wzrost obszaru gospodarstwa śred-
nio tylko do 10. a nie 16 ha.

Rodzinv dwuzawodowe, które

przesiedliłyby się do dużych miast,
uzyskałyby nieporównanie lensze
warunki bytowe oraz znacznie lep-
sze warunki dla wzrostu kwalifikacji
i zarobków, w tym również człon-
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ków rodzin, (głównie kobiet) pracu-
jących obecnie nieefektywnie w ma-

łych gospodarstwach, a którzy zna-

leźliby znacznie bardziej dochodową
pracę w przemyśle lub usługach.

Praktyka szeregu krajów pokazu-
je, że intensyfikacja gospodarki
chłopskiej i stopniowe powiększanie
obszaru rodzinnych gospodarstw rol-

nych przy stopniowym wzroście ich

mechanizacji i odpływie ludności

rolniczej, może w ciągu długiego
okresu zapewnić bardzo szybkie tem-

po wzrostu wydajności pracy, szyb-
sze aniżeli w przemyśle. Tak np. w

Europie zachodniej w ciągu lat 1950
— 70 wynosiło ono ok. 7% rocznie, to

jest przeszło 2 razy więcej aniżeli w

Polsce w tym okresie. Aktualnie
obecnie wydajność pracy w rolnict-
wie rozwiniętych krajów Europy Za-

chodniej jest kilkakrotnie wyższa
niż w Polsce. Mimo to rozwój ten

okazał się w praktyce bardzo tani,
co znalazło swój wyraz w tym, że
udział rolnictwa w ogólnych nakła-
dach inwestycyjnych tych krajów
systematycznie spadał w ostatnich
latach i obecnie nie przekracza 7%,
podczas gdy w Polsce wynosi on ok.

15%, a w przyszłoście również nie

przewiduje się istotnego spadku tego
udziału.

Także nasza praktyka pokazuje,
że rozwój gospodarstw chłopskich
jest naimniej kapitałochłonny i naj-
mniej obciąża finanse państwa.

Stworzenie więc obiektywnych
warunków dla szybkiego wzrostu

siły ekonomicznej gospodarstw
chłopskich oznacza możliwość znacz-

nego potanienia kosztów rozwoju i

uzdrowienia struktury agrarnej rol-
nictwa, poważnego odciążenia pań-
stwa od wydatków inwestycyjnych
na te cele, przy jednoczesnym coraz

ściślejszym wiązaniu gospodarki
chłopskiej z całością planowej gospo-
darki socjalistycznej, które zresztą
dokonywa się już obecnie w ramach

" nowej polityki rolnej.
Przyszła przemiana rodzinnych go-

spodarstw chłopskich w gospodar-
stwa uspołecznione będzie niezbędna
przede wszystkim celem wyrównania
warrnków socialnych. Drący i wvno-

czynku.^ale wszystkich zatrudnio-

nych (w przyszłości również przez
ewentualne zamieszkanie w mia-

stach).
Ta przemiana będzie się mogła do-

konać o wiele łatwiej, jeśli będzie
ona polegała np. na połączeniu (wg
propozycji autora) jednego miliona

silnych gospodarstw typowo rolni-

czych, aniżeli na łączeniu większej
liczby gospodarstw słabszych w du-

żym stopniu dwuzawodowych.
Bardzo wielkie możliwości doko-

nania manewru przestrzennego w

rolnictwie i uzyskania ogólnego
wzrostu efektywności jego rozwoju
oraz obniżki nakładów na ten roz-

wój są związane z ewentualnym po-
ważnym zmniejszeniem powierzchni
użytków rolnych o słabe grunty i

zwiększeniem powierzchni lasów.
Taka ewentualność powinna zostać

poważnie zbadana, ponieważ zasto-
sowanie nowoczesnych metod ilo-

ściowego wzrostu i jakościowej po-
prawy plonów oraz obniżki jedno-
stkowego zużycia pasz na spasanie
zwierząt umożliwiają dokonanie ta-
kich zmian przy wysokim Doziomfe

zaspokojenia potrzeb żywnościowych
ludności i dużym eksporcie żywno-
ści.

Zwieksżenie lesistości kraju poz-
woliłoby też na rozszerzen'e atrak-

cyjnych terenów rekreacyjnych w

całej Polsce, wokół wszystkich du-

żych miast 1 zbliżenie ich do lud-
ności.

Następną dziedziną, obiecującą
być może jeszcze więcej korzyści
ekonomicznych przy racjonalizacji
zasospodaro wania przestrzennego
wg przedstawionej tu koncepcji, jest
infrastruktura techniczna miejska 1

pozamiejska, obsługująca potrzeby
ludności i gospodarki.

• ) Majątkochłonność Jest' tu obliczana
Jako stosunek wartości majątku trwale,
go do dochodu narodowego.
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Zasoby, to rzecz korzystna. Nie wystarczy jednak je
mleć, trzeba umieć w sposób racjonalny nimi gospo-
darzyć, wykorzystać potencjalne możliwości tkwiące
w zasobach naturalnych I materialnych, finansowych
i intelektualnych. Dotyczy to zarówno mikroekonomii

domowej (nie zaleca się np. przechowywania zapa-
sów gotówkowych w blelliniarce pod prześcieradła-
mi), jak I zjawisk makroekonomicznych, występują-
cych w skali gospodarki narodowej.
O zasobach mówię często geolodzy. Ich prace po-
szukiwawcze I dokumentacyjne dają nam obraz bo-

gactw naturalnych, które spoczywają „w banku ziem-
skim". Które z nich wydobywać, jakimi metodami,
jak przetwarzać, na co; jak daleko posuwać się z

przetwórstwem; czy eksportować surowce, czy pół-
fabrykaty, czy wyroby finalne; z czyich doświadczeń

czerpać — w wypadku braku własnych, z kim się
wiązać w ramach współpracy gospodarczej — jeśli
własne siły techniczne, finansowe, ekonomiczne oka-

zują się zbyt słabe dla podjęcia eksploatacji — oto

garść pytań, na które trzeba odpowiedzieć przy oka-

zji każdego nowego odkrycia, każdego poszerzenia
udokumentowanych zasobów. Chodzi bowiem o to,
by przyniosły efekt optymalny.

PODCZAS
reporterskiej podróży

po Rumunii miałem okazję zwie-
dzić trzy wielkie kombinaty

chemiczne w Pitesti, w Rimnicu Vii.
cea i w Brazi. Odniosłem wrażenie,
że w rozważaniach nad rozwojem
gospodarczym kraju towarzysze ru-

muńscy postawili wysoko na inten-

sywny rozwój przemysłu chemiczne-

go, dążąc do wykorzystania zasobów

naturalnych, którymi kraj dysponu-
je. "

Wiceminister przemysłu chemicz-

nego inż. Gheorge A. Caranfil zwró-
cił naszą uwagę na podobieństwo
zarówno, w kształcie granic pań-
stwowych i rozmiarach kraju mię-
dzy Polską a Rumunią, jak i w dzie-
dzinie występowania niektórych su-

rowców,' na • których bazuje chemia.

Podobieństwa, a nieraz równoleg-
łość poczynań występują również w

kierunkach rożWoj owych tego prze-

mysłu i w Polsce i w Rumunii. Po-
równania mogą się okazać godne
uwagi.

Punktem wyjścia, podstawą na

której bazuje rozwój rumuńskiej
chemii, są krajowe zasoby takich

surowców, jak ropa naftowa, gaz
ziemny, sóJl ffl. • dwudzićstolećii'
1951—1971 rozwijała "sięprzećięt1
ną dynaYnlk|>2i,7 prdić.-. rbczńtó*. Pet-

rochemia, jedna ż młodśżycH.inaj-
bardziej efektywnych ekonomicznie

dziedzin, w latach 1965—70 cztero-
krotnie zwiększyła rozmiary produk-
cji. Dla ukazania faktycznego tem-

pa wzrostu rzućmy okiem na parę
wybranych produktów:

Produkt 1951 1971

Wydobycie ropy (w tys.' toń) S 047': .13 791
Produkcja benzyn

(w tys. ton) 1502 3 017

Wydobycie gazu ziemnego
(w mld m->) 3350 26719

Soda i produkty pochodne '

(w tys. ton) 3469 30400
Nawozy chemiczne — w

100 proc. czystego skład- ,

nika (w tys. ton) 0,6 1082
Masy plastyczne i żywice

syntetyczne — w czystym
składniku (w tys. ton) 0,359 251

Włókna chemiczne (w ton.) 2 282 95 401
Kauczuk syntetyczny

(w tonach) 5.906*') 71001

*) Dane Z 1963 r.

Inwestując z rozmachem w chemię
•— większość kombinatów liczy so-

bie mniej niż 10 lat — szczególną
uwagę zwraca się na ich nowoczes-

ność, na światowy poziom rozwią-
zań, własnych bądź licencjalnych,
na wysoki poziom • automatyzacji.
Dzięki temu możliwe jest , uzyska-
nie przy obsłudze nowych obiektów

wysokich wskaźników wydajności
pracy, sięgających 600 tys. lei rocz-

nie na 1 zatrudnionego (100 lei =

184 zł).

W PITESTI

Nad Zakładami Petrochemicznymi
w Pitesti, podobnie jak nad naszymi
rafineriami, płoną pochodnie. Dyrek-
tor Titus Aiexandrescu opowiada
krótką historję Kombinatu: tempo
budowy było szybkie. W roku 1967

rozpoczęto budowę,, pierwsze../pro-
dukty . uzyskano pod koniec 1969 '

r.

Oficjalne przekazanie do ruęłiu'. w

1970 r. W roku 1972 zakończono in-
westowanie tzw. pierwszego etapu.
Ten pierwszy etap części rafineryj-
nej kombinatu oznacza przeróbkę
3,5 min ton ropy. Uzyskanie całej
gamy benzyn, paliw, olejów, węglo-
wodorów. W części petrochemicznej,
której pierwszym ogniwem jest py-

roliza, otrzymuje się etylen, propy-
len i w dalszych stadiach poliety-
len, polipropylen, etylobenzen,. sty-
ren, polistyren, akrylonitryl, glikole
itd. Obecnie, w latach 1973—75, re-

alizowane jest drugie stadium roz-

wojowe Kombinatu. Po jego ukoń-
czeniu Kombinat Petrochemiczny i

Rafineryjny z Pitesti przerabiać- bę-
dzie 7 min ton ropy, a 'globalna
wartość jego produkcji wzrośnie 2,5
raza. j

— Nastawiamy się — mówi dy-
rektor ALEXANDRESCU — na głę-

boką przeróbkę ropy. Staramy się,
by własną ropę naftową w większej
mierze wykorzystywać jako źródło
surowców chemicznych, w mniej-
szej jako paliwo. Porównując war-

tość surowca z gotowymi produktami
uzyskujemy średnio siedmiokrotny
wzrost wartości, a przy niektórych
konkretnych produktach np. przy-
masach plastycznych, nawet trzy-
dziestokrotne pomnożenie wartości.

Niektóre z półproduktów otrzymy-
wanych w Pitesti przesyłane są na-

stępnie do innych zakładów np. a-

krylonitryl do Savinesti, gdzie za-

mienia się w syntetyczne* włókno,
które znów jest dwudziestokrotnie

cenniejsze od wyjściowego, półpro-
duktu. Żaden przemysł nie daje tak

wysokich i tak szybkich zysków.
Opłaciło się kupować licencje na

pierwszy trudny początek. Obecnie
Rumunia dopracowała się własnych
rozwiązań. własnych technołogii
t konstrukcji, i sama zaczyna je

eksportować.
— Przykład z innej fabryki, z ra-

finerii, Brazi: koszt zakupu licencji
i urządzeń do produkcji polietylenu
spłacony został, wpływami dewizo-

wymi zesprzedaiiy ^go tworzywa
titf/fynfcjt' Ża(frąif4eiti0, ćiągkS lat,
nie lićzcic oczywiście dósig$j> na po-.

trżeiy'własne'.. ŹĘmK^ąupóy^ do

produkcji włókna syntetycznego ty-
pu elany, kosztuje 500 lei za tonę,
zaś; gotowa tkanina ma wartość 40

tys. lei za tonę.

Problem lokalizacji. Dlaczego wła-
śnie tu w Pitesti wybrali miejsce,
pod budowę Kombinatu?

— Zadecydowały dwa względy:
bliskość źródeł surowców i względy
społeczno-gospodarcze. Potrzeba

równomiernego • rozwoju kraju. :

W RIMNICU V1LCEA

Pokłady kamienia wapiennego
i soli, zasoby gazu ziemnego i woda,
którą niesie Olt (Aluta) były prze-
słankami budowy w Rimnicu Vilcea
kombinatu chemicznego, tu również
mieści się siedziba Chemicznej Cen-
trali Przemysłowej „Nieotgańika".
Profil produkcji nie jest jednak
„czysty", fabryka sody, którą tu zbu-
dowano w 1959 roku, stopniowo ob-
rastała innymi technologiami.

W zakresie produkcji sody Polska
i Rumunia zajmuje zbliżoną pozycję.
Nasz udział w światowej produkcji
sody kalcynowanej wynosi 3,9 proc.
— Rumunów 3,5 proc. W zakresie

produkcji sody kaustycznej i my
i dni — 1,5 proc. produkcji świato-

wej.
— Zaczynaliśmy od sody — opo-

wiada dyrektor Kombinatu inżynier
CORNELIU TODEREANU —jej pro-

dukcja w ciągu 14 lat do dnia dzi-

siejszego zwiększyła się trzykrotnie.
W budowie znajduję się jednak dru-

ga fabryka sodowa, która pozwoli
podwoić obecną produkcję i osiąg-
nąć poziom 1 miliona ton sody rocz-

nie.
— W 1966 roku ruszyła w Rim-

nicu Vilcea budowa drugiej części
Kombinatu, części petrochemicznej
— dominantą tej części są oksyal-
kohole; oktanol, butanol, izobutan,

tlenek, etylenu, glikol, a także środki

ochrony roślin, np. Lindan. Zapo-
trzebowanie na te produkty jest
wielkie i w najbliższym czasie nowe

podjęte inwestycje pozwolą pięcio-
krotnie zwiększyć ich produkcję.

Trzecim działem Kombinatu aą
chloropochodne. Tu na pierwsze
miejsce wybija się (poza elektrolizą
chloru ma się rozumieć!) produk-
cja PCV. W tym dziale również w

najbliższych latach chcemy 4-5-
krotnie zwiększyć produkcję.

Wchodząc na teren Kombinatu,
ze względów bezpieczeństwa wypo-
sażeni zostaliśmy w maski przeciw-
gazowe. Przepisy bhp obowiązują ro-

botnika, dyrektora i gościa. Jednak
na całym terenia Kombinatu atmo-

sfera jest wyjątkowo czysta. Nie by-
ło czuć charakterystycznej, ksztu-

szącej woni chloru. Instalacje są
szczelne; chemia nie musi być uciąż-
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liwa dla otoczenia i dla obsługują-
cych. Instalacje produkcyjne budo-
wane są przeważnie na wolnym po-
wietrzu, większość z nich wyposa-
żona jest w automatyczne sterowa-

nie; przez szklane, panoramiczne
szyby widać jak na dłoni całą wyt-
wórnię. Obok pulpitu sterowniczego
stoi z reguły wierny model całej
instalacji. Kiedyś był potrzebhy przy
montażu urządzeń, dziś służy jako
pomoc przy szkoleniu obsługi, a w

razie awarii ułatwia nieraz lokali-

zację newralgicznego punktu. Auto-
matyzacja pozwala na daleko idące
zmniejszenie brygad roboczych. Na

całym wydziale polimeryzacji PCV

spotkałem 6 osób.

— „Ale nasze autoklawy są jesz-
cze stosunkowo niewielkie —

stwierdza mój towarzysz — jest ich
może 20 i każdy o pojemności 20 m'\
U Hoechsta w NRF tę samą pro-

dukcję uzyskuje się z 2 autokla-

wów, każdy o pojemności 200 m3".

W BRAZI

Zanim wyruszymy w teren (a teren

jest olbrzymi — 400 ha) inż. CON-
STANTIN POPESCU demonstruje
nam makietę: oto Brazi, kombinat

rafineryjny 1 petrochemiczny w mi-
niaturze. Jednym rzutem oka można

dgarnąć 16 wielkich instalacji. Ra-
fineria stanowiła niegdyś własność

spółki rumuńsko-holenderskiej. Zni-
szczenia wojenne sięgały blisko 100

proc. Podczas odbudowy odtworzono

najpierw stan przedwojenny, lecz

prawdziwy rozwój rozpoczął się do-

piero po nacjonalizacji. Brazi to ru-

muński Płock. Zbliżony profil pro-
dukcyjny, wszelkie gatunki benzyn,
węglowodory aromatyczne: benzen,
ksylen, paraksylen, koks rafineryjny.
Dziś przerabia się tu 4 min ton ropy.

Poczynając od roku 1963 realizując
postanowienia IX Zjazdu Rumuń-

skiej Partii Komunistycznej zaczęto
rozwijać część petrochemiczną Kom-

binatu. W 1965 r. ruszyła pierwsza
wytwórnia — rzecz w tym, by z

1 tony ropy po przetworzeniu uzy-
skać wartość najwyższą. Początkowo
bazowano na obcych licencjach, roz-

wiązania własne stanowiły zaledwie
20—30 proc. Obecnie sytuacja się
odwróciła. Własne rozwiązania sta-

nowią 70—"80 proc.

O sukcesie — zdaniem towarzyszy
rumuńskich — zadecydowały trzy
czynniki e utworzenie silnego zaple-
cza naukowo-badawczego; rozbudo-
wa szkolnictwa zawodowego, zwła-
szcza stopnia średniego i wyższego,
(w produkcji dobrze „sprawdzają
się" inżynierowie przysłani po 3-let-
nim kursie nauczania); i wreszcie
utworzenie własnej bazy produkcyj-
nej aparatury maszyn i urządzeń
chemicznych. Brak tego przemysłu
pracującego na potrzeby chemii był
niegdyś znacznym hamulcem. Obec-
nie z importera Rumunia stała się
również eksporterem urządzeń che-

micznych, stała się partnerem w tej
dziedzinie. Uważa się tu słusznie, że

rozwój szeroko rozumianego zaple-
cza: materialnego i intelektualnego
wyprzedzać powinien właściwy roz-

wój wyobrażanej gałęzi produkcji.

W Brazi znaleźć można jeszcze
można niektóre instalacje stare,
przestarzałe, pracujące od założenia

fabryki, „o 30 lat za długo" — jak
żartobliwie stwierdza nasz informa-
tor. Uważa się tu ogólnie, że w tych
przemysłach, które rozwijają się
szybko i są swego rodzaju nośnika-
mi postępu, stopa amortyzacji po-
winna być wysoka i powinna stwa-
rzać szansę częstej modernizacji
lub nawet kompletnej wymiany.

W BUKARESZCIE

Wiceminister Przemysłu Chemicz-

nego, inż. GHEORGE A. CARNAFfL.

wylicza na palcach jednej ręki ma-

jątek trwały chemii, z jakim star-

towała w 1948 roku: dwie fabryki
— jedna w Fagaras, druga w Tir-
naveni i jeszcze jakieś niewielkie

wytwórnie farb, lakierów, farmace-
utycznej konfekcji. Obecnie rumuń-
ski przemysł chemiczny zatrudnia
154 tys. pracowników, a w roku
1977 przekroczy 200 tysięcy.

W trzech kolejnych pięciolatkach
produkcja multiplikowała się 2,4^-2 ,3
—2,2 raza. W podziale środków in-

westycyjnych, w skali gospodarki
krajowej 22 proc. bierze chemia, z

tego 30 proc. Petrochemia. Ten trend

rozwojowy pragnie się utrzymać; za-

leży zwłaszcza, aby nie wystąpiły
niekorzystne wahania; aby krzywa
rozwoju utrzymywała stały kąt.
wznoszenia, a nie przypominała si-

nusoidy. W roku ubiegłym urucho-
miono 140 instalacji produkcyjnych,
w bieżącym ma być oddane do ruchu
280 (!), w roku przyszłym 150.

Szczególne trudności wystąpiły w

tych okręgach kraju (judecach), w

których przeYnysł chemiczny nie miał
jeszcze tradycji. W zawodowych
szkołach chemicznych kształci się
aktualnie 60 tys. młodych ludzi — to
źródło kadr. Przy wielkich kombi-
natach z reguły funkcjonują szkoły
majstrów, a także szkoły inżynier-
skie, uczące w 3-letnich cyklach in-

żynierów ruchu. Szczególne znaczenie
działacze gospodarczy Rumunii przy-
wiązują do 5 branż chemicznych:
petrochemii, produkcji mas plastycz-
nych, nawozów sztucznych i środków

ochrony roślin, paliw i materiałów
dla przemysłu motoryzacyjnego,
tworzyw i materiałów przemysłu
lekkiego.

Jak widać ten profil, traktowany
z grubsza, pokrywa się z uprofilo-
waniem polskiej chemii. Czy istnie-

je między nimi współpraca, wymia-
na doświadczeń?

Wiceminister CARANFIL podkre-
śla, że obecnie na świecie chemicy
znają ponad 5 min różnych związ-
ków chemicznych. Jest nie do po-

myślenia, by jeden kraj mógł opa-
nować tę mnogość procesów techno»

logicznych, konieczna jest specjali-
zacja, wymiana produktów. Lecz
także wymiana doświadczeń, doku-

mentacji, myśli technicznej. Mini-
ster zna polską chemię, uważa, że
choć pierwsze kroki na drodze bi-

lateralnej współpracy są uczynione,
to możliwości są oczywiście szero-

kie.

Duże możliwości stwarza specjali-
zacja w zakresie produkcji maszyn
i aparatury chemicznej. Rumunów

np. interesują polskie rozwiązania
w zakresie automatyki i techniki

pomiarowej, W zakresie samych pro-
duktów, w wyniku zawartych poro-
zumień, Rumunia na potrzeby dwóch

krajów- dostarczać będzie włókno po-
liakryłonitrylowe. Polska zaś, rów-
nież na potrzeby obu partnerów,
włókno polipropylenowe. Rumunia
chce rozbudować swoie moce w za-

kresie kauczuku poliizoprenowego,
biorąc pod uwagę również potrzeby
polskie. Rumunów interesują z gru-
py środków ochrony roślin pewna

herbicydy, a także sposoby zagospo-
darowania fosfogipsu.

Reforma administracyjna, która Z

dawnych 14 zjednoczeń utworzyła
siedem .central przemysłowych, wy-

posażonych w znacznie większą sa-

modzielność gospodarczą, pomaga u-

trzymać wysokie tempo rozwoju.

Warto przypomnieć, że w latach
1965—70 wzajemne obroty polsko-
-rumuńskie zostały podwojone, a u-

mowa na lata 1971—75 przewiduje
dalszy wzrost o 75 proc. Tak, że war-

tość tej wymiany osiągnie 4 mld

złotych dewizowych. W polskim ek-

sporcię do Rumunii jego wartość

przewyższyła w ub. roku 350 min
zł dewizowych. Główne miejce zaj-
mują maszyny i statki. Natomiast
w imporcie główną rolę odgrywają
wyroby przemysłu elektrotechnicz-

nego. lokomotywy spalinowe i che-
mikalia. L. F,

robotron
Mamy go!

bme

Biiromaschinen-Export GmbH Ber-
lin NRD — 108 Berlin, Friedrichstr.
61. Niemiecka Republika Demokra-

tyczna

Przedstawicielstwo w Polsce

BME, Biuro Techniczno-Handlowe

przy Ambasadzie NRD

Warszawa, ul. Filtrowa 62 m. 63 .

Sprzedaż i informacje:
Biuro Generalnych Dostaw

MERA-ELWRO-SERVICE

Wrocław, ul. Ostrowskiego 32.

Właściwy stosunek szczególnie pomiędzy racjonaliza-
cją procesów a niezbędną techniką przyrządową dzię-
ki zestawowi komputerowemu małego typu KRS 4200.
A do tego wstępnie opracowane programy I projekty
z zakresu techniki zastosowań — dla Waszych przed-
sięwzięć w dziedzinie automatyzacji.

Niezawodność, elastyczność układu I ekonomicznie ko-

rzystne proporcje między ceną a efektywnością — oto

cechy wielkości — cechy zestawu komputerowego ma-

łego typu KRS 4200.

Powinniście zasięgnąć konsultacji.

Zestaw komputerowy małego ty-
pu KRS 4200

z urządzeniami peryferyjnymi ro-

dziny komputerów ROBOTRON

4000.

Długość słowa 16 bitów.

Pojemność pamięci 4, 8, 16 tysię-
cy słów.

Czas cyklu 1,3 us

Szybkość operacji 74 000 op/s
I 22-o

Nr 35 (1146) 2.IX. 1975 r.
ŻYCIE GOSPODARCZE STRONA fi



ZE ŚWIATA v

Współpraco inwestycyjna
ZSRR-Finlandia

Związek Radziecki i Finlandia

mają już spore doświadczenie , we

wspólnej budowle obiektów przemy-

słowych na terytorium obu krajów,
gdyż współpracują w realizacji sze-

regu wielkich projektów. Przy po-

mocy technicznej ZSRR buduje się
pierwszą w Finlandii elektrownię a-

tomową oraz wielki piec hutniczy.
Do 1974 r. zostanie zbudowana przez

przedsiębiorstwa radzieckie pierwsza
nitka rurociągu gazowego, którym
Finlandia otrzymywać będzie ra-

dziecki gaz ziemny. Natomiast fiń-

skie firmy i robotnicy fińscy uczest-

niczą w budowie przedsiębiorstw
przemysłu leśnego w ZSRR oraz w

rozbudowie i modernizacji kombina-

tu celulozowo-papierniczego w ra-

dzieckiej Karelii.

W przyszłości w Finlandii przy-

stąpi si^ do budowy s udziałem

ZSRR drugiej elektrowni atomowej
1 zbuduje się przy pomocy ZSRR

dalszy wielki piec hutniczy. Z kolei

Finlandia przygotowuje się do udzia-

łu w realizacji projektu eksploatacji
dużych złóż rudy żelaza w Karelii.

(S)

Francusko-węgierskie
komputery

Na francuskiej licencji produko-
wane są na Węgrzech elektroniczne

maszyny liczące typu 1010-B i 1010-
-B M . Do końca obecnego planu pię-
cioletniego przewiduje się wyprodu-
kowanie około 300 takich urządzeń.
Ich konstrukcja pozwala włączyć je
do jednolitego systemu urządzeń
komputerowych krajów socjalistycz-
nych RIAD: Maszyny typu 1Ó10-B
stanowią podstawę do seryjnej pro-

dukcji komputerów R-10, w których
budowie Węgry specjalizują się w

ramach podziału produkcji w RWPG.

Są to komputery trzeciej generacji
i mogą być wykorzystane samodziel-
nie lub współpracować z radzieckimi

komputerami R-50 i R-60, najwięk-
szymi w systemie RIAD. (S)

Paryski ośrodek finansowy
Giełda paryska staje się jednym

t bardziej aktywnych ośrodków fi-

nansowych w Europie, w bieżącym
roku bowiem notowano tu najwięk-
sze hossy. Walory firm francuskich

zwyżkowały w tempie kilkakrotnie

szybszym niż w innych krajach za-

chodiupeuropejskięh, ponieważ go-
spodarka francuska przeżywa okres

ekspańsji. Równocześnie: rząd fran-
cuski dołożył starań, aby nadać pa-

ryskiemu rynkowi finansowemu u-

przywilejowane miejśce w Europie:
dotycźy to takich kwestii jak np.
zniesienie kontroli tytułów dewizo-

wych, swoboda negocjowania tran-

sakcji walorami ruchomymi itp. (S)

balnej produkcji przemysłowej NRF

wyniesie około 33 proc., przy czym
w wielu branżach przekroczy 50

proc. (np. w przemyśle.samochodo-
wym zwiększy się do około 70 proc.) .

(S)

Europejskie kapitały
płyną za ocean

W wyniku perturbacji walutowych
krajów kapitalistycznych wielkie ka-

pitały zaczynają szerzej napływać z

Europy Zachodniej do Ameryki. Na-

stąpiło więc odwrócenie kierunku

charakterystycznego dla czasów po-

wojennych. Zachodnioeurppejscy
byznesmeni posługują się walutami

„przecenianymi", aby kupować ame-

rykańskie akcje, które, wydają się
dość tanie wskutek dewaluacji dola-
ra. Największą działalność na tym
polu wykazują Brytyjczycy, Niemcy
i Francuzi. Europejczycy wykorzy-
stują zwiększoną siłę nabywczą
swych walut w sytuacji, gdy trudniej
eksportować towary na rynek USA,
lecz opłaca się kupować dolarowe

aktywa; (S)

Kryzys angielskich stoeznl

Podczas gdy światowa produkcja
statków wzrasta corocznie o ok. 10

proc., a w ciągu ostatnich 15 lat

zwiększyła się z 5 do 25 min ton,
to produkcja stoczni W. Brytanii po-

została w tym okresie na nie zmienio-

nym poziomie 1,2 min ton. Udział

W. Brytanii w rezultacie skurczył się
tu z 24 do 5 proc. Sprawozdanie rzą-

dowe stwierdza, że w stoczniach bry-
tyjskich modernizacja wyposażenia
nie pociągnęła za sobą podniesienia
wydajności i że owa niewydolność
dotyczy też zarządzania i marketin-

gu. Ponadto przemysł stoczniowy od-

czuł dotkliwie liczne strajki. Kryzys
trwa, mimo że przemysł stoczniowy
otrzymuje obecnie znaczną pomoc fi-

nansową ze środków publicznych. (S)

Deficyt handlowy Włoch

Deficyt handlowy Włoch w pierw-
szej połowie bieżącego roku w po-

równaniu z I półroczem 1972 poważ-
nie zwiększył się, bowiem import
wzrósł o 32 proc., podczas gdy eks-

port podniósł się tylko o 6 proc. Nie

bez wpływu na wzrost de^cytu było
przywrócenie w lutym'tego roku

wolnego obrotu dewizami na rynku
włoskim. Tak znaczny wzrost defi-

cytu handlowego stanowi obecnie

jedną z głównych trosk rządu wło-

skiego. (MP)

Prognoza rozwoju NRP

Opublikowana w NRF prognoza
rozwoju społeczno-gospodarczego te-

go kraju do 1985 roku przewiduje,
że W okresie tym przemysł maszyno-

wy będzie się rozwijać w tempie 5

proc. rocznie, elektrotechniczny —

7 proc., chemiczny — 8 proc., a sta-

lowy i włókienniczy 3 proc. W re-

zultacie produkt narodowy brutto

będzie wzrastać w tempie 4,5 proc.
rocznie.

W wyniku zwiększenia roli hand-
lu Zagranicznego w 1985 roku 43

proc. wyrobów przemysłowych sprze-

dawanych w NRF będzie pochodziło
z zagranicy (obecnie udział ten wy-
nosi 19 proc.) . Udział eksportu w glo-

Stany Zjednoczone
zwiększą wydobycie węgla

Stany Zjednoczone dysponują zło-

żami węgla, które szacuje się w

chwili obecnej na 150 mld ton. Wo-

bec obecnego kryzysu energetyczne-

go w USA panuje pogląd, że kryzys
ten nie będzie mógł być zażegnany
bez dalszego rozszerzenia wydobycia
węgla. Stąd też wydobycie węgla ka-

miennego w USA, wynoszące obec-

nie 550 min ton, może być do 1985

roku podwojone, a nawet potrojone.
Przedsiębiorstwa amerykańskie, ko-

rzystając również z środków pań-
stwowych, przeznaczą w tym okre-

sie około 20 mld dolarów na rozwój
przemysłu węglowego.

W centrum uwagi znajdować się
będzie upłynnianie węgla i uzyski-
wanie z niego gazu. W USA odczuwa

się brak gazu naturalnego. Stąd też

rząd popiera budowę urządzeń do

produkcji gazu z węgla. Rząd popie-
ra także wysiłki, zmierzające do zor-

ganizowania produkcji benzyny z

węgla. (S)

Skutki zamknięcia
Kanału Sueskiego

Raport o skutkach zamknięcia Ka-

nału Sueskiego dla światowego han-

dlu stwierdza, że ogólne straty z te-

go powodu szacuje się na 7 mld do-

larów. Szczególnie4-dotknęło to han-

del ropą naftową Bliskiego Wscho-

du i jej przetworami, jak również

handel krajów Afryki Wschodniej
i Azji Południowo-Wschodniej. Naj-
większe wydatki spowodowane zo-

stały przedłużeniem trasy przewo-

zów (wokół Przylądka Dobrej Na-

dziei) i odpowiednim podniesieniem
opłat frachtowych (w latach 1987—

—1971 ok. 4,4 mld dolarów). Zam-

knięcie Kanału spowodowało też

wzrost opłat ubezpieczeniowych. (S)

Turystyczne dylematy Japonii

W wyniku rozwoju gospodarcze-
go swego kraju Japończycy ostatnio

żywiej zainteresowali się turystyką.
W ubiegłym roku bawiło za grani-
cą 1,4 min obywateli japońskich, tj.
0 45 proc. więcej niż w 1971 r. i czte-

ry razy więcej niż w 1968 r. Nato-

miast liczba turystów zagranicznych,
którzy bawili w Japonii w 1972 r.

była tylko o 10 proc. większa niż w

roku poprzednim i wyniosła 724 tys.
Wpływy z turystyki zagranicznej w

1972 r. szacuje się na 201 min dola-

rów, zaś płatności w związku z wy-

jazdem turystów japońskich za gra-

nicę — na 775 min. Tak więc bilans

w dziedzinie turystyki zamknął się
dla Japonii wysokim saldem ujem-
nym. W celu zwiększenia napływu
turystów zagranicznych zaleca się
wzmożenie reklamy za granicą
1 wprowadzenie ułatwień dla tury-
stów. (S)

Coraz więcej campingów

Z danych OECD wynika, że w wy-

soko rozwiniętych krajach kapitali-
stycznych średnio 80 proc. turystów
podróżuje obecnie samochodami.

Stąd też w większości krajów za-

chodnio-europejskich przy wyborze
kierunków rozbudowy bazy turysty-

cznej zaczęto preferować campingi;
tym bardziej że koszt jednego miej-
sca turystycznego na campingu jest
znacznie niższy od kosztu takiego
miejsca w hotelach czy domach tu-

rystycznych. Liczba miejsc campin-
gowych wzrasta bardzo szybko. Naj-
więcej ma ich obecnie Francja (po-
nad milion), następnie Włochy (po-
nad 700 tys.) i Wielka Brytania —

(ponad 600 tys.) . (S)

NA PIENIĘŻNYCH RYNKACH

Ą sierpnia minęły dwa lata od
IO ogłoszenia przez prezydenta

Nixona decyzji o zawieszeniu

wymienialności dolara na złoto. De-
cyzja ta była wyrazem zmiany ukła-
du sił jaka dokonała się w świecie

kapitalistycznym w ciągu ubiegłych
25-ciu lat. Oznaczała ona zarazem,
że system walutowy krajów kapita-
listycznych stworzony po zakończe-
niu IT-giej wojny światowei w Bret-
ton Woods, oparty na dolarze ame-

rykańskim. jako walucie rezerwo-

wej, przesta! istnieć.

W ciągu minionych dwóch lat nie
zdołano stworzyć nowego systemu
walutowego który zastąpiłby układ
z Bretton- Woods. Kryzys systemu
walutowego trwa nadal i wraz z na-

silającym się tempem inflacji należy
do centralnych problemów rozwoju
krajów kapitalistycznych. Ciażv on

na rozwoju handlu światowego i roz'

woju gospodarczym poszczególnych
krajów. Będąc wyrazem nierówno-

miernego rozwoju, sam z kolei po-

głębia sprzeczności interesów między
głównymi krajami i ugrupowaniami
gospodarczymi świata kapitalistycz-
nego.

szcze saldo ujemne' w wysokości
809,7 min doi., ale było ono cztero-
krotnie niższe niż w I półroczu 1972

roku, w którym wyniosło 3,3 mld
doi.

Poprawa amerykańskiego bilansu

handlowego w II kwartale br. wiąże
się wprawdzie głównie ze zwiększe-
niem- eksportu surowców do Japonii,
zaś za cały bieżący rok przewiduje
się deficyt, który w sprzyjających
warunkach ocenia się na 2 mld, a

przy ich pogorszeniu na 4 mld doi.
W roku 1972 deficyt ten wyniósł
jednak 6,9 mld doi. Jeśli uwzględnić
ponadto, że w wyniku dwóch kolej-
nych dewaluacji oraz spadku noto-

wań dolara obserwuje sie również
wzrost konkurencyjności amerykań-
skiego eksportu wyrobów przemy-
słowych — Stany Zjednoczone znaj-
dą się na dorocznej konferencji
MFW w pozycji lepszej, niżby to
miało miejsce jeszcze miesiąc, czy
dwa miesiące wstecz.

Nie oznacza to oczywiście, że sierp-
niowe wzmocnienie notowań dolara
można uznać za tendencję trwałą.
W żadnym zaś przypadku nie jest to

wy świata kapitalistycznego. Ostat-
nia fala podwyżek stopy dyskonto-
wej miała ponadto — jak się wy-
daje — istotny wpływ na kształto-
wanie się ceny złota.

EWOLUCJA CENY ZŁOTA.
SKALA ZlfrlAN KURSÓW WALUT

Cena złota wykazywała .w bieżą-
cym roku niemal nieprzerwany
wzrost. W styczniu wahała się ona

jeszcze w granicach 66—67 doi. za

uncję, by w pierwszej dekadzie lu-

tego dojść do poziomu 70 doi. za

uncję. W maju br. cena złota osiąg-
nęła już 100 doi. za uncję, a w

czerwcu i pierwszej połowie lipca
przekraczała nawet poziom 125 doi.
za uncję. Ilustruje to zamieszczony
na końcu wykres przedstawiający

' tendencję ruchu ceny złota na ryn-
ku londyńskim.

Dla uzmysłowienia sobie poziomu,
jaki osiągnęła cena złota w okresie
czerwiec — lipiec br., warto podać,
że jego oficjalna cena ustalona po

pierwszej dewaluacji dolara przepro-

wadzonej 18 grudnia 1971 roku wy-

sieble do tej pory zasady, zgodm.
z którą jeśli rezerwy dewizowe da

nego kraju przekroczą określoną wy-

sokość, powinna następować automa-

tycznie zmiana parytetu waluty te-

go kraju. Nie trzeba wskazywać, ż<

zasada ta jest jednoznaczna z presją
jaką od dłuższego czasu wywierajf:
Stany Zjednoczone na rewaluacje
walut krajów o mocnej sytuacji
płatniczej, a przede wszystkim na

jena japońskiego i markę zachodnio-

niemiecką.

Francja, której pozycja płatnicza
w bieżącym roku uległa wyraźnemu
wzmocnieniu, wysunęła kompromi-
sową propozycję, zgodnie z którą
kraje posiadające nadwyżki płatnicze
ponad ustaloną wielkość przekazy-
wały je do Międzynarodowego Fun-

duszu Walutowego, otrzymują w za-

mian równowartość w postaci SDR-
- ów (tzw. specjalnych praw ciągnie-
nia2). Jeżeli jednak wysokość tych

NADAL BRA

STABILIZ
Czy doroczna konferencja Między-

narodowego Funduszu WalutoWego,
która odbędzie się w końcu wrze-

śnia w Nairobi, doprowadzić może

do,rozwiązania tego kryzysu? Odpo-
wiedzi na to pytanie szukać trzeba
nie tylko w informacjach z prac

przygotowawczych do tej konferen-
cji, lecz przede wszystkim w rozwo»

ju sytuacji na rynkach pieniężnych
w ostatnim okresie.

oznaką, że dolar wraca do swej po-

zycji waluty rezerwowej świata ka-

pitalistycznego. Zresztą pod koniec

sierpnia znowu zaczęto notować spa-
dek kursu dolara.

KRYZYS FUNTA I PODWYŻKA
STOPY DYSKONTOWEJ

POZYCJA DOLARA
AMERYKAŃSKIEGO

wal
Won

W sierpniu prasa codzienna do-
nosiła o pewnym wzmocnieniu no-

towań waluty amerykańskiej, co is-
totnie miało miejsce. Warto jednak
pamiętać, że jest to wzmocnienie
notowań po niemal nieprzerwanym
spadku kursu dolara trwającym od

drugiej dewaluacji tej waluty, którfa
przeprowadzona została w połowie
lutego br.

Ta dewaluacja nie wpłynęła bo-
wiem na stabilizację kursu dolara.

Spekulacja, jaka rozwinęła się po

podjęciu tej decyzji, zmusiła do zam-

knięcia giełd w dniu 2 marca i ot-

warcia ich dopiero 19 marca. Pod-

jęte w tym czasie decyzje, takie jak
rewaluacja marki zachodnio-niemie-

ckiej oraz wprowadzenie płynnych
kursów walut, nie na długo uspoko-
iły nastroje na giełdach walutowych.

Już w drugiej dekadzie maja po-
zycja dolara stała się bardzo zbliżona
do pierwszych miesięcy br., a więc
do okresu bezpośrednio poprzedzają-
cego dewaluację w połowie lutego.
W końcu maja rozpoczął się ponow-

ny spadek kursu dolara, który trwał
nadal w czerwcu. Równolegle z tym
cena złota zaczęła szybko zwyżko-
wać. Środki podejmowane w celu

przeciwdziałania ucieczce od dolara

przez jego wymianę na waluty kra-

jów-o mocnej sytuacji płatniczej —

takich jak NRF, Japonia, Francja
czy Szwajcaria — okazały się bar-
dzo kosztowne. NRF, do której pły
nęła największa fala dolarów, zo-

stała zmuszona do przeprowadzenia
ponownej rewaluacji marki w dniu
29 czerwca br.

W lipcu miało miejsce dalsze osła-
bienie notowań dolara. W obawie

przed ponowną ucieczką od tej wa-

luty inne kraje, a przede wszystkim
Francja, zaczęły wywierać presję na

USA w sprawie podjęcia przez ten

kraj obrony kursu swej waluty. Na

dorocznym posiedzeniu gubernato-
rów banków centralnych, które od-

było się 8 lipca w Bazylei, Stany Zje-
dnoczone uzyskały w tym celu tzw.

kredyty swapowe ') w wysokości
6,25 mld doi., które zostały następ-
nie zwiększone do kilkunastu miliar-
dów dolarów. Środki te nie przynio-
sły jednak zahamowania spadku no-

towań dolara, który to spadek miał

miejsce również w drugiej połowie
lipca.

Główną przyczyną pewnego wzmo-

cnienia notowań dolara, jakie miało

miejsce w sierpniu, nie była — bar-
dzo względna zresztą — interwencja
Banków Systemu Rezerwy Federal-

nej, dokonywana w oparciu o wspo-
mniane wyżej kredyty swapowe, lecz

poprawa amerykańskiego bilansu

handlowego. W drugim kwartale br.

wykazał on po raz pierwszy od 1971
roku nadwyżkę w wysokości 22,9
min doi. W I półroczu br. amery-
kański bilans handlowy wykazał je-

Z wyraźnie osłabioną pozycją swej
yaluty znajdzie się natomiast na

anfertneji "MFW w Noirobi Wielka

Ęrytania. W lipcu nastąpił bowiem
b&rdzo znaczny spadek kursu funta
szterlinga. Spadek ten związany jest
z pogorszeniem bilansu płatniczego
Wielkiej Brytanii, który w pierw-
szym półroczu br. zamknął się defi-
cytem w wysokości 400 min funów
szterlingów.

W celu przeciwdziałania spadkowi
kursu Bank Anglii podjął interwen-

cyjny skup funta szterlinga. Obrona
kursu okazała się jednak bardzo ko-

sztowna, gdyż w lipcu rezerwy de-
wizowe Wielkiej Brytanii zmniejszy-
ły się o 385 min dolarów Nie zdo-
łała ona zresztą przeciwdziałać spad-
kowi notowań funta, lecz jedynie
osłabiła tę tendencję. W rezultacie
Bank Anglii został zmuszony do pod-
wyższenia w dniu 27 lipca stopy
dyskontowej do 11.5 proc., co jest
najwyższym poziomem w okresie

powojennym.

Warto podkreślić, że istotną rolę
w pogorszeniu bilansu płatniczego
W. Brytanii odegrała zwyżka stopy
dyskontowej w innych krajach. Zwy-
żka ta została spowodowana dąże-
niem do zahamowania tempa wzro-

stu inflacji przez przeciwdziałanie
„przegrzaniu" koniunktury. W Sta-
nach Zjednoczonych miało ono jed-
nak również na celu skłonienie do

repartycji lotnych kapitałów, któ-

rych odpływ miało bardzo istotny
wpływ na poziom notowań dolara.

Po ostatniej fali podwyżek stopy
dyskontowej, jej poziom w głów-
nych krajach kapitalistycznych
przedstawia się następująco:

nosiła 38 doi. za uncję, a po drugiej
dewaluacji, przeprowadzonej w po-
łowie lutego br. wynosi 42,22 dolary
za uncję. W okresie czerwiec — li-

piec cena rynkowa złota była więc
trzykrotnie wyższa od jego ceny ofi-

cjalnej.
W drugiej połowie lipca, a przede

wszystkim w sierpniu br. cena złota

zaczęła jednak spadać. Z przypom-
nienia tendencji ruchu ceny złota
w bieżącym roku wynika jednak, że

jest to tylko spadek z niezwykle
wysokiego poziomu, jaki osiągnęła
cena złota w okresie czerwiec — li -

piec br.

Główną przyczyną spadku ceny
złota w sierpniu wydaje się wspom-
niana wyżej podwyżka stopy dys-
kontowej. Jej efektem jest bowiem
znaczne podwyższenie oprocentowa-
nia od kredytów krótkoterminowych.
Przy bardzo wysokiej cenie złota

realizacja dochodów wynikająca
z jego dalszej zwyżki okazała się
mało realna. W tej sytuacji trzyma-
nie kapitału w nie przynoszącej do-
chodu lokacie w kruszcu stało się
nieopłacalne. Na spadek ceny złota
w sierpniu miała również wpływ
jego zwiększona podaż ze strony
głównych producentów, jakimi są

Republika Południowo Afrykańska
oraz Związek Radziecki. Ta tenden-

cja spadkowa została już zresztą za-

hamowana i ostatnio znowu notowa-

no (koniec sierpnia) wzrost cen złota.

Dla zilustrowania sytuacji, w ja-
kiej toczyć się będzie doroczna sesja
Międzynarodowego Funduszu Walu-

towego, warto wreszcie zestawić

zmiany, jakie dokonały się w sto-

sunku walut wybranych krajów do
dolara w okresie minionych dwóch
lat.
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Francja
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NRF
(w markach za doi.) 3,232 2,108

Szwajcaria
2.9J(we rr. za dal.) 3,8« 2.9J

W. Brytania
(w doi. za funta) 2,60S 2,47«

nadwyżek przekroczy określoną
wielkość, kraj będący ich posiada-
czem nie uzyskuje już zwiększonej
ilości SDR-ów, lecz są one depono-
wane w MFW i podlegają negatyw-
nemu oprocentowaniu (kraj będący
posiadaczem tych nadwyżek płaci
oprocentowanie).

•Rewizja stanowiska USA oraz

kompromisowe propozycje Francji W

sprawie mechanizmu' weryfikacji
parytetów walut nltt)1Bznaczają jed-
nak jeszcze, że kształt nowego sy-

stemu walutowego krajów kapitali-
stycznych został określony. Wiele

podstawowych zagadnień, a przede
wszystkim rola, jaką pełnią w nim

złoto i SDR-y, pozostaje nadal ot-

warta.

Po zakończeniu obrad grupy 20-tu

francuski minister finansów Valery
Giscard D'Estaigne oświadczył
wprawdzie, że reforma międzynaro-
dowego systemu walutowego może

być zrealizowana już wiosną 1974 r.

W świetle braku jasności co do wie-

lu podstawowych elementów tego

systemu, a także omówionej wyżej
sytuacji na rynkach pieniężnych —

oświadczenie to wydaje się jednak
zbyt optymistyczne. Ma raczej na

celu niekomplikowanie nadal trud-

nej sytuacji na rynkach pieniężnych,
w czym zainteresowane są wydatnie
kraje kapitalistyczne. Uwzględniając
jednak rolę, jaką odgrywa kryzys
walutowy w rozwoju gospodarki
krajów kapitalistycznych, wyniki ob-

rad wrześniowej sesji Międzynaro-
dowego Funduszu Walutowego za-

sługiwać będą jednak niewątpliwie
na baczną uwagę.

W.R.

Decyzja Banku Anglii o podwyż-
szeniu stopy dyskontowej zmierza
do przywrócenia poprzedniej relacji
między wysokością oprocentowania
w Anglii i innych krajach. Wyższy
poziom stopy dyskontowej działał
bowiem korzystnie na przyciąganie
kapitałów do londyńskiego city i, co

się z tym wiąże, na stan angiel-
skiego bilansu płatniczego. Ostatnia

podwyżka stopy dyskontowej w An-

glii stanowi jednak poważne zagro-
żenie dla dalszego rozwoju gospo-
darki brytyjskiej, która wykazuje
i tak znacznie wolniejsze tempo
wzrostu niż inne czołowe kraje ka-

pitalistyczne.
Podwyżka stopy dyskontowej w

innych krajach nie doprowadziła —

jak dotąd — do zahamowania tempa
inflacji. W dalszej perspektywie bę-
dzie ona natomiast działała na spo-
tęgowanie inflacji przez swój wpływ
na wysokość kosztów produkcji.
Zmiany wysokości dyskonta prowa-

dzą natomiast do przepływu kapita-
łów, który potęguje chaos waluto-

WYNIKI PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH

W celu przygotowania dorocznej
sesji Międzynarodowego Funduszu

Walutowego w dniach 30—31 lipca
obradowali w Waszyngtonie minist-

rowie finansów tzw. Komitetu Dwu-

dziestu, powołanej w ramach MFW

do opracowania projektu reformy
systemu walutowego krajów kapita-
listycznych. Z dość skąpych informa-

cji, jakie pojawiły się po zakończeniu

obrad tej grupy wynika, że dopro-
wadziły one do pewnego zbliżenia

między stanowiskiem Stanów Zjed-
noczonych i Francji,- które reprezen-

tują diametralnie odmienny pogląd
na sprawę reformy kapitalistyczne-
go systemu walutowego.

Na konferencji tej Stany Zjedno-
czone odstąpiły od lansowanej przez

') Krótkoterminowy kredyt (do 3 mie-

sięcy) udzielony w walucie kraju kredy-
todawcy.

S) Pożyczka (ciągnienie) uzyskane w

MFW w walucie innego kraju w zamian
za postawienie do dyspozycji MFW rów-
nowartości tej potyczki we własnej wa-

lucie (w tym przypadku kupno obcej
waluty w zamian za własną walutę).
Wysokość tej pożyczki uzależniona jest
od udziału danego kraju w MFW.
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NOWA METODA LICZENIA
TEMPA WZROSTU

STOPA
wzrostu gospodarczego jest nie tylko miarą

efektu działania określonego splotu czynników
w gospodarce, lecz także punktem wyjścia dla ana-

lizy tworzenia i wykorzystywania czynników wzrostu.

Stąd, najogólniej biorąc, wynika wzrastające znacze-

nie doskonalszych metod obliczania tempa wzrostu.

Temat ten nowatorsko podejmuje IGOR TIMOFIEJUK

w pracy pt. STOPA WZROSTU GOSPODARCZEGO.

METODY LICZENIA (PWE. Warszawa, 1973, s. 119).
Książka jest kontynuacją badań autora w tej dziedzi-

nie podjętych we wcześniejszej pracy (MIERNIKI
WZROSTU GOSPODARCZEGO, I wyd. 1968 r. , II—

1973 r.), a poświęconych właściwościom i doborowi

mierników, tj. agregatów, w których wyrażony jest
wzrost gospodarczy.

1. Timofiejuk — wychodząc od znaczenia, jakie w

praktyce gospodarczej i naukach ekonomicznych przy-

wiązuje się do problematu wzrostu — krytycznie ana-

lizuje stosowane metody liczenia przeciętnego (śred-
niego) rocznego tempa wzrostu (średnia geometryczna
i arytmetyczna), formułuje nową metodę liczenia sto-

py wzrostu, którą nazywa METODĄ r" oraz weryfiku-
je statystycznie tę metodę i charakteryzuje jej właści-

wości.

Zarówno analiza, jak i propozycje autora dotyczą
spraw nieobcych praktyce i teorii gospodarczej. Pow-

szechną metodą ustalania przeciętnej rocznej stopy
wzrostu w długich okresach jest liczenie jej według
wzoru tzw. średniej geometrycznej ważonej systemem

wag jednostkowych (rg).

Tak wyliczona średnioroczna stopa wzrostu jest, naj-
prościej biorąc, różnicą między pierwiastkiem wskaźnika

wzrostu (tj. ilorazu danej wielkości z końcowego i pod-
stawowego okresu) a jednością. Stopień tego pierwia-
stka wyznacza ilość jednostek zbiorowości, z reguły
równa ilości lat, składających się na badany okres.

Metoda ta polega więc na równomiernym rozdzie-

leniu między jednostką zbiorowości (lata) iloczynu ba-

danej zmiennej, jaką jest wskaźnik wzrostu. Jeśli np.

w ciągu 5 lat produkcja przemysłowa wzrosła o 50 proc.

(wskaźnik 150 proc.), to ten przyrost jest równomier-

nie (po 8,4 proc.) rozdzielony między każde z 5 lat.

Średnia geometryczna „idealizuje" zatem przebieg
procesu wzrostu, jego tempo jest stałe w czasie, gdy
w rzeczywistości wzrost w gospodarce przebiega
z większą lub mniejszą nierównomlernością. W związ-
ku z tym krzywa wzrostu wykreślona w oparciu na

rg odpowiada rzeczywistemu procesowi wzrostu (sze-
regowi chronologicznemu) tylko w punkcie wyjścio-
wym i końcowym. Weźmy dla przykładu dwa dość

krańcowo nierównomierne chronologiczne szeregi sta-

tystyczne (wariant I i II) I jeden równomierny (wa-
riant III), pięcioletnie i o jednej podstawie.

rok I rok II rokni rokIVrokV

Wariant I 100 100 100 100 150
Wariant II ISO 150 150 150 150
Wariant III 108,1 117,5 127,4 138,1 150

Przeciętne roczne tempo wzrostu liczone metodą rg

we wszystkich trzech wariantach wynosi 8,4 proc. Sze-

reg statystyczny (teoretyczny) zbudowany w oparciu
na rg (III wariant) bardzo poważnie odbiega od po-

zostałych i przyjętych za rzeczywiste szeregów.

Wynika to stąd, że powszechnie stosowana metoda

nie uwzględnia sumy wyrazów chronologicznego sze-

regu statystycznego. Tymczasem uwzględnienie tej su-

my przy szacowaniu średniorocznej stopy wzrostu jest
wręcz koniecznością. Np. o potencjale wzrostowym go-

spodarki czy to będzie dopływ kadr kwalifikowanych,
czy inwestycje decyduje nie tylko to, co bieżąco nap-

ływa, ale również to, co w niej istnieje i funkcjonuje.

Z tego względu sytuacja społeczna I ekonomiczna

gospodarki, którą obrazują podane wyżej warianty sze-

regów chronologicznych I 1 II będzie zasadniczo róż-

na. O wiele korzystniejszy jest wariant II. Ilustruje to

stopa wzrostu wyliczona wg metody r, która w I wa-

riancie wynosi 3,2 proc., w II — 13,8 proc. Widać, że

rg = 8,4 proc. w I wariancie przeszacowuje, a w II

niedoszacowuje tempa wzrostu.

Jest to problem dobrze znany w praktyce i to teorii.

Istnieją metody badania nierównomierności wzrostu,

I. TIMOFIEJUK uzasadnia tezę, że jest to problem,
który należałoby włączyć do liczenia stopy wzrostu.

Przy metodzie rg problem ten, acz w ogóle dostrzegal-
ny, pozostaje nieoznaczony. Autor PROPONUJE

UWZGLĘDNIENIE SUMY .WYRAZÓW SZEREGU

CHRONOLOGICZNEGO W POJĘCIU TEMPA WZRO-

STU. Służąca temu metoda opierałaby się na wzorze

na sumę postępu geometrycznego. Pozostałaby wów-

czas jedna* liczba o znacznie bogatszym ładunku infor-
macji.

Faktyczny dynamiczny szereg statystyczny (z regu-

ły mniej lub bardziej nierównomierny) można trakto-

wać jako „postęp geometryczny o zmiennym ilorazie"

(cudzysłów jest tu niezbędny, gdyż w matematyce wła-

śnie ciąg liczb o stałym ilorazie nazywa się postępem

geometrycznym). Iloraz ten (x) to stosunek kolejnych
par wyrazów do siebie. W szeregu chronologicznym
idealnie równomiernym iloraz ten jest stały, w poda-
nym wyżej przykładzie wynosi 1,084. W rzeczywistym
szeregu chronologicznym ilorazy te różnią się od sie-

bie.

Zadanie polega na tym, aby znaleźć stały, a więc
iloraz właściwego postępu geometrycznego (x) i to taki,

żeby zbudowany na jego podstawie (z uwzględnieniem
podstawowego wyrazu z faktycznego szeregu chrono-

logicznego, tj. „postępu geometrycznego o zmiennym
ilorazie") toeretyczny szereg dynamiki prowadził do tej
samej WARTOŚCI LICZBOWEJ SUMY WYRAZÓW,
co w przypadku faktycznego statystycznego szeregu

chronologicznego. Podobnie, jak stały iloraz, jakim jest
rg, prowadzi do WARTOŚCI LICZBOWEJ OSTATNIE-

GO WYRAZU SZEREGU.

Autor prezentuje matematyczne i rachunkowe roz-

wiązanie tego zadania, które polega na znajdowaniu
r. Stwierdza ponadto, że sposób rozwiązania jest skom-

plikowany i uciążliwy. Brak jest również jednoznacz-
nych metod rozwiązywania równań wyższych stopni.
A metody obliczania średniorocznego tempa wzrostu,

jeśli mają być praktycznie stosowane, muszą się cha-

rakteryzować prostotą i szybkością uzyskiwania war-

tości liczbowych.

Szanse dla metody r stwarza współczesna elektro-

niczna technika obliczeniowa. Można zbudować odpo-
wiednie tablice, z których będzie się odczytywało ob-

liczone zgodnie z metodą r wartości liczbowe stopy
wzrostu dla określonego przedziału czasu.

Tablicę taką, przy współudziale Zakładu Obliczeń

Numerycznych Uniwersytetu Warszawskiego, autor op-

racował i dołączył do książki. Tablica obejmuje prze-

dział średniorocznej stopy wzrostu od — 10 proc. do

+20 proc. i jest opracowana na 25 lat.

Istotą liczenia przeciętnego rocznego tempa wzrostu

wg metody r jest uwzględnienie kumulacji narastania

badanego zjawiska. Z tym wiąże się szereg właściwości

metody r, która — jak wielokrotnie autor podkreśla
— nie zastępuje metody rg, lecz ją uzupełnia. W przy-

padku wzrostu idealnie równomiernego rg =r, ale

w rzeczywistości taki przypadek wzrostu stanowi wy-

jątek,_który — jeśli zachodzi — nie deprecjonuje me-

tody r. Przy planowaniu, prognozowaniu, gdzie przyj-
muje się z reguły równomierny przebieg wzrostu, me-

toda pozwala automatycznie ustalić, ile wyniesie suma

wyrazów szeregu chronologicznego za dany okres. Da-

lej, z informacji o wartości liczbowej oraz wielkości

zjawiska w okresie podstawowym uzyskuje się jedno-
podstawowe przyrosty bezwzględne. Metoda rg nie ma

tej cechy.

Autor, zakładając łączne użycie metody r i rg, roz-

waża jak duże rozbieżności zachodzić mogą między tymi
metodami w charakteryzowaniu procesu wzrostu. Od-

chylenia wyrazów statystycznego szeregu faktycznego
od rozwoju teoretycznego, zbudowanego na podstawie,
r (gdy wzrost ma charakter skokowy) znoszą się. Zaś

suma kwadratów tych odchylen ulega. minimalizacji
w porównaniu z odchyleniami, które wynikają z sze-

regu teoretycznego budowanego przy pomocy metody
rg.

Wskazuje to na pewne podobieństwo metody r do

metody najmniejszych kwadratów. Autor porównuje
wyrównywanie faktycznego szeregu chronologicznego
wg metody'rg, r i metody najmniejszych kwadratów

i wykazuje, że metoda r jest bliższa metodzie najmniej-
szych kwadratów. Szereg wyrównany metodą r, czy

wykreślona na jego podstawie krzywa lepiej odwzo-

rowuje (aproksymuje) faktyczny szereg chronologiczny
niż szereg czy krzywa oparta na metodzie rg.

W ten sposób zestawienie rg i r daje najogólniej-
szą miarę nierównomierności wzrostu (rg — r): rg,

którą można wyrazić w procentach. Ponadto, jeśli speł-
ni się warunek utrzymania (w szeregu wyrównawczym)
poziomu podstawowego i szeregu faktycznego, to licze-

nie przeciętnego tempa wzrostu wg metody jest zara-

zem metodą znajdowania trendu wykładniczego, przy

znacznym uproszczeniu rachunków w porównaniu
z metodą najmniejszych kwadratów.

Metody szacowania średniorocznego tempa wzrostu

rg i r, zgodnie z ich logiką, cechuje różna „wrażliwość"
na przebieg procesu wzrostu.

Metoda rg jest „nieczuła" na niedobory zjawiska le-

żące pod krzywą równomierności (por. I wariant z po-

danego wyżej przykładu) i żywo reaguje na wzrost

w ostatnim okresie. Metoda r w znacznie mniejszym
stopniu „reaguje" na te zmiany, natomiast jest „bar-

dziej czuła" (w porównaniu z metodą rg) na zmianę
okresu przyjętego za podstawę, w ogóle na wszelkie

przyśpieszenie wzrostu na początku okresu, gdyż me-

toda ta uwzględnia kumulację zjawiska. Im niższa jest
podstawa lub większe przyśpieszenie na początku ok-

resu, tym bardziej rośnie waga rozmiarów badanego
zjawiska w następnym okresie, a każdy z nich jest
uwzględniony przy obliczaniu przeciętnej rocznej sto-

py wzrostu. W metodzie rg następuje wygasanie wpły-
wu niskiej podstawy, w ogóle przyśpieszenia na po-

czątku okresu. Z różnych cech obu metod wynika ko-

nieczność stosowania ich łącznie.

Metoda proponowana przez I. TIMOFIEJUKA wzbo-

gaca warsztat ekonomisty zajmującego się problemami
wzrostu w zakresie planistyczno-analitycznym i w te-

orii. Autor dokonuje także próby zastosowania me-

tody r do opisu i oceny procesów przyspieszenia wzro-

stu gospodarczego przez wc/hłanianie rezerw siły ro-

boczej i podnoszenie kapitałochłonności. Rozszerzenie

tego typu analiz — sygnalizuje autor — prowadziłoby
do zwiększenia walorów poznawczych i Interpretacyj-
nych i oceny społecznej efektywności tego procesu. Są
to propozycje interesujące i godne zrealizowania.

ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK

TRYBUNA CZYTELNIKÓW

PROBLEM
wzrostu poziomu ty-

cia ludności jest w ostatnim cza-

sie przedmiotem szczególnego
zainteresowania 1 ożywionych dy-
skusji w szerokich kręgach społe-
czeństwa. Publikacje na ten temat

w minionych latach bardzo ubogie,
zarówno pod względem ilości, jak i

stopnia opracowania problemu —

ukazują się obecnie często i przybie-
rają nieraz rozmiary imponujące.
Jednakże powódź słów na tematy
związane z problematyką poziomu
życia wcale nie oznacza, że posunęli-
śmy się bardzo istotnie naprzód w

zakresie stopnia znajomości tego za-

gadnienia. Poruszono wprawdzie
wiele najrozmaitszych aspektów tej
problematyki, zazwyczaj jednak dość

powierzchownie; trudno w licznych
dyskusjach doszukać się komplekso-
wego spojrzenia na zagadnienie, po-
partego dużą znajomością przedmio-
tu.

CZEGO BRAKUJE?

Przyznanie w obecnej polityce spo-

łeczno-gospodarczego rozwoju kraju

Można to wprawdzie wytłumaczyć
tym, że znaczny przyrost dochodów

trafił przede wszystkim do grup o

najniższej zamożności, jako że te

zostały szczególnie uprzywilejowane
w aktualnie realizowanej polityce
płac i dochodów. Nie zmienia to Je-

dnak istoty rzeczy: kwestia zaspoko-
jenia potrzeb uznanych za elemen-

tarne jest u nas ciągle jesćeze paląca.
Trudno byłoby — moim zdaniem —

wzmożone zapotrzebowanie na żyw-
ność tłumaczyć wyłącznie nieracjo-
nalnymi nawykami Polaków do ob-

fitego jedzenia (chociaż ten moment

jest też niebagatelny), bowiem

względy prestiżowe, których nie spo-

sób z tej problematyki wykluczyć,
sprawiają, że Istotne staje się nie

tyle to, co mamy na stole, czy nawet

w co się ubieramy, ile to, co posia-
damy z dóbr trwałego użytku. Dla-

tego też po zaspokojeniu potrzeb o

charakterze podstawowym, musi

ne nie stwarzają dostatecznych pod-
staw dla zorientowania się w^ tej
sytuacji. Wynika to po części z przy-

jęcia przez Główny Urząd Statysty-
czny nie najszczęśliwszej metodolo-

gii badań. Duży postęp wnoszą tu

opracowania Zespołu Instytutu Go-

spodarstwa Społecznego d/s Mierze-

nia poziomu życia»). Zaproponowane
przez Zespół rozwiązanie zmierza

właśnie do pomiaru stopnia zaspo-

kojenia potrzeb z możliwością jego
prezentacji w różnych przekrojaęh.
Uzyskanie takich właśnie danych by-
łoby bez wątpienia bardzo pożądane
i cenne.

Inna sprawa to potrzeba rzetelnej
znajmoścl struktury 1 rozwarstwie-

nia dochodów ludności. Jest to kwe-

stia o podstawowym znaczenia dla

problemu kształtowania modelu sto-

py życiowej. I w tym zakresie na-

sza wiedza — uwarunkowana obiek-

tywnymi trudnościami w zakresie

STOPA STOPIE

NIERÓWNA =

stosownej rangi warunkom bytu
stworzyło sprzyjający jak nigdy do-

tąd klimat, a zarazem ogromne za-

potrzebowanie na naukową analizę
zagadnienia. Chodzi o uzyskanie
właściwych podstaw dla świadome-

go i umotywowanego wyboru kie-

runków i sposobów kształtowania

stopy życiowej, najkorzystniejszych
zarówno ze społecznego, jak i indy-
widualnego gunktu widzenia,

Podstawy, te są .dotyflfyc^as — mi-

mo wielkiego zainteresowania tema-

tem — nader skromne, ciągle jeszcze
brakuje nam przecież rzetelnej zna-

jomości faktycznego poziomu życia
ludności, jasności co do samego te-

go pojęcia, kryteriów jego pomiaru
oceny, a więc tego, co stanowić

może dopiero podstawę, punkt wyj-
ścia dla wnikliwych prac związanych

przyszłościowym kształtowaniem
warunków bytu. Brakuje nam sze-

roko pojętej analizy czynników ok-

reślających poziom życia, dostatecz-

nej chociażby analizy głównych je-
go determinantów, brakuje w ogóle
rozeznania stylów życia różnych
grup społecznych i proporcji między
nimi; Tymczasem dopiero odpowied-
nie naświetlenie tych kwestii — i

to w najrozmaitszych przekrojach:
terytorialnym, miasto — wieś, grup
społeczno-zawodowych, grup zamoż-
ności itp.'), pozwoliłoby na właści-
we ukierunkowanie dyskusji mode-

lowej, na oderwanie jej od niewiele

mających wspólnego z rzeczywisto-
ścią abstrakcyjnych rozważań, snu-

cia mało realnych wizji i w ogóle
łamania sobie głowy nad problema-
mi, które w naszej sytuacji ani nie

wydają się jeszcze niebezpieczne, ani
w ogóle istotne.

Rozeznanie zaspokajania potrzeb
ludności już w aktualnej sytuacji
wydaje się niezbędnym elementem

realistycznego podejścia do omawia-

nego problemu. Tymczasem wiado-

mo, że sprawy nie przedstawiają się
tej dziedzinie zbyt pomyślnie.

Bardziej opieramy się tu na odczu-

ciu, aniżeli na rzeczywistym pozna-
niu.

POTRZEBY JESZCZE
ELEMENTARNE

Jak bardzo złudne i mylące są zaś

te odczucia i przewidywania świad-

czy fakt. że wbrew wszelkim ocze-

kiwaniom, ogromnv przyrost docho-

dów ludności, wynoszący w roku

1972 150 mld zł — w stosunku do

1970 roku — wcale nie znalazł pro-

porcjonalnego odzwierciedlenia we

wzroście zainteresowania nabywa-
niem dóbr trwałego użytkowa-
nia — jakkolwiek kierunkowi

temu nadane zostały preferencje
(obniżka cen artykułów trwałe-

go użytku). Lwia część zwiększo-
nych wydatków skierowana została

na poprawę zaspokojenia potrzeb
żywnościowych oraz z zakresu tzw.

osłony (odzież, obuwie), a więc pot-
rzeb najbardziej podstawowych.

ujawnić się — o Ile wysokość do-

chodów na to pozwoli.— naturalna

i zdrowa tendencja do wydatkowa-
nia środków na zaspokajanie potrzeb
wyższego rzędu.

Tymczasem jednak rozmiary wy-

datków na tego rodzaju potrzeby
stanowią jedynie wielkość margine-
sową. Jeśli dziewięćdziesięciomiliar-
dowy wzrost wydatków w latach

1970—72 na zakupy przyjmiemy za

100 procent, wydatki na zakup
artykułów żywnościowych (poza al-

koholem), włókienniczych, odzieży i

obuwia sięgają 63 proc., zaś wydatki
na zakup takich artykułów jak sa-

mochody, meble, odbiorniki radiowe

1 telewizyjne, lodówki, maszyny do

szycia, aparaty fotograficzne, odku-

rzacze — tylko około 1 proc.

Wobec znacznego przyrostu oszczę-
dności (trzykrotny wzrost w ciągu
2 lat) można zakładać, że w pewnym

stopniu proporcje te zostały spowo-

dowane brakiem stosownej do wy-

sokości dochodów oferty rynkowej.

Niemniej jednak wydaje się para-

doksem, że dyskutantów na temat

modelu konsumpcji absorbuje przede
wszystkim, to jak pokierować gu-

stami w zakresie wydatkowania do-

chodów na dobra wyższego rzędu,
by były one zgodne z socjalistycz-
nym punktem widzenia na kwestię
kształtowania poziomu żyda, tak

jakby zaspokojenie potrzeb podsta-
wowych było już zadowalające.

Godną małej chociażby wzmianki

wydaje mi się sprawa pojmowania
potrzeb podstawowych i tzw. wyż-
szego rzędu. Moim zdaniem bardzo

niesłuszne Jest zaliczanie przez nie-

których mieszkania do tej drugiej
grupy potrzeb, o czym świadczą dru-

kowane tu i ówdzie dywagacje na

temat, czemu dać pierwszeństwo —

jeśli chodzi o stworzenie oferty dla

rosnących dochodów ludności — roz-

wojowi budownictwa mieszkaniowe-

go czy motoryzacji? Kwestia uzyska-
nia mieszkania jest marzeniem wie-

luset tysięcy Polaków. Jest sprawą

niepokojącą, że w znacznej mierze

są to tylko marzenia, uwarunkowane

nie tylko długością okresu oczeki-

wania na mieszkanie, ale także, o

czym raczej się nie mówi — koniecz-

nością ponoszenia nakładów za wy-

sokich na niejedną kieszeń. Mieszka-

nie zaś — jako absolutnie podsta-
wowa potrzeba — nigdy nie powinno
mieć elitarnego charakteru.

Właściwe i sensowne podejście do

problemu kształtowania stopy życio-
wej wymagałoby — jak to jut za-

znaczyłam — gruntownej - znajo-
mości, i to w różnych przekrojach,
stopnia zaspokojenia potrzeb. Publi-

kowane dotychczas dane statystycz-

zdobycia niezbędnych informacji sta-

tystycznych — pozostawia bardzo

wiele do życzenia. Dysponujemy
wprawdzie dość bogatą statystyką
dochodów czerpanych głównie z pra-

cy w gospodarce uspołecznionej, jed-
nak są to niestety w zasadzie wiel-

kości globalne i średnie. A na nic

zdadzą się informacje o wzroście

przeciętnych zarobków i liczbie osią-
gających je osób. skoro nie mówi

to nam nic o sytuacji materialnej
rodzin tych pracowników, o tym ilu 1

jakim rodzinom powodzi się dob-

rze —. lub odwrotnie. Sama polityka
zwiększania dochodów przez wzrost

płac nie rozwiąże przecież kwestii

niedostatku. Dlatego też chęć opiera-
nia wszelkich przekształceń struk-

turalnych poziomu życia na. zmia-

nach w zakresie płac można by uz-

nać za zbyt daleko idące uproszcze-

nie problemu.

PODAŻ UTRUDNIA ZMIANY

Pozostaje jessezę jedna kwestia —

w rozważaniach modelowych rzadko

poruszana. Otóż zakładając określo-

ne zmiany strukturalne w spożyciu,
przyjmuje się jako pewnik, te po-

daż sprosta stawianemu jej zadaniu.

Tymczasem warto by się zastanowić,
czy podaż rzeczywiście stanowi czyn-

nik elastyczny, podatny na zmiany
i czy w ogóle ułatwia racjonalizację
spożycia. Można by zaryzykować
twierdzenie, iż jest ona w gruncie
rzeczy tym elementem, który w

istotnej mierze hamuje pożądane
przekształcenia w tej dziedzinie.

Warto by więc poddać analizie i ten

czynnik, zbadać w ogóle kwestię
sprawności ekonomicznej obowiązu-
jącego systemu oraz sprawdzić, na

ile w naszej polityce ekonomicznej
wyciągnięte zostały wnioski z faktu,
że ogólną motywacją działalności

gospodarczej powinno być uzyskiwa-
nie maksymalnego społecznego efek-

tu użytkowego w stosunku do pono-

szonych nakładów; wszystko to pod
kątem widzenia implikacji, jakie
kwestie te wywołują w zakresie fak-

tycznych możliwości kształtowania

pożądanego poziomu życia.

Sądzę, że tego rodzaju badania 1

dyskusje mogłyby być istotną pomo-

cą dla ośrodków planistycznych w

podejmowaniu decyzji o wyborze
kierunków inwestycji, rozwiązań
płacowych, socjalnych i innych, ma-

jących wpływ na poziom i styl ży-
cia obywateli

ł)memoiebyćwogólenowy—x
uwag na odmienności kulturowe, warun*
ków pracy i tocła — o uataleniu Jakie-
go* jednego ogólnokrajowego wzorca.

z) ZoB „Mierzenie poziomu tycia s

uwzględnieniem różnic regionalnych i
stopnia urbanizacji", IGS, Warszawa
WTO/im.
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Czy czeka się
z karmieniem
dzieci...

12 sierpnia 1973 t. ukazała się rep-
lika mgr mgr LEONA POLOKA
ł MARIANA MARCZYŃSKIEGO na

artykuł PIOTRA RACIITANA „Mię-
dzy miotem i kowadłem" (ŻG z 22.
VII.73 r.). no stawianego mi od trzech
lat zarzutu wysokiej absencji domon-
towuje się teraz całą piramidę grze-
chów. Niemniej jednak prawdziwą
przyczyną Jest moja postawa woliec
niektórych decvzjl dyrektora HORA-
KA wywołujących zakłopotanie na-

wet jego najbliższego otoczenia. Oczy-
wiście otoczenie nie przypomni sobie
niczego takiego. Problem społeczny,
JeSlI nawet przegrywam sprawę oso-

bistą. podobnej jak Ja bezceremonlal-
noścl podlegać Jednak nie mole.
Niech mi więc wolno będzie posta-
wie mgr mgr POLOKOWI i MAR-
CZYŃSKIEMU kilka pytaA 1 ustosun-
kować się do ich uwag.

Ścisłość nakazuje mgr POLOKOWI
poDrawIć przeoczenie red. RACHTA-
NA i podać Średnią 300 os6b pozosta-
jących co dnia na L-4, co wnosząc
z tonu wypowiedzi uważa za niesły-
chane w skali. W warunkach kopal-
ni Siemianowice Jest to tylko wskaź-
nik — 5% . Wystarczy porównać go ze

średnią krajową, cói dopiero z re-

sortową lub zjednoczenia! Mgr PO-
LAK stwierdza publicznie, że „nikt
nigdy nie obniżał premii za wysoką
absencję chorobową lub za przekro-
czenie limitów zasiłków chorobo-
wych". Sctśle.1 byłoby: nie powinien
obniżać. Czyżby zapomniał, że Już
w roku 1970 przy wskaźniku około
5,0 proc. dyrektor znżadal zd.<ecia
50 proc. dodatku przemysłowego?

Kopalnia zawsze natężała do naj-
lepszych. Napiętnowany ZLZ nie ma

prawa do tego przymiotnika, mimo
Złotej Odznaki BPS. Mówi się, że
„kierownik ZLZ nie dawał żadnej
rzeczowej odpowiedzi 1 wniosków"
w sprawie likwidacji absencji choro-
bowej. Co uczyniono z wnioskiem
o rotację zatrudnionych na niskich
robotach, z wnioskiem o zabezpie-
czenie ortopedyczne narażonych na

szczeerólne obciążenie, itd. itd.? Mówi
się dalej: „niepokojący 1 niewyjaśnio-
ny wzrost absencji chorobowej do-
prowadził w końcu do wniosków na-

tury osobowej." Nieścisłe. Osobistej.
Wierzę, że mgr MARCZYŃSKI z u-

wagą przeczytał artykuł red. Racli-

tana l przeraził się własnych iłów
0 „dwu równie ambltnyeh i upar-
tych ludziach". Oczywiście nie >•

względu na mnie. Spostrzegł, że „nie
Jest osobą postronną w- konflikcie".
Ma to swoje uzasadnienie 1 nie może
mgr MARCZYŃSKIEGO nie uspra-
wiedliwić.

Byliśmy przez kUka lat doskona-
łe rozumiejącymi się współpracowni-
kami. W rozmowie z red. RACHTA-
NEM znalazł się na rozdrożu. 'Instynkt
samozachowawczy nakazywał nie u-

razić dyrektora HORAKA,., sumienie
nie skrzywdzić mnie. Wypadkowa wy-
szła fatalnie. Zaniepokojony "(lub nie-
pokojony?) swą odwagą «korygował
postawę. Dostrzegł moje konflikty z

„dużą częścią załogi". Pisze przy tym,
że osiągnięcia kopalni są m. in. wy-
nikiem Intensywnej pracy większo-
ści dobrej załogi. W»afinle. Podobnie
juk on miałem konflikty z ta reszto.
Nie nowinien lekceważyć Istniejących
w tym względzie 1 znanych mu
dowodów pijpcklego lekceważenia
1 Jego I naszej działalności. Są bo-
wiem dwa roflza.le pretens.fi do nas —

lekarzy: jedni załamują ręce nad ab-
sencją chorobowa: drudzy uważają,
że ZLZ podporządkowany Jest dyrek-
torowi w sprawach... absencji choro-
bowej. ' Pierwsi chcą, aby było Jak
wyobrażają sobie drudzy. Drudzy są
absolutnie o tym przekonani. MgrMARCZYŃSKI porusza nledoclątmlę-
cla w lustracjach lekarskich zakładu.
Czy pamięta ile razy, nie mogąc do-
trzymać umówionego terminu zjazdu,
Informował mnie (zresztą obiektyw-
nie) o dostrzeżonych usterkach, uzna-

jąc to protokolarnie za współudział
lekarza i rekompensatę za niedotrzy-
manie terminu? Dobrze, że nie pod-
trzymuje uwagi mgr POLOKA, ił
„brak mi znajomości warunków pra-
cy pod ziemia" i nie oskarża o nie-
dostrzeganie ogromnych osiągnięć so-

cjalnych 1 obniżenia liczby ciężkich
urazów w górnictwie, jak czynią to
Inni. Zdumiewa mnie przecież twier-
dzenie o planowanym „rozegraniu
swych prywatnych spraw miast
przedstawienia kierownictwu kopalni
swych spostrzeżeń dla uzdrowienia...
Itd" . Czyżby nie znał wśród przy-
kładów „brylowania w pisaniu" pi-
sma z 20.9.72 r. w sprawie wyrywko-
wej analizy 35 wypadków w pracy?

Powiada autorytatywnie: „przenie-
sienie dr Żyłko, jak wykazuje życie
przvczyni się do poprawienia"... itd.
Jakież prorocze pomieszanie czasów
dokonanych. Zanim życie zdążyło po-
trwać, dyrektor poinformował ZLZ
o zamierzeniu uzupełnienia wyposa-
żenia, na które n. b. od dawna zło-
żyłem zamówienie; a nawet zdążył
udzielić premii mimo zwyżki absen-

cji chorobowej. Gest ten złagodził
poczucie mojej krzywdy osobistej.
Odpowiada on nie tylko moim poję-
ciom dbałości o zdrowie załogi. Tyl-
ko Jak pozbyć się zdumienia, że cel
ten przesłaniała dotąd prywatna an-
sa? Czy czeka się z nakarmieniem
dzieci do pochowku konfliktowej te-
ściowej?

Mówią mi dziś Jedni głosem sumie-
nia: nie przekramarz przekonań (pro-
wokatorzy?). I inni językiem kapltu-
lantów: nie pomożesz nikomu, pog-
rzebiesz siebie (życzliwi?). Oto je-
szcze Jeden, obok wymienionych, kon-
flikt sumienia 1 wygodnictwa.

Gdybym był milczał i przytakiwał,
korzystałbym z łask.

A tak...
LEONARD ŻYŁKO

Katowice

Dlaczego
tak drogo?

W związku z ukazaniem się w

sprzedaży detalicznej 18 sierpnia
1973 r. (między innymi w Kali Mi-
rowskiej) zielonych, niedojrzałych o-

woców mango w cenie 75 zł za kg
uprzejmie zapytujemy ministra Han-
dlu Wewnętrznego i I>sług:

1) Czy Fłuszne jest przekazywanie
do sprzedaży owoców niedojrzałych,
a więc nieprzydatnych do spożycia?

2) Kto zadecydował o przekazaniu
takich owoców do sprzedaży?

3) Według naszej opinii wartość
odżywcza tych owoców — jeżeli są
dojrzałe — może być porównana do
wartości odżywczej brzoskwiń.

TADEUSZ BYZDłłA
JAN DASZEWSKI
WANDA GAWDA

JADWIGA MOŃKO
Warszawa

Może składy
konsygnacyjne

Od 8 miesięcy nie czytałem Wa-

szego pisma z powodu mojej cho-

roby (od 1 lipca 1973 r. Jestem na

rencie Inwalidzkiej), a „Zycie Gospo-
darcze" w kiosku dostać można tylko
„spod lady".

Przed przejściem na rentę inwa-
lidzką byłem zastępcą dyrektora d/s

ekonomicznych Rybnickich Zakładów

Naprawczych Przemysłu Węglowego,
któremu m. In. podlegały sprawy

zaopatrzenia. Na tym problemie chcia-
łem się wycinkowo zatrzymać. Z do-

tychczasowej praktyki wiadomo, że
nie zawsze wszystkie potrzebne ma-

teriały są osiągalne w centralach

zbytu (choćby tylko przytoczyć spra-

wę niektórych importowanych łożysk
tocznych). Np. wiele . kopalń nagle,
wskutek awarii, potrzebuje pilnie
różnych nietypowych materiałów.

Wydaje mi się, że fakt ten uzasad-
nia powołanie składów konsygnacyj-
nych (często firm zagranicznych), bę-
dących w gestii central zbytu, co

pozwoliłoby zmniejszyć Ilość produ-
kowanych (lub importowanych) ma-

teriałów do rozsądnej granicy, a prze-
de wszystkim zmniejszałyby się ilości

potrzebnych magazynów w poszcze-
gólnych zakładach. Sprawa budowy
„fortecowanych" magazynów, zamiast

ogrodzonych choćby zwykłą siatką
drucianą składowisk — jest zagad-
nieniem oddzielnym, nad którym rów-
nież warto się zastanowić.

mgr JERZY OGAZA

Rybnik

Dramat
z happy endem

W związku z artykułem LECHA
FROELICHA pt. „KOOPERACYJNY
DRAMAT" z 22.07.1973 r. pozwalamy
sobie przedstawić kilka uwag i opi-
nię kierownictwa zjednoczenia „Me-
talchem" na temat zagadnień poru-
szonych w artykule.

1. Nie sposób nie zauważyć zasad-
niczej luki w przedmiotowym arty-
kule, jaką jest brak podania przy-
czyn nlepodtrzymania w pełnym
zakresie przez Zjednoczenie „Metal-
chem" oferowanych wcześniej usług
kooperacyjnych. Brak ten — wg na-

szej oceny — zaważył na Jednostron-
nej wymowie artykułu. Bezpośredni-
mi przyczynami niepodjęcia szero-

kiej kooperacji pomimo wstępnych
propozycji w tym zakresie były:

a) odmówienie przez przemysł ma-

szynowy zwiększenia (przy pomocy
kooperacyjnej naszego zjednoczenia)
produkcji wtryskarek w roku 1973 po-
nad planowaną i rozdzieloną uprzed-
nio Ilość 400 szt. — z przeznaczeniem
tej dodatkowej produkcji dla Jed-
nostek MPChem. Pomimo szeregu wy-
stąpień w tej sprawie zarówno zjed-
noczenia „Metalchem", Jak I MPChem
wobec Jednostek przemysłu maszyno-
wego, sprawa ta okazała się niemoż-
liwa do zrealizowania, zarówno przez
kombinat PONAB-PLASO, Jak I przez
Żywiecką Fabrykę Maszyn, Jak wresz-
cie przez Ministerstwo Przemysłu Ma-
szynowego.

b) odmówienie przeje kombinat PO-
NAR-PLASO i Jego jednostkę nad-
rzędną, tj. zjednoczenie PONAR pod-
pisania w miejsce dotychczas obo-
wiązującego znowelizowanego po-
rozumienia o koordynacji ogólnobran-
żowej, do czego w myśl Uchwały
nr

' 1X0/65 Rady Ministrów — Jako
producenci stosunkowo poważnej ilo-
ści maszyn do przetwórstwa tworzyw
sztucznych są zobowiązani;

c) negatywne stanowisko kierowni-
ctwa „ZYFAMY" W sprawie nawią-
zania kooperacji dwustronnej w miej-
sce jednostronnego świadczenia usług
kooperacyjnych, jak również nleza-
interesowanie partnera naszą pomocą
w zakresie trzech oferowanych przez
nas asortymentów.

W tej sytuacji nie powinno dzi-
wić stanowisko naszego zjednoczenia,
które mając własne plany I zada-
nia, stojąc wobec perspektywy usz-

czuplenia posiadanych mocy produk-
cyjnych na rzecz rosnących planów
eksportowych Żywieckiej Fabryki
Maszyn - zaproponowało na spotka-
niu 20 lutego 1973 r. odciążenie Ży-
wieckiej Fabryki Maszyn przez uru-

chomienie u siebie produkcji naj-
bardziej aktualnie potrzebnego chemii
typu maszyny, jaką jest wtryskarka
typu MONOMAT-165 — w miejsce
produkowanej przez Zakłady Maszyn
Chemicznych „Metalchem" wtryskar-
ki konstrukcji krajowej o mniejszej
gramaturze wtrysku.

2. Prezentowane w artykule opinie
informatorów Autora o „zakładach,
które pod względem technicznym,
teehnologicznym oraz pod względem
doświadczenia Jeszcze do tej produk-
cji nie dorosły" musimy uznać za

nie odpowiadające prawdzie. Wyja-
śniamy, że przemysł nasz od sze-

regu lat jest producentem wtryska-
rek hydraulicznych, skonstruowanych
1 wykonywanych rękami konstrukto-
rów i robotników — i że posiadana

przez nas doświadczenia Mr budowie
maszyn tego typu gwarantują suk-
ces, 1 w krótkim czasie Uruchomie-
nie produkcji maszyn licencyjnych.

3. Obawiamy się, że czytelnik ar-

tykułu może. w kontekście Jego tre-
ści domniemywać o dążności Żywiec-
kiej Fabryki Maszyn do obniżenia
swego planu produkcyjnego na rok 1973
wskutek rzekomego niewywiązywa-
nia się zakładów Zjednoczeni^ „Me-
talchem" z przyjętych zamówień-na
usługi kooperacyjne. Wyjaśniamy, na

podstawie posiadanych danych źród-
łowych, że plan ilościowy 2PM na

rok 1973 ustalony został Jeszcze w
trzecim kwartale 1972 r. i 'dplewał
na 400 szt. wtryskarek 1 187 szt. pras
— miało to więc miejsce-w okre-
sie znacznie wyprzedzającym' Jakie-
kolwiek wstępne rozmowy na temat
kooperacji w naszym zjednoczenia.

Zatem fakt czasowego nledojścia do
skutku kooperacji (będącej notabene
przedmiotem dyskusji w okresie od
4.12.1972 do 20.02.1073 1 nie zakończo-
nej żadnymi formalnymi ustaleniami)
w żadnym przypadku nie inoże
mieć wpiywu na obniżkę 'planów
„ZYFAMY". Świadczone ptfez nas-

Jednostronne usługi kooperacyjne
miały przecież spowodować wykona-
nie dodatkowych wtryskarek dla
potrzeb MPChem, a więc miały wpły-
nąć na korektę planu w górę. ,

4. Pomimo pesymistycznej wymowy
artykułu oraz nie najlepszych do-
świadczeń we współpracy z Kombi-
natem PONAR-PLASO Jesteśmy zde-
cydowani, jako ogólnokrajowy gestor
branży maszyn do przetwórstwa two-
rzyw sztucznych, kontynuować nasze

wysiłki mające na celu zlikwidowa-
nie deficytu tych maszyn na rynku
krajowym, w tym również deficytu
wtryskarek MONOMAT. '

W tym celu zobowiązaliśmy, pomi-
mo ważnych zadań produkcyjnych
na rzecz MPChem, nadzorowane przez
nas zakłady do uruchomienia na rzecz
ZFM produkcji układów plastytika-
cyjnych tj. cylindrów hydraulicznych
i ślimaków, licząc na to, że kombinat
PONAR-PLASO zechce uznać dzięki
temu potrzeby przemysłu chemiczne-
go jako pilne i zapewni dostawy
wnioskowanych maszyn przynajmniej
zaczynając od roku 1974.

Dlatego też wierzymy, że naszym
dalszym wysiłkom w tym zakresie
towarzyszyć będzie podobne nasta-
wienie partnera w tym kooperacyj-
nym dramacie, I że „dramat" ten
zakończy się .mimo wszystko „happy
endem".

mgr inż. MIECZYSŁAW DROZDZ
Naczelny Dyrektor Zjednoczenia

„M ETALCHEM" Gliwice

AKTUALNOŚCI

BUDŻET PAŃSTWA
W I PÓŁROCZU

Ukształtowanie dochodów bu-
dżetu państwa w I półroczu br.

wskazuje na konieczność bardziej
oszczednego zwiększania wydat-
ków budżetowych w II półroczu
niż to miało miejsce przed ro-

kiem. Tempo wzrostu tych do-
chodów uległo bowiem osłabie-
niu (z ok. 10 proc. w I półroczu
ub. r. do ok. 8,5 proc. w I półro-
czu br.), a ponadto w br. już w

planie rocznym założono znacznie

wyższy niż przed rokiem wzrost
dochodów (o 6,5 proc. wobec 1,3
proc. w ub. r.). Odpowiednio wię-
cej środków rozdysponowano
wiec już w samym planie na

1973 r. znacznie mniejsze kwoty
pozostają W!PC do rozdysnonowa-
nia na realizację zadań nie

objętych planem, niż to miało

miejsce w ub.'r., chociaż można

się spodziewać, że i w br. plan
dochodów budżetowych zostanie

przekroczony. Nie w tak jednak
znacznym stopniu jak w ub. r .

(Sb)

OBROTY HANDLU
DETALICZNEGO W LIPCU

Sprzedaż towarów w handlu

detalicznym wynosiła w lipcu
50,3 mld złotych, ?. czego 43,7 mld
zł stanowi sprzedaż w sklepach
detalicznych, a 3,8 mld w zakła-
dach gastronomicznych. Dynami-
ka obrotów w stosunku do lipca
ub. roku wynosi 12,9 proc. (sprze-
daż w sieci detalicznej — 13,2
proc., a w zakładach gastrono-
micznych — 11,9 proc.) .

Dynamika ta jest nieco wyż-
sza niż przeciętna za 7 miesię-

cy br. (12,4 proc.), ale nadal od-

biega w dół od wzrostu przycho-
du pieniężnych ludności. Nadal
również obserwuje się na rynku
braki niektórych asortymentów
artykułów przemysłowych. Doty-
czy to tkanin i artykułów odzie-

żowych i obuwniczych o szla-

chetnym wykończeniu i udanych
wzorach, mebli, lodówek, niektó-

rych marek telewizorów, radio-
odbiorników i rowerów oraz nie-

których artykułów turystycznvch
(namioty, butle gazowe, łodz:e

gumowe). (Sech)

PEWNA POPRAWA
ZAOPATRZENIA"

W lipcu — w stosunku do u-

biegłych miesięcy nastąpiła pew-
na poprawa zaopatrzenia w ar-

tykuły żywnościowe. Wzrost do-
staw w stosunku do lipca ub. ro-

ku wynosił:

mięsa, podrobów
i przetworów

drobiu
mleka
masła
JaJ

10,S proe.

50,0 „

4.1 >,
9.2 „

H.4 „

ryb I przetworów rybnych 22,9 „

tłuszczy roślinnych 8,5 „

Mimo to nadal występowały
braki w zaopatrzeniu w mięso i

przetwory, w wyroby czekolado-

we, niektóre przetwory owoco-

wo-warzywne. Opóźniony był im-

port pomidorów. Na niektórych
terenach wystąpiły trudności z

zaopatrzeniem w piwo i napoje
chłodzące.

Pewne przesunięcia nastąpiły
w poziomie zaopatrzenia handlu

wiejskiego w materiały budowla-

ne. I tak dostawy dachówki 1 pa-

py były znacznie mniejsze niż w

roku ubiegłym, co łączy się ze

zmianami w strukturze popytu.
Nieco mniejsze były dostawy ce-

mentu (99 proc. poziomu dostaw
z lipca br.), znacznie natomiast

większe wapna budowlanego i
nieco większe — materiałów

ściennych. (Sech)

KOSZTY I AKUMULACJA
W PRZEMYŚLE

Udział kosztów własnych w

wartości sp&edaży Xvyrobow'wła-
snych i usług wyniósł w przemy-
śle uspołecznionym w I półroczu
br. 81,33 proc. Jest to mniej niż

planowano (o 1,12 punkta) i mniej
niż wynosił udział kosztów w a-

nalogicznym okresie ubiegłego
roku (o 0,11 punkta). Największą
obniżkę udziału kosztów w war-

tości sprzedaży w stosunku do

planu uzyskały przedsiębiorstwa
podległe Ministerstwu Przemysłu
Chemicznego — 2,09 punkta. We-

dług wstępnej oceny decydujący
wpływ miały tu przedsiębiorstwa
inicjujące. Jak wiadomo, więk-
szość przedsiębiorstw przemysłu
chemicznego przeszła na nowy
system planowania i zarządzania
od 1 stycznia br.

W związku z obniżką udziału
kosztów w wartości produkcji
sprzedanej nastąpiło przekrocze-
nie planu akumulacji. Udział a-

kumulacji w wartości tej pro-

dukcji jest o 6,3 proc. wyższy,
niż planowano. (Sech)

TĘPIENIE PARTACTWA

W trakcie, wyrywkowych kon-
troli przeprowadzonych w I pół-
roczu br. w zakładach produk-

cyjnych, hurtowniach i sklepach
Państwowa Inspekcja Handlowa
zakwestionowała jakość towarów
o ogólnej wartości 154,4 min zł.
W ogromnej większości (73 proc.)
na kwotę tę złożyły się artykuły
nieżywnościowe. Kontrolerzy
PIH stwierdzili, że w niektórych
zakładach (np. Przemysłu Dzie-

wiarskiego „Rekord" w Jędrzejo-
wie, Zakładach Obuwia w Prud-

niku) funkcję brakarzy pełnią lu-
dzie kompletnie do tego nie przy-

gotowani. Ich rola ogranicza się
do stawiania na metkach stempli
KT, bez. przeglądania towarów.
Również w niektórych magazy-
nach handlowych stawia, się na

opakowaniach pieczątkę „towar
wolny od wad", bez kontrolowa-
nia ich zawartości. W magazynie
w Głogówku (woj. opolskie) o-

dzież składowano na podłodze w

stosach dwumetrowej wysokości.
Oczywiście znaczna jej część nie
nadawała się do użytku, (zd)

HIERARCHIA POTRZEĆ
INWESTYCYJNYCH

Ustalona przez rady narodowe
struktura wzrostu nakładów na

inwestycje planu terenowego na

1973 r. jest niewątpliwie wyra-
zem kompromisu między oceną
natężenia potrzeb na poszczegól-
nych odcinkach działalności rad,
a możliwościami realizacji okre-

ślonych zadań inwestycyjnych.
Przy ogólnym wzroście nakładów

inwestycyjnych rad narodowych
(bez inwestycji w rolnictwie) w

br. w porównaniu z ub. r. o 18

proc. zwiększyły one nakłady na:

# gospodarkę komunalną o ok.
28 oroc.,

9 zdrowie i opiekę społeczną
o ok. lS proc..

# urządzenia Bportowe 1 tury-
styczne o 35 proc.,

# obiekty dla potrzeb kultury
0ok.34proc.ina

# obiekty dla potrzeb oświaty
1 wychowania o 1 proc.

Przypuszczać należy, że nieza-

spokojone potrzeby w dziedzinie

Inwestycji w gospodarce komu-

nalnej i ochronie zdrowia prze-
mawiają za jeszcze szybszym
tempem wzrostu nakładów, ale

jest ond ograniczane przez moż-
liwości wykonawstwa. ' Wysokie-
mu tempu wzrostu nakładów na

obiekty sportowe, turystyczne i
dla potrzeb kultury dodatkowo

sprzyjają natomiast relatywnie
większe możliwości wykonaw-
stwa. Zahamowanie tempa wzro-

stu nakładów na budownictwo dla

potrzeb oświaty i wychowania
wskazuje wyraźnie, ie rady na-

rodowe uznają stopień zaspoko-
jenia potrzeb na tym odcinku za

relatywnie większy. (Sb)

ZAAWANSOWANIE PLANU
NAKŁADÓW

Dokonane przez NBP podsumo-
wanie zaawansowania realizacji
rocznego planu nakładów na in-

westycje rad narodowych w I pół-
roczu br. wykazało, ze nastąpiła
pewna koncentracja robót na o-

biektach szczególnie ważnych dla

rozwoju gospodarki terenowej.
Przy podobnym bowiem jak w I

półroczu ub. r. zaawansowaniu

realizacji planu nakładów ogółem
(w granicach 42 proc.) bardziej
niż w I półroczu ub. r . zaawan-

sowany został plan nakładów na

inwestycje w gospodarce komu-

nalnej (ok. 45 proc. planu rocz-

nego wobec ok. 43 proc. w I pół-
roczu ub. r.), na obiektach o-

chrony zdrowia (42 proc. wobec
38 proc. w ub. r .) i na obiektach
dla potrzeb oświaty i wychowa-
nia (38,5 proc. wobec 38 proc. w

ub. r.). Słabiej niż przed rokiem
zaawansowana jest natomiast re-

alizacja planu nakładów na urzą-
dzenia sportowe i turystyczna
oraz dla potrzeb kultury i sztuki.

(Sb)

OPÓŹNIENIE W REALIZACJI
OBIEKTÓW OCHRONY
ZDROWIA

Wyższe niż przed rokiem za-

awansowanie realizacji rocznego
planu nakładów inwestycyjnych
na ochronę zdrowia nie oznacza,
że we wszystkich województwach
postępy na tym odcinku można
uznać za zadowalające. Stosunko-
wo niskie jest zaawansowanie ro-

cznego planu robót w Warszawie

(28,3 proc. planu rocznego w I

półroczu), w woj. katowickim (ok.
30 proc. planu rocznego), olsztyń-
skim (32,4 proc. planu rocznego)
oraz szczecińskim i opolskim (w
granicach 33 proc. planu roczne-

go).

W grupie obiektów wytypowa-
nych do znacznego skrócenia cy-
kli budowy zwraca uwagę słabe
zaawansowanie w I półroczu br.

rocznego planu nakładów na

Szpital Powiatowy w Działdowie

(36,4 proc.) i Szpital Powiatowy w

Dębicy (28,9 proc.). Zagrożone jest
również oddanie do użytku w bie-

żącym roku szpitala w Jędrzejo-
wie, Poznaniu i pawilonu onko-

logicznego w Opolu, szpitala gór-
niczego w Ochojcu oraz szpitali
powiatowych w Lęborku, Dębięy
i Gryficach. (Sb)

MIMOCHODEM

Urodził ml się syn. Ze społecznego punktu widzenia rzecz drobna,
ale dla nas, tzn. dła mojej żony i dla mnie — wydarzenie. Zona

pracuje, czasu md mało więc trzeba jej jakoś ułżyć — pomyślałem.
A za myślą poszedł czyn: zakupy. Wśród masy rzeczy, które pojawia'
ją się wraz z dzieckiem w mieszkaniu jedno urządzenie sprawiło mi

nie lada radość. Przemysł przejął się bowiem gasłem: „Niemowlę
też człowiek" i zaczął m.in. produkcję podgrzewaczy (z termoregu-

latorem) butelek dla niemowląt pod dźwięczną nazwą „Bobas". Wy-
twórcą jest Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego „Kontakt" — też

dźwięczna nazwa — w CzechowiCach-Dziedzicach.

Czas już rozwiać nadzieję tych, którzy oczekiwali, że po tym
krótkim wstępie dowiedzą się. iż urządzenie jest niesprawne. Nic

z tego, działa i to znakomicie. Ta pochwała jest nie tylko reklamą,
lecz i wyrazem zdumienia: tyle razy kupowaliśmy takie rzeczy i za-

wodziły, a tu nic, działa sprawnie i koniec.

A więc o co chodzi? Urządzenie kosztuje 152 zł, ale jest to cena

grubo poniżej wartości użytkowej „Bobasa". I nie mogę zrozumieć

czemu producent żąda tylko tyle. Obok bowiem funkcji, dla której
podgrzewacz z termoregulatorem został wyprodukowany dostarcza

on także rozrywki i to bezpłatnej.
Podgrzewacz jest wyposażony we wszystko, w dokładny opis tech-

PRZEMYSŁ ROZRYWKOWY
niczny, w instrukcję obsługi, konserwacji i użytkowania, w warunki

gwarancji. Na tej karteczce czytamy m. in... „pokrętłem (termoregu-
latora) nastawić odpowiednią temperaturę" oraz*, . zakres regulacji
temperatury: 20—60°C"

. Szukamy więc pokrętła... Jest! A na nim

dwa napisy: „O" i „max" i nic więcej. Dobrze, ale gdzie jest ta

naj-„odpowiedniejsza" dla niemowlęcia temperatura, czyli tempera-
tura ludzkiego ciała? Nie wiadomo!

Długo myśleliśmy z żoną, jak dojść do tego, w jakiej pozycji na*

stawić to piekielne pokrętło termoregulatora, aby uzyskać 36,6°. Nie

mamy wykształcenia technicznego, ale sprytu nikt nam nie może od-

mówić. Wleliśmy wody do pojemnika tyle ile trzeba (zgodnie z in-

strukcją około połowy), zanurzyliśmy w niej wypełnioną wodą
butelkę, do której włożyliśmy termometr kąpielowy. Aha, jeszcze
dowiedzieliśmy się z instrukcji, że „podgrzewacz nie jest przystoso-

wany do bezpośredniego podgrzewania pokarmuco nas zmusiło do

napełnienia butelki wodą'o temperaturze ciała. I zaczęło się...
Spędziliśmy z żoną dobre dwie godziny, aby metodą prób i błędótt

dojść wreszcie jak „pokrętłem nastawić odpowiednią temperaturę",
i wyskalować miejsce na 36,6°. Zabawa była przepyszna, nie ma bo-

wiem nic bardziej uroczego, niż wpatrywanie się w kolorowy słupek
termometra. I nawet się nie kłóciliśmy, wręcz przeciwnie — co chwi-

la wybuchaliśmy salwami śmiechu. Wróciliśmy do kraju spokojnego
dzieciństwa, w którym świat odkrywa się od nowa. Było to niezbyt
kosztowne „spędzenie" czasu. Ot tyle co dwa bilety do Teatru Wiel-

kiego, a i oszczędności spore, odpadły bowiem wydatki na taksówkę
i nianię, która przecież w naszej sytuacji byłaby niezbędna.

Od tej chwili jeśli ktoś mi powie, że nie mamy przemysłu roz-

rywkowego, to roześmieję mu się w oczy. Mamy przemysł rozryw-

kowy i to jaki! Tylko wciąż nie rozumiem, dlaczego nie chcą za to

ani grosza. Czyżby przejęli się dyskusją 2+3=5 lub hasłem:

„Matka karmiąca też człowiek i jak nie może wyjść z domu, t0

niech ma jakąś inną niż telewizja, bardziej kształcącą rozrywkę". A

może ktoś ich dotuje. Tylko kto? Bo jeśli ja, a wraz ze mną dalsze 33 •

miliony obywateli, to domagam się, aby pokrętło miało chociaż jesz.
cze jeden napis. KASZ
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