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JEDNOST KI

INICJUJ ĄCE
Jednostki inicjujące funkcjonują już przeszło pół roku. Dokonana ocena Ich pracy
w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku jest pozytywna. Działanie no-

wego systemu przyczyniło się bowiem zarówno do szybkiego wzrostu rozmia-
rów produkcji, jak i do znacznego podniesienia efektywności gospodarowania.

W
JEDNOSTKACH - inicjujących
— obejmujących swym zasię-
giem 18 proc. ogółu zatrud-

nionych w przemyśle i 21 proc. ca-

łości produkcji przemysłowej —

tempo wzrostu produkcji sprzedanej
w I półroczu br. wynosiło 15,9

proc. , podczas gdy w całym prze-

myśle ukształtowało się ono na po-

ziomie 12,3 proc. W jednostkach ini-

cjujących skupionych w przemysłąch.
produkujących dla potrzeb rynko-
wych wyniki były jeszcze lepsze:
tempo wzrostu produkcji sprzedanej
osiągnęło 20,3 proc., podczas gdy w

całym przemyśle wytwarzającym to-

wary rynkowe przyrost ten wyniósł
12,9 proc. W organizacjach inicjują-
cych zgrupowanych w przemyśle
maszynowym tempo to osiągnęło
33,8 proc. (w całymi resorcie — 16,8

proc.), w resorcie leśnictwa i prze-

mysłu drzewnego — 25,2 proć. (18,5
proc.), w przemyśle chemicznym —

(21,0 proc.), w przemyśle spożyw-
czym — 18,8 pt-oc . (12,3 proc.). .

W pewnym sensie z tą tendencją
można się było liczyć. Z reguły bo-

wiem nowymi zasadami objęto te or-

ganizacje gospodarcze, które były
dobrze zorganizowane, dysponowały
stosunkowo lepszą kadrą i odznacza-

ły się dużą prężnością gospodarowa-
nia. Jednakże tak dużego przyśpie-
szenia nikt się nie spodziewał i mo-

żna śmiało zaryzykować pogląd, że

bez nowych zasad tak powabnego
tempa wzrostu nie udałoby się osią-
gnąć.

PRZEDE WSZYSTKIM
EFEKTYWNOŚĆ

Jest to tym bardziej godne pod-
kreślenia, że osiągnięto te wyniki
prży równoczesnej zdecydowanej po-

prawie efektywności gospodarowa-
nia. Przy wzroście produkcji sprze-

danej o 15,9 proc. produkcja dodana

wzrosła aż o 30 proc. Wydajność
pracy mierzona przyrostem produ-
kcji dodanej na jednego zatrudnio-

nego powiększyła się o 22 proc., a w

żadnej z jednostek inicjujących
wskaźnik ten nie był niższy niż 10

proc. Jeśli zaś liczyć tę wydajność
wżrostem produkcji sprzedanej na

jednego Zatrudnionego, tó przyrost

osiągnął 9,3 proc., podczas gdy w ca-

łym przemyśle — 8,0 proc.

Zatrudnienie w jednostkach ini-

cjujących wzrosło o 6,0 proc., pod-
czas gdy w całym przemyśle .— o 3,9

proc. Jest to jednak wzrost efekty w 7

ny, albowiem nie odbił się on ujem-
nie na wzroście wydajności pracy,

a wręcz przeciwnie —. znacznie go

spotęgował. Pozwala to sądzić, że

bez tego przyrostu zatrudnienia uru-

chomienie wielu rezerw, zwłaszcza o

charakterze prostym, byłoby czasami

niemożliwe.

Poziom zatrudnienia był jednak
niższy, aniżeli planowano (np. w

zjednoczeniu MERA o 11,2 proc., w

przedsiębiorstwie POLMOS — o 2,3

proc., w
' żjednoczeniu PETROCHE-

MIA — o 1,5 proc.) . Tylko w dwóch

przypadkach przekroczył on założe-

nia planu, w obu o 0,2 proc.

Zaobserwowano dążenia do obniż-

ki kosztów, szczególnie wyrażające
się w poprawie gospodarki materia-

łowej, gospodarki zapasami, w źa-

stósowaniu analizy wartości, w przej-
ściu ną usługi właśne (głównie tran-

sportowe), w zwiękśzeiiiu produkty-
wności środków trwałych, I tak np.

w przedsiębiorstwie „Polskie Od-

czynniki . Chemiczne", planowano
udzjał kosztów na poziomie 83,2

proc., a uzyskano 75,5 proc., w zjed-
noczeniu EMA odpowiednio: S4,2

proc. i 90,4 proc., w zjednoczeniu
POLIFARB odpowiednio: 84,6 proc.

i 80,6 proc. Produktywność środków
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trwałych, liczona wartością produk-
cji dodanej przypadającą na 1000 zł

przeciętnej wartości brutto środków

trwałych, zwiększyła się w przed-
siębiorstwie POLMOS o 42,8 proc.,

w zjednoczeniu POLIFARB o 29,0

proc., w zjednoczeniu PETROCHE-

MIA o 23,3 proc.

. Zniesienie limitowania funduszu

plac i uzależnienie jego wysokości
Od przyrostu produkcji dodanej nie

przyniosło — jak to się niektórzy
obawiali — gwałtownego wydatko-
wania nagromadzonych środków.

Wzrost funduszu plac w jednostkach
inicjujących jedynie o 0,5 proc. wy-

przedził wzrost funduszu plac w ca-

łym przemyśle. W poszczególnych
przypadkach fundusz płac powięk-
szył się od 1 do 10 proc. W więk-
szości organizacji pracujących na no-

wych zasadach wskaźnik wzrostu

średniej płacy był niższy niż w ca-

łym przemyśle i ukształtował się po-

niżej 6,7 proc.

Nie ulega wątpliwości, że na tych
tendencjach zaważyła przede wszyst-
kim świadomość, iż na razie wyko-
rzystano głównie rezerwy proste,
„łatwe", szybciej i mniejszym wysił-
kiem uruchamiane. W wielu zjedno-
czeniach i przedsiębiorstwach —

choć wyzwalanie rezerw dopiero się
zaczęło i w przyszłym roku można

jeszcze 'liczyć na to, że proste re-

zerwy będą mogły być odzyskane —

panuje duża ostrożność w natych-
miastowym rozdzieleniu dyspo-
zycyjnego funduszu płac i celowo

tworzy się „zaskórniaki". Jest to po-

dyktowane przekonaniem, że potem

rezerwy mogą być trudniejsze do

„ugryzienia".

„WPISANI" V/ SYSTEM

Już tylko ten fakt wskazuje na re-

zultaty innej niż liczbowej natury.

Wskazuje on na to, że kadra kierow-

nicza jednostek inicjujących dobrze

poznała system, „czuje go". Niewąt-
pliwie na to „wpisanie się w system"
złożyło się nie tylko całe półrocze
funkcjonowania nowych zasad, -ale

również prawie roczny okres przygo-

towawczy, w którym konkretyzowa-
ły się metody działania poszczegól-
nych zjednoczeń i przedsiębiorstw.
Kadra kierownicza jednostek inicju-
jących góruje nad przeciętnym po-

ziomem personelu zarządzającego
przemysłem i dowiodła ona, że no-

wym mechanizmem ekonomicznym
można się posługiwać w celu zdy-
namizowania produkcji i podniesie-
nia efektywności, jeśli ma się „łeb
na karku".

Oficerowie jednostek inicjujących
pociągnęli za sobą średni personel
kierowniczy, który coraz to w szer-

szym stopniu przyswaja sobie regu-

ły gry ekonomicznej za warte, w sy-

stemie.

Wymagało to oczywiście szerokiej'
akcji edukacyjnej, którą w większo-
ści przypadków przeprowadzono nie-

zwykle szybko i starannie. Uczyli się
Wszyscy, a ci, których przeszkolono
przekazywali wiedzę następnym.
Szkolono dyrektorów i kierowników

na szczeblu centralnym, szkolono

aktyw w zakładach i zjednoczeniach.
Wprzęgnięto do kształcenia naukow-

ców i światłej szych, praktyków.
Przeprowadzono szereg merytorycz-

nych dyskusji między działaczami

partyjnymi, pracownikami central-

nej administracji państwowej i kie-

rownikami jednostek inicjujących.

Swą rolę w naświetlaniu celo-

wości i ekonomicznej złożoności no-

wego systemu odegrała tu również

prasa, a w tym i nasze pismo. Nie

tylko opublikowało ono omówienia

w zasadzie wszystkich statutów jed-
nostek inicjujących i zamieściło sze-

reg wypowiedzi dyskusyjnych na te-

mat doskonalenia przyjętych rozwią-
zań, ale takźe starało" się wfefu

materiałach przedstawić cały wach-

larz problemów, jakie napotyka-
ły w swej działalności jednostki
inicjujące.

Według wstępnych ocen nowy me-

chanizm ekonomiczny został również

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

TADEUSZ KIERSNOWSX1: „Musimy mieć czas na targowanie się. jeśli mgmy kupować możliwie najta-
niej..." .

Patrz rozmowa z Dyrektorem Naczelnym PHZ „METRONEX" (str. 5) Foto. MAREK STEFANKOWSK!

KONIUNKTURA

WYSOKIE TEMPO
LEPSZE RELACJ
Omawiając wyniki osiągnięte przez naszą gospo-

darkę w I półroczu br. (Życie Gospodarcze nr 31/73),
zwracaliśmy uwagę na zarysowującą się w ostatnich

miesiącach tendencję do zmniejszania się tempa wzro-

stu zatrudnienia przy utrzymaniu wysokiej dynamiki
produkcji. Ta pozytywna tendencja uległa umocnie-

niu w lipcu, co istotnie wpłynęło na ukształtowanie

się podstawowych relacji ekonomicznych.
Ilościowe wyniki osiągnięte przez przemysł (wg da-

nych Departamentu Statystyki Przemyślu GUS) w

ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. kształtowały
się następująco:

styczeń — lipiec (rob poprzedni <= 100»

1971 1972 1973

Produkcja globalna ios.8 112,3 112.2
Zatrudnienie 103.4 101,7 103,7
Osobowy fundusz plac brutto 108,2 110,5 109.5
Osobowy fundusz plac netto 108,0 109,9 110,9
Przeciętna płaca miesięczna
brutto 105,7 105,5 105,6
Przeciętna płaca miesięczna

105,7 105,5

107,0ne:to 103, S 104,8 107,0
Produkcja globalna przypadająca

108,2na 1 zatrudnionego 104,3 107,3 108,2

W lipcu nastąpiło dalsze przyśpieszenie dynamiki
produkcji globalnej i produkcji sprzedanej wyrobów
własnych i usług. Ta pierwsza wzrosła o 14,1% (w
pierwszym półroczu — o 11.6%), zaś produkcja sprze-

dana aż o 16,2% (w pierwszym półroczu o 11,8°'«).
Ta dynamika została osiągnięta przy wzroście za-

trudnienia tylko o 2,9% (w pierwszym półroczu —

o 3,9%). Zasadniczym więc elementem decydującym
o wynikach produkcyjnych osiągniętych w lipcu jest
wzrost wydajności pracy. Wzrost ten liczony produk-
cją globalną przypadającą na jednego zatrudnionego

wyniósł 10,9%. Wskaźnik ten nie oddaje jednak w

pełni wzmożonego wysiłku załóg, gdyż lipiec jest, jak
wiadomo, miesiącem urlopowym, a więc statystyczne
zatrudnienie znacznie odbiega od faktycznej ilości

osób pracujących. Dlatego też warto podać wzrost

wydajności liczony produkcją globalną przypadającą
na 1 przepracowaną robotnikogodzinę. Wynosił on w

lipcu 13,5% (w porównaniu z lipcem ub. roku) i był
Większy niż w styczniu br. o 10%.

Mimo tych pozytywnych wyników, nie uniknęliś-
my w lipcu br. sezonowego spadku produkcji global-
nej. Spadek ten wynosił w stosunku do czerwca 9,1%

(w roku ubiegłym produkcja globalna w lipcu była
mniejsza w stosunku do czerwca o 10,5%, ale trze-

ba uwzględnić, że czas pracy w lipcu br. był nieco

dłuższy — przy uwzględnieniu porównywalnego cza-

su pracy produkcja lipcowa w br. byłaby mniejsza
gd produkcji w czerwcu o 11,6%).

Spadek produkcji w lipcu jest w naszych warun-

kach zjawiskiem nieuniknionym, przede wszystkim
ze względu na . natężenie ilośei • urlopów. W tym roku

podjęto pewne kroki dla złagodzenia tego zjawiska.
Wydaje się jednak, że wysiłki samego przemysłu nie-

wiele. tu pornosa, a Donieważ zmniejszenie wahań' se-

zonowych w produkcji ma duże - znaczenie dla ryt-
miczności pracy całej gospodarki, problem ten wy-

maga bliższego zbadania i podjęcia odpowiednich kro-

ków, pozwalających bardziej równomiernie rozkładać

urlopy na cały sezon wczasowy, a nie tylko ha dwa

letnie miesiące.
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PRASA Ó PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

W „POLITYCE" ukazała się encyklopedia na temat
Iwiński. Jej autorzy — JERZY ROSIŃSKI 1 MARIA
ZNANIECKA informują dokładnie o rozwoju hodowli

• nierogacizny w Polsce, o znaczeniu produkcji mięsa
wieprzowego dla zaopatrzenia ludności I wzrostu opła-
calności rolnictwa indywidualnego, próbuję wytłuma-
czyć, dlaczego występują brak! mięsa na rynku.

Są to informacje bardzo cenne. Zależność wręcz ma-

tematyczna między wzrostem pogłowia trzody a wzro-

stem spożycia mięsa (ivzroat spożycia o 1 kg na głowę
rocznie wymaga obecnie wzrostu pogłowia świń o

1 milion sztuk) jest znana fachowcom, ale nie znana

ogółowi konsumentów. I choć matematyka nie zastąpi
wieprzowego kotleta — lżej jest czekać w kolejce ma-

jąc świadomość, dlaczego się czeka.

Autorzy przedstawili ogólne relacje między cenami

pasz a rozwojem hodowli. W tym miejscu powstaje
pewien problem, którego rozwiązanie będzie istotnie
rzutować na tempo wzrostu produkcji mięsa, a tym
samym — w naszych warunkach — na możliwości

utrzymania wysokiego tempa wzrostu dochodów lud-
ności.

Można zaryzykować twierdzenie, że utrzymanie tem-

pa wzrostu pogłowia trzody chlewnej z ostatnich trzech

lat nie będzie możliwe bez dalszego wzrostu Importu
pasz, przede wszystkim pass treśelwych. I tu rodzą się
trudności. Bo ceny pasz treściwych wzrosły w ciągu
ostatniego roku w tempie dotychczas nie spotykanym
— od 100 proc. do 300 proo. Złożyło się na to wiele

przyczyn. Od brzegów Peru odsunął się prąd morski,
a wraz ż nim odpłynęły ryby. Trzeba było zawiesić po-
łowy — a Peru jeBt dostawcą blisko połowy całej mącz-
ki rybnej znajdującej się w obrocie międzynarodowym.
W roku ubiegłym susza I nieurodzaj zbóż 1 kukurydzy
objęły szereg krajów europejskich, azjatyckich I afry-
kańskich. Ceny zbóż paszowych wzrosły w związku z

tym o 100 proo. Trzecia grupa pasz treściwych — na-

siona roślin oleistych — nie zdołała wyrównać niedo-
borów paszowych, a po decyzjach USA zakazujących
eksportu soi I nasion bawełny — ceny na nasiona ole-
iste podniosły się trzykrotnie.

Na rynkach paszowych zapanował kompletny bała-

gan. Kraje EWG, które importowały z USA około 7 min
ton soi, stanęły przed problemem znalezienia innych
pasz — praktycznie mogły być to tylko zboża. Ale
wartość odżywcza sol jest trzykrotnie większa —

a więc zapotrzebowanie na zboże wzrosło nagle w Eu-

ropie zachodniej o 20 min ton. Zaczęto wydawać i od-

woływać zakazy eksportu poszczególnych zbóż, ceny
zmieniały się z dnia na dzień, podaż się kurczyła, w

południowych Włoszech zabrakło nagle mąki.
Te kłopoty krajów zachodnich mają niestety 1 pe-

wien wpływ na naszą sytuację. Jesteśmy Importerami
pasz — głównie zbóż. Na szczęście podstawa wyżywie-
nia trzody chlewnej w naszym kraju — to ziemniaki.
Jest to jednak pasza głównie energetyczna I musi być
uzupełniana przez pasze treściwe, szczególnie, że chce-

my stosować tucz Intensywny 1 w skróconych cyklach.
Gdzie Jest więc wyjście z sytuacji?

Możemy mleć pewne nadzieje na ogólną poprawę
sytuacji paszowej w świecie — plony zbóż u głów-
nych ich producentów i eksporterów zapowiadają się
dobrze. Niemniej jednak zasadniczych rozwiązań mu-

simy szukać we własnym rolnictwie. O niektórych
rozwiązaniach piszą autorzy wspomnianego opracowa-
nia. Warto tu dodać jeszcze jedną uwagę. Ostatnie
lata wykazały, że zbożem, które daje u nas przy sto-

sowaniu odpowiedniej agrotechnlkl najwyższe plony
z hektara — jest jęczmień pastewny. W tym roku
można przewidywać, że plony tego jęczmienia będą
o ok. 2 q wyższe od przeciętnej dla 4 zbóż. Zwiększe-
nie więc areału upraw jęczmienia jest jedną z wiel-

kich rezerw paszowych. Musi tu

kowe działanie — propagandowe, Instruktażowe I In-

ne. Można mleć nadzieją, że skuteczność tego działa-
nia będzie większa niż podobnych akcji podejmowa-
nych w przeszłości, gdyż niewątpliwa opłacalność ho-
dowli świń Jest najmocniejszym argumentem skłania-

jącym do dostosowania struktury produkcji roślinnej
do wymogów rozwijania tej hodowli.

Tempo rozwoju produkcji mięsa wieprzowego w naj-
bliższym czasie zależy Jednak przede wszystkim od

urodzaju ziemniaków. Obecnie można Już mleć nadzie-

ję, że będą one niezłe. HCi

P.S . Z opóźnieniem — za co przepraszamy —• chcemy
odnotować artykuł w ,,ZWIERCIADLE" o czlonku na-

szego zespołu redakcyjnego profesor ZOFII MOREC-
KIEJ. Prof. Morecka stwierdziła między Innymi, że

„ekonomia 1 wszelkie pochodne dyscypliny naukowe to
' dziedzina szczególnego zainteresowania kobiet", doda-

jąc równocześnie, że są one specjalnie predysponowane
do uprawiania nauk ekonomicznych. Nasz, w ogromnej
większości męski zespół redakcyjny (patrz stopka re-

dakcyjna) wita to stwierdzenie z pełnym uznaniem i

nadzieją, że nastąpi nowy dopływ sił żeńskich nie

tylko do działalności naukowej, ale I publicystycznej.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

O Bhiro Polityczne KC PZPR —

wysłuchało informacji rządu o za-

opatrzeniu rynku w okresie 7 mie-

sięcy 1973 r. i zaaprobowało przed-
s:ewziecie maiace na celu ODPO-
WIEDNIE ZWIĘKSZENIE DOSTAW
ARTYKUŁÓW RYNKOWYCH DO
KOŃCA ROKU. PodkreSlono ko-
nieczność zwiekszenia dostaw na

•runek arti/kułów przemysłowych,
jak rótrnież terminowego zaopatrze-
nia załóei pracowniczych, w jesieni
v> ziemniaki, owoce i warzywa oraz

poprawienia obsługi konsumentów.
Za niezbedn? uznano dalsze uspraw-
nianie współpracy handlu z prze-

mysłem.
Biuro Polityczne stwierdziło, że

REALIZACJA INWESTYCJI PLA-

NU CENTRALNEGO PRZEBIEGA
NA OGÓŁ POMYŚLNIE. Istnieje
jednak szereg braków i niedomagań
?/< m/konaniu inwestycji rynkowych
planu terenowego. Kierownictwa re-

sortów. centralnych związków svót-

dziclezych i prezydia wojewódzkich
rad narodotcych potoinny zaoewnić

odpowiednio irczesne przygotowanie
produkcji W nowo uruchamianych
obiektach, plównie przez przysposo-
bienie kwalifikowanych kadr i za-

pewnienie właściwych surowców
ora: półfabrykatów i kooperacji wy-

twórczej.
Biuro Polityczne uznało, że TER-

MINOWA BUDOWA HUTY „KA-
TOWICE" będzie mieć istotny
wpływ dla dalszego rozwoju prze-

mysłu. budownictwa i innych dzia-
łów gospodarki narodowej.

0 Prezydium Rządu podjęło sze-

reg ustaleń związanych z kontynuo-
waniem prac nad dalszym doskona-
leniem systemu planowania i zarzą-
dzania oraz finansowo-ekonomiczne-
go w JEDNOSTKACH INICJUJĄ-
CYCH. Prowadzone będą także pra-
ce nad rozszerzeniem stosowania
zasad. Podjęto decyzję w sprawie
przeprowadzenia w końcu bież. roku

spisu kadrowego 10,5 min pracowni-
ków uspołecznionych.

Q Za wysoką dynamikę produkcji
rolnej osiąganą dzięki pracowitości
i solidności białostockich rolników
w tym roku im przypadł zaszczyt po-

dejmowania uczestników DOŻYNEK
CENTRALNYCH.

OAktualne zadania rolnictwa by-
ły tematem spotkania w Komitecie

Centralnym. Oceniając pozytywnie
sprawny przebieg tegorocznych
żniw — K. Barcikowski podkreślił,
iż było to możliwe dzięki dobrej pra-

cy i właściwej organizacji robót oraz

lepszego niż w latach ubiegłych wy-

korzystania sprzętu technicznego,
którego było więcej, i który byl le-

piej i wcześniej przygotowany. Po-

myślne rezultaty w produkcji w bież.
roku zbóż stwarzają dobre perspek-
tywy dalszej intensyfikacji produk-
cji roślinnej pod warunkiem konse-

kwentnego i coraz szerszego wpro-
wadzania do uprawy nowych wyso-
ko wydajnych odmian z równocze-

sną poprawą agrotechniki. *

Q We wszystkich szkołach, rozpo-

częły się zajęcia lekcyjne. W ławach

szkolnych zasiadło blisko 7 min dzie-
ci i młodzieży. Około miliona spo-
śród nich uczy się w nowoczesnych,
gminnych szkołach zbiorczych. Na-
tomiast 1 600 tys. uczniów rozpoczę-
ło naukę w szkołach zawodowych
różnego typu.

# W zbliżającym się roku akade-
mickim liczba słuchaczy studiów dla

pracujących sięgać będzie już prawie
140 tys. osób. Najliczniejszą grupę
stanowią słuchacze studiów zaocz-

nych — przeszło 90 tys. osób. Na
studiach wieczorowych kształcić się
będzie ponad 36 tys. osób. Z eks-

ternistycznej formy studiowania ko-

rzystać bedzie tylko 5 tys. osób.
# Wydatki państwa na bezpie-

czeństwo i higienę pracy w zakła-
dach gospodarki uspołecznionej
wzrastają z roku na rok. -Niestety,
efekty tych nakładów są niewspół-
mierne do ich wielkości. Stały się
więc nieodzowne zasadnicze zmiany
w zasadach planowania i wykorzy-
stywania środków na bhp. Propozy-
cje takich zmian są rozpatrywane w

Ministerstwie Pracy, Plac i Spraw
Socjalnych oraz w Komisji Plano-

wania, z udziałem zainteresowanych
resortów, placówek naukowych. Głó-
wnego Inspektoratu Pracy CRZZ. Za-

sadniczym założeniem projektowa-
nych zmian w zasadach finansowa-
nia wydatków na bhp jest likwida-

cja w planach i sprawozdawczości
odrębnych funduszów na ten cel,
nierozdzielnie przecież związanych z

zadaniami produkcyjnymi. Rozpatru-
je się także możliwość udzielania

niektórym zakładom pomocy finan-
sowej w wyjątkowych, uzasadnio-

nych przypadkach.
#Porazdrugiwdniach8i9

września odbędzie się w Warszawie

doroczne święto „Trybuny Ludu" —

centralnego organu Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej, zbiegające
się w bież. roku z 25-leciem gazety.
Nadaje to świętu będącemu publicz-
nym spotkaniem z czytelnikami, a

jednocześnie wielkim festynem mie-
szkańców stolicy oraz gości z całej
Polski i zagranicy, szczególnego cha-
rakteru.

% W Warszawie na naradzie akty-
wu kierowniczego i partyjnego wszy-
stkich Dyrekcji Okręgowych Kolei

Państwowych i Ministerstwa Komu-

nikacji dokonano wszechstronnej a-

nalizy stanu bezpieczeństwa ruchu

kolejowego na tle zaistniałego w

dniu 27 sierpnia wypadku pod Kiel-
cami. Podjęto szereg decyzji mają-
cych na celu wzmożenie działań dla

podniesienia bezpieczeństwa ruchu
na kolei.

O W uznaniu dotychczasowych o-

siągnięć wybrano Ostrołękę na miej-
sce tegorocznych uroczystości z oka-

zji „DNIA ENERGETYKA", które

odbyły się 2 września. Energetycy
konińsko-tureckiego zagłębia wę-
glowo-energetycznego wyproduko-
wali po raz pierwszy w historii za-

głębia stumiliardową kilowatogodzi-
nę energii elektrycznej na węglu bru-

natnym. Sukces ten jest uwieńcze-
niem 15-letniej pracy załóg 3 elek-
trowni tego rejonu.

O Do końca roku w telefonicz-
nej łączności międzymiastowej obo-

wiązuje hasło „pośpiech". Minister-
stwo Łączności wprowadziło to ha-
sło z myślą o ułatwieniu pracy wszy-
stkim instytucjom i zakładom, zain-
teresowanym jesiennymi przewoza-
mi ziemiopłodów. Rozmowy zama-

wiane na to hasło są łączone przed
rozmowami pilnymi.

0 W Sanockiej Fabryce Autobu-
sów podjęto seryjną produkcję no-

wego polskiego autobusu „Sanok-09 ".
Do końca roku załoga SFA zamie-
rza dostarczyć około 200 tych auto-

busów, zaś w przyszłym roku wy-

produkuje ich 2 600.
# Dobiega końca prowadzona od

kilku lat rozbudowa i modernizacja
portu rzecznego w Płocku, który sta-

je się jednym z największych por-
tów żeglugi śródlądowej. Port wiśla-

ny w Płocku został wyposażony w

duże zasobnie i place składowe dla

przechowywania ładunków maso-

wych oraz nowe dźwigi. Jeszcze w

bież. roku port w Płocku osiągnie
przeładunki około 750—800 tys. ton

rocznie.

ZA GRANICĄ
H Sekretarz generalny RWPG

NIKOŁAJ FADIEJEW przebywał z

wizytą nieoficjalną w Danii, gdzie
spotkał się z kierownictwem duń-
skich resortów współpracy gospodar-
czej z zagranicą i spraw zagranicz-
nych. W Brukseli rzecznik prasowy
EWG podał dziennikarzom komu-

nikat, w którym mówi się m. in.. że
„...doszło do nieoficjalnej wizyty
sekretarza generalnego RWPG Fa-

diejewa u sprawującego obecnie

funkcję przewodniczącego Rady Mi-

nisterialnej EWG , min. Norgaarda.
Fadiejewoioi towarzyszyli funkcjo-
nariusze RWPG i ambasador ZSRR
w Danii. Fadiejew zasugerował, by
EWG i RWPG podjęły stosunki ma-

jące na celu umocnienie odprężenia
i współpracy. Fadiejew uważał, że
w przypadku jeżeli EWG wyrazi za-

sadniczą zgodę w stosunku do tej
inicjatywy, obydwie strony mogły-
by wyznaczyć delegacje w celu prze-

dyskutowania ram i treści rozmów,
które odbyłyby się w późniejszym
okresie. Delegacje te powinny by
się składać z reprezentatywnych
przedstawicieli". Komunikat mówi
następnie, że min. Norgaard po

przedstawieniu uprawnień Komisji
EWG w dziedzinie polityki handlo-

wej, odpowiedział Fadiejewoioi, że

przedstawi jego propozycje Radzie
Ministerialnej EWG.

|| Agence France Press podała, że

Ludowo-Demokratyczna Republiką
Jemenu zgłosiła ostatnio prośbę o

uzyskanie statusu obserwatora przy
RWPG.

fĘ Kwestia zatrudnienia w nie-

pełnym wymiarze godzin nabiera

ogromnego znaczenia ekonomicznego
i społecznego w ZSRR ze względu
na powszechny brak siły roboczej,
zwłaszcza w dziedzinie usług —

stwierdzają A. NOWICKI f M. BAB-

KIN na łamach WOPROSÓW EKO-
NOMIKI. Zatrudnienie pracowników
w niepełnym wymiarze godzin mo-

głoby w poważnej mierze złagodzić
skutki tego niedoboru sity roboczej
i pozwoliłoby na rozładowanie kole-

jek w handlu w godzinach szczytu,
wyeliminowanie pracy stałego per-
sonelu w godzinach nadliczbowych,
wreszcze na zmniejszenie strat czasu

ludzt pracy we wszystkich placów-
kach sfery usług — łącznie ze

służbą zdrowia, administracją do-
mów mieszkalnych itp., itd. Ponadto
zatrudnienie w niepełnym wymiarze
godzin idzie w parze ze zwiększe-
niem wydajności pracy. Doświadcze-
nie przedsiębiorstw usługowych (np.
krawieckich) wykazało, że pracujący
w niepełnym wymiarze godzin wy-
soko kwalifikowani specjaliści, za-

trudnieni przez pól dnia i płatni od
wykonywanej pracy, nie marnują
ani jednej chwili czasu roboczego.
Młodzież szkolna i akademicka, choć
nie pracuje tak wydajnie, stanowi

jednak dla wielu zakładów produk-
cyjnych i usługowych poważne
źródło siły roboczej. To samo doty-
czy gospodyń domowych i matek

mających małe dzieci. Obecnie — na

terenie RFSRR w niepełnym wymia-
rze godzin zatrudnionych jest około
170 tys. osób. Jest to jednak mało.

Brakuje bowiem ekonomicznego za-

interesowania przedsiębiorstw i or-

ganizacji w angażowaniu do pracy
na niecały dzień roboczy.

• Dwa lata temu rząd węgierski
wydał zarządzenie, które znacznie

poszerzyło możliwości zatrudnienia

emerytów. Celem tego posunięcia
było dążenie do poprawy warunków

bytowych ludzi starszych i do prze-
ciwdziałania brakom siły roboczej.
Efektem tego posunięcia je&t wzrost

zatrudnienia emerytów o 9' proc. w

1972 r. w porównaniu do 1970 r.

• Wysokie są tegoroczne zbiory
pszenicy i jęczmienia w Bułgarii. Za-

powiada się też dobry urodzaj w sa-

dach i ogrodach. Równocześnie w

pierwszym półroczu br. nastąpił
wzrost hodowli bydła. Liczba krów
wzrosła w porównaniu z analogicz-
nym okresem roku ubiegłego o 2,1
proc., a- liczba wołów — o 4,1 proc.

Zwiększyło się pogłowie owiec —

0,5 proc. Nastąpił wzrost ilości dro-
biu o 8,7 proc., zmniejszył się nato-

miast stan trzody chlewnej — o 5,4
proc.

• Rok 1972 był dla obrotów pol-
sko-francuskich rokiem owocnym

czytamy w PERSPECTIVES, cza-

sopiśmie francuskim, w artykule za-

tytułowanym progres des echanges
franco-polonais". Eksport francuski
do Polski wzrósł o 64,3 proc, osiąga-
jąc 766 min franków, a import pro-
duktów polskich do Francji zwięk-
szył się o 7,5 proc., osiągając 595
min franków. We wzajemnych obro-

tach zwiększa się udział wyrobów
przemysłu elektromaszynowego, z

15,6 proc. w 1968 r. do 26,6 proc.
w 1972 r.

• Kryzys już się rozpoczął —

pisze MICHEL BOSQUET na la-
mach tygodnika LE NOUVEL OB-
SERVATEUR. Na czoło symptomów
świadczących o ogólnym zachwianiu

równowagi wysuwa się wzrost in-

flacji w skali światowej w rytmie
nieznanym w czasach pokoju. Rocz-
na stopa inflacji, kształtująca się
przed 5 laty w wysokości 5 do 6

procent, wynosi obecnie 8 procent
rocznie. W drugim kwartale br.

stopa inflacji przekroczyła 10 pro-
cent w większości krajów kapitali-
stycznych: 13 proc. we Włoszech,
12,8 proc. w W. Brytanii, ponad 20

proc. w Japonii i 9 proc. we Francji.
W Stanach Zjednoczonych — gdzie
wiele cen artykułów konsumpcyj-
nych jest zablokowanych — należy
zwrócić uwagę na ruch cen hurto-

wych: wzrastają one w rocznym
tempie 28 proc. Obecna stopa wzro-

stu cen nie uwzględnia jeszcze w

pełni ogromnego wzrostu cen

surowców. Indeks londyńskiego
THE ECONOMIST wskazuje, że

kształtują się one w granicach o 83

proc. powyżej poziomu sprzed roku.
Indeks REUTERA (obejmujący nieco
inne pozycje) mówi o 95-procento-
wym wzroście cen surowców w cią-
gu ostatnich 12 miesięcy. Indeks
1NSEE, obejmujący ceny artykułów
przemysłowych importowanych, u-

jawnia zwyżkę o 33 proc. w ciągu
6 miesięcy. Jeszcze bardziej uderza-

jąca jest ewolucja w zakresie pod-
stawowych produktów rolnych.
Światowe ceny zboża wzrosły dwu-
krotnie w ciągu roku (kukurydzy o

111 proc., cukru o 96 proc. i .soi o

300 proc). Autor uważa, że główną
rolę odenrały tu dwie przyczvny,

wzajemnie na się oddziaływające:
kryzys systemu walutowego i nie-
dostatek produkcji, który ma zwłasz-
cza w rolnictwie charakter trwały.

• Finlandia wprowadzała na pe-
wien czas o graniczenia importowe
na samochody, telewizory i odbior-
niki radiowe, pralki i inne urządze-
nia gospodarstwa domowego. Ma to

na celu zmniejszenie deficytu w han-
dlu zagranicznym, który za pierwsze
sześć miesięcy wyniósł 1,3 min fiń-
skich marek i był dwukrotnie wyż-
szy niż przed rokiem.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Elektrownie atomowe we Franeji
W ciąga 25 lat we Francji zostanie zbu-

dowanych 30 elektrowni atomowych —

oświadczył dyrektor generalny towarzy-
stwa I* Electricite de France. Będą one

zaopatrzone w bloki energetyczne o mo-

cy 900, 1000 i 1200 MW. Koszt elektrow-
ni atomowej o mocy 900 MW wynie-
sie ok. 1 mld frank6w (PAP)

Bezpieczna opona
Firma Dunłop wyprodukowała nowy

typ opony, która znacznie redukuje nie-
bezpieczeństwo poślizgu po przebiciu o-

pony podczas szybkiej jazdy. Jest to
także jedyna obecnie opona, na której po
przebiciu można przejechać 150 km z

szybkością do 80 km/godz. W specjalne
koło wbudowane są zasobniki z płynnym
smarem, które zostają otwarte w chwili
przebicia opony. Smar zatyka otwór w

oponie pozwalając utrzymać w niej pew-
ne ciśMenie I zapobiega nrzegrzanlu o-

pony na skutek tarcia. (Newsweek)

, Nowy stop tytanu
OdtlEłał silników lotniczych firmy Ge-

new Electric opracował nowy stop ty-
tanu, który ma większą wytrzymałość
1 udarność od dotychczas stosowanych
stopów. Obok wymienionych zalet no-

wy step pozwala na obróbkę cieplną
elementów o przekroju 15 x 15 cm, co

Jest ważne dla przemysłu lotniczego
i kosmicznego. (Interpress)

Czarne dziury
Zespół australijskich astronomów z ob-
serwatorium w Canberra •twierdził

Istnienie „czarnych dziur" na niebie, po-
zostawionych po wybuchu i zniknięciu
dwóch gwiazd. „Czarne dziury" pozo-
stawione przez znikające gwiazdy, prze-
widział jeszcze Einstein, jednakie do-
piero obecnie hipoteza ta została z całą
pewnością potwierdzona. Gwiazdy wsku-
tek eksplozji kurczą się i zanikają, pozo-
stawiając obszar, gdzie wpływ grawita-
cji jest tak silny, te wszystko, co znaj-
duje się w pobliżu, ulega wessaniu
1 zniszczeniu w temperaturze przekracza-
jącej 10 min stopni. Proces ten powoduje
wydzielanie promieni X, co umożliwia
z kolei umiejscowienie „dziur". (PAP)

Komputer czyta japońskie znaki

Amerykańska firma Compuscan zbu-
dowała dla koncernu Mitsubishi ma-

szynę, której zadaniem Jest rozpozna-
wanie numerów seryjnych akcji dziesię-
ciu firm, dla których pracuje bank wcho-
dzący w skład koncernu. Numery te są
kombinowane z około 180 znaków chiń-
skich, Japońskich i łacińskich. Maszy-
na za pomocą urządzenia optycznego od-
czytuje symbole na akcjach, a następ-
nie porównuje Je z tymi, które ma za-

pisane w pamięci. W ten sposób może
odczytać 100 numerów akcji na minutę.
(Newsweek)

Wędrówki silnika

Konstruktorzy samochodów osobowych
nie mogą się ostatecznie zdecydować,
gdzie umieścić silnik: z przodu, czy z

tyłu pojazdu. Każde bowiem rozwiąza-
nie ma zalety I wady. Ciekawą kon-
cepcję zrealizowali Włosi w modelu „Al-
fa Romeo 116". silnik tego samochodu
znajduje się z przodu, natomiast z ty-
lu została ulokowana skrzynia biegów

1 napęd na tylne kola. Dało to bar-
dzo wyrównane obclątenle aa obydwie
osie. (Interpress).

Aluminiowe wywrotki
Konstruktorzy szwedzcy przewidują, te

nadwozia wielkich samochodów-wy wro-

tek będą wkrótce budowane z alumi-
nium. Zastąpienie stali lekkim metalem
znacznie zwiększy ładowność samocho-
dów i obniży koszty eksploatacyjne.
(WIT)

Sukienki bez szwów

Japońska firma Teljln, Łtd. z Tokio
zastosowała nową technikę produkcji su-
kienek damskich. Metoda ta eliminuje
niemal zupełnie szycie. Tkany w formie
rury elastyczny, termoplastyczny mate-
riał z tworzywa sztucznego nakładany
jest na metalową formę w kształcie su-

kienki a następnie podgrzewany w celu
nadania pożądanego kształtu. Oddzielnie
tą samą metodą wytwarza się rękawy
i kołnierzyki. Na razie koszt sukienki
wyprodukowanej tą metodą Jest taki
sam, Jak sukienki konwencjonalnej, ale
Japończycy spodziewają się, ie rosnące
koszty siły roboczej uczynią nową meto-
dę bardziej opłacalną. (Newsweek)

Atomowe megawaty w NRD

Jednym z najważniejszych obiektów
przemysłowych, wznoszonych obecnie w

NRD jest elektrownia atomowa „Nord".
Jej moc docelowa wyniesie 3,5 tys. MW.
Elektrownię wznosi się według projektu
radzieckiego. Montażem urządzeń, do-
starczonych w większości przez radzie-
cki przemysł, kierują radzieccy specja-
liści. „Nord" to druga elektrownia ato-

mowa w NRD. Pierwszą „Relnsberg"
o mocy n MW uruchomiono w roku
1986. zapadły decyzje o budowle „Nord
II" i jeszcze InnoJ elektrowni atomo-
wej, zlokalizowanej w innym miejscu.
(PAP)

Problem pasz

Spotycle mięsa na całym świecie usta-
wicznie wzrasta, co również można za-

obserwować i w Polsce. Produkcja pasz
będzie więc głównym zadaniem nie tyl-
ko gospodarki polowej (uprawa pastew-
nych), ale również wielu innych gałę-
zi przemysłu. Badania nad żywieniem
zwierząt i paszoznawstwem prowadzone

3 u nas w siedmiu wydziałach zootech-

cznych w b.katedrach żywienia, a obec-
nie instytutach. Od kilkunastu lat naj-
intensywniej rozwija się prace nad biał-
kiem w tywienlu zwierząt. Według opi-
nii naukowców specjalne miejsce powin-
ny zająć w badaniach krajowe mączki
rybne. Deficyt białkowy pokrywany Jest
obecnie przez Import tych mączek, któ-
ry wynosi rocznie niebagatelną Ilość —

IW SOS ton. Te braki można by w dużym
stopniu zastąpić przez własne polowy da*
lekomorskle. (Interpress)

Tratwy ratunkowe z płótna
W Związku Radzieckim wykonano tra-

wy ratunkowe ze specjalnej tkaniny.
Wraz z wyposażeniem ważą ok. 30 kg.
Wystrzeliwane są z miotaczy ustawio-
nych w różnych punktach statku, przy
czym odpalaniem kieruje się centralnie
— z mostku kapitańskiego. W ciągu 5—7
sekund tratwa znajduje się na wodzie.
Samoczynny mechanizm rozwijający
tratwę I przykrywający Ją namiotem
działa nawet w temperaturze — JO stop-
ni. (PAP)

- Pożarowy system alarmowy
Dla ułatwienia ewakuacji wysokościow-

ców w wypadku pożaru firma Federal
Sign and Signal Corp. wyprodukowała
system alarmowy, który moie być utyty
w dwóch celach. W chwili rozpoczęcia
pożaru urządzenie daje sygnał alarmo-
wy, ale po przełączeniu mołe być użyte
Jako akustyczny system kierowania ewa-

kuacją budynku. (Newsweek)

Nowa metoda badania
pracy serca

Holenderska firma Organon Teknlka
B.V . wyprodukowała urządzenie dające
dwuwymiarowy obraz pracującego ser-
ca. Umieszczony na piersiach pacjenta
nadajnik wytwarza ultradźwięki, które
po odbiciu od wewnętrznych organów
dają echo. Jest ono przetwarzane na
obraz wyświetlany na monitorze. Nowa
technika jest bezpieczniejsza od promie-
ni rentgenowskich. (Newsweek)

Plastykowe rowery
Rowery z tworzyw sztucznych, któ-

rych prototypy pokazała amerykańska
firma „Oryguwl Plaitlc Blke Co.", na

międzynarodowej wystawie w Nowym
Jorku, odznaczają się znaczną wytrzy-
małością mechaniczną I odpornością na

zmiany temperatury Prezentowane mo-

dele miały następujące elementy z pla-
styku: ramę, wspornik siodła, kierow-
nicę, widelec przedni oraz piasty obu
kół. Po dalszych badaniach wprowadzo-
no plastykowe hamulce przednie I tyl-
ne, łańcuch z osłonką, koła zębate me-

chanizmu korbowego, pedały oraz prze-
nutkę tylną. W tej wenjl rower waty

ok. t,S kg, zatem przeciętnie dwa razy
mniej od tradycyjnego roweru turysty-
cznego. Plastykowy rower (którego opra-
cowanie kosztowało ponad 200 tys. do-
larów) przeszedł pomyślnie wszystkie te-
sty drogowe | wszedł do produkcji se-

ryjnej. Producent zamierza wytwarzać
SM tys. rowerów tego typu rocznie
I sprzedawać w USA po 80—100 doi. za

utukę. (PAP)

Aby leki nie szkodziły
W trosce o pacjentów - w celu ogra-

niczenia do nieuniknionego minimum re-

akcji chorych na nowe leki — Instytut
Leków w Warszawie powołał do tycia
ośrodek badania działania ubocznego le-
ków. Zadaniem nowego ośrodka Jest zbie-
ranie Informacji od lekarzy-praktyków
na temat nieprzewidzianych objawów u-

booznych: alergii czy nietolerancji Jakie-
goś leku. Zgromadzone dane przejmuje
komitet naukowy — po dokładnej ana-

lizie udostępnia się Je lekarzom, co zna-

cznie zmniejsza niebezpieczeństwo powi-
kłań polekowych. (Interpress)

Lubuscy racjonalizatorzy
W roku ubiegłym na turniej „Mło-

dych Mistrzów Techniki" zgłoszono na

środkowym Nadodrzu 941 wniosków, któ-
JJ P^yjPorzyły gospodarce narodowej

"H".»1 -.
^ twnleju po raz pierwszy

uczestniczył 1 zdobył pierwszą nagrodę
Kazimierz Iwasleczko z nowosolsklego
„posametu". Jego pomysł dotyczący wy-
twarzania mas cłiemoutwardzalnych
przysporzył 1,5 min zł oszczędności. Po
pełnym wykorzystaniu pomysłu w „Do-
zameęle» efekty co najmniej się podwoją.
i!ffJ.°_plerłTs".na8roda w grupie mło-
dzicy pracującej, a K. Iwasleczko ubie-
ga się o patent. (NIT)
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# W okresie największych lip-
cowych upałów ruszyła kotłownia

:asilajaca ciepłem kaloryfery przy
- ilicy Żwirki i Wigury w Gdyni.
Dzięki temu mierzona w środku no-

cy przy otwartych oknach tempera-
tura w mieszkaniach wynosiła 30

stopni. Ponieważ mieszkania przy

tej ulicy bywały zimą niedogrzane,
przypuszczalnie chodzi o wykonanie
planu grzania i danie ludziom na-

leżnej im repety ciepła.

% W związku z brakiem kierow-
ców w Białymstoku, do sprzątania

«lic wykorzystywana jest tylko jed-
na polewaczka i jeden samochód

zamiatający. Natomiast urzędników
jest dosyć i przeliczyli, że na jeden
metr kwadratowy ulicy wylewa się
średnio szklankę wody. Skoro kie-
rowców nie ma, a urzędnicy są,
może chodziliby ze szklankami po

ulicy i poprawiali statystykę?
% Późnym wieczorem obudzono

przez telefon prezesa jednej ze spół-
dzielni w woj. kieleckim, zawiada-

miając go, że ma natychmiast przy-

jechać i przeciąć wstęgę dla doko-
nania otwarcią nowego, wznoszone-

go dla spółdzielni obiektu. Prezes

pomyślał, ze to kawał, ale zaraz o-

budził go powtórnie telefon od prze-

łożonego. Musiał więc pojechać. Tuż
przed północą prezes stanął w gru-
pie notabli i przeciął wstęgę w świet-
le księżyca. Dzięki o/iarności oso-

bistości oficjalnych, które zarwały
noc — budowlani oddali obiekt do

użytku dokładnie tego dnia, kiedy
to było z góry planowane.

%„Gase ta Krakowska" pisze o

autobusie, który został zakupiony
na licytacji, przemalowany na barwy

PKS, zaopatrzony w emblematy
PKS, a który kursował „na lewo"

po pewnej bocznej drodze w jed-
nym z południowych województw.
Nawet obsługa autobusu miał auten-

tyczne mundury PKS, przystanki
wyglądały jak prawdziwe i bilety
nosiły nadruk „PKS". Komunikacja
funkcjonowała bardzo sprawnie, au-

tobus przybywał punktualnie, lud-
ność była zadowolona. Trwało to trzy
lata. Gdy autobus w lipcu przestał
kursować, bo właściciele po raz

pierwszy od trzech lat wybrali się
na urlop za granicę, ludzie napisali

skargę do PKS (prawdziwego), dla-

czego pozbawiono ich komunikacji.
Wtedy wszystko się wydało.

9 Rodnie nam nowy eksport, któ-

ry jednak nie budzi entuzjazmu w

niektórych kołach. Istnieje przepis,
wydany przez najwyższą instancję
sportową — GKKFiT, według któ-

rego każdy sportowiec po ukończe-
niu 30 roku życia może (jeżeli nie

koliduje to z interesami reprezen-
tacji narodowej) wyjechać za gra-
nicę celem podreperowania prywat-
nego budżetu. Bez większego roz-

głosu co najlepsi nasi wyczynowcy

pakują walizki i hajda w steroki
świat. Dość powiedzieć, że — jak
pisze „Express Poznański" — «sp.
cała reprezentacja koszykarska Pol-
ski sprzed kilku lat gra w klubach

Francji t Belgii. Wyjeżdżają rów-
nież nasi piłkarze i przedstawicie-
le innych dyscyplin. Osiągają tam

często duże sukcesy, recenzje o ich

grze są bardzo pochlebne. Stają się
postaciami bardzo znanymi w no-

wych środowiskach. Widocznie grunt
podbity twardymi walutami traktu-

je się jako dozwolony doping. .
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LODOWKA

DOMU
ANDRZEJ NMĘCZ-mWECKt

W kwietniu i maju 1973 roku zaczęły pojawiać się w prasie codziennej sygnały,
że klienci sklepów „ELDOMU", pragnący kupić dobrą lodówkę coraz częściej
odchodzą z kwitkiem. Eksplozja popytu doprowadziła do wstrzymania sprzeda-
ży ratalnej. Z końcem maja nabywano lodówek już o 69—80 proc. więcej niż
w styczniu i lutym. Z końcem czerwca w niektórych rejonach kraju sprzedaż lo-
dówek wzrasta 2 a nawet 2,5-krotnie! Czwartego lipca 1973 r. premier rozsyła
pismo okólne wstrzymujące sprzedaż lodówek dla instytucji.

POSZUKAJMY odpowiedzi na

kilka pytań:
O Jakie przyczyny spowodowa-

ły znaczną przewagę popytu nad

podażą?
0 Czy zrobiono wszystko, by wy-

brnąć z kłopotów?
9 Czy są szanse na to, by sytuacja

w przyszłości się nie powtórzyła?
BOOM

W lipcu 1967 roku obniżpno ceny
na lodówki. Od tego czasu dynami-
ka sprzedaży z roku na rok jest
wyższa. Czy z tego narastającego zja-
wiska nie można było wcześniej wy-
snuć wniosków?

Lodówka potrzebna jest w domu

przez cały rok. Ale tak się już skła-

da, że ludzie odkładają jej zakup do-

piero na lato, gdy żywność na do-
bre zaczyna się im psuć w spiżar-
kach. Następuje w czerwcu, lipcu i

sierpniu szczyt zakupów — w tych
miesiącach sprzedaje' się w skle-

pach 2—2,5 raza więcej niż w mie-

siącach zimowych* Czy jest to zjawi-
sko, które wystąpiło dopiero A.D.
1973? Skądże! ^iędziano o wystę-
powaniu tego szczytu od lat. Dlacze-

go więc handel i przemysł tak kiep-
sko wypadły w tegorocznym szczy-
cie zakupów chłodziarek?

Do najczęściej poszukiwanych na-

leżą lodówki „Polar-125", Polar-180",
„Szron-125", „Silesia" oraz „Polar-
- 1G0". Są wysokie, „smukłe", dosko-
nale nadają się do małych mieszkań.
Ale w tym sezonie kupowano każ-

dą lodówkę. Kupują ludzie sprężar-
kowe, ale nestąpił też renesans po-
pytu na lodówki absorpcyjne (oczy-
wiście wpływ na ów renesans miał
też niewątpliwie spadek ćen po gru-
dn'u 1970 r.) ...

W bieżącym roku popyt zwiększył
się dodatkowo wskutek dalszego
wzrostu zarobków i dochodów lud-
ności wiejskiej. Zwiększyły się obro-

ty całccio handlu, w tym również 500

sklepów Przedsiębiorstwa Technicz-
no-Hand^weno Zmechanizowanego
Sprzętu Domowego „ELDOM". Oczy-
wiście wzrosła nie tylko sprzedaż
lodówek, ale i innych artykułów. W

planie na 1972 rok wartość rynko-
wych dostaw wynosiła-6 480 min zł,
na rok 1973 — 8 835 min zł. Dyna-
mika w „Eldomie" przedstawiała się
następująco: 1971 r. — 116 proc.,
1972 r. — 118,4 proc., natomiast w

I półroczu 1973 r. aż 123,2 proc., co

j est dużo większym przyrostem niż
w całości handlu. W niektórych wo-

j cwództwach dynamika sprzedaży
jest wyjątkowo wysoka. W I pół-
roczu br. w woj. łódzkim — 166,9
proc. (w czerwcu 181,2), w woj. lu-
belskim — 205 proc-, w koszaliń-
skim — 176 proc., w woj. krakow-
skim — 154,4 proc. itd.

„Eldom" prowadzi sprzedaż i usłu-

gi w zasadzie tylko na terenie miast.

Sprzedażą lodówek i pralek na wsi

zajmują się ponadto CRS „Samopo-
moc Chłopska" oraz „Społem". Skle-

py „Społem" zanotowały w I półro-
czu dynamikę sprzedaży lodówek
blisko 2-krotnie wyższą niż „Eldom",
natomiast CRS-u aż 5-krotnie wyż-
szą! Rynek wiejski ożył. Silnie zwięk-
szony popyt ludności wiejskiej — to
trzeci powód niedoboru lodówek w

okresie czerwiec—sierpień 1973 r.

Czwarty powód wydaje się, tkwi
w bazie handlu. Otóż „ELDOM" dy-
sponuje 320 sklepami prowadzącymi
sprzedaż, 180 sklepami prowadzący-
mi również usługi oraz 360 zakłada-
mi usługowymi. Pracuje w tych
1 040 placówkach ok. 7 tys. osób.- A
i akie jest zaplecze magazynowe? Na

początku 1973 r. „E LDOM" dyspono-
wał 186 pomieszczeniami magazyno-
wymi o łącznej powierzchni użytko-
wej 109 tys. m2, a 70,7 tys. ms po-
wierzchni składowej. Z tych 186

pomieszczeń zaledwie 97 jest do-

brych i funkcjonalnych, 33 wymaga
rzybko remontu kapitalnego, a aż 56

pomieszczeń kwalifikuje się do na-

tychmiastowej rozbiórki..
" P lan inwestycyjny 1971—1975 prze-

widuje wybudowanie dalszych ma-

gazynów o pow. użytkowej 54 900 m*.

Ale ów przyrost trzeba pomniejszyć
o tysiące m2 likwidowanej powierz-
chni. Dyrektor techniczny Centrali
„Eldomu", mgr inż. BOHDAN WI-
DERA powiedział mi wprost: „do
1975 roku. nie wybrniemy z impasu
magazynowego".

Załóżmy więc teraz, że zarówno
handel, jak i przemysł spodziewały
się, że letni szczyt popytu na lodów-
ki będzie w br. dużo wyższy niż w

latach ubiegłych. W jaki sposób moż-
na było zapobiec perturbacjom ryn-
kowym? Fabryki nie są w stanie,
począwszy od maja, produkować na-

gle np. o 50 proc. więcej. Handel
z kolei nie miał możliwości zrobie-
nia większych zapasów w swoich
skromnych magazynach. Dodajmy
do tego: przemysł z re«uły w sezo-

nie urlopowym produkuje poniżej
średniego poziomu, z kolei placówki
„Eldomu" odczuły napór nie tyl-
ko samych lodówek, ale również po-
zostałych 300 artykułów. Aktualnie

brakuje „Eldomowi" ok. 20 tys. m2

powierzchni magazynowej.

Oczywiście słuszny jest pogląd, że

jeili towary le^ą w magazynach han-
dlu więcej niż kwartał, to jest źle.
To kosztuje, rzecz jasna: Ałe z dru-

giej strony, jeśli w jakichś asorty-
mentach występuje zjawisko sezo-

nowego popytu, to wprost przeciw-
nie — o dobrej pracy handlu i jego
sprawności świadczyć będzie trafne
oszacowanie „sezonowego garbu",
zapobiegliwe zgromadzenie zapasów,
by w owym szczycie klienci nie od-
czuli chociaż rażących braków. .

Przejdźmy do piątego powodu. O-

tóż, gdyby lodówki zaczęli kupować
tylko ci, którzy dotychczas w ogóle
nie mieli w domu tego urzadzenia,
to byłoby pół biedy. Ale pogłębiony
został niedostatek lodówek przez
fakt, że posiadacze starych jeszcze
typów, gdy zorientowali się, iż mo-

gą sobie pozwolić na nową, e'egant-
szą i bardziej funkcjonalną lodów-

kę, zaczęli penetrować rynek, szuka-

jąc chłodziarek o wyższym standar-
dzie. Przemyśl w jak najlepszych in-

tencjach wypuścił na rynek szereg
nowości — m. in. chłodziarki z pian-
ki poliuretanowej, które mają wiele
zalet: są lżejsze, ścianki mają cień-
sze, a więc przy tych samych. wy-
miarach pojemność większą, mają
trwalszą izolację itd. OWe lepsze •

lodówki (..Polar", „ Silesia", typy
TA-62, TA -64, TS-280, TA-60), zwię-
kszyły jeszcze bardziej popyt resty-
tucyjny. A więc w lecie 1973 roku

kupowano lodówki drogie i tanie,
absorpcyjne i sprężarkowe... Każde.

Reasumując — najważniejszymi
powodami rozziewu między podażą
a popytem na lodówki w lecie 1973 r.

były: wzrost siły nabywczej ludpor-ci,
ożywienie rynku wiejskiego, pogłę-
bienH się kłopotów magazynowych
handlu, popyt restytucyjny, wresz-

cie niemożność zgromadzenia zapasu
na sezonowy szczyt zakupu lodówek.

ALWIN - KING SIZE

Co zrobiły handel i przemysł, gdy
zorientowano się, że szczyt zakupów
w lecie 1973 roku będzie dużo wyższy
niż w latach ubiegłych?

Pierwszy odruch — import i Obaj
partnerzy byli solidarni. Producent
— Zjednoczenie „Predom" zobowią-
zało się sprowadzić 40 tys. sztuk lo-
dówek z ZSRR. Radzieckie chło-
dziarki bywały już na naszym rynku
i klienci chętnie je kupowali. Były
solidne i niezawodne. Handel z ko-
lei ze swoich środków postanowił
zakupić 103 tys. lodówek z Węgier,
CSRS, NRD, a nawet z Indii.

Z tego ostatniego kraju mamy ot-

rzymać dwie partie po 10 tys. sztuk.

Są to „Tropicana" oraz „ALWIN —

Kin.T Size" o pojemności 250 1, o ce-

nie 8500 zł. Większe „Alwiny" jakoś
mniej ucierpiały w podróży przez

pół świata, ale małe „Tropicany"
przyjechały dość często uszkodzone,
a w najlepszym przypadku poobi-
jane. Oczywiście są to lodówki

sprawne i dobrej klasy. Urozmaica-

ją nasz rynek. Ale czy nabywca musi

opłacać koszty tak wydłużonego
transportu?

Drugim mankamentem ratowania
sytuacji importem są względy tech-
niczne. Okazuje się, że nie jest spra-

wą prostą — nawet gdy ma się spo-
ro „dobrej" waluty — zakupić tego
rodzaju artykuły, jak lodówki. Zag-
raniczni producenci muszą mieć czas,

aby serie na eksport do Polski przy-
stosować do naszych warunków eks-

ploatacyjnych, poczynić takie zmiany
konstrukcyjne, by wyrób odpowia-
dał naszym normom np. bhp-ow -

skim, itd. A więc nie można raczej
liczyć na załatwienie dostaw z zag-
ranicy z tygodnia na tydzień

Trzecim mankamentem importu
jest to, że klienci, jak się okazuje,
wolą lodówki krajowe. Nie chodzi
tu tylko o cenę; po prostu zdają
sobie sprawę, że mogą nie dostać
części zamiennych, że egzotyczne
urządzenia niewielu fachowców bę-
dzie chciało i umiało naprawiać.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na

fakt, że szczyt sezonowy występuje
nie tylko u nas, ale również i na

rynkach krajów, z ktoryqh sprowa-

dzamy lodówki.' Z tego też względu
trudno jest załatwić kontrakt na do-

stawy pod koniec drugiego kwartału.
Nasi dostawcy zrealizowali dostawy
przewidziane na I półrocze (ok. 50

proc.), ale też zanotowano różne opó-
źnienia. Na przykład z Węgier przy-
słano 4000 szt. lodówek po terminie.

Drugą możliwością — logiczną
i oczywistą — są zabiegi o zwiększe-
nie produkcji krajowej. Trzeba przy-

znać, że producenci zrozumieli ko-
nieczność zwiększenia dostaw ryn-

kowych i zrobili" wszystko, by dać
ze swoich fabryk jak najwięcej po-
szukiwanego towaru w sezonie 1973
roku. Postanowiono znacznie rozbu-
dować zakłady „Polar" we wrocław-
skim Zakrzowie — do zdolności pro-

dukcyjnej 750 000 szt. rocznie.
Trzecia możliwość złagodzenia de-

ficytu lodówek, to sprawne zorgani-
zowanie napraw zakupionego już
przez konsumentów sprzętu. Warto
tu zwrócić uwagę na fakt, że gene-
ralny remont i naprawa lodówki ko-

sztuje czasem 600 — 900 zł. Posta-

wiony przed taką perspektywą klient

poważnie zastanawia się czy rzeczy-
wiście nie opłaci się kupić nowej
lodówki.

Aby zdać sobie sprawę ze znacze-

nia usług w branży sprzętu domo-

wego wspomnijmy, że „ELDOM" w

ubiegłym roku wykonał łącznie 1,2
miliona napraw! W 1973 roku szacuje
się,że napraw tych będzie aż 1,5
min. Usługi dla ludności wzrosły w

1972 roku aż o 37,2 proc., w I pół-
roczu 1973 r. ich dynamika wynosiła
25.1 proc. W ubiegłym roku wyko-
nano usług dla ludności za 133 min.

zł, plan na 1973 r. wynosi 171 min zł.

Centrala „Eldomu" włożyła wiele

wysiłku, by pracownicy owych 510
zakładów usługowych mogli w pełni
zaspokoić potrzeby klientów. Jeśli

jednak naprawy gwarancyjne są w

zasadzie wykonywane, to załatwie-

nie, napraw pogwarancyjnych ciąg-
nie się nieraz całymi tygodniami.
I niewiele pomógł doping w postaci
powiązania premii dla przedsiębior-
stwa z ilością wykonanycn napraw

pogwarancyjnych. Dlaczego?
Otóż, o ile handel i przemysł uło-

żyły sobie stosunkowo poprawnie
współpracę w sprzedaży gotowych
wyrobów i wprowadzaniu na rynek
nowości, to nie udało się im zlikwi-
dować dysonansów w dziedzinie u-

sług. Przemysł permanentnie nie do-
starcza zespołów i części zamiennych.
Dla przykładu — zakłady „Polar"
regularnie zalegają już z dostawą
tysięcy części, a zwłaszcza agrega-
tów do chłodziarek, których przecież
naprawiający rzemieślnik nie potra-
fi wykonać „domowym" sposobem.

I oto z brakli części spiętrzają się
naprawy. Klient — mający w per-

spektywie czekanie 4 — 6 tygodni
na naprawę lodówki oraz wspomnia-
ną już wysoką opłatę za usługę —

woli nieraz kupić nową. Oczywiście
nie mam nic przeciw popytowi re-

stytucyjnemu, ale gdy jakiegoś ar-

tykułu brakuje, ograniczenie popytu
stałoby się dla rynku sporym od-

ciążeniem.
Tak więc starano się złagodzić kło-

poty z lodówkami W sezonie 1973 r.

poprzez: import, zwiększenie pro-

dukcji krajowej oraz usprawnienie
napraw. Osiągnięto, zwłaszcza w

dwóch ostatnich działaniach, rezulta-

ty niezadowalające. Przejdźmy-teraz
do sprawy wyjątkowo szokującej —

rozeznania rynku.
Pytam przedstawiciela „EL -

DOMU": Brakuje lodówek, a ile?
Naczelnik: Szacujemy, że gdyby-

śmy mieli w sklepach w sazonie ok.
50—60 tysięcy lodówek więcej, to
nie byłoby kłopotów.

— Co to znaczy około? A jeśli
brakuje więcej?

— Trudno jest określić dokładnie
ile. Gdybyśmy w sklepach posłużyli
się metodą ankietową, to... przecież
jeden klient mógłby odwiedzić kilka

czy nawet kilkanaście sklepów i zo-

stałby „n" razy zarejestrowany... In-
ni znów umknęliby rejestracji... Jak
uzyskać dokładniejsze dane?

Z tego krótkiego dialogu zorien-
towałem się, że nadal przedstawicie-
le handlu odnoszą się z dużą rezer-

wą do praktycznych korzyści, jakie
powinna dać analiza rynku. Słyszeli
tylko o najprymitywniejszych meto-
dach badań — a przecież przede
wszystkim handel powinien badać

rynek. Wpływ na to ma z pewnością
bagaż doświadczeń z lat ubiegłych:
kiedy to handel szacował np., że po-

trzebuje X sztuk danego towaru, zło- •

żył zamówienie • i... dostał tyle, ile

przemysł mógł dać.

Wydaje się, że jest tu sporo za-

niedbań. Przecież gdyby handel
i przemysł dokonały rzeczywiście
prawidłowej oceny popytu, i wyciąg-
nęły odpowiednie wnioski, to w se-

. Ideałem byłoby, gdyby przemynł
produkował tyle, ile faktycznie ry-
nek potrzebuje. Jednak przy spo-

rych wahaniach popytu (moda, siła

nabywcza, ożywienie biernych ryn-
ków itp.) powinien raczej nastawić

się na produkcję powyżej popytu, niż

ryzykować takie zaprogramowanie
mocy produkcyjnych, przy których
mogłoby zdarzyć się jego niezaspo-
kojenie.. Zmechanizowany sprzęt go-
spodarstwa domowego jest towarem,
który w przeciwieństwie do żywności
i szeregu wyrobów przemysłu lek-

kiego (moda) nie starzeje się tak

szybko, by nie można było zrobić

zapasów. Tylko, kto ponosiłby kosz-
ty — przemysł czy handel?

Podnoszona jest Co pewien czas

teza, że można by sprawniej zaopat-
rywać rynek, gdyby producenci lo-
dówek, pralek (n.b. zabrakło ich w

sezonie 1973 r. ok. 30 tys. sztuk),
mikserów, odkurzaczy, maszyn do

szycia, radioodbiorników itp. przeję-
li również dystrybucję tymi wyro-
bami. Uzasadnia się ją następująco:
producent byłby bliżej konsumenta,
lepiej czyłby jego potrzeby, mógłby
usprawnić np." prace punktów usłu-

gowych, wyeliminowany zostałby
spór o ponoszenie kosztów maga-
zynowania - koniecznych zapasów,
byłby ponadto jeden adresat ewen-

tualnych pretensji itD. Koncepcja ni-

by logiczna, ale czy słuszna?
Przede wszystkim przemysł ledwo

daje sobie radę z produkcją goto-
wych wyrobów. Gdyby go obdaro-
wano 1000 sklepów i punktów na-

praw, czy byłby zdolny nagle, jak za

dotknięciem czarodziejskiej pałecz-
ki, zdobyć się na zwiekszenie pro-

dukcji części zamiennych? Wątpliwe!
Czy zdołałby przeprowadzić trafną
analizę rynku i konsekwentnie do-
stosować się do wniosków płynących

dencje na przyszłość- Rośnie zamoż-
ność społeczeństwa — jak zmienią
się relacje między sprzedażą, artyku-
łów żywnościowych i w ogóle pierw-

' szej potrzeby, a artykułami trwal-

szymi, jak właśnie lodówki, telewi-

zory, futra, magnetofony itd? Na te-

go typu pytanie musi być odpo-
wiedź, jeśli producenci chcą wie-

dzieć, jakich artykułów będą musieli

więcej produkować, a handel jakie
sklepy i usługi rozwijać zgodnie z

zapotrzebowaniem konsumehtów.

PO DRUGIE: Zaczęła ostatnio

znajdować zwolenników koncepcja
tworzenia magazynów konsygnacyj-
nych (sezonowych). Wszyscy zgadza-
ją się, by takie magazyny lokalizo-
wać koło producenta — w przypad-
ku lodówek w pobliżu wrocławskie-

go „Polaru". Sprawa realizacji utyka
ponieważ trwają przetargi, kto ma

wziąć na swoje konto koszty inwe-

stycyjne: przemysł czy handel? Czy
naprawdę nie można w tej sprawie
dojść do porozumienia? Gdzie tych
dwóch się sprzecza, tam traci kon-

sument, któremu obojętne jest w ja-
kich proporcjach partycypować bę-
dą w kosztach budowy i eksploata-
cji takiego magazynu „E LDOM"
i Zjednoczenie „Predom".

PO TRZECIE: Traci cierpliwość
każdy, kto przypatruje się ciągnącym
się od lat awanturom o części za-

mienne, niezbędne do sprawnego
prowadzenia napraw. Moim zdaniem

całkowitą winą nie można obarczać

producentów. Handel wykazuje w

tej sprawie brak stanowczości.

Gdyby zaczął po męsku, konsek-
wentnie odmawiać przyjęcia do

sprzedaży partii towarów, na które
nie miałby w stu procentach zagwa-
rantowanych dostaw części zamien-

nych. to z pewnością sytuacja po-
prawiłaby się. A może znalazłby się

ZAKRZOW zwiększa produkcję: po 1975 r. dostarczy 750 tys. lodówek rocznie, ale ha razie na rynku brakowało
w sezonie letnim około 50 — 60 tys. chłodziarek. Fot. ALEKSANDER JAŁOSIJftSKI

zonie 1973 r. udałoby się może, jeśli
nie uniknąć całkowicie, to przynaj-
mniej częściowo złagodzić kłopoty.

AD FUTURUM

Wszystkiego co powiedziane zosta-

po wyżej nie warto byłoby publiko-
wać, gdybyśmy wyszli z założenia,
że i tak już sezonowy szczyt na lo-
dówki minął t równocześnie gdyby-
śmy mogli z pełnym optymizmem
czekać sezonu przyszłego. Ba, ale
niewiele jest przesłanek skłaniają-
cych do optymizmu w kwestii lo-

dówek, co więcej — podobne zja-
wiska występują, w zaopatrzeniu
rynku w szereg innych artykułów.

A więc zastanówmy się nie tylko
nad tym, w jaki sposób można było-
by w przyszłości usatysfakcjonować
nabywców, ale także nad tym, jakie
defekty organizacyjno-strukturalne
w łańcuchu planista — producent —

handel — konsument doprowadzają
do sytuacji podobnych, jak z lodów-
kami w sezonie 1973 roku.

Przypomnijmy znane twierdzenie,
że interes konsumenta jesi najważ-
niejszy. Powinien dostać poszukiwa-
ny towar wtedy, gdy ma ochotę go
kupić. Nie interesują go koszty ma-

gazynowania, obawy przemysłu
przed ryzykiem nadprodukcji i han-
dlu przed nietrafnością (nadmier-
nych) zakupów.

z tej analizy? Czy zredukowałby do
zera wadliwą produkcję?

Moim zdaniem są takie postulaty
manewrem w stosunku do handlu
i konsumentów, mającym przysłonić
niewywiązywanie się producentów ze

swoich obowiązków. Co by było gdy-
by... ? A byłyby wtedy — postarajmy
się to przewidzieć — narzekania na

trudności „obiektywne": że to prze-
rasta organizacyjne możliwości, że
nie zajmujemy się tym czym powin-
niśmy. że na całym świecie produ-
cent produkuje, a od reszty handel.

Skupienie w jednym ręku produk-
cji i dystrybucji niesie ponadto je-
szcze jedno niebezpieczeństwo: kon-
sument byłby zdany całkowicie na

monopol producenta. Jakie miałby
szanse obrony przed bublami, złej
jakości towarami, kto w jego inte-
resie domagałby się podnoszenia
standardu wyrobów i wprowadzania
nowości? Obecnie, choć jeszcze nie
zawsze skutecznie, pełni tę rolę han-
del.

Zejdźmy więc na ziemię i zajmij-
my się raczej tezą: producenci i han-
del muszą wreszcie znaleźć płasz-
czyznę porozumienia i doprowadzić
do faktycznej współpracy.

PO PIERWSZE: Obaj partnerzy
powinni połączyć swoje wysiłki w

dziedzinie badania rynku, aby móc
w porę przewidzieć wzrost bądź spa-
dek popytu bieżącego, a także ten-

ktoś trzeci, władny te sprawy ure-

, gulować?
PO CZWARTE: poprawić się musi

współpraca handlu z przemysłem nie

tylko w dziedzinie ilościowej analizy
rynku, ale też i rekonesansu głębsze-
go — rozszyfrowania potrzeb i upo-
dobań konsumentów od sprawy
standardu i klasy wyrobów, aż po
aktualnie występującą modę. Zaosz-

czędzono by wtedy moc środków

marnotrawionych jeszcze zbyt czę-
sto na wytwarzanie — łagodnie o-

kreślajrc — wyrobów trudno zby-
walnych, które pochłaniają przecież
duże ilości materiałów i blokują mo-

ce produkcyjne.

Oczywiście rynek w istotny spo-
sób odczuje (częściowo już odczuł)
zakończenie .inwestycji przemysłów
produkujących artykuły konsump-
cyjne podjętych w bieżącej pięcio-
latce. Tempo rozbudowy tych gałęzi
przemysłu jest dużo większe niż w

poprzednich 5-leciach. Rozbudowa

potencjału produkcyjnego ma zna-

czenie podstawowe.
Jednakże, jeśli w czterech wymie-

nionych płaszczyznach współpraca
między przemysłem i handlem nie

poprawi się radykalnie, to

śmiem twierdzić, że również za rok
i długo jeszcze, zaskakiwać nas bę-
dą podobne do lodówkowego „szczy-
ty sezonowe", tłumaczone bądź
„obiektywnymi trudnościami", bądź
przez zwalanie winy na partnera.
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zaakceptowany przez robotników.

Nie można oczywiście wymagać od

każdego pracownika, aby bezbłędnie
znał normatywy, mierniki, dyrek-
tywy i aby kojarzył je między sobą.
Oddziaływanie jest tu nieco inne,
choć i w tym przypadku nie można

lekceważyć dużego znaczenia eduka-

cji. Siłą napędową jest wzrost wy-

nagrodzeń, przy czym robotnicy roz-

różniają wyraźnie przyrost wynika-
jący z nowego mechanizmu i wzrost

będący rezultatem ogólnokrajowych
starań o podwyższenie zarobków.

Klimat dobrej pracy stwarza także

wzrastająca dynamika produkcji
i lepsze dysponowanie zasobami, co

przy takiej skali wzrostu efektyw-
ności gospodarowania musi się ujaw-
nić w życiu codziennym.

DALSZE PRACE

Wdrożenie nowego systemu tam,

gdzie ludzie dobrze go rozumieją
i aprobują — przyniosło już spore

efekty, wytrąciło z ręki argumenty

tym, którzy uważali, że rozwiązanie
to jest nieprzemyślane i nie może

się sprawdzić.
W związku z tym należy się spo-

dziewać, że w przyszłym roku zak-

res jednostek inicjujących ulegnie

zapewne dalszemu rozszerzeniu.

Projektuje się objęcie nowym me-

chanizmem całej chemii, prawie ca-

łego budownictwa, znacznej części
przemysłu maszynowego i pewnej
grupy organizacji gospodarczych z

innych resortów.

Kontynuowanie prac nad dalszym
wprowadzaniem nowych zasad wy-

maga nie tylko wnikliwego ana-

lizowania działalności jednostek
inicjujących, ciągłego doskonalenia

nowo wprowadzanych rozwiązań, na

co zwróciło uwagę Biuro Polityczne
na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia,
ale także dalszej akcji edukacyjnej,
kto wie, czy nie o wiele intensyw-
niejszej, niż dotychczas. Trzeba się
bowiem liczyć z tym, że kadra kie-

rownicza następnych jednostek ini-

cjujących będzie w swej masie słab-

sza od tej, która skupiła się w zjed-
noczeniach i przedsiębiorstwach pra-

cujących w oparciu na nowych za-

sadach.

To samo dotyczy również i pozio-
mu organizacji, co, jak wykazały do-

tychczasowe doświadczenia, ma nie-

bagatelne znaczenie dla powodzenia
przyjętych rozwiązań. Jednostki o

wyższym stopniu organizacji wew-

nętrznej szybciej osiągały efekty.
Poprawa organizacji musi być tu

również bardziej zdecydowana.

Przed działającymi, już jednost-
kami inicjującymi stoi także szereg

istotnych problemów.
Przede wszystkim potrzebne jest

bardziej strategiczne spojrzenie na

problem rezerw. Jeszcze w przysz-

łym roku, jeszcze za dwa lata rezer-

wy proste mogą owocować. Ale jak
dziełać przy braku tych rezerw, jak
uruchomić rezerwy typu jakościowe-
go, jak się do tego nowego etapu

przygotować, aby osiągnąć zdecydo-
wane przyśpieszenie dynamiki roz-

wojowej i zdecydowaną poprawę

efektywności — oto pytania, na które

już obecnie trzeba szukać odpowie-
dzi. W wielu zjednoczeniach i przed-
siębiorstwach widać już pierwsze
symptomy myślenia o tych sprawach.
Wyraża się to m. in. w przesuwaniu
części personelu inżynieryjnego z

„ruchu" do placówek badawczych, co

oznacza, że zaczyna się działania,
zmierzające do szybszego wprzęgnię-
cia w codzienną działalność postępu

technicznego i technologicznego.

W wielu przypadkach nowy me-

chanizm gospodarowania zmusza

także do korygowania strategii roz-

wojowej. Dotyczy to zwłaszcza prze-

mysłów produkujących bezpośrednio
dla potrzeb rynku. Rosnące wyma-

gania konsumentów zmuszają niek-

tóre jednostki do zwiększenia sta-

rań o nowoczesność konstrukcji i ja-

kość produkcji, gdyż w innym przy-

padku niemożliwe staje się osiągnię-
cie zakładanego przyrostu produkcji
dodanej, a w związku z tym i wzrost

wynagrodzeń może okazać się pro-

blematyczny. W pewnym sensie —

choć nieco słabiej, albowiem mało

jest przedsiębiorstw pracujących wy-

łącznie na eksport — zjawisko to da-

je o sobie znać w przypadku pro-

dukcji eksportowej.
Przemyślenia wymagają też po-

wiązania między mechanizmami

ogólnie obowiązującymi, a sy-

tuacją poszczególnych jednostek ini-

cjujących. I tak np. jednostki inicju-
jące osiągnęły w eksporcie wyniki
gorsze, aniżeli cały przemysł. Co

prawda, gdyby z tego rachunku wy-

łączyć chemię, w której nastąpiły
pewne centralne przesunięcia z puli
eksportowej do sprzedaży w kraju,
to wyniki byłyby o ok. 4 proc. wyż-
sze. Wiele jednak przykładów wska-

zuje na to, że są duże trudności w

realizacji dyrektyw ogólnej polityki
zmierzającej do względnego powięk-
szenia eksportu i względnego zmini-

malizowania importu. Wciąż otwarte

są takie sprawy, jak przystosowanie
instytucjonalnych j organizacyjnych
form samorządu robotniczego do

zmieniającej się struktury prze-

mysłu, oprocentowanie kredytów in-

westycyjnych, finansowanie inwe-

stycji nieprodukcyjnych, system

cen, bodźce dla poprawy jakości,
nowoczesności, dostosowanie pro-

dukcji do potrzeb odbiorców itp.

Wszystkie te problemy nie są jesz-
cze rozwiązane do końca, są to bo-

wiem niekiedy sprawy niezwykle
trudne i wymagające poważnego
przemyślenia. Dla ich rozstrzygnięcia
potrzebny jest duży wysiłek i czas.

Jednakże w jednostkach inicjują-
cych, które stykają się z tymi spra-

wami na co dzień, rodzi się
niekiedy na tym tle zniecier-

pliwienie i powątpiewanie co

do pełnej skuteczności działania no-

wego mechanizmu. Oczywiście nie-

pokój ten ma charakter twórczy, a

nie wynika z negatywnego stosunku

do nowych zasad. Ten dylemat jest
czymś naturalnym, ale trzeba o nim

pamiętać i podejmować maksymalne
środki zaradcze w celu usuwania

przeszkód na drodze sprawnego fun-

kcjonowania systemu. Pozostawienie

tych spraw samym sobie mogłoby
bowiem doprowadzić do poważnego
powątpiewania w celowość wprowa-

dzanych zmian.

W dalszym wprowadzaniu nowych
zasad w życiu można by również dą-
żyć do tego, aby wdrożenia obejmo-
wały te organizacje, które tworzą

układy wzajemnie ze sóbą powiązane,
np. od wytwórstwa surowców po-

przez produkt finalny aż po dystry-
bucję krajową i zagraniczną. W ten

sposób można by nie tylko uniknąć
wielu barier skutecznego działania

jednostek inicjujących, ale także

stworzyć o wiele lepsze warunki peł-
niejszego wykorzystania potencjal-
nych możliwości tkwiących w no-

wym systemie.
Wreszcie — wydaje się, że można

by wzmóc tempo wdrożeń, zwłasz-

cza w tych przemysłach, które pro-

dukują ńa potrzeby rynku. Nielimi-

towanie funduszu płac nie stworzyło
bowiem, jak się okazuje, nacisku na

nieuzasadniony wzrost zarobków

i nie naruszyło równowagi rynkowej.
Obawy o to były więc bezzasadne.

Co więcej — wyniki gospodarcze je-
dnostek inicjujących produkujących
wyroby rynkowe są lepsze, aniżeli

tych, które wytwarzają dobra zao-

patrzeniowe. W dobie napięć rynko-
wych wykorzystanie tej rezerwy by-
łoby więc ze wszech miar wskazane.

Rozwijamy się szybciej aniżeli to

zakładano jeszcze dwa lata czy na-

wet rok temu. Efektem tego przy-

śpieszenia jest wzrost zarobków
i związany z tym wzrost stopy życio-
wej ludności. Daleko nam jeszcze —

ze zrozumiałych względów — do za-

spokojenia wszystkich potrzeb. Ale

rezultaty osiągnięte przez jednostki
inicjujące wskazują, że coraz to pow-

szechniejsze wprowadzanie nowego
mechanizmu znacznie tę drogę do za-

spokojenia potrzeb może skrócić. Da-

je ono bowiem nie tylko szansę szyb-
kiego, ale i bardziej efektywnego
rozwoju. I taki jest właśnie społecz-
ny sens całego procesu zmian zacho-

dzących w mechanizmie gospodaro-
wania.

KAROL SZWARC

YSOKIE TEMPO
RELACJE
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Wróćmy obecnie
_

do wyników osiągniętych przez

jibjemysł w okresie 7 pierwszych miesięcy Dr. w zrpsi
sprzedaży produkcji własnej i usług wyniósł w tym
okresie 12,8%, był więc wyższy niż wzrost produkcji
globalnej. Podstawowe relacje ekonomiczne kształto-

wały się następująco:

styczeń — lipiec

1971 1972 1973

Udział (w %)
w przyroście sprzedaży
produkcji własnej i usług

wzrostu zatrudnienia 35,3 38,8 28,9

wzrostu wydajności pracy 64,7 61,2 71,1
Udział (w ",'»)
w przyroście funduszu
plac brutto:

wzrostu zatrudnienia 29,3 44,8 38,9

wzrostu plac 70,7 55,2 61,1

Przyrost funduszu płac
na wzrostu sprzedaży
produkcji ' własnej i usług

brutto 1,21 0,87 0,74

netto 1,18 0,82 0,85

Przyrost przeciętnej płacy
na I",, wzrostu
wydajności pracy1):

płacy brutto 1,33 0,77 0,64

płacy netto 1,38 0,68 0,80

') Wydajność mierzona wartością sprzedaży wyrobów włas-
nej produkcji i usług, przypadającej na 1 zatrudnionego.

W relacjach tych uderza przede wszystkim wysoki

udział wydajności pracy w przyroście wartości sprze-

daży produkcji własnej i usług; Jest dn niW tylko

znacznie '"wyższy niż w dwóch ubiegłych latach, ale

również wyższy niż w ubiegłej pięciolatce (w latach

1966—70 wynosił on w przyroście produkcji globalnej
— miernik produkcji sprzedanej nie był wówczas

stosowany — 61,4%).

Mówiąc o wynikach ekonomicznych przemysłu war-

to również dodać, że według danych Ministerstwa Fi-

nansów nastąpiła pewna poprawa w kształtowaniu

się wielkości kosztów produkcji w stosunku do war-

tości produkcji sprzedanej w cenach realizacji w

przemyśle państwowym. Natomiast w całym przemy-

śle uspołecznionym takiej poprawy nie zanotowano.

Najlepsze wyniki ze wszystkich podstawowych re-

sortów przemysłowych osiągnęły przedsiębiorstwa

podległe Ministerstwu Przemyślu Chemicznego. W

stosunku do planu udział kosztów zmalał w tym re-

sorcie o 2,09 punkta, a w stosunku do I półrocza ro-

ku ubiegłego — o 1,00 punkta. Wskaźnik rentownoś-

ci netto poprawił się w tym-przemyśle o 3,25 punkta

(w całym przemyśle uspołecznionym udział kosztów

wzrósł o 0,14 punkta, a wskaźnik rentowności netto

poprawił się o 0,33 punkta). Na takie wyniki prze-

mysłu chemicznego wpłynął przede wszystkim fakt,

że około 85% produkcji tego przemysłu pochodzi z

przedsiębiorstw inicjujących. Nowy system ekonomi-

czny wpłynął w tych przedsiębiorstwach na przykła-

danie szczególnej uwagi do obniżki kosztów materia-

łowych i wzrostu produktywności majątku trwałego.

W warunkach szybkiej dynamiki produkcji i szyb-

kiego wzrostu plac oraz innych przychodów pienięż-

nych ludności szczególna uwaga musi być zwrócona

na równowagę rynkową. W lipcu sytuacja na tym

odcinku kształtowała się podobnie, jak w miesiącach

poprzednich, to znaczy dynamika przychodów pie-

niężnych ludności była znacznie wyższa od dynamiki

.wydatków .na zakup towarów i usług. Wynagrodzenia

objęte funduszem płac wzrosły w lipcu o, 18,7,u/u,,-: a

wypłaty za skup produktów rolnych o 19,3%. Nato-

miast sprzedaż detaliczna towarów w lipcu wzrosła

o 12,9%. W okresie 7 miesięcy sprzedaż detaliczna

wzrosła o 11,9%, przy tym minimalnie szybszy był

wzrost sprzedaży artykułów nieżywnościowych —

12% niż żywnościowych — 11,7 proc.

Fakt, że mimo tak wysokiej dynamiki przychodów

pieniężnych ludności nie następują w tym roku istot-

niejsze zmiany w strukturze konsumpcji na rzecz

wzrostu udziału w spożyciu artykułów nieżywnoś-

ciowych jest zjawiskiem niekorzystnym zarówno- ze

społecznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Stawia to szczególnie napięte zadanie przed produk-

cją rynkową przemysłu, tym bardziej, że handel od-

notowuje niedobory i spadek zapasów w wielu gru-

pach artykułów. Dotyczy to takich wyrobów jak —

z przemysłu lekkiego — wyroby dziewiarskie z cien-

kiej anilany, koszule polo, artykuły dekoracyjne,

odzież z bistoru, tkaniny jedwabne, tkaniny pościelo-

we, modne obuwie; z px-zemyslu maszynowego — ra-

dioodbiorniki wielu typów, telewizory Rubin 707 p,

magnetofony szpulowe, pralki wirnikowe, lodówki,

rowery; z przemysłu drzewnego — meble kombino-

wane, stołowe1, kuchenne; z przemysłu chemicznego
— niskoprocentowe proszki do prania, mydło toaleto-

we niektórych asortymentów, preparaty dezodorujące.

Powyższą listę można by wydłużać. Równocześnie

w takich centralach handlowych, jak ZURT czy Han-

del Meblami nastąpił znaczny spadek zapasów.

Wszystkie te sygnały świadczą o tym, że konieczne

jest dokonanie w przemyśle odpowiednich zmian a-

sortymentowych w produkcji, tak, aby uzyskać więk-
szą zgodność dostaw z zapotrzebowaniem klientów. W

wielu przypadkach potrzebne będą również pewne

nakłady inwestycyjne.

Co prawda w I półroczu zaawansowanie realiza-

cji' planu 'rocznego w zakresie sprzedaży wyrobów

produkcji Własnej na cele rynkowe było1 równe zaa-

wansowaniu całego planu — 50,7%,. ale wydaje się,
że wobec wysokiej ponadplanowej dynamiki przy-

chodów pieniężnych to już nie wystarcza — koniecz-

ne jest wykorzystanie wszystkich rezerw w tej dzie-

dzinie.

Spojrzenie na listę niedoborów w zaopatrzeniu

rynku w artykuły przemysłowe nasuwa jeszcze jed-

ną refleksję. Gwałtowny wzrost popytu następuje

przede wszystkim w tych dziedzinach, gdzie nastąpi-

ło nawet niewielkie unowocześnienie produkcji, gdzie

pojawiły się nowe modele i wzory na wyższym pozio-

mie technicznym lub zgodne ze zmianami mody. Po-

pyt więc na wiele artykułów jest w rzeczywistości

znacznie głębszy, niż to się dotychczas Wydawało, pod

warunkiem, że oferowane przez producentów wyroby

będą odpowiadały wyższym jakościowo potrzebom.

Szybsze tempo odnawiania produkcji — pięta achil-

lesowa wielu naszych branż — jest więc jedną z is-

totnych rezerw, której wykorzystanie może przyczy-

nić się do zapewnienia równowagi rynkowej oraz

korzystnych przesunięć w strukturze konsumpcji.

s. c.
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•
Przyrost
z tytułu
wzrostu

wydajności
pracy

Przyrost
z tytułu
wzrostu

zatrudnienia

Przyrost (w procentach) sprzeda-
ży' produkcji własnej i usług z

tytułu wzrostu zatrudnienia 1

wydajności pracy za 1 miesięcy.

1972 1979

•

Przyrost
z tytułu
wzrostu

przeciętnej
płacy

Przyrost
z tytułu
wzrostu

zatrudnienia

Przyrost (w procentach) funduszu
plac z tytułu wzrostu zatrudnie-
nia 1 przeciętnej płacy za 7 mie-

sięcy.
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

TRANSPORT
ZAKŁADOWY

Wprzedsiębiorstwach przemysłu
maszynowego pieszo, ręcznie i
na plecach wykonywanych jest

około 45 proc. robót transportowych.
W innych przemysłach mechanizmy
w większym stopniu pomagają
człowiekowi, w jeszcze innych — w

mniejszym. Ogólny obraz sytuacji
układa się jeszcze według recepty:
pół na pół. Połowa robót w zakła-

dowym transporcie wykonywana
jest według prymitywnych, znanych
od stuleci wzorów. Biorą w tym
początek liczne zjawiska ekonomicz-
ne i społeczne, z reguły szkodliwe.
Ale może najpierw — o rozmiarach

sprawy.

Przemysł jest nadawcą lub od-

biorcą większości spośród miliarda
ładunków przewożonych w ciągu ro-

ku przy użyciu wszelkiego rodzaju
transportu publicznego. Nikt nie po-

liczy natomiast rozmiaru przewozów
wewnątrz, przedsiębiorstw przemy-
słowych, są to jednakże bez wątpie-
nia wielkości ogromne. W zakładach
dwóch tylko resortów, maszynowego
i ciężkiego zużywa się w ciągu roku
około 5 milionów ton wyrobów wal-

cowanych. Fabryczni przewoźnicy
dowożą ten ładunek do każdego sta-

nowiska roboczego, przemieszczają
kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt
razy między warsztatami, ekspediują
wreszcie produkt gotowy.

Pięć milionów ton walcówki, za-

nim opuści wytwórnię w postaci
wyrobu, obciąża zakładowy transoort

zadaniem przewozowym rzędu kilku-

dziesięciu milionów ton. A jednak
to przecież jeden z tysięcy mate-

riałów, jakie trzeba (oczywiście nie
w takiej skali) przemieścić wew-

nątrz fabrycznych hal. Nic więc
dziwnego, że środki transoortowe

znajdujące się w dyspozycji prze-

mysłu warte są (brutto) około 40
miliardów złotych, czyli równowar-
tość wyposażenia naszego hutnictwa
żelaza W budynki, maszyny i urzą-
dzenia.

A jednak ogromna cześć pracy

transportowej w przedsiębiorstwach
przemysłowych opiera się jeszcze na

sile mięśni, jest robotą fizyczną
żmudną i ciężką, zorganizowaną w

sposób przestarzały. Nie ma, nieste-

ty, wyników rachunku koszów

przemieszczania surowców, półfab-
rykatów i gotowych wyrobów w fa-

brycznych halach. Pełne wyobraże-
nia o wielkości można uzyskać w

sposób pośredni. Skoro opłata za

obce usługi transportowe (dowiezie-
nie i odwiezienie ładunku z przed-
siębiorstwa) kosztuje przemyjjt wię-
cej niż zużyta energia, niż zużyte
paliwo, zatem kilkakrotne przesu-

nięcie dowiezionego ładunku Wew-

nątrz zakładu i to przy użyciu na-

rzędzi metod znacznie mniej spraw-

nych niż samochód czy wagon ko-

lejowy — musi kosztować, powiedz-
my — sporo.

Fakt ten nabiera dodatkowego
Znaczenia wobec, projektowanych
zmian w systemie płac. Bowiem jak
wynika z analiz w transporcie kryją
-5ię olbrzymie rezerwy, których wy-

korzystanie w poważny sposób za-

ważyć może (i powinno ) na fun-

dusżu płac i bezpośrednim wzroście

wynagrodzeń załóg przemysłowych.

W niektórych zakładach 40 proc.

zatrudnionych pracuje w transpor-
cie. Przyjmując nawet, że w całym
przemyje, zatrudniającym przecież
cztery miliony osób wskaźnik ten

jest niższy i tak dojdziemy do wnio-

sku dość zaskakującego: je.śli w fa-

brycznym transporcie pracuje tylko
15 proc. obsady przemysłu, wów-

czas pracownicy ci stanowią grupę

liczniejszą niż personel PKP i, PKS

rażem wzięty. Według obliczeń do-

konanych w niektórych branżach

przewozy w fabrykach pochłaniają
30 40 proc. wydatków na robociznę.
Jest więc z czego oszczędzać.

Jest to więc kwestia kapitalna
i przy wszelkich działaniach podej-
mowanych Z myślą o intensyfikacji
sposobu gospodarowania, nie może-

być pomijana ze względu na rachu-

nek kosztów i na kalkulację wydaj-
ności: kilkaset tysięcy osób zatrud-

nionych w wewnątrzfabrycznym
transporcie tylko w sposób pośredni
uczestniczy w wytwarzaniu dóbr —

natomiast przy obliczaniu wydajno-

ści staje do podziału wytworzonego

produktu.
Reasumując, z oszczędności wy-

pracowanych w transporcie załogi
przedsiębiorstw mogą powiększyć
fundusz płac — w różnych zakładach
— od 10 do 20 proc., a nawet więcej.

Mechanizacja transportu jest za-

biegiem stosunkowo łatwym - (pod
względem technicznym) 1 kosztują-
cym z pewnością mniej niż zaosz-

czędzenie robocizny (przez automa-

tyzację) w produkcji.

Do argumentów ekonomicznych
przemawiających za wprowadzeniem
mechanizmów do fabrycznego tran-

sportu dołączyć jeszcze trzeba zwyk-
łe nakazy organizacyjne wynikające
z rozsądku: w wielu przypadkach
mało sprawny transport jest przy-

czyną niepełnego wykorzystania ko-

sztownych maszyn, zainstalowanych
w działach wytwórczych. Postępowa-
niem bardziej rozsądnym jest więc
poprawa sytuacji w fabrycznym
transporcie niż stawianie nowej wy-

twórni.

Tak liczna obsada transportu

wewnętrznego, będąca następstwem

słabego wyposażenia tej służby i ni-

skiej sprawności organizacyjnej,
tworzy jeden z mechanizmów ssą-

cych, wciągających nieustannie do

przemysłu nowych pracowników.
Ponieważ powstające stąd skutki

mają charakter społeczny, wydaje
się, że przy liczeniu kosztów za-

stąpienie siły ludzkich mięśni mocą

mechanizmów -w służbach transpor-
towych trzeba także sięgnąć do spo-

łecznego rachunku żyskó\V i strat.

Bardzo fałszywe Są W tyrń przy-

padku decyzje oparte na tradycyj-
nym wnioskowaniu: skoro zatrud-

nienie stu Tobotników kosztuje ta-

niej niż zakup jednego transportc-ra,

po cóż kupować transporter? Prze-

kreślenie tego rachunku zostało już
dokonane w sferze teoretycznej
przez projekt nowego systemu wy-

nagradzania, a od roku przyszłego
dokona tego również codzienna pra-

ktyka przemysłowa.

Niezbędne są także decyzje o odr

powiednim rozwinięciu produkcji
sprzętu transportowego, pojemników
i palet, zapewnienie dopływu wyspe-

cjalizowanych organizatorów oraz

szereg posunięć organizacyjno-tech-
nicznych.

Nie znaczy to oczywiście, by wy-

stępujące trudności z wprowadze-
niem mechanizmów do fabrycznego
transportu zwalniały któregokolwiek
ze światłych kierowników przed-
siębiorstw przemysłowych do upo-

rządkowania organizacji własnego
transportu, czy dbałości o właściwe

wyposażenie przewoźników.

Wprowadzenie mechanizacji tran-

sportu zakładowego (przede wszyst-
kim przeładunków) spowoduje:
zmniejszenie pracochłonności tran-

sportu, przyśpieszy obieg materiału,
a co za tym idzie, skróci cykl produ-
kcyjny, a wreszcie zwolni wielu

pracowników z trudnych ciężkich i

niebezpiecznych prac transporto-

wych.

Mechanizacja przeładunków (trans-
portu) jest śęiśle związana z zasto-

sowaniem palet i kontenerów, które

umożliwiają transport w tzw. jed-
nostkach ładunkowych.

Sprawa maksymalnego przyśpie-
szenia przewozów kontenerowych W

komunikacji mieszanej (PKP, PKS)
jest niezmiernie pilna. Na iym od-

cinku potrzebny jest dodatkowy wy-

siłek zaplecza produkcyjnego i na-

ukowo-technicznego, opracowującego
nowe rozwiązania transportowe,, or-

ganizację przewozów itp.
Sprawa-poprawy pracy transportu

zakładowego, podniesienia na wyższy
poziom jego organizacji i sięgnięcia
do nowoczesnych rozwiązań tech-

nicznych, to pilne zadanie na, dziś,
a wobec ogromu zaniedbań w tej
dziedzinie — także na Jutro.

J. s.

KUPIĆ LEPIEJ
ZA TE SAME
PIENIĄDZE

ROZMOWA Z DYR. NACZELNYM PHZ „ME TRON EX"

TADEUSZEM KIERSNOWSKIM

PHZ „METRONEX" jest przedsiębiorstwem handlowym zajmującym się ekspor-
tem i importem urządzeń informatyki, aparatury elektrycznej i elektronicznej,
automatyki przemysłowej oraz aparatury naukowo-badawczej. „METRONEX"
stanowi organizację handlową Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatu-
ry Pomiarowej „MERA", ale zajmuje się również eksportem wyrobów produko-

wanych przez „PREDOM", „UNITRĘ", „OMEL" i „TECHMĘ" oraz przemysł tereno-

wy i spółdzielczy. Przedsiębiorstwo spodziewa się przekroczenia w przyszłym
roku obrotów rzędu 1 mld złotych dewizowych.

REDAKCJA: „METRONEX" nie
nia najlepszej prasy, chociaż przez
resort przemysłu maszynowego oce-

niany jest jako jedna z przodujących
central. Czym tłumaczyć tę sprzecz-
ność ocen?

T. KIERSNOWSKI: -Dokonujemy
obrotów wyrobami, których kupno
i sprzedaż należą do najtrudniej-
szych. Załatwiamy rocznie ok. 30

tys. klientów. Czy stu niezadowolo-

nych reprezentuje rzeczywiście opi-
nię ogółu?

REDAKCJA: I co ci niezadowo-
leni piszą do prasy?

T. KIERSNOWSKI: Z tezą o nie

najlepszej prasie byłbym ostrożny.
Opinie negatywne o tym, co i jak
robimy pochodzą w zasadzie z jed-
nego źródła, tj. z „Życia i Nowocze-
sności". Ostatnio ukazał się artykuł
z krytycznymi uwagami pod naszym
adresem w pana tygodniku.

REDAKCJA: Słuszne były te uwa-

gi, czy nie?

T. KIERSNOWSKI: Każda publi-
kacja, jak pan* to wie, która stawia

problem skrajnie, nie może w peł-
ni oddawać rzeczywistości. Ani Prze-

myśłosyy Instytut ĄutpfliątyJjri, i,,Po-
miarów „MERA"', z' którym ściśle

współpracujemy, nie jest doskonały,
jak chcąc nie chcąc wynika to z

publikacji „Do Włoch po rozum"

(ŻG nr 25 z br.), arii nie jest tak,
że u nas nie ma spraw spornych,
czy nie załatwionych.

REDAKCJA: Na czym zatem po-
lega problem?

T. KIERSNOWSKI: Nasi klienci

często nie są przygotowani do zło-
żenia określonego zamówienia im-

portowego, jak również mają zbyt
różowe poglądy na temat zbywal-
ności ich wyrobów za granicą. Nie-
rzadko trzeba rozpoczynać od wyja-
śnienia, czego dany klient chce.

Pracujemy, jak już wspomniałem, w

branży skomplikowanych wyrobów,
z którymi gospodarka nie jest jesz-
cze, jeśli można się tak wyrazić,
otrzaskana. Stąd trudności z precy-

zyjnym sformułowaniem potrzeb,
stąd nieliczenie się z czasem po-
trzebnym nam na wynegocjowanie
najkorzystniejszych warunków za-

kupu danego urządzenia. Zwłaszcza
ta ostatnia sprawa jest bardzo waż-
na: musimy mieć czas na targowa-
nie się, jeśli mamy kupować możli-
wie najtaniej.

REDAKCJA: Inaczej mówiąc po-
łączenie trudności wzrostu z wyma-
ganiami technologii zakupu, jak mó-

wią handlowcy. Czy nie uważa pan
jednak, dyrektorze, że centrala, któ-
ra zatrudnia 600 pracowników, po-
winna coś robić, żeby klient „wie-
dział, czego chce", jak pan to okre-
ślił?

. T . KIERSNOWSKI: W praktyce
połowę, lub więcej, czasu rzeczoz-

nawcy handlowi spędzają właśnie na

informowaniu, co, gdzie, za ile, w

jakim terminie. Rozszerzenie służb

informacyjnych ani etatowo, ani ze

względu na warunki lokalowe, nie

jest w tej chwili możliwe.

REDAKCJA: Inwestora, czy Inne

przedsiębiorstwo, które za waszym
pośrednictwem chce zakupić taką,
czy inną aparaturę, nie obchodzą, jak
sądzę, trudność!! lokalowe „METRO-
NEX'u". Kiedy idę do sklepu z pie-
czywem to oczekuję, że dostanę tam

clileb, a nic, że nakarmią mnie in-

formacją o jego braku z powodu np.
złego samopoczucia pracownika za-

opatrzenia.

T. KIERSNOWSKI: Muszę panu
powiedzieć, że drażni mnie zawsze,

kiedy pracę w centrali handlu za-

granicznego porównuje się do ope-
racji handlowych w sklepie. Jesf
chyba jednak jakaś różnica. Dam

przykład: średnio skomplikowane u-

rządzenie, którym handlujemy, cha-

rakteryzuje się kilkunastu lub kil-

kudziesięciu parametrami technicz-

nymi. Wszystkie one są ważne i ma-

ją istotny wpływ na działanie i. ce-

nę urządzenia. Chcąc coś nowego za-

mówić zaczynać trzeba w ogóle od

zapoznania się z aktualnymi kata-

logami, wysłać zapytania do firm

zagranicznych oraz dokonać właści-

wego wyboru i, oczywiście, zawrzeć

transakcję, zrealizować ją i opieko-
wać się wyrobem przez pewien czas

w ramach gwarancji i obsługi tech-

nicznej. To są czynności wymagają-
ce inżynierskich, a nawet profesor-
skich kwalifikacji. Od tego również

zależą koszty. A tak,, nawiasem mó-

wiąc, czy do końca będziemy roz-

mawiać głównie o tym, ilu. jest zar

dowolonych, a ilu niezadowolonych
z tego, co robimy?

REDAKCJA: Dobrze, mówmy o

czym innym. Co według pana jest
jednym z podstawowych zadań

„M ETRONEXV,?

T. KIERSNOWSKI: Zakupić fo co

gospodarce potrzebne i być przygo-
towanym zawsze na kupienie lepiej
za te same pieniądze. W praktyce
cała transakcja przebiega bowiem
tak: przychodzi klient, zamawia ta-

kie to, a takie urządzenie, które we-

dług cennika kosztuje powiedzmy
1000 dolarów. Mówimy więc zlece-

niodawcy, żeby zapewnił sobie de-

wizy iv takiej wysokości. Klient
idzie i wraca po jakihiś czasie z limi-

tem na talią właśnie sumę. Teraz
nasze zadanie polega na tym, żeby
nabyć żądaną aparaturę i nie wy-
dać całych 1 000 dolarów, a powiedz-
my 800.

REDAKCJA: To jeśli .chodzi o im-

port, bo tak się składa, że cały czas

rozmawiamy o tej stronie działal-
ności centrali...

T. KIERSNOWSKI: W tej chwili

sprawa wygląda tak, że import prze-
waża w działalności przedsiębior-
stwa, a jego dynamika wyprzedza
eksport. Modernizacja wielu dziedzin

naszej gospodarki spowodowała
przegrupowania środków na import
właśnie do PHZ „METRONEX" ja-
ko centrali w branży stymulującej
postęp techniczny. Wymaga przy tym
podkreślenia fakt, że zarówno w im-

porcie, jak i eksporcie na rynku
światowym następują zmiany pole-
gające na tym, że maleje udział han-
dlu aparaturą i automatyką luzem,
natomiast rozwija się hander cały-
mi kompleksami i systemami urzą-
dzeń. Rozwija się także sprzedaż
automatyki począwszy od projekto-
wania, poprzez dostawę, montaż, do
rozruchu urządzeń włącznie.

Zmiany w handlu światowym i nas

obowiązują, a w praktyce oznacza to

konieczność reorganizacji przedsię-
biorstwa.

REDAKCJA: Reorganizacja jest
pojęciem bardzo rozciągliwym, w

które można npchać wiele mniej lub

bardziej nieobowiąrająeych treści.

Czy reorganizacja, o której pan mó-

wi, sprawi na przykład, że wzrośnie
zbyt polskich mierników czy druka-
rek i to na rynkach, z których naj-
więcej importujemy? Skoro bowiem
mówił pan o potrzebie dostosowywa-
nia się do. nowych potrzeb, to takie
właśnie mamy, jeśli chodzi o eksport.

T. KIERSNOWSKI: 19 przedsię-
biorstw należących do Zjednoczenia
„ MERA" i ok. 100 dalszych, których
działalność produkcyjną „MERA"
koordynuje, to przemysł młody. Jest
to przemysł znajdujący się dopiero
w trakcie budowania takich form

współpracy z firmami szeregu kra-

jów. które otworzyłyby drogę więk-
szej masie jego wyrobów na te ryn-
ki. Możliwości są tu różne, od -wy-

miany doświadczeń po długoletnie u-

mowy specjalizacyjne i koncentra-

cję wspólnych środków na produk-
cję wybranych grup wyrobów. Nie

należy jednak zapominać, że zwłasz-
cza w wysoce uprzemysłowionych
krajach zachodnich, nikt nie szuka

dostawcy. To dostawca szuka odbior-

cy, przy tym konkurencja jest bar-
dzo duża. Sprawa nie kończy się po-
za t3in z chwilą zdobycia klienta,
dzięki powiedzmy dogodniejszym
warunkom dostaw czy cenowym.
Nie wolno jeszcze złamać jego za-

ufania. Dlatęgo młody przemysł in-

formatyki, czy aparatury' pomiaro-
wej musi szczególnie uczulić się na

niezawodność i terminowość pierw-
szych dostaW. Jeśli zdobędziemy za-

ufanie odbiorcy będziemy mogli
wejść szerzej i pewniej na dany ry-
nek. Generalnie' można powiedzieć,
że główną szansą rozszerzenia' ek-

sportu w naszej branży są wszel-

kiego rodzaju powiązania produkcyj-
no-handlowe.

REDAKCJA: Czy Inwestując
Środki,, których „MESĄ" dostała du-

żo, jak nigdy dotąd, przewidywano,
że, sytuacja tak właśnie będzie się
kształtować?

T. KIERSNOWSKI: Mogę na to

pytanie odpowiedzieć tylko bardzo

ogólnie, a irianowicie, że możliwości

produkcji i możliwości zbytu zosta-

ły jako całość zsynchronizowane,
szczególnie w ramach RWPG; ^ wie-'
loma partnerami przeseliśrny . -.ną!
wyższy stopień współpracy1 gospo-
darczej przez podpisanie szeregu, u-

mów specjalizacyjnych. - Mamy rów-
nież osiągnięcia . . w powiązaniach
produkcyjno-handlowych z; krajami
zachodnimi.

REDAKCJĄ: „METRONEX? Ijn-
portuje wyroby z,-bodaj 26 .'krajów
świata, a eksportuje' do pońkd' "60.

Kiedyś takie wskaźniki były okazją
do wypisywania" laurek pochwal-
nych/dopóki nie zaczęto Się zastana-

wiać, czy handel z całym światem

jest rzeczywiście korzystny z punktu
widzenia kosztów. Jest . to jednak te-

mat sam w sobie. Chciałbym nato-

miast zapytać, z którym z krajów
współpraca osiągnęła takie stadium,
ie • chętnie powieliłoby. • się ten ,u-
kład w stosunkach z innymi kraja-
mi.

T. KIERSNOWSKI: Takimi kra-

jami śą np. ZSRR i NRD. Specjali-
zujemy się w dostawach na te rynki
urządzeń peryferyjnych do maszyn

matematycznych, mierników elek

trycznycli oraz kompletnych obiek-
tów automatyki dla takich kombina-

tów, jak LEUNA, BUNA, czy BIE
TERFELD. Importujemy przede
wszystkim elementy automatyki,
maszyny biurowe i liczące, elektro-

niczną aparaturę kontrolno-pomia-
rową oraz środki elektronicznej
techniki obliczeniowej. Nie będę wy-
mieniał licznych, ściśle współpracu-
jących ze sobą instytutów i instytu-
cji. Warte natomiast podkreślenia
jest, że specjalizacja i długoletnie
umowy pozwalają na szeroko zakro-

jony program rozwoju produkcji na-

szych fabryk.

REDAKCJA: Jeszcze jedno pyta-
nie: jakie konkretne kroki organiza-
cyjne podjęto wewnątrz centrali,
żeby sprostać rozlicznym bieżą-
cym i przyszłym zadaniom?

T. KIERSNOWSKI: Przede wszy-
stkim staramy się coraz bardziej
specjalizować poprzez wydzielenie z

centrali zespołów koncentrujących
się w swojej pracy tylko na' jed-
nym asortymencie . wyrobów. Na

przykład powołane będzie biuro
do spraw kompleksowej automatyki^
wyodrębniona zostanie samodzielna

jednostka dla eksportu - aparatury
naukowo-badawczej, - podobnie
przedstawiać się będzie handel

sprzętem i'aparaturą Jądrową. .Pra-

cujemy także nad mechanizacją
i komputeryzacją samej działalności

biurowej. Czego nam brak, to

centralnej służby informacyjnej^
gdzie moglibyśmy zdobyć . nie tylko
podstawowe informacje, ale także

nauczyć się różnych, technik zbiera-
nia informacji. Nie jest. chyba celo-
we ani tanie, żeby każda branża wy?
pracowywała dla" siebie formy pro-
wadzenia informacji .handlowej, czy
od podstaw dochodziła do tego, na

jakie wyroby opłaca się prowadzić
marketing, a ńa jakie nie.

REDAKCJA: Dziękujemy za roz-

mowę.

Rozmawiał:
JERZY DZIĘCIOŁOWSKI
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SKUTKI NIEWŁAŚCIWEGO
DOBORU PRACOWNIKA

NA POWIERZONE MU
STANOWISKO

W naszych warunkach nieraz

się jeszcze — niestety — zda-
rza, że na stanowiskach są nie-
właściwi ludzie. Wynikają z te-

go często poważne szkody ma-

terialne dla danej Jednostki, nie

wspominając nawet o innych
szkodach, z tym związanych. To

nieodpowiednie obsadzanie stano-
wisk niewłaściwymi ludźmi do-

tyczy nie tylko stanowisk kie-

rowniczych, ale także stanowisk

niższych, wymagających jednak
również odpowiedniej znajomości
rzeczy i — oczywiście — bez-

względnej sumienności.
Do takich stanowisk często źle

obsadzonych, należą m. in. sta-

nowiska magazynierów.
A jakie stąd wynikają skutki,

niech posłuży przykład spółdziel-
ni „SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
w S., która funkcje magazyniera
powierzyła nie przygotowanemu
do tego i niedoświadczonemu 23-
-letniemu... murarzowi.

Spółdzielnia ta bowiem wystą-
piła później na drogę sądową
przeciwko magazynierowi Janowi
K. oraz żyrantom wystawionego
przez niego weksla gwarancyjne-
go, domagaj pc się zasądzenia
50.00(t zl 7. tegoż weksla oraz

oddzielnie od samego magazyhie-
ra Jana K. ponadto kwoty
109 966 zł, a to wobec stwier-

dzenia, że spowodował on tak

znaczny niedobór w ciągu swej
zaledwie ok. 13-miesięcznej pra-

cy w charakterze magazyniera.
Sąd Wojewódzki utrzymał na-

kaz zapłaty należności z weksla
w kwocie 50 000 zł oraz zasą-
dził dodatkowo od Jana K. sumę
11 245 06 zl w pozostałym Jed-
nak zakresie powództwo oddalił.

Sod Wojewódzki ustalił, że po-

zwany Jan.' K. przed objęciem
swego stanowiska złożył weksel

fewarancyjny, wypełniony na po-
wyższą kwotę, poręczony przez

pozostałych dwóch pozwanych.
Według opinii biegłego, niedo-

bór wyniósł 94 360,59 zł. W związ-
ku z tym niedoborem pozwany
Jan K. został prawomocnie ska-

zany za to, że nie dbając o na-

leżyte składowanie materiałów i
ich zabezpieczenie przed znisz-

czeniem, utrudniał prawidłowe
przeprowadzenie inwentaryzacji
oraz kontrolę jego pracy, nie

sprawdzał ilości i jakości wyda-
wanych towarów, rozprowadza-
nych następnie bez dokumentów
lub z dokumentami prowizorycz-
nymi, wystawiał dokumenty z o-

póżnieniem, przez co doprowadził
do chaosu w dokumentacji Spół-
dzielni, uniemożliwiając prawid-
łowe wyliczenie magazynu, czym
nieumyślnie przyczynił się do

powstania niedoboru w powyż-
szej wysokości.

Sytuacja ta była jednak zna-

na powodowej Spółdzielni i dy-
rektorowi zakładu, w którym po-
wód był zatrudniony, co edaniem

Sądu Wojewódzkiego prowadzi do

wniosku, iż pozwany był zbyt
długo tolerowany na stanowisku

magazyniera. Zarówno to, jak i

wielokrotne pobieranie towaru
bez wiedzy pozwanego stanowi

przyczynienie się powodowej
Spółdzielni do szkody. Dlatego
Sad Wojewódzki obciążył go od-

powiedzialnością za szkodę tylko
w 2/3 jej części.

Od powyższego wvroku Spół-
dzielnia „SAMOPOMOC CHŁOP-
SKA"' wniosła rewizję.

Sąd Najwyższy rozpoznawszy

sprawę, wyrokiem swym z dnia
5 września 1972 r. nr I PR 360/71

rewizję Spółdzielni oddalił, wy-

powiadając następujący pogląd
prawny:

W sytuacji gdy pracownik do-

puścił się uchybienia obowiązkom
wynikającym z umowy o pracę,
rozmiar jego odpowiedzialności
za powstałą stąd szkodę należy
rozważać także w świetle ciążą-
cej na zakładzie pracy powinno-
ści w zakresie właściwego dobo-
ru pracowników na powierzone
Im stanowiska oraz skutecznego
udzielania pomocy w wykonywa-
niu powierzonych pracownikowi
obowiązków. Zakład pracy nie

spełnia tej powinności, jeżeli o-

granicza się tylko do udzielania
kar i upomnień, tolerująe jedno-
cześnie oczywiście nieudolne wy-
konywanie obowiązków przez
pracownika, zagrażające powsta-
niu szkody w mieniu powierzo-
nym temu pracownikowi.

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

,.( .. .) sformułowane (w rewizji
Spółdzielni — S. Z .) zarzuty sta-

nowią wypaczające uproszczenie
poglądu wyrażonego w uzasadnie-
niu zaskarżonego wyroku, poglą-
du znajdującego potwierdzenie w

ustaleniach Sądu Wojewódzkiego
i materiale dowodowym sprawy.

Wynika z nich. że pozwany nie

spełniał podstawowych obowiąz-
ków magazyniera, przez co do-

prowadził do chaosu uniemożli-

wiającego prawfdłowe wyliczenie
maqazvnu. kontrolę jego pracy,
a także przeprowadzenie rema-

nentu zdawczo-odbiorczego. Stan
ten był znany jego przełożonym,
którzy nie podejmowali skutecz-

nych kroków, niezbędnych do je-
go zmiany. Ponadto powodowa
Spółdzielnia przyczyniła się swo-

im postępowaniem do pogłębienia
chaosu w magazynie i dawała zły
przykład magazynierowi, skoro —

jak to niewątpliwie ustalił Sąd
Wojewódzki — wielokrotnie po-
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bierała towar pod nieobecność
magazyniera. Z opinii biegłego
księgowego wynika także, iż zna-

ne Jej były fakty pobierania przez
kierowników budów, bez wiedzy
pozwanego, towaru zmagazyno-
wanego na placu, co uzasadnia-
ło nie kwestionowaną przez po-
wodową Spółdzielnię kompensa-
tę niedoboru towarów w maga-
zynie z nadwyżkami na budo-
wie.

W sytuacji gdy pracownik do-
puścił się uchybienia obowiązkom
wynikającym z umpwy o pracę,
rozmiar jego odpowiedzialności
za szkodę należy rozważyć tak-
że w świetle ciążącej na zakła-
dzie pracy powinności w zakre-
sie właściwego doboru pracowni-
ków na powierzone im stanowi-
ska oraz skutecznego udzielania
pomocy w wykonywaniu powie-
rzonych pracownikom obowiąz-
kowi. Zakład pracy nie spełnia
tej powinności, jeśli ogranicza się
jedynie do udzielania kar i upom-
nień. tolerując jednocześnie oczy-
wiście nieudolne wykonywanie
obowiązków przćz pracownika,
zagrażające powstaniem szkody w

imieniu powierzonym temu pra-
cownikowi.

Jeżeli więc się zważy, że poz-
wany

• (urodzony w 1945 r.) był
z zawodu murarzem, i że nie zo-

stało wykazane, aby nabył do-
świadczenia w zakresie pracy ma-

gazyniera, przypisanie powodo-
wej Spółdzielni przyczynienia się
do szkoły w rozmiarze 1/3 jej
części nie można uznać za wadr
liwe.(. . .)"

WNIOSEK KOŃCOWY
Na tle powyższego wyroku

powstaje jednak wniosek końco-
wy: kto powinien pokryć pozo-
stałą 1/3 szkody, jaką poniosła
Spółdzielnia? Czyż nie powinni
za tę część szkody odpowiadać
ci, którzy powierzyli stanowisko
magazyniera — nieprzygotowane-
mu do tego, bądź nieudolnemu
Janowi K., Jak również ci, któ-
rzy, będąc 'do tego obowiązani,
nie interesowali się tym, jak on

wywiązuje się z powierzonych mu

obowiązków?
Nie wiemy, czy przeciwko o-

sobom tym wystąpiono z rdsz-
czeniem na drogę postępowania
sądowego, czy też uszło im to
bez żadnych następstw.

Jedno jest wszakże pewne: gdy-
by od razu pouczono i dopilno-
wano Jana K., albo dość, wcze-

śnie go usunięto, to nie tylko
nie byłoby szkody, albo przynaj-
mniej szkody tak wysokiej, ale
również nie spowodowałoby, tak
dotkliwych skutków dla samego
Jana K., jak też1 dla jego żyran-
tów, skoro sądy uznały, że nie-
doboru dopuścił się on nieumy-
ślnie.

I ZARZĄDZENIA

WPISY ZAKŁADÓW PRACY
W LEGITYMACJACH

UBEZPIECZENIOWYCH
PRACOWNIKÓW

Zarządzenie nr 31 Ministra
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych
z dnia 8 czerwca 1973 r. w spra-
wie wpisów w pracowniczych le-
gitymacjach ubezpieczeniowych o

sposobie rozwiązania stosunku
pracy oraz trybu postępowania
w razie zgubienia legitymacji u-

bezpieczeniowej (Dz. Urz. MPP i
SS nr 3. poz. 4), m. in. .zobo-
wiązuje uspołecznione zakłady
pracy do dokonywania wpisu w

legitymacjach ubezpieczeniowych
pracowników o dacie i sposobie
rozwiązania stosunku pracy na-

stępującej treści (zależnie od sy-
tuacji): „wypowiedziano pracę",
lub „wypowiedziano pracę ze

względów organizacyjnych", „po-
rozumienie stron", .. wypowie-
dział pracę", „ptorzucił, pracę",
„zwolniony w trybie art. 2 ust. 1
dekretu z 18.1.1956 r.", „umowa
wygasła''.

W razie stwierdzenia, że w le-
gitymacji ubezpieczeniowej osoby
poszukującej pracy brak jest wpi-
su, organ zatrudnienia uzależnia
wydanie skierowania do pracy od
uprzedniego uzyskania wpisu w

legitymacji ubezpieczeniowej.

ZASADY
GOSPODAROWANIA*

NIEMETALICZNYMI
SUROWCAMI WTÓRNYMI
Rada Ministrów, uchwałą nr

195 z dnia 4 sierpnia 1973 r.

(Monitor Polski Nr 35, póz. 210)
wprowadziła szereg zmian w do-
tychczasowych przepisach doty-
czących zasad gospodarowania
niemetalicznymi surowcami wtór-
nymi.

Zmiany wiążą się przede
wszystkim ze zmianami organi-
zacyjnymi i kompetencyjnymi, ja.
kie zostały wprowadzone od 1968

roku, a zwłaszcza z przejściem
do właściwości Państwowej Ra-
dy Gospodarki Materiałowej sze-

regu zadań należących poprzed-
nio do zakresu działania Komi-
sji Planowania przy Radzie Mi-

nistrów, bądź do Przewodniczą-
cego Komitetu Drobnej Wytwór-
czości.

Równocześnie nowa uchwała u-

stala- zasady określania cen su-

rowców wtórnych, jednostek po-
średniczących w obrocie itd.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

ROLNICZA TRYBUNA

PATRYCY bZIURZYŃSKI

REALIZACJA USTAWY
0 UWŁASZCZENIU
GOSPODARSTW

REALIZACJA ustawy z dnia
26.X.1971 r. o uregulowaniu
własności. gospodarstw rolnych

jest podobnym zabiegiem gospodar-
czym jak inwestycje przemysłowe.
Zadaniem tej ustawy jest m. in.
ustalenie stanu własności wszystkich
gruntów wchodzących w skład go-
spodarstw rolnych, a następnie re-

jestracja tej własności jako podsta-
wy obrotu nieruchomościami w dro-
dze prawnej (sądowej, notarialnej).

Uwłaszczenie powinno być doko-
nane kompleksowo zarówno pod
względtem przedmiotowym (obejmu-
jąc wszystkie działki wchodzące w

skład gospodarstw), jak i podmioto-
wym. Powinno też objąć wszystkie
czynności z tym związane, łącznie
z ostatnim etapem, którym jest reje-
stracją prawa własności w instytu-
cji stanowiącej podstawę obrotu nie-
ruchomościami.

Ustawa realizuje stanowisko zaję-
te w przepisach o reformie rolnej
i osadnictwie rolnym, według któ-
rego ziemia powihna .być- własnością
osób, które• na tych gruntach oso-

biście . pracują. Wyrazem tego jest
szczególnie przepis przewidujący
możliwość uwłaszczenia dzierżaw-
ców.'Drugą zasadniczą cechą ustawy
jest, że. nabycie własności nieformal-
nie nabytych gruntów następuje z

mocy prawa z dniem 4.XI .1971 r.

Z tego względu, wykonanie ustawy
przekazano administracji rolnej,, ja-
ko bardziej dyspozycyjnej niź sądy,
a Prezydium Rządu w decyzji z dnia
2.VI.72 r. ustaliło jako prekluzyjny
termin zakończenia uwłaszczenia do
końca 1875 r.

"Realizując , uwłaszczenie gospo-
darstw, administracja rolna powinna
w stosunku do wszystkich gospo-
darstw rolnych albo- stwierdzić, że
ustawa nie cna do nich zastosowania,
albo jeżeli ma zastosowanie — wy-
dać akt własności ziemi: Plan Mini-
sterstwa Rolnictwa przewiduje u-

właszczenie ok. 2 400 tys. gospo-
darstw, skupionych głównie w sied-
miu województwach: białostockim,
kieleckim, krakowskim, lubelskim,
łódzkim, rzeszowskim i warszaw-

skim. Przeprowadzenie uwłaszczenia
należy do wojewódzkich i powiato-
wych biur geodezji i urządzeń rol-
nych..

Uwłaszczenie jest wynikiem czyn-
ności geodezyjnych i administracyj-
no-prawnych. Podstawą uwłaszcze-
nia są dane ewidencji gruntów ok-
reślających stan posiadania rolników
oraz powierzchnie nieruchomości, z

uwzględnieniem zmian w samoist-
nym posiadaniu, które nastąpiły
przed dniem 4.XI .71 r. Dlatego też

przed przystąpieniem do uwłaszcze-
nia konieczna jest aktualizacja ewi-
dencji gruntów. Jednak ewidencja
ta w wielu powiatach jest mało
dokładna, nie można na niej oprzeć
uwłaszczenia (typowym przykładem
jest woj. , krakowskie, w którym w

siedmiu powiatach niezbędne są no-

we pomiary). Do tych prac decyzja

Prezydium Rządu • włączyła Główny
Urząd Geodezji i Kartografii.

Po wydaniu instrukcji Minister-
stwa Rolnictwa z dnia 23.111.72 r.

przystąpiono do uwłaszczeń. Do koń-
ca 1972 r. wydano we wszystkich
województwach 357 tys. aktów wła-
sności. Biorąc pod uwagę, że do sy-
stematycznego uwłaszczenia przy-
stąpiono dopiero w II półroczu, wy-
niki te należy uznać jako duży wy-
siłek administracji rolnej. W wy-
mienionych siedmiu województwach
pozostało jednak do wydania prze-
szło 3 min aktów własności, a więc
po przeszło 1 min rocznie.

ZAŁATWIENIE przeważającej
części wniosków o uwłaszczenie
nie nastręcza trudności, gdyż

są to sprawy nieskomplikowane, nie-
sporne, rozstrzygane zgodnie z tymi
wnioskami. Ale pewien odsetek tych
spraw (w granicach 10—20 proc.)
jest skomplikowany lub sporny. Ad-
ministracja rolna, chcąc w najwięk-
szym stopniu wykonać plan, zajęła
się przede wszystkim sprawami nie-
skomplikowanymi. Dlatego też pro-
cent wniesionych' odwołań był nie-
znaczny, zwłaszcza że akty własno-
ści wręczano w końcu roku, a nawet
w początkach 1973 r. nadto w za-

sadzie doręczano je' tylko nowym
właścicielom, bez zawiadomienia o

tym wszystkim zainteresowanych.
Tymczasem konieczne jest komplek-
sowe stwierdzenie stanu własności
wszystkich działek gruntowych nale-
żących do gospodarstw w poszcze-
gólnych miejscowościach, gdyż w ra-

zie wyrywkowego załatwienia trze-
ba kilkakrotnie wracać do tych sa-

mych akt.

Kompleksowe uwłaszczenie utrud-
nia przepis artykułu 3, według któ-
rego nie podlegają uwłaszczeniu nie-
ruchomości stanowiące własnose
Państwa, obywateli państw obcych
i związków religijnych.

Przy dochodzeniach uwłaszczenio-
wych stwierdza się, że w wielu miej-
scowościach %v skład gospodarstw
wchodzą grunty nabyte z nie zakoń-
czonej do 13.IX.44 r. parcelacji ma-

jątków obszarniczych. Parcelanci
mogli być uznani za właścicieli na

podstawie dekretu z 18.IV.55 r. o

uwłaszczeniu i o uregulowaniu in-

nych spraw związanych z reformą
rolną i osadnictwem rolnym, lecz
o to nie wystąpili ani też admini-
stracja rolna tym się nie zajęła.
Obecnie można uwłaszczenia doko-
nać w trybie tego dekretu, jednak
konieczne jest pracochłonne docho-
dzenie, czy parcelant uregulował po-
przedniemu właścicielowi całą cenę
umówioną, a jeżeli nie, ustalenie ta-

kiej części szacunkowej, jaka odpo-
wiada niespłaconej części ceny.

W woj. rzeszowskim i krakowskim
(na obszarze b. zaboru austriackie-
go) w skład gospodarstw wchodzą
również grunty nieformalnie nabyte
z mienia (dobra) gminnego będącego
własnością Państwa. Uregulowanie
własności może nastąpić w trybie

TORUŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWNICTWA

OGÓLNEGO
Toruń, ul. Mickiewicza 143

poszukuje dostawcę
na dostawę sukcesywnq

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.

rozporządzenia z dnia 29.XI.62 r. w

sprawie zarządu mieniem gromadz-
kim oraz. trybu jego zbywania na

podstawie uchwały gminnej rady na-

rodowej na wniosek zebrania wiej-
skiego, zatwierdzonej przez Prezy-
dium PRN i sporządzenia przez na-

czelnika gminy aktu notarialnego
przeniesienia prawa własności. W po-
zostałych województwach (obszar b.
zaboru rosyjskiego) tego problemu
nie ma, gdyż mienie to jest wspól-
nością ustawową nie będącą własno-
ścią Państwa.

W woj. krakowskim i rzeszow-

skim duże trudności wywołuje też
uwłaszczenie nieruchomości będą-
cych własnością emigrantów obywa-
teli państw obcych. Użytkownicy
mogą tego we wniosku nie podać,
a wtedy nienichomości podlegają u-

właszczeniu, natomiast w razie za-

znaczenia tego na wniosku — ustala
się stan własności ujawniony w księ-
gach wieczystych i wniosek załatwia
się odmownie. Tymczasem często
brak jest wiadomości o miejscu po-
bytu właściciela-emigranta, wielu z

nich dawno zmarło i nie przeprowa-
dz&no postępowania spadkowego, a

jeżeli żyją, nie interesują się nieru-
chomościami. W znacznej mierze u-

żytkownićy mogą ubiegać się o

stwierdzenie przez sąd nabycia wła-
sności w drodze zasiedzenia. Tego pro-
blemu nie ma na obszarze b. zaboru
rosyjskiego, gdyż dla tych nierucho-
mości nie prowadzi się w zasadzie
ksiąg wieczystych.

Przedmiotem uwłaszczenia nie mo-

gą być nieruchomości do 0,2 ha nie
wchodzące w skład gospodarstw rol-
nych. Takie nieruchomości znajdują
się zwłaszcza w okolicach przemy-
słowych i podmiejskich. Obszar tych
gruntów może wynosić najwyżej kil-
ka promille ogólnego obszaru użyt-
ków rolnych. O stwierdzeniu naby-
cia tych gruntów w drodze zasie-
dzenia zainteresowani mogą wystą-
pić do sądu.

Ustalenie stanu własności w wy-
mienionych przypadkach może na-

stąpić w odrębnym postępowaniu,
lecz przedłuży to znacznie uwłasz-
czenie, spowoduje większą pracę ad-
ministracji rolnej oraz stratę czasu

i wydatków zainteresowanych osób.
Dlatego też byłoby gospodarczo uza-

sadnione objąć uwłaszczeniem te
nieruchomości w trybie ustawy, po
jej znowelizowaniu. (Przy opraco-
waniu ustawy nie zdawano sobie
sprawy z rozmiaru nieruchomości
wyłączonych od uwłaszczenia).

Przy tej sposobności można by by-
ło zastanowić się nad precyźyjnym
ujęciem innych przepisów, a w szcze-

gólności dotyczących dzierżawców
(art. 2). Dzierżawcy rzadko występu-
ją o przekazanie im dzierżawionych
gruntów na własność, gdyż uważają
to za sprzeczne z zasadami współ-
życia rodzinnego czy sąsiedzkiego.
Nadto znaczny odsetek dzierżawców
(chłopi-robotnicy) nie może być u-

znany za właścicieli, gdyż praca na

roli nie .stanowi dla nich wyłącznego

źródła utrzymania. Administracja
rolna nie korzysta z przepisów o mo-

żliwości przejęcia tych gruntów na

własność Państwa, gdyż sprzeczne
to jest z odczuciem ogółu rolników.
Nadto przepis ten uważany jest za

krzywdzący, gdyż zarówno habycie
gruntów przez dzierżawców jak
i Państwo następuje nieodpłat-
nie, a więc właściciele niedużych go-
spodarstw zrównani zostali z obszar-
nikami. Nadto jeżeli wydzierżawia-
jący grunty był posiadaczem samo-

istnym (a nie właścicielem), nie może
być uznany za właściciela, gdyż w

rozumieniu art. 1 ust. 1 nie jest
rolnikiem, bowiem w dniu 4.XI .71 r.

nie pracował osobiście w gospodar-
stwie.

Należałoby też rozważyć, czy ko-
nieczne jest ustalanie osób upraw-
nionych do spłat i wysokości tych
spłat, co przedstawia duże trudno-
ści — szczególnie przy dżiałach spa-
dkowych. Zainteresowani przeważnie
ustalili warunki między sobą i po-
nowne ich rozważanie może tylko
ożywić spory.

Wrealizacji omawianej ustawy
odczuwa się brak pracowni-
ków o wykształceniu prawni-

czym. Brak ten łagodzi w pewnym
stopniu możliwość przekazania
spraw zawiłych i spornych_ powia-
towym komisjom do spraw uwłasz-
czenia. Przewodniczącymi zespołów
orzekających sa przeważnie sędzio-
wie lub notariusze wyznaczeni przez
prezesa sadu wojewódzkiego; mają
odpowiednie kwalifikacje i doświad-
czenie. Jednak przygotowanie tych
•spraw w terenie należy do pracow-
ników biur geodezji i urządzeń rol-
nych. Dlatego taż, wobec trudności
zatrudnienia pracowników z wy-
kształceniem prawniczym należałoby
rozważyć zatrudnienie częściowo e-

merytowanvch sędziów i notariuszy
orpz pracowników sadowych i nota-

rialnych czy dawnych uwłaszcze-
niowców.

Realizacja uwłaszczenia powinna
być pierwszoplanowym zadaniem ad-
ministracji rolnej. Administracja ta
w miarę swych możliwości uwzględ-
nia potrzeby biur geodezji i urzą-
dzeń rolnych.

Szybkie zakończenie uwłaszczenia
jest konieczne, gdyż od tego zależy
obrót nieruchomościami w drodze
prawnej (sądowo-notarialnej) i kon-
trola przez administrację rolną tego
obrotu. Życie gospodarcze nie czeka
na realizację uwłaszczenia. Właści-
ciele gospodarstw starzeją się, umie-
rają, zdarzają się nieszczęścia loso-
we, gospodarstwa obejmują dzieci
lub też są sprzedawane w całości

, bądź w części. Wobec, nieuregulowa-
nego stanu własności obrót dokonuje
się w drodze nieformalnej bez prze-
strzegania, czy spadkobiercy lub na-

bywcy mają ustawowe uprawnienia
do nabycia nieruchomości. A więc
po upływie dłuższego czasu koniecz-
na może być nowa ustawa uwłasz-
czeniowa. Zainteresowani wykorzy-
stują nieraz stan przejściowy. Na
konto postanowień ustawy uwłasz-
czeniowej idą dalsze nieformalne
działy, darowizny lub sprzedaże,
znaczone datami sprzed 4JCI.71. r.

ZASADNICZĄ sprawą jest zade-
cydowanie o powiązaniu ewi-
dencji gruntów i uwłaszczenia

z księgami wieczystymi. Ewidencja
gruntów i księgi wieczyste powinny
rejestrować te same dane dotyczą-

ce nieruchomości, dane ewidencji do-
tyczące położenia i oznaczenia nie-
ruchomości są podstawą wpisów w

księgach wieczystych, a podstawą
wpisów w obu instytucjach stanu
własności są te same urzędowe do-
kumełity przeniesienia własności
(sądowe, notarialne, administra-
cyjne). Jednak przy sporządza-
niu dowodów pomiarowych dla
ewidencji gruntów zerwano —

wbrew wyraźnemu przepisowi
— nawiązywanie do stanu wła-
sności ujawnionego w księgach wie-
czystych i katastrze gruntowym
(istniejącym na obszarze b. zaboru
austriackiego oraz pruskiego) i ogra-
niczono się z zasady, do rejestracji
stanu władania zwanego posiada-
niem. samoistnym. Wskutek tego e-

widencja gruntów, mimo kilkunastu
lat pracy, wykazuje braki, które do-
piero może usunąć realizacja uwła-
szczenia. Te właśnie braki były w

znacznej mierze powodem wydania
ustawy o uwłaszczeniu. Konieczne
jest przeto, aby braki te nie zaist-
niały przy realizacji omawianej usta-

wy.

Wobec tego, że obecnie tylko księ-
gi wieczyste rejestrują stan własno-
ści, należałoby stwierdzać podawany
przez nie stan i stwierdzić, czy do
tego stanu mają zastosowanie prze-
pisy ustawy, a jeżeli mają — wydać
akt własności ziemi. Tymczasem do-
chodzenie uwłaszczeniowe opiera się
tylko na dowodach przedstawionych
przez zainteresowanych, którzy mo-

gą przecież nie przedstawić niektó-
rych dokumentów lub przedstawić
nieaktualne.

Konieczność powiązania uwłasz-
czenia z księgami wieczystymi wy-
nika z ustawy. Ostateczna decyzja
stwierdzająca nabycie własnrśt I sta-
nowi podstawę do ujawnienia nowe-

go stanu własności zarówno w księ-
dze wieczystej, jak i w ewidencji
gruntów (art. 15), a ograniczone pra-
wa rzeczpwe i dożywocie obciążają-
ce dotychczas nieruchomości (reje-
strowane jedynie Drzez księpi wie-
czyste) pozostają w mocy (art. 10).

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że
w razie utrzymania ksiąg wieczy-
stych konieczne jest rozszerzenie o-

bowiązku ich prowadzenia dla
wszystkich nieruehorńdści także ha
terenie byłego żabom rosyjskiego.
Wskutek tego trzeba będzie założyć
w siedmiu wymienionych wojewódz-
twach przeszło 3 min ks'ąg wieczy-
stych, a więc zapewnić dla państwo-
wych biur notarialnych należytą ob-
sadę i inne środki.

Gdyby zaś księgi wieczyste miały
być zniesione, a ich funkcje prze-
kazane ewidencji gruntów, koniecz-

ne byłoby szybkie wydanie ustawy
w tej sprawie i opracowanie szcze-

gółowych przepisów. Ewidencja
gruntów mogłaby bowiem sukcesyw-
nie obejmować- funkcje ksiąg wie-

czystych, jako podstawy obrotu, w

miarę kompleksowego zakończenia
uwłaszczenia w poszczególnych miej-
scowościach.

Szybkie uregulowanie tego zagad-
nienia jest konieczne, bez czekania

na wydanie kodeksu rolnego, gdyż
od tego zależy dostosowanie dowo-

dów pomiarowych; w przeciwnym
bowiem razie konieczne będzie po-

nowne powracanie do tych samych
czynności.

KOPIE, KOPIE, KOPIE
Kopiarki Nashua Copycat cieszq się
uznaniem na całym świecie. Proste w ob-

słudze, mieszczq się na zwykłym biurku.

Zapewniajq oszczędność, wysokq jakość
reprodukcji, sq niezawodne. Kopiarka

Nashua Copycat 230 daje 30 kopii na

minutę. Kopiuje wszystko, nawet książki
w formacie 297 x 420 mm. Automatyczny

regulator ilości kopii. Wykonuje matryce
offsetowe.
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1 bliższych Informacji
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

Od kilku lat zmienia się struktura przemysłu, najpierw
pojawiły się kombinaty, teraz wraz ze zmianę syste-
mu planowania i zarządzania (jednostki inicjujące)
wchodzi w życie nowa forma organizacyjna w posta-
ci wielkich organizacji gospodarczych (WOG). Nowe

formy organizacyjne, mające na uwadze lepsze
sprzęgnięcie organizacji, systemu funkcjonowania
gospodarki i celów wytwórczych, wymagają dosto-
sowania instytucjonalnych i organizacyjnych metod
działania samorządu robotniczego do zmieniającej
się struktury przemysłu.

ZAKRES
działania WOG zbli-

żony jest, pod względem for-
malnym, do zakresu d/zialania

obecnych zjednoczeń przemysło-
wych, lecz w sensie ekonomicznym
WOG nie ma określonego odpowied-
nika w dotychczasowych stosunkach
gospodarczych. W ramach WOG
zgrupowane są przedsiębiorstwa i

kombinaty.
Nowa organizacja przemysłu

wprowadza zmiany do organizacyj-
nych form socjalistycznych stosun-

ków ekonomicznych: zmieniają się
uprawnienia decyzyjne centralnej
władzy gospodarczej i przedsiębior-
stwa, metody wiązania zadań od-

cinkowych z celami planu central-

nego oraz charakter bodźców eko-

nomicznych, czyli cały system zarzą-
dzania przemysłem.

Przedsiębiorstwa, wchodzące w

skład WOG, mają zróżnicowane zak-

resy kompetencji i uprawnień, w za-

leżności od charakteru produkcji,
powiązań z innymi przedsiębiorstwa-
mi, rynkiem krajowym i zagranicz-
nym '). Zarząd organizacji gospodar-
czej, która musi elastycznie dostoso-

wywać produkcję do zmiennych wa-

runków rynku, szybko i często zmie-
nia wyroby i techniki wytwarzania,
ma ograniczone możliwości odgór-
nego kierowania przedsiębiorstwami.
Dlatego pozostawia on dużą samo-

dzielność produkcyjną i dochodową
integrowanym przedsiębiorstwom
(decentralizują svstem wewnętrzne-
go zarządzania). Natomiast organiza-
cja grupująca przedsiębiorstwa prze-

mysłu wydobywczego bądź przedsię-
biorstwa wytwarzające taki sam pro-
dukt, bądź stosująca podoby proces

technologiczny, może skutecznie i ra-

cjonalnie integrować ich działalność
metodami scentralizowanymi (cen-
tralizować system wewnętrznego za-

rządzania).3)
Nowa organizacja przemysłu wy-

maga zmiany dotychczasowych form
instytucjonalno-organizacyjnych sa-

morządu robotniczego (SR). Ukształ-
towano je bowiem w odmiennej stra-

tegii rozwoju społeczno-gospodarcze-
go. Aktywnej roli SR nie zastąpi
pełnia władzy gospodarczej persone-
lu kierownicąggfo ponieważ rola ta

należy do trw-ąłych; cech socjalistycz-
nych stosunkównoekonomicznych w

Polsce. Z kolei pozostawianie formy
SR nieadekwatnej do organizacji
przemysłu obniży aktywność załóg
w realizacji zadań jednostek gosoo-
darczych. Dlatego instytucjonalne
formy SR muszą przystawać do ist-

niejącej organizacji przemysłu —

charakteryzującej się duża mozaiką
rozwiązań — oraz jego zadań spo-

łec7no-gospodarczych.
Kształtowana struktura organiza-

cyjna przemysłu pozwala przewidy-
wać jako ogólną tendencję — potrze-
be tworzenia dwuinstancyjnej orga-
nizacji SR. Jedną instancję stano-

wiłby SR wielkiej organizacji gospo-
darczej. a drugą SR przedsiębior-
stwa. W artvfcule nie stawiamy sobie
celu scharakteryzowania cech dwu-

instancyjnego systemu SR; tzn. skła-
du osobowego, trybu jego formowa-
nia, komoetencji ito. Zanim bowiem
to się uczyni, trzeba najpierw roz-

ważyć i sprecyzować SR w stosunku
do c°lów i metod ich realizacji
w jednostkach, w których on działa.
Może to być pomocne w formowaniu
je "o osobowości prawnej.

Najogólniejszą treścią zadań SR,
nienależnie od tego czy są one for-
mułowane świadonre, czy w wyniku
wymuszonego mechanizmu oddol-

nej ich konkretyzacji, jest pogłębia-
nie socjalistycznej demokracji i pod-
noszenie efektywności gospodarowa-
nia. Z te^o punktu widzenia, wyła-
niają się przed SR trzy prupy zadań:
kształtowanie produkcji, podziału
orf. warunków pracy i odpoczynku.

W każdej z tych prup zawarte są
zadania obu 'nstancji SR, częścio-
wi zróżnicowane w poszczególnych
WOG. w wyniku odmiennej organi-
zacji wewnętrznej.

ZADANIA PRODUKCYJNE

przedsiębiorstw. Wyraża się on we

Współdecydowaniu np. o kierunkach

specjalizacji WOG i przedsiębiorstw,
programach prac naukowo-badaw-

czych, wspólnych przedsiębiorstwach
organizacyjnych przedsiębiorstw i

innych przedsięwzięciach perspekty-
wicznych. Udział SR w wyborze
wariantów rozwoju WOG i przedsię-
biorstw zapewnia szersze uwzględ-
nianie przesłanek i skutków społecz-
nych, oddolnych inicjatyw oraz ca-

łego zespołu informacji trudno do-

stępnych ekspertom z kierownictwa.

organizacji stanowisk pracy. Dzięki
powtarzalnym . spostrzeżeniom, ini-

cjatywy załogi i jej przedstawicieli
są nie mniej owocne od inicjatyw
specjalistów. Wiele drobnych, lecz w

swej masie ważnych, usprawnień
znika z pola widzenia personelu kie-

rowniczego.- Wbrew przypuszcze-
niom, SR może również racjonalizo-
wać w określonym systemie sprzężeń
dochodów z efektami, relacje między
pracą żywą i uprzedmiotowaną w

przedsiębiorstwie. Np. nieuzasadnio-

ny, wzrostem produkcji dodanej,
wzrost zatrudnienia ogranicza wzrost

średniej płacy. Dlatego też załoga
i jej przedstawiciele są zaintereso-
wani, może bardziej niż kierowni-

ctwo, w utrzymywaniu zatrudnienia
na poziomie uzasadnionym produk-
cyjnymi względami.

SR przedsiębiorstwa, reprezentu-
jąc interesy załogi, staje się rzeczr

nikiem wzmacniania dyscypliny pra-

cy. Dyscyplinujące załogę działanie

samorządu, podporządkowane wzro-

stowi relacji produkcyjno-dochodo-
wych, stanowi przeciwwagę dla tzw.

„wychowawczego" bezrobocia. Bez-
robocie takie stwarzałoby zagrożenie
odsunięcia od produkcji i jej przy-

wilejów pracowników najmniej ce-

nionych, nie zawsze ze względu na

ich cechy subiektywne, lecz i obiek-

tywne (wiek, obowiązki rodzinne

SR rozwija również socjalistyczne
stosunki pódziału bsiąghlętych przez
WOG efektów ekonomicznych. Osią-
ga to przez tworzenie zasad dopływu
funduszy dochodowych do przedsię-
biorstw i regulaminów wykorzysty-
wania tych funduszy wewnątrz,
przedsiębiorstw.

ZADANIA W ZAKRESIE
PODZIAŁU

Społecznie akceptowany rozdział

dyspozycyjnego funduszu płac mię-
dzy przedsiębiorstwa, wchodzące w

skład WOG, może powodować szcze-

gólnie wiele problemów i spraw kon-

fliktowych. Trafność rozwiązań za-

leży od zakresu udziału w ich wy-
pracowywaniu społecznych przedsta-
wicielstw zakładów pracy i osiąga-
nej zgodności z wnoszonym wkładem
pracy. Dlatego wszelkie nowe roz-

wiązania dotyczące stosunków pracy
i płacy oraz zachęt materialnych po-
winny być wspólnym dziełem admi-

nistracji i aktywu społecznego
przedsiębiorstw.

W zdecentralizowanym systemie
organizacji dopływ funduszy docho-

dowych do przedsiębiorstw regulują
takie parametry, jak relacja (R)
przyrostu funduszu płac do przyrostu
produkcji dodanej, relacja przyrostu

doniosłość tego problemu wyraża się
Hf tym, że akceptowane społecznie
sprzężenie funduszu plac 1 premii z

efektami przedsiębiorstwa, a indywi-
dualnego wynagrodzenia z efejstami
każdego pracownika — decydują o

sile bodźcowego oddziaływania do-

chodów i aktywności innowacyjnej
kolektywów pracowniczych.

KSZTAŁTOWANIE
WARUNKÓW PRACY

I WYPOCZYNKU

SR przedsiębiorstw ma już dziś

widoczne osiągnięcia w kształtowa-

niu warunków pracy 1 wypoczynku
załogi. Obecnie SB wielkich organi-
zacji uzyskuje nowe możliwości roz-

woju bazy socjalnej, wypoczynkowo-
-rekreacyjnej 1 kulturalnej dzięki
dużej skali funduszy na te cele w

WOG. Przez koordynację wykorzy-
stania tych funduszy, SR wielkiej
organizacji może realizować racjo-
nalny model wypoczynku 1 rekre-

acji, służby zdrowia 1 szkolenia przy-

zakładowego, lepiej zaspokajać po-

SAMORZĄD
ROBOTNICZY

W NOWEJ SYTUACJI
MIECZYSŁAW KAMIŃSKI

Produkcyjnym zadaniem SR jest
kształtowanie długookresowej stra-

tegii rozwoju całej organizacji i bie-

żącej działalności eksploatacyjnej
przedsiębiorstw.

Udział w programowaniu strategii
rozwoju całej organizacji może mieć

miejsce na szczeblu WOG, nezależnie
od przyjętego systemu integracji

Może on także łagodzić' i' elirtiinować

konflikty, które towarzyszą dziś u-

staleniu kierunków rozwoju oraz za-

twierdzeniu programów i planów
przedsiębiorstw.

W zdecentralizowanym systemie
wewnętrznego zarządzania organiza-
cją szczegółowe programy rozwoju
(produkcja nowych wyrobów, uno-

wocześnienie technologii, rozbudo-
wa zakładu) wypracowuje samo

przedsiębiorstwo na podstawie obo-

wiązujących normatywów i ograni-
czeń. SR może tu uczestniczyć w

tworzeniu programu rozwoju już na

szczeblu przedsiębiorstwa. Jego po-
moc, oparta na bogatej znajomości
dzisiejszych warunków produkcji
oraz potrzeb załogi, stanowi nieza-

stąpioną przesłankę społecznie ra-

cjonalnej wizji jutra.
Działalność operatywno-eksploata-

cyjna wymaga od SR bez porówna-
nia, większej aktywności. W syste-
mie scentralizowanym wiele decyzji
eksploatacyjnych podejmuje zarząd
WOG. Przed zatraceniem poczucia
realiów i znajomości wewnętrznych
rezerw produkcyjnych uchronić fo
może jedynie współpraca z przed-
siębiorstwami załóg.

W' systemie zdecentralizowanym,
w którym wyboru ekonomicznego
dokonuje kierownictwo przedsię-
biorstw na podstawie kryteriów mi-

kroracjonelności, SR przedsiębiorst-
wa może istotnie zwiększyć efektyw-
ność wykorzystania aparatu produk-
cyjnego, przez ujawnianie rezerw

produkcyjnych, inicjowanie uspraw-

nień, wzmacnianie dyscypliny pracy
i inne działania związane ze stano-

wiskiem pracy.

Stosunkowo obfite rezerwy wystę-
pują, w naszych warunkach, w go-
spodarce materiałowej. Wprawdzie,
znaczniejsze oszczędności materiałów
i surowców zależą od unowocześnie-
nia techniki i technologii produkcji,
lecz i przy danej technice pracow-
nicy mogą obniżać koszty materia-

łowe, np. przez zmniejszenie braków,
dokładność operacji technologicz-
nych oraz rzetelne nadzorowanie i

kontrolę aparatu wytwórczego.

SR przedsiębiorstwa jest ważnym
ogniwem inicjowania usprawnień w

itp.). SyśffeiH, V tetófyiri ' sśittorźą&
robotniczy podejmuje ostrożne
i Wnikliwe analizy podstaw konkret-

nych pracowników i polityki awan-

sowej jest rozwiązaniem o większej
wartości społecznej od koncepcji
„wychowawczego" bezrobocia.

Organizacja wewnętrznej samo-

kontroli w samodzielnym przedsię-
biorstwie, przez SR podnieść może
nie tylko jej skuteczność ale także

stopień świadomości zadań załóg ro-

botniczych. W miarę zwiększania sa-

modzielności, wzmacniania meryto-
rycznej kontroli zasadności i wyko-
nania podjętych decyzji. Istotnym u-

zupełnieniem kontroli przeprowa-

dzanej przez zewnętrzne organa jest
zwiększenie skuteczności kontroli

społecznej w przedsiębiorstwie. Sa-
morząd robotniczy predestynowany
jest do rozszerzenia form samokon-
troli jakości produkcji, istniejących
już yfr niektórych przedsiębiorst-
wach. Bez udziału organizacji par-

tyjnych i społecznych nie można wy-
pracować prawidłowego .systemu o-

con kontrolnych, ani też rozbudzać

opinii środowiska, zdolnej do spy-
chania na margines zjawisk nieudol-
ności, malwersacji, marnotrawstwa
i cwaniactwa.

Przedstawione przykładowo zada-
nia uwidaczniają zależność produk-
cyjnej aktywności SR od systemu
wewnętrznego zarządzania WOG. SR
względnie samodzielnych przedsię-
biorstw, reprezentując dochodowe

interesy załóg, wszechstronnie i głę-
boko wnikać będzie w działalność

eksploatacyjną; dąży do obniżki ma-

teriałochłonności produkcji, uspraw-
nień stanowisk pracy, podnoszenia
dyscypliny pracy i rozwijania wew-

nętrznej samokontroli. Jeśli nato-

miast występuje w scentralizowa-

nym systemie wewnętrznego zarzą-
dzania WOG zapotrzebowanie na ini-

cjatywy załóg, to raczej rzecz będzie
dotyczyła w większym stopniu
przedstawicieli na szczeblu centrali
aniżeli przedsiębiorstwa, jest to zró-
zumiałe ze względu na wymagający
dużej wiedzy fachowej i zabiegów
często wykraczających poza możli-
wości jednego zakładu — charakter
procestu technologicznego.

funduszu premiowego do przyrostu
zysku, normatyw rezerw płacowych
i inne wskaźniki. SR wielkiej organi-
zacji może dopomóc zarządowi w

obiektywnym różnicowaniu tych
wskaźników i normatywów, zależnie
od jakości aparatu produkcyjnego,
wprowadzania nowej produkcji i

technologii, a także zmian koniunk-

tury ina rynkach zagranicznych.

Zadaniem SR przedsiębiorstw jest
sformułowanie, zindywidualizowa-
nych i odpowiadających socjalistycz-
nej sprawiedliwości, reguł wewnę-
trznego podziału funduszu płac i pre-
miowego w przedsiębiorstwie. Za-

chowując zasadę premiowania kie-
rownictwa od wygospodarowanego
zysku, SR przedsiębiorstw może ust-

rzec organizację gospodarczą od nie-

uzasadnionego wzrostu dochodów
kierownictwa i rażącego ich zróżni-
cowania w porównaniu z dochodami

załogi.

SR ma przesłanki do odmiennego
i nieschematycznego związania płac
indywidualnych z efektami pracy w

poszczególnych przedsiębiorstwach
przy zachowaniu generalnej idei sy-
stemu bodźcowego. Jednym Z roz-

wiązań może być uzupełnienie płacy
opartej na taryfikatorach zaszerego-
wań, płacą opartą na skalach punk-
towych, opracowanych przez załogę
i jej przedstawicieli. Np. 70 proc.
funduszu płac przedsiębiorstwa dzie-
lono by zgodnie z taryfikatorami, a

resztę na podstawie wewnętrznych
regulaminów (skal punktowych)
Właściwy wymiar, na tej skali, mu-

siałyby uzyskać między innymi ta-

kie cechy pracownika, jak staran-
ność i dokładność w pracy, zdyscyp-
linowanie, kreatywność i zdolność do

podnoszenia kwalifikacji.

SR organizacji gospodarczych 1

przedsiębiorstw, niezależnie od kon-

kretnych regulaminów rozdziału

funduszu premiowego i funduszu

płac, stanowi jedyną siłę społeczną
zdolną do tworzenia obiektywnych
i akceptowanych przez kolektywy
reguł wynagradzania. Praktyczna

trzeby mieszkaniowe, a także dosko-

nalić warunki pracy.

Zadaniem SR wielkich organizacji
musi też stać się likwidacja dyspro-
porcji między kwalifikacjami załóg
pracowniczych a potrzebami rozwo-

jowymi przedsiębiorstw. Przedsię-
biorstwa nie mogły dotychczas two-

rzyć przyszłościowych programów
podnoszenia kwalifikacji 1 nie miały
odpowiednich środków na doskona-

lenie form szkolenia. Obecnie przed-
siębiorstwa załóg, przy współudzia-
le kierownictwa WOG 1 zaintereso-

wanych organizacji społecznych i in-

stytucji, mogą przyspieszyć, dzięki
większym funduszom na te cele

wprowadzanie prawidłowych metod

planowania potrzeb szkoleniowych,
doskonalenie zakładowych systemów
podnoszenia kwalifikacji, progra-
mów i form szkolenia oraz zasad

finansowania szkolnictwa zakłado-

wego, stypendiów, a także wyjazdów
do przodujących organizacji gospo-

darczych krajowych i zagranicznych.

SR różnych szczebli podporządku-
je w przyszłości wykorzystanie fun-

duszy mieszkaniowych, w większym
stopniu niż to było dotychczas, sta-

bilizacji załóg pracowniczych, uma-

cnianiu więzów rodzinnych i stymu-
lowania pożądanych procesów demo-

graficznych.

Powstają np. sprzyjające warunki

egalitaryzacji przez SR, świadczenia

usług w zakresie rekreacji 1 wypo-

czynku. Obecna organizacja tzw.

zamkniętej bazy rekreacyjno-wypo-
czynkowej stwarza nieuzasadnione

zróżnicowanie warunków i szans wy-

poczynku w poszczególnych przed-
siębiorstwach. Odrębne możliwości

powstawały często w wyniku przy-

padkowego rozdziału środków na te

cele. Jeśli racjonalna centralizacja
zarządzania bazą rekreacyjno-wypo-
czynkową nie może nastąpić gwał-
townie, to SR wielkich organizacji
ma wszelkie dane do zaawansowania

tego procesu, przez budowę 1 eksplo-
atację wspólnych obiektów.

Zadania socjalno-bytowe realizo-

wane przez dotychczasowy SR, nie

wymagają, jak się wydaje, większych
zmian w warunkach nowej organi-
zacji przemysłu, zasadniczych zmian

wymagają natomiast metody reali-

zacji tych zadań.

Przedstawione zadania SR są je-
dynie. przybliżonym obrazem roli,
jaka odegra on w kształtowaniu pro-

dukcji, podziału warunków pracy,

wypoczynku pracowników WOG
i przedsiębiorstw. Od rzeczywistej
jego roli zależy pogłębienie demo-

kracji gospodarczej, integracja kole-

ktywów pracowniczych i efektyw-
wność gospodarowania.

KONSEKWENCJE
AKTYWIZACJI SAMORZĄDU

Podstawowym stosunkiem społecz-
nym, wyrosłym na gruncie społecz-
nej własności środków produkcji,
jest współpraca między bezpośredni-
mi wytwórcami a kierownictwem ad-

ministracyjnym różnych szczebli. W

przeszłości współpraca ta miała wiele

skaz. Praktyka dowodzi, że wykorzy-
stanie inicjatyw oddolnych zalety od

demokratyzacji stosunków między
załogą a kierownictwem. Osłabienie

demokracji powoduje wypaczenie
kierunku rozwoju społeczno-gospo-
darczego 1 hamuje realizację rozwo-

jowych 1 konsumpcyjnych celów spo-
łeczeństwa. Rozwój społecznej wła-

sności środków produkcji wymaga

pogłębiania demokracji gospodarczej,
tworzenia klimatu współpracy i twór-

czego zaangażowania.

Zależnie od postępów demokracji
socjalistycznej w dziedzinie gospo-

darczej następuje integracja kolek-

tywów pracowniczych. Integracja
wysiłku załóg 1 kierownictwa WOG

w dążeniu do zwiększania efektyw-
ności gospodarowania na oparcie w

obiektywie istniejącej zbieżności in-

teresów.

Osiągane efekty produkcyjno-do-
chodowe są, w oczach załóg i SR,
sprawdzianem dokonanego postępu
1 przygotowania kierownictwa do

pełnienia jego funkcji. Kierownictwo,

mając -w załodze zaangażowanego u-

czestntka procesów produkcyjnych"!
krytycznego współtwórcę efektów?

gospodarczych, musi być zaintereso-

wane w zatrudnieniu pracowników
wartościowych o wysokich kwalifi-

kacjach i pełnych inicjatywy. Oddol-

ny nacisk załóg sprzyja zatem racjo-
nalnemu zatrudnieniu 1 powstawa-
niu prawidłowego mechanizmu ka-

drowej selekcji kierownictwa.

Integrowane przez SR kolektywy
pracownicze są dynamicznymi ogni-
wami gospodarki. Są one pozbawio-
ne wewnętrznych tarć 1 uzyskują
zdolność ujawniania cennych i twór-

czych inicjatyw. Tworzone przez

szczebel centralny warunki racjonal-
nego gospodarowania (przy pomocy

instrumentów ekonomicznych) zin-

tegrowane kolektywy pracownicze,
mogą w pełni wykorzystywać do

przyspieszania postępu gospodarcze-
go.

Skuteczna 1 społecznie racjonalna
realizacja zadań SR wymaga wpro-

wadzenia form instytucjonalnych a-

dekwatnych do istniejącej organiza-
cji przemysłu i zadań samorządu.
Formy te muszą stać się w najbliż-
szym czasie przedmiotem dyskusji,
konsultacji i praktycznych rozwią-

') Nowa sytuacja w działalności przed-
siębiorstw i zjednoczeń wymaga nowych
regulacji prawnych. Zmian wymagają
obowiązujące przepisy: dekret z 28 paź-
dziernika 1930 r. o przedsiębiorstwach
państwowych. Dz. V. z 1960 r. nr 18,
poz. II oraz uchwala nr 383 RM z f

grudnia 1806 r. w sprawie organizacji
i funkcjonowania zjednoczeń przemysło-
wych, Monitor Polski s 1068 r. nr 89,
poz, 327.

*) Por. Jędraszczyk — Systemy ekono-
miczne dużych organizacji. „Zycie Go-

spodarcze" nr 33 z 1973 r.

FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH
„POWOGAZ"

Zakład w Pile, ul. 14 Lutego 26/30

zakupi

A PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE 0
m PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE 0
m PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE 0
0 PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE 0
8 PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE 0

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

75 gat. St-3 - 1,5 ton
90 gat. St-5 - 0,6 ton

110 gat. St-5 - 0,8 ton
120 gat. St-5 - 0,7 ton
120 gat. St-6 - 1,0 ton

KSIĄŻKI NADESŁANE

FERDYNAND MICHOŃ — ORGANIZA-
CJA I KIEROWANIE W PRZEDSIĘBIOR-
STWIE — str. 210, cena zł 3«. — Książ-
ka I Wiedza, Warszawa 1972.

ZBIGNIEW PAWŁOWSKI — PROGNOZY
EKONOMETRYCZNE — str. 288, cena
zł 18 — PWN, Warszawa 1973.

JANOS KÓRNĄI ANTI-EQUILIBBIUM
— Teorła- systemów gospodarczych —

kierunki badań — Z oryginału w Języku
angielskim tłumaczyli: J. Bekslak,
U. Libura 1 Z. Wiankowska — str. 320,
cena zł 85 — PWN, Warszawa 1973.

JULIUSZ GORYNSKI — MIESZKANIE
WCZORAJ, DZIS I JUTRO — str. 3S2,
cena zł 20. — Wiedza Powszechna, War-
szawa 1973.

JERZY BOSZKO — STRUKTURA ORGA-
NIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA I

DROGI JEJ OPTYMALIZACJI — str. 128,
cena zł 22. — WNT, Warszawa 1973.

WITOLD TOMASSI, HELENA JANKO-
WSKA — CHEMIA FIZYCZNA — Str.516,
cena il 65. — WNT, Warszawa 1973.

ANTONI Z. ZIELIŃSKI — CHEMICZNA
TECHNOLOGIA ORGANICZNA — Str. 410
cena al to. — WNT, Warszawa 1973.

PRACA ZBIOROWA — PODSTAWY
OGÓLNE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
— str. 608, cena sl 78. — WNT, Warsza-
wa 1073.
WŁADYSŁAW DULINIEĆ, DANUTA
PURGAŁ — PASZE TREŚCIWE I OBJĘ-
TOŚCIOWE — poradnik towaroznawcy
— str. 139, cena zł 14. — zakład Wydaw-
nictw <~T8, Warszawa 1973.
WŁADYSŁAW BOGDAN SZTYBER —

RACHUNEK EKONOMICZNY W GOS-

PODARCE SOCJALISTYCZNEJ — Str.
380, cena zł 29,— PWE, Warszawa 1973.

ALOJZY MELICH — PODSTAWY TEO-
RII PŁAC W SOCJALIZMIE — str. 208,
cena zł 20,— PWE, Warszawa im

ROBERT U. AYRES — PROGNOZOWA-
NIE ROZWOJU TECHNIKI I PLANOWA-
NIE DŁUGOOKRESOWE — Str. 284, canz
zł 35,— PWE, Warszawa 1973.

TADEUSZ GRABOWSKI, STANISŁAW
ŁYSKO — EKONOMIA POLITYCZNA
KAPITALIZMU — wydanie n przejrzane
1 uzupełnione — str. 488, cena Ci 40.—
PWE, Warszawa 1973.

ROBERT LATTES, MAX DORDIVES —

TYSIĄC MILIARDÓW DOLARÓW —

Ekonomika twlili Jutra — z Język»
francuskiego tłumaczył Zbigniew Za-

rzycki — str. 838, cena z! 2fc— PWE
Warszawa 1973.

LUDWIK JANKOWI AK — PRZEDSIĘ-
BIORSTWA WIELONARODOWE I ICH
WPŁYW NA GOSPODARKĘ ŚWIATOWA
— str. Ił8, cena zł 14.— PWE, Waraa-
wa 1973.
ALFRED CZERMIŃSKI, JOZEP SZA-
JOWSKI — ROZRACHUNEK WEW-
NĄTRZZAKŁADOWY — Metoda zarzą-
dzania w przedsiębiorstwie socjalistycz-
nym — str. >84, cena al 20,— PWE, War-
mvi 1973.

STANISŁAW MACIEJ ZAWADZKI —

POLSKA. PRZESTRZEŃ, SPOŁECZEŃ-
STWO — str. 388, cena zł 40*— PWŁ
Warszawa 1973.

EUGENIUSZ BYCHLEW9KI — POPYT
BUDOWLANY str. 228, ecna «I 28*—
PWE, Warszawy l|73.
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TRYBUNA CZYTELNIKÓW

PRZESTRZENNE
ZAGOSPODAROWANIE

KRAJUC4)

Organiczną, niezwykle ważną I kosztowną częścią
przestrzennego zagospodarowania kraju, bez której
nie może funkcjonować ani gospodarka mieszkanio-
wa, ani produkcja, i bez której nie może się obyć
ludność, jest sieć infrastruktury technicznej, obsługu-

jąca ludność i gospodarkę i łącząca jej poszczególne
elementy w jedną spójną całość. Nie można jednak
wyznaczać infrastrukturze technicznej tylko roli bier-

nej.
Warianty zagospodarowania przestrzennego kraju
będą się poważnie różnić między sobą w zakresie
nakładów na infrastrukturę techniczną, zatrudnienia

przy jej obsłudze oraz ogólnej efektywności. Stwo-
rzenie warunków dla optymalizacji pracy infrastruktu-

ry ma istotne znaczęnie ekonomiczne i społeczne.

OBSŁUGA KOMUNALNYCH
POTRZEB LUDNOŚCI

Chodzi tu o sieć komunalnej in-

frastruktury technicznej, związanej
ściśle z gospodarką mieszkaniową, a

więc o sieć wodociągową, kanaliza-

cyjną, ciepłowniczą, gazowniczą,
elektryczną, telefoniczną. Na obec-

nym etapie rozwoju techniki przyj-
muje się, że stosunkowo najefek-
tywniejszym sposobem zaspokajania
potrzeb ludności w zakresie dostawy
wody, odprowadzania ścieków, do-

stawy czynników energetycznych
i łączności są urządzenia sieciowe,
łączące odbiorców z odpowiednimi
urządzeniami centralnymi. Rozwią-
zania indywidualne, jak dotychczas,
są traktowane jako urządzenia za-

stępcze, stosowane z konieczności
dla odbiorców peryferyjnych, przy
zbyt dużej ich odległości od urzą-
dzeń centralnych. Być może przy-
szłe rozwiązania techniczne zmienią
sytuację w tym zakresie, ale ponie-
waż plan perspektywiczny tego nie

przewiduje, można to pozostawić po-
za dyskusją. Pozostając więc przy

porównaniu komunalnych urządzeń
sieciowych, pracujących w różnych
warunkach, można stwierdzić, że na-

kłady inwestycyjne związane z wy-

posażeniem 1 mieszkania we wszy-
stkie urządzenia, zależą przede wszy-
stkim od stopnia koncentracji zabu-

dowy mieszkaniowej, wyrażonej ilo-

ścią mieszkań w 1 budynku, a na-

stępnie od wielkości zasilających u-

rządzeń centralnych. Jest rzeczą ja-
sną, że w małych miastach, a jesz-
cze bardziej na wsi, urządzenia cen-

tralne są małe i relatywnie drogie,
i przy rozproszonej, zabudowie, któ-
•a w nich dominuje, długość sieci

rozprowadzającej w przeliczeniu na

1 mieszkanie jest bardzo wysoka.

Według danych empirycznych, w

Warszawie przy średnio 22 miesz-
kaniach na budynek długość sieci

wodociągowej na 1 mieszkanie wy-
nosiła w r. 1970 tylko 2,5 m, w mia-
steczkach poniżej 5 tys. mieszkańców

przy średnio 2,5 mieszkaniach na

1 budynek — 12,5 m, wreszcie na

wsi przy 1,3 mieszkań na budynek
— 39 m. Po zbadaniu zależności dłu-

gości sieci przypadającej na 1 miesz-
kanie w metrach dla różnych grup
miast o różnej średniej ilości miesz-
kań na budynek można wyliczyć, że
na mieszkanie w domku jednoro-
dzinnym potrzeba ok. 30 m sieci ko-

munalnej (wodociągowej, kanaliza-

cyjnej, gazowej i ciepłowniczej)
o łącznym koszcie ok. 300 tys. zł,
a dla mieszkania w budynku o 70

mieszkaniach, tzn. niespecjalnie du-

żym, ok. 1,5 m, o łącznym koszcie
ok. 15 tys.zł.

Według przeprowadzonych przeze
mnie szacunków, przewidywane ak-
tualnie zwiększenie długości sieci

komunalnej, odpowiadające założe-
niom w zakresie rozwoju zaopatrze-
nia ludności w te urządzenia, są w

przybliżeniu zgodne z wyliczoną tu

teoretycznie długością sieci na 1 mie-

szkanie, oraz z zamierzonym podzia-
łem budownictwa mieszkaniowego
na wielo — i jednorodzinne i na

niasto i wieś.

Jeśli ok. 30 proc. mieszkań ma być
budowane na wsi, prawie wyłącznie
«v zabudowie jednorodzinnej, a w

-niastach również zamierza się rea-

izować ok. 20 proc. budownictwa

mieszkaniowego w formie domków

jednorodzinnych, to z obliczeń wy-
rpka, że przy takiej strukturze bu-
downictwa mieszkaniowego długość
iieci potrzebna na pełną obsługę ko-

munalną tych budynków byłaby 8-
-krotnie wyższa, aniżeli w przypad-
ku, gdyby budownictwo mieszkanio-
we było realizowane średnio w for-
mie budynków. 70 -mieszkaniowych
(co odpowiada np. aktualnemu bu-
downictwu spółdzielczemu w War-

s~nwie).
Z tego też względu w aktualnych

przymiarkach planu perspektywicz-
nego nie przewiduje -się np. szer-

szego rozwoju kanalizacji (która ko-

sztuje stosunkowo najdrożej, bo ok.
6 tys. zł na 1 m długości rury) na

wsi, jak również nie zakłada się. peł-
nego objęcia nią jednorodzinnej za-

budowy miejskiej, nawet nowo bu-

dowanej.
Również centralnym z dala czyn-

nym ogrzewaniem przewiduje się ob-

jęcie tylko 40 proc. mieszkań miej-
skich, ponieważ ten najbardziej eko-

nomiczny typ ogrzewania, zużywają-
cy stosunkowo mało i to najtańszego
i posiadanego przez nas w obfitości

paliwa — miału węglowego, jest
wskutek wysokiego kosztu sieci ciep-
lnej, efektywny tylko przy odpo-
wiednio skoncentrowanej zabudowie
i w dużych miastach, który to typ
budownictwa, według aktualnych
przewidywań, nie przekroczy 40 proc.

W zakresie sieci wodociągowej —

która jest znacznie tańsza, bo 1 m

sieci rozdzielczej kosztuje ok. 1000 zł
— zamierza się podłączyć do niej
prawie wszystkie mieszkania w mie-
ście i na wsi, zarówno ze względu
na potrzeby bytowe ludności, jak i z

uwagi na wymagania produkcji rol-

nej, ale jednocześnie zakłada się, że
ze względu na wielkie rozproszenie
odbiorców, nakłady na ten cel będą
bardzo wysokie, szczególnie na wsi
i wyniosą na 1 gospodarstwo ok.
30 tys. żł. Analogicznie przewiduje
się duże nakłady na rozwój sieci

elektrycznej zwłaszcza na wsi, gdzie
musi ona być poważnie wzmocnio-

na, aby mogła służyć nie tylko dla

potrzeb bytowych, ale przede wszy-
stkim dla celów produkcyjnych. Po-
nieważ sieci gazowej nie opłaca się
doprowadzać do rozproszonych od-
biorców w małych miasteczkach i na

wsi, zakłada się ich zaopatrzenie
w znacznie droższy gaz płynny.

W ten sposób można stwierdzić, że
zamierzone aktualnie stosunkowo
duże rozproszenie budownictwa mie-

szkaniowego zarówno pod względem
charakteru zabudowy, jak i jego
rozmieszczenia w małych miastach
i wsiach, uniemożliwia objęcie wszy-
stkich mieszkań takimi ważnymi u-

sługami komunalnymi jak kanaliza-

cja, centralne ogrzewanie i gaz sie-

ciowy oraz zmusza do zastępowania
ich w dużej części m'eszkań bardziej
prymitywnymi urządzeniami. Ponie-
waż zamierza się jednak ogarnąć sie-
ciami komunalnymi również znacz-

ną część zabudowy rozproszonej, to

ogólne zamierzone nakłady na te sie-
ci są w sumie kilkakrotnie wyższe,
niż w przypadku gdyby sieć urzą-
dzeń komunalnych obsługiwała wy-

łącznie lub prawie wyłącznie mie-

szkania, znajdujące się w stosunko-
wo zwartej zabudowie i w stosun-

kowo dużych budynkach, w dużych
(lecz nie nadmiernie wielkich) mia-
stach.

Według przeprowadzonych przeze
mnie szacunków można byłoby dzię-
ki takiej koncentracji zabudowy do-

prowadzić wszystkie wymienione
wyżej sieci komunalne do prawie
wszystkich mieszkań ludności miej-
skiej w roku 1990, (ok. 30 min wg
wariantu autora) znacznie tańszym
kosztem, aniżeli zamierza się to u-

czynić wg aktualnego wariantu dla
podłączenia do tej sieci mieszkań

zamieszkałych przez ok. 22 min lud-
ności (odpowiednio 18 i lo min no-

wych użytkowników).

Co się tyczy urządzeń centralnych
w zakresie doprowadzenia wody i o-

czyszczania ścieków, które jak wia-

domo, śą bardzo kosztowne, to moż-
na się spodziewać obniżki nakładów
— dzięki eliminacji małych, lokal-

nych i stosunkowo drogich urządzeń
przy zaprzestaniu budowy rozproszo-

nych osiedli i zakładów produkcyj-
nych oraz likwidacji wielu istnieją-
cych jednostek tego typu, a także

dzięki bardziej równomiernemu roz-

mieszczeniu miast i Rrzemysłu na

terenie Polski. Stworzy to bowiem

większe możliwości korzystania z

bliższych i obfitszych źródeł zaopa-
trzenia w wodę, aniżeli przy nad-

miernej koncentracji ludności i prze-
mysłu w istniejących aglomeracjach
i okręgach przemysłowych oraz

stworzy lepsze warunki dla oczysz-
czania ścieków.

Argumenty przemawiające za

efektywnością koncentracji zabudo-

ROZWIJAĆ MIECZYSŁAW
RAKOWSKI

FRASTRUKTURĘ

Komunikacja w miastach zaczyna się już „zatykać"..

wy mieszkaniowej i zakładów pro-

dukcyjnych, z punktu widzenia po-
tanienia sieci urządzeń komunalnych
i rozszerzenia zakresu ich działania,
są dość oczywiste i jeśli nie wzięto
ich pod uwagę, planując stosunkowo

duży stopień rozproszenia zabudowy
•w planie perspektywicznym, to jak
się wydaje dlatego, że z góry przy-
jęto założenie o nieuchronności te-

go rozproszenia.
W poprzednich artykułach wyja-

śniono możliwość i racjonalność bar-
dzo poważnego ograniczenia rozpro-

szonego budownictwa wiejskiego.
Za rozproszeniem znacznej części bu-
downictwa miejskiego w dużych
miastach i aglomeracjach przema-

wiają, jak dotychczas, uciążliwe wa-

runki życia w ich częściach central-

nych i wynikająca stąd tendencja
do ucieczki na peryferie miast za-

możniejszej części ludności oraz osie-
dlanie się w pobliżu miast części
chłopo-robotników, zrywających z

rolnictwem.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Rozrastające się wielkie aglomera-
cje w kształcie zbliżonym, jak do-

tychczas, do rozlanej plamy, unie-

możliwiają organizację sprawnej ko-

munikacji publicznej, ponieważ mu-

si ona być bardzo wielokierunkowa
i na wielu kierunkach nie ma do-

statecznych natężeń ruchu. Nie-

sprawność komunikacji publicznej
pociąga za sobą dążność do zastąpie-
nia . jej samochodem osobowym, co

w warunkach miejskich wywołuje
ogromne zatłoczenie ulic, a w kon-

sekwencji pociąga za sobą koniecz-
ność ogromnego rozszerzenia ich po-
wierzchni (w okresie 1970—90 prze-

widuje się głównie z tego tytułu
wzrost powierzchni jezdni w aglome-
racjachzok.8na18m2na1mie-
szkańca), budowę bardzo drogich ar-

terii komunikacyjnych, wielopozio-
mowych skrzyżowań, wyburzenie dla

tych celów dużej części technicznie

sprawnej wielkomiejskiej zabudowy.

Wszystko to razem byłoby ogrom-
nie kosztowne, a jednocześnie jak
wskazuje doświadczenie krajów, któ-
re wyprzedziły nas zarówno pod
względem rozrostu aglomeracji, jak
i rozwoju motoryzacji indywidual-
nej, problem komunikacji miejskiej
nie został w nich rozwiązany pod
żadnym względem. Wskutek zatło-
czenia ulic i wydłużenia dróg prze-

jazdu, czas tracony przez ludność na

komunikację wzrósł, wzrosły także

poważnie jej koszty przy korzysta-
niu z samochodu osobowego i pogor-
szyło się bezpieczeństwo komunika-

cji, a wreszcie zwiększyła się uciąż-
liwość życia w mieście wskutek o-

gromnego wzrostu hałasu i stopnia
zanieczyszczania atmosfery. Zamie-

rzony u nas rozrost aglomeracji
i użytkowania samochodów osobo-

wych dla potrzeb komunikacji wew-

nątrz miast pozwala rokować, że wy-

stąpią u nas te same negatywne
śkufki, które już wystąpiły w kra-

jach bardziej rozwiniętych gospodar-
czo, w postaci nadmiernych kosz-
tów i nakładów ludności i gospodar-
ki na komunikację miejską, przy po-

gorszeniu jej jakości.

Propozycje przedstawione przez
autora pozwalają tego w zasadzie

uniknąć. W proponowanych tu „op-
tymalnych" miastach o ludności rzę-
du 200—300—500 tysięcy, składają-
cych się, jak to już było wspomnia-
ne w poprzednich artykułach, z kil-
kunastu czy kilkudziesięciu zwar-

tych osiedli kilkunastotysięcznych,
centrów dzielnicowych i centrum

ogólnomiejskiego oraz jednej lub
kilku zwartych dzielnic przemysło-
wo-składowych, można zorganizować
sprawną i wygodną komunikację pu-

bliczną o dużych natężeniach ruchu,
zaspokajającą prawie wszystkie po-

trzeby komunikacyjne ludności

wewnątrz miasta, co samorzutnie

zredukuje do minimum wykorzysty-
wanie przez ludność samochodów o-

sobowych dla tych celów i spowo-

duje bardzo duże relatywne zmniej-
szenie zatłoczenia ulic pojazdami.

W tych warunkach nie będzie za-

chodzić potrzeba posiadania ani tak

wielkiej powierzchni ulic, (jak też

długości ulic przy większej koncen-

tracji zabudowy) ani wielopoziomo-
wych skrzyżowań, i ani wyburzania
dużej części istniejącej zabudowy
dla potrzeb komunikacyjnych. W

tych dużych, lecz nie nadmiernie
wielkich miastach, najprawdopodob-
niej wystarczy sprawna naziemna,
autobusowa lub tramwajowa komu-

nikacja publiczna (lub kolej przy ko-

nurbacjach).
Inaczej przedstawiać się będzie

sprawa w istniejących wielkich aglo-
meracjach. Chociaż i w tym przypad-
ku można będzie^ względnie popra-
wić sytuację w zakresie komunika-

cji publicznej przez planową rozbu-

dowę nowych dzielnic w sposób opi-
sany wyżej, to jednak istniejący stan

faktyczny, charakteryzujący zabudo-

wę centrów aglomeracji i ciążących
do nich osiedli peryferyjnych nie

pozwoli na uzyskanie w pełni ra-

cjonalnych rozwiązań i zmusi w

pewnym stopniu do powtarzania
wielu drogich rozwiązań komunika-

cyjnych, o których była mowa wy-

żej, łącznie z budowy drogiego me-

tra, które w warunkach piamowego
charakteru zabudowy, również nie

rozwiązuje problemu sprawnej ko-

munikacji publicznej.

W każdym bądź razie można ocze-

kiwać, że realizacja przedstawionych
tu propozycji pozwoliłaby na:

# uzyskanie bardzo taniego układu ko-
munikacyjnego ulic i komunikacji pu-
blicznej v/ miastach typn „optymalnego",
zamieszkałych przez większość ludności,

O uniknięcie wielu wyjątkowo drogich
nakładów na rozbudowę i przebudowę
układu komunikacyjnego, przy ograni-
czeniu nadmiernego rozrostu aglomera-
cji.

9 ograniczenie nakładów na mało
efektywną przebudowę sieci ulicznej w

stopniowo likwidowanych małych mia-
steczkach,

0 poważne ograniczenie nakładów na

przebudowę sieci lokalnych dróg wiej-
skich w zwi?,7ku z szybkim spadkiem
liczebności ludności wiejskiej.

tf bardzo znaczr.e ograniczenie prze--
lazdów ludności wiejskiej, a zwlasżcza
pozarolniczej do miast w związku z po-
ważnym ograniczeniem ich liczebności,

O bardzo znaczny spadek kosztów, po-
noszonych przez ludność na przejazdy
s.?moc'-.oitami osobowymi do miejsc pra-
cy i świadczenia usług (poza rekreacją
pozamiejską),

© bardzo istotne zmniejszenie Ilości
czasu traconego na komunikację w ogó-
le, a w szczególności przez li?dność, do-
jeżdżającą dotychcras ze wsi, czy teł
osiedli na peryferii aglomeracji do Ich
centrów.

Wyszacowanie możliwych do uzy-
skania tą drogą oszczędności inwe-

stycyjnych wymagałoby wykonania
odpowiednich rachunków modelo-

wych, do czego są powołani specja-
liści. W tym miejscu pragnę wyra-
zić pogląd, że w zakresie najdroż-
szych inwestycji, jaką jest sieć dróg
miejskich, można byłoby prawdopo-
dobnie zaoszczędzić połowę przewi-
dywanych aktualnie nakładów, na-

wet przy proponowanym tu więk-
szym programie rozwoju miast.

Wielkie oszczędności nakładów
można byłoby również osiągnąć w

zakresie pozamiejskiej pasażerskiej
komunikacji publicznej, kolejowej
{.autobusowej oraz wiejskich dróg
lokalnych, służących głównie celom

tej kotnunikacji.

OBSŁUGA POTRZEB
GOSPODARKI

Racjonalna koncentracja zakładów

produkcyjnych i związanych z nimi
składów i magazynów towarowych
oraz sieci handlowej w skali całego
kraju oraz wewnątrz poszczególnych
miast, może wpłynąć radykalnie na

obniżkę nakładów inwestycyjnych
i kosztów eksploatacji całej infra-
struktury technicznej, Obsługującej
zakłady produkcyjne, a w szczegól-
ności — najważniejszej części skła-

dowej tej infrastruktury, związanej
z transportem ładunków.
• Preferowany aktualnie -wariant
zakłada przede wszystkim dalszą bu-

dowę wielu nowych zakładów, pra-
cy na terenie istniejących okręgów
przemysłowych, które zajmują wiel-

kie obszary. Średnio 1 okręg przemy-

słowy zajmuje ok. 5 tys. kms po-

wierzchni, co odpowiada kwadrato-
wi o boku 70 km. Jeśli zakłady pro-

dukcyjne i tereny budownictwa no-

wych i rozbudowy istniejących za-

kładów są rozmieszczone mniej lub

bardziej równomiernie na terenie o-

kręgu i względnie ściśle ze sobą
współpracują, to jest rzeczą zrozu-

miałą, że przy średnich odległościach
między nimi 20—30 km i wielokie-
runkowości przewozu ładunków,
podstawowa ich masa musi być prze-
wożona przy pomocy najbardziej o-

peratywnego (przewożącego w rela-

cji dom — dom), ale jednocześnie
najdroższego rodzaju transportu, ja-
kim jest transport samochodowy.
Warto • tu przypomnieć, że przecież
1 tonokilometr pracy przewozowej
samochodu ciężarowego kosztuje
średnio 10—20 razy drożej, aniżeli

koleją. Cały dramat polega na tym,
że w aktualnym układzie lokaliza-

cyjnym kolej albo nie ma bezpo-
średnich połączeń z zakładami i te-

renami budowy, albo połączenia te

są bardzo nieefektywne (słabo wy-

korzystywane bocznice kolejowe),
albo też koszty przeładunku z kolei
na samochód i odwrotnie są ogrom-
ne.

Sytuacja taka jest charakterys-
tyczna dla wszystkich rozwiniętych
gospodarczo państw. Z tego też

względu bezpośredni transport sa-

mochodowy towarów wypiera w nich
coraz bardziej transport kolejowy w

przewozach wewnątrzregionalnych,
które w dużym stopniu pokrywają
się z przewozami wewnątrz okręgów
przemysłowych. Transport samocho-

dowy pod względem masy przewożo-
nych towarów całkowicie dominuje
nad transportem kolejowym.

Aktualne przymiarki planu per-

spektywicznego zmierzają tą samą

drogą, gdyż zamierza się przewozić
samochodami w roku 1990 ok. 5 ra-

zy więcej ładunków, aniżeli koleją
(oczywiśc;e na ok. 10 razy krótsze

odległości), podczas gdy w roku 1970

przewożono tylko 2,2 raza więcej. Te
założenia co do zmiany struktury
przewozów wynikają w sposób
obiektywny z przyjętych założeń do-

tyczących rozproszenia zakładów

produkcyjnych wewnątrz okręgów
przemysłowych, jak również z przy-

jętego założenia o utrzymaniu wiel-

kiej ilości małych zakładów rozpro-

szonych na terenie całego kraju w

małych miastach i osiedlach.

Podstawowym skutkiem ekonomi-

cznym tego rodzaju zmiany struk-

tury przewozów ładunków jest to,
że mimo przewidywanego poważne-
go postępu ekonomicznego zarówno
w transporcie kolejowym, jak i sa-

mochodowym, nie przewiduje się
prawie żadnego wzrostu w zakresie

łącznej wydajności pracy pracowni-
ków całego transportu mierzonej
ilością tonokilomefrów na 1 pracow-
nika obu rodzajów transportu za ca-

ły okres 20-lecia, a zatrudnienie w

nich miałoby wzrosnąć prawie 3-
krotnie. podczas gdv np. w przemy-
śle o ok. 60 proc. Nie jest to oczy-
wiście sytuacja zadowalająca, ale

wynika ona obiektywnie z aktual-

nych założeń co do przyszłego roz-

mieszczenia zakładów produkcyj-
. nych. W przypadku realizacji takie-

go rozwoju tr?nsportu konieczne

byłyby również ogromne nakłady
na wielki wzrost taboru samocho-
dów ciężarowych i na odpowied-
nią rozbudowę dróg dostosowanych
do wielkich natężeń ruchu. Propo-
nowane tu inne zasady rozmieszcze-
nia zakładów przemysłowych mo-

głyby istotnie zmienić zarysowującą
się niepomyślną sytuację w tej
dziedzinie.

Położenie głównego nacisku na

szybki rozwój przemysłu i budow-
nictwa. w miastach* rozbudowywa-
nych do optymalnych wielkości, u-

możliwi dokonanie we względnie
łatwy sposób koncentracji zakładów
w zwartych dzielnicach przemysło-
wo-składowych, z góry zaplanowa-
nych i odpowiednio rozmieszczonych
przestrzennie, o wspólnej w zasa-

dzie sieci i urządzeniach infrastruk-
tury technicznej i o dużym stopniu
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centralizacji dyspozycji. W skład ta-

kich dzielnic weszłoby również wie-
le zakładów, zastępujących przesta-
rzałe, rozproszone i małe zakłady w

małych miastach i osiedlach.

W warunkach szybkiej koncentra-

cji sieci osadniczej miejskiej i wiej-
skiej dokonałaby się także odpo-
wiednia koncentracja wielkości
i rozmieszczenia terytorialnego go-
spodarstw rolnych i przedsiębiorstw
obrotu towarowego.

Wszystko to razem umożliwiłoby
uzyskanie bardzo poważnych o -

szczędnośći w zakresie nakładów na

tzw. inwestycje towarzyszące, bez-

pośrednio związane z obsługą zakła-
dów produkcyjnych, podniosłoby
wydajność pracy i operatywność ob-

sługi zakładów. Nietrudno wyobra-
zić sobie, jakie korzyści można by
osiągnąć, jeśli na stosunkowo nie-

dużym terenie wiele różnych zakła-
dów posiadałoby: wspólną gospodar-
kę w zakresie zaopatrzenia w' wodę,
nośników energetycznych, oczyszcza-
nia ścieków, wspólne składy i ob-

sługę transportową, zarządzane przy

pomocy środków elektronicznego
przetwarzania danych.

W dziedzinie tr§raportu koncen-

tracja produkcyjna'! terytorialna za-

kładów produkcyjnych i sieci obro-
tu towarowego w wariancie tu pro-
ponowanym, umożliwiłaby:

% ogólne zmniejszenie masy ładunków
do przewozu poprzez zmniejszenie krot-
ności przewozów, gdyi znikłoby bardzo
wiele małych jednostek produkcji i obro-
tu towarowego, które obecnie zwiększa-
ją krotność przewozów, zwłaszcza w

transporcie samochodowym, w stosunku
do masy wytworzonej produkcji,

O zmniejszenie średniej odległości
przewozów samochodowych na skutek
koncentracji przemysłu, budownictwa
i sieci obrotu towarowego w niewielkich
przestrzennie miastach (a nie w stosun-
kowo rozproszonych aglomeracjach), a w

szczególności w zwartych dzielnicach
przemysłowo-składowych. W sumie moż-
na oczekiwać, że praca przewozowa
transportu samochodowego spadłaby re-

latywnie bardzo znacznie,
0 zwiększenie udziału najtańszego

transportu kolejowego, dzięki umożliwie-
niu nadania dniej części ładunków bez-
pośrednio z zakładów na bocznice ko-
lejowe na terenie dzielnic przemysło-
wych oraz dzięki zasadniczemu wzrosto-
wi efektywności łamanego transportu
ko:ejowo-samochodowego przy kontene-
ryzacjl przewozów, ułatwionej w warun-

kach dominacji wielkich nadawców i od-
biorców,

0 bardzo dużą poprawę efektywności
pracy transportu kolejowego przez do-
konanie zasadniczej redukcji ilości ła-
dunkowych stacji kolejowych i stwo-
rzenie dzięki temu warunków dla do-
minacji przewozu ładunków w sposób
najbardziej masowy 1 tani (pociągi mar-

szrutowe 1 kontenerowe na liniach o
wielkim natężeniu ruchu),

O zasadniczą poprawę pracy transpor-
tu samochodowego, po pierwsze dzięki
zwiększeniu udziału wielkich partii ła-
dunków, umożliwiających wzrost udzia-
łu wielkotonażowych samochodów w ta-
borze samochodowym i konteneryzacji
transportu, a po wtóre dzięki większej
koncrntrac.fi pracy transportu, wzrostu
stopnia jego dyspozycyjności, a tkkże
dzięki zasadniczemu ograniczeniu nie-
ekonomicznego transportu gospodarczego,
którego duży udział jest nieuchronny w

warunkach rozproszenia produkcji i o-

brotu,
O znaczne przyspieszenie tempa Wzro-

stu zakresu mechanizacji prac przeła-
dunkowych, wykonywanych obecnie po
większej części ręcznie,. przy ogromnym
zatrudnieniu I ciężkich warunkach pra-
cy i podniesienie efektywności tej me-

chanizacji oraz efektywności kontenero-
wego systemu przeładunków, przy więk-
szym zakresie masowych przeładunków,

0 stworzenie przesłanek dla szybszego
wprowadzenia nowoczesnych metod za-

rządzania I optymalizacji pracy poązcze-
gólnycb gałęzi transportu 1 całego tran-
sportu w ramach Jednolitego systemu
transportowego przy pomocy elektronicz-
nej techniki obliczeniowej.

YVszystbie wymienione wyżej
czynniki oznaczają, że dzięki .kon-

centracji układu produkcyjnego
i osadniczego, w myśl preferowane-
go tu wariantu, można byłoby w za-

kresie całej Infrastruktury technicz-

nej, obsługującej potrzeby ludności
i gospodarki, zaspokoić te potrzeby
w lepszy sposób, przy znacznie niż-

szych nakładach inwestycyjnych
i niniejszym zatrudnieniu, być może
o 1/3 lub więcej. Oznacza to, to jed-
nym z podstawowych argumentów
ekonomicznych przemawiających ta

preferowanym tu wariantem, jest
poważna obniżka społecznych kosz-
tów rozwoju infrastruktury, co mo-

głoby w istotny sposób poprawić o-

gólną efektywność roiwoju.
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Przemysł spożywczy Bułgarii

Przemysł spożywczy Bułgarii liczy
309 przedsiębiorstw, w tym 44 wiel-
kie zakłady produkcji konserw i 14

dużych olejarni. W ostatnich latach
wybudowano wiele nowych, nowo-

cześnie wyposażonych * przetwórni,
założono też liczne szklarnie, wyt-
warzane w oparciu na zakupionych
przez Bułgarów licencjach i stano-

wiące „ostatnie słowo" w technice
ogrodniczej. W rezultacie -blisko
trzykrotnie wzrosła wartość majątku
produkcyjnego w bułgarskim prze-
myśle spożywczym. Umożliwiło to
rozszerzenie eksportu przetworów,
•wśród których główna pozycja przy-
pada przetworom owocowym.

Bułgaria eksportuje rocznie do
ZSRR, Polski. NRD i Czechosłowa-
cji średnio 178 tys. ton konfitur i

prawie 100 min litrów wytrawnych
win i winogron. Sprzedaż na zagra-
nicznych rynkach owoców i innych
artykułów spożywczych stanowi
obecnie <1 proc. bułgarskiego eks-
portu. (S)

Mleko tylko dla ludzi

Bułgarskie instytuty naukowo-ba-
dawizo pracują nad zamiennikiem
mleka do karmienia młodych zwie-
rząt. W l odowlj można zastosować
pełnowjriościowe zamienniki z od-
padków mięsnych 1 tłuszczów roślin-
nych. Wkrótce mleczarnie bułgarskie
będą produkowały te zamienniki
tl-jszczowo-białkowe na skalę prze-
mysłową dla prosiąt, cieląt i jag-
niąt. (SKJ.

Jugosłowiański
program regionalny

22 miliardów dinarów (równowar-
tość ok. 1 .3 mld dolarów) przeznacza
Jugosławia w bieżącym pięcioleciu
na potrzeby gospodarcze regionów,
które dotychczas rozwijały się w sła-
bszym tempie i pozostały w tyle za

Słowenią i Chorwacją: są to głów-
nie Bośnia i Hercegowina, Czarno-
góra, Kosowo i Macedonia. Ta po-
ważna suma ujęta została w spec-
jalny fundusz, z którego uruchamia-
ne nisko oprocentowane, długo-
terminowe kredyty na rozbudowę
względnie modernizację przemysłu,
rolnictwa, transportu. Regiony opóź-
niono w rozwoju mają ponadto pier-
wszt ństwo w korzystaniu z uzyski-
wanych przez Jugosławię zagranicz-
nych kredytów. Ze źródeł tych finan-
sowana jest już m.in. budowa linii

kolejowej Belgrad-Bar, program me-

lioracyjny południowo-wschodnich
czej.ń kraju oraz budowa szeregu
zakładów energetycznych, kopalń i

fabryk. (S)

Modernizacja
radzieckich kolei

Z radzieckich szlaków kolejowych
prawie zupełnie zniknęły parowozy
— na trakcję spalinową i elektrycz-
ną przypada już 98 proc. ogółu prze-
wozów. Obecna pięciolatka jest ok-
resem dalszej modernizacji taboru
kolejowego, polegającej przede
wszystkim na intensywnej wymianie
starych wagonów i zastępowaniu ich
jednostkami bardziej nowoczesnymi.
W latach 1971—1975 radzieckim ko-
lejom przybędzie np. 425 tys. szcze-

gólnie pojemnych czteroosiowych
wagonów towarowych. W Związku
Radzieckim produkowane jest obec-
nie ponad 80 typów wagonów towa-

rowych. I ostatnio rozpoczęto np.
wytwarzanie dwupoziomych plat-
form do transportu samochodów oso-

Dowych oraz 120-tonowych cystern
o specjalnej konstrukcji. Podejmuje
się także produkcję bardziej nowo-

czesnych i komfortowych wagonów
pasażerskich, przystosowanych do
rosnącej szybkości jazdy. (S)

Współpraca w chemizacji
rolnictwa

Kraje członkowskie RWPG, ze-

spalając swe wysiłki m.in. w zakre-
sie chemizacji rolnictwa, przewidują
w roku bieżącym wymianę doku-
mentacji naukowej w dziedzinie po-
nad 50 tematów, dotyczących stoso-
wania nawozów mineralnych. Wy-
miana ta prowadzona jest przez ko-
ordynacyjny ośrodek RWPG d/s wy-
korzystania nawozów mineralnych,
utworzony jesienią ub. roku w Lip-
sku. Jego zadaniem jest m.in. popie-
ranie rozwoju wspólnych badań nau-

kowych w tej dziedzinie i szybkiego
zastosowania ich wyników w pro-
dukcji rolnej. W bieżącym roku lip-
ski ośrodek przekazał swym partne-
rom dokumentację o systemie usta-
lania ilości nawozów dla różnych
gleb opracowaną przy pomocy elek-
tronicznych urządzeń obliczenio-
wych. W chwili obecnej specjaliści
ośmiu krajów poddają próbom sy-
stem sprawdzania przydatności i sto-
sowania nowych rodzajów nawozów
mineralnych. Prócz wymiany doku-
mentacji ośrodek lipski zajmuje się
'.akże organizowaniem seminariów i
kolokwiów dla specjalistów z z kra-
jów członkowskich RWPG. (S)

Fabryki domów w NRD

530 tys. robotników w NRD, to
"st 7,2 proc. wszystkich zatrudnio-

nych, pracowało w 1972 roku w prze-
myśle budowlanym. Produkcja ma-

teriałów budowlanych wyniosła w

tym okresie blisko 66 tys. marek na

jednego robotnika, co oznacza dwu-
krotny wzrost w stosunku do 1960
roku Wraz z powstaniem fabryk do-
mów", to jest elementów prefabryko-
wanych do ich budowy, wydajność
robotnika budowlanego zwiększyła
się z 2—3 do 4—5 mieszkań rocznie.

W 1965 roku fabryki domów do-
starczyły elementy budowlane do
montażu przemysłowego w liczbie
16 400 tys. W latach 1971 i 1972 na-

stąpi wzrost mocy produkcyjnych
przemysłu budowlanego o 7,7 proc.
W tym samym czasie wydajność
pracy wzrosła o 14,8 proc. W pierw-
szym półroczu 1973 roku produkcja
przemysłu budowlanego nadal
wzrastała. (SK)

Jugosłowiański przemysł
motoryzacyjny

Jugosłowiańskie zakłady samocho-
dowe „Crvena Zastava" w Kragujev-
cu wyprodukowały w pierwszym
półroczu br. około 60 tys. aut. W po-
równaniu z analogicznym okresem
roku ubiegłego oznacza to wzrost o

30 proc. Fabryki kooperujące
z „Crveną Zast.avą" dostarczyły w

minionym półroczu, w porównaniu z

pierwszą połową roku ubiegłego,
trzykrotnie więcej części samochodo-
wych. Znaczna część tych wyrobów
zostanie dostarczona do Polski
i ZSRR.

Plany przewidują, że do końca ro-

ku zakłady w ICragujevcu wyprodu-
kują łącznie 150 tys. samochodów,
z czego ponad 10 proc. zostanie wy-
eksportowana.

Przemysł motoryzacyjny w tym
kraju to także traktory. Fabryka ma-

szyn i kultywatorów w Knizevcu
(Serbia) uruchomi wkrótce nowe od-
działy produkujące rocznie 12,5 tys.
małych traktorów i 36 tys. towarzy-
szących urządzeń. W minionym pół-
roczu w starych halach tej fabryki
powstało już 1,5 tys. maiych uni-
wersalnych traktorów i 6 tys.
towarzyszących urządzeń rolni-
czych (SK).

Węgry - potentat
w produkcji warzyw

Produkcja warzyw na Węgrzech
zwiększyła się dwukrotnie w porów-
naniu z okresem przedwojennym. W
ostatnich latach wzrastała średnio o

3 procent rocznie i osiągnęła wiel-
kość 1.5 miliona ton. Nieco ponad
30 proc. wyprodukowali drobni og-
rodnicy; reszta pochodzi z wielkich
państwowych fabryk warzyw.

Rynek został nasycony i nie pla-
nuje się wielkich inwestycji ogrod-
niczych. Produkuje się nowocześnie;
czwarta część upraw warzywnych
jest sztucznie zraszana. W tej sy-
tuacji wzrastają eksport i produk-
cja konserw. Przetwórnie przerabia-
ją już 10—12 procent globalnych plo-
nów warzyw. (SK).

Mechanizacja rolnictwa NRD

Przemysł maszyn rolniczych NRD
zwiększy swoją produkcję w bieżą-
cej pięciolatce o 70 procent, rolnic- g
two NRD osiągnęło już wysoki po-
ziom mechanizacji: ostatnio przy po-
mocy maszyn zbiera się prawie
wszystkie zboża i buraki cukrowe
oraz większość ziemniaków. Dalsza
kompleksowa mechanizacja poszcze-
gólnych procesów produkcyjnych bę-
dzie się odbywać w oparciu o opra-
cowany w RWPG podział pracy w

produkcji maszyn rolniczych. Tak
np. wspólnymi siłami konstruktorów
radzieckich i z NRD opracowano
kombajn buraczany. Z kolei między
NRD i Czechosłowacja odbywa się
podział produkcji maszyn do upra-
wy ziemniaka. (S)

Eksport węgierskich autobusów

Węgry zajmują szóste miejsce na

świecie w produkcji autobusów
i czwarte w ich eksporcie, czołowa
pozycja przypada tu zakładom „Ika-
rus", które wykazują dużą dynami-
kę rozwoju. W poprzedniej pięcio-
latce ich produkcja wyniosła 21 tys.
autobusów, a w bieżącej nastąpi jej
wzrost do ponad 38 tysięcy. Ostat-
nio podjęta została produkcja trzech
nowych typów: „Ikarus—250", przez-
naczonego dla komunikacji daleko-
bieżnej, „Ikarus—255", który będzie
eksploatowany na liniach międzyna-
rodowych oraz „Ikarus—266" dla ru-

chu miejskiego. Przeszło 80 proc.
wyprodukowanych na Węgrzech au-

tobusów przeznaczone jest na eks-
port, głównym rynkiem zbytu są
ZSRR i NRD Z roku na rok rośnie
także eksport „Ikarusów" do kra-
jów Bliskiego Wschodu i Afryki. (S)

Wymiana urzqdzen
i dokumentacji

Do końca bieżącej pięciolatki w

krajach RWPG powstanie około 400
dużych obiektów przemysłowych, dla
których dokumentację techniczną
maszyny i urządzenia dostarczy
Związek Radziecki. Oprócz tego kra-
je socjalistycznej wspólnoty otrzy-
mują od ZSRR dokumentacje tech-
niczne dla wielu innych zakładów.
Np. w latach 1971—72 ZSRR dostar-
czył partnerom z RWPG ponad 40
tysięcy kompletów dokumentacji
technicznej.

Równocześnie ZSRR korzysta z

maszyn i urządzeń partnerów
z RWPG: około 60 proc. maszyn i

urządzeń, eksportowanych przez kra-
je socjalistycznej wspólnoty, kupo-
wane jest przez ZSRR. Poza tym
ZSRR np. w latach 1971—72 otrzy-
mał od tych krajów ponad 20 tys.
kompletów dokumentacji technicznej.

Wymiana maszyn, urządzeń 1 do-
kumentacji prowadzona jest szcze-

gólnie intensywnie w przemyśle ma-

szynowym, chemicznym, metalurgi-
cznym i lekkim. (S)

POLSKA — BUŁGARIA

KU SPECJALIZACJI
I KOOPERACJI

W ostatnich dwóch latach współpraca gospodarcza
między Polską i Bułgarią uległa wyraźnemu przyśpie-
szeniu. Wzajemne obroty handlowe rosną z roku na

rok o około 30 proc., a prasa codzienna obu krajów
informuje o coraz to nowych umowach przewidują-
cych rozszerzenie dostaw towarowych i zwiększenie
zakresu przedsięwzięć kooperacyjnych w najbliższym
okresie. Przyśpieszenie to wynika głównie z faktu,
że oba kraje rozwijają się niezwykle dynamicznie,
dążąc równocześnie do szybkiego wzrostu stopy
życiowej ludności.

W dziedzinie importu maszyn i u-

rządzeń Bułgaria sprowadza — prze-

de wszystkim na warunkach kredy-
towych — kompletne obiekty prze-

mysłowe, maszyny dla przemysłu e-

lektrotechnicznego, lekkiego i spo-

żywczego, głównie z krajów RWPG.

Również około 80 proc. importu su-

rowców i materiałów do produkcji
pochodzi z tych państw.

STOSUNKI Z POLSKĄ

Bułgaria nie ogranicza się w swych
kontaktach gospodarczych z kraja-
mi RWPG wyłącznie do stosunków

handlowych, lecz dużą wagę przy-

wiązuje do nowych, wyższych form

współpracy ekonomicznej z tymi
państwami. Uczestniczy ona aktyw-
nie w wielu porozumieniach, w pro-

dukcji łożysk tocznych, w Interme-

talu, w Agromaszu lid. Aktywnie
włączyła się również Bułgaria do re-

alizacji kompleksowego Programu
Integracji.

Kierunki współpracy w ramach te-

go programu znalazły już częściowe

Roczny przyrost dochodu narodo-
wego w Ludowej Republice Bułga-
rii — która 8 września obchodziła
29 rocznicę swego powstania — o -

siągnął w ostatnim dziesięcioleciu
około 8 proc., a więc powyżej śred-
niej rocznej uzyskiwanej w krajach
RWPG.

Na ten dynamiczny wzrost buł-
garskiej gospodarki wpłynęło przede
wszystkim wysokie tempo rozwoju
przemysłu, który dziś tworzy już w

ponad f/J proc. dochód narodowy te-

go kraju. Najszybsze tempo rozwo-

ju produkcji wykazuje od wielu lat
przemysł rafineryjny i petrochemi-
czny, hutnictwo żelaza i stali, prze-
mysł maszynowy i obróbki metali,
przemysł gumowy, chemiczny, celu-
lozowy i papierniczy.

Stosunkowo szybko rozwija się
bułgarskie rolnictwo, które jednak
w ostatnich latach przeżywało pew-
ne załamanie spowodowane katastro-
falnymi suszami-

Dynamiczny rozwój Bułgarii — a

zwłaszcza osiągnięcia w produkcji
przemysłowej — należy przypisać w

dużej mierze poważnemu wysiłkowi
inwestycyjnemu, zmianom w mecha-

nizmie funkcjonowania gospodarki,
a także współpracy z krajami socja-
listycznymi.

1960 r. wzajemne obroty maszynami
i urządzeniami nie przekraczały pod
względem wartości 32 proc. obrotów.
W 1972 r. osiągnęły one już prawie
67 proc.

Polska dostarcza m. in. silniki i

wyposażenie okrętowe, kompletne o-

biekty przemysłowe, elektronikę, o-

brabiarki do metali i drewna, urzą-

dzenia i sprzęt elektrotechniczny, sa-

mochody ciężarowe i osobowe, a-

paraturę pomiarową, maszyny rolni-

cze itd. Bułgaria zaś sprzedaje nam

statki, obrabiarki do metali, elektro-

nikę, wózki akumulatorowe, elektro-

wciągi, urządzenia i sprzęt elektro-

techniczny, szklarnie itd.

Główną bolączką we wzajemnych
obrotach w tej grupie towarowej są

niezbyt rytmiczne dostawy, w wy-

niku m. in. wysokiego tempa rozwo-

ju obu gospodarek.

Ważną pozycję stanowią towary
przeznaczone na rynek wewnętrzny.
Z Bułgarii sprowadzamy pomidory,
winogrona, brzoskwinie, konserwy
owocowo-warzywne, wina. koniaki

itd. Importujemy też konfekcję i ga-

lanterię skórzaną, meble, sokowirów-

ki, farmaceutyki i kosmetyki, wyro-

by artystyczne i ludowe. Rynek buł-

garski uzupełniają następujące wy-

roby przemysłu polskiego: lodówki,
pralki, magnetofony, gramofony, ma-

szyny do szycia, rowery, artykuły
sportowe, farmaceutyki i kosmetyki.

Poważne miejsce w bilansie płat-
niczym obu krajów stanowi turysty-
ka, zwłaszcza z Polski do Bułgarii.

SPECJALIZACJA
I KOOPERACJA

Szczególną wagę przykłada się w

programie dalszego rozwoju stosun-

ków między Polską i Bułgarią do

W WIĘZI Z KRAJAMI RWPG

Realizowane w ciągu ostatnich

prawie trzydziestu lat przez ZSRR
i inne kraje RWPG poważne, kre-

dytowe i w ramach kliringu, dosta-

wy maszyn i urządzeń umożliwiły
Bułgarii olbrzymi rozwój sił wy-

twórczych, bazy energetycznej i su-

rowcowo-paliwowej. Masowe zao-

patrzenie, przede wszystkim przez

ZSRR, w surowce i półfabrykaty
wpłynęło dynamizuj ąco na rozwój
produkcji przemysłowej. Otwarte zaś

szerokie wrota na rynki RWPG,
głównie na rynek radziecki, dla zby-
tu produktów przemysłowych, były
i są nadal podstawową dźwignią roz-

woju gospodarczego Bułgarii.
Oparcie się przez Bułgarię w la-

tach powojennych na rynku krajów
socjalistycznych, a na wymianie to-

warowej z ZSRR w szczególności,
przyniosło olbrzymie zmiany w eko-

nomice, zapewniło dokonanie głębo-
kich przeobrażeń społecznych, prze-

kształciło kraj, mający zaledwie za-

czątki przemysłu przetwórczego, w

rozwinięte państwo przemysłowe. W

ostatnich latach zmieniają się kon-

takty Bułgarii z rozwiniętymi kra-

jami kapitalistycznymi, z których
importuje się głównie nowe techno-

logie.
Jednakże na kraje socjalistyczne

przypada przeszło 75 proc. całości

obrotów, z czego ponad połowa to

wymiana z ZSRR, a około jedna
piąta to wymiana z Polską. Wskaźnik

udziału obrotów z krajami RWPG

jest najwyższy wśród tych państw
(średnia dla wszystkich krajów so-

cjalistycznych — ponad 60 proc.) .

Coraz to poważniejsze miejsce (bli-
sko 30 proc.) w strukturze bułgar-
skiego eksportu stanowią maszyny i

urządzenia. Ponad 90 proc. tych pro-
duktów sprzedawanych jest na ryn-

kach krajów RWPG. Bułgaria jest
poważnym dostawcą silników elek-

trycznych, wózków akumulatoro-

wych, elektrowciągów, statków,
transformatorów, generatorów, kom-

puterów itd.

Kraj ten dostarcza do krajów
RWPG całą gamę tradycyjnie już
eksportowanych artykułów rolno-

-spożywczych (owoce, sery, mięso,
a nawet i zboże).

MHHHH

W tym pięcioleciu Bułgarię odwiedzi dziewiętnaście milionów turystów.
Głównym kurortem są wciri Złota Piaski. FOT. ARCHIWUM

odbicie w wieloletniej umowie han-

dlowej zawartej między Polską i

Bułgarią na okres bieżącego pięcio-
lecia, a także w umowach dodatko-

wych.

Bułgaria jest poważnym partne-
rem gospodarczym naszego kraju.
Rozwój polsko-bułgarskich stosun-

ków gospodarczych po drugiej woj-
nie światowej cechuje dość silna dy-
namika. Wśród krajów socjalistycz-
nych LRB zajmuje szóste miejsce
w naszych obrotach handlowych. My
natomiast przez całe lata znajdowa-
liśmy się na miejscu czwartym, a

w obecnym roku prawdopodobnie
przesuniemy się na trzecie. W 1947 r.

nasze obroty towarowe wynosiły za-

ledwie 9,6 min rubli, aby w 1971 r.

wynieść — 145 min, w 1972 r. —

186 min, a w bieżącym roku, jak się
przewiduje, około 250 min rubli. O -

gółem obroty za lata 1971—1975 po-

winny przekroczyć miliard rubli.

Gruntownej zmianie uległa struk-

tura naszej wymiany towarowej. W

sprawy wielostronnej i dwustronnej
specjalizacji produkcji i kooperacji
przemysłowej. Udział tych przedsię-
wzięć w obrotach maszynami i u-

rządzeniami jest jeszcze niewielki i

wynosi zaledwie 3 proc.

W najbliższym czasie należy się
jednak liczyć z dość bujnym rozkwi-

tem tych więzi.
Wachlarz możliwości jest szeroki.

Na pierwszym miejscu stoi przemysł
stoczniowy (podpisane w ub. roku

porozumienie o budowie wspólnych
statków). Poważne możliwości rysu-

ją się przed przemysłem obrabiar-

kowym, hutniczym, elektrotechnicz-

nym, precyzyjnym i motoryzacyjnym.
Ważną rolę mogą odegrać porozu-

mienia, częściowo już zresztą reali-

zowane, w sprawie maszyn dla prze-

mysłu rolno-spożywczego i rolnictwa.

Duże możliwości otwierają się przed
. chemią obu krajów.

Podstawą są tu nie tylko konkret-

ne umowy, ale służą temu także

wieloletnie kontakty techniczne mię-

dzy przemysłami obu krajów, a

zwłaszcza między przemysłami: sto-

czniowym, maszynowym i hutnic-
twem. Np. Zakłady Maszyn Metalur-

gicznych w Sofii współpracowały
przez dłuższy czas z FUM we Wroc-

ławiu w zakresie organizacji pracy,

a z zakładami obrabiarkowymi w

Pruszkowie w sprawach technologii.
Kombinat hutniczy w Kremikowi-

cach nawiązał współpracę z Nową
Hutą w kwestiach technologicznych.
Doświadczenia Instytutu Metalurgii
Żelaza w Gliwicach zostały wyko-
rzystane przy organizowaniu bułgar-
skiego odpowiednika itd.

Przyczynia się to do wzajemnego
poznania potrzeb i możliwości obu

partnerów. Zwiększa się zakres in-

formacji o produkowanych asorty-
mentach, o ich właściwościach użyt-
kowych, wielkości produkcji. Roz-
szerza się też zakres wiadomości o

nowych inwestycjach, konstrukcjach
i technologiach. Jeszcze przed trzema

laty luka w tych sprawach była wy-

raźna, jednakże dzięki staraniom

poszczególnych grup roboczych w

ramach komisji współpracy zapeł-
nia się ona coraz bardziej.

Coraz częściej specjaliści obu kra-

jów goszczą się nawzajem w celu

przekazywania informacji o wyni-
kach prac badawczych i wdrożenio-

wych, wymienia się też dokumenta-

cję. Prowadzone są także prace w

celu pełniejszego wykorzystania i-

stniejącego w obu krajach poten-
cjału badawczego.

W ramach współpracy wielostron-

nej podjęto decyzję o utworzeniu

kilku nowych międzynarodowych o-

środków koordynacyjnych. M . in.

utworzony został w Warszawie ośro-

dek zastosowań matematyki w go-

spodarce narodowej i ośrodek do

spraw opakowań. Natomiast w So-

fii powstał ośrodek do spraw wy-

żywienia i nowych produktów spo-

żywczych i ośrodek syntetycznej skó-

ry.

Wszystko to ma niezwykle istot-

ne znaczenie. W następnej pięciolat-
ce wzajemne obroty między naszy-
mi krajami powinny się podwoić, a

więc osiągnąć około 2 miliardów

rubli. Około 30 proc. z tej sumy ma-

ją stanowić obroty wynikające z po-

rozumień kooperacyjnych i specjali-
zacyjnych. Tak szybki rozwój współ-
pracy na tym polu jest możliwy ze

względu na to, że nowa struktura

przemysłu bułgarskiego jest poważ-
nie zbliżona do naszej. Stwarza to

więc możliwości znacznego rozsze-

rzenia specjalizacji i kooperacji, pod
warunkiem, że wymiana informacji
będzie się odbywać szerokim fron-

tem, nie tylko na szczeblu central-

nym. ale także między zjednoczenia-
mi i przedsiębiorstwami.

Oczywiście nie chodzi tu tylko o

szczegółowe informacje, charaktery-
zujące przedsięwzięcia długofalowe,
ale także i o bieżące rozeznanie sy-

tuacji gospodarczej w obu krajach.
Pod tym względem w ciągu ostat-

nich dwóch lat dokonano istotnego
kroku naprzód, ale istniejące jesz-
cze niedostatki w tym względzie są

powodem tego, że niekiedy realizo-
wane dostawy towarowe odbiegają
od umów, co pociąga za sobą pew-

ne r —turbacje.

Rozwój stosunków gospodarczych
między Polską a Bułgarią jest wy-

nikiem przeobrażeń politycznych,
społecznych i ekonomicznych, umoż-

liwiających szybki wzrost obu kra-

jów, a co za tym idzie dynamiczny
wzrost stopy życiowej ludności.
Stwarza to również możliwość zwię-
kszenia starań o pełniejsze, plano-
we wykorzystanie istniejących wa-

runków dla korzystnej dla obu kra-

jów współpracy gospodarczej. Współ-
praca ta po zeszłorocznej wizycie
polskiej delegacji partyjno-rządowej
w Bułgarii nabrała rozmachu, zgod-
nego z przyspieszonym w ostatnich

latach rozwojem społecznym i eko-

nomicznym w Polsce i w Bułgarii.

K. S.
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ZE ŚWIATA

Zmiana pozycji rolnictwa

We wszystkich krąjach świata sta-
le zmniejsza się udzfał zatrudnio-

nych w rolnictwie w ogólnej liczbie
czynnych zawodowo. Od 1950 r. u -

dział ten w kapitalistycznych kra-

jach rozwiniętych zmniejszył się z

ok. 28 do ok. 14 proc. & w krajach
rozwijających się z ók. 75 do
ok. 65 proc. W grupie krajów roz-

winiętych produkt narodowy brutto

wytworzony w rolnictwie wzrósł od
1950 r. o ok. 63 proc.; jego udział w

całkowitym produkcie narodowym
zmniejszył się. w tym samym czasie
z 10,5 do 5,5 proc. W krajach rozwi-
jających się PNB wytworzony w rol-
nictwie wzrósł od 1950 r. o ok. 90

procent, a" udział rolnictwa w two-

rzeniu PNB zmniejszył się z 37 do
29 proc. (S)

Wielkie miasta

W 1972 roku zarejestrowano na

świecie 1872 miast liczące ponad
100 tys. mieszkańców, podczas gdy
w 1950 r. miast tej wielkości było
niespełna 700, a w początku XX wie-
ku około 300. Liczba ludności świa-
ta od początku stulecia wzrosła 2,4
raza, a mieszkańców wielkich miast
— 6,2 raza. Na każde 10 tys. km

kwadratowych powierzchni przypa-
da w Holandii średnio 4,7 wielkiego
miasta, w Japonii — 4;2, a inne

kraje wykazują . znacznie mniejsze
zagęszczenie dużych miast. 152 mia-
sta na świecie mają powyżej 1 milio-
na mieszkańców, zamieszkuje je o-

koło 10 proc. ludności świata. 14

wielkich kompleksów miejskich li-

czy więcej niż po 5 min mieszkań-
ców. W Europie zalicza się do nich

Moskwą, Londyn i Paryż, w Amery-
ce — Nowy Jork, Los Angeles, Chi-

cago, Buenos Aires i Sao Paulo, w

Azji — Tokio, Szanghaj, Pekin, Seul,
Bombaj i Kalkuta. Mieszkańcy tych
miejskich kolosów (112. min) stano-

wią około 3 proc. ludności świata. (S)

Ocena ponadnarodowych
koncernów

ONZ po>volała grupę roboczą, któ-

rej zadaniem jest zbadanie wpływu,
jaki wywierają wielkie kapitalisty-
czne ponadnarodowe koncerny na

międzynarodowe stosunki ekonomi-
czne i rozwój gospodarczy. Pierwsze

posiedzenie grupy odbędzie się we

wrześniu, następne — w listopadzie
i grudniu, a końcowe posiedzenie
przewidziane jest na początek przy-

szłego roku. Wyniki prac grupy ma-

ją być. przedstawione na ostatniej
przyszłorocznej sesji Rady Gospo-
darczo-społecznej ONZ. Jednocze-
śnie zwrócono się do działaczy pań-
stwowych oraz przedstawicieli, go-
spodarki, związków zawodowych, u-

niwersjrtótów i innych zainteresowa-

nych , organizacji, aby .przedstawili
swoje, -opinie . o ponadnarodowych
spółkach i skutkach ich ' działalno-
ści. Wyniki tych badań mają umoż-
liwić organom ONZ sformułowanie
„możliwych do przyjęcia zasad po-

stępowania ponadnarodowych kon-
cernów oraz soosobów międzynaro-
dowego wglądu w ich działal-
ność" (S)

Perspektywy rynku samochodów

W latach 60-tych światowy popyt
na samochody wzrastał średnio o

7 proc. rocznie, natomiast w latach

siedemdziesiątych — • wg . prognoz
„Fiata" — wzrost ten spadnie do po-
ziomu 2—3 proc. rocznie. Nie będzie
już bowiem tak, że przeciętny po-

tencjalny nabywca zwróci najpierw
uwagę na modele małolitrażowe, po
jakimś czasie będzie się starał prze-

siąść na wóz średni, a potem na

droższy. Najnowsze prognozy „Fia-
ta" w odniesieniu do krajów wyso-

korozwiniętych wskazują na tentien-

cję do faworyzowania wozów śred-

niej klasy, ze średnią pojemnością
cylindrów, mających atrakcyjny wy-
gląd zewnętrzny. Stąd kurs na ogra-
niczanie liczby modeli przy równo-

czesnym spadku dynamiki popytu,
co pociągnie • za sobą nie notowane

dotychczas zaostrzenie się konku-

rencji wśród producentów. Prognoza
„Fiata" równocześnie wskazuje na

rosnące tempo motoryzacji w kra-

jach socjalistycznych, które utrzyma
się przez dłuższy czas i będzie re-

gulowane postępami w rozwoju wła-

snej produkcji samochodów. „Fiat"
uważa, że zachodnioeuropejski
przemysł samochodowy może liczyć
tu na szerszą ekspansję eksportową
nie w gotowych wozach, ale w ele-
mentach kooperacyjnych, sprzedaży
licencji i „know-how", jak również
w dostawach maszyn i kompletnych
obiektów wytwórczych. (S)

Białko z ropy

Metoda uzyskiwania białka z ropy

naftowej została odkryta przed 12 la-

ty i zastosowano ją już w W. Bry-
tanii, Danii, Włoszech, Hdlandii, a

ostatnio również w Japonii. Czoło-

wym .producentem pozostaje spół-
ka „British Petroleum", która za-

mierza zbudować ńa Sardynii już
trzecią fabrykę białka ;paszowego —

tym razem wspólnie z państwowym
koncernem włoskim ENI.

Białko biosyntetyczne wytwarzane
jest za pomocą produktów odpado-
wych przerobu rópy naftowej, a w

szczególności, parafiny, na której ho-

duje się drożdże. Pewne, grupy kon-
sumentów wyrażają podejrzenie, że
stosowanie białka syntetycznego w

paszach może zmienić skład mięsa,
mleka, jaj i ryb i w dłuższym okre-
sie wpłynąć także na właściwości

genetyczne człowieka. Ale według o-

cen producentów naukowcy stwier-

dzają. brak zastrzeżeń pod tym
względem. (S)

Trudności surowcowe USA

Raport o stanie bogactw natural-

nych USA wykazuje, że w ostatnich
latach na terenie Stanów, nastąpił
spadek liczby nowych odkryć geolo-
gicznych o przemysłowym znaczeniu,
co wobec, intensywnej eksploatacji
znanych dotychczas złóż przybliża w

niepokojący sposób granicę wyczer-
pania kopalin. Już • obecnie Stany
Zjednoczone zmuszone .są pokrywać
importem z zagranicy 30 proc. swego
zapotrzebowania na ropę naftową i

gaz ziemny, ok. 33 proc. — na rudy
żelaza. Będąc największym na świe-
cie producentem miedzi, cynku i o-

łowiu, USA muszą sprowadzać z za-

granicy wzrastające ilości tych me-

tali; import ten będzie w najbliż-
szych latach wzrastał prawdopodob-
nie w jeszcze szybszym tempie, jako
że zbadane Zasoby własne wystar-
czą jedynie na 20—30 ląt. Jeszcze

gorsza jest sytuacja z manganem,
zamknięta została ostatnio kopalnia
rud manganowych w USA i od tej
pory nie znaleziono innych nadają-
cych się do eksploatacji złóż. W tej
sytuacji wskazuje się na koniecz-
ność szukania nowych koncesji na

eksploatację rad za granicą (o któ-
re jednak coraz trudniej), jak też
wdrażanie prawie nieznanego w USA
regenerowania zużytych metali i po-

nownego ich wykorzystania w pro-
dukcji. (S)

Wzrost GPN w NRF

Jak informuje niemiecki Instjtut
Gospodarki Narodowej, globalny
produkt narodowy w Niemieckiej Re-

publice Federalnej w pierwszej po-
łowie tego roku w porównaniu z

1972 rokiem zwiększył się w cenach

bieżących o 12 proc., a w cenach

porównywalnych ó 6,5 proc. (MP)

Transakcje kompensacyjne
ZSRR zawarł ostatnio z Indiami

transakcję przewidującą dostawę do
Indii rocznie 120 tys. ton radzieckiej
bawełny w zamian za wyroby baweł-
niane o równowartości dostarczone-

go surowca. W dalszych latach ilość
wzajemnych dostaw bawełny i wy-
robów bawełnianych ma uJec znacz-

nemu zwiększeniu.,Tego typu tran-

sakcje kompensacyjne są już stoso-
wane w obrotach między ZSRR i

Indiami, a dotyczą dostaw radziec-
kiej wełny za indyjskie materiały
wełniane oraz surowych metali w

zamian za wyroby metalowe. (S)

JÓZEF KOZIELECKI

ORGANIZACJA
0 SZWEDZKU

w;tym kraju nie tylko twórcy
nowoczesnego przemysłu, ale
również politycy i innowa-

torzy często przejawiali talent or-

ganizacyjny. Jeśli otacza sie tu sza-

cunkiem króla Gustawa Wazę, to

nie dlatego, że bvł on politykiem
i żołnierzem, ale przede wszystkim
dlatego, że stworzył nowoczesną

administracje państwową, uporząd-
kował sprawy finansowe, rozwinął
handel i dzięki tyłn zaletom stał się
wzorem osobowym kolejnych poko-
leń.

A np. Gustaw de Laval był wy-

bitnym wynalazcą; niewiele ustę-

pującym rangą Edisonowi. Zbudo-

wał on wirówkę do mleka, opraco-

wał projekt turbiny parowej, wpadł
na pomysł budowy kotłów wysoko-
prężnych. Ale jednocześnie był
sprawnym organizatorem i mena-

żerem przedsiębiorstw przemysło-
wych, w których mógł realizować

swoje wielkie wynalazki. Niewiele

jest krajów, w których wybitni in-

ż.ynierowie-wynalazcy byli jedno-
cześnie twórcami wielkich przedsię-
biorstw produkcyjnych.

• Jak wiadomo, Szwecja n:e jest
wielkim krajem, jej ludność iest
czterokrotnie mniejsza od ludności
Polski. Zasoby materialne, kadrowe
i badawcze tego kraiu sa wyraźnie
ograniczone. Aby osiągnąć swoje
strategiczne cele — dobrobyt i bez-

pieczeństwo — Szwedzi dokonali

totalnej koncentracji swoich skrom-
nych środków. Zaczęli rozwijać tyl-
ko nieliczne gałęzie przemysłu, w

których mogli z powodzeniem kon-
kurować na rynkach światowych i
które zapewniały odpowiedni po-
ziom zysku. W tvm małym kraju
poczęły powstawać orzedsiębior-
stwa-mamutv\ superprzedsiebior-
stwa wytwarzające często od 10 do
30 proc. produkcji światowej nie-
których asortymentów.

KONCENTRACJA
I SPECJALIZACJA

Budżet Kuwejtu * ^

Kuwejt, mający około pół miliona
mieszkańców jest, jak wiadomo, kra-

jem o największym w świecie do-
chodzie społecznym na głowę. Usta-

lony na rok 1973—74 budżet pań-
stwowy wynosi 568 min kuwejtskich
dinarów (0.71 dinara równa się 1

funtowi angielskiemu), przy czym na

wydatkiadministracyjrie'prźewidzia-
nqt kwotę 33.5 min dinarów, na roz- .

wój ekonomiki — 115 min, na fun-
dusz rezerw dewizowych — 118 min
i na fundusz ekonomicznego rozwoju
krajów arabskich — 500 tysięcy di-
narów. (MP)

Co dała Tama Assuańska

Budowa Tamy Assuańskiej pozwo-
liła Egiptowi pomyślnie rozwiązać
liczne problemy gospodarcze. Dzięki
tamie 350 tys. ha ziemi jest syste-
matycznie nawadniane oraz zagospo-
darowano; 360 tys. ha nowych ziem.

Wybudowana w Assuanie hydroele-
ktrownia umożliwiła podwojenie
ilości energii produkowanej w tym
kraju. Poważne dostawy taniej ener-

gii pozwalają na budowę takich o-

biektów, jak kombinat metalurgicz-
ny, kompleks aluminiowy, kombinat

fosforowy i zakłady petrochemiczne.
Równocześnie elektryfikacja okrę-
gów rolniczych przyczynia się do

podniesienia poziomu życia chłopów
egipskich. (S)

Indyjska flota

DAWNE TRADYCJE
A DZISIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI

Flota handlowa Indii składa się
obecnie' z 260 statków, a do końca

tej pięciolatki powiększy się o dal-
sze 60 jednostek morskich. Potrzeby
handlu zagranicznego sprawiły, że
Indie intensywnie rozbudowują
swój przemysł stoczniowy; potencjał
istniejącego już przemysłu stocznio-
wego zostanie wkrótce podwojony
i państwowe stocznie będą zdolne
budować rocznie 6 statków o wypor-
ności po 13 tys. ton każdy. Powstaje
również nowa stocznia, w której ma-

ją być budowane statki o nośności
do 85 tys. ton. Ponadto Indię kupują
liczne statki za granicą. Zamówienia
na wielkie statki towarowe złożone

zostały m. iń . w krajach socjalistycz-
nych. Około połowy tonażu indyj-
skiej floty jest własnością państwa;
pozwala to na ścisłe powiązanie tej
floty z interesami i potrzebami kra-

jowej gospodarki. Statki handlowe

przynoszą przy tym państwu znaczne

dochody. (S)

Japońska kolej nadziemna

Japoński parlament zaakceptował
zbudowanie w kilku wielkich mia-
stach tego kraju jednoszynowych,
nadziemnych linii kolejowych, które
będą eksploatowane na takich sa-

mych zasadach, jak inne środki ko-

munikacji miejskiej. W niektórych
miastach kolej jednoszynowa ma w

ogóle zastąpić coraz mniej efektyw-
ną komunikację autobusową i tram-

wajową. Za rozbudową tego rodzaju
transportu przemawia wiele wzglę-
dów; według obliczeń japońskich bu-
dowa 1 kilometra linii jedhoszynowej
jest trżykrotnie tańsza niż budowa

takiego samego odcinka metra. Miej-
skie linie jednoszynowe będą sta*-
nowiły fragment całego systemu ko-

lejowego tego typu, który ma być
wprowadzony w Japonii; (S)

Umiejętności organizacyjne Szwe-
dów ukształtowały sie historycznie.
Ich źródła trzeba szukać w chłop-
skim rodowodzie tego kraju. Z po-
wodu drastycznego głodu ziemi go-
spodarstwa chłopskie były karło-

wate, składały się z wielu odręb-
nych poletek tak małych i wąskich,
że nie można było ich uprawiać
indywidualnie. Surowy klimat i
marna gleba pogarszały jeszcze tę
sytuację. Chcąc przetrwać biolo-

gicznie, chłopi szwedzcy musieli
wiec wspólnie uprawiać ziemię.'
Stąd już w średniowieczu- zaczęły
powstawać wspólnoty, czyli komuny
wiejskie. Przynąleżność do nich by-
li w zasadzie obowiązkowa. Wspól-
notami tymi rządziły rady wiej-
skie, które Dosiadały szerokie

uprawnienia, łącznie z ingerencją
w sprawy osobiste swoich człon-
ków. Praca w wiejskiej komunie w

decydujący sposób wpłynęła na

mentalność i postawę chłopów.
Przede wszystkim nauczyła ich or-

ganizacji wspólnych działań, suro-

wej dyscypliny i ładu. Ukształto-
wała umiejętność podporządkowa-
nia swoich egoistycznych celów —

celom kolektywu. We wspólnocie
zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność współdziałania i współpracy
posiadały najwyższą wartość. Dzię-
ki temu chłop nauczył sie elemen-

tarnych zasad organizacji i dyscy-
pliny, wspólnota ukształtowała u

niego kolektywną, mentalność.

Te doświadczenia odegrały zasad-

niczą rolę w okresie intensywnej
industrializacji Szwecji. Umiejęt-
ności ukształtowane w wiejskich
wspólnotach były systematycznie
rozwijane w brukach, czyli osied-
lach przemysłowych, które powsta-
wały w pionierskim okresie indu-

strializacji.

Niemała role w tworzeniu talen-
tów organizacyjnych i wynalaz-
czych odegrała również szkoła oraz

rozbudowany system oświaty dla

dorosłych. Zgodnie ż doktryną
szwedzkich pedagogów i socjotech-
ników, umiejętności organizacyjne i

umiejętności kooperacji — to pod-
stawowe narzędzia pracy nowo-

czesnego człowieka. Dzięki trenin-

gowi szkolnemu • pionierzy nowo-

czesnej Szwecji zostali dobrze

przygotowani do rewolucji nauko-

wo-technicznej.

Zasady racjonalnej organizacji,
którymi kieruje się szwedzkie spo-
łeczeństwo. nie sa żadna rewelacja.
W większości podręcżników akade-
mickich w naszym kraju, zasady
te zostały sprecyzowane bardziej
systematycznie i szczegółowo. Pod-

ręczniki te zawierają wiele intere-
sujących danych na temat linio-

wych i hierarchicznych struktur
organizacyjnych, znajduje sie w

nich opis metod stymulujących mo-

tywacje pracowników. Co więcej,
ich autorzy nierzadko próbują wy-
korzystać zdobycze cybernetyki,
teorii decyzji czy informatyki w

dziedzinie zachowań organizacyj-
nych. Szwedzcy działacze zaś nie-
wiele wnieśli do teorii organiza-
cji i zarzadzania; nie spotkałem ani

jednego nazwiska szwedzkiego uczo-

nego, który rozwinął wiedze w tej
dziedzinie. Osiągnięcia organiza-
cyjne tego kraiu polegaia nie na

tworzeniu teorii, lecz na umiejęt-
ności praktycznego wprowadzania
zasad racjonalnej organizacji i za-

rzadzania. na umiejętności przysto-
sowania ich do szwedzkich warun-

ków.

Faworyzowaną gałęzią przemy-

słową iest przemysł maszynowy,

który ma olbrzvmie tradycje, się-
gające czasów Gustawa de Lavala
i Ericssona. Ponieważ w tej dzie-
dzinie konkurencja międzynarodo-
wa iest szczególnie ostra. Szwed/.i

zaczęli produkować urządzenia i

maszyny o najwyższym stopniu za-

awansowania technicznego i naj-
wyższej jakości. Mówi sie. że skła-
daia sie one w 90 proc. z myśli
twórczej szwedzkiego wynalazcy i

inżyniera i jedynie w 10 proc. z

surowców. Wyspecjalizowane
szwedzkie obrabiarki, łożyska kul-
kowe. centrale telefoniczne, maszy-

ny mleczarskie czy budowlane ora-

cuia z powodzeniem w wielu kra-

jach świata. W niektórych działach

przemysłu maszynowego — np. na-

rzędzia precyzyjne — produkcja
Szwecji równa się 20 proc. produk-
cji światowej. A szwedzki kombi-
nat Stat-Laval wytwarza obecnie
około 30 proc. turbin dla wielkich
statków-tankowców.

Racjonalna organizacia przystoso-
y. a na ^do szwędzk ei rzeczyw is ości

wymagaf-^mę? .tvlko

środków, kle-Towniez ciągłei : adafi-
taejf4' sirulftu?"" tirsartizacy ifryoh i

strategu działania do staie zmie-

niających się warunków. Kierując
się tą zasadą trzeba często likwido-
wać nie tylko pojedyńcze przedsię-
biorstwa, ale zrezygnować z rozwi-

jania całych gałęzi przemysłu. W
ostatnich latach np. wyraźnie obni-

żyła się w Szwecji produkcja
przedsiębiorstw tekstylnych i obuw-

niczych. wiele z nich zostało zam-

kniętych lub całkowicie zmieniło

swój profil.
Permanentna adaptacja organiza-

cji do nowych warunków nie nale-

ży do spraw łatwych. Robotnik,
który wiele lat produkował buty i

osiągnął mistrzostwo i prestiż w

tym zawodzie, nagle musi się nau-

czyć produkować coś innego. Z fa-
chowca stał się więc niewykwalifi-
kowanym robotnikiem. Ale potom-
kowie wspólnot wiejskich, robotni-

cy i inżynierowie przyzwyczajeni do

myślenia kategoriami rachunku eko-

nomicznego, łatwiej przystosowują
się do nowych struktur organiza-
cyjnych. Liczne kursy kształcenia

zawodowego i preorientacji zawo-

dowej w dużym stopniu umożli-

wiają ludziom adaptację do no-

wych warunków.

Niewiele iest krajów świata, w

których nowe technologie czy us-

prawnienia zvskuja tak szybko ak-

ceptacje społeczna i uznanie. Przy-
kładem może tu być przemysł urzą-
dzeń telekomunikacyjnych, którego
ojcem był wybitny samouk-wyna-
lazca. L. M . Ericsson. W przemyśle
tym wprowadza sie permanentną
modernizacje; w czasie aktualnych
zmian przejawia sie troskę o uła-
twienie przyszłych modyfikacji. Sy-
stematycznie wdraża sie zarówno

innowacje cząstkowe, takie jak sy-
stem klawiszowy w aparatach tele-
fonicznych. i^k również uleoszenia

generalne, takie jak nowe skompu-
teryzowane centrale telefoniczne.
Permanentna modernizacja jest
głównym źródłem sukcesów tej ga-
łęzi przemysłu.

Lista przykładów ilustrujących
sprawność organizacyjna szwedz-

kiego przemysłu*) byłaby zbyt ubo-

ga. gdv.bym pominął sprawę orga-
nizacji środowiska pracy. Uznano,
że otoczenie fizyczne i społeczne, w

jakim działa współczesny robotnik,
często urąga elementarnym wymo-
gom psychofizjologicznym i zasa-

dom humanizmu. Tak na przykład
robotnik zatrudniony przy zauto-

matyzowanej taśmie produkcyjnej
w fabryce samochodów Volvo lub
SAAB wykonuje setki i,dentycznvch
operacji polegających na przykrę-
caniu nakrętek do kól poja-du lub
na montowaniu świec zapłonowych.

Praca ta nie tylko nie rozwija
osobowości człowieka, jego samo-

dzielności i zainteresowań, lecz za-

mienia go stopniowo w automat,
który wvkonuie bezsensowne czyn-
ności. Monotonia, stress czasowy,

brak jakichkolwiek kontaktów in-

terpersonalnych — powodują, że

pracownicy zaczynają nie cierpieć
swej pracy. Fluktuacja załóg i ab-

sencja osiąga niebezpieczne rozmia-
ry. i to w kraiu słynącym z dyscy-
pliny i poczucia obowiązku. Tak na

przykład w znanej fabryce Volvo
w Giiteborgu co roku zmienia się
około jedna trzecia pracowników,
a dzienna absencja dochodzi tu do

jednej siódmej ogółu zatrudnio-

nych. Powoduje to zna.czne obniże-
nie produkcji, a co za tym idzie —

niepokojący spadek zysków przed-
siębiorstwa.

Szwedzcy menażerowie, organi-
zatorzy pracy i psychologowie za-

częli gorączkowo poszukiwać no-

wych form organizacji procesu pro-

dukcyjnego. Chodziło przede wszy-
stkim o zmianę organizacji pracy

przy zautomatyzowane i taśmie, o

wyeliminowanie z niej' monotonii,
nudy i presji czasowej. Wbrew po-
zorom jednak poszukiwania te
wcale nie były stymulowane przez
cele humanistyczne czy pedagogicz-
ne, takie jak zwiekszenie wycho-
wawczej roli pracy czv wzrost
autonomii i samodzielności robotni-
ka: dyrekcji Volvo czy SAAB cho-
dziło przede wszystkim o zmniej-
szenie absencji i stabilizacje załogi,
co w konsekwencji pozwala na

maksymalizację zysków przedsię-
biorstwa.

BY MAKSYMALIZOWAĆ ZYSKI...

W ciągu ostatnich lat zarówno w

Volvo. jak i w SAAB przeprowa-
dzono serie eksperymentów poświe-
conych testowaniu nowych form
organizacji procesu produkcyjnego.
Główną innowacją było wprowa-
dzenie pracy zespołowej. Zespoły
składające sie z 10—20 osób otrzy-
mują pewien układ pojazdu — taki

jak silnik czy- podwozie — i w cią-
gu 30—90 minut wykonują cały
ciąg operacji, które tworzą , pewną

sensowns-y całość; ^Praca^y«' zespole1
koncentracji \vrmasa-S^p'd^słu .czttriośui-fpgal^:

grupy K^t^fnalffill 'Isa&neraćj?.'^ J- pfżem3lsłu' pów
Przy takiej organizacji umiejęt-

ności społeczne stają sie często
ważniejsze niż r-zvRotowan;e czy-
sto zawodowej. Dzięki kolektywnej
mentalności Szwedów współdziała-
no w zestjolach nie stwarza więk-
szych problemów. Wstępne • dane

empiryczne wskazują, że nowa or-

ganizacja pracy znacząco zmniejsza
fluktuacje załogi, poprawia jakość
jej pracy i — co jest szczególnie
ważne w tym kraju — zwiększa
poczucie bezpieczeństwa.

Dzięki umiejętności szybkiego
wdrażania innowacji organizacyj-
nych już obecnie Volvo budują du-
ża fabrykę przystosowana do rnowej
struktury procesu produkcyjnego.
Fabryka ta ma kształt pię/ciora-
miennej gwiazdy. W każdej x jej
ramion będzie montowany jesień z

takich układów samochodu, jak
układ elektryczny czy podwozie.
Praca będzie miała charajcter ze-

społowy. Chociaż inwestycja ta jest
o około 10' proc. droższa, od stan-

dardowej fabryki — szwedzcy eks-
perci przewidują, że nowa organi-
zacja pracy zwiększy stabilność za-

łogi i jakość jej pracy.

sk

Dzięki racjonalnej organizacji,
dzięki dużej koncentrafcji ootencja-
łu produkcyjnego i kadrowego,
dzięki mistrzowskiej umiejętności
wdrażania innowacji — Szwecja
stała sie krajem nowoczesnego
przemysłu i handlu, jei towary z

powodzeniem konkurują na ryn-
kach światowych; w tym kraiu eks-

portuje się około 40—45 proc. całej
produkcji przemysłowej. Szwedzi

dostarczyli empirycznych dowodów,
że teoria luki technologicznej -nie

sprawdza sie w życia. Zgodnie z tą
teoria w epoce rozjwinietego prze-

mysłu i rewolucji naukowo-tech-

nicznej z konieczności powstaje
przepaść miedzy małymi i dużymi
krajami, gdyż te drugie moga po-
zwolić sobie na utrzymanie wielkich

instytutów badawczych i przedsię-
biorstw produkujących pomysły; w

związku, z <tym ich towary, są

nowocześniej)sze i tańsze, a małe

kraje nie moga wytrzymać konku-

rencji na rynkach światowych. Ta

pozornie konsekwentna hipoteza nie

jest potwierdzona przez szwedzką
ęzęctywistoiść: ^TotaJtąs^oncentraęja

tjifci-lpr'^ .' "• " ^S^jsSjfc' ^ 'gafeiipćfi
przemysłu' powodffreT ze szwedzkie

towary do)brze wytrzymują konku-
rencję na światowych rynkach.

•> Sprawy postępu techniczno-organi-
zacyjnego w szwedzkiej gospodarce po-
kazywaliśmy bliżej na torzjfitladzie np.
budownictwa w artykule pt. „Szwed»

nr 44/72.budują" — „2G"

Przykładu wysokiego poziomu organizacji w Szwecji dostarcza m in ,»„„.
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Pojęcie „gospodarka żywnościowa" zrobiło bardziej
błyskotliwą karierę w publicystyce i w sferze prak-
tycznych decyzji, aniżeli w naukowych uogólnieniach.
Nieliczne są prace teoretyczne poświęcone tej proble-
matyce. Pewną próbę uogólnienia podjął TADEUSZ

HUNEK w artykule KOMPLEKS GOSPODARKI ŻY-
WNOŚCIOWEJ W POLSCE" w trzecim w tym roku nu-

merze „Ekonomisty".

Autor, zdając sobie w pełni sprawę z pewnej sztucz-

ności podziału, definiuje „gospodarkę żywnościową"
jako kompleks czterech członów: przemysły pracujące
dla potrzeb rolnictwa, bezpośrednia wytwórczość rol-

nicza, przemysł rolno-spożywczy i obrót rolny wraz

z usługami. Nie wydaje mu się możliwe włączenie do

tej definicji również i konsumpcji żywności, albowiem

procesu produkcyjne rządzą się swoimi prawami róż-

nymi od praw, które rządzą procesami konsumpcji.

W tym ujęciu gospodarka żywnościowa jest wyodręb-
niona z punktu widzenia potrzeb, które można określić

w płaszczyznach: planistycznej, organizacyjnej i anali-

tycznej. W płaszczyźnie planistycznej — a jest to naj-
ważniejszy aspekt koncepcji gospodarki żywnościowej
— wyodrębnienie to jest niezbędne z punktu widzenia

zsynchronizowania, a zarazem optymalizacji zdolności

produkcyjnych w poszczególnych członach omawianego
agregatu. W płaszczyźnie organizacyjnej — gdyż cała

wytwórczość obejmuje różne formy własności, różne

sektory, wielką liczbę instytucji i organizacji gospodar-
czych. W płaszczyźnie analitycznej podstawową sprawą

jest określenie oceny złożonych procesów ekonomicz-

nych i społecznych w gospodarce żywnościowej. W tym
ostatnim ujęciu nie chodzi o znalezienie optimum tylko
w rolnictwie, przemyśle lub handlu, lecz o poszuki-

wanie stanu optymalnego w całym układzie wymienio-
nych tu, a wzajemnie powiązanych elementów kom-

pleksu.
T. Hunek — po przedstawieniu miejsca tego układu

w ekonomice kraju, po rozważeniu proporcji gospo-
darki żywnościowej w Polsce, po omówieniu potrzeby
optymalnej organizacji tego kompleksu, po naświetle-

niu węzłowych problemów rolnictwa w zestawieniu
z koncepcją gospodarki żywnościowej — zatrzymuje
się na zagadnieniu integracji gospodarki żywnościowej.
Autor uważa, że aby proces produkcji żywności był
procesem efektywnym, musi on odbywać sie nie jak
dotąd w różnych obszarach życia gospodarczego kraju,
lecz powinien być zintegrowany w jednolity agregat
zarówno w aspekcie planistycznym, jak w aspekcie
kierowania i zarządzania.

Jakie korzyści i bariery tu wystąpią? T. Hunek sądzi,
że ukształtowanie jednolitego agregatu gospodarki
żywnościowej przyniesie gospodarce narodowej rozlicz-

ne korzyści. Jest to szansa potanienia procesu produk-
cji żywności, uniknięcia strat spowodowanych niedo-

pasowaniem bilansowym poszczególnych elementów

gospodarki żywnościowej, ułatwienia systemu kierowa-

nia i zarządzania tym kompleksem.
Czy procesy integracji mają przebiegać samoczynnie,

czy też mają mieć charakter nakazowy? Dwa są typy
integracji: w oparciu na systemie kontraktacji iwo-

parciu na zawładnięciu. T. Hunek uważa, że integracja
rolnictwa z resztą gospodarki żywnościowej w zasad-

niczym stopniu może być realizowana, tylko poprzez

system powiązań kontraktacyjnych. Natomiast nieuza-

sadnione wydaje się, zdaniem autora twierdzenie, że

warunkiem jednolitego systemu gospodarki żywnościo-
wej jest wyłącznie jedna forma własności, tj. własność

społeczna. Cały złożony system decyzji produkcyjnych
może się realizować w interesie społecznym, przy uży-
ciu odpowiednich mechanizmów ekonomicznych, nie*
zależnie od formalnego tytułu własności. Nie jest

.więc powiedziane, źe zawładnięcie, choć daje określone

, korzyści, jest jedyną drogą kreowania jednolitego
agregatu.

W procesie Integracji gospodarki żywnościowej mo-

gą się pojawiać trzy bariery: ekonomiczna, prawna
i organizacyjna.

T. Hunek pisze: „Bariera o charakterze ekonomicz-

nym wynika z różnego poziomu rozwoju produkcji w

poszczególnych elementach gospodarki żywnościowej.
Korzyści wynikające ze skali produkcji są udziałem

przemysłu pracującego dla rolnictwa, przemysłu prze-

twórstwa rolno-spożywczego, lecz tylko w częśel rol-
nictwa. Jest rzeczą oczywistą, że różny stopień skali

produkcji będzie różnicował sytuację ekonomiczną po-

szczególnych elementów na niekorzyść rolnictwa. Dru-

gim czynnikiem różnicującym jest stopień technicznego
poziomu rozwoju procesu produkcji. W tym zakresie

także rolnictwo 1 obrót rolny są jak dotychczas w

znacznie gorszej sytuacji niż pozostałe dwa elementy
gospodarki żywnościowej. Jeśli do tego dodać charak-
ter produkcji rolnej z jego specyfiką wynikającą z

wpływu warunków klimatycznych, sezonowości oracy.

to okaże się. że istotnie jest bardzo wiele - przesłanek
o charakterze ekonomicznym różnicujących sytuację
ekonomiczną poszczególnych elementów gospodarki
żywnościowej.

Jeśli więc mówimy o procesach integracyjnych, to

z tego punktu widzenia niezbędne jest opracowanie
szeregu mechanizmów ekonomicznych, które by niwe-

lowały to zróżnicowanie warunków ekonomicznego roz-

woju poszczególnych elementów gospodarki żywno-
ściowej. Dwa mechanizmy odegrają tu podstawową
rolę — określona struktura cen oraz mechanizm przy-

pływu akumulacji z działów bardziej sprawnych tech-
nicznie do działów mniej sprawnych technicznie. W

sytuacji gospodarki planowej kreowanie tego typu me-

chanizmów nie wydaje się absolutnie trudnym pro-
blemem".

Bariera prawna wynika z dotychczasowej sytuacji,
w której skuteczne jest izolowanie poszczególnych
form własności łub form gospodarowania.

Bariera organizacyjna jest spowodowana podziałem
procesu produkcji żywności między ponad setkę odręb-
nych instytucji i organizacji. Kto więc może odegrać
rolę integratora?.

Gałęzie produkujące dla rolnictwa odgrywają ciągle
niewielką rolę w procesie produkcji żywności i ciążą
ku działalności industrialnej.

„Rolnictwo wprawdzie pełni, Jak dotychczas, podsta-
wową funkcję w procesie produkcji żywności, mimo

to rozproszenie producentów rolnych i wynikające
stąd trudności zorganizowania ilę, wydają «1« przesą-
dzić opinię, że także ten element nie moto pełnić fun-

kcji integracyjnej w procesie kreowania gospodarki
żywnościowej. Dodatkowym argumentem uzasadniają-
cym negatywną opinie Jest fakt, te rolnictwo sukce-

sywnie traci na znaczeniu w procesie produkcji żyw-
ności.

Natomiast rola przemysłu rolno-spożywczego będzie
stale rosła. Ten element gospodarki żywnościowej ma

bezpośredni związek zarówno z rolnictwem, rynkiem
rolnym, a także konsumpcją żywności, co daje szansę

odpowiedniego programowania procesów produkcyj-
nych. Ponadto przemysł rolno-spożywczy reprezentuje
wielką siłę ekonomiczną, która w dalszym ciągu dyna-
micznie rośnie.

Z drugie] strony obrót rolny ma bezpośrednie powią-
zanie ze wszystkimi elementami gospodarki żywno-
ściowej, stąd łatwość bilansowania potrzeb i możli-

wości. Rynek rolny jest domeną spółdzielczości wiej-
skiej, która ma w swym arsenale środki nie tylko na-

tury ekonomicznej, ale także — pozaekonomicznej,
które wynikają z więzi członkowskiej i rozlicznych
form działalności samorządowej. Ponadto rynek rolny
podporządkowany Jest określonym formom społecznej
kontroli ze strony producentów rolnych 1 konsumen-

tów żywności.
Jeśli więc stawiamy pytanie, kto będzie pełnił fun-

kcję podstawowego integratora w procesie kreowania

gospodarki żywnościowej, to zapewne odpowiedź spro-

wadza się do wyboru Jednego z wymienionych partne-
rów, tj. przemysłu rolno-spożywczego lub instytucji
organizujących rynek rolny".'

Prócz tego w trzecim numerze „Ekonomisty" piszą:
ZDZISŁAW SADOWSKI — GRANICE WZROSTU GO-

SPODARCZEGO, HENRYKA MAJ — ZGODNOŚĆ
BODŹCÓW MATERIALNYCH W DZIAŁALNOŚCI
BIEŻĄCEJ I ROZWOJOWEJ, ZBIGNIEW PAWŁOW-

SKI — O TYPOWYCH SYTUACJACH PRODUKCYJ-

NYCH, ANDRZEJ KOSTRZEWA — EKONOMICZNE

PROBLEMY JAKOŚCI ŚRODKÓW PRODUKCJI, JE-

RZY KLEER — SOBSYSTEMY W GOSPODARCE

ŚWIATOWEJ I KRYTERIA ICH WYODRĘBNIENIA,
CARLOS A. de MATTOS — STRATEGIE SPOLARY-

ZOWANEGO ROZWOJU REGIONALNEGO W PLA-

NOWANIU GOSPODARKI NARODOWEJ W AMERY-

CE ŁACIŃSKIEJ. K; S.

SAMORZĄD A SYSTEMY
SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

Praca JÓZEFA BALCERKA pt. „SAMORZĄD RO-

BOTNICZY A SYSTEMY SPOŁECZNO-GOSPODAR-

CZE" wydana nakładem Instytutu Wydawniczego
CRZZ (Warszawa, 1973) jest syntetyczną oceną form
udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębior-
stwami i gospodarką w różnych systemach spo-

łeczno-ekonomicznych. Warto tu zauważyć, że jest to

pierwsza w zasadzie praca, która w tak szerokim

stopniu charakteryzuje i ocenia samorząd w zależ-

ności od cech formacji spółeczno-ekonomicznej. Opie-
rając się na założeniu, że cechy systemu społeczno-
-ekonomicznego determinują istotę samorządu, Autor

dokonuje przeglądu i oceny form tego samorządu
w warunkach systemu kapitalistycznego, socjalistycz-
nego i warunkach krajów rozwijających się.

Charakteryzując samorząd robotniczy w krajach ka-

pitalistycznych Autor dzieli systemy samorządu tam

spotykane na trzy podstawowe: system oparty na usta-

wodawstwie państwowym, system anglosaski i" system
skandynawski. W pierwszym przypadku podstawą oce-

ny są instytucjonalne formy samorządu spotykane
w Niemieckiej Republice Federalnej, Austrii, Luksem-

burgu, Francji, Belgii, Holandii i Finlandii. System
anglosaski charakteryzuje Autor w oparciu na roz-

wiązaniach stosowanych w Wielkiej Brytanii, Stanach

Zjednoczonych i Kanadzie. Ocena zaś systemu skan-

dynawskiego dokonana jest w oparciu na formach
spotykanych w Szwecji, Norwegii i Danii. Podstawą
do oceny form samorządu robotniczego w krajach ka-

pitalistycznych są też rozwiązania stosowane w go-

spodarce Hiszpanii, Włoch i Japonii.

Niezależnie od konkretnych form i Instytucjonal-
nych rozwiązań w zakresie samorządu spotykanych
w poszczególnych krajach kapitalistycznych, wspólną
ich cechą jest założenie utrzymania „pokoju klasowe-

go". Jak wykazuje Autor, nie zmienia to jednak isto-

ty kapitalistycznych stosunków produkcji opartych na

zakupie i eksploatacji stły roboczej.

Obok rozwiązań w zakresie samorządu robotniczego
spotykanych w krajach kapitalistycznych Autor do-

konuje przeglądu form tego samorządu w krajach
rozurijających się, pogrupowanych na cztery podsta-
wowe obszary gospodarczo-polityczne: kraje arabskie,

kraje Ameryki Łacińskiej, kraje południowej Azji
i kraje czarnej Afryki.

Szczególnie interesujące wydają się być jednak roz-

ważania J. BALCERKA dotyczące roli samorządu ro-

botniczego w socjalistycznym systemie społeczno-eko-
nomicznym. Słusznie zauważa tu Autor, źe w przy-

padku rozwiązań samorządu robotniczego ograniczo-
nych do przedsiębiorstwa ocena roli i samorządu nie

może być oderwaha od warunków! systemowych wy-

znaczających pozycjętegoż przedsiębiorstwa.
Mankamentem wielu z dotychczasowych opracowań

jest swego rodzaju mikroekonomiczna ocena działal-
nośći samorządu, co prowadzi często do szukania ha-

mulców i źródeł niepowodzeń samorządu w stosunkach

społecznych objętych wyłącznie systemem przedsię-
biorstwa. Tego rodzaju wyjaśnianie roli samorząd/u
robotniczego prowadzi często do niedostrzegania okre-

ślonych hamulców działalności samorządu leżących po-

za tym systemem. Faktyczna bowiem rola samorządu
robotniczego uwarunkowana jest nie tylko cechami

układu przedsiębiorstwa takimi jak: istnienie odpo-
wiednich uprawnień i kompetencji samorządu, wła-

ściwa struktura organów samorządu, wystarczający
poziom wiedzy członków samorządu do podejmowania
decyzji itp., ale i cechami spoza tego układu wynika-
jącymi, przede wszystkim z cech systemu planowania
i zarządzania gospodarką.

Np. pełnienie funkcji ekonomicznych w zakresie

płac i zatrudnienia staje się problematyczne w sy-

tuacji, w której jednostka nadrzędna określa wielkość

funduszu płac i zatrudnienia oraz ich strukturę, mimo

że formalne uprawnienia oddają w ręce samorządu
„całokształt polityki zatrudnienia i płac". Posiadanie

formalnych uprawnień nie gwarantuje też automatycz-
nie ich wykorzystania wówczas, gdy mechanizm go-
spodarczy nie zapewnia motywacji do ich wykorzysta-
nia. Np. gdy system planowania i zarządzania nie

skłania przedsiębiorstwa do ujawnienia rezerw, trudno

oczekiwać pełnego wykorzystania kompetencji samo-

rządu w kierunku wyzwalania wspomnianych rezerw.

Słuszny więc wydaje się pogląd Autora, ie dalsty
„....rozwój samorządu robotniczego jest w zasadniczej
mierze uzależniony od ewolucji systemu zarządzania
gospodarką narodową i całego układu stosunków spo-

łeczno-politycznych" (s. 139).

Dokonując analizy przesłanek rozwoju samorządu
robotniczego, Autor podkreśla, że w polskim systemie
społeczno-ekanomicznym zachodzące zmiany w syste-
mie planowania i zarządzania gospodarką prowadzątifl
wzrostu faktycznej roli samorządu robotniczego, na-

wet przy zachowaniu jego dotychczasowych format*
ttych uprawnień. Zwiększenie pola działania samorzą-
du robotniczego wynika zarówno z ograniczenia admi-

nistracyjnych metod kierowania, jak i stworzenia sil-

niejszej motywacji do wykorzystywania przez samo-

rząd posiadanych już uprawnień w rezultacie uzależ-

nienia płac zatopi od efektów je} pracy.

Naturalnie zachodzące zmiany w systemie funkcjo-
nawania aospodarki, zwiększające autonomię przed-
siębiorstw, nie zapewniają automatycznie wzrostu jego
funkcji ekonomicznych i społecznych. W tym zakresie
4 to samych przedsiębiorstwach należy zwalczać stare

nawyki i stereotypy działania prowadzące np. do ukry-
wania rezerw, braku inicjatywy i samodzielności, cen-

tralizacji decyzji itp. Warto jednak pamiętać, źe wspo-

mniane zachowania, obok innych konsekwencji, sta-

nowią hamulce wzrostu płac załóg przedsiębiorstw,
czemu samorząd robotniczy powinien skutecznie prze-

ciwdziałać. W związku z tym i od samych działaczy
system spoleczno-ekonomiczny wymaga nowego spoj-
rzenia na problemy przedsiębiorstwa. Ukazanie się
więc pracy J. BALCERKA wzbudzi z pewnością szcze-

gólne zainteresowanie działaczy samorządu robotnicze-

go i szerszych kręgów naszych praktyków, współpra-
cujących z samorządem. Teoretyczne walory zaś tej
pracy i bardzo bogaty materiał ilustracyjny zaintere-

sują też z pewnością teoretyków zajmujących się fun-
kcjonowaniem samorządu robotniczego.

WOJCIECH PIOTR

PROGNOZY
EKONOMETRYCZNE

Taki tytuł nosi książka ZBIGNIEWA PAWŁOWS-

KIEGO wydana staraniem PWN. „Ostatecznym celem

każdej analizy ekonometrycznej, wyrażającej się zbu-

dowanie^ i statystyczną estymacją odpowiedniego
modelu ekonometrycznego, jest wykorzystanie go do

wnioskowania w przyszłość, a więc predykcji" — pisze
autor.

W początkach ekonometrii wnioskowanie w przysz-

łość było często uproszczone i opierało się w zasadzie

na intuicji. Od pewnego czasu coraz większą wagę

przykłada się do zracjonalizowania i do sformalizowa-
nia metod predykcji. Pojawia się nowy dział ekono-

metrii — teoria predykcji ekonometrycznej — który

rozwija się bardzo szybko i doprowadza do wyraźne-

po postępu w dokładności prognoz. Nadal jednak wic

le problemów teoretycznych i praktycznych nie do-

czekało się rozwiązania, a uściślenia czy wręcz uza-

sadnienia wymagają pewne stosowane już metody.

Z. PAWŁOWSKI podejmuje próbę, prześledzenia,
usystematyzowania | rozwiązania niektórych zagad-
nień. Książka zawiera przede wszystkim materiał do-

tyczący problematyki predykcji ilościowej, punkto-

wej oraz miejsca prognoz ekonometrycznych w go-

spodarce planowej. Inne sprawy poruszane są indy-
widualnie.

Praca składa się z dziesięciu rozdziałów.

Pierwszy z nich poświęcony jest omówieniu roli

prognoz ekonometrycznych w gospodarce socjalistycz-

nej, jako pomocniczego narzędzia planisty, zajmujące-
go się bądź kwestiami mikro- bądź makroekonomicz-

nymi.

W rozdziale drugim można znaleźć próbę odpowiedzi
na pytania o zasadność wykorzystania modelu ekow

metrycznego dla wnioskowania w przyszłość i o wa-

runki, przy jakich jest to możliwe.

Następna, trzecia część to opis wyboru modelu eko-

nometrycznego dla eelów praktycznych.
Rozdział czwarty zawiera sformalizowane pojęcia

predyktora (fest to funkcjał określony w przestrzeni

wszystkich modeli ekonometrycznych, wyjaśniający
kształtowanie się zmiennej prognozowanej) i spis jego
właściwości.

Rozdział piąty omawia mierniki rzędu dokładność

predykcji, a zwłaszcza mierniki ex post, obliczane na

podstawie ciągu obserwacji, prognoz i faktycznych
wartości zmiennej prognozowanej.

W rozdziale szóstym Z. PAWŁOWSKI rozpatruję w

sposób krytyczny klasyczną metodę predykcji na

podstawie modeli jednorównaniowych.

W rozdziale siódmym autor przedstawia predykcję
na podstawie klasycznych modeli tendencji rozwojo-

wej, to ósmym — predykcję w warunkach losowych
zmiennych objaśniających, w dziewiątym — predyk-

cję na podstawie modeli adaptacyjnych, a w dzie-

siątym — niektóre problemy predykcji wektorowej.
K. S.
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A gdzie wielkość

produkcji?
Przed chwila (lepiej półno ntt

wcale!) przeczytałem artykuł pp.
RYSZARDA BĄCZKA I MARKA PO-
NIATOWSKIEGO, zamieszczony w

2G nr 31, pt . „WYMAGANIA FOR-
MUŁY" . Autorzy słusznie pogłębia-
ją uwagi HENRYKA FISZLA. Tam
Jednak, gdzie piszu, to przykład licz-
bowy Fiszla Jest abstrakcyjny, nie
dostrzegajq, te sami popełniają ten
•am grzech. W podanym przez nich

przykładzie liczbowym przedsiębior-
stwo zrezygnuje rzekomo z wpro-
wadzania technologii nr n, gdyż pro-
dukcja dodana spadnie mu szybciej,
niż zatrudnienie. Ależ panowie! Gdzie
uwzględniono wielkość produkcji?
Jeśli technologia nr U pociąga za

sobą wzrost kosztów I spadek zysku,
a nie pociąga zwiększenia wolumenu
produkcji lub poprawy jej Jakości —

to bardzo się cieszę, że nowy sy-
stem nie zachęca do jej wdrażania!
Bozpatrzmv te przynadkl. Jeśli wg
techniki nr I produkcja wynosiła
100 jednostek, to przedsiębiorstwo
realizowało masę dochodu czystego
w wysokości 100 x (30V + 10M) = 1000
Jednostek. Jeśli teraz nowa technika
spowodowała wzrost produkcji tylko
o 10 proc., to masa dochodu czyste-
go wyniesie w tych warunkach
110 X (24V + (M) - 3300 Jednostek.
Oznacza to zmniejszenie dochodu
czystego o 17,S proc., a zatrudnienia
o 20 proc., i więc rzecz zaczyna się
opłacać.

Poprawa jakości z kolei spowoduje
wzrost ceny. W omawianym przy-
kładzie wystarczy zwiększyć cenę o

3 proc., aby rezultat w dziedzinie

opłacalności był Identyczny Jak przy
wzroście produkcji o 10 proc.

Oczywiście autorzy mogą powie-
dzieć, że nowa technika nie zwiększy
produkcji I nie poprawi jakości, albo
nie uczyni tego w wystarczającym dla
zrekompensowania kosztów stopniu.
Czasami tak jest, ale chyba nie za-

wsze. Dlatego autorzy swoim artyku-
łem potwierdzili tezę, że nowy system
sprzyja efektywnym decyzjom w

dziedzinie wprowadzania Dostępu
technicznego, zniechęcając Jednocześ-

nie do postępu dla postępu — prze-
ciwdziała więc tworzeniu nowych
tysry.

MAREK BOBOWSKI
warszaw»

Czy nie za mało

nowych linii

kolejowych?
ZBIGNIEW WYCZESANY w arty-

kule pt. „NIC NIE ZASTĄPI KOLEI"
ZG nr 33) przewiduje, iż najwięk-
szy udział w zapotrzebowaniu na

transport będą miały do roku 1880
różnego rodzaju kopaliny, których
wzrost wydobycia będzie ponad dwu-
krotny. Wobec słabego rozwoju żeg-
lugi śródlądowej przewieźć Je będzie
muslata kolej. W związku z tym po
wyliczeniu rozmaitych przestęwzlęć
organizacyjnych, modernizacyjnych
czy też Inwestycyjnych — autor prze-
widuje budowę około 1000 km nowych
Unii kolejowych. Czy nie za mało?

W moich rozważaniach biorę rok
1870 Jako wyjściowy, w którym kolej
przewiozła liniami normalnotorowymi
370 min ton ładunku oraz co najmniej
dwukrotny do r. 1890 wzrost załadun-
ku. Podzielam pogląd Zbigniewa Wy-
czesanego, że ten dwukrotny wzrost
przewozów towarowych nie obciąży
równomiernie całej sieci PKP, co by-
łoby bardzo korzystne, tylko w prze-
ważającej większości niektóre Unie
głównie magistralne, które są bądź
przeciążone lub zbliżają się do gra-
nic swoich możliwości przewozowych.

Jestem zdania, że każda linia ko-
lejowa powinna posiadać co najmniej
10—1S proc. rezerwę przewozową ce-

lem zapewnienia regularności ruchu.
Na liniach zelektryfikowanych re-

zerwa czasu powinna być powięk-
szona o dalsze 10—12 proc. dla potrzeb
konserwacji sieci trakcyjnej i urzą-
dzeń. Ponadto na Uniach, na których
liają kursować pociągi o szybkościach
ponad 120—200 km/godz rezerwa cza-

su powinna być jeszcze większa.
Biorąc to pod uwagę, uważam, że

linia kolejowa dwutorowa zelektry-
fikowana może przewieźć w ciągu ro-

ku 45 min ton ładunku oczywiście
w obu kierunkach. Zakładając wzrost
średniej odległości przewozu 1 tony

ładunku z 270 km do 350 km, trzeba

dla przewiezienia nadwyżki 270 min
tqn posiadać (270:45X350=2100) 2100
km nowych Unii kolejowych, a nie
100* km, jak podaje Zbigniew Wy-
czesany.

Co zaś do przechodzenia kolei na

tragony o podwyższonym tonażu to
uważam, że trzeba to robić z dużym
umiarem. Należy pamiętać, że dotych-
czas posiadane wagony otwarte wy-
korzystane są w 72 proc ich ładow-
ności zaś kryte zaledwie w 52 proc.
Forsowne wprowadzanie wagonów

clężkoładownych oprócz nledoładowa-
nła wagonów może doprowadzić do
zwiększenia przebiegu tych wagonów
w stanie próżnym.

ZYGMUNT SZKOP
Gdańsk Oiiwa

Skład

wielobranżowy
da duże korzyści

Nawiązując do artykułu JOZEFA
MAŚLANKI (ZG nr 33) w sprawie
składów wielobranżowych, chcemy
podkreślić jak duże korzyści zakłady
powiatu żywieckiego, w tym oczy-
wiście I nasz odniosą Jeśli zlokali-
zuje się w Żywcu hurtownię wielo-
branżową. Przede wszystkim pozwoli
to na ustalanie w zakładzie odpowied-
nio niskich zapasów szerokiego wach-
larza materiałów, co w sumie na pa-
ruset pozycjach da pokaźną, sięgają-
cą kilkuset tysięcy złotych sumę 1 nie
będzie blokować w naszych magazy-
nach (bardzo szczupłych 1 nie do-
stosowanych) przedmiotów, brak któ-
rych odczuwają inne przedsiębior-
stwa.

Pozwoli zaoszczędzić wiele drogo-
cennego czasu pracownikom działu
zaopatrzenia, którzy bardzo często wy-
jeżdżać muszą do odległego Krako-
wa po znikome (ilościowo, wagowo
i wartościowo) partie materiałów, tra-
cąc na to cały dzień.

Zaoszczędzi się kosztów przewozu
tak z uwagi na odległości jak i wy-
korzystanie pojemności i nośności sa-
mochodów. Bardzo często, mimo za-

mawiania stosownych samochodów,
otrzymuje się w PKS pojazdy o noś-
ności przekraczającej kilkakrotnie do-
raźną potrzebę. Nie bez znaczenia
jest — mimo nieczęsto występujących
awarii — sprawa szybkiej dostawy

do zakładu cieftci zamiennych, celem
uniknięcia dłuższych przestojów zde-
fektowanych maszyn 1 urządzeń.

A więc biorąc pod uwagę Uość
I wielkość zakładów w naszym po-
wiecie, Uruchomienie składu wielo-
branżowego w Żywcu przyniesie w
sumie duże efekty — usprawiedli-
wiające jak najszybsze podjęcie osta-
tecznej decyzji 1 Jak najszybsze roz-

poczęcie prac związanych z budową
magazynów.

ŻYWIECKA FABRYKA
SPRZĘTU SZPITALNEGO

Żywiec

Jak ułatwić
obrót ziemią?

IRoinlk dokupujący ziemię od sąsla»-
da musi załatwić różne sprawy t a)
w powiatowym Wydziale Rolnictwa
i u agronoma gminnego, -b) w powia-
towym Wydziale Geodezji, c) w Wy-
dziale hipotecznym Sądu Powiatowe-
go, d) u notariusza, e) w najbliższym
Oddziale Banku Rolnego (jeśli chce
korzystać z kredytu).

Po powiększeniu swego gospodar-
stwa rolnikowi zostanie wymierzony
podatek gruntowy na mocy Ustawy
nr 254. Zastosowanie nowej stopy pro-
centowej w podatku od przychodu
i nowych sum tzw. „ kwotowych"
sprawia, że podatek z każdego hek-
tara wzrośnie.

Przy wszystkich czynnościach we

wszystkich tych urzędach rolnik mu-

si przedstawić szereg dowodów, któ-
rych zebranie zabiera też wiele cza-

su. Wiemy, że. czas rolnika, szcze-

gólnie tego dobrego rolnika, który
powiększa swoje gospodarstwo, który
ziemię dokupuje, jest bardzo cćnny.

Co trzeba uczynić, aby ułatwić,
usprawnić, przyśpieszyć przechodze-
nie ziemi z rąk słabych (w tym z

Pl'7.) w rece silne?
Przede wszystkim należałoby wpro-

wadzić zasadę, że przy łączeniu go-
spodarstw podatek nie Jest wymie-
rzany na nowo, a stosuje się sumę
podatków obciążających dotychczas
łączone gospodarstwa. To jest waru-

nek pierwszy! Poza tym należałoby,
aby w każdej gminie był ktoś, kto
zawodowo będzie się trudnił sprawa-
mi obrotu ziemią, kto będzie nama-

wiał rolników lepszych do powiększa-

nia Ich gospodarstw I ułatwiał Im do-
konywanie wszelkich formalności z

tym związapych. Chodzi o coś w ro-

dzaju pośrednictwa w handlu zie-
mią; o kogoś, kto będzie z formal-
nościami związanymi z tym handlem
doskonale obeznany, kto potrafi prze-
łamywać bariery w obrocie ziemią.
Taki „etat" nie musi kosztować.
Bprzedawca otrzymujący żywą go-
tówkę chętnie uiści 3 proc. prowizji
od sumy transakcji, co będzie uposa-
żeniem pośrednika (instytucji). Boi-
nik-nabywca -chętnie pokryje rzeczy-
wiste koszty przejazdów, korespon-
dencji, telefonów, opłat stemplowych
od podań. I zaświadczeń. Będzie go
to o wiele mniej kosztowało, niż gdy-
by wszystko załatwiał sam.

Ponieważ Banki Spółdzielcze, czy
oddziały Snółdzielnl O"zr*e1no''clowo-
Pożyczkowych, mają powstać w każ-
dej gminie (Istnieją już w przeszło
23 pmln), siWzc, że referat obrotu
ziemią powinien się znajdować w

gminnym SOP-le. Będzie to działal-
ność usługowa i"la rolnictwa zhar-
monizowana z usługową działalnością
gromadzenia oszczędności i kredyto-
wania rolnictwa, Jaką spełniają one

dotychczas.
Zdajemy sobie sprawę, że dziś spra-

wa obrotu ziemią chłopską napotyka
na wielkie trudności. A przecież dla
gospodarki podstawowej lepiej, żeby
ziemia gospodarzy starzejących się,
a nie mających następców, część zie-
mi chlopo-robotników dziś odłogują-
cej. ziemia w gospodarstwach podu-
padłych — jak najszybciej. Jak naj-
sprawniej przechodził* w ręce rol-
ników, którzy mnją silne ręce, mocne

głowy i dysponują dostatecznymi
środkami produkcji lub potrafią po-
sługiwać sie krCVem.

6 STANISŁAW ZDZIARSKI
Warszawa

Jeśli zapali się
las...
Mieliśmy długotrwałą bezdeszczową

pogodę, która stworzyła szczególne
niebezpieczeństwo pożarów. Przy ta-
kiej pogodzie iskrzące się pociągi
Jednak jeżdżą sobie beztrosko bez
zabezpieczenia przeciwpożarowego na

trasie Zielona Góra—Głogów. Widać
kolej hołduje zasadzie — „nie było

nas, był las". Zresztą, Jeśli zapali
się las, to ostatecznie sprawą Ząrzadu
Lasów, a nie PKP. Natomiast jaką*
oszczędność dla kolei — nie trzeba
zakładać zabezpieczeń na komi-
ny parowozów. A może by tak _P0;
łożyć kres tej „zabawie", bo ęnd»
lasów w Zlelonogórsklem mamy bar-
dzo dużo, nie znaczy to Jodnal> ptby
nam na nieb nie zależało. Dobrze
byłoby, gdyby I PKP również doszły
do tego wniosku. «? »•

Zielona Góra

A może pouczyć?
Nie mam zamiaru pomstować na

warszawską komunikacje miejską.
Wiadomo — ma trudności i z taborem
1 z kadrami. Sezon poza tym Jest
urlopowy. Trzeba więc stać na przy-
stanku 1 czekać cierpliwie na atitobus.
Czekałem właśnie na pośpieszny „B".
Przejechało 5 autobusów pośpiesz-
nych „A". Jest to Unia szczególnie
uprzywilejowana nie tylko Jakością
autobusów ale 1 częstotliwością Ich
kursowania. Może taka będzie ndsza
komunikacja w niedalekiej przyszło-
ści. Oby! -

Na razie człowiek czeka I tłoczy
się. To jeszcze można znieść. Dener-
wuje jednak nieliczenie się z pasaże-
rami, zwykle chamstwo. 10 sierpnia je-
chałem autobusem pośpiesznym „B "

(nr boczny 62). Kierowca zatrzymał
się przed domem studenckim „Riwie-
ra" I stwierdził, że dalej nie Jedzie.
Podniósł się oczywiście, protest.
Wszyscy się śpieszyli, zapłacili 3 zł
ca bilet, a teraz musieli wysiąść da-
le U u od przystanku...

Kierowca nie próbował wyjaśniać.
Zachowywał się tak, że odnosiło się
wrażenie, Jakby znudziło mu się po
prostu wożenie pasażerów i ma za-

miar wstąpić do kawiarni naprzeciw.
Z miną, która mówiła „mam was
w nosie" zamykał tylko okna, żeby
nie słuchać cierpkich uwag pod wła-
snym adresem.

Być może powód zatrzymania auto-
busu był niezmiernie ważny, może
dalsza Jazda groziła bezpieczeństwu
podróżnych! Gdyby jednak kierowca
wstał — głośno przeprosił pasażerów
1 wyjaśnił z Jakich przyczyn dalej
Jechać nie 'może, nikt by nie prote-
stował.

Ba, gdyby...!
STEFAN HANECKI

Warszawa

AKTUALNOŚCI

INWESTYCJE PO SIEDMIU
MIESIACACH

Działalność inwestycyjna w ok-

resie 7 miesięcy br. cechowała

wysoka dynamika nakładów

(25 proc.) i wysokie zaawanso-

wanie realizacji zadań planowych
(ok. 55 proc. wobec ok. 54 proc.

w analogicznym okresie ub.r .)
oraz wcześniejsze przekazanie do

eksploatacji szeregu obiektów

ważnych dla rozwoju gospodarki.
Według planu w omawianym ok-

resie miało być przekazane do

eksploatacji 35 zadań inwestycyj-
nych szczególnie ważnych dla go-

spodarki, a przekazano ich 37, w

tym 17 w terminach wcześniej-
szych od planowanych.

Równocześnie jednak sygnali-
zowano znaczne opóźnienia w re-

alizacji szeregu obiektów inwe-

stycyjnych, które powinny zostać

przekazane do eksploatacji w II

półroczu br. dotyczy to zwłaszcza

obiektów w Zamojskich Fabry-
kach Mebli, walcowni w Hucie

„Zawiercie", obiektów w zakła-

dach „Elana" w Toruniu oraz por-

tu załadunków masowych w świ-

noujściu, który miał zostać uru-

chomiony w czerwcu br.

Opóźnienia robót są związane
z brakami zaopatrzenia materia-

łowego i trudnościami naboru si-

ły roboczej. (Sb)

PRZECIĘTNA PŁACA
MIESIĘCZNA

W skali całej gospodarki uspo-

łecznionej w lipcu br. nadal ut-

rzymała się wysoka dynamika
wzrostu przeciętnej płacy netto

(9 proc.), co łącznie za 7 miesię-
cy zapewnia tempo jej wzrostu

w granicach 9,4 proc. (wobec 6,6
proc. założonych w planie rocz-

nym). Oznacza to zarazem, że

przeciętna miesięczna płaca netto

w lipcu br. wyniosła 2 745 zł i by-
ła o 226 zł wyższa niż w lipcu
ub.r ., a w skali 7 miesięcy śred-

nia płaca netto wyniosła 2 693 zł

miesięcznie i była o 232 zł wyż-
sza niż przed rokiem.

Na wspomniany wzrost prze-

ciętnej płacy w granicach 9,4
proc. ok. 5,9 proc. przypada na

wzrost płacy z tytułu opłacenia
wzrostu wydajności pracy, awan-

sów i przeszeregowań i 3,5 proc.

na regulacja Płac. (Sb)

WYKORZYSTANIE CZASU
PRACY

Wykorzystanie czasu pracy w

przemyśle robotników grupy

przemysłowej i rozwojowej uleg-
ło w I półroczu br. w stosunku do

analogicznego okresu roku ubieg-
łego pewnemu pogorszeniu.

Udział godzin przepracowanych
w nominalnym czasie pracy wy-

niósł 86,6 proc., wobec 87,1 proc.

przed rokiem.

Na godziny nieprzepracowane
złożyły się:

# absencja chorobowa — 64,1

godzina na robotnika, co stanowi

5,6 proc. nominalnego czasu pra-

cy (przed rokiem 5,4 proc.);
# urlopy macierzyńskie — 9,7

godzin, co stanowi 0,8 proc. no-

minalnego czasu pracy (przed ro-

kiem 0,5 proc.);
# przestoje — 3,4 godzin, co

stanowi 0,3 proc. nominalnego
czasu pracy (stan bez zmian);

0 nieobecność nieusprawiedli-
wiona — 2,9 godzin, co stanowi

0,2 nominalnego czasu pracy.

Pozostałe godziny nieprzepraco-
wane — to urlopy wypoczynkowe
i zwolnienie do prac społecznych.

Na 1 robotnika przypadało
równocześnie w I półroczu 33,8

godzin nadliczbowych.
- Warto tu podkreślić, że współ-
czynnik zmianowości obniżył się
w przemyśle do 1,57 (przed ro-

kiem — 1,62). Na pierwszej zmia-

nie (bez tzw. ruchu ciągłego) pra-

cowało 58,6 proc. ogółu robotni-

ków bezpośrednio produkcyjnych,
na II zmianie — 29,2 proc., na

III zmianie — 11,9 proc. Sech.

ZMIANY W STRUKTURZE
ZAPASÓW RYNKOWYCH

Tempo wzrostu zapasów rynko-
wych (6,6 proc. wzrostu w czer-

wcu br. w porównaniu z czerw-

cem ub.r.) jest niższe od tempa
wzrostu sprzedaży (ok. 12 proc.).
O tym wzroście zapasów decyduje
jednak wyłącznie wzrost zapa-

sów towarów nieżywnościowych
(o 8 proc.) . Zapasy żywności uleg-
ły bowiem obniżeniu (o 1,8 proc.).

Szczególnie wysoki był w I

półroczu br. wzrost zapasów wy-

robów dziewiarskich (o 20 proc.),
wyrobów przemysłu odzieżowego
(o ok. 19 proc.), wyrobów poń-
czoszniczych (o ok. 22 proc.). Na-

dal występowały natomiast braki

zaopatrzenia w niektóre artykuły
wyposażenia mieszkań, a zwłasz-

cza zaopatrzenia w meble i lo-

dówki. (Sb)

PRZEMYSŁ MASZYNOWY
NA RYNEK

W bież. roku przemysł maszy-

nowy dostarczy na rynek wew-

nętrzny za 46 mld zł, tj. prawie
o 1/5 więcej towarów niż w 1972 r.

W I półroczu dostawy przek-
roczyły 23,6 mld zł. Oznacza to

wykonanie zadań całorocznych w

51,3 proc. Na rynku znalazło się
m.in. 1,5 tys. dodatkowych samo-

chodów osobowych „Syrena",
18,5 tys. telewizorów, 16 tys. mag-

netofonów, 4,5 tys. maszyn do

szycia, 2 tys. pralek i wiele in-

nych wyrobów. Równocześnie

ukazało się 128 nowych lub zmo-

dernizowanych wyrobów. Były to

w wielu przypadkach dopiero
serie informacyjne.

W II półroczu br. przemysł
p^fcffiże iri.in. ók: 55(0 tyś. ' radio-

odbiorników ok. 340 tys. telewi-

zorów, 170 tys. magnetofonów,
260 tys. lodówek, 230 tys. odku-

rzaczy, ok. 390 tys. rowerów i

72 tys. motorowerów. Dostawy sa-

mochodów osobowych mają wy-

nieść 20,5 tys. sztuk.

Mimo to handel sygnalizuje po-

ważne braki na rynku w więk-
szości asortymentów dostarczo-

nych dla potrzeb rynku przez

przemysł maszynowy (msk).

REALIZACJA PRODUKCJI
DODATKOWEJ

W okresie 7 miesięcy br. w ra-

mach tzw. produkcji dodatkowej,
zadeklarowanej przez przedsię-
biorstwa ponad założenia planu
wytworzono towary wartości ok.

19 mld zł, tj. 66 proc. zgłoszo-
nych na br. ponadplanowych do-

staw. Wydaje się jednak, że sto-

sunkowo słabiej są realizowane

zadania dodatkowe w zakresie

produkcji artykułów rynkowych.

Najbardziej zaawansowały rea-

lizację dodatkowych zadań pro-

dukcyjnych przedsiębiorstwa w

ministerstwach Górnictwa i Ener-

getyki (89,4 proc.), Przemysłu
Ciężkiego (87,2 proc.) i Przemysłu
Chemicznego (76,1 proc.). Słabiej
natomiast jest zaawansowana re-

alizacja produkcji dodatkowej w

przedsiębiorstwach Ministerstwa

Przemysłu Lekkiego (61,4 proc.),
Leśnictwa i Przemysłu Drzewne-

go (57,3 proc.) oraz Budownictwa

i Przemysłu Materiałów Budow-

lanych (ok. 62 proc.). Minister-

stwom tym podlegają, jak wiado-

mo, przedsiębiorstwa dostarczają-
ce wiele poszukiwanych na rynku
towarów. (Sb)

INWESTYCJE W PRZEMYŚLE
MLECZARSKIM

W bież. roku na inwestycje
przeznaczono w przemyśle mle-

czarskim około 3 200 min zł tj.
blisko trzykrotnie więcej niż w

roku 1970. W latach 1974—1975

wydatki inwestycyjne powinny
wynieść po ok. 5 miliardów rocz-

nie.

Rozpoczęto już budowę pier-
wszych czterech zakładów pro-

szkowni mleka zlokalizowanych
w Krasnymstawie, Radomsku,

Ostrołęce i w Bielsku Podlaskim.

W przyszłym roku rozpoczyna

się budowa kolejnych 5 zakładów.

Będą to wytwórnie o zdolności

produkcyjnej po 400 tysięcy lit-

rów dziennego przerobu każda.

Przekazanie do użytku nowych
obiektów umożliwi zwiększenie
produkcji proszku mlecznego w

1975 r. do blisko 150 tys. ton.

Program inwestycyjny przewi-
duje budowę wielu innych zakła-

dów mleczarskich. I tak np. w

najbliższym czasie rusza budowa

zakładów mleczarskich w Wał-

brzychu, Wrocławiu, Bydgoszczy
i Kołobrzegu. W przyszłym roku

pierwszy camembert, brie i inne

sery miękkie powinna dostarczyć
wytwórnia powstająca w Toma-

szowie Mazowieckim. Znacznie

zwiększa się moce produkcyjne
głównych dostawców serów

miękkich m.in. zakładów w

Gnieźnie. W tym roku ruszy zak-

ład w Nowych Tychach nastawio-

ny na wyrób serów topionych.
W trakcie budowy są nowe se-

rownie w Ciechanowie i w Ostro-

wi Mazowieckiej. Program prze-

widuje także modernizację i roz-

budowę kilku wytwórni.' serów

twardych w województwie biało-

stockim, ' olsztyńskim i in-

nych. (msk)

OBNIŻENIE SPRAWNOŚCI
REMONTÓW CIĄGNIKÓW

Przedsiębiorstwa mechanizacji
rolnictwa przyjęły w okresie 7

miesięcy br. mniej ciągników do

remontu niż przed rokiem (o ok.

7 proc.). Pomimo to na koniec lip-
ca pozostawało w remoncie ok.

1750 ciągników, tj. o 22 proc.

więcej niż przed rokiem. Liczba

wyremontowanych ciągników w

okresie 7 miesięcy br. spadła bo-

wiem o 10 proc.

To obniżenie sprawności re-

montów ciągników w pewnej
mierze jest związane ze zwięk-
szeniem wysiłków przedsiębiorstw
mechanizacji rolnictwa na rzecz

remontu kombajnów, których
wyremontowano w okresie 7 mie-

sięcy br. o ok. 50 proc. więcej niż

przed rokiem. W niczym nie zmie-

nia to jednak faktu, że znacznie

wzrosła liczba traktorów oczeku-

jących na remont. (Sb)

MIMOCHODEM

Pewien działacz związków zawodowych w jednym z większych zak-
ładów produkcyjnych stolicy, w rozmowie o sposobie organizowania
wypoczynku wakacyjnego dla młodzieży ze szkoły przyzakładowej,
szczerze poinformował mnić, że tak w zasadzie urlop czy wakacje,
to osobista sprawa zainteresowanego.

Byłem najpierw zaszokowany takim podejściem do sprawy, która

wydawała mi się niesłychanie ważna ze społecznego punktu widzenia.
Aż do tej rozmowy myślałem sobie, że nasze urlopy spędzamy źle,
niewłaściwie.

I myślałem sobie (jeszcze przed tą historyczną rozmową), że nale-

ży szeroko propagować, zachwalać i doradzać aktywny wypoczynek.
On bowiem ma być najlepszy, najskuteczniej regeneruje się siły jeż-
dżąc na rowerze, pływając kajakiem lub żaglówką, czy wreszcie włó-

cząc się po górach i pogórzach. Wtedy człowiek i wypoczywa i kraj
swój poznaje. I marzyłem sobie, jak to będzie pięknie, gdy turystyka
kwalifikowana stanie się powszechna, gdy na szlakach spotykać się
będą dyrektorzy ze swoimi robotnikami i uczniowie z nauczycielami,
zaś baza, czyli zaplecze wystarczy do obsłużenia tej masy urlopowych
włóczęgów, żądnych świeżego powietrza i doznań estetycznych. A prze-
de wszystkim, to widziałem w swych utopijnych marzeniach działa-

ZNACZY - NIE CHCĄ
czy, który pierwsi wyjdą na szlaki, dadzą przykład innym i po-
ciągną za sobą.

Takie to mi się snuły myśli i marzenia. Biję się w piersi i przyznaję
otwarcie, że czyniłem niesłusznie, bo rację miał mój rozmówca.

Istotnie, wypoczynek — w przeciwieństwie do pracy, która jest zja-
wiskiem społecznym i w ogólniejsze procesy uwikłanym — to indy-
widualne, prywatne zagadnienie i zainteresowanie społeczeństwa i je-
go reprezentantów ograniczyć się powinno najwyżej do ilościowego
potraktowania tej kwestii: ile dni urlopu, ile dni pracy w tygodniu
itd. Natomiast stroną jakościową, czyli zagospodarowaniem swych dni

wolnych, musi się zająć każdy z osobna. To znaczy można mu zapro-
ponować taką czy inną formę wypoczynku, czemu nie. Lecz przecież
znacznie prościej jest zorganizować wczasy wypoczynkowe dla załogi
w jakimś domu wypoczynkowym w Szczawnicy lub Kołobrzegu.
O wiele trudniej jest wysłać ludzi na obóz wędrowny czy spływ
kajakowy. Karmi się wówczas nie z kotła i zaopatrywać się trzeba

w detalu, a nie w hurcie. I grupy są znacznie mniejsze. A ile sprzęta
trzeba zapewnić tym grupom! Ile rowerów, kajaków, plecaków i na-

miotów. Skąd wziąć wyspecjalizowaną kadrę przewodników i wy-
chowawców, jeśli obóz jest dla młodzieży szkolnej?

Zresztą, gdy chodzi tylko o uczniów ze szkół przyzakładowych, to

probłem przestaje być tak trudny — właściwie ponad połowa wraca

na wakacje do domów rodzinnych na wsi. Pozostałym przyzna się
kilka miejsc w domach wczasowych. Nie ma zresztą większego sensu

robić dla nich jakichś specjalnych obozów wędrownych. Nie pojadą.
Są bowiem, jak mnie uświadamiał ów działacz związkowy, zbyt leniwi
i wygodni. Nauczono ich tego na koloniach letnich, gdzie wszystko by-
ło gotowe i podane prosto do buzi. Nie trzeba było niczego zdobywać
ani szukać, żaden wysiłek nie był konieczny.

Np. w jednym z wielkich zakładów Warszawy na obóz wędrowny
zgłosiło się 6 osób. Załoga liczy, nawiasem mówiąc, 10 tysięcy łudzi!

Znaczy, nie chcą. Najlepszy dowód, że młodzież ze szkół przyzakłado-
wych na obozy nie jeździ. Po co więc ich namawiać i przekonywać?

A mnie się wydawało, że nowy sposób spędzania urlopu zacznie się
właśnie od młodych, tymczasem oni są „leniwi".

I kto by to pomyślał. PIOTR
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