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Płace rosnę szybko i odczuwalnie. Wraz ze wzrostem

płac rosną również społeczne świadczenia ubezpie-
czeniowe, uzależnione przecież na ogół od wielkoś-
ci funduszu płac. Nie ma tu jednak autonhatyzmu.
Oczywiście na wzrost wypłat dokonywanych przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpływa zarówno
wzrost liczby zatrudnionych, jak i wysokość ich za-

robków oraz obejmowanie systemem ubezpieczenia
nowych grup ludności, ale w niemniejszym stopniu
wpływa również sytuacja, w jakiej znajduje się każ-
dy człowiek, sytuacja rodzinna, zdrowotna. System
świadczeń ubezpieczeniowych z samego swego
charakteru dotyczy losu jednostki. Zaspokaja potrzeby,
których hierarchia ogólnospołeczna załamuje się
różnie w pryzmacie indywidualnych potrzeb.

JEDNYM wydaje się, ż§ proble-
mem najważniejszym jest sprawa
pomocy rodzinie, zwłaszcza wielo-

dzietnej, będącej-w'trudnej sytuacji
materialnej, innym — warunki by-
.tu ludzi w podeszłym wieku, jeszcze
innym — pomoc człowiekowi w cho-
robie. Trudno jest więc ustalić pre-
cyzyjną skalę i hierarchię potrzeb
społecznych, tym bardziej, że nara-

stały one od lat, potęgując niepra-
widłowości i dysproporcje w sytua-
cji materialnej poszczególnych grup
ludności. Obecnie uregulowanie ja-
kiejkolwiek z tych spraw wymaga
ogromnych nakładów.

WZROST O 24 MILIARDY

W grudniu 1970 roku suma wszy-
stkich wydatków na świadczenia

ubezpieczeniowe wynosiła około 51
mld złotych. W 1973 roku sięgnie
ona do 75 miliardów. A więc w cią-
gu trzech lat nastąpi wzrost o 24

miliardy, tj. o 47 proc.

Wzrost ten jest szybszy zarówno
od wzrostu przeciętnej płacy, jak i

wzrostu całego ^osobowego funduszu
płac, co wynika z podwyższenia wy-
sokości wielu świadczeń.

Czy zmiany, które zaszły w ostat-

nich trzech latach w społecznym sy-
stemie ubezpieczeniowym są zgodne

z postulatami zgłaszanymi w przed-
zjazdówej dyskusji, a następnie
przyjętymi — jako zadania partii i

rządu. —^ w Uchwale VI Zjazdu
KC PZPR?

Chcąc sformułować odpowiędż na

to pytanie, przyjrzeć się trzeba naj-
pierw strukturze wydatków ZUS.
Świadczenia te dzielą się na krót-
ko- i .długoterminowe. Do tych
pierwszych należą: zasiłki rodzinne,
chorobowe i z tytułu opieki nad cho-

rym, szpitalne i sanatoryjne,,' poło-
gowe czyli .macierzyńskie, pokarmo-
we i pogrzebowe. Świadczenia dłu-

goterminowe to emerytury i ren-

ty.
Wśród świadczeń krótkotermino-

wych największe sumy przeznacza
się na zasiłki rodzinne. W tym roku

wypłaci się z tego tytułu około 12
mld złotych. Następną pozycję zaj-
mą zasiłki chorobowe i z tytułu
opieki nad chorym, które w tym ro-

ku zamkną się. sumą 7,5 mld złotych
(w budżecie ZUS — część bowiem

zasiłków, jeśli przekraczają one

ustalone limity, pokrywać muszą sa-

me zakłady pracy i te koszty wyno-

szą ponad pół miliarda zł). Wydatki
ZUS na zasiłki sanatoryjne i poło-
gowe wynoszą ok. 1 mld każde.

Jeśli jednak wziąć pod uwagę tem-

po, w jakim rosną w ostatnich la-
tach sumy wydatkowane na poszcze-

gólne świadczenia, to okaże się, 4e

np. w 1972 roku, w porównaniu do
roku 1970, suma przeznaczona na

zasiłki rodzinne zwiększyła się o

niecałe 25 proc., podczas gdy zasiłki

połogowe tzn. macierzyńskie i cho-
robowe wzrosły więcej niż o połowę.

Czy jest to zgodne z odczuwanymi
potrzebami społecznymi? W jakim
stopniu odpowiada to sformułowanej
w Uchwale VI Zjazdu tezie, że dą-
żyć należy „do poprawy warunków

bytowych rodzin, w tym zwłaszcza

jedynych żywicieli, rodzin, które ma-

ją niskie dochody i żyją w trudnych
warunkach materialnych".

POMOC RODANIE

Trzeba przede wszystkim stwier-

dzić, że jeśli suma wypłat zasiłków

rodzinnych wzrosła o 25 procent, to
z tego- tylko w 6 procentach wzrost

ten wywołany był zwiększeniem, licz-:
feż świajjjcżęń i podwyższeniem — w

połowie 1972 r.-.' granicy wieku dzie-
ci- uprawnionych do dalszego- pobie-
rania zasiłków rodzinrtych (nawet je-
śli korzystają ze stypendiów w szko-
łach średnich). Natomiast w 19 .proc.
— podwyżką samych świadczeń.

Podwyżka ta — wprowadzona w ży-
cie 1 stycznia 1971 roku — objęła
tyikó pewną , część rodzin, w których
dochód nie przekracza tysiąca zł na

osobę. Rodzinom tym podwyższono
zasiłki na pierwsze dziecko z 70 do
HO zł,, na drugie —. ze 105 do 150 zł,
natrzecie—ze135do190zł,ana
każde następne ze 155 do 210 zł (oraz
z 30 lub 37,5 do 70 zł na małżonka).
W sumie, mimo że podwyżka świad-
czeń na każde dziecko nie przekra-
czała 50 zł i objęto nią tylko około

1,5 miliona rodzin, już w 1971 r.

wydatkowano na ten- cel' ponad 2 mi-

liardy zł.

Najważniejsze jest to, że po raz

pierwszy w niezmienionym od lat,
przestarzałym systemie zasiłków ro-

dzinnych wprowadzono kryterium
dochodów w rodzinie. Jest to spra-
wa o kapitalnym znaczeniu. W sy-
tuacji, kiedy płace rosną szybko i
uzależnione są od wkładu pracy,
musi niewątpliwie wzrosnąć egalita-
ryzująca rola świadczeń ubezpie-
czeniowych, zwłaszcza tych, któ-
re dotyczą dzieci i w założeniu zmie-
rzać powinny do zapewnienia rów-

nego startu młodemu pokoleniu.

ANNA KUSZKO

Można stwierdzić, że wprowadzone
w styczniu 1971 r. podwyższenie za-

siłków w zależności od dochodu na

osobę przyniosło niewątpliwie znacz-

ną poprawę sytuacji materialnej ro-

dzin wielodzietnych. Postawiono

więc na razie w tej dziedzinie pier-
wszy krok, wytyczono kierunek
zmian w systemie zasiłków rodzin-

nych, które — zgodnie z postulata-
mi VII Plenum KCPZPR — wy-

magają generalnej reformy.
W ostatnich trzech latach podję-

to również wiele innych decyzji", ma-

jących bezpośredni wpływ na sytua-
cję rodziny, na stwarzanie jej— jak
to określa Uchwała VI Zjazdu
„niezbędnych warunków do umoc-

nienia funkcji opiekuńczo-wychó-
wawczych... do harmonijnego godze-
nia interesów rodziny i samych ko-
biet z potrzebami gospodarki naro-

dowej''

Sprawa o dużym -^n&jzenjfa^lSst tu

"przede frszystkini' wprotaadzone "od
1 lipca 1972 roku przedłużenie płat-
nych urlopów macierzyńskich z .12
do 16 tygodni po urodzeniu pierwsze-
go dziecka-i . do 18 tygódni po uro-

dzeniu następnych dzieci.- W 1973 ro-

ku wypłaty świadczeń z tego tytu-
łu wyniosą prawie miliard złotych,
podczas gdy w 1970 roku kształtowa-

ły się w granicach 460 ;milionów. We
wzroście tej sumy proporcje wpływu
wysokości świadęzeń związanych ze

wzrostem płac w stosunku do liczby
dni zasiłkowych kształtują się jak
1:3. Liczba dni zasiłkowych wzrosła
o prawie 40 proc.

Poprzedziła tę niezwykle ważną
ustawę w sprawie przedłużenia płat-
nych urlopów macierzyńskich, pod-
jęta na początku roku 1972, również

zapowiedziana na VI Zjeździe, decy-
zja przedłużenia bezpłatnych urlo-

pów macierzyńskich z jednego , roku
do trzech lat bez utraty uprawnień
pracowniczych i ubezpieczeniowych.

Najważniejszą jednak decyzją z te-

go właśnie zakresu jest wprowadzo-
ne w styczniu 1972 r. przedłużenie
prawa do korzystania ze zwolnie-
nia z pracy w związku z chorobą
dziecka wszystkim kobietom pracu-
jącym do 60 dni w ciągu roku i przy-
znanie robotnicom w tym czasie za-

siłku chorobowego w wysokości 100
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Wajdy arii Pendereckiego nie da się zaprogramować ani obliczyć
nakładów, które dpdią w elekcie „Kanał" lub „Pasję według
świętego Łukasza*'. Sposoby wydatkowania nakładów, na działal-
ność podstawowq w kulturze i na jej rozpowszechnianie powinny
być zróżnicowane.. .

Patrz: Ernest Skalski. «-Kultura nas nie rujnuje, str. 3.

ILIONY

ZASZYTE

RĘKAWIE

„Ogólna 'forma odzieży 'jest luźniejsza, obszerniejsza, pozwalająca nadużą 'swobodę-rucJiów:...'Generalną-tendencją jest dążenie dó

wygody, miękkości i „kobiecości" w sylwetce damskiej... W ograniczony sposób stosuje się^elementy odzieży męskiej. Istnieje co praw*
ida styl na „1'homme demode, czy grand pere d'autrefois", gdzie przez zastosowanie, detaiv męskiego ubioru-raczej podkreśla się ko-,
biecość..."

(Z materiałów informacyjnych Zjednoczenia Przemysłu^Odzieżowego na'Targi Krajowe ,;,Jesien 72").
i,"Płaszcze 'dla pań ó sylwetTcacK D — szyte są także z tkanin w duże kraty o jaskrawych Koloręch, nadających się dla osób; szczupłycKi
Płaszcze niejednokrotnie mają wady króju, przy czym powtarzającą się wadą jest zly krój rękatya (rękaw za wąski i za mały pod*
krój pachy). Klientki narzekają, że fasony płaszczy są niezgrabne, występują dysproporcji rkiędży szerokością w ramionach i biodrach

oraz między długością płaszcza a długością rękawa. Wiele modeli ozdobionych jest brzydkim sztucznym futrem, nadającym - całości

tandetny wygląd"i
(Z informacji kierowników największych społemowskich-sklepów i stoisk z odzieżą w SDH.f,

ZOFIA DŁUGOSZ

DWA' teksty — dwa światy. Tam

finezja, wykwint, wyrafinowa-
nie, język paryskich1 salonów

mody, słowem — europejskie zadę-
cie. Tu — rzeczywistość skrzecząca
źle wszytym rękawem i innymi naj-
prymitywniejszymi wadami kroju.

Czyż nie jest to właśnie celna cha-

rakterystyka sytuacji panującej na

naszym rynku odzieżowym? - •

POCIĄGNIJMY RACHUNEK...

Kwestia dobrego kroju odzieży,
najistotniejszego elementu szeroko

pojętego wzornictwa riie zaprząta u

nas niczyjej uwagi w takim stopniu,
na jaki zasługuje. Producenci zajęci

są głównie modernizacją, opanowy-
waniem nowych u nas technologii,
wojowaniem z niesfornymi maszyna-
mi. W obrzędowym korowodzie po-
kazów mody, „kolekcji wiodących"
pokazów branżowych, targowych itp.
— dominują linie, style (graiid pere
d'autrefois), pruskie błękity, oranże
i butelkowe -zielenie. Ekonomiści w

przemyśle lekkim uznaliby za rzecz

poniżej godności zajmowanie się
wpływem źle skrojonych rękawów
na efektywność nakładów.'

Tymczasem gdyby sporządzić'„ra-
chunek ciągniony", sięgając od kon-

fekcji wstecz dó kosztów produkcji
tkanin i nakładów ną jej unowocze-

śnienie, przez produkcję przędz aż
do kosztów surowca, który w dużej.

mierze' importujemy po . coraz -wyż-
szych cenach (wełna) wreszcie do

produkcji i. importu technicznego
wyposażenia dla przemysłu lekkie-

go — okazałoby się niechybnie, że
ów sknocony rękaw kosztuje^nai'Sta-
nowczo zbyt wiele.

W 1972 roku wyprodukowaliśmy w

kraju 1298 min metrów tkanin,\ (bis
dzianin) z czego ok. 597. min metrony

: (46, proc.) przerobiono na konfekcję.-

Licząc z dzianinami'na gotową odzież

przetwarza się 55^-6(3 proc. materia-
łów. Przemysł odzieżowy ina ambicję
jeszcze większe, 'powołuje' się ,na;

przykład Czechosłowacji i NRD, gdzie
wskaźnik ów przekracza 70. proc.',
i na kraje najbardziej rozwinięte go-
spodarczo, w, których waha - się ,w-

granicach 90—95 proc. Amhicje może
i zdroWe, ale pod warunkiem, że pro-
dukcja gotowej odzieży nie będzie
oznaczała psucia tkanin.

Na modernizację i rozwój przemy-
słu odzieżowego przeznacza się w tej
pięciolatce 1450 min zł. Nakłady te

procentują ilością, produkcja tego
przemysłu wzrasta ostatnio w gra-
nicach 13—15 proc. .rócznie. Szybciej
jednak od niej rosną zapasy odzieży,
w handlu. 30 czerwca br, wartość'
ich wyniosła 17871 min zł, co w po--'
równaniu do okresu sprzed roku
oznacza wzrost o 2821 min zł, czyli

DOKOŃCZENIE NA STR. 4;



PRO BLEMACH GOSPODARCZYCH

Cechą charakerystyczną ostatnich trzech lat jest nie
tylko wysokie tempo wzrostu produkcji i dochodu

narodowego oraz plac realnych i spożycia, ale także
bardzo duże tempo wzrostu inwestycji. Na tle tych
wyników, a także na tle wcześniejszych doświadczeń

rozwojowych i niektórych teorii wzrostu gospodar-
czego rozwinęła siv' dyskusja na temat możliwości

utrzymania wysokiego tempa wzrostu inwestycji I jego
skutków dla wzrostu stopy życiowej. W dziewiątym
numerze NOWYCH DRÓG glos w tych sprawach za-

biera ALBIN PŁOCICA w artykule pt. „Czy Inwesty-
cje zagrażają stopie życiowej?".

Autor stwierdza, że wysokość stopy inwestycji nie

jest jedynym, ani nawet najważniejszym, czynnikiem
kształtującym relacje między inwestycjami a wzros-

tem spożycia w gospodarce. Wzrost stopy inwestycji
nie może oznaczać zahamowania tempa wzrostu spo-
życia lub obniżenia jego poziomu, a odwrotnie —

może nawet prowadzić do szybkiego ich wzrostu. Wy-
maga to jednak spełnienia pewnych warunków.

Ważnym czynnikiem wpływającym na te relacje
jest struktura inwestycji rozpatrywana z punktu wi-
dzenia ich kapitalochlonnoścl 1 uzyskiwanych efek-
tów produkcyjnych, usługowych i konsumpcyjnych.
Dalszymi czynnikami sa: stopień wykorzystania zdol-
ności produkcyjnych, poziom organizacji procesów
inwestycyjnych, sprawność przebiegu tych procesów
1 ich efektywność. Na związek stopy inwestycji I spo-

życia wpływa silnie także handel zagraniczny, jego
struktura, efektywność oraz udział kredytów w finan-
sowaniu inwestycji w danym okresie.

Pierwszy z tych czynników ma szczególne znacze-

nie. Przy jednakowej bowiem stopie inwestycji I róż-

nej ich strukturze, zarówno poziom, jak i tempo
wzrostu 'spożycia moga być różne. Im wyższy jest
udział w całości nakładów inwestycji nastawionych
na produkcje towarów konsumpcyjnych i na rozbu-

dowę usług dla ludności, tym lepsze sa warunki dla
wzrostu stopy spożycia i poziomu życiowego. Nie na-

leży jednak zapominać o potrzebie umiejętnego rów-
noważenia nakładów na te cele; konieczny jest odpo-
wiednio szybki rozwój środków produkcji dla zaspo-
kojenia potrzeb wytwórczych zarówno środków kon-

sumpcji, jak i przemysłu środków produkcji.

Równocześnie trzeba zdać sobie sprawę z tego, że

przy jednakowej stopie inwestycji 1 ich strukturze

galęziowo-branżowej poziom i wzrost spożycia będą
tym większe, im bardziej efektywna będzie struktura
techniczna inwestycji, niższa ich kapltałochlonność
i krótsze cykle realizacji. Wzrost poziomu spożycia
następować może również przy wzroście stopy inwes-

tycji w gospodarce, jeśli struktura inwestycii zapew-
niać będzie niezbędny wzrost dóbr 1 usług konsump-
cyjnych lub opłacalny eskport środków produkcji
1 impor^ towarów konsumpcyjnych.

Te wszystkie sprawy — jak stwierdza A. Płocica —

w dotychczasowej dyskusji poruszano w zbyt małym
stopniu. Większość poglądów oparta była bądź na

uproszczonych modelach wzrostu gospodarczego (tu
uwaga o brakach w teorii), bądź na zbyt wąskim za-

kresie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego,
badź wreszcie — na obiegowej koncecpji „podziału
bochenka chleba" (tu uwaga o polityce deflacyjnej
ubiegłego okresu 1 nawykach myślowych z tych cza-

sów).
Autor poglądów tych nic podziela. Ale równocześnie

przestrzega przed popadaniem w druga skrajność. Nie
można bowiem nie dostrzegać rzeczywistych ograni-
czeń — zarówno społecznych, jak i ekonomicznych —

wzrostu inwestycji, a także sprzeczności jakie wystę-
pują w pewnych warunkach między wzrostem inwes-

tycji I spożycia. Nie jest możliwe jednoczesne zwięk-
szenie w dochodzie narodowym zarówno udziału aku-

mulacji, jak I spożycia.

Możliwy jest natomiast jednoczesny, dynamiczny
wzrost rozmiarów inwestycji i konsumpcji wówczas,
gdy mamy do czynienia z odpowiednio dużym wzro-

stem dochodu narodowego, i ze skracaniem cykli in-

westycyjnych oraz poprawa efektywności inwestycji.
Te czynniki, wzmagające wzrost społecznej wydaj-
ności pracy, stanowią podstawowe warunki powodze-
nia w dziedzinie jednoczesnego I dynamicznego roz-

woju kraju oraz wzrostu stopy życiowej ludności.

Możliwości tych nie można rozpatrywać w innym
ujęciu, sprowadzającym się do tego że strumienie

Inwestycji I spożycia sa nienależne od sjebie ie do-
chód narodowy nie dzieli się. lecz składa

lacji i spożycia, co ma uzasadnić możliwość jedno-
czesnej wysokiej dviiamiki inwestycji i ^łyelą

Inwestvcie nie finansują sie też same. Wzrost spo-
życia i inwestycji pokrywany jest w końcu z przyrostu
dochodu narodowego. W gosyoćarce istnieje zawsze

możliwość 1 konieczność alternatywnego wykorzysta-
nia ramowej struktury dochodu ńarodowego na ccie

spożycia lub inwestycji, na zaspokojenie bJ^ąceKO
spożycia, ale także 1 na dalszy rozwój produkcji.
Dlatego też nie można propenować dowolnie wyso-
kiego tempa wzrostu inwestycji, gdyż może to dopro-
wadzić do spadku tempa wzrostu, a nawet poziomu

8PNieClnależy zapominać, że w pewnych warunkach
może jednak wystąpić sprzeczność między rozmiarami

inwestycji, a wzrostem spożycia. Bezpośrednie zagro-
żą'* to nadmierne przeinaczanie nakładów na cele

realizacji Inwestycji ze szkoda dla spożycia. Wpływ
pośredni moga tu odegrać, przy bardzo dużych roz-

miarach Inwestycji, trudności wykonawcze, które wy-

dłużają cykle, pogarszała efektywność procesu inwes-
towania. oddalają efekty produkcyjne i opóźniają po-

stęp techniczny. ^ ^

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W* KRAJU

• BIURO POLITYCZNE KC
PZPR DOKONAŁO OCENY RE-
ALIZACJI ZADAŃ NARODOWE-
GO PLANU GOSPODARCZEGO
ZA 8 MIESIĘCY br. ze szczególnym
uwzględnieniem wyników miesięcy
letnich. W lipcu i sierpniu osiągnię-
to dobre wyniki we wszystkich
dziedzinach gospodarki. W rezulta-
cie nastąpiło przyspieszenie w sto-
sunku do I półrocza br. dynamiki
wzrostu produkcji przemysłu i bu-

downictwa, nakładów inwestycyj-
nych oraz obrotów handlu zagra-
nicznego. Pomyślne wyniki uzyska-
ło także rolnictwo.

Zaaprobowano przedłożone przez
resort komunikacji ŚRODKI
DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE
SPRAWNĄ REALIZACJĘ PRZE-
WOZÓW JESIENNYCH, a szczegól-
nie przewozów buraków cukro-

wych, kierunki działania w zakre-
sie dyscypliny pracy oraz środków

poprawy stanu bezpieczeństwa na

kolei.

ROZPATRZONO INFORMACJĘ
0 WPROWADZONYCH PRZEZ
RESORT OŚWIATY I WYCHOWA-
NIA ZMIANACH organizacyjnych i

programowych, mających na celu
dalsze doskonalenie sytemu oświaty
1 wychowania oraz podniesienie po-
ziomu kształcenia młodzieży.

9 Prezydium Rządu omówiło za-

gadnienia związane z zapewnieniem
odpowiednich warunków dla podję-
cia intensywnych badań nad prze-
twarzaniem węgla i efektywnym
użyciem jego zasobów dla potrzeb
gospodarki, a także nad zastosowa-

niem i praktycznym wykorzysta-
niem światowych osiągnięć w tej
dziedzinie. W tym celu podjęło de-

cyzję, na mocy której problem
badawczo-rozwojowy pod nazwą
„KOMPLEKSOWE ENERGO - CHE-
MICZNE PRZETWÓRSTWO WĘG-
LA" uzyskał rangę programu rządo*
wego.

Omówiono sprawy związane z za-

pewnieniem w br. i w latach następ-
nych dobrej realizacji na terenie Ło-

ZE ŚWIATA NAUKI I

Poprawia krqienie krwi

Wielkiej Brytanii ostatnio ukazał
gię w sprzedaży chleb z wodorostów,
który ma chrupiącą skórkę I lekko zie-
lonkawy miękisz. Temu rodzajowi pie-
czywa przypisuje się nadzwyczajny
wpływ na poprawę krążenia krwi. Po-
nieważ wysoka temperatura w czasie wy-
pieku osłabiałaby te właściwości, opra-
cowano specjalny proces pieczenia. (In-
terpress)

Odporna izolacja elektryczna
Nowy rodzaj elektrycznej powłoki Izo-

lacyjnej, jaka od jesieni będzie produ-
kowana przez firmę Teijin z Tokio, gwa-
rantuje długotrwałą wytrzymałość na

temperaturę do 14rC 1 większą, niż obec-
nie używane p»włokl, odporność na dzia-
łanie chemikaliów. Wyglądem zbliżona
jest do celofanu, a główne zastosowanie
znajdzie jako izolacja w kablach, silni-
kach, generatorach i transformatorach.
(Newsweek)

„Włókiennicze" podłogi
W NRF parkietowe podłogi stanowiły

w 1989 r. zaledwie 7 proc. powierzchni
w nowych budynkach. W szerokim na-

tomiast zakresie stosowane są wykładzi-
ny podłogowe z tworzyw sztucznych,
bądź tkanin włókienniczych. Takie podło-
Śt znakomicie tłumią hałas i odznacza-
ją się dobrą izolacją termiczną, zapew-
niają większe bezpieczeństwo chodzenia,
wreszcie koszty renowacji są niższe
ó 40—50 proc. w porównaniu z podło-
gami drewnianymi. (Interpress)

Siatkobeton

Międzywydziałowy Zespół Problemowy
„ Siatkobetonów" Politechniki Warszaw-
skiej od kliku lat prowadzi prace na-

ukowo-badawcze i wdrożeniowe, których
celem jest uruchomienie w Polsce pro-
dukcji rur slatkobetonowych dużych
śreinlc. przeznaczonych dla potrzeb ka-
nalizacji l wodociągów. Twórcą oryginal-
nej technologii Jest kierownik zespołu —

dzi inwestycji o kluczowym znacze-

niu dla miasta i jego mieszkańców.

Prezydium Rządu rozpatrzyło tak-
że projekt uchwały Rady Ministrów

ustalający zasady sprzedaży zespo-
łom i rolnikom ciągników, przyczep,
maszyn i narzędzi rolniczych.

9 KOMISJA PARTYJNO - RZĄ-
DOWA DO SPRAW INWESTYCJI

zapoznała się z wynikami ekspery-
mentalnych zasad działania Głów-

nego Biura Studiów i Projektów
Górniczych, jak też rozpatrzyła roz-

szerzenie powyższego eksperymentu
na biura projektów w innych resor-

tach.

9 WZRASTA TEMPO PRAC PO-
LOWYCH. Ostatnie opady deszczu

umożliwiły znaczne przyspieszenie
orek pod zasiewy zbóż oraz siewu

poplonów ozimych. W całym kraju
na ukończeniu są natomiast siewy
rzepaku. Półmetek prac przekroczyli
także rolnicy w siewach jęczmienia
ozimego. Równocześnie coraz bliższy
jest termin rozpoczęcia siewów zbóż
— najwcześniej żyta oraz wykopków
ziemniaków Średnio wczesnych.

9 Z CZEGO I JAK BUDOWAĆ
„DRUGĄ POLSKĘ"? Ten problem
stanowi przewodni motyw wielkiej
ekspozycji przemysłu budowlanego
zorganizowanej w Katowicach. Ty-
siące eksponatów fragmentów do-

mów, hal przemysłowych, konstruk-

cji i urządzeń, pokazuje aktualne
możliwości produkcyjne naszej go-
spodarki, pełny wachlarz wyrobów
i materiałów wytwarzanych dla bu-
downictwa. Zamierzeniem organiza-
torów wystawy resortu budowni-
ctwa jest jednak nie tylko demon-
strowanie aktualnych osiągnięć —

chociaż są one niemałe — głównym
celem katowickiej ekspozycji jest
zwrócenie uioagi na potrzeby dyna-
micznie rozwijającego się bv.downi-

ctwa, na to, czym w tej dziedzinie

dysponują inne kraje, na koniecz-
ność włączenia się całej gospodarki
do wielkiego trudnego przedsięwzię-
cia — stworzenia w kraju nowocze-

snego przemysłu mieszkaniowego.
9DO MIĘDZYNARODOWYCH
TARGÓW ARTYKUŁAMI KON-
SUMPCYJNYMI „TAKON-73" zgło-
siło się 1500 firm z 36 krajów. Ogól-

TECHNIKI

dr Inł. Michał Sandowlcz. Nowa tech-
nologia została opatentowana w kraju
1 za granicą. W najbliższym czasie ze-

spół pracowników Politechniki Warszaw-
skiej przystąpi do projektu linii prze-
mysłowej produkcji rur z siatkohetonu.
Przewiduje się, że pierwsza linia pro-
dukcyjna ruszy w latach 1975/76, a rocz-

na produkcja wyniesie ok. 40 km rur

slatkobetonowych o średnicach od 600
do 1400 mm. (PAP)

„Mikroskop z klocków"
Zachodnlonlemiecka firma Carl Zeiss*

Inc. wprowadziła na rynek nowy typ mi-
kroskopu. „Axiomat" zbudowany jest na

zasadzie modułów. Wszystkie zasadnicze
części mikroskopu: stolik utrzymujący
próbki, obiektyw, okular, kamera są od-
dzielnymi, podobnymi do pudełek, mo-
dułami. Układajac Je jeden na drugim
tworzy się kompletny system o dużej
elastyczności, gdyż każdy z modułów
wytwarzany Jest w kilka wersjach.
(Newsweek)

Mapy zagrożeń środowiska
Od kilku lat nasi geografowie pilnie re-

jestrują walory środowiska geograficz-
nego, wymaga.'ące ochrony z punktu wi-
dzenia potrzeb społecznych I gospodar-
czych. Są to dobre gleby, lasy — zwłasz-
cza ochronne - zlewnie małych rzek za-

opatrujące wodociągi w dobrą wodę itd.
Kartowanie objęło również stan degrada-
cji i zagrożenia środowiska, poszczegól-
ne rodzaje zniszczeń i zanieczyszczeń —

z selekcją Ich według rodzajów I źródeł.
Mapy wykonuje się w skali regionalnej
1 krajowej. (Interpress)

35-letni konstruktor

35-łetnl mgr Inż. Andrzej 2arnoch pra-
cuje w Biurze Projektowo-Konstrukcyj-
nym Stoczni im. A . Warsklego. Jego naj-
większym dotychczasowym sukcesem
jest zaprojektowanie serii Jednostek
szkolno-towarowych dla armatora radzie-
ckiego. Aktualnie Jest on głównym kon-
struktorem dwóch podobnych statków
szkolnych, które zostały zamówione

na powierzchnia, jaką zajmą wy-
stawcy, wynosić będzie 71 tys .m1,
z czego polskie centrale handlu za-

granicznego zajmą 44 tys. ms. Po raz

pierwszy Targi będą miały charak-
ter branżowy, tzn. w pawilonach
obok siebie będą reprezentowane
wyroby jednej branży z różnych kra-

jów. Dominować będzie sprzęt go-
spodarstwa domowego, sprzęt audio-

wizualny oraz branży włókienniczej
i rołno-spożywczej. Znaczny zasięg
międzynarodowy będą miały ekspo-
zycje branż: chemicznej, skórzanej
oraz meblarskiej. Przewiduje się
również zorganizowanie komplekso-
wych ekspozycji specjalistycznych w

zakresie opakowań oraz w zakresie

maszyn poligraficznych.
® NAJWYŻSZA IZBA KON-

TROLI przy współudziale inspekcji
resortowej wojewódzkich inspekto-
rów kontrolno-rewizyjnyćh oraz ko-
mend straży pożarnych skontrolo-
wała ponad 400 magazynów mate-

riałów budowlanych oraz 500 pla-
ców budowy na terenie całego kra-

ju. Stwierdzono m. in., że w ponad
80 proc. lustrowanych przedsię-
biorstw składowano materiały w

nieodpowiednich pomieszczeniach
lub w niewłaściwy sposób.
. 9 9 BM. KOLEJARZE W CAŁYM

KRAJU OBCHODZILI SWOJE DO-
ROCZNE ŚWIĘTO. Jak zawsze przy
takich okazjach, wielu z nich zostało

wyróżnionych za solidną pracę.
9 JUŻ PONAD 50 MLN TON RO-

PY NAFTOWEJ PRZEPŁYNĘŁO Z

ZSRR DO POLSKI rurociągiem
„Przyjaźń". Dostawy ropy w porów-
naniu z ub. r. wzrosły o ponad 10

proc. Na całym radzieckim odcinku

rurociągu „Przyjaźń" od brzegów
Wołgi do granicy Polski prowadzo-
ne są prace przy układaniu drugiej
nitki rurociągu. Po zakończeniu

tych prac przepustowość rurociągu
wzrośnie dwukrotnie.

9 Ponad 600-kilometrowy ruro-

ciąg prowadzący z gazonośnych złóż

Podkarpacia dotarł nad morze.

PIERWSZA PORCJA GAZU ZIEM-

MNEGO ZASILIŁA SIEĆ TRÓJ-
MIASTA. Na razie gaz ten stanowi

tylko dodatek do gazu miejskiego,
wzbogacając jego kaloryczność.

przez polskich armatorów — PLO I P2M.
Będą się na nich szkolić kadry oficer-
skie PMH. Statki szkolno-towarowe są
niespotykanym dotychczas w świecie po-
łączeniem jednostki szkolnej z normal-
nym statkiem do przewozu drobnicv, ła-
dunków płynnych, masowych 1 chłodzo-
nych. Rozwiązania konstrukcyjne umoż-
liwiają prowadzenie szkolenia niezależ-
nie od normalnej eksploatacji statku.
Wszystkie podstawowe zespoły urządzeń
wykonane zostały w dwóch egzempla-
rzach, z których jeden służy do celów
dydaktycznych. (PAP)

Ochrona wód

W górnlczo-hutnlczym zagłębia mie-
dziowym inwestuje się olbrzymie na-

kłady na racjonalną gospodarkę zasobami
wody oraz likwidację zachwianej rów-
nowagi w te] dziedzinie. W roku ubie-
głym kosztem uk 10 min zł doprowadzo-
no wodociągi do najbardziej odwodnio-
nych przykopalnlanych miejscowości —

Sobina, Jędrzychowa 1 Nowej Wsi. Zme-
liorowano także 140 ha terenów leśnych,
które znalazły się w epicentrum depre-
sji. Do końca 1974 r. Kombinat w Lu-
binie przeznacza 36 młn zł m. in. na In-
stalację urządzeń do przechwytywania
zanieczyszczeń 1 obniżenia poziomu wód
kompleksów leśnych. Środki te umożliwia
też uszczelnienie dna zbiornika osado-
wego „Gilów", który podtapia okoliczne
tereny. (NiT)

Klej w chłodnicy
Konstruktorzy angielscy* badają możli-

wość zastosowania połączeń klejowych
przy wytwarzaniu chłodnic samochodo-
wych. Technologia ta, która zdała egza-
min w lotnictwie I w pojazdach kosmi-
cznych, pozwoliłaby znacznie zmniejszyć
ciężar 1 koszt chłodnicy. Proponuje się
również zastosowanie kleju do mocowa-

nia nakładek hamulcowych. (Interpress)

Odkażanie mięsa
Wydział największej amerykańskiej fir-

my paczkującej mięso — Swift Meats Co.
z Chicago zawiadomił o wynalezieniu no-

ZA GRANICĄ

D Co odróżnia porozumienia kra-

jów RWPG w sprawie budowy za-

kładów celulozowych w Ust-Ilimie
i azbestowego kombinatu górniczo-
-przetwórczego w Kijembajewie od

innych, podobnych porozumień —

oto temat wypowiedzi MIKOŁAJ A
INOZIEMCOWA wiceprzewodni-
czącego Komisji Planowania ZSRR
na łamach SOWIETSKOJ ROSS/./ .

„Specyfika ich polega głównie na

tym, że są to porozumienia w spra-
wie udziału danego kraju zarówno
w budowie, jak i w uzyskaniu tej
części gotowych wyrobów, która

odpowiada jego wysiłkowi we

wznoszeniu danego obiektu. Uzu-

pełnieniem generalnych porozumień
są zatem dwustronne umowy ZSRR
z krajami-udziałowcami, dotyczące
ich konkretnego wkładu w budo-

wę danego obiektu przemysłowego.
Umowy dwustronne w sprawie bu-

dowy zakładów w Ust-Ilimie zosta-

ły już zawarte, obecnie zaś zaczy-
na się dostawa na plac budowy
materiałów, zgodnie ze zobowiąza-
niem powziętym przez kraje uczest-•

niczące w budowie. Tak np. Rumu-
nia dostarcza konstrukcji stalo-

wych oraz pewnych innych wyro-
bów stalowych i kabli. Analogicz-
nych materiałów dostarczą także
inne kraje. Związek Radziecki zao-

patrzy budowę w energię elektrycz-
ną, maszyny, surowce itp. Dzięki
wspólnym wysiłkom krajów człon-
kowskich RWPG powstanie naj-
większy w Europie zakład wyposa-
żony w najnowocześniejszy sprzęt,
wytwarzający 500 tysięcy ton siar-

czynowej bielonej celulozy rocznie".
Kombinat azbestowy budowany jest
w ZSRR dlatego, że są tu najwięk-
sze zasoby azbestu na świecie. We-

dług szacunku z 1970 roku, świato- .

we zasoby azbestu ocenia się na

200 min ton, z czego na ZSRR

przypada 60—65 proc. tych zaso-

bów. podczas gdy np. w USA za-

soby te oblicza się zaledwie na

4 min ton. Kombinat będzie wy-
twarzać 500 tys. ton azbestu rocz-

wego sposobu zabezpieczania mięsa przed
wzrostem bakterii podczas całego pro-
cesu produkcyjnego. Świeżo rozebrane
sztuki świń, krów bądi owiec podczas
przebywania w chłodni są spryskiwane
łagodnym, płynnym roztworem chloru.
Producenci twierdzą, że mięso zachowu-
je dzięki temu świeżość w długi czas

po opuszczeniu wytwórni. (Newsweek)

Coraz więcej energii dla kolei

Utrzymujące się tempo elektryfikacji
linii kolejowych w Polsce — ok. 400
kilometrów na rok — powoduje wzrost
zużycia energii elektrycznej. Przewiduje
się, że w związku ze wzrostem liczby
jednostek tradycyjnych, w roku 1990 moc

podstacji wzrośnie czterokrotnie, a w
roku 2000 — pięciokrotnie, w stosunku
do r. 1970. Podobnie wzrośnie globalne
zużycie energii przez PKP na cele trak-
cyjne. W roku 1990 zużycie energii bę-
dzie wynosiło ok. 12 tys. GWb, a w ro-

ku 2000 — 15 do 16 tys. GWh. (PAP)

Chemiczne obieranie warzyw
Akademia Rolnicza w Warszawie, ści-

ślej — zespół pracowników Katedry
Technologii 1 Higieny Żywienia Człowie-
ka opracował proces chemicznego obie-
rania warzyw oraz przebadał wpływ te-
go procesu na jakość, wartość odżyw-
czą I higieniczną mrożonek warzywnych.
Opracowanie zostało wykorzystane w kil-
kunastu zakładach przemysłu spożywcze-
go. Efekty ekonomiczne tej metody są
bardzo wysokie I pozwalają na osiągnię-
cie 7—9-krotnle wyższej produkcji.
(Interpress)

Domowy projektor
Firma Bell I Bowell z USA wyprodu-

kowała domowy projektor na taśmę 8
mm. Do projektora wkłada się kasetę
z filmem o długości do 150 m I wszy-
stkie dalsze czynności wykonywane są
automatycznie. Obraz może być rzucany
na ekran ścienny bądi na mały ekran
wbudowany w projektor. Mały ekran ma

wystarczającą jasność, łeby film mógł
być wyświetlany w nlezaciemnlonym po-
koju. (Newsweek)

nie. Po to. bu uzyskać taką ilość

tego niezmiernie cennego tworzy-
wa, trzeba będzie przerabiać około
24 milionów ton surowca górnicze-
go. Dlatego też i same budynki pro-
dukcyjne będą jedyne w swoim ro-

dzaju zarówno pod względem roz-

miarów, jak i wuposażenia."

H Zakończyła się IV Konferen-
cja Państw Niezaangażowanych. W
dokumencie pt. „Program współ-
pracy gospodarczej" znajduje się
rozdział dotyczący krajów socjałis-
tycznych. Mowa w nim o udosko-
naleniu systemu planowania, tak

aby współpraca gospodarcza mogła
rozwijać się na podstawach odpo-
wiadających wzrastającym możli-
wościom gospodarczym zaintereso-

wanych. W dokumencie tym zachę-
ca się również kraje socjalistyczne,
aby wzmogły wymianę handlową i
stosunki gospodarcze z krajami
wchodzącymi na drogę rozwoju.
Rozdział ten zwraca uwagę na ko-
nieczność podjęcia specjalnych środ-
ków dla rozwijania wymiany spe-
cjalistów i delegacji gospodarczych
z krajami socjalistycznymi. Pań-
stwa niezaangażowane powinny taż

zwiększyć zainteresowanie jeśli cho-
dzi o rozwój z krajami socjalistycz-
nymi, przez tworzenie towarzystw
mieszanych, częstą wymianę ludzi,
organizację targów czy wystaw.

• W Bułgarii plan globalnej
produkcji przemysłowej w ciągu
ośmiu miesięcy br. wykonano w 101

proc. Według wstępnych danych,
zebrano w tym roku 500 tys. ton

więcej pszenicy i 250 tys. ton wię-
cej jęczmienia.

• Produkcja przemysłowa w Ru-
munii wzrosła w ciągu siedmiu mie-

sięcy o 14,6 proc., a w sierpniu we-

dług wstępnych danych — o około
15 proc. Przewiduje się dobre zbio-

ry zbóż i owoców.

M W Jugosławii inwestycje pro-
dukcyjne rosną wolniej, zaś niepro-
dukcyjne szybciej aniżeli tempo
wzrostu glnbalneno produktu spo-
łecznego. W zeszłym roku na in-

westycje produkcyjne wydano 67,4

Komputer dla nauki
W przeddzień II Kongresu Nauki Pol-

skiej ruszył w Instytucie Badań Jądro-
wych w Świerka kolo Warszawy duży
abonencki system komputerowy o nazwie
CYFRONET. Zapewni on licznym pla-
cówkom naukowym 1 badawczym bez-
pośredni dostęp do bardzo dużej I szyb-
kiej elektronicznej maszyny cyfrowej
CDC CYBEK-72. Komputer ten — po-
łączony telefonicznymi liniami łączności
z urządzeniami końcowymi, takimi Jak
czytniki kart perforowanych, drukarki
1 konsole operatorskie zainstalowane u

poszczególnych abonentów systemu —

stworzy Jakościowo nowe warunki pra-
cy dla Warszawskiego Zagłębia Nauko-
wego. (PAP)

Satelita do walki z pożarem lasu

Kalifornijska Administracja Lasów
1 centrum badawcze agencji NASA roz-

poczęły eksperyment z systemem zapo-
biegającym pożarom lasów. Umieszczone
w najbardziej newralgicznych punktach
lasu automatyczne stacje badają: kieru-
nek I szybkość wiatru, temperaturę po-
wietrza, względną wilgotność I zawar-

tość wody w gruncie. Dwa razy dziennie
stacja przekazuje te dane satelicie, któ-
ry w tym czasie znajduje się nad da-
nym terenem, a ten s kolei komputerowi.
Przeanalizowane <ane przesyłane są do
głównej kwatery zarządu lasów w Sa-
cramento. W ten sposób każdy pożar,
a nawet Jego początek zostają błyskawi-
cznie zlokalizowane. (Newsweek)

Elektronika w Łodzi
W Łodzi rozpoczęto prace przygoto-

wawcze przy organizacji ośrodka elek-
tronicznej techniki obliczeniowej, który
pracowaf będzie dla potrzeb prezydium
Rady Narodowej miasta, miejskiego 1 wo-

Jewódzklegi urzędów statystycznych oraz

zjednoczeń podporządkowanych radom
narodowym. W ośrodka zainstalowane
zostaną dwie nowoczesne maszyny ma-

tematyczne, „trzeciej generacji" — Odra
1305, których średnia szybkość obliczeń
wynosi 200 tys. operacji na sekundę.
Oprócz problemów związanych z zarzą-

proc. wszystkich nakładów, a w

ciągu czterech miesięcy br. — 64.1

proc. W /968 r. wydatkowano na

ten cel 73,9 proc.

B W kolach zbliżonych do orga-
nów OPA (Organizacja Państw

Amerykańskich) mówi się o możli-
wości zniesienia trwającego już 9
lat embarga na handel z Kubą.
Zresztą niektóre państwa uczyniiti
to już wcześniej w sposób jedno-
stronny.

PI Belgia podniosła stopę dyskon-
tową do 6,5 proc., a Wielka Bryta-
nia do 11,5 proc. W NRF stopy
procentowi dochodzą aż do 38 proc.,
a w USA oprocentowanie bonów

skarbowych wynosi 8,1 proc. Jest
to wynikiem polityki .,drogiego pie-
niądza". co ma przeciwdziałać ten-

dencjom antyinflacyjnym.

Pi W Brukseli podano do wiado-

mości, że USA nie zamierzają sto-

sawić jakichkolwiek ograniczeń w

sprawie dostaw soi dla krajólo
EWG.

• Światowa produkcja zboża —

jak szacuje Departament Rolnic-
twa USA — będzie w tym roku
o przeszło 50 min ton wyższa. Pro-

dukcja pszenicy prawdopodobnie
wyniesie 333 min ton. podczas gdy
w zeszłym roku osiągnęła 314 min
ton. Natomiast światowe zapasy
zmniejszą się o 29,4 młn ton w po-
łowie 1974 roku.

• We Włoszech zbiory żyta wy-
niosły 47 tys. ton (w 1972 roku —

49,5), jęczmienia -p, 434,5 tys. ton

(387,9) i owsa — 414 tys. ton (452).
Zbiory pszenicy uległy wstrzyma-
niu ze względu na złe warunki at-

mosferyczne. Toteż straty w zbio-
rach szacuje się od 15 do 25 proc.

• W Kanadzie przewiduje się, że

zbiory pszenicy wyniosą 580 min
buszli (1 buszel am. = 35.24 l).
Równocześnie zanotowano poważny
spadek zapasów, pod koniec lipca
osiągnęły one 366,1 min buszłi, pod-
czas gdy przeciętna w ostatnim

dziesięcioleciu wynosiła 630,1 min
buszli.

•A

dzanlem 1 funkcjonowaniem gospodarki
miejskiej, ośrodek zajmie się także pro-
gramowaniem rozwoju całej aglomeracji
łódzkiej. (PAP)

Gaz z odpadków
Firma Union Carbide Corp. s Nowego

Jorku opatentowała system, który pozwa-
la zredukować objętość odpadków
1 otrzymać z nich pewną Ilość gazu.
Odpadki wrzuca się do walcowatego, pio-
nowo ustawionego pieca, gdzie zostają
spopielone w atmosferze wzbogaconej
tlenem. Większość palnych materiałów
organicznych zostaje przekształcona na

tlenek węgla i wodór, które odprowadza
się z górnej części pieca. Pozostałe ma-

teriały nieorganiczne zostają stopione na

żużel nadający się po zastygnięciu do
budowy dróg. Producent na razie testuje
ndwą metodę, ale Już wkrótce zamierza
wybudować przetwórnię odpadków dla
Jednego z mniejszych miast USA. (New-
sweek)

Budownictwo dla cielqt
Około pięciu tysięcy wyspecjalizowanych

gospodarstw rolnych dostarcza w Ho-
landii od 400 do 1490 cieląt rocznie. Aby
osiągnąć tak zintensyfikowaną produk-
cję cielęciny, trzeba było rozwinąć bu-
downictwo Inwentarskie, któremu stawia
się tu wysokie wymagania. Clelętnikl
buduje się przeważnie z pustaków, ob-
łożonych cegłą, ze strony wewnętrznej
ściany wyprawiane są pianobetonem.
Dach Jest kryty eternitem, ułożonym na

płytkach Izolacyjnych. Podłogi montowa-
ne są na rusztach, a żywienie odbywa
się w sposób całkowicie zautomatyzo-
wany. W takich warunkach Jeden pra-
cownik może obsługiwać 500 cieląt dzien-
nie. (Interpress)

W opiece naukowców

Ochrona nadmorskiego środowiska na-

turalnego przed dalszą dewastacją —

oto główny cel działającej od ponad ro-

ku w Darłowie Stacji Doświadczalnej
Wydziału Rybactwa Morskiego Akademii
Rolniczej w Szczecinie Współpracuje ona
ściśle z Przedsiębiorstwem Połowów
I Usług Rybackich „Kuter" w Darłowie.

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

9 W wielkim i wysokim domu

w Rynku 9 we Wrocławiu .mieści

się wiele instytucji i winda jest w

ciągłym ruchu. Przy wejściu do niej
wywieszono tabliczkę z napisem:
„Korzystanie z windy na własną od-

powiedzialność". Teraz mało kto

chce zaryzykować jazdę ł woli bez-

piecznie gramolić się schodami.

9 Rekord specjalizacji bije na

pewno spółdzielnia im. Dąbrowskie-
go w Krakowie. Jej punict usługo-
wy przy ul. Nowowiejskiej do te-

go stopnia ograniczył się do szycia
wyłącznie koszul męskich, że nawet

zwraca uwagę na płeć zamawiają-
cych. Bo gdy przyszła klientka, aby
zamówić sobie właśnie koszulę mę-
ską, odesłano ją do punktu szyjącego

koszule damskie. Odmowie przyję-
cia zamówienia towarzyszyła uwaga:
„Koszule męskie noszą oczywiście
wyłącznie mężczyźni ł tylko oni mo-

gą je zamawiać". Tak więc spół-
dzielnia krakowska rozstrzygnęła raz

na zawsze sprawę noszenia męskich
koszul przez dziewczęta.

9 Ponieważ z miejscowości Sław-
no w woj. koszalińskim do miejsco-

wości Jarosławiec biegnie wyjątko-
wo wąska droga, wobec tego posta-
rano się o poszerzenie jej w wy-
obraźni turystów, obstawiając ją
tablicami z napisem: „Szerokiej dro-

gi, turysto!"
9 Red. Tadeusz Sapociński zadał

sobie trud (kilkadziesiąt telefonów
miejscowych i zamiejscowych, wiele

rozjazdów po centrum i peryferiach),

aby uzyskać takie oto dane: Napra-
wa zegarka (drobna, a nie gruntow-
na): Warszawa — 4—5 tygodni, Ka-
towice — 3—i tygodni, Łódź — ok.
4 tygodni, Poznań — ok. 3 tygodni.
Tak wyglądają terminy wykonywa-
nia usług w warsztatach zegarmi-
strzowskich .Jubilera", mających
wyłączność (i części) na naprawę
zegarków radzieckich. A teraz ter-

miny na przedłużenie spodni o całe
2 centymetry: Warszawa — 25 dni,
Lublin — 20 dni, Katowice — 20 dni,
Wrocław — do 20 dni, Rzeszów 30
dni. Dane te dotyczą różnych spół-
dzielni pracy, podległych CZSP. Red.

Sapociński poddaje szerokiej anali-
zie to zjawisko, a w końcu pisze:
„Czas najwyższy itd." Nam też się
tak wydaje.
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ERNEST SKALSKI

NAS NIE RUJNUJE
Kupując za dziesięć złotych" bilet kinowy w roku 1965,
miałem tę satysfakcję, iż z wyłożonej sumy mogłem
sobie odliczyć jedną trzydziestojedną I półmiliono-
wą (tyle nas wówczas było) z pięćdziesięciu groszy

zysku, jaki dawał ten bilet. W roku 1969 do takiego
samego biletu dokładałem już jedną trzydziestodwu
I półmilionową (przybyło nas w międzyczasie) trzy-
dziestu groszy dopłaty do tegoż biletu. Można to

również przedstawić w ten sposób, że to ci, co prze-
zornie zostali w domu, złożyli się na dopłatę do moje-
go biletu, ale gdyby oni poszli do kina, to może kine-

matografia nasza wyszłaby wtedy jakoś na swoje?

Z
TEATREM Jest jeszcze gorzej.
Kiedy kupuję bilet, to jest tak,
jakby kasjerka dodawała mi

czterdzieści siedem złotych do niego,
tyle bowiem wynosi przeciętna do-
płata, którą obywatel nie chodzący
ćo teatru mógłby mi mieć za złe. Ale
gdybym tego biletu nie kupił, to też
by nie było lepiej, bo przeciętny bi-
let to zawsze te szesnaście złotych
z groszami, więc jednak tym, którzy
teatry utrzymują, lżej. W sumie,
trudno się połapać, kto komu ile i za

co płaci oraz dlaczego. Tak czy ina-
czej zarówno producent, jak i uży-
tkownicy kultury wychowywani są
w przeświadczeniu, że korzystają z

hojności i miłosierdzia uspołecznio-
nego mecenasa. Można by nawet

wpaść w kompleksy, gdyby nie świa-
domość, że mecenasem tym nie jest
Fundacja Rockefellera, ale my sa-

mi.

PRZELICZMY WPIERW

TEPIENIĄDZE

Spojrzenie na kulturę od strony
finansów jest niezbędne, gdyż bez
pieniędzy kultura nie mogłaby egzy-
stować, ale nie one są podstawowym
wyznacznikiem jej istnienia. Wbrew
pokutującym na ten temat poglądom
finanse nie limitują rozwoju kultury,
co postaramy się w miarę możności
udowodnić.

Jest to zadanie dość trudne, jeśli
się chce mieć kompletne .dane, gdyż
w dziedzinie tej występuje bardzo
wiele gestorów. Zaczyna się zwykle
od wydatków budżetu państwa na

cele kultury i sztuki. W roku 1965
wyniosły one trzy miliardy złotych,
a w zeszłym 5,9 miliarda, czyli wzro-

sły prawie dwukrotnie. Szczególnie
wysoki był wzrost w roku 1972 —

o miliard więcej niż w poprzednim.
Z pieniędzy wydanych w 1972 roku
4,87 mld poszło na wydatki bieżące,
a 1,03 mld na inwestycje i kapital-
ne remonty. Można by jeszcze wy-
mienić: ile z tego przeznacza się na

teatry, ile na kluby, a ile na biblio-
teki — ale mówienie o samych tylko
wydatkach byłoby dosyć przygnębia-
jące i niecelowe, bo z wydanych w

ubiegłym roku na kulturę i sztukę
5,9 miliardów, 3,1 wpłynęło do skar-
bu państwa z powrotem.

Najprecyzyjniej możemy prześle-
dzić ten obrót wewnątrz resortu kul-
tury i sztuki, największego dyspo-
nenta środków rzeczowych i finan-
sowych oraz usługodawcy w tej
branży. Według danych za zeszły rok
— ministerstwo posiadało w swej
gestii (bezpośrednio i za pośredni-
ctwem rad narodowych) 137 przed-
siębiorstw deficytowych i 47 docho-
dowych. Pierwsze to teatry drama-
tyczne i muzyczne, orkiestry i fil-

harmonie, zespoły „Śląsk" i „Mazow-
sze", „Zespoły Filmowe", Centrala
Wynajmu Filmów, przedsiębiorstwa
kinowe i niektóre estrady. Ich łącz-
ne koszty wyniosły w roku 1972 —

2,67 miliarda złotych, a wpływy z

ich działalności — 1,56 miliarda.
Ogólny deficyt — 71,3 procent —

1,11 miliarda złotych.
Z kolei dochodowe firmy to wy-

dawnictwa, wytwórnie filmowe (pra-
cujące na zlecenia deficytowych ze-

społów), Pagart, cyrki, estrada (w
większości), Pracownie Sztuk Pla-
stycznych, niektóre przedsiębiorstwa
kinowe. Na 2,63 miliarda zeszłorocz-
nych wydatków otrzymały one 2,9
miliarda wpływów, czyli zysku 9,3
proc. zamykający się sumą 267 mi-
lionów złotych.

Z zestawienia zysków jednych
przedsiębiorstw zajmujących się
działalnością kulturalną i strat in-

nych wynika, że ogólny deficyt wy-
nosi 12,8 procent — 843 miliony zło-
tych.

Ale to jeszcze nie wyczerpuje
sprawy. Ministerstwu Kultury i

Sztuki podlegają także przedsiębior-
stwa, które same wprawdzie nie
tworzą wartości kulturalnych, ale je
przetwarzają, rozpowszechniają,
chronią, czy też na inny sposób
wspierają, ale i eksploatują kultu-
rę. Są to drukarnie, przemysł muzy-
czny, Polskie Nagrania, wytwórnia
kopii filmowych, Pracownie Konser-
wacji Zabytków, przedsiębiorstwa
handlu zagranicznego i wewnętrzne-
go. Ich wpływy wynoszą 8,64 mi-
liarda złotych przy kosztach zamy-
kających się sumą 7,73 miliarda, a

więc, 10,5-procentowy zysk wy-
nosi 910 milionów. Pokrywa on z

lekką nawiązką deficyt ogółu przed-
siębiorstw prowadzących działalność
kulturalną.

Tutaj trzeba poczynić parę zastrze-
żeń. A więc, po pierwsze — przyto-
czone dane nie dotyczą wszystkich
zjawisk z dziedziny kultury, (o czym
dalej), a po drugie — cały ten po-
dział instytucjonalny oraz bilans fi-

nansowy ma w dużym stopniu
umowny charakter. Wynika z ustalo-
nego odgórnie systemu organizacji
i rozliczeń. Tak na przykład, w za-

robkach Polskich Nagrań (ponad 50
procent akumulacji) mieści się w ja-
kimś tam stopniu część deficytu oper
i filharmonii oraz zespołów pieśni
i tańca. Dochody Pracowni Konser-
wacji Zabytków, jeśli spojrzeć na

nie inaczej, okażą się sumami wy-
datkowanymi ze środków publicz-
nych na ochronę spuścizny kultural-
nej, część wpływów Pracowni Sztuk
Plastycznych to, przynajmniej zda-
niem części środowiska plastycznego,
administracyjne narzuty za pośred-
nictwo.

Inny przykład to wyniki ekonomi-
czne całej kinematografii. W 1970 ro-

ku przyniosła ona 118 milionów de-
ficytu, a w 1972 roku 80 milionów.
W tym czasie jednak, przy dalszym
obsuwaniu się finansowym tej bran-
ży, zmieniono cenę za wypożyczenie
filmów dla telewizji. Gdyby nie to,
deficyt w roku 1972 byłby o 60 mi-
lionów większy, czyli wyniósłby już
40 milionów. Te 60 milionów trze-
ba jednakże uwzględnić po stro-
nie wydatków w budżecie RTV, też
przecież mieszczącym się w dziale
kultura i sztuka, choć poza MKiS.

Ale nawet uwzględniwszy umow-

ność wewnętrznych podziałów i roz-

liczeń, widzimy chyba dosyć wyraź-
nie, że cały ten interes nie jest by-
najmniej tak kosztowny, jak często
się sądzi. Tego obrazu nie zmieni też
analiza działalności kulturalnej pro-
wadzonej poza resortem kultury
i sztuki.

Na dziedzinę tę łoży się pieniądze
z bardzo różnych kieszeni. Finan-
sują ją związki zawodowe, spółdziel-
czość, oświata, wojsko i właściwie
prawie wszystkie jednostki gospo-
darcze. Najpoważniejszą pozycję w

tych wydatkach stanowi utrzymanie
domów kultury, klubów i świetlic.
W ramach resortu kultury (za po-
średnictwem rad narodowych) działa
około 15 tysięcy tych placówek, na

które wydatkowano 334 miliony zło-
tych. Związki zawodowe prowadziły
tych placówek prawie 8 tysięcy.

W sumie, wydatki związków za-

wodowych i z funduszy zakładowych
na kulturę wyniosły w ubiegłym ro-

ku 571 milionów. Spółdzielczość wy-
dała na ten cel 263 miliony, z przed-
siębiorstw państwowych tylko PGR
— 162 miliony. Należy zaznaczyć,
że te wydatki wraz z wydatkami na

szkolnictwo artystyczne i wydatkami
z funduszu socjalnego przeznaczony-
mi na kulturę (ta pozycja — prawie
pół miliarda złotych) nie figurują w

wymienionej na wstępie sumie 5.9
miliardów złotych. Kiedy więc pod-
sumuje się wszystkie publiczne wy-
datki na cele kulturalne w ubiegłym
roku, otrzyma się kwotę 8,46 mi-
liarda złotych, łącznie z kosztami
prasy, radia i telewizji.

Wróćmy więc wobec tego raz fesz-
tze do sprawy dochodów. Poza wy-
mienionymi na wstępie przedsiębior-
stwami dochody mamy — i to nie-
małe — z takiej kulturalnej działal-
ności jak wydawanie prasy oraz emi-
sja radiowa i telewizyjna. Robotni-
cza Spółdzielnia Wydawnicza (do
niedawna „Prasa") wydająca ok. 80
procent wszystkich czasopism i wiele
innych wydawnictw zawsze była
rentowna, a połączenie jej z wyso-
ko dochodowym „Ruchem", (który
zarabia wprawdzie nie na kolporta-
żu prasy, ale w tym celu powstał)
musi znacznie poprawić wyniki eko-
nomiczne. Na radio i telewizję wyda-
no w zeszłym roku 1,86 miliarda zło-
tych, otrzymując 2,45 miliarda tylko
tytułem opłat abonenckich. Wskutek
intensywnej rozbudowy RTV w o-

statnich latach nadwyżka ta się zna-

cznie zmniejszyła, ale trzeba pamię-
tać, że do skarbu państwa, który
na radio i telewizję łoży, wpływa
także akumulacja z produkcji i
sprzedaży odbiorników radiowych
i telewizyjnych.

Wszystkie wpływy z działalności
kulturalnej wyniosły w ubiegłym ro-

ku 6,99 miliarda. Z tego więc ogól-
nego rozliczenia wynikło, że kultu-
ra kosztuje społeczeństwo niecałe
półtora miliarda złotych. Jest to

mniej więcej 0,15 procenta dochodu
narodowego z roku 1972. Jeśli u-

względnimy wydatki własne ludno-
ści na kulturę, będziemy mieli wte-

dy ponad 0,3 procenta. Jeśli zaś
przymierzymy wydatki publiczne na

kulturę do budżetu państwa w ro-

ku 1972, to otrzymamy ponad 0,3
procenta. Jakby więc nie liczyć, kul-
tura kosztuje nas tanio.

llZECZ NIE NA KASIE STOI

„Próby podporządkowania oceny

rozwoju i upowszechniania kultury
wskaźnikom ekonomicznym były
fałszywe i dla kultury.<niebezpiecz>~
ne" —' głosi ^w -sT/rfrm odp'óiivifedniiri
fragmencie T. Uchwała jVL . Zjazdu
PZPR, często cytowana w ostatnim
okresie. W tymże fragmencie znaj-
dujemy twierdzenie, że: „Kultura od-

działywa na postęp techniczny
i ekonomiczny..." pomnaża twórczą
zdolność całego narodu we wszyst-
kich dziedzinach naszego życia". Je-

śli uprzytomnimy sobie, że do kul-

tury dokładamy w sumie stosunkowo

niewiele, to łacno możemy dojść do

wniosku, że jest to jeden z najbar-
dziej opłacalnych nakładów, aczkol-

wiek trudno wymierny i długo nie-
raz rentujący. Nawet nakłady na pi-
ramidy zwracają się teraz Egiptowi
w postaci wpływów z turystyki, a

co dopiero mówić o opłacalności wy-
datków papieża Juliusza II i Medy-
ceuszy na twórczość Michała Anioła.

Przy inwestowaniu w kulturę nie

ma jednak żadnego automatyzmu,
jeśli chodzi o przyrost efektów w

stosunku do nakładów. Jedna, nie-

największa inwestycja przemysłowa
pochłania rocznie więcej środków niż

cała kultura narodowa, ale z takie-

go efektywnego na pozór porówna-
nia bardzo niewiele wynika. Rozwój
kultury zależy bowiem od bardzo

wielu czynników i środki finanso-

we, acz nieodzowne, są tylko jed-
nym z nich. Przekonał się o tym
niejeden zachodni- impresario, gdy
kosztowne przedsięwzięcie kończyło
się kompletnym fiaskiem, co nie jest
rzadkością w tym businessie. Już

choćby z tego względu podporządko-
wywanie działalności kulturalnej za-

sadom ekonomicznej kalkulacji jest
niecelowe. Oczywiście, mówimy o

kulturze jako całości, bo różnie to

wygląda w różnych jej branżach i do

tego jeszcze w przyszłości wrócimy.

Jest oczywiście rzeczą irytującą,
kiedy trzeba znosić poważne bolącz-
ki, które można by usunąć przy po-

mocy naprawdę niewielkich sum,
ale to nie stanowi o całości. Gdy-
byśmy nawet z roku na rok podwoili
nakłady na kulturę, oznaczałoby to

w lwiej części marnowanis środków,
a na pewno nie podwojenie efektów.

„Moce przerobowe" w kulturze na-

rastają wolniej niż na przykład w

budownictwie. Jej jądro, mechanizm

napędowy stanowią bowiem utalen-

towani wybitni twórcy z różnych
dziedzin. Ich twórczość porównać
można z działalnością podstawową

w nauce; Dzięki tym artystom
może funkcjonować podstawowa ma-

sa rzemieślników różnych branż ar-

tystycznych, a także cały aparat po-

wielania i rozpowszechniania war-

tości kulturalnych. Tymczasem Waj-
dy ani Pendereckiego nie można za-

programować, ani obliczyć nakładów,
które dadzą na przykład „Pasję we-

dług świętego Łukasza".

Sposób wydatkowania na tę dzia-

łalność podstawową w kulturze i na

umownie określoną „emisję" powi-
nien być zróżnicowany. Jeśli chodzi

o pierwszą grupę wydatków to wła-

ściwie nie powinno w niej być ogra-
niczeń. Nasze państwo jest praktycz-
nie jedynym mecenasem kultury,
musi więc przejąć rolę i odpowie-
dzialność tych ludzi i instytucji, któ-

rzy zajmowali się tym w dawnych
czasach, czy zajmują dziś w innym
systemie. Oznacza to konieczność

ponoszenia ryzyka, gdyż w wielu

przypadkach nie można z góry okre-

ślić, co się okaże dziełem wartościo-

wym po powstaniu, czy nawet po

wielu latach. Straty wynikłe ze

zmarnowania jakiejś szansy artysty-
cznej mogą być bowiem o wiele

większe niż nakłady ponoszone na-

wet na jawne niewypały. Zresztą
w sumie chodzi przecież o nakłady
minimalne w skali społecznej i nad-

mierna oszczędność byłaby po pro-

stu małostkowością.

Przy finansowaniu „emisji" obo-

wiązują już zasady rozrachunku z

oczywistą poprawką na specyficzne

mniej uwagi w rozważaniach na.ten

temat. Jest nią chłónność-,zaintere-
sowanych, czyli, odbiorców, kultury.
I nie chodzi tu O percepcję Ionesco,
ale o rzeczy bardzięj przyziemne.
Również o pieniądze, przy czym nie

o publiczne a prywatpe, ov to, ile

można na kulturę .wydać w każdej
rodzinie.

W gospodarstwach domowych
pracowników przeciętne- róczne wy-

datki na jedną osobę wynoszą 17853

złote, z czego na kulturę, oświat]?,
sport, turystykę i wypocżynek • (dla
uproszczenia będziemy te pozycje u-

mownie nazywać kultur^) — 1525 zł.
A teraz zobaczmy jak wyglądają wy-

datki na te cele (można założyć, że

udział kultury wśród .nich jest
mniej więcej proporcjonalny w każ-

dej grupie) w zależności od docho-

dów przypadających na człónka ro-

dziny. Gdy przypada pomżej 9600

złotych rocznie ria głowę, to na kul-

turę Wydaje się 598 zł. / W. następ-
nych grupach odpowiednio: ;db 12

tys. — 798zł,do15tys. — 1048zł,
do 18 tys. — 1314 żł, dci 24 i;'ys. —

1823 zł, do 30 tys. — 2341 zł i ponad
30 tys. — 3425 zł.

Wydatki na ten cel między, naj-'
niższą i najwyższą grupą wzrasta-

ją sześciokrotnie, podczas kiedy Wy-
datki na jedzenie jedynie dwa i pół
raza. Stopień konsumpcji dóbr' kul-

turalnych zależy więc nie tylkó od",
ich podaży, ale od możliwości, na-

bywczych. Można przewidzieć, że za-

potrzebowanie na usługi kulturalna

kulturę zależeć będzie od rodzaju
wykonywanej pracy i będzie rosło

wraz z ogólnymi postępowymi prze*
mianami w tej dziedzinie.

W rodzinach rolniczych (prowa-
dzących rachunkowość) wydatki na

kulturę i oświatę po odliczeniu kosz*

tów kształcenia w przeliczeniu na

jedną osobę wynoszą 305 złotych, a

rozpiętość, w zależności od funduszu

spożycia na głowę wynosi od 27 zł

(przy dochodach poniżej 6 tys.) do

443 zł (przy dochodach powyżej 23

tysięcy). A więc jeszcze jeden argu-
ment za tym, że odchodzenie ludzi
od. rolnictwa i w dalszej kolejności
urbanizacja stanowią warunek roz-

woju kultury, który trudno będzia
wyminąć w naszych stosunkach spo-

łecznych.
W tej chwili usługi kulturalne aq[

w około 55 procentach opłacana
przez ludność, a reszta jedynie po*
chodzi z funduszów spożycia społecz-
nego. Można by się zastanowić czy

ewentualnego zwiększenia nakładów

na kulturę nie należałoby — zamiast
na rozbudowę jej usług i Instytucji
— wydać na jej potanienie. Ale to

miałoby skutki ograniczęne do nie-

których tylko dziedzin kultury.
Nie zmienia tego fakt, że ze wzglę-

dów społecznych najpilniejsze jest
przyciągnięcie do niej członków naj»!
biedniejszych rodzin, , gdyż tam z re-

guły jest najwięcej dzieci 1 niestety
także jednocześnie najczęściej naj<*
niższy poziom kulturalny.

A .chodzi jednak nie tylko o pla-

jej cechy. Zresztą nawet ów apa-
rat kultury: show-business, przemysł
filmowy, RTV, wydawnictwa itp., a

więc dziedziny, gdzie można i trze-

ba rachować, również opierają się
na ludziach o dość specyficznych u-

miejętnościach, trudniejszych do

wpojenia niż na przykład kwalifi-

kacje techniczne. To samo dotyczy
prowadzenia takich placówek jak
domy kultury i w ogóle wszelkiej
działalności z ludźmi. Ilość i jakość
tej kadry w znacznie większym stop-
niu limituje rozwój kultury niż środ-
ki finansowe i możność ich przemie-
niania w budynki i urządzenia.

Ale istnieje jeszcze inna, bardziej
istotna granica, na którą nie wiado-

mo dlaczego zwraca się znacznie

będzie wzrastało szybciej niż ,na In-

ne dobra, co powinni uwzględnić
planiści, ale z drugiej strony wia-

domo, że określonego tempa wzrostu

zapotrzebowania na kulturę nie

przekroczy się przed odpowiednim
wzrostem zamożności.

i
Jest to zależne i od Innych zja-

wisk społecznych. ^ rodzinia pra-

cownika fizycznego przeciętne wy-

datki na kulturę wynoszą jedynie
1198 zł na człowieka, a pracownika
umysłowego — 2020 zł i różnica ta

zachowuje się we wszystkich gru-

pach dochodowych. A więc .można

przewidzieć, że niezależnie od istnie-

nia formalnego podziału na pracow-
ników fizycznych i umysłowych lub

jego zniesienia, zapotrzebowania na

Fot. ALEKSANDER JAŁOSIfiSKI

niądze tejże rodziny, lecz 1 o czas

niemarnowany na dojazdy do pracy,

na dodatkową pracę, o brak zmęcze-

nia, o pewne obycie, nieodzowne

przy korzystaniu z niektórych usług
kulturalnych, choćby o odpowiedni
strój i wygląd, o możność dotarcia do

placówki kulturalnej i wiele innych
konkretnych xzeczy. Nawet więc,
przy założeniu Istnienia nieograni-
czonych funduszy na podaż dóbr kul-

turalnych, trudno byłoby sobie wy-

obrazić, że rozwój kultuęy mógłby W

jakiś istotny sposób wyprzedzać roz-

wój cywilizacyjny, którego jest czę-

ścią. Czyli nawet gdybyśmy chcieli

zrujnować się na kulturę, to się. nam

to nie uda.
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Sklep Rorseciarski naprzeciwko naszej redakcji przy ul. Hożej w Warszawie oferuje szeroki wybór „towaru" we wszelkich, jak widać na zdjęciu, rozmiarach. Ale,
artykułami w sklepie „Mody Polskiej". Czyżby tylko ze snobizmu decydowały się płacić za zwyczajny staniczek 3- 4-krotnie więcej?

klientki? Ano — oblegają właśnie stoisko z importowanymiklientki? Ano » FqU) marek STEFANKOWSKI

MILIONY
ZASZYTE
W

KAWIE
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

0 19 proc. Jednocześnie, zaś wszystkie
badania na temat zaopatrzenia rynku
w odzież dowodzą, że znaczna część
potencjalnych nabywców musi re-

zygnować z zakupów, gdyż nie znaj-
duje dla siebie w sklepach n;c od-

powiedniego. Po płaszcz, garnitur,
czy suknię trzeba odbywać wielo-

. krotne wędrówki ,,do miasta".

(Patrz informacja GUS poniżej).
Do salda „winien", obciążającego

konto przemysłu odzieżowego, dodać
trzeba jeszcze koszt utraconych moż-
liwości eksportowych. Oto co pisze
na ten temat mgr Franciszek Krucz-
kowski z ZPBZ „Textilimpex" w

miesięczniku „Odzież", organie MPL

1 Stowarzyszenia Włókienników Pol-
skich (nr 3/272 z br.):

„Organizacja wzornictwa w pol-
skim, przemyśle lekkim nie jest na-

leżycie dostosowana do potrzeb pro-
dukcji eksportowej, zwłaszcza na

kierunki kapitalistyczne... Jeden rzut
oka na strukturą asortymentową te-

go eksportu pozwala stwierdzić, że
mimo znacznych postępów osiągnię-
tych w ostatnich latach, wciąż nad-

mierny udział w niej mają tkaniny
w metrażu, a wśród wyrobów goto-
wych artykuły o niskim stopniu
przetworzenia, jak bielizna pościelo- •

wa i prosta w konstrukcji osobis- '

ta bielizna bawełniana. Eksport
odzieży damskiej, młodzieżowej
i dziecięcej, cieszący się największym
popytem na Zachodzie stanowi przy-
słowiową niedostrzegalną wielkość..."

Odzież na eksport — stwierdza da-

lej autor — produkuje się głównie
na podstawie wzorów dostarczonych
przez klienta. Wadą tego systemu
jest niska stosunkowo cena dewizo-
wa realizowana przy tego typu tran-

sakcjach z powodu braku oryginal-
ności i świadomie stosowanego przez
zagranicznych odbiorców wyzysku.

RYZYKO TAK, ALE...

Oczywiście, ryzyko jest nieodłącz-
nym elementem produkcji' i handlu

odzieżą. Trudno idealnie dopasować
wszelkie parametry do czynnika tak

nieobliczalnego, jak indywidualne
gusty milionów odbiorców. Toteż na-

leży pogodzić się z tym, że im więk-
sza produkcja, tym więcej wyrobów,
których rynek nie zaaprobuje w peł-
ni lub nie zaakceptuje wcale.

Przed gromadzeniem zapasów bro-
nić się trzeba zręcznym i szybkim
manewrowaniem cenami, co w pew-
nym stopniu zostało zrozumiane
również u nas: podjęte w czerwca

uchwały Rady Ministrów^ (nr 129,
130) dają przemysłowi i ° handlowi

większe uprawnienia do podejmowa-

nia decyzji o cenach — w górę i w

dół — zależnie od popytu na dany
artykuł, określania terminu wyprze-
daży, przeszacowywania zapasów.

Uznając ryzyko za nieodłączny ele-
ment produkcji artykułów rynko-
wych, nie można jednakże rezygno-
wać z wszelkich zabiegów, które to

ryzyko ograniczają. Jeśli chodzi o

odzież, podstawową rolę odgrywa tu

wzornictwo, a w zespole jego cech —

właściwy krój, sprawiający, że suk-
nia, płaszcz czy garnitur dobrze leżą
na figurze.

Inne ważne . dla nabywcy cechy
odzieży, jak rodzaj tkaniny, kolor,
modna linia mają znaczenie mniej-
sze. Kobieta planująca zakup płasz-
cza z bistoru, przystanie także na

okrycie z lekkiej wełny, jeśli znaj-
dzie takie, które będzie jej pod in-

nymi względami odpowiadało. Wy-
marzony kolor zielony można za-

stąpić innym, np. beżowym lub brą-
zowym. Modna linia nie dla wszyst-
kich jest jednakowo ważna, toteż

obniżając ceny można z powodze-
niem' sprzedawać rzeczy, które wy-

szły już z mody. Za to, żeby się „przy
pomocy" płaszcza, garnituru, czy
sukni oszpecić — nikt nie zapłaci
ani złamanego szeląga, taki efekt
wywęłuje zaś nieuchronnie odzież
źlo skrojona.

A właśnie krój — czy jak się
współcześnie mówi konstrukcja —

jest piętą achillesową gotowych wy-
robów przemysłu lekkiego, poczyna-
jąc od okryć, przez Suknie, garnitu-
ry, bieliznę osobistą damską i mę-
ską, a kończąc na pończochach, które

większości kobiet sięgają ledwie nad
kolana.

SYLWETKA... KOPY SIANA

Zarówno z potocznego doświadcze-
nia, jak i z wszelkich analiz zaopa-
trzenia rynku (systematyczne bada-
nia prowadzone przez jednostki han-
dlowe PSS „Społem", ankiety GUS,
badania Centralnego Biura Wzorni-
ctwa Przemysłu Lekkiego) wynika,
że największą trudność sprawia
klientom znaleziertie odpowiedniego
rozmiaru i fasonu potrzebnej części
garderoby. Brak rozmiarów obciąża
po części handel, który dysponując
mizerną siecią sklepów odzieżowych,
nie jest w stanie zaprezentować róż-

nych wzorów odzienia w całej ga-
mie wymiarów. Nawiasem mówiąc,
w domach towarowych i wielkich

sklepach z odzieżą należałoby wpro-

wadzić obowiązującą w wielu .kra-

jach zasadę natychmiastowej obniż-
ki cen na te modele ubiorów, których
sklep nie ma w pełnym zestawie roz-

miarów. Pobudziłoby to kierowni-
ków stoisk do składania bardziej
precyzyjnych zamówień w przemy-
śle i energiczniejszego uzupełniania
podaży dostawami z magazynów.

Od razu jednak trzeba powiedzieć,
że dysponowanie przez sklepy wszy-
stkimi rozmiarami odzieży bynaj-
mniej nie załatwi sprawy do końca.
Pod pojęciem „braku rozmiarów
i ubogiego wyboru fasonów" kryje
się bowiem często właśnie wadliwa

konstrukcja wyrobów. Widać to wy-
raźnie teraz, kiedy stoiska z jesien-
no-zimowymi okryciami nie są jesz-
cze „przebrane" i — przynajmniej
w Warszawie — oferują na ogół
płaszcze na wszystkie rodzaje sylwe-
tek. Wybór jest większy niż rok te-

mu, ładniejsze są tkaniny, dominują
płaszcze jednobarwne, poszukiwane
przez nabywców jako bardziej uni-
wersalne. Wystarczy jednak postać
chwilę w sklepie, aby zaobserwować

następujący obrazek: klientka znaj-
duje odpowiadające jej okrycie, wy-
biera właściwy rozmiar, przymierza
i — dostrzegając wesołość na twa-

rzach postronnych obserwatorów —

ściąga je z wielkim pośpiechem.
Wszystko się niby zgadza — wzrost,
obwód klatki piersiowej, obwód bio-

der, a ogólny rezultat jest fatalny.

Podobno modna jest obecnie linia

trapezu, ołówka, odwróconego kie-

licha, ale w sklepach odnosi się wra-

żenie, że część producentów lansuje
linię... kopy siana. Taki efekt daje
zwłaszcza szycie szerokich, luźnych
płaszczy ze sztywnych, nie układa-

jących się miękko materiałów.

SZUKAJĄC WINNYCH

Gdzić tkwili przyczyny tej uderza-

jącej nieporadności przemysłowego
krawiectwa? Wytropić je niełatwo.
W wydziale zbytu Zjednoczenia
Przemysłu Odzieżowego słyszę
wpierw sakramentalną opinię: „szy-
łoby się ładne rzkczy, gdyby było z

czego". Potem jednak dochodzimy do

wspólnego wniosku, że niejedną ład-

ną tkaninę psuje się w konfekcjo-
nowaniu. Moje rozmówczynie mają
tu sporo pretensji do projektantek,
które przywiązują zbyt wielką wagę
do modnej linii, do elementów czysto
zdobniczych, projektują rzeczy wy-

myślne, nie zdające egzaminu w-se-

ryjnej produkcji. Wiele z nich znają
osobiście, nieraz zwracały uwagę, że

np. w projektowanych przez nie

płaszczach nie można podnieść ręki,
bó się rękaw urywa. To nie podno-

. ście — brzmiała odpowiedź. Teraz

jest modna linia „blisko ciała" i rę-
kaw musi być tak wszyty.

Kto się w zakładach próbuje prze-
ciwstawić dyktatowi projektantek
jest okrzyczany ignorantem, zacofań-
cem. Projektantka ma dyplom ASP?
Ma. Więc jest artystką. Ci, co pa-
trząc na efekty, poddają to w wąt-
pliwość, po prostu nie znają się na

sztuce i modzie. Argument zamyka
usta wszystkim, bo nie znać się na

sztuce — wstyd.
Oczywiście projektanci poczują się

głęboko skrzywdzeni tą opinią. Ich

wypowiedzi, których sporo ukazuje
się w literaturze fachowej dowodzą,
iż zdają sobie sprawę, że model o-

dzieży nie jest samoistną wartością,
a sprawdza się dopiero na sylwet-
ce, doceniają wymagania produkcji
seryjnej itp. Narzekają natomiast na

zbyt pośpieszne i niestaranne przy-

gotowywanie produkcji, niemożność

sprawowania autorskiego nadzoru
nad powielaniem opracowanych mo-

deli. wreszcie wyrażają zdumienie,
gdzie się też one podziewają, bo w

sklepach ich jak na lekarstwo.

Publicysta może z czystym sumie-
niem czuć się zwolniony zarówno
od rozstrzygania tego sporu, jak i

formułowania opinii co do kierun-
ków koniecznych zmian. Akurat yv
przemyśle lekkim istnieje dość in-

stytucji (komórki wzorujące w zak-

ładach, laboratoria i' wzorcownie

żjednoczeń, Centralne Laboratorium

Odzieżownictwa, Centralne Biuro
Wzornictwa Przemysłu Lekkiego),
które powinny sobie poradzić z tym
problemem bez oglądania się na po-
moc amatorów.

Sprawa .jest — jak' mnie zapew-
niano w Departamencie Produkcji
Ministerstwa Przemysłu Lekkiego —

dostrzegana i doceniana. Centralne
Laboratorium Odzieżownictwa pra-
cuje nad jej rozwiązaniem, a resort

zamierza nawet sięgnąć do pomocy
zagranicznej w tej materii.

Sądzę, że powolny nieco tok tych
prac znakomicie by się przyspieszył,
gdyby handel położył zdecydowanie
większy nacisk na kwestię kroju 0-

dzieży, jako tego jej elementu, któ-

ry stwarza największe ryzyko w

obrocie konfekcją. Ma przecież

w swoim ręku sporo potrzeb-
nych do tego instrumentów: jego
przedstawiciele biorą udział w oce-

nie kolekcji branżowych, oni wy-

bierają wzory, które są kierowane
do produkcji.

Szczególnie wysokie wymagania,
co do poprawności kroju należałoby
stawiać wyrobom nowym lub jak
to określa Uchwała RM nr 130

„atrakcyjnym z innych względów",
które, jak wiadomo mają wyższe ce-

ny. W myśl. obowiązujących prze-
pisów powinny je rekompensować
klientom — nowoczesność, odpo-
wiednie walory użytkowe, wyższy
od powszechnie obowiązującego w

obrocie standard wzornictwa, zdob-

nictwa, jakości i estetyki.
W odniesieniu do odzieży powinna

obowiązywać żelazna zasada, iż nie
ma nowoczesności, atrakcyjności,
wyższego standardu itp. — bez nie-

nagannego kroju. Każdy model po-
winien być pod tym względem bar-
dzo starannie sprawdzony — nie

tylko na zawodowych modelkach i

modelach.. Jest to kwestia niezmier-
nie ważna, gdyż producenci (nie tyl-
ko wyrobów przemysłu lekkiego)
mają zwyczaj podawać za nowości

ulepszenia pozorne, cechy z punktu
widzenia konsumenta drugorzędne,
nieistotne. W przemyśle lekkim pa-
nuje tendencja do mnożenia liczby
wzorów: produkuje się np. ok. 200
wzorów koszul męskich, ponad 1300
wzorów obuwia itd. Niewielka część
tych wzorów kojarzy jednakże
szczęśliwie wszystkie cechy dobrego
wyrobu; w rezultacie ludzie kupu-
ją to samo, a wyroby niechciane

powiększają zapasy. W niczym to

nie pomaga klientom, a jest z grun-
tu przeciwne interesom handlu, to-

też musi on energicznie dążyć do

przesunięcia akcentu z ilości na ja-
kośćwzojów. r

Rola wielkiego krawca, ubierają-
cego miliony osób — ^grubych i chu-

dych, wysokich i niskich, krótko i

długonogich, o szerokich ,ramionach,
ale wąskich biodrach, chudziutkich
karkach ale długaśnych rękach, lub
na odwrót — jest niewątpliwie bar-
dzo trudna. W innych krajach wło-
żono wiele pieniędzy i inwencji w

rozwiązanie tego trudnego zadania.

Rozwiązano je jednak i to jest wska-

zówka, że można to zrobić, tym łat-

wiej zresztą, że wzory już istnieją.
Sytuacja na naszym rynku dojrzała
do tego aż nadto.

ZOFIA DŁUGOSZ

ODZIEŻ DLA WYTRWAŁYCH
MARIA LITMANOWICZ

WCZERWCU
br. Departament

Statystyki Handlu Wewnęt-
rznego i Cen w Głównym U-

rzędzie Statystycznym przeprowa-
dził badania ankietowe na temat za-

opatrzenia sklepów w odzież na se-

zon wiosenno-letni. Opinie konsu-
mentów reprezentowali korespo-
ndenci miejscy GUS. Są to oso-

by z różnych środowisk, miejsc pra-
cy i dzielnic miejskich, reprezentu-
jące możliwie w pełni zbiorowość

społeczną danej miejscowości. Po-

wołuje się w zasadzie jednego kore-

spondenta na 5 tys. obywateli w

miastach liczących do 100 tys. mie-

szkańców, a w miastach większych
— jednego na 10 tys. mieszkańców.

Wypełnione prawidłowo ankiety
ma wspomniany wyżej-temat nade-
słało do GUS 806 osób. Wyniki ba-
dania nie są w pełni reprezenta-
tywne, co nakazuje pswną ostroż-
ność przy wyciąganiu wniosków.

Korersondenci udzielali odpowiedzi
na podstawie obserwacji, doświad-
czeń, oceny własnej i członków ro-

dziny wspólnie z nimi zamieszkują-
cych. .

Najwięcej ankiet — 213 wpłynęło
Z miast 20 — 50-tysięranych, a na-

stępnie —' 137 — z miast średnich,
liczących 50 — 100 tys. mieszka-
ńców.

Łączna liczba członków gospo-
darstw korespondentów, którzy na-

desłali ankiety do GUS wyniosła
•3 199 osób z tego 1 496 mężczyzn i

1 703 kobiety.
. W nadesłanych odpowiedziach
uderza przede wszystkim . powszech-
ność zamiaru uzupełnienia zasobu

garderoby na wiosnę i lato. Być
może, część respondentów myliła tu

zdecydowany zamiar z nieśmiałą chę-
cią, co też trzeba brać pod uwagę
przy ocenie odpowiedzi.

Wynika z nich jednak, że okry-
cia męskie miało zamiar kupić 85

proc gospodarstw domowych, w

których znajdowali się mężczyźni w

wieku powyżej 18 lat, zakup gar-
niturów planowało 74 proc. gospo-
darstw, spodni — niemal wszystkie,
kurtek i wiatrówek — 36 proc.

Nie mniejsze były chęci pań. O-
krycia damskie zamierzało nabyć 80

proc. gospodarstw, bluzki dziane —

77 proc., spodnie dziewczęce 70 proc.
itp. Większość odpowiadających wy-
raziła chęć zakupu odzieży droższej.
Kobiety np. zamierzały nabyć płasz-
cze z elanobawełny, bistoru, krfem-
pliny, elastoru. Tylko 7 proc. go-
spodarstw przewidywało kupno
płaszcza z płótna żaglowego, tek-

sasu, sztruksu.

Również zainteresowania mężczyzn
koncentrowały się głównie wo-

kół odzieży z tkanin, zawierających
domieszki włókien sztucznych. Spo-
śród gospodarstw deklarujących np.
zamiar nabycia garniturów męskich
43 ptoc. opowiedziało się za ubra-
niem z elanobawełny, 24; proc. za

bistorem, 19 proc. za elanobawełną,
a'tylko 14 proc. za garniturem z

wełny.
Również jeśli chodzi ó kurtki i

wiatrówki większym powodzeniem
cieszyły się nadal z ortalionu i sti-

lonu niż z elanobawełny.

Realizacja zamiarów wymagała
sporo Czasu, wytrwałości i dobrej

kondycji fizycznej.- Ogromna więk-
szość osób udawała się w tym celu

„do miasta" po 3 i więcej razy,
a ok. 80 proc. odwiedzało po 3 i

więcej sklepów. Największą trud-
ność sprawiało znalezienie odpo-
wiedniego rozmiaru poszukiwanej
części ubrania, następnie zaś — nie

, odpowiadający gustom fason płasz-
cza, garnituru czy sukni, w mniej-
szym stopniu — nieodpowiedni ich
kolor. Oczywiście trzeba tu brać pod
uwagę, że zakupu garderoby, zwłasz-
cza droższej, dokonuje się z namy-
słem, toteż odwiedzanie w tym ce-

lu kilku sklepów jest rzeczą na-

turalną. Mniej naturalne są nato-

miast wielokrotne wyprawy po za-

kupy „do miasta", jako że trudno
to uznać za najmilszy sposób spę-
dzania wolnego czasu.

Stosunkowo najłatwiej było kupić
kurtki z ortalionu i stilonu, spod-
nie z teksasu i sztruksu. Około 80

proc. gospodarstw spełniło ten za-

miar, a np. kurtki z ortalionu dla

chłopców 45 proc. zainteresowanych
nabyło po jednorazowym udaniu się
do miasta. Natomiast te osoby, które

wolą już kurtki z elanobawełny mia-

ły wiele kłopotów z ich znalezie-

niem, dobraniem odpowiedniego fa-
sonu i rozmiaru.

Najłatwiej było kupić wszelkiego
rodzaju bluzki dziane. W badanych
gospodarstwach popyt ną nie zo-

stał zaspokojony w 63 — 78 proc.
zależnie od rodzaju bluzek. Trzeba

przy tym podkreślić, że zarówno
wśród kobiet, jak i dziewcząt cie-

szą się one większym powodzeniem
niż bluzki z tkanin.

Wskutek trudności ze znalezieniem

potrzebnej garderoby wiele osób

zrezygnowało z jej zakupu.

Jeśli chodzi np. o odzież męską,
płaszcze z elanobawełny zakupiło 55

proc. gospodarstw, które miały w

planie ich nabycie, kurtki i wiat-

rówki z elanobawełny — 53 proc.,

garnitury wełniane — 50 proc., z

elanowełny — 64 proc., płaszcze z

elanobawełny — 53 proc., z bistoru
— 32 proc.

Również wiele kobiet musiało zre-

zygnować z planów^ uzupełnienia
wiosenno-letniej garderoby. Płasz-

cze z płótna żaglowego, teksasu,
sztruksu kupiło 55 proc. gospodarstw
które miały w planie ten zakup,
płaszcze z elanobawełny —59 proc.,

z bistoru, krempliny, elastoru — 43

proc., spódnice z biśtoru, krempliny,
i elastoru — 45 proc., spodniumy
dziewczęce — 50 proc. itp.

Najczęstszą przyczyną rezygnacji z

zakupu był brak potrzebnych zain-

teresowanym rozmiarów odzieży.

Spośród 50 badanych grup i pod-
grup garderoby tylko w dwóch po-
zycjach odzieży' młodzieżowej popyt
był zaspokojony więcej niż w 80

proc. — w bluzkach dzianych z weł-

ny i anilany oraz w kurtkach i wia-
trówkach z ortalionu i stilonu. Jako
wskaźnik zaspokojenia popytu przy-

jęto procent realizacji zamierzeń w

badanych gospodarstwach domo-

wych.

Dla ogólnej ilustracji, czym dy-
sponował aparat handlu w sezonie

wiosenńo-letnim, tj. W okresie, któ-

rego dotyczyło badanie zaspokojenia
popytu na wybrane rodzaje odzieży,
warto przytoczyć dane o dostawach
do handlu w I półroczu 1973 r. na

tle I półrocza 1972 r. w podziale
według kwartałów.

rynkowym według stanu w dniu
30 czerwca 1973 r. wyniosły 13 568
min zł i były wyższe od zapasów w

tym samym dniu ubiegłego roku o

2 288 min zł, tj. o 20 proc. Spośród
wyżej wymienionych wyrobów dzie-
wiarskich towary o wartości 7 993
min zł znajdowały się w dniu 30
czerwca 1973 r. w handlu detalicz-

1973

Wyroby I kw. II kw. I pólr. I kw. II kw. I pAlri
wminzl odp. okres poprzed.. r.=100

odzieżowe z tkanin 9337 9319 18656 114,4 115,2 114,8
dziewiarskie 7221 7220 144» 107,6 111,4 109,4
w tym z importu: 1095 930 2025 81,3 85,6 183,3

Zapasy wyrobów odzieżowych z

tkanin w handlu rynkowym według
stanu w dniu 30 czerwca 1973 r.

wyniosły 17 871 min zł, w tym w

handlu detalicznym 9157 min zł. W

porównaniu ze
' stanem zapasów w

dniu 30 czerwca 1972 r. nastąpił
wzrost zapasów tych wyrobów w

handlu rynkowym o 2 821 min zł,
tj o 19 proc.; w handlu detalicznym
natomiast o 1631 min zł, tj. o 22

proc. Wśród wyrobów odzieżowych
z tkanin znajdujących się w apa-
racie handlu detalicznego zapasy
ubiorów z tkanin wzrosły o 699 min

zł,tj.o18proc., a okryć—o1158
min zł, tj o 40 proc.

Wartość nagromadzonych zapasów
według stanu w dniu 30 czerwca

1973 r. stanowiła prawie pełną war-

tość dostaw w okresie I półrocza
1973 r.

Zapasy wyrobów dziewiarskich

(bez dzianin w metrażu) w .handlu

nym. Oznacza to wzrost zapasów wy-
robów dziewiarskich w detalu o 1185
min zł, tj. o 17 proc. w porównaniu
ze stanem zapasów w dniu 30 czer-

wca 1972 r.; w tym zapasy ubio-
rów z dzianin wzrosły o 855 min

zł, tj. o 22 proc.

Wartość nagromadzonych zapasów
wg stanu w dniu 30 czerwca 1973

r. stanowiła prawie pełną wartość

dostaw w okresie I półrocza 1973 r.

Z porównania wyżej zamieszczo-

nych danych — relacji zapasów do

dostaw i wyników badania nasuwa

się wniosek ogólny, że mimo wzra-

stających . z roku na rok dostaw

odzieży i narastania ich zapasów w

handlu, stopień poprawy zaspoko-
jenia popytu jest — ujmując rela-

tywnie — niewielki.
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JEDNOSTKI INICJUJĄCE

Tarnowskie „Azoty" wchodzę w skład Zjednoczenia „Petrochemia", które od 1 sty-
cznia br. pracuje w całości na nowych zasadach, wszystkie więc podległe
przedsiębiorstwa stały się jednostkami inicjującymi. Właśnie z tego powodu
znalazłem się w Tarnowie. Jeszcze przed wyjazdem z Warszawy wiedziałem, że
przedsiębiorstwo, do którego się wybieram, należy do najlepszych w resorcie
chemii, zarówno pod względem wyników produkcyjnych jak i inicjatywy oraz

prężności działania.

ZAKŁADY
Azotowe lm. Feliksa

Dzierżyńskiego b^dą obchodziły
za cztery lata jubileusz 50-lecia

swego istnienia. Zbudowane w koń-
cu lat dwudziestych z inicjatywy wy-
bitnego uczonego — chemika prof.
Ignacego Mościckiego, były najwięk-
szym producentem nawozów azoto-

wych w Polsce przedwojennej.
Po wojnie produkcja- ruszyła w ro-

ku 1947, aby już w trzy lata później
osiągnąć poziom przedwojenny. Tak

.naprawdę jednak „wielka chemia"

wkroczyła do Tarnowa na początku
lat 60-tych, kiedy to „Azoty" z pro-
ducenta nawozów przekształciły się
w chemicznego potentata o zróżnico-

wanym asortymencie .produkcji. O-
becnie nawozy azotowe stanowią za-

ledwie 20 proc. całej produkcji. Zde-

cydowana większość to wytwarzanie
kaprolaktamu, z którego otrzymuje
się sztuczne włókna oraz akryloni-
trylu— półproduktu wyjściowego do

produkcji wyrobów wełnopodobnych.
Następną wielką grupę stanowią
tworzywa, między innymi polichlo-
rek winylu i torflen, którego techno-

logia od początku do końca została

opracowana na miejscu w zakładzie.
W niedalekiej przyszłości' ruszy nowa

linia produkcyjna jeszcze jednego
tworzywa sztucznego zwanego poli-
trioksanem. Dla pełnej charaktery-
styki przedsiębiorstwa podajmy, że

pracuje w nim około 14,5 tys. osób,
w tym 700 inżynierów Oraz 70 eko-
nomistów z wyższym wykształce-
niem. Zakład' posiada 'również Sa-

modzielny Oddział Wykonawstwa
Inwestycyjnego o rocznym przerobie
160 min zł oraz własne biuro pro-
jektowe.

Może więc w tym przypadku do-
brze pracującego przedsiębiorstwa
niekoniecznie trzeba było wprowa-
dzać nowe reguły, aby osiągnąć za-

dowalające wyniki gospodarcze i ma-

ksymalnie wykorzystać istniejące re-

zerwy?
Odpowiedzi na to pytanie szuka-

łem w rozmowie z dyrektorem na-

czelnym — STANISŁAWEM OPAŁ-
KO, dyrektorem ekonomicznym —

WIESŁAWEM LEWANDOWSKIM
oraz głównym księgowym — FRAN-
CISZKIEM TOMUSIAKIEM.

„NIE BYŁO ZASKOCZENIA'

Właściwie to, że staliśmy się jed-
nostką inicjującą — zaczyna dyrektor
naczelny — nie było dla nas zasko-
czeniem. Już o wiele . wcześniej za-

kład eksperymentował nowe rozwią-
zania organizacyjne, zmiany w pla-
nowaniu i zarządzaniu.

Ja sam — mówi główny księgo-
wy — uczestniczyłem, kilka razy w

opracowywaniu nowych rozwiązań
dla „Azotów". Oczywiście „tamto no-

lue" przypominało zdezeloviany sa-

mochód, iv którym, wymieniano ma-

łą śrubkę, nie dobierając się do naj-
ważniejszego mechanizmu. Przedsię-
biorstwo cały czas pozostawał o w

sieci odgórnych zarządzeń, dyrek-
tyw, normatywów. Nie. było po pro-

stu 'motyioacji do rzetelnej pracy,
bo brakowało powiązania mi" dzy
rzeczyioistymi rezultatami produk-
cyjnymi a wynagradzaniem za nie.

Z chwilą wejścia w- życie nowych
zasad przystąpiono do szkolenia za-

łogi. Na początek objęto nim kadrę
kierowniczą' do mistrza włącznie, li-

czącą około 3 100 osób., To był pierw-
szy etap. Ponieważ pomyślany został
dla kadry kierowniczej nie ograni-
czał się wyłącznie do funkcjonowa-
nia nowego systemu w ramach przed-
siębiorstwa, lecz ujmował zagadnie-
nie w szerszym aspekcie; od strony
mechanizmów całej gospodarki po-
wiązań ze zjednoczeniem, kontaktcw
z innymi przedsiębiorstwami itp. Od
września szkolenie schodzi na naj-
niższy szczebel do pracowników bez-

pośrednio produkcyjnych. Przygoto-
wano specjalny skrypt zatytułowany:
Wyniki produkcyjne przedsiębior-

stwa a dochód narodowy". Główny
nacisk w tym opracowaniu został

położony nie tyle na sam mechanizm

funkcjonowania systemu, co na ko-

rzyści płynące z jego działania.

JUŻ PO PÓŁ ROKU

Wracam jednak do . zasadniczego
pytania — co przyniósł1 nowy system

I czy można byłoby to samo osią-
gnąć bez przejścia do „klubu jedno-
stek inicjujących"?

Zanim padnie odpowiedź na to py-
tanie — mówi dyrektor ekonomicz-
ny — chciałbym zrobić'małą dygre-
sję. Jeszcze przed, wprowadzeniem
nowych reguł do zakładu, mieliśmy
opracowany plan na całą pięciolat-
kę. W wyniku narad to przedsię-
biorstwie, sami z własnej inicjaty-
wy podwyższyliśmy zadania produk-
cyjne dodatkowo o 5S0 min zł. Czyn-
niki nadrzędni stwierdziły z

chwilą przejścia na nowe zasady, że
skoro potrafiliśmy irygospodarowa$
takie rezerwy, to na pewno w za-

nadrzu coś jeszcze chowamy. W re-

zultacie. Tarnów otrzymał najniższy
współczynnik „R "

w Zjednoczeniu
„Petrochemia", wynoszący 0,42. A.
mimo to, że ten najczulszy parametr
jakim jest „R" mamy tak niski, o-

siągnęliśmy w tym półroczu nad-

zwyczaj dobre rezultaty.
Posługując się jeszcze starym mier-

nikiem produkcji globalnej, w sto-

sunku do roku ubiegłego wzrosła o-

na w pierwszym półroczu o 14 proc.'
Podstawowy obecnie dla „Azotów"
nowy miernik — dochód był o oko-
ło 20 proc. wyższy niż przed rokiem.

Wydajność pracy w przeliczeniu na

dochód wzrosła w stosunku do te-

gorocznego planu o 5 proc." Zysk net-

to w stosunku do planu zwiększył
się o 80 proc. Wzrost średniej pła-
cy w porównaniu, z rokiem bazowym
kształtował się na .poziomie-9 proc.
Trudno ^powiedzieć, jaki o udział w

zwyżce płac miało działanie nowe-

go systemu, bowiem razem z nim na-

stąpiły zabiegi płacowe wynikaiące
z uchwały Rady Ministrów nr 222.
Ponieważ zgodnie z założeniami no-

wego systemu przedsiębiorstwo po-
winno podwyżkę płac pokryć z wła-

snych wypracowanych środków, a

nie miało jeszcze pieniędzy, dostało
na ten cel dotacje z funduszy Zjed-
noczenia.

REZERWY

Aby osiągnąć takie wskaźniki, przy
niskim parametrze „R" „Azoty" mu-

siały pracować na maksymalnych o-

brotach. Wielu malkontentów twier-

dzi, że nowy system najlepiej za-

działał w przedsiębiorstwach, które

dotychczas pracowały źle, świadomie

ukrywały swoje możliwości, łatwo.

więc im było sięgnąć do rezerw.

Tymczasem, jak stwierdzili moi roz-

mówcy, z tymi rezerwami wcale nie

była taka prosta sprawa. Chemia

jest w ogóle przemysłem, gdzie o

łatwodostępnych rezerwach trudno

jest mówić, ze względu na wysoki .

stopień automatyzacji procesów pro-
dukcyjnych, zaangażowanie wielu

potężnych agregatów, urządzeń i ma-

szyn w jednym cyklu technologicz-
nym. W tarnowskich „Azotach" po-
stanowiono więc pójść jak najszer-
szym frontem w poszukiwaniu re-

zerw i zrobić generalne porządki.
Szczegółowej analizie poddano

wszystkie elementy składające się na

pojęcie przedsiębiorstwa. Przede

wszystkim zwrócono uwagę na we-

wnętrzną organizację i zarządzanie.
Między zakładami (wydziałami pro-
dukcyjnymi) wchodzącymi w skład

przedsiębiorstwa stworzono podobne
zależności, jakie działają w stosun-

kach przedsiębiorstwo — zjednocze-
nie. Każdy zakład „Azotów" zaczy-
na teraz liczyć u siebie własną
produkcję dodaną i zysk. Z każdej
podległej jednostki stworzono eko-
nomicznie niezależny zakład skupia-
jący w swej gestii całość cyklu pro-
dukcyjnego, łącznie z działalnością
usługową. Bezpośrednia ocena wy-
ników produkcyjnych należy do kie-
rownika. On też dysponuje fundu-
szem płac i je^o podziaiem.

. Nareszcie dużego znaczenia zaczy-
na nabierać rozrachunek wewnę-
trzny — stwierdza główny księgo-
wy. Właśnie po tej formie rozra-

chunku dużo sobie obiecujemy. Przy-
gotowano specjalną instrukcję o za-

sadach prowadzenia rozrachunku

wewnętrznego, sposobach liczenia
dochodu i zysku w poszczególnych
wydziałach. W połączeniu z przecho-
dzeniem oddziałów produkcyjnych
va rozrachunek wewnętrzny w każ-

dym zakładzie utworzono specjalne
grupy inżynierskie, spełniające rolę
biur rozwojowych. Są to zespoły

12—15-osobowe wysoko wykwalifi-
kowanych specjalistów. Głównym
ich zadaniem jest rozwój danego
zakładu w ramach macierzystego
przedsiębiorstwa, poprawa techno-

logii i jakości wyrobów.
Drugim elementem, który podda-

no ocenie była praca. Na czoło za-

gadnień wysunął się problem ekono-
miki zatrudnienia, a więc, w jaki
sposób „wyskalować" pracę od sta-

nowiska robotniczego do stanowiska

dyrektora. Od września „pod obser-

wację" poddany zostanie jeden za-

kład produkcyjny, jeden usługowy
oraz dwa piony administracyjne. Do-
świadczenia stąd wyniesione pozwo-

lą odpowiedzieć na pytanie, jakim
stopniem trudności i złożoności od-
znacza się dane stanowisko, jaki
człowiek i o jakim przygotowaniu
powinien pracować na nim? A w

zależności od tego, jak należy zróż-
nicować płace?

Wreszcie wypłynęła sprawa re-

montów. W „Azotach" przypada na

nie aż 15 proc. ogólnych kosztów

produkcji. Szukanie rezerw na tym
odcinku ma ogromne znaczenie dla

przedsiębiorstwa. Dlatego na te za-

gadnienia położono szczególny na-

cisk. Przede wszystkim przystąpiono
do typizacji używanej obecnie apa-
ratury, pomp, kompresorów. Następ-
nie określono poziom i ilość części
zapasowych, które powinny się znaj-
dować ,,pod ręką". Resztę postano-
wiono-zakładu wyrzucić^ Stworzo-
no stanowiska do ręgęn^raęji nie-

których zuźytyćti cz£sci. Dzięki te-

mu odzyskuje się ponownie wiele

urządzeń, które dawniej przeznacza-
no po prostu ną złom. Obniży to

znacznie koszty' remontów, bo nie
trzeba będzie uciekać się do zakupu
nowych części. I tak np. jeszcze nie-
dawno urządzenia szczególnie podat-
ne na korozję, albo złomowano, albo

wysyłano do naprawy do innego za-

kładu. Obecnie na miejscu w zakła-
dzie dokonuje się remontu, używa-
jąc torflenu produkowanego w „A-
zotach".

Kolejnym kierunkiem naszego
frontalnego uderzenia — mówi dy-
rektor naczelny — są środki obro-
towe. Obniżka zużycia surowców i

energii, które w kosztach produkcji
zajmują ok. 50 proc., to obok go-
spodarki remontowej kluczowe dla
nas zagadnienie. W przedsiębiorstwie
działa 14 specjalnych grup i zespo-
łów, które zajmują się tylko tymi
problemami. Na koniec roku zostaną
opracowane wnioski wynikające z

przeprowadzonych badań. Wtedy do-

piero będzie można podjąć kroki

zmierzające do określenia możliwie

optymalnych norm zużycia surow-

ców i energii.
W ramach obniżki kosztów surow-

cowo-materiałowych przystąpiono do
zmian bazy surowcowej, na której
opierała się «dotychczasowa produk-
cja amoniaku i kaprolaktamu. W

procesie technologicznym wytwarza-
nia amoniaku zużywano gaz ziemny
oraz koks. Na tonę tego produktu
przypadało koksu za 1 300 zł i gazu
za 580 zł. Nowa instalacja wyelimi-
nuje zupełnie koks, opierając się tyl-
ko na gazie. Jej budowa rozpocznie
się we wrześniu, a oszczędności z te-

go tytułu osiągną sumę 100 min zł
rocznie.

Podobnie jest z produkcją kapro-
laktamu. Produktem wyjściowym
jest' fenol. Inżynierowie z „Azotów"
wspólnie z Instytutem Chemii Prze-

mysłowej opracowali metodę otrzy-
mywania kaprolaktamu bezpośred-
nio z benzenu. W' drugiej połowie
przyszłego roku ruszy budowa no-

wego urządzenia, które w końco-

wym efekcie przyniesie oszczędnoś-
ci rzędu 400 min zł rocznie.

Zmiana bazy surowcowej przez
wprowadzanie nowych technolcgii,
ma w nowych warunkach jeszcze je-
den v istotny aspekt. Naczelnym ce-

lem przedsiębiorstwa jest obecnie

maksymalne zaspokojenie potrzeb
krajowych i wzrost eksportu przy

pełnym asortymentowym zróżnico-
waniu produkcji. Aby do tego doszło
konieczne jest przekroczenie tzw.

„bariery surowcowej". Dotychczas
bowiem w przedsiębiorstwie postę-
powano w ten sposób, że gdy nie
można było dostać jakiegoś surow-

ca potrzebnego do produkcji, ani w

kraju, ani go zaimportować, prze-
stawiano część mocy produkcyjnych

na Inny ąsortyment. Dzięki temu

wyrabiano plany, niekoniecznie oglą-
dając się na potrzeby rynku. Teraz

jest to niemożliwe i właśnie prze-
stawienie się na materiały łatwodo-

stępne ma temu zapobiec.
Na koniec wreszcie majątek trwa-

ły przedsiębiorstwa. Chociaż wyko-
rzystanie zdolności produkcyjnych
jest już w pełni zgodne z wielko-
ściami projektowanymi, to jednak i

tutaj poszukuje się rezerw. Każdy
cykl produkcyjny podzielono na po-
szczególne fazy. Niektóre z nich

działają prawidłowo i bez zarzutu,
inne stanowią tzw. „wąskie gard-
ła", które w rezultacie ujem-
nie wpływają na wielkość i ja-
kość produkcji. I tak przy wytwa-
rzaniu polichlorku winylu takim

„wąskim gardłem" był proces susze-

nia na etapie polimeryzacji. Zlikwi-
dowanie tego niepożądanego zjawi-
ska pozwoliło zwiększyć produkcję
0 6 tys. ton. Zdaniem moich rozmów-
ców likwidacja wszystkich zauważo-

nych „wąskich gardeł" powinna
przynieść wzrost produkcji o co naj-
mniej 20 proc.

Z MYŚLĄ O JUTRZE

Wszystkie te zamierzenia, o któ-

rych mówili gospodarze ZA w Tar-
nowie stanowią swego rodzaju „bank
rezerw", dzięki któremu przedsię-
biorstwo będzie mogło osiągać lep-
sze rezultaty gospodarcze. Niektóre
z wykrytych rezerw będą działały
w dłuższym, inne w krótszym cza-

sie. Co będzie jednak dalej, kiedy
się one wyczerpią. Jaka bedzie stra-

tegia rozwojowa „Azotów" w dłuż-

szym okresie?

Dalszy rozwój przedsiębiorstwa
jest koniecznością — stwierdza dvr.

Opałko. Chcemy tego dokonać dwo-
ma sposobami. Pierwszy, to maksy-
malne zintensyfikowanie produkcji.
Jest to sposób moie vajlatiriejszy
1 najbardziej bezpieczni', bo nip trze-
ba się uciekać do kredytów banko-

wych. lecr na dłuższą m?tę nie da-

jący dużych efektów zaodnpch z po-
trzebami szybko rozwijającej się go-
spodarki.

Druga możliwość, to inwestycje.
Chociaż — jak twierdzą niektórzy —

to rozwiązanie może być nieopłacal-
ne, ze względu na wysokie oprocen-
towanie kredytów bankowych, to ja
sie z tym nie zgadzam. Wysokie od-
setki płacone bankowi zahamują tyl-
ko rozwój inwestycji nieefektyw-
nych. My również musieliśmy zre-

widować 'nasze plany inwestycyjne.
Pozostaną tylko inwestycje niezbę-
dne. W niedługim czasie chcemy po-
budować nowy wydział produkcji
chloru (100 tys. ton rocznie). Produk-
tem wyjściowym będzie solanka do-

prowadzana do Tarnowa specjalnym
rurociągiem z Bochni. Projektuje
się lokalizację nowej rafinerii w

naszym pobliżu.. Tę inwestycję
chcemy również przejąć na własne

ryzyko i odpowiedzialność już od
momentu projektowania.

W przyszłości zakłada się rów-

nież, że przedsiębiorstwo z wytwór-
cy półproduktów wyjściowych dla

innych zakładów chemicznych sta-

nie się wytwórcą gotowych wyro-
bów. I tak przewiduie dę, że 30 proc.
całej produkcji polichlorku winylu
bedzie przetwarzane na miejscu, a

także całość produkcji torflenu i po-
liamidów.

Równocześnie trwa modernizacja
pracujących już urządzeń przez au-

tomatyzację procesów wytwórczych.
Pozwoli to na osiąganie przyrostów
produkcji w drodze zwiększenia wy-

dajności pracy. Plany zakładają, że
w ten sposób wzrost produkcji może

być pokryty w 95 proc. Według norm

przy uruchamianiu nowych instala-

cji należy zatrudnić, średnio biorąc,
około 350 osób. W Tarnowie liczbę
tę chcą obniżyć do 100, najwyżej
120 osób. W ten sposób więcej pie-
niędzy pozostanie do podziału mię-
dzy załogę już pracującą.

NIEDOPASOWANE TRYBY

Z tego, co przed chwilą się do-
wiedziałem — mówię — można wy-
wnioskować, że nowe zasady były
dla przedsiębiorstwa koniecznością i

stały się stymulatorem postępu i no-

woczesności.

Trudno to tak definitywnie roz-

strzygnąć — stwierdza dyr. naczelny.
Nowy system nie zadziałał przecież
na zasadzie rewolucji. Pewne spra-
wy mieliśmy już „dograne" o wiele

wcześniej, innych natomiast nie moż-
na było w starych warunkach prze-

prowadzić, Nowe reguły są rzeczy-
wiście prawdziwą grą ekonomiczną,
to której liczy się inicjatywa, pomy-
słowość, aktywność. Równocześnie

funkcjonowanie jednostek inicjują-
cych obnażyło z całą bezwzględno-
ścią słabe ogniwa naszego systemu
gospodarczego.

Ot, choćby coś takiego. Tarnów
chce się rozbudowywać. Konieczne

jest zaciągnięcie wysokooprocento-
wanych kredytów bankowych, spła-
canych własnymi środkami przedsię-
biorstwa. Tymczasem dostawcy nie-

których urządzeń już teraz zawiada-

miają, że nie będą mogli wywiązać
się z podjętych zobowiazań w prze-
widzianym terminie. Opóźnienia się-
gają kilku, a nawet kilkunastu mie-

sięcy. Konsekwencje z „poślizgu" no-

wych inicestycji ponosimy my. ryzy-
kując własnymi pieniędzmi. Wsku-
tek tego w pierwszym półroczu wy-
konanie planu inwestycyjnego osią-
gnęło zaledwie 40 proc.

A już najbardziej absurdalną hi-

storią — dorzuca dyrektor ekono-

miczny — jest system pobierania ga-

zu. Jego ilość potrzebna do produk-
cji musi być z góry przez zakład

ściśle określona. Jeśli nie zużytkuje
się tego, co się zamówiło, płaci się
kary, jeśli się przekroczy zadekla-

rowane zużycie, kosztuje to również

bardzo drogo.
Jak więc widać w nowym syste-

mie są jeszcze niedopasowane tryby.
Większość z nich to pozostałość sta-

rych, nie wytrzymujących przymiar-
ki do nowego przepisów, zarządzeń,
czy chociażby zwykłego rutyniar-
stwa. Im szybciej ulegną one likwi-

dacji, tym prędzej nowy system bę-
dzie działał bez zgrzytów i tarć.

Jedno jest pewne — na zakończe-

nie mówi dyr. Lewandowski — zmie-

nia się ludzka mentalność. Ludzie

zaczynają myśleć i liczyć. I to jest
bez wątpienia największa praktycz-
na korzyść nowego systemu ekono-

micznego.

W Tarnowskich Azotach trwa modernizacja już pracujących urządzeń—

ORZECZNICTWO

ŻĄDANIE PRZYWRÓCENIA
NA STANOWISKO

DYREKTORA
PRZEDSIĘBIORSTWA

Zainteresowanym na ogół nie
dość dobrze znany jest charakter

prawny stanowiska dyrektora
przedsiębiorstwa uspołecznionego
i innych pracowników, którym w

podobny sposób powierzane jest
ich stanowisko, toteż później na-

der często powoduje to zbędne
procesy sądowe, zwłaszcza w ra-

zie zwolnienia ze stanowiska.

- Podobnie rzecz miała pię z Ma-
rianem B., który przez pewien
czas pełnił funkcję dyrektora Od-
działu „RUCHU" w N., a następ-
nie — po zwolnieniu go z tego
stanowiska — wystąpił przeciw-
ko temu Przedsiębiorstwu m. in.
0 ochronę dóbr osobistych, do-

puszczenie go do pracy i zapłatę.
W streszczeniu sprawa przed-

stawiała się następująco:
Marian B. zajmował przez pe-

wien okres czasu stanowisko dy-
rektora Oddziału Rejonowego
PUPiK „RUCH". Gdy odgórnie
uznano, że Marian B. nienależy-
cie wykonuje swoje obowiązki
1 nie nadaje się na zajmowane
stanowisko, Przedsiębiorstwo
„Ruch" zwróciło się pisemnie do
Komitetu Miejskiego PZPR w K.
o wyrażenie zgody na jego zwol-
nienie, przy czym uzasadniono

swój wniosek ocena pracy wyżej
wymienionego. Po uzyskaniu ta-

kiej zgody, dyrektor właściwego
Zjednoczenia odwołał Mariana B.
z zajmowanego stanowiska i je-
dnocześnie wypowiedział mu pra-

cę.

Jak wyżej wspomniano, Marian
B. wystąpił do sądu m.in. z żą-
daniem nakazania Przedsiębior-
stwu „Ruch" wycofania szkalują-
cego go — jego zdaniem — pisma
wysłanego do organizacji partyj-
nej oraz ponownego dopuszcze-
nia go do pracy na poprzednim
stanowisku.

Sąd Wojewódzki oddalił żąda-
nie powoda zmierzające do naka-
zania pozwanemu Przedsiębior-
stwu wycofania pisma wysłanego
do organizacji partyjnej. Zdaniem

Sądu Wojewódzkiego powód nie
może dochodzić tego żądania na

drodze sądowej, gdyż pismo to
skierowano do organizacji par-
tyjnej na jej użytek i dokonano
w nim oceny postępowania po-
woda przede wszystkim Jako
członka Partii. Taka zaś sprawa,
jako wewnętrznopartyjna, podle-
ga rozstrzygnięciu w- instancji
partyjnej. Nie podlega także o-

cenie Sądu zasadność odwołania

powoda ze stanowiska dyrekto-
ra, ponieważ dokonał tego dyrek-
tor Centralnego Zarządu i jego
decyzja w tym zakresie z uwagi
na jej władczy charakter nie pod-
lega kontroli Sądu. Zwolnienie
zaś powoda z pracy nastąpiło zgo-
dnie z piawem za trzymiesięcz-
nym wypowiedzeniem i nie zo-

stało wykazane, aby było ono szy-
kaną, powód bowiem został zwol-
niony z pracy na fekutek uzna-

nia, iż nie nadaje się do jej peł-
nienia.

Marian B. w rewizji od wyro-
ku Sądu Wojewódzkiego żądał je-
go zmiany i uwzględnienia docho-

dzonych roszczeń.

Sąd Najwyższy wyrokiem z

dnia 7 września 1972 r. nr I PR
254'72 oddalił rewizję Mariana B.,
wypowiadając następujący pogląd
prawny:

Zajmowanie stanowiska dyrek-
tora przedsiębiorstwa państwo-
wego uzależnione Jest od uprzed-
niego powołania na takie stano-

wisko. Powołanie na to stanowi-
sko i odwołanie z tego stanowiska

jest władczym aktem adminlśtra-

cji państwowej, nie podlegającym
kontroli 8ądu. 2ądanie . przeto
przywrócenia na to stanowisko —

po odwołaniu * niego — nie może

być uwzględnione przez sąd.

Sąd nie jest również powołany
do rozpatrywania celowości i za-

sadności postępowania wewnątrz-
partyjnego ani do laraądzenla u-

sunięoia pism skierowanych w

tym postęoowaniu dla wewnętrz-
nego użytku organizacji partyj-
nej, do której dańa osoba należy.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy
zaznaczył poza tym m. in.:

„(...) Ustalenia i oceny Sądu
Wojewódzkiego, wyrażone w u-

zasadnieniu zaskarżonego wyroku
są więc niewadliwe. Ponadto na

rozprawie przed Sądem Najwyż-
szym powód twierdził, że w try-
bie wewnątrzpartyjnej kdntroli

podjęto już kroki dotyczące wy-
cofania z akt wspomnianego wy-
żej pisma skierowanego do Ko-
mitetu Miejskiego PZPR w spra-
wie zwolnienia powoda z pracy
w pozwanym Przedsiębiorstwie.
Jeśli zaś w ten sposób sprawa ta

ma być załatwiona, ingerencja są-
du w tym zakresie byłaby bez-

przedmiotową. ( .. .)"

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
IMPORTERA ZA ZWŁOKĘ

WOBEC KRAJOWEGO
NABYWCY

Przedsiębiorstwo Handlu Za-

granicznego dostarczyło Zakła-
dom Mechanicznym w X pręty
walcowane z importu. Wobec te-

go, że dostawa nastąpiła ze zwło-

ką, Zakłady Mechaniczne pobrały
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ROLNICZA TRYBUNA

DOKÓKĆZEWE ZE ŚTR. 3

tfd Przędsiębioł-stwa 114 580 zł ja-
ko W^procentową karę umowną.

Wie godząc się 2- tytn, Przed-

siębiorstwo Handlu Zagraniczne-
go uwrstąpiło przeciwko Zakładom
W .arogę postępowania arbitra-

żowego z roszKseniem o zwrot

powyższej sumy zaznaczając, że
zwłoka w dostawie zawiniona zo-

stała przez zagranicznego kontra-
henta i że na skutek• decyzji je-'
dnostki nadrzędnej Przedsiębior-
stwo nie może dochodzić od% te-

goż kontrahenta zwrotu ew. za-

sądzonej kary umownej.

Okręgowa Komisja Arbitrażo-
wa oddaliła wniosek Przedsię-
biorstwa o zwrot pobranej od

niego sumy, zaś Główna komisja
Arbitrażowa rozpatrzywszy od-
wołanie tegoż Przedsiębiorstwa w

Orzeczeniu z dnia 10 listopada
1972 r. nr HZ-JI-7958/72 zajęła
następujące stanowisko:

Jeżeli importer z£ względów
handlowych bądź innych rezy-
gjtuje,» dochodzenia odszkodowa-
nia umownego za granicą lub na

wet gdy nie może odszkodowa-
nia takiepro dochodzić z przyczyn
nię obciążających krajowego na-

bywcy, to okoliczności ts nie mo-

gą • być podstawą do zwolnienia

Importera od zapłaty odszkodo-
wania według zasad § 47 ust. 1

ogólnych warunków sprzedaży
towarów pochodzących z importu
(ttOnltor Polski z 1987 r. nr 12,
S»Z. 64 I z 1970 r. nr 29, poz; 242).

ZARZĄDZENIA

WSPÓŁDZIAŁANIE
ORGANÓW ZATRUDNIENIA

Z USPOŁECZNIONYMI
ZAKŁADAMI PRACY

W Dzienniku Urzędowym Mi-
nisterstwa Pracy, Płac i Spraw
Socjalnych ukazało się niedawno

zarządzenie nr 29 z dnia 30 maja
1973 r. w sprawię zasad współ-
działania wydziałów i referatów
zatrudnienia prezydiów rad na-

rodowych z uspołecznionymi za-

kładami pracy w zakresie przyj-
mowania do pracy (Dz. Urz. MPP

iSSnr3,poz. 3).

Zarządzenie ustala zasady
•współdziałania wydziałów i refe-
ratów zatrudnienia prezydiów rad

narodowych z uspołecznionymi
zakładami pracy w sprawie przyj-
mowania do pracy pracowników, •

a . w szczególności w zakresie: ,1.
przyjmowania zapotrzebowań na

pracowników,5 2. realizacji ogło-
szonych zapotrzebowań.

ŚPośredńictwfetn pracy wspńm-
. Branych organów zatrudnienia nie

są jednak .objęte niektóre kate-

gorie pracowników, jak np.: 1)
kandydaci na stanowiska kierów*
nicze, przyjmowani do-pracy, za

zgodą jednostki nadrzędnej lub
na podstawie powołania przez tę
jednostkę, 2) absolwenci szkół

wyższych i zawodowych chyba
że przepisy szczególne stanowią
inaczej), 3) pracownicy nauki o-

raz nauczyciele, 4) kandydaci na

marynarzy na statkach morskich
itd.

Organy zatrudnienia dokonują
analizy zgłaszanych przez zakła-

dy pracy zapotrzebowań, chyba
że chodzi o jednego lub niewielką
liczbę pracowników, o przedsię-
biorstwa, w których wprowadzo-
no nowe metody planowania i za-

rządzania, o zakłady praey świad-

czące samorentujące się usługi
dla ludności itp.

Zakład pracy na żądanie orga-
nu zatrudnienia powinien przed-
stawić do wglądu dokumentację,
uzasadniającą zgłoszenie zapo-
trzebowania, w szczególności w

zakresie: 1) wykonania planu pro-
dukcji, 2) stanu zatrudnienia oraz

3) kształtowania się innych pod-
stawowych wskaźników ekono-
micznych, 4) stopnia wykorzysta-
nia czasu pracy i kształtowania

się absencji pracowników, 5) ru-

chu zatrudnienia.

Organ zatrudnienia kieruje
kandydatów do pracy w pierw-
szej kolejności do: 1) wielkich za-

kładów pracy, 2) priorytetowych
zakładów pracy, których lista po-
winna być okresowo ustalana

przez wydział zatrudnienia pre-
zydium wojewódzkiej rady naro-

dowej (rad narpdowych miasta

wyłączonego z województwa) w

porozumieniu z wojewódzką ko-

misją planowania gospodarczego
oraz zainteresowanymi instytu-
cjami, a w razie potrzeby z jedno-
stkami nadrzędnymi nad zakła-
dem pracy. 3) zakładów pracy,
które zgłosiły zapotrzebowanie na

nowych pracowników w związku
ze zwolnieniem z pracy pracow-
ników z ich winy z powodu cięż-
kiego naruszenia podstawowych
obowiązków pracowniczych.

Zarządzenie normuje szczegóło-
wo: 1) "przyjmowanie i sposób o-

ceny zapotrzebowań na pracowni-
ków, 2) realizowanie tych zapo-
trzebowań, 3) współdziałanie or-

ganów zatrudnienia w postępo-
waniu poprzedzającym rozwiązy-
wanie umów o pracę na podsta-
wie porozumienia stron, 4) zasady
oraz kierunki kontroli zakładów

pracy przez organy zatrudnienia.

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

Polityka rolna przyniosła w ostatnlcK xlwdcK latach poważne sukcesy, a w nie-

których dziedzinach wzrost produkcji rolnej nle mający dotąd precedensu w na-

szej gospodarce. W całokształcie czynników warunkujących przyśpieszenie wzro-

stu produkcji rolnictwa I Jego unowocześ nienie ważną rolę odgrywa kredyt rolny.
Bez korzystania z kredytów nie może slą Już dziś obejść żadne gospodarstwo
rolne, które zamierza rozwijać produkcję na coraz większą skalą.

ROMUALD
HARASIMOWICZ

POLITYKA
łatwo dostępnego ) ta-

niego KREDYTU OBROTOWE-
GO stała sie luż powszechną za-

sada we' wszystkich sektorach rol-
nictwa. Wszystkie typy gospodarstw
korzystają z kredytu obrotowego
Dprocentowanego w wysokości 2 proc.
rocznie (na wszystkie uzasadnione
i wynikające z planów gospodarczych
bieżące nąkłady). Kredyt ma charak-
ter ogólnoobrotowy i realizowany
jest w oparciu na generalnej umo-

wie kredytowej zawartej na czas nie-

ograniczony między bankiem a pro-
ducentem.

Nie obowiązują przy tym sztywne
limity kredytowe ani ograniczenia,
jeśli gospodarka kredytobiorcy roz-

wija się pomyślnie. Bank na bie-

żąco obserwuje rbzwój działalności
gospodarczej kredytobiorcy i wkra-
cza wówczas, gdy zaczynają wystę-
pować objawy zagrożeń w dalszym
prawidłowym gospodarowaniu. Bank

dokonuje razem z kredytobiorcą ana-

lizy przyczyn tych objawów i do-

maga się ich likwidacji. Bank ostrze-

ga przy tym kredytobiorcę, że jeśli
te nieprawidłowości nie będą usunię-
te — to zastosuje sankcje ekonomicz-
ne w postaci podwyższonego w skali
od 2 do 12 proc. oprocentowania.
Bank przystępuje do podwyższenia
oprocentowania, jeśli kredytobiorca
nie podejmie natychmiast inicjatywy
w kierunku likwidacji nieprawidło-

. wości lub nie zapobiega dalszemu ich

występowaniu, Bank odstępuje na-

tomiast od żądania wyższych odsetek,
jeśli sytuacja gospodarczo-finansowa
zostanie unormowana. Innymi słowy,
łatwy i tani kredyt dla dobrze pra-

cujących jednostek i obostrzone wa-

runki kredytu dla źle pracujących
jednostek. Taki system kredytowa-
nia środków obrotowych został w

pełni zastosowany w uspołecznionych
jednostkach rolnictwa począwszy od

bieżącego roku.

W obrębie indywidualnej gospo-
darki rolnej kredyt obrotowy jest
realizowany według tradycyjnego sy-
stemu opartego na indywidualnych
wnioskach, składanych odrębnie dla

różnorodnych celów. Prowadzi to w

ciągu roku do kilkunastu kontaktów
rolnika z bankiem. Uwzględniając, że

rolnicy mogą obecnie bez ograniczeń
'«przystać z 3 proc. kredytu obrotowe-

go na zakup środków i usług do bie-

żącej produkcji, należałoby stworzyć
również dla tej grupy producentów
prosjszy sposób korzystania z kre-

'dyttftf.^fcai&iSy "ttgo' Itfedjrtu powin-
ny być następujące:

# Kredyt obrotowy powinien być pow-
szechnie dostępny (bez ograniczeń limi-
towych i kwotowych), Jeśli chodzi o za-

kup środków lub usłuk do produkcji;
9 Celowość kredytu rozpatrywać nale-

ży z punktu widzenia potrzeb całego go-
spodarstwa, a nie określonych, odcinko-
wych celów, stąd też kredyt powinien
mieć charakter ogólnoobiotowy;

® Oprocentowanie powinno gwaranto-
wać bankom pełne pokrycie kosztów po-
zyskania środków Aa działalność kredy-
tową i kosztów obsłupi bankowej. W obec-
nych warunkach spełniałaby to «-procen-
towa stopa. Dopóki tak znaczne podwyż-
szenie stopy oprocentowania (obecnie obo-
wiązuje 3-proc. stopa) będzie niemożliwe.
Istnieje konieczność subsydiowania przez
państwo tej działalności kredytowej;

# Korzystanie z kredytu obrotowego
powinno być proste, a przy tym nowocze-
sne. Rolnik, który częściej korzysta z

kredytów, powinien mieć możność za-

warcia z banlfiem umowy kredytowej na
czas nieograniczony, która określałaby
ogólne warunki 1 zobowiązania stron. Na
każdy rok gospodarczy, ustalano by aneks
do umowy, który określałby wysokość
zadłużenia się rolnika w banku oraz okre-
sy spłaty kredytu. Z kolei rolnik otrzy-
mać powinien uprawnienie do bezgotów-
kowego opłacąnia zakupu środków pro-
dukcji I usług produkcyjnych. Rozlicze-
nia jednostek uspołecznionych z- bankiem -

dokonywałyby się poza rolnikiem. Taka
forma kredytowania wyzwoliłaby wiele
czasu, który obecnie rolnicy muszą po-
święcać sprawom finansowym;

(i Gwarancję kredytu obrotowego po-
winny stanowić Wpływy ze sprzedaży
produkcji, pód którą udzielono kredytu.
Od rolników należałoby pobierać Jedy-
nie cesję należności na rzecz Danku za
dostarczone jednostkom uspołecznionym
produkty rolne. Ponad 80 proc. produk-
cji rolnicy sprzedają obecnie jednostkom
usnołccznionego skupu, a prawie wszy-
stkie wypłaty za te dostawy trafiają do
rolników za pośrednictwem kas banko-
wych. W tvch warunkach zupełnie zbęd-
na stała się przestarzała już forma za-

bezpieczenia kredytów obrotowych po-
ręką osób trzecich.

Tworzenie rolnictwu warunków

łatwego dopływu środków obroto-

wych ma istotne znaczenie dla proce-
su intensyfikacji produkcji rolnej.
Blisko 30 mld zł kredytu obroto-

wego udzielonego rolnictwu i około
40 proc. udział tego kredytu w na-

kładach pieniężnych na produkcję
wskazują skalę problemu. Połowa te-

go zadłużenia orzypada na gospodar-
kę indywidualną. Potrzebne są za-

tem na tym odcinku szybkie i od-
czuwalne dla rolników rozwiązania.

KREDYT INWESTYCYJNY

Rola kredytu w procesie inwesty-
cyjnym rolnictwa poważnie wzrosła.
Obecnie blisko jedna trzecia nakła-
dów inwestycyjnych rolnictwa, które

wynoszą 60 mld zł jest finansowa-
na za pomocą kredytu bankowego.
Rolnicy indywidualni ok. 40 proc.
nakładów inwestycyjnych finansują
za pomocą kredytu. Analogiczny od-
setek dla spółdzielni i kółek wyno-
si 16 proc., dla PGR — 34 proc.

Zadłużenie rolnictwa z tytułu kre-
dytów inwestycyjnych na koniec ub.
roku wynosiło blisko 49 mld złotych,

KREDYT ROLNY
W OFENSYWIE

w tym zadłużenie PGR wynosiło
5,3 mld zł, spółdzielni i kółek rol-

niczych — 6,3 mld zł, a gospodarstw
indywidualnych — 37,1 mld zł.

Inwestycje w państwowych go-
spodarstwach rolnych finansowane
były do niedawna głównie ze środ-
ków budżetowych. Kredyt bankowy
zaczyna odgrywać* istotniejszą rolę
począwszy od 1972 roku. Jest to zwią-
zane z wprowadzeniem nowego sy-
stemu ekonomiozno-finansowego w

PGR. Mianowicie, stworzorio podsta-
wy do rozszerzenia zakresu i skali

inwestycji realizowanych w systemie
zdecentralizowanym ze środków

własnych, uzupełnionych kredytem
bankowym i objęto większe inwes-

tycje realizowane w trybie scentra-

lizowanym kredytem inwestycyjnym
(spłacanym z wygospodarowanych
przez przedsiębiorstwa środków i

dotacji budżetowych). Wprowadzenie
kredytu do procesu inwestowania w

PGR sprawia, że zac2.vna działać w

przedsiebiorstwie mechanizm wery-
fikacji decyzji inwestycyjnych.

Wydaje się przeto, że kredytowa
metoda finansowania inwestycji w

PGR powinna być rozwijana.
W makroskali PGR nie są jednak

w obecnych warunkach ekonomicz-

nych zdolne do samofinansowania
swego rozwoju. Dlatego obecnie i na

najbliższą przyszłość należy widzieć

jeszcze trzv źródła finansowania in-

westycji, tj. budżet, śrpdki własnej
i kredyt bankowy. Wychodząc z te-

go założenia rysuje się następujący*
system finansowania inwestycji PGR:

O Z budżetu są finansowane takie In-
westycje scentralizowane jak: melioracje,
elektryfikacje, zaopatrzenie w wodę, in-
westycje mieszkaniowe 1 socjalne oraz

nakłady związane z zagospodarowaniem
nowych gruntów. Wszystkie natomiast
pozostałe Inwestycje, bez względu na

charakter i rozmiary, powinny być re-

alizowane w trybie zdecentralizowanym
w oparciu o środki własne i kredyty
bankowe.

0 Inwestycje realizowane przez same

przedsiębiorstwa nie powinny być ogra-
niczone administracyjnymi zakazami.
0 ich podjęciu powinny decydować
przedsiębiorstwa w zależności od posia-
danych środków, konkretnych potrzeb, od
efektywności nakładów i możliwości re-

alizacyjnych. Oczywiście powinien tu
działać skuteczny instrument weryfikacji
poczynań inwestycyjnych przedsiębior-
stwa;

O Mechanizm przeciwdziałający podej-
mowaniu wadliwych decyzji Inwestycyj-
nych i nieefektywnemu wykorzystywa-
niu inwestycji powinien opierać się na

kryteriach ekonomicznych. Należałoby
wykorzystać takie instrumenty jak: wy-
soka stopa amortyzacyjna, a w przypadku
korzystania z kredytu także wysokie je-
go oprocentowanie i mobilizujący okres
zwrotu kredytu.

Taki system sprzyjałby realizacji
inwestycji efektywnych, a odrzuce-
niu inwestycji, które nie zapracują
na siebie. Błędny wydaje się niekie-

dy wyrażany pogląd, że PGR muszą
inwestować bez względu nawet na

efektywność nakładów, gdyż spełnia-
ją ważną funkcję w całym rolnictwie

1 wprowadzają postęp do produkcji
.rolnej. Taka rola PGR jęst oczywi-
sta, ale czy dany PGR musi inwe-
stować drogo, by osiągnąć określo-
ny cel produkcyjny, który może być
zrealizowany w innym PGR lub spół-
dzielni produkcyjnej dużo taniej.

Wszystkie argumenty przemawia-
ją też za tym, by w PGR stosować
na dużą skalę inwestycje zdecentra-
lizowane. Taki system stosujemy już
od lat z powodzeniem w całej gospo-
darce chłopskiej i nie ma żadnych
przeciwskazań, żeby nie robić tego
w PGR. Jeśli uwzględnimy, że chodzi
tu o inwestycje produkcyjne, a więc
stanowiska dla bydła, trzody, owiec,
drobiu, szklarnie itp., to każdy opła-
calny wzrost produkcji jest w tym
zakresie pożądany i nie należy go
ograniczać.

Zespołowe formy gospodarki chłop-
skiej, tj. rolnicze spółdzielnie pro-
dukcyjne, ośrodki rolne kółek rol-

niczych, zespoły rolników indywi-
dualnych korzystają od 1972 roku z

kredytu inwestycyjnego na następu-
jących zasadach:

0 pełnego zaspokajania potrzeb kre-
dytowych związanych z gospodarczo uza-

sadnionymi nakładami Inwestycyjnymi w

gospodarce rolnej;
0 nisko oprocentowanego kredytu w

wys. X proc. rocznie, spłacanego w okre-
sie do 20 lat po 8-clo letniej karencji
w spłacie;

•

prawa do umorzenia kredytu w gra-
nicach od 40 do 90 proc. nakładów w
eależnoścl od formy kooperacji, rodzaju
nakładów oraz pełnego zagospodarowa-
nia Inwestycji.

Jest to system wyraźnie preferują-
cy na wsi rozwój społecznych, nowo-

czesnych form gospodarki rolnej.
Kredyt został tu dostosowany do wa-

runków i potrzeb przyszłościowych
form organizacji gospodarki rolnej.

W obrębie INDYWIDUALNYCH
GOSPODARSTW ROLNYCH kredyt
preferuje te poczynania inwestycyj-
ne, które gwarantują szybki przy-
rost produkcji towarowej, opartej na

specjalizacji, podporządkowanej po-
trzebom przemysłu rolno-spożywcze-
go i rynku. Stąd też przede wszy-
stkim z pomocy kredytowej mogą ko-

rzystać ci rolnicy, którzy podejmują
budowę większych budynków, chlew-

nie, owczarnie, fermy jajczarsko-dro-
biarskie, szklarnie itp. oraz wiążą
swą produkcję wieloletnimi umowa-

mi z przemysłem.
Rolnikom, którzy przystępują do

zreorganizowania swego gospodar-
stwa w celu podjęcia na większą ska-

lę wyspecjalizowanej (a nie jak do-

tychczas wielokierunkowej) produk-
cji, udziela się jednego kredytu tzw.'

kompleksowego, na sfinansowanie
wszystkich potrzeb inwestycyjnych
związanych z reorganizacją i spe-

cjalizacją gospodarstwa.
Kredyt inwestycyjny udzielany

jest tjkże na kapitalne remonty bu-

dynków, na zakup traktorów i ma-

szyn rolniczych oraz na inne nakłady
produkcyjne, przy odpowiednio krót-

szym okresie spłaty i wyższym opro-
centowaniu- .

—

Niedostatek podaży materiałów bu-

dowlanych1, nfeszyn i urządżeń rol-

niczych, stanowi zasadniczą prze-
szkodę w rozwijaniu działalności kre-

dytowej na Wsi. Z tych też względów
w dziedzinie kredytowania inwesty-
cji wprowadzona została selektywna
polityka, preferująca regiony, kre-

dytobiorców i rodzaje nakładów, re-

alizujące najpełniej zadania polityki
rolnej. Mechanizm tej selekcji jest
jednak w znacznym stopniu subiek-

tywny, zależny od uznania ludzi za-

łatwiających sprawy kredytowe.

Selekcja ta powinna objąć przede
wszystkim gospodarstwa podejmują-
ce specjalizację produkcji. Z punktu
widzenia kosztów społecznych i or-

ganizacji przetwórstwa nie jest obo-

jętne czy mamy do czynienia np.
z milionem dostawców mleka, czy
z kilkuset tysiącami wyspecjalizowa-
nych producentów podejmujących
produkcję na szerszą skalę. Odnosi

się to także do produkcji i przerobu
mięsa wołowegoi wieprzowego, dro-
biu, produkcji i przetwórstwa wa-

rzyw, owoców itp.

Jednym z czynników eliminujących
mniej efektywne nakłady inwestycyj-
ne w rolnictwie byłoby znaczne pod-
niesienie stopy procentowej od kre-

dytu. Wyż«iza stopa odstręczałaby od

podejmowania przedsięwzięć inwe-

stycyjnych mało efektywnych i zmu-

szałaby do organizowania produkcji
na większą skalę, przy której koszty
produkcji byłyby niższe, a dochody
zapewniły zwrot kredytu i odsetek.
Jednak przestawienie wielokierunko-

wej produkcji gospodarstwa na pro-
dukcje wyspecjalizowaną wymaga
najczęściej gruntownego zmodernizo-
wania lub rozbudowy bazy produk-
cyjnej. Wysoka stopa mogłaby więc
przeciwdziałać tym poczynaniom
zwłaszcza w gałęziach produkcji
mniej opłacalnych. Dlatego też na-

leżałoby wprowadzić dodatkowy in-
strument o charakterze subwencji
dla niektórych rodzajów inwestycji
w określonych regionach gospodar-
czych. Przykładowo w regionach ma-

jących warunki do rozwoju hodowli
owiec preferujemy owczarnie o co

najmniej 100 stanowiskach, umarza-

jąc kredyt w wysokości 30 proc. na-

kładów. Przy budowie bukaciarni na

20 stanowisk (w rejonach o dużych
zasobach paszowych) stosujemy umo-

rzenie kredytu w granicach 40 proc.
nakładów, a przy budowie chlewni
na 50 stanowisk — w granicach 20

proc. nakładów. Możemy też tworzyć
preferencje, jeżeli inwestycja będzie
zrealizowana w pożądanym promie-
niu od zakładu przetwórczego i do-
bierać szereg innych warunków uza-

leżniających umorzenie kredytu.

Dalszym instrumentem działającym
silnie na angażowanie w określone

inwestycje środków własnych pro-
ducentów mogłyby być odpowiednio
stosowane podatkowe ulgi inwesty-
cyjne.

Szerokie wykorzystanie kredytu
stopy procentowej, subwencji, ulg
inwestycyjnych w podatku, powinny
wywołać pożądane z punktu widze-
nia gospodarki narodowej reakcje w

procesie inwestycyjnym na wsi. Wy-
daje się, że w tym kierunku należa-

łoby poszukiwać dalszych ulepszeń
w systemie kredytowania inwestycji
na wsi.

KREDYT NA OBRÓT ZIEMIĄ

Stan posiadania Państwowego
Funduszu Ziemi, mimo znacznych
wysiłków na rzecz trwałego rozdy-
sponowania użytków rolnych, jest
nadal znaczny i w ostatnich latach

oscyluje około 1 miliona hektarów.
W celu przyspieszenia trwałego za-

gospodarowania tych gruntów pań-
stwowe i spółdzielcze jednostki
otrzymują od Państwa znaczne sub-

wencje, zaś rolnicy indywidualni ma-

ją możliwości uzyskania dogodnej
pomocy kredytowej na zakup i za-

gospodarowanie ziemi, korzystając
przy tym ze znacznych ulg podatko-
wych.

Najbardziej rozwinęły sie formy
kredytowej sprzedaży państwowych
nieruchomości rolnych. Rolnicy po-

siadający odpowiednie kwalifikacje
i warunki mogą na dogodnych wa-

runkach nabywać grunty PFZ na

upełnorolnienie swych gospodarstw,
a także dla zorganizowania nowego
gosnodarstwa. Ceny ziemi wahają się
od kilku do 36 tysięcy zł za hektar
w zależności od klasy gleby i strefy
położenia. W rejonach północnych
i zachodnich ceny te są obniżone
o połowę. Dziesięciohektarowe gospo-

darstwo można obecnie kupić za kil-

kadziesiąt tysięcy zł. , a z budynkami
0 średnim stanie — za około 120—150

tys. złotych. Spłata tych należności

jest rozkładana przy upełnorolnieniu
naokresdo20lat1do30latprzy
zakupie, gospodarstw Samodzielnych
(w Bieszczadach do 40 lat). Przy za-

kupie ziemi wymagany jest nieduży
(ok. 10 proc.) udział środków wła-

snych rolnika, zaś na pozostałą resz-

tę udziela się kredytu oprocentowa-
nego 1 do 2 proc.

Obecne ożywienie gospodarcze
sprawiło, że znacznie wzrosły . roz-

miary sprzedaży ziemi. W 1872 r.

sprzedano 70 tys. ha ziemi dla 14,5
tys. nabywców. Przeciętny obszar
gruntów sprzedawanych na samo-

dzielne gospodarstwa wynosi ok. 10
ha, zaś na upełnorolnienie 2,3 ha.
W ostatnich latach przeważać zaczy-
na sprzedaż na upełnorolnienie.

Udziela się również kredytów na

zakup nowych lub powiększenie
istniejących gospodarstw w ramach

prywatnego obrotu ziemią. Kredyty
te aą udzielane w gospodarczo uza-

sadnionych przypadkach przede
wszystkim młodym rolnikom, dają-
cym gwarancję szybkiego zwiększe-
nia produkcji towarowej. Realizacja
tych kredytów rozpoczęła się w sierp-
niu 1971 r. Do końca 1971 r. przy-
znano na ten cel około 50 min zł.
W 1972 r. kwota kredytów przyzna-
nych wyniosła około 300 min zł.

Największy popyt na te kredyty wy-

stępuje w województwach bydgo-
skim, warszawskim, wrocławskim

1 lubelskim. Przy pomocy tego kre-

dytu załatwia się ok. 30-proc. transak-

cji prywatnego obrotu ziemią.
Kredytowanie prywatnego obrotu

ziemią oddziałuje dodatnio na prze-
chodzenie gospodarstw bez perspek-
tyw rozwojowych (jeszcze przed ich

upadkiem ekonomicznym) w ręce ak-
tywnych rolników. Wydaje się, że

istnieje ekonomiczne uzasadnienie
dla rozwijania tej formy pomocy kre-

dytowej na wsi, a nawet potrzeba
większego zainteresowania się tą sfe-

rą obrotu ziemią. Obrót ten odbywa
się bowiem żywiołowo i powstaje po-
trzeba stworzenia odpowiednich wa-

runków organizacyjnych w . celu
wpływania na kształtowanie struk-

tury gospodarstw, dobór właściwych
nabywców gruntów oraz niedopusz-
czenie do zawyżenia ceny gruntów.
Jedną z form mogłoby być wprowa-
dzenie pośrednictwa państwowego w

sprzedaży prywatnych gruntów (w
ścisłym współdziałaniu z urzędami
gminnymi), pośrednictwo to polega-
łoby na ogłoszeniu sprzedaży, wy-
szukiwaniu nabywców o właściwych
kwalifikacjach, pomocy w wycenie
i zawieraniu aktów notarialnych,
ewentualnie udzielaniu kredytów na

nabycie i zagospodarowanie gruntów.
*

Omówiony zakres i formy współ-
działania kredytu rolnego w procesie
społeczno-ekonomicznego rozwoju
roln'ctwa świadczą o ofensywnej po-
stawie systemu kredytowego wobec

problemów gospodarczych kraiu.

Ofensywa ta, uwzględniając ambit-

niejsze cele politylu gospodarczej,
musi się wzmagać, rozwijać nowe

inicjatywy, ulepszać instrumenty
i organizacje działania. Praktyka nie-

wątpliwie wskaże na nowe kierunki
szukania rozwiązań.

FABRYKA APARATURY I URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH
„ POWOGA Z"

Zakład w Pile, ul. 14 Lutego 26/30

zakupi
• PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE
% PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE
m PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE
• PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE
O PRĘTY GRUBE OKRĄGŁE

0 75 gat. St-3 - 1,5 ton
0 90 gat. St-5 - 0,8 ton
0 110 gat. St-5 - 0.8 ton
0 120 gat. St-5 - 0,7 ton
0 120 gat. St-6 - 1,0 ton

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

KW-J6-0

TORUŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWNICTWA
OGÓLNEGO

Toruń, ul. Mickiewicza 146

poszukuje dostawcę
na dostawę sukcesywną

wagonową

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.

XW-U
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LATA
KONSEKWENTNYCH
DECYZJI

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

proc. Trudno przecenić wagę tej de-
cyzji, zwłaszcza dla jedynych żywi-
cielek i rodzin znajdujących sic w

trudnych warunkach. Trzeba sobie
bówiem uświadomić, że kobiety z

tych rodzin nie mogą korzystać z

przedłużonego bezpłatnego urlopu
macierzyńskiego. Nie korzystają z

ńich — jak tego dowodzą doświad-
czenia innych krajów — nawet wów-
czas, kiedy wprowadza się zasiłki dla
kobiet niepracujących, wychowują-
cych małe dzieci. Te rodziny bowiem
nie mogą sobie pozwolić na żaden,
najmniejszy uszczerbek w budżecie.
Obecnie robotnice w trudnej sytua-
cji domowej, kiedy dziecko jest cho-
re, nie stają już przed problemem:
czy decydować się na zmniejszenie
zarobków, czy też pozbawić dziecko
należytej opieki.

POMOC W CHOROBIE

Uchwała rozszerzająca uprawnie-
nia do pełnopłatnych zwolnień z pra-
cy do 60 dni dla wszystkich pracow-
nic, kiedy choruje dziecko, wywołuje
niewątpliwie sporo perturbacji w za-

kładach zatrudniających w większo-
ści kobiety. Jednakże kierownictwa
wielu zakładów szukają już sposo-
bów niesienia pomocy kobietom w

czasie choroby dziecka przez zatrud-
nianie opiekunek domowych, co jest
również kosztowne, ale nie wywołu-
je dezorganizacji pracy. Koszty, któ-
re w związku z tą decyzją ponosi
społeczeństwo, są w pełni uzasadnio-
ne. Decyzja ta jest jednocześnie naj-
dalej idącym krokiem w sprawie za-

powiedzianego na VI Zjeździe
„znoszenia różnic istniejących w u-

prawnieniach do zasiłków chorobo-
wych między pracownikami umysło-
wymi i robotnikami".

W lipcu ub. roku podwyższono za-

siłki chorobowe pracowników fizycz-
nych z 70 dotychczas do 80 proc.

uposażenia. W połowie bieżącego ro-

ku dokonano kolejnej podwyżki tych
świadczeń do 90 proc. zarobków.

Ustawa sejmowa o podwyższeniu za-

siłków przysługujących w czasie

Choroby do"t'60, proc. uposażenia
w 1974 r. likwiduje najbardziej
drażniący relikt przeszłości, zrów-

nuje bowiem w obliczu choro-

by sytuację wszystkich ludzi pracy
bez względu na to, czy zatrudnieni

są przy biurku czy przy maszynie.
Z drugiej strony wybiega w przy-

szłość, wyprzedza niejako swój czas.

Nie tylko dlatego, że tak wysokich
i powszechnych uprawnień w razie

choroby nie zapewniono na razie w

żadnym innym kraju, ale również

i z tego powodu, że system ten za-

kłada istnienie sprawnej, doskonale

wyposażonej, dysponującej pełną
dokumentacją służby medycznej. Za-

kłada też wysoką kulturę pracy spo-

łeczeństwa, w którym obowiązuje.
Chodzi bowiem o to, żeby z tego
świadczenia, pociągającego za sobą
ogromne koszty (mieszczące się prze-

cież nie tylko i nie głównie w su-

mach zasiłków) korzystali tylko ci

ludzie, dla których zwolnienie z wy-

konywanych obowiązków jest rze-

czywiście niezbędne do poprawy sta-

nu zdrowia.

Działalność służby zdrowia w na-

szym kraju (poziom jej wyposaże-
nia, dokumentacja o stanie zdrowia
podopiecznych w poszczególnych
ośrodkach) daleka jest od doskona-
łości, mimo że następuje tu już pew-
na poprawa. Poczucie dyscypliny i

kultury pracy również pozostawia
wiele do życzenia, z czego wszyscy
zdajemy sobie sprawę. I chyba dla-
tego ta właśnie decyzja — tak spo-
łecznie uzasadniona i głęboko huma-
nitarna — wysuwana jako wniosek
w przedzjazdowej dyskusji, w toku
realizacji wywołuje wiele rozlicz-
nych kontrowersji. Jedni uważają, że

jeit ona przedwczesna, zbyt kosztow-
na i nie trafia w najpilniejsze po-
trzeby. Inni — niejako w jej obronie
— podejmują nerwowe kroki, mają-
ce na celu administracyjne przeciw-
działanie zwiększonemu naporowi na

wyżej płatne zasiłki chorobowe.

Wydaje się, że zarówno jedna jak
i druga reakcja wynika z bardzo
powierzchownej analizy danych.
Rzeczywiście, jeśli porówna się wy-
sokość sum wypłaconych na zasiłki
chorobowe i opiekę nad chorym w

1972 r. z 1970 r. np. można bić na

alarm. Na ich bowiem przeszło 50-
procentowy wzrost sama podwyżka
wysokości świadczeń zaważyć mogła
tylko w 18 proc., natomiast w 35

proc. wywołała ją rosnąca ilość dni
zasiłków. Ten ostatni wskaźnik wy-
raża się kwotą. ponad półtora mi-
liarda zł (z budżetu ZUS).

Kiedy jednak spokojnie zanalizu-

je się, ile z tej ilości dni zasiłków
wywołało — co jest przecież zrozu-

miałe i jak podkreślaliśmy wyżej
społecznie uzasadnione — przedłu-
żenie zwolnień z tytułu opieki nad
dzieckiem dla robotnic do 60 dni —•

to okaże się, że po wyraźnym skoku
wskaźnikaj absencji chorobowej na

początku br. wywołanym, jak zwyk-
le, epidemią grypy — utrzymuje się
on obecnie znów w normie. To zna-

czy proporcjonalnie do wzrostu licz-
by zatrudnionych w procencie takim,
jak w latach ubiegłych.

Nie ma więc specjalnych powodów
do niepokoju. Podjęcie tiecyzji pod-
wyższenia zasiłków chorobowych
wpłynie natomiast na znaczną po-
prawę zdrowotności społeczeństwa,
zwłaszcza obecnie, kiedy ludzie, któ-
rzy przeżyli koszmar wojny i trudy
pierwszych powojennych lat docho-
dzą do 50-tki i stan ich zdrowia wy-
maga wzmożonej troski. Wpłynie
również niewątpliwie na szybszy
wzrost kultury pracy, którą tworzy
przecież jej klimat. A zniesienie ni-

czym nieuzasadnionych różnic w sy-
tuacji poszczególnych grup zatrud-
nionych, zwłaszcza kiedy w dom
wkracza choroba, pewność, że nie
wywoła ona żadnego uszczerbku w

budżecie rodziny — ma dla tego kli-
matu, dla stosunku do pracy, og-
romne znaczenie.

Decyzja ta jest kosztowna. Jest to

jednak wydatek nie tylko społecz-
nie niezbędny, ale i ekonomicznie
uzasadniony. Zwiększa bowiem moż-

liwość zapobieżenia długotrwałym,
chronicznym chorobom. Można wTęc
powiedzieć, że podjęta w ub. roku
decyzja sukcesywnego podwyższa-
nia zasiłków ZUS-u w razie choro-
by do 100 proć. uposażenia wpłynie
za lat kilka na zmniejszenie się re-

latywne o wiele kosztowniejszych
świadczeń długoterminowych.

POMOC LUDZIOM STARYM
I INWALIDOM

Te świadczenia pochłaniają dziś
ogromne i szybko rosnące sumy. W
1970 r. na emerytury i renty wy-
datkowano 34 miliardy, w bieżącym
roku suma tą .dojdzie do 43 miliar-
dów, (wzrost o 41 proc.). W.1972 r.

iw porównaniu do 1970 wzrost wy-
płat z tytułu emerytur i rent sięgał
8,5 miliarda, z tego aż 5 miliardów
pochłonęło samo zwiększenie liczby
korzystających z tych świadczeń, a

3,5 mld podwyżka świadczeń. Pier-
wszą decyzją z tego zakresu, jaką
podjęto już w styczniu 1971 r., było
podwyższenie najniższych rent i
emerytur. Zostały one podwyższone
0 60 zł. Przyznano również dodatek
w wysokości 60 zł emerytom i ren-

cistom, którzy mają na utrzymaniu
współmałżonka, a ich emerytury nie
przekraczają 1 050 zł.

I znów najpierw starano się po-
móc ludziom, znajdującym się w

najtrudniejszych warunkach. 60 czy
120 zł to niewiele, ale w budżecie
domowym tych rodzin taka suma

ma swoje znaczenie. Podwyżki o-

trzymało półtora miliona emerytów
1 rencistów.

Chcąc w miarę możliwości popra-
wić od razu sytuację emerytów i ren-

cistów zwłaszcza tych, którzy odeszli
z pracy dość dawno, kiedy płace by-
ły niskie, wprowadzono już w 1971 r.

szereg decyzji, które, obejmując ko-
lejno różne grupy emerytów ogólnie
wpłynęły na wyrównanie najbardziej
rażących dysproporcji. W lutym 1971
r. wydano rozporządzenie w sprawie
podwyższenia emerytur pracowni-
kom, którzy przepracowali w Pol-
sce Ludowej ponad 10 lat. W kwiet-
niu tegoż roku podwyższono górną
granice kwoty emerytury lub renty
uczestnikom powstań śląskich i wdo-
wom po powstańcach. W czerwcu
— zwiększono niektóre reniy, przy-
znane właścicielom nieruchomości
rolnych oraz członkom ich rodzin.
W listopadzie zaś podjęto dwie u-

chwały, z których jedna podwyższa
emerytury i renty uczestnikom pow-
stania wielkopolskiego i pozostałym
po nich wdowom, druga — wpro-
wadza zasiłki pieniężne dla niektó-
rych grup inwalidów wojennych i

wojskowych.

W 1972 i 1973 r. wydano kolejne
ustawy, podwyższające zaopatrzenie
emerytalne tych grup zawodowych,
w których wprowadzono zmiany sy-
stemu płac.

Obecnie jest sprawą najważniejszą
niedopuszczenie do rozwierania się
nożyc między tempem wzrostu płac
i wciąż jeszcze niskimi emerytura-
mi i rentami. Każda decyzja w tej
sprawie jest kosztowna. Znajdujemy
się bowiem w okresie, kiedy liczba
ludzi przechodzących na emerytu-
ry i renty rośnie, również bardzo
szybko. W 1973 f. w porównaniu do
1970 r. wzrosła o milion osób. Wy-
płacamy obecnie prawie 5 milionom

ludzi emerytury i renty. Główny wy-
siłek społeczeństwa musi być skiero-
wany przede wszystkim na to, żeby
wysokość emerytur i rent była pro-
porcjonalna do kosztów utrzymania,
następniś, żeby rosła w miarę wzro-

stu płac, po to, by standard życia
ludzi po przejściu na emeryturę nie
ulegał zbyt gwałtownym zmianom
i po to, żeby za parę lat nie trzeba
było znpw likwidować dysproporcji
między tzw. nowym i starym port-
felem rent. Utrzymywanie go bo-
wiem przez lata w ubiegłym okre-
sie wymaga od nas obecnie dla je-
go likwidacji, kosztownych wysił-
ków.

Dlatego tak słuszna i głęboko uza-

sadniona jest zawarta w uchwale VI
Zjazdu teza, że„wcześniejsze prze-
chodzenie na emeryturę należy wpro-
wadzać stopniowo, gdyż powszechne
obniżenie wieku emerytałnego o 5
lat odbiłoby się ujemnie na możli-
wościach wzrostu płac realnych".
Dodajmy — jeszcze ujemniej odbiło-
by się na funduszu emerytalnym.
Rozszerzenie ilościowe świadczeń
utrudniłoby bowiem w najbliższym
okresie podwyższenie ich wysokości
i tym samym pogłębiało istniejący
regres między tempem wzrostu płac
i tempem wzrostu emerytur i rent.

Niedopuszczenie do wzrostu tego re-

gresu jest obecnie najpilniejszym za-

daniem społecznym.

*

Skoncentrowaliśmy uwagę na

zmianach, jakie zaszły w trzech naj-
bardziej podstawowych formach spo-

łecznej pomocy ubezpieczeniowej —

pomocy rodzihie, ludziom chorym
oraz ludziom w wieku podeszłym i

inwalidom. Zakres przemian jest
oczywiście o wiele szerszy i co nie-

zmiernie ważne — obejmuje coraz

powszechniej całe społeczeństwo.
Opieką lekarską na zasadach stoso-

wanych dotąd wobec zatrudnionych
w gospodarce uspcłecznionej — ob-

jęto całą ludność rolniczą. Członków

rolniczych spółdzielni produkcyjnych
od października 1971 r. objęto rów-
nież ubezpieczeniem społecznym.
Korzystają więc oni obecnie z za-

siłków rodzinnych, chorobowych,
macierzyńskich,. z podwyższonych
świadczeń emerytalnych dla obec-

nych i. dawnych rencistów. Wszystko
to w odczuwalny sposób wpłynęło
na znaczną poprawę warunków by-
tu tej grupy ludności. Wprowadzono
również wiele korzystnych zmian w

ubezpieczeniu społecznym rzemieśl-

ników.

Podwyżki wszystkich niemal

świadczeń w sumie pochłaniające
ogromne sumy, w.odczuciu indywi-
dualnym nie są zbyt wysokie. Wie-

le bowiem nagromadziło się tu po-

trzeb. Wiele problemów — takich

jak system zasiłków rodzinnych o-

raz emerytur i rent — wymaga ge-

neralnych reform, takich — jakie
przeprowadzono .już w systemie za-

siłków chorobowych.
Nie można jednak w ciągu trzech

lat odrobić kilkunastuletnich zanied-

bań. Najważniejszy więc jest fakt

przełamania stagnacji w zakresie

spraw ubezpieczeniowych. Każdy
rok, niemal każdy miesiąc przynosi
tu nową decyzję, która w pewnym

stepniu reguluje jakąś palącą kwe-

.stię, podwyższa wymiar świadczeń.

W pierwszym półroczu 1973 wydat-
ki na świadczenia wykazują dalszy,
sukcesywny wzrost. Dość powiedzieć,
że sumy wypłacone w ciągu tego
półrocza na zasiłki chorobowe i opie-
kę nad chorym oraz sanatoryjne są

prawie równe wypłatom dokonanym
za cały rok 1970. A zasiłki macie-

rzyńskie (połogowe) wypłacone do

ostatniego czerwca br. o przeszło 35

milionów zł przekroczyły sumę wy-

płat dokonanych w całym roku 1970.

Tempo dokonywanych zmian nie

słabnie, zmierzają one konsekwent-

nie do odczuwalnej — zapowiedzia-
nej na VI Zjeździe — poprawy wa-

runków bytu, do realnego wzrostu
— przez rosnące płace, przyrost za-

trudnienia, zwiększone emerytury i

renty, wyższe dochody ludności rol-

niczej i inne dochody poza płacami
— do wzrostu indywidualnego spo-

życia we wszystkich grupach lud-

ności.

1 co niezmiernie ważne, w róż-

nym stopniu poszczególne świadcze-

nia obejmują różne grupy ludncści,
aby — umacniając zasadę wynagra-
dzania wg pracy m.in. przez system
świadczeń społecznych — wpływać
na poprawę sytuacji materialnej ro-

dzin żyjących w najtrudniejszych
warunkach.

ANNA KUSZKO

DOBRE
OPAKOWANIE
CZYLI
GOSPODARNOŚĆ
I WYGODA

ZENON WOLNIARSKI

WIELU
ludzi uważa, że w

wysuwanych obecnie postu-
latach zdecydowanego po-

stępu w produkcji opakowań
jest sporo przesady. Ich zda-
niem, ta kosztowna zabawa zro-

zumiała jest w krajach kapitali-
stycznych, gdzie działalność produk-
cyjno-handlowa nastawiona jest na

zysk i reklamę; my powinniśmy się
raczej troszczyć o zawartość niż
o jej opakowanie. Podnoszą się też
obawy, iż równanie w dziedzinie
opakowań do krajów wysoko roz-

winiętych grozi nam zatonięciem w

śmieciach. •

Jak zwykle, prawda leży pośrodku:
w gospodarce socjalistycznej nie by-
łoby ani celowe, ani potrzebne na-

dawanie opakowaniom funkcji prze-
de wszystkim reklamowych. Spój-
rzmy jednak na tę kwestię od innej
strony, nie dość dotychczas podkre-
ślanej, a ważnej niewątpliwie i dla
nas.

Produkcja płodów rolnych, nawet

przy zastosowaniu najnowszej te-

chniki, nie wzrasta w takim tempie,
jak artykułów przemysłowych. O?
graniczone możliwości jej wzrostu

sprawiają, iż produkty spożywcze
stanowią wartość, którą należy
szczególnie chronić i oszczędzać.
Wśród służących temu zabiegów
istotną rolę spełnia właśnie sposób
pakowania tych produktów.

Produkt sterylizowany chroni się
przed wtórnym zakażeniem herme-
tyczną puszką, masło przed jełcze-
niem — folią aluminiową, ser żółty
przed wysychaniem — laminowaną
torebką z tworzyw, koncentraty u-

mieszcza się w torebkach z tworzy-
wa termospawalnego itd. Tak pako-
wane produkty można długo prze-
chowywać — w magazynie, sklepie,
w gospodarstwie domowym — bez
obawy o zepsucie. Oszczędne jest
zwłaszcza podawanie produktów ży-
wnościowych w małych opakowa-
niach. Konsumentowi bardziej opła-
ca się kupić stosunkowo droż-
szą, mniejszą porcję produk-
tu niż tańszą, ale większą. Tę
większą porcję (np. dżem w 1/2 kg
słoju) trzeba specjalnie prze-
chowywać, jeść do znudzenia lub
po prostu niedojedzoną wyrzucić.
Parę przykładów z codziennego życia
może pokazać, jak wielkie oszczę-
dności wchodzą tu w grę.

Chleb i inne pieczywo sprzedaje
się u nas bez opakowania. Pomija-
jąc względy higieniczne, zwróćmy
uwagę, jakie powoduje to straty.
Pieczywa na ogół kupuje się więcej
niż w domu potrzeba, a bez opako-
wania starzeje się ono szybko. Jeśli
15 min ludności miejskiej wyrzuci
na śmietnik 1/4 kg chleba na osobę
w tygodniu, to w ciągu roku daje
to 187,5 min -kg chleba, wartości
około 670 min zŁ

Jeśli roczne spożycie masła na o-

sobę wynosi średnio 6 kg — to do-
tychczasowe pakowanie w papier
pergaminowy przynosi konsumento-
wi straty co najmniej 4—5 proc.
z powodu jełczenia i przyklejania
się masła do papieru. Albo to zjeł-
czałe masło zjada się ze szkodą dla
zdrowia, albo wyrzuca. Jeśli straty
wynoszą 0,24 kg, to mnożąc je przez
33 min ludzi otrzymamy ok. 8* min

kg masła wartości ok. 400 min zł.

Podobnych przykładów można

przytoczyć wiele. Wydaje się więc
konieczne prowadzenie na ten temat

odpowiednich analiz w przemysłach
spożywczych. Grosze zaoszczędzone
w przemyśle na opakowaniu powo-

dują straty złotówek u konsumenta,
a w efekcie — w gospodarce narodo-

wej.
Wielkie straty, choć nie związane

już z oszczędzaniem samej żywności,
przynosi stosowanie tradycyjnych
materiałów opakowaniowych.

Przemysł papierniczy rozlicza się
u nas z produkcji tektury falistej
w tonażu; jest to jeden z powodów,
że pudło z tektury falistej wykonane
za granicą waży 0,3 kg, podczas gdy
nasze o tych samych wymiarach

OGÓLNOKRAJOWY
KONKURS

GOSPODARKI

i wytrzymałości — 1 kg. Jest to

przykład krańcowy, nasze opakowa-
nia są jednak średnio o 20 proc. za

ciężkie.
Puszki konserwowe do pakowania

produktów mięsnych 1 rybnych wy*
konywane są u nas z blachy o gru-
bości 0,26 mm. Obniżenie grubości
blachy do 0,18 mm—0,20 mm po-

zwoliłoby zaoszczędzić jej tysiące
tan.

Podobnie jest z butelkami. W Obrocie

w kraju jest około 6 miliardów bu*

telek. Roczna produkcja niedługo 6*

siągnie '1 miliard. Średni ciężar bu-

telki np. fińskiej 0,33-litrowej do

piwa — wynosi 190 g. Polska butel-

ka tej samej pojemności waży 300 g.
Obniżenie ciężaru naszych butelek
o 100 g pozwoli rocznie zaoszczędzić
100 tys. ton masy szklanej (piasek,
soda, paliwo.) Oszczędności nie koń*

czą się na tym. Dla 6 miliardów

butelek w obrocie obniżenie ciężaru
0 600 tys: ton, to nie tylko lżejsza
siatka zakupów przeciętnego konsu-
menta. Ten nikomu niepotrzebny
ciężar trzeba przecież jeszcze prze-

wieźć samochodami razem t mle-

kiem , wodą mineralną, piwem.
Inna wreszcie oszczędność, Wiążą-

ca się z szerokim stosowaniem Opa-
kowań to oszczędność czasu, którego
tak wiele pochłania nam robienie

zakupów i przygotowanie posiłków.
Obowiązek zakupów i przygotewa*
nia posiłków spada głównie na ko*

biety, 1 to pracujące. Nie będzie du-

żym błędem, jeśli przyjmie się, że tę
pracę wykonuje codziennie 8 min

ludzi. Czas przeznaczony na zakupy
oszczędzają sklepy samoobsługowe.
Pakowane produkty sprzedaje się
szybko, paczkowane mięso i wyroby
mięsne mogą być również, sprzeda-
wane w sklepie ogólnóspożywczym.

W miejskim sklepie samoobsługo-
wym z pełnym asortymentem pró-

1 duktów spożywczych czas zakupu
może trwać nie dłużej niż 20—30

minut. Tymczasem w naszych wa*

runkach, jeśli uwzględni się roz-

ważanie produktów, specjalizację
(sklep mięsny na jednej ulicy, Sklep
owocowo-warzywny na drugiej),
nieregularność dostaw, trzeba liczyć,
iż czas stracony na zakupy grubo
przekracza godzinę. Jeśli ostrożnie

przyjmiemy, że codziennie 8 min lu-
dzi traci niepotrzebnie 1/2 godziny
na zakupy, to otrzymamy 4 min go-

dzin, „wychodzonych" i „wystanych"
w kolejkach.

Również uproszczenie przygotowa-
nia posiłków Wiąże się w oczywisty
sposób z problemem opdkowań. Są
one przecież niezbędne dla rozsze*

rżenia produkcji wyrobów gotOwjreh
1 półproduktów pozwalających szyb-
ciej przygotowywać posiłki.

Nieśmiałe próby w tym zakresie
są podejmowane. Np. przemyli mię»

•ay przygotowują na osobę ók. 0,25
kg kotletów mielonych, praeiwyU
chłodniczy pyzy, przamysł zleińnlap
ezany plseki ziemniaczane, pum sie»
mniaczane ltd. W stosunku do 380 dlii
w roku, potrzeb dzieci i ludzi star*

•xyCh, chofych są to jednak M*
prawdę skromne początki, a brak
odpowiednich opakowań stanowi tu

Istotną barierę. Wystarczy wskazać

przykład „Pudliszek", wytwarzają*
cych konserwy jsdnodatiiowe ^

„pancernych" opakowaniach.

Trudno też nie wspomnieć, że este-

tyczny sposób podania produktu ma

wielkie 2naczenle dla podnoszenia
ogólnej kultury życia. Inaezej sma-

kuje zupa z ładnie ozdobionego ta-

lerza, inaczej pije się kawę z wysz-

czerbionego kubka. Chętniej kupują
się margarynę „Vita", którą można

podać pa stół w estetycznym ku-

beczku, niż wędlinę nabywaną w

grubym, przetłuszczonym papierze
pakowym. Poczucie estetyki można

kształtować przez wystawy obrazów

słynnych malarzy, ekspozycje pla-
katów i innych dzieł sztuki, nie na*

leży jednak lekceważyć i tej mo-

żliwości, jaką stwarza estetyczny
wygląi przedmiotów, z którymi eo*
<u-ie.->nie się stykamy.

Oczywiście, przedstawiony tu ra-

chunek pożytków z opakowań jest
daleko niepełny, ale trudno w krót-

kim artykule przytoczyć wszystkie
argumenty przemawiające za ich sto-

sowaniem. Skóro jednak pożytki te

są niewątpliwe, pora przejść do U*

wag, jak należałoby ten problem
rozwiązać?

Około 60 proc. materiałów opa*
kowaniowych produkowanych w

różnych krajach: papierów, karto-

nów, tektury, folii, tworzyw, lami-

natów — przeznaczonych jest dla

przemysłu spożywczego. Dążąc do

pełnej mechanizacji i automatyzacji
procesów technologicznych włącza
On w swoje podstawowe procesy

technologiczne także proces pako-
wania. Toteż problem pakowania w

określonym przemyśle spożywczym
może być kompleksowo rozwiązany
tylko przez technologów tego prze-

mysłu — oczywiście, przy współpra-
cy producentów tworzyw.

Nowoczesny przemysł spożywczy
stawia Wytwórcom nowych opako-
wań bardzo wysokie wymagania.
Muszą one odpowiadać ostrym wy-

maganiom sanitarno-higienlcznym,
w wielu przypadkach powinny być
nieprzepuszczalne dla tlenu, pary

wodnej, zapachów, blacha puszki
musi być pokryta wysokiej jakości
lakierem itp. Tylko integralnie zwią-
zany z przemysłem spożywczym
przemyśl opakowań może zaspokoi*
te potrzeby. Bezpośrednie kontakty
dwóch zakładów — producenta l 'u-

Jytkownika tworzyw — są bardziej
skutóczne niż Interwencje na tzw,
wysokich szezebladfc.

Koniecane jest więc stworzenie w

Polsce prtemysłu opakowań zinte-
growanego i przemysłem spoiyw*
czym. Przejęcie przez ministra prze-

mysłu spożywczego i skupu t dniem
l.ł.73 r. Kombinatu Opakowań Bla-

szanych Lekkich („Opakomet") roz-

wiązuje niewielką część problemu
Opakowań w przemyśle spożywczym,
Nowoczesne materiały opakowanio-
we i opakowania, to bowiem przede
wszystkim tworzywa i folie poliety-
lenowe, z pdliptopylenu, poliamidu,
poliestru, laminaty | tworzyw, la-

minaty z folią, celofan lakierowany
termóspa walny, papiery laminowane

tworzywami, folią aluminiową, tek-
tura z mikrofalą ltd. Rozproszenie
organizacyjne producentów tworzyw,
jak również rozdzielenie na 2 retorty
produkcji papierów 1 poligrafii nie

rokuje nadziei na uwzględnienie
przez nie potrzeb przemysłu spożyw-
czego. Stworzenie zjednoczenia
Przemyślu Opakowań przez połącze-
nie kombinatu „Opakomet", Kombi-

natu Opakowań Szklanych i poWó-
łanie kombinatów opakowań z two-

rzyw (w resorcie chemii), papierów
(resort leśnictwa) oraz kombinatu

maszyn pakujących z resortu prze-

mysłu maszynowego — pozwoliłoby
na racjonalną gospodarkę materia-

łową, elastyczne stosowanie ekono-

micznych zamienników, prawidłowe
ustalanie potrzeb; jednym słowem —

umożliwiłoby szybszy postęp w za-

kresie pakowania produktów spo-

żywczych.

Rozwiązanie problemu nie Jest ła-

twe. Bardziej konieczne niż odpo-
wiednie powiązania organizacyjna
wydają się poczynania inwestycyjne
w zakrćsle poligrafii 1 przetwórstwa
tworzyw. Stworzenie przemysłu 0-

pakowań dawałoby jednak, być mo-

że, większą gwarancję, lż nakłady
inwestycyjne będą szybko ł * po*
żytkiem wykorzystane.
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•STRZENNE WPŁYW NA PROCES

Analizę zaprezentowaną przez nas w poprzednich
«artykułach

1
) można podsumować następująco;

•jr po pierwsze, zagospodarowanie przestrzenne kra-
ju stanowi nie tylko przestrzenną „oprawę" dla ogól-
nego planu jego perspektywicznego rozwoju, ale jest
jednym z głównych czynników, współdecydujących
o „jakości" życia następnego i przyszłych pokoleń o-

raz o ogólnych kosztach i efektywności rozwoju gos-
podarczego,
— po wtóre, istnieje możliwość szerokiego warian-
towania, zarówno w zakresie celów, które się stawia
w tej dziedzinie, jak i w zakresie dróg ich realizacji
óraz istnieje możliwość przybliżonej kwantyfikacji
elementów tęćjó zagospodarowania w różnych wa-

riantach i ich wy wartościowania, co stwarza wymier-
ną podstawę dla dokonania wyboru wariantu stosun-
kowo najbardziej racjonalnego.
—- po trzecie, autor, jak się wydaje, przedstawił do-
wody Tria to, że wariant prezentowany w tym cyklu
artykułów jest prawdopodobnie lepszy pod wzglę-
dem reiaiizacji jakościowych celów w zakresie warun-

ków życia ludności i znacznie efektywniejszy ekono-
micznie od wariantu aktualnie preferowanego.

PRAGNĘ;
tu specjalnie podkreślić

;słowa _ „ivydaje się" i „prawdo-
podobnie", ponieważ w dysku-

15juch. prowadzonych -ha ,te tematy
spotykałem się wielokrotnie np. z

kwestionowaniem wyższej społecz-
nej, jakości prezentowanego tu mo-

delu zamieszkania i moje poglądy
na to zagadnienie niewątpliwie za-

wierają elementy subiektywizmu, a

także z tęgo względu, że nie byłem
w stanie .'samemu wykonać rozwi-

niętych- rachunków ekonomicznych,
które mogą. być -wykonane tylko
przez duże połączone zespoły tech-
ników i ekbnomistów.

Prezentując więc w dalszym cią-
gu,^ż przedstawionymi wyżej .za-

strzeżeniami, swój pogląd na te spra-
wy, pozwalam sqbie wyciągnąć na-

stępujące ipodstawowe wnioski me-

rytoryczne, wynikające z porówna-
nia omawianych tu dwóch warian-
tów oraz przedstawić bardziej Ogól-
ne ^propozycje dotyczące metod dal-

szych badań optymalizacyjnych'^
tej dziedzinie:

WARIANT prezentowany przez
autora będzie systematycznie
w toku swojej realizacji co-

raz korzystniej się odróżniał od wa-

riantu aktualnie preferowanego, pod
względem liczby ludności. korzysta-
jącej z całokształtu nowoczesnych
komunalnych usług bytowych i ma-

jącej bliski dostęp do.placówek usłu-

gowych w zakresie handlu, zdrowia,
oświaty," nauki i kultury wszystkich
szczebli do najwyższego włącznie.
Zwiększy to rzecz jasna zakres ko-

rzystania z tych uśług oraz Zmniej-
szy radykalnie występujące, w tej
dziedzinie różnice,1- między różnymi
gnlpami ludności'"i różnymi regio-
nami.

Przeliczenite występujących różnie

jakościowych, bytowych i społecz-
nych',, wynikających z. realizacji obu

rozpatrywanych tu. wariantów (lub
jakichkolwiek innych) na wskaźniki
ilośćiowe jest sprawą trudną i musi
zawierać elementy subiektywizmu.
W' wielu krajach te jakościowe ce-

chy poziomu życia charakteryzuje
Się metodą punktaęji. określonych
Standardów bytowych lub socjal-
nych. Metody te używane są rów-
nież dla porównań' międzynarodo-
wych przez agend* ONZ, a także

próbni 3 były stosowane w Polsce
^ rożnych opracowaniach!- Wydaje
się, że jeśliby dokpnano tęj punkta-
cji na podstawie-ustaleń kompeten-
tnej komisji, to można byłoby uzy-
skać tą drogą przybliżoną ilościową
pceftś' jakościowych różnic między
wariantami. Przy ustalaniu punkta-
cji 1 należałoby uwzględnić, że wraz

Z postępem ekonomicznym i społecz-
nym, kryteria różnicowania będą co-

raz ostrzejśze, gdyż przykładowo to,
co' obecnie nie stanowi jeszćze pod-
stawy do dyskwalifikacji określo-

nych zasobów mieszkaniowych, jak
np. brak łazienki, w roku 1990 bę-
dzie- już te zasoby .dyskwalifikować,
jako zdecydowanie substandardowe.

Należy tu jeszcze dodać, że podstawą
do tej punktacji nie powinna być
tylko kwestia różnic w warunkach

bvtowych lub socjalnych z punktu
Widzenia standardu konsumpcji, ale
również wpływ tych różnic ńa tem-

po wzrpstu poziomu kwalifikacji i

Wydajności pracy, a co za tym' idzie,
nai" ogólne tenipo wzrostu gospodar-
czego i na dochody pracowników
co jest np. szczególnie ewidentne w

omawianym poprzednio przypadku
rbWotniko-chłópów. ,

DRUGIM
elementem różniącym

i między sobą w sposób zasad-

niczy obydwa porównywane
warianty, -jest czas • tracony przez
ludność -na .. obsługę gospodarstwa

Coraz więcej czasu tracimy na dojazd do miejsca pracy:..

domowego - oraz - na komunikację z

miejscami pracy i świadczonych
usług. Przedstawiać się to będzie
oczywiście różnie dla różnych grup
ludności, ale w sumie wariant auto-

ra niewątpliwie pozwoliłby na za-

oszczędzenie, w porównaniu z wa-

riantem aktualnie preferowanym
ogromnej ilości czasu.

Jeśli się uwzględni, o ile więcej
czasu i pracy trzeba zużyć na re-

mont i konserwację domków jedno-
rodzinnych czy wiejskich w porów-
naniu z analogicznymi czynnościami
w dużych blokach, o ile więcej cza-

su zajmuje ogrzewanie mieszkań i

przygotowanie posiłków przy pomo-
cy węgla w porównaniu ze stosowa-

niem centralnego ogrzewania i ga-
zu, o ile więcej,, czasu -traci-się--na
komunikację z miejscami pracy
t świadezeńia''ł!tóług' w rÓ&prossSBaySS
układzie osadniczym, korzystając z

komuhikacji publicznej, a nawet sa-

mochodów osobowych, w porówna-
niu z analogicznymi stratami czasu

na te cele w zwartym układzie

osadniczym, proponowanym przez
autora i jeśli się przemnoży te wszy-
stkie różnice jednostkowe przez mi-

liony osób, których one dotyczą,, to

otrzyma się w sumie miliardy go-
dzin rocznie. O tę wielkość* byłby
większy — caeteris paribus — wol-

ny dyspozycyjny czas ludności (przy
tym samym czasie pracy) w warian-
cie autora, w porównaniu z warian-
tem aktualnie preferowanym.

Oczywiście, uściślenie rzeczywi-
stych strat czasu w porównywanych
tu wariantach (jak i w innych) wy-

maga wykonania odpowiednich ra-

chunków modelowych.

TRZECIM elementem, różniącym

poważnie oba warianty, jest wiel-
kość produkcji finalnej dóbr kon-

sumpcyjnych, potrzebnej dla zapew-
nienia ludności tego samego w przy-
bliżeniu poziomu dobrobytu, zarów-
no w okresie docelowym, jak i na

poszczególnych etapach realizacji
programu oraz produkcji niezbęd-
nych do tego dóbr inwestycyjnych
i zaopatrzeniowych.

Można oczekiwać, że przy znacznie

niższych wydatkach na komunikację,
na utrzymanie i ogrzewanie mie-

szkań, potrzebna będzie do tego ce-

lu znacznie mniejsza produkcja sa-

mochodów osobowych i paliwa do

nich, części zamiennych itp., mniej-
szy będzie zakres usług samochodo-

wych itp. Analogicznie mniejsze bę-
dą potrzeby w zakresie produkcji
paliw na ogrzewanie mieszkań,
mniej trzeba będzie materiałów na

remonty oraz odpowiednich usług.
W zakresie obsługi potrzeb gospo-
darki, w związku z przedstawionymi
poprzednio możliwościami znacznej
racjonalizacji całej infrastruktury
technicznej oraz struktury gospo-
darstw rolnych, można będzie re-

latywnie poważnie obniżyć produk-
cję 'samochodowego taboru ciężaro-
wego, produkcję materiałów budo-

wlanych dla wsi i dla budowy dróg,
rur dla urządzeń sieciowych, kabli

elektrycznych itd.

Względnie ścisłe rozliczenie róż-
nic w potrzebnej produkcji finalnej
gospodarki narodowej przy realiza-

cji tych (lub innych) wariantów, Wy-
maga pqd względem metqdycznym
opracowania szeregu modeli cząstko-
wych, symulujących proponowane

rozwiązania, a następnie w opar-
ciu o otrzymane stąd współczyn-
niki techniczne;' opracowania od-

powiednich tablic przepływów
międzygałęziowych, na podstawie
których można byłoby ustalić nie-

zbędne dla tych celów wielkości

produkcji finalnej i globalnej vr uję-

ciu dynamicznym dla porównywa-
nych wariantów. Zadanie to nie

jest łatwe, ale,-jak się wydaje, przy

obecnym stopniu rozeznania tych za-

gadnień, jest ono możliwe do wy-
konania z dość dużym przybliżeniem
w ciągu niezbyt długiego czasu.

Wydaje się, na podstawie bardzo

grubych przymiarek, że realizacja
prezentowanego tu wariantu pozwo-
liłaby na osiągnięcie podobnego po-
ziomu zaspokojenia potrzeb ludności
i gospodarki, co w wariancie aktual-
nie preferowanym, przy mniejszej
odpowiednio o kilkanaście procent
produkcji finalnej.

CZWARTY problem, związany
zresztą z trzecim, to ogólna su-

ma nakładów inwestycyjnych,
potrzebnych za cały okres planu per-

spektywicznego dla realizacji tych
(lub innych) wariantów. W warian-
cie autora, nakłady te, jak wykaza-
no poprzednio, będą znacznie mniej-
sze w całej dziedzinie szeroko poję-
tej infrastruktury technicznej, obsłu-

gującej ludność i gospodarkę, a

prawdopodobnie także w dziedzinie

rolnictwa, przy szybszej poprawie
struktury agrarnej indywidualnych
gospodarstw rolnych, przy być może
nieco większych nakładach na prze-
mysł z tytułu przyspieszonego zastę-
powąjua przestarzałych i źle zlokali-

zowanych zakładów. Do tak obliczo-

nych różnic należy dodać różnice,
wynikające z mniejszego majątku,
potrzebnego dla zaspokojenia pot-
rzeb ludności w wariancie autora w

okresie końcowym. Jest także rzeczą
zrozumiałą, że jeżeli nakłady roku

wyjściowego, tj. roku 1970 czy 1975

są w obu wariantach takie same, a

nakłady za cały okres, potrzebne dla

otrzymania zbliżonego końcowego
efektu użytkowego w roku 1990 róż-

nią się np. o kilkanaście procent, to
różnice między obu wariantami dla
roku końcowego, tj. 1990, byłyby
znacznie, w przybliżeniu dwukrotnie

większe.

PROBLEM piąty dotyczy różnic w

zatrudnieniu. Bardzo znaczne

różnice wystąpiłyby, jak to wy-

kążano poprzednio, w obsłudze całej
infrastruktury technicznej, a zwłasz-
cza transportu ładunków i komuni-

kacji' osobowej, w wyniku zarówno

zmniejszenia zakresu pracy, jak . i

podniesienia jej efektywności. W

istotny sposób zmniejszyłoby się
również zatrudnienie w rolnictwie,
przy szybszym tempie scalania go-
spodarstw rolnych, a w pewnym sto-

pniu również w przemyśle i budow-

nictwie, dzięki zastępowaniu ogrom-
nej ilości małych i źle zlokalizowa-

nych zakładów przez większe jedno-
stki. ęTastępnym czynnikiem zmniej-
szającym poważnie zatrudnienie w

proponowanym tu wariancie, jest
mniejsza, relatywnie wysokość po-
trzebnej produkcji finalnej oraz wy-
kazana wyżej możliwość relatywnie
dłuższego dnia pracy, przy tym samym
wolnym czasie dyspozycyjnym.

Łączne i kumulacyjne oddziaływa-
nie wszystkich wymienionych wyżej
czynników zmniejszyłoby, w wa-

riancie autora, wyjątkowo poważnie
ogólną wielkość zatrudnienia, pot-
rzebną dla osiągnięcia podobnych, a

nawet lepszych efektów końcowych.

Dokonane tu wyszczególnienie za-

sadniczych elementów potrzebnego
do wykonania rachunku makroeko-

nomicznego wykazuje chyba dosta-
tecznie przekonywająco, że taki ra-

chunek można przeprowadzić, a og-
romne korzyści, które można było-
by uzyskąć dzięki wyborowi spośród
wielu wariantów wariantu rzeczy-
wiście optymalnego, wskazuje na to,

że rachunek taki; należy przeprowa-
dzić możliwie "Szybko.

YPROWADZONE wyżej wnio-
ski nię oznaczają oczywiście,
abym iuważał, że należy

zmniejszać Relatywnie produkcję,
inwestycje i, zatrudnienie.

W istocie 'rzeczy, wykazana tu

możliwość ..uzyskania tych zasadni-
czych oszczędności w skali całej go-
spodarki w warunkach porównywal-
nych wskazuje na to, że można bę-
dzie w planie; perspektywicznym po
pierwsze, uzyskać z posiadanych re-

alnie zasobów na, rozwój gospodar-
czy poważfie przyspieszenie tempa
wzrostu, dzięki zmniejszeniu nakła-

dochłonności,. tego wzrostu, a po
wtóre, że . będzie można dokonać

istotnej-TedyśtrybucjP-zasobów pra-
cy i inwestjtcji ńa rzecz dziedzin po-

zostających;w iyi&ftio pozwo-
li szybciej przezwyciężyć szereg nie-

• domagań naszego rozwoju oraz uru-

chomić działanie wielu efektów

mnożnikowych, umożliwiających je-
go dodatkowe przyśpieszenie. Omów-
my te sprawy nieco bliżej.

Jak wiadomo, już samo przyspie-
szenie wzrostu gospodarczego dzięki
obniżce kapitałochłonności rozwoju,
zwiększa możliwości manewru go-
spodarczego ze względu na to, że

przy szybszym tempie wzrostu,
sprzeczności; między spożyciem a

akumulacją zostają złagodzone i

można dość szybko/zwiększać spo-
życie, zwiększając -jednocześnie u-

dział akumulacji w dochodzie naro-

dowym. Wariant autora stwarza- pod
tym względem duże- możliwości, ale

ponieważ jest tb sprawa dosyć oczy-
wista, nie/ wymaga ona dłuższego
on^awiania;

ifeiej oczywistą jest sprawa ce-

lowości i 'efektywności dokonania
zmian struktury inwestycji. Wydaje
się, że największe korzyści z wyka-
zanej tu możliwości uzyskania wiel-
kich oszczędności inwestycyjnych w

zakresie inwestycji produkcyjnych i

całej infrastruktury technicznej uzy-
skano by Wówczas, gdyby bardzo du-

żą część tych Oszczędności przezna-
czono np. na dodatkowe przyspie-
szenie rózwoju .< mieszkalnictwa,
usług w zakresie zdrowia, turystyki,
a w jeszcze większym stopniu na

oświatę i naukę.
Zwiększenie udziału tych dziedzin

w ogólnych nakładach. przyniosło-
by dodatkowy wzrost dobrobytu lud-
ności w dziedzinach, które wychodzą
poza krąg elementów ujmowanych
pojęciem dochodu narodowego, ale

społecznie niezwykle ważnych oraz

umożliwiłoby przyspieszony wzrost

kwalifikacji, wydajności pracy
i własnych osiągnięć naukowych, ćo
w szczególności poprawiłoby sytua-
cję Polski na rynku światowym w

dziedzinie struktury i efektywności
naszego eksportu, a co za tym idzie,
stałoby się dodatkowym czynnikiem
przyspieszenia naszego rozwoju.

Có ąię tyczy wykazanych poprzed-
nio możliwości uzyskania, w warian-
cie autora, istotnych oszczędności w

zakresie potrzebnego zatrudnienia,
to realny ich efekt przy zachowa-

niu, rzecz jasna, pełnego zatrudnie-
nia w gospodarce, mógłby polegać i

np.. na:

9 pewnym obniżeniu naszych niezwyk-
le napiętych zadań w dziedzinie wzro-
stu wydajności pracy w planie - per-
spektywicznym, o czym była mowa w

pierwszym artykule,
9 zwiększeniu możliwości w zakresie

skracania czasu - pracy i realizacji . re-

form socjalnych przy rozluźnieniu bilan-
su siły roboczej,.

A sfcyłiszym tempie wzrostu udziału —

zatrudnionych w takich usługach niema-
terialnych jak zdrowie, turystyka, oświa-
ta, a przede wszystkim w dziale nauki,

0 szybszym zwiększaniu liczby Studen-
tów wyższych uczelni.

Dokonanie .tych ^przesunięć umoż-

liwiłbby uzyskanie - głębszych pozy-

Foto. MAREK STEFANKOWSKI

tywnych przemian w poziomie
i strukturze spożycia, szybszy wzrost

kwalifikacji i wydajności pracy, a

Więc współdziałałoby z omówionymi
wyżej przesunięciami w dziedzinie

inwestycji w uzyskaniu ogólnych do-

datkowych efektów, a w tym —

efektów typu mnożnikowego.
Jeśli zanalizować wreszcie oba

warianty z punktu widzenia porów-
nań międzynarodowych, to można

powiedzieć co następuje:
Wariant aktualnie preferowany

zakłada w zasadzie podobny model

zagospodarowania przestrzennego,
jaki już obecnie mają rozwinięte
kraje Europy Zachodniej i podobne
drogi przejścia od stanu istniejącego
do stanu docelowego. Jeśli uwzględ-
nić dodatkowo, założone stosunko-
wo powolne tempo urbariizacji i dal-

szy rozrost liczebny warstwy robot-

niko-chlopów biało efektywny go-
spodarczo i społecznie, to można

dojść do wniosku, że realizacja te-

go wariantu zagospodarowania prze-
strzennego nie przyniosłaby nam

żadnych wyraźnych plusów ekono-

micznych w stosunku do analogicz-
nych kosztów ekonomicznych, które

poniosły w swoim czasie na ten cel

rozwinięte kraje kapitalistyczne.Nie
można więc oczekiwać wyższej ja-
kości warunków życia, aniżeli w tych
krajach w tym zakresie, w jakim za-

leży ona od form zagospodarowania
przestrzennego.

W wariancie tu prezentowanym
sytuacja przedstawia się odmiennie.
Można osiągnąć wyższą jakość wa-

runków życia, aniżeli w modelu skła-

dającym się z metropolii, suburbii,
miast i miasteczek różnej wielkości
oraz wsi (w którym to układzie

głównym środkiem komunikacji jest
samochód osobowy) i to przy pomo-
cy znacznie mniejszych kosztów.

Stąd wynika, żę ewentualna reali-

zacja przedstawionego tu modelu za-

gospodarowania przestrzennego u-

możliwiłaby Polsce uzyskanie istot-

nych przewag ekonomiczno-społecz-
nych w stosunku do krajów bar-

dziej rozwiniętych w zakresie efek-
tywności drogi rozwojowej, a co za

tym idzie, ułatwiłaby zmniejszenie,
a następnie likwidację dystansu
dzielącego nas od tych krajów.

Wydaje się, że wyszukanie i uru-

chomienie rezerw rozwojowych tego
typu jest tym istotniejsze, że na

aktualnym etapie naszego rozwoju,
przy wciąż wzrastającym (i słusznie)
naszym udziale w międzynarodowym
podziale pracy, musimy płacić coraz

większą rentę postępu technicznego
krajom bardziej rozwiniętym za ku-

powane u nich urządzenia, w któ-

rych ta renta jest ucieleśniona. Po-

garsza to oczywiście relatywnie wa-

runki naszego współzawodnictwa
ekonomicznego z rozwiniętymi kra-

jami kapitalistycznymi i tym pilniej
nakazuje wyszukiwanie i uru-

chamianie tych rezerw wzrostu ma-

kroekonomicznej efektywności roz-

woju, których nie jest w stanie uru-

chomić żywiołowa gospodarka kapi-
talistyczna, a które może uruchomić

planowa gospodarka socjalistyczna
na obecnym, bardziej dojrzałym eta-

pie swojego rozwoju.

NA zakończenie wydaje się celo-
we przedstawienie czytelnikom
Ż.G. „wykazu" głównych argu-

mentów, które, na ile wiadomo au-

torowi, są dotychczas używane w

obronie aktualnie preferowanego
wariantu oraz przeciwko warianto-
wi tu prezentowanemu i krótkie ich
omówienie. Będzie to, jak się wyda-
je pożyteczne dla dalszego toku dy-
skusji.

1) W zakresie jakości warunków

życia zwolennicy aktualnego warian-
tu twierdzą, że naturalną tenden-

cją ludności jjrzy wzroście dobroby-

MIECZYSŁAW RAKOWSKI

tu jest dążenie do posiadani! domku

jednorodzinnego w Suburbii, który
daje większe możliwości- zaspokoje-
nia indywidualnych gustów,'bliższe-
go kontaktu z przyrodą Oraz uwol-
nienia się od uciążliwych warunków

życia w centrach wielkich • miast, w

związku z czym niezbędnym i pra-
wie wyłącznym środkiem--komuni-

kacji musi być sarńochod osobo-»

wy, zaś prezentowana'tu tśndencja
do skupienia całej ludności w du-

żych miastach i osiedlach musi

prowadzić do uiniformizmu;, sprzecz-
nego z naturalnymi jdążeniami lud-
ności przy wzroście :-jej.: dobrobytu
i wymagań w dziedzinie .jakości
warunków życia.

W poprzednich artykułach przyto-
czono dość wiele kontrargumentów
w stosunku do tych tez.-Wrtym miej-
scu pragnę dodać to • uzupełnienie,
że niebezpieczeństwo uhiformizmu
istnieje tak samo przy/ budowie
miast i osiedli złożonych z dużych
bloków, jak i suburbii, złożonych-z
domków jednorodzinny.ćł}, i że w obu

przypadkach możną • mu \ zapobiec
przy pomocy odpowiedniego zróżni-
cowania ich rozplanowania i wystro-
ju architektonicznego. •• i

2) Następnym argumentem jest po-
woływanie się na tendencje wystę-
pujące na całym świecie — szybkie-
go rozwoju wielkich metropolii i ag-
lomeracji, które to tendencje, są ja-
koby nie do przęzWyciężęnia, gdyż
suma korzyści, które zapewnia ich

rozwój, przeważa nad związanymi z

tym stratami.

Należy tu zwrócić uwagę, że obec-
nie wiele rządów (Japonia, .Francja)
doszło do przekonania, że należy za-

hamować rozwój wielkich .metropolii
i aglomeracji i stworzyć; nowe, kon-

kurencyjne „bieguhy .wzrostu", ze

względu na stwierdzenie . przewagi
strat nad korzyściami przy dalszym
ich niepowstrzymanym rozwoju.

3) Trzecim podobnym !' argumen-
tem jest twierdzenie o niemożno-
ści stworzenia nowych '.ośrodków,
które by mogły skuteczńie .konku-
rować z istniejącymi najsilniejszy-
mi ośrodkami.

Moim zdaniem,; to zjawisko jnusl
zachodzić jedynie' wówczas, kiedy
ośrodki decyzyjne- nie są- dostatecz-
nie kompleksowe,.jak to najczęściej
bywa nawet w rozwiniętych; krajach
kapitalistycznych, albo tlijS - są dosta-

tecżnis-silne, jak tó^ylo' hk. począt-
kowych etapach naszego . rozwoju,
aby móc skutecznie przeciwstawić
istniejącemu i żywiołowo rozwijają-
cemu się kompleksowi wielkiej ag-
lomeracji miejsko-przemysłowej, no-

wy, planowo tworzony . kompleks
miasta „optymalńego". Wyidaje się,
że obecnie nasza „gospodarka jest na

tyle silna, że może przekroczyć wy-
soki w tej dziedzinie próg niepo-
dzielności inwestycji i , planowo
tworzyć miasta „optymalne" na ba-
zie szeregu istniejących średnich
miast. '

-

4) Dalszym argumentem Jest
twierdzenie o' ^ekonomicznej • wyż-
szości modernizacji istniejątych Uk-
ładów przestrzennych i Zakładów

produkcyjnych nad zasadniczą zmia-

ną tych układów i budową nowych
zakładów produkcyjnych. W po-
przednich artykułach wykazano, że
w warunkach wysokich wymagań,
jakie stawia obecnie postęp technicz-

ny, jest to słusżńe tylko w ograni-
czonym zakresie. W tym miejscu
warto dodać, że inaczej trzeba pa-
trzeć na budowę' nowych Nakładów
zamiast modernizacji i rozbudowy
starych, zużytych technicznie, eko-
nomicznie i- źle zlokalizowanych, o-

becnie, gdy roczne inwestycje brut-
to stanowią w Polsce 7 proc. ma-

jątku narodowego, . aniżeli w roku
1950, gdy stanowiły one 2 proc. te-

go majątku. Tym bardziej zmieni
sie ta sprawa w'przyszłości.

5) Następna sprawa, to przekona-
nie, które znalazło wyraz w propono-
wanych aktualnie proporcjach planu
przestrzennego zagospodarowania
kraju, że dotychczasowe tempo i kie-
runki zmian powinny być w zasa-

dzie kontynuowane, zarówno w zak-
resie tempa urbanizacji, jak i roli

poszczególnych .grup mjąst, ośrod-
ków przemysłowych i regionów. Au-
tor natomiast uważa ża możliwe od-
wrócenie istniejących trendów, które

jak starał się udogodnić, byłyby w

nowych warunkach wysoce pożąda-
ne.

6) Kolejna sprawa, to przekona-
nie o nieuchronnej' sprzeczności mię-
dzy wymaganiami maksymalizacji
poprawy jakości warunków życia dla

całej ludności we- wszystkich regio-
nach kraju, a wymaganiami efekty-
wności ekonomicznej (prowadzące do

utrzymania hierarchicznej struktury
osadnictwa), która to sprzeczność,
zdaniem autora, Wcale- nie musi wy-

stępować w warunkach realizacji
koncepcji miast „optymalnych".

7) I wreszcie przekonanie o nie-
możności wykonania porównawcze-
go makroekonomicznego rachunku

efektywności różnych wariantów

przestrzennego zagospodarowania
kraju, co, jak starano się tu do-
wieść, jest ihożliwe i konieczne do
wykonania.

1) Patrz Z.G . nr 33,.34,-35 1 3J/197J
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ćwierćwiecze było okresem Intensywnego ronroło Koreańskiej Repu-

bliki Ludowo-Demokratycznej; doM powiedzieć, i« do 1410 roku produkcja
przemysłową KltL-D zwiększyła się ponad 20-krotnłt>. Także nowy plan sześcio-
letni <tó7l—>8) przewiduje wysokie tempo wtrostu -produkcji praemyslowej, «le-

gające do roku 1076 około MO proc. Szczególnie eiybko rozwija «1« pr«emy«ł maszy-
nowy.

Rozwojowi przemysłu towarzyszy poważny postęp w koreaflsklm rolnictwie. Prte-
prowadzone zostały na szeroką skalę prace melioracyjne — objęto nimi ponad
700 tys. ha. Szybko powiększa się park traktorów, który w dziesięcioleciu 1961—70
wzrost prawie 3.5-krotnIe. Intensywne metody uprawy, a zwłaszcza szerokie stoso-
wanie nawozów 1 Innych środków Chemicznych, pozwoliły zwiększyć wydajność z

hektara prawie dwukrotnie. W rezultacie obecne zbiory zbóż przekraczają s,S min
ton rocznie.

Szybki rozwój gospodarczy KRL-D zawdzięcza w dułej mierze szerokiej współ-
pracy ze Związkiem Rądzlecklm 1 innymi krajami wspólnoty socjalistycznej. Przy
współudziale ZSRR zbudowano tu 53 wielkie zakłady przemysłowe I powstaje 30
dalszych, obroty handlowe między KRL-D i ZSRR szybko rosnąi o ile w roku
1910 wynosiły' 102,7 min rubli, to w roku ubiegłym przekroczyły Jul 481 min rubli.

Także obroty między Polską I KRL-D odznaczają się dużą dynamiką: w porówna-
niu • rokiem 1965 zwiększyły się 7-krotnie i wyniosły w roku ubiegłym ponad 85 min
tł. dewizowych. 10 proc. eksportu polskiego do tego kraju stanowią maszyny I urtą-
dzenla, w tym wyposażenie statków, sprzęt elektrotechniczny, aparatura kontrolno-
•pomlarowa. W imporcie z KRL-D główne miejsce przypada surowcom, niektórym
typom obrabiarek oraz artykułom rynkowym, takim Jak wyroby porcelanowe i szkla-
ne oras tekstylia. Z KRL-D importujemy takie wyroby przemysłu włókienniczego Fot. Archiwum

„EK0N0MICZESKAJA GAZIETA" 0 CHINACH
NIEPODOBNA przyjąć, Iż zmia-

ny, jakie dokonują się dziś w

Chinach pozostają w absolut-

nym oderwaniu od sytuacji ekono-

micznej kraju. Cóż więc dzieje się
w gospodarce Chińskiej Republiki
Ludowej? Niewiele można znaleźć

publikacji stanowiących choćby pró-
bę oceny stanu gospodarki „Kraju
Środka". Tym cenniejszy wydaje się
być artykuł, jaki ukazał się niedaw-
no na łamach Ekononliczeskoj Ga-
ziety (Nr 30/lipiec 1073). Obszerne
fragmenty artykułu „O tendencjach
w gospodarce Chin", którego auto-
rami są: W. Fiedotow i W. Wiatskij
zamieszczamy poniżej.

W ciągu ostatniego dziesięciolecia
gospodarka chińska dwukrotnie —

po fiasku „wielkiego skoku" i w

okresie „rewolucji kulturalnej" —

zanotowała regres w stosunku do

uprzednio osiągniętego stanu. Oba-
wa, że dalsze pogorszenie sytuacji
ekonomicznej doprowadzi kraj do

katastrofy, która poderwie korzenie

władzy maoistów, zmusiła kierowni-
ctwo pekińskie do leczenia ran, jakie
gospodarce narodowej zadała „rewo-

lucja kulturalna". Pojawiła się nowa

dyrektywa Mao Tse-tunga: „Wspa-
niałe kwiaty polityki powinny nie-
zawodnie przynieść soczyste płody
gospodarce". Za tym hasłem kryło
się dążenie do przełamania niebez-

piecznej dezorganizacji gospodarki
i życia społecznego.

Wymagało to bardziej realistycz-
nych poczynań i poświęcenia więk-
szej uwagi problematyce ekonomicz-

nej. Tak więc w ciągu ostatnich 3—4
lat wyciszono ultralewackie żądania
i niektóre maoistowskie slogany lan-
sowane w okresie „rewolucji kultu-

ralnej". (O likwidacji d2iałek przy-

zagrodowych, o wyraźnym ograni-
czeniu płacy roboczej i wprowadze-
niu „urawniłowki"). Na łamach pra-
sy zaczęły się pojawiać rozważania

0 konieczności planowego rozwoju
1 centralizacji kierowania gospodar-
ką narodową, o bodźcach moralnych
i materialnych, o wynagradzaniu
pracowników zgodnie z ilością i ja-
kością pracy, o konieczności liczenia
kosztów produkcji i rentowności.

Podjęto kroki, mające na celu
wzmocnienie systemu kierowania
i zarządzania gospodarką narodową.
Do pracy powrócili dawni działacze

gospodarczy, ci którzy poszli „w od-

stawkę" w okresie „rewolucji kul-
turalnej". Na wsi zaczęto pop'erać
rozwój gospodarstw wielobranżo-

wych, rzemiosła, hodowli świń w

działkach przyzagrodowych. Podkre-
śla się przy tym, że tego rodzaju
działalności „nie należy utożsamiać
z rozwojem kapitalizmu".

Rozwiązywanie zadań gospodar-
czych kierownictwo chińskie ściśle

wiąże z polityką „przygotowań do

wojny". Szczególne znaczenie przy-

wiązuje się do wpojenia gospodarce
narodowej „ducha armii". Za cenę
ogromnych napięć w zasobach ludz-
kich i materialnych, drogą kontroli

wojskowej, surowej centralizacji
wszystkich sfer życia społeczno-po-
litycznego i ekonomicznego dokonuje
się stopniowa stabilizacja sytuacji
gospodarczej w Chinach. Rozpoczęła
się odbudowa, a więc także pewien
wzrost gospodarczy. Prasa ChRL
próbuje przedstawić ten wzrost jako
bezpośredni pozytywny skutek „re-

wolucji kulturalnej", której przypi-
suje wszystkie sukcesy na polu roz-

woju ekonomicznego Chin, osiągnię-
te jeszcze w latach 1950—1958, przy

wydatnej pomocy krajów socjalisty-
cznych.

Dziś propaganda Pekinu mówi o

„rozkwicie", o „rekordowym tempie",
twierdzi, że gospodarka Chin znaj-

duje się w stanie „nowego skoku".

Wydaje się wszakże, że świat przy-

wykł już do tego, iż ekonomika Chin
stanowi dla obserwatora górę lodo-

wą, której jedyną widoczną częścią
są hasła propagandowe. Reszta pozo-
staje niewiadomą. Po okresie „wiel-
kiegą skoku" w Chinach nie publi-
kuje się danych statystycznych o

rozwoju gospodarki narodowej. Do-

piero w ostatnim czasie w prasie
chińskiej, w informacjach agencji
Sinhua pojawiły się wyrywkowe
liczby, mające zobrazować „wielkie
sukcesy" polityki gospodarczej maoi-
stów. Połapać się w tej statystyce
trudno, niczym w labiryncie cesar-

skiego dworu. Próbujemy jednakże
dokonać pewnej analizy na podsta-
wie oficjalnych publikacji chińskich.

W przemyśle ciężkim nacisk kła-
dzie się na produkcję stali. Niedaw-
no podano do wiadomości, iż w 1972
roku w Chinach wyprodukowano
23 min ton stali. To o wiele więcej,
niż w dawnych Chinach. Nie należy
jednakże zapominać o tym, że w 1960

roku, według oficjalnych danych
chińskich produkcja stali wyniosła
18,5 min ton. Znaczy to, że Chinom
trzeba było aż 12 lat, aby zwiększyć
produkcję o 4,5 min ton stali. Przy
tym, jeśli w latach 1950—1958, kie-

dy rozwój gospodarki dokonywał się
przy ścisłej współpracy z krajami
socjalistycznymi, średnioroczne tem-

po przyrostu produkcji stali wyno-
siło 54,3 proc. to w latach 1961—1972
wskaźnik ten kształtował się na po-
ziomie zaledwie .1,8 proc. Dodać tak-
że należy, że w 1970 roku (po „re-

wolucji kulturalnej") produkcja stali

osiągnęła 17,8 min ton, tzn. mniej
niż w roku 1960.

Opublikowano również niektóre

dane, obrazujące sytuację w Szang-
haju — w centrum przemysłu lek-

kiego. Według komunikatu agencji
Sinhua, produkcja przemysłu lek-

kiego w Szanghaju wzrosła w 1971
roku siedem razy w porównaniu z

rokiem 1949 i osiągnęła wartość 5,18
mld juanów. Jest to jednakże zaled-
wie o 1,7 proc. więcej niż w 1959 ro-

ku, przy czym w roku 1970 wartość

produkcji przemysłu lekkiego w

Szanghaju wyniosła 4,74 mld jua-
nów, tzn. mniej niż w 1959 roku.

Powszechnie wiadomo, jak skom-

plikowany problem stanowi w Chi-
nach transport. 24 listopada 1972 r.

agencja Sinhua doniosła, jako o suk-
cesie „rewolucji kulturalnej", o tym,
że długość wewnętrznych dróg wod-

nych w Chinach osiągnęła w 1971 ro-

ku 150 tys. km. Tymczasem tę samą
wielkość znajdujemy w chińskim ro-

czniku statystycznym za rok 1958,
a wg tejże Sinhua w 1959 roku dłu-

gość wewnętrznych szlaków wod-

nych wynosiła 160 tys. km. Oznacza-
łoby to, że w ciągu ostatnich 12 lat
szlaki wodne Chin uległy skróceniu.

Charakteryzując sytuację w rol-
nictwie prasa chińska donosi, że w

latach 1970 i 1972 wyprodukowano
240 min ton zboża (łącznie z bata-
tem w przeliczeniu na zboże). Jest
to mniej, aniżeli produkcja w latach
1953-59, kiedy wg danych oficjal-
nych wyniosła ona odpowiednio 250
i 270 min ton. Nie przypadkowo
sprzedaż ziarna dla ludności jest po
dawnemu surowo normowana, a nor-

my konsumpcyjne pozostają na po-
ziomie niższym od poziomu z 1955
roku. Jeśli uwzględnić wzrost licz-

by ludności, to okaże się, że w ciągu
ostatniego 10-lecia produkcja wielu

ważnych artykułów przemysłowych
i rolnych na głowę mieszkańca uleg-
ła zmniejszeniu.

Procesy obecnej stabilizacji gospo-
darki Chin są wielce złożone, a po-

litykę ekonomiczną cechują głębokie

sprzeczności wewnętrzne. Z jednej
strony dostrzec w niej można ten-

dencje powrotu do racjonalnych me-

tod kierowania gospodarką, metod

sprzed „rewolucji kulturalnej". Jed-
nocześnie występują silne dążenia
do realizacji zasad polityki „wiel-
kiego skoku", skierowania rozwoju
gospodarki narodowej na tory mili-

taryzacji. Sprzeczności te stanowią
odbicie walki różnych sił w kierow-
nictwie chińskim, które dotychczas
nie sformułowało wszechstronnego
programu rozwoju gospodarczego.

Jeśli uważnie przyjrzeć się zjawi-
skom zachodzącym w ekonomice

Chin, to nietrudno dostrzec główną
linię jej rozwoju. Władze pekińskie
koncentrują podstawowe wysiłki na

militaryzacji kraju. Wydatki na cele

wojskowe wzrosły ponad trzykrot-
nie w porównaniu z 1960 rokiem.
Przeznaczono na nie ok. 1/3 budżetu

państwa, tzn. więcej aniżeli wynoszą
globalne nakłady inwestycyjne.

W warunkach poważnego niedo-
statku środków kierownictwo chiń-
skie stara się zapewnić wysoką stopę
akumulacji drogą bezpośredniego,
scentralizowanego rozdzielnictwa

podstawowych środków produkcji
przede wszystkim dla kluczowych
gałęzi, koncentrować wysiłki na rea-

lizacji najważniejszych zadań na sto-

sunkowo wąskich odcinkach, skupia-
jąc na nich ogromne ilości pracy ży-
wej. W związku z tym organizm go-
spodarczy kraju podzielono sztucznie
na dwie sfery. Jedna obejmuje wą-
ską grupę gałęzi, związanych z pro-

dukcją wojskową, drugą zaś stano-

wią gałęzie produkcji cywilnej, gdzie
nacisk kładzie się na „własne siły",
a produkcja zorganizowana jest na

bazie najprostszej techniki i pracy
ręcznej. Podejmowane są starania,
aby każdą prowincję, rejon, miasto
i jednostkę produkcyjną przekształ-
cić w „samodzielny, samowystarczal-

ny kompleks produkcyjny". Wszyst-
ko to nie tylko pozostaje w sprzecz-
ności z wymogami społecznego po-
działu pracy, lecz także niweozy daw-
ne racjonalne więzi ekonomiczne.

Rosnące wydatki na stworzenie

potencjału militarnego sprawiają, że

sytuacja materialna ludzi pracy po-
zostaje nadal trudna. Zaopatrzenie
ludności w podstawowe artykuły
spożywcze i przemysłowe dokonuje
się wg surowego systemu kartkowe-

go. Na wsi ogranicza się konsumpcję
ziarna i tworzy „rezerwy na wypa-
dek wojny i klęsk żywiołowych".
Średnia miesięczna płaca robocza ro-

botników i urzędników, wg doniesień

prasy chińskiej wyniosła W 1971 ro-

ku 54 juany „jeśli nie liczyć nowych
pracowników, przyjętych do pracy
w ostatnich latach".

54 juany — to poziom 1958 roku.
Jeśli uwzględnić, że nowi pracowni-
cy, zaliczani przez parę lat do ka-

tegorii uczniów otrzymują miesięcz-
nie 20—30 juanów i stanowią ok. 25

proc. wszystkich robotników, to oka-
że «ię, że średnia nominalna płaca
robocza w kraju jest mniejsza niż
14 lat temu.

Rozwój gospodarki Chińskiej Re-

publiki Ludowej dokonuję się na ba-
zie dotychczasowej linii politycznej
w imię wielkomocarstwowych zało-
żeń strategicznych, które nie uległy
głębszym zmianom. Polityka ta za-

ostrza najważniejsze problemy eko-
nomiczne kraju. Pogłębiają się dy-
sproporcje w podziale dochodu na-

rodowego, w rozwoju podstawowych
sfer gospodarki; pozostają nieroz-

wiązane problemy wyżywienia, wy-
korzystania zasobów pracy oraz ro-

snącego zacofania technicznego w

stosunku do krajów rozwiniętych.

Tłumaczył i opracował
ANDRZEJ LUBOWSKI

Ż KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Współpraca w przemyśle
chemicznym RWPG

W Boehlen w NRD zbliża się do
końca budowa kombinatu chemicz-

nego, który będzie połączony ruro-

ciągiem o długości 138' km z po-
dobnym kombinatem, . .powstającym
w Zalużi w CSRS. Kombinat w Boe-
hlen ma produkować rocznie ok. 300

tys. ton etylenu, którego część od-

prowadzana będzie rurociągiem do
Zaluzi. W czeskiej .fabryce etylen
poddany zostanie dalszej przeróbce.
Kombinat w Boehlen- będzie dostar-
czał do Zalużi także inije swoje pro-
dukty, natomiast z czeskiej fabryki
przekazywane mają być do partne-
ra z NRD różne) półprodukty, słu-

żące do wyrobu artykułów powsze-
chnego użytku.

Przykładem współdziałania między
chemikami NRD, Polski--i Jugosławii
są także roboty przy uruchamianiu

nowego działu w filii kombinatu

Buna-Werke pod Halle. Powstająca
potężną linia technologieznai będzie
wytwarzała rocznie 20 'tys. ton po-

lietylenu. •, .1

Kontakty między przemysłami
chemicznymi" krajów RWPG od lat

wyjątkowo bogate. Np." wspomniany
korpbinat Buna-Werke. utrzymuje
stałe kontakty z 60 ośrodkami na-

ukowo-badawczymi z krajów .socja-
listycznych, ponadto łączy go z po-
dobnymi zakładami w Związku Ra-
dzieckim 30 planów wspólnych prac.
Kombinat zawarł porozumienie o

współpracy także z zakładami che-

micznymi w Oświęcimiu. (L).

Radziecki przeriiysł
motoryzacyjny

W roku bieżącym łączna produk-
cja samochodów w • ZSRR ma

przekroczyć 1,5 milioha (w tym
samochodów osobowych — po-
nad 900 tysięcy), natomiast w

roku 1975 wzrośnie, Ido 2,1 mi-
liona sztuk. V» ZSRR powstaje
obecnie 25 nowych fabryk samocho-

dowych, a istniejące zakłady są roz-

budowywane i rekonstruowane. W

ubiegłym roku rozpoczął się trzeci

etap budowy zakładów. w Togliatti,
które wypuszczają rocznie 660 tys.
wozów typu „Ziguli".., W szybkim
tempie realizowany jest także kom-

pleks zakładów nad Kamą, które

mają produkować rocznie 150 tys.
dużych ciężarówek i ,250.. tys. sil-
ników Diesla. (S)

Plany przemysłu CSRS

Czechosłowacka Państwowa Komi-

sja Planowania opracowała w ciągu
ostatnich dwóch lat orientacyjny
projekt szóstego planu pięcioletnie-
go na lata 1976—1980 i długoletnie-
go planu na okres 1981—1990. Pra- .

ce zakończono określeniem koncepcji
rozwojowych gospodarki narodowej,
które przewidują przeciętny rocz-

ny wzrost produkcji przemysło-
wej w następnym pięcioleciu o 5,5,
a w okresie planu długoletniego o

4,6 proc., produkcji budowlanej od-

powiednio — o 6 i 5,4 proc. oraz

rolniczej - o 2,2 i 1,8 proc.

Wiodącą gałęzią przemysłu w na-

stępnym 15-leciu pozostanie nadal
budowa maszyn, która będzie się
rozwijać do roku 1980 w tempie
6,9 proc. rocznie, a do 1990 r. w

tempie 6,1 proc. Szczególnie prefe-
rowana będzie produkcja urządzeń
dla przemysłu chemicznego, spożyw-
czego i lekkiego, obrabiarek, samo-

chodów, środków automatyzacji oraz

urządzeń dla energetyki atomowej.
Przyrost produkcji przemysłu che-

micznego zaplanowano odpowiednio
na 9 i 6,6 proc. Najszybciej rosnąć
będzie wytwórczość mas ^plastycz-
nych i włókien syntetycznych, na-

wozów mineralnych, materiałów

pędnych, opon samochodowych i in-

nych wyrobów potrzebnych do roz-

woju motoryzacji-
(L).

Energetyka NRD

14 mld marek przeznacza się w

NRD w . obecnej 5-latce na inwe-

stycje związane z przemysłem., ener-

getycznym. Jest to kwota 3-krotnie

wyższa od wydanej na ten cci w

ciągu obu poprzednich pięciolatek.
Większość nowych inwestycji ener-

getycznych lokalizuje się w pobli-
żu tradycyjnych w NRD źródeł pa-

. liwowych — kopalń węgla brunat-

nego. Dotychczas 85 proc. energii
elektrycznej wytwarzano w oparciu
o węgiel brunatny. Plan obejmujący
okres do roku 1975 przewiduje, że

zapotrzebowanie energetyczne go-
spodarki NRD będzie w 14 proc.
pokrywane przez elektrownię atomo-
we.

W wytwarzaniu energii elektrycz-
nej zostanie też zwiększony udział

gazu ziemnego i olejów mineralnych
W tym celu w roku bieżącym spro-
wadzonych zostanie z ZSRR 8,5 mld
m" gazu i poważne ilości ropy nafo-
wej. W 1975 wszystkie elektrownie
NRD mają wytwarzać łącznie 88—90
mld kWh energii (w 1971 roku —

70 mld kWh). Podstawowym źród-
łem energii elektrycznej. pozostanie
węgiel brunatny. Jednakże jego wy-

dobycie będzie utrzymane na obec-

nym poziomie — 270 min ton rocz-

nie.

Program rozwoju energetyki w

NRD realizowany jest przy wydat-
nej współpracy ZSRR i innych kra-

jów RWPG. Związek Radziecki do-
starcza m. in. bloki energetyczne o

mocy od 210 do 500 MW dla no-

wych elektrowni cieplnych oraz

wszystkie urządzenia dla elektro-
wni atomowej, Polska — urządze-
nia dla elektowni cieplnej Hagen-
werder III, Czechosłowacja zaś re-

alizuje dostawę agregatu dla elek-
trowni pompowej w Markersbach.

<L)

Bułgarski 100-tysięcznik
Pierwszy bułgarski 100-tysięcznik,

który ma być gotowy w 1974 roku,
budowany jest w stoczni im. Dy-
mitrowa w Warnie. Projekt tego
statku został' opracowany wspólnie
przez konstruktorów bułgarskich i

polskich. W przyszłości bułgarskie
zbiornikowce tego typu — przez-
naczone głównie do przewozu paliw
— eksportowane będą do ZSRR i in-

nych krajów socjalistycznych. Pol-
ska dostarczać będzie dla nich dies-
lowskie silniki napędu głównego. (S).

Rozwój portu w Konstancy
Ponad połowa towarów eksporto-

wych i importowanych przez Rumu-

nię przechodzi przez port w Kon-

stancy. Port ten wyprawia w drogę
lub przyjmuje prawie wszystkie to-

wary, transportowane morzem.

Każdego dnia Konstanca przyjmu-
je 40—60 statków. Niesłychanie szyb-
ko rosną w porcie obroty ładunkowe,
w br. przekroczą one 9 min ton

ibędąo1mintonwiększeńiżw
ub.r .

Dokonano specjalizacji nabrzeży i

magazynów. Około 90 proc. ła-
dunków przejmują specjaliści, do dy-
spozycji których oddano odpowiedni
sprzęt. Wstępne obliczenia wykazują,
że specjalizacja może podnieść wy-
dajność pracy o 15 ton na dobę (na
każdy statek). Przy obślużeniu pla-
nowanych 554 statków rocznie po-
zwoli to wygrać 99 dni.

Wraz z modernizacją starego por-
tu postępują prace nad jego rozsze-

rzeniem. Inwestycje podzielone są
dokładnie po połowie. Powstało już
nowe molo i reda. Na budowę tych
obiektów zużyto 7,5 min ton kamie-
nia. (SK)

rabołran
Skomplikowane procesy pozwoli
opanować
ROBOTRON 4000

bme
| Biiromaschinen-Export GmbH Berlin

NRD — 108 Berlin, Friedrichslr. 61

, Niemiecka Republika. Demokratyczna

Przedstawicielstwo w Polsce

BME, Biuro Teehniczno-Handlowe

przy Ambasadzie NRD

Warszawa, ul. Filtrowa 62 m. 63

Sprzedaż i informacje:
Biuro Generalnych Dostaw

MER A-feLWRO-SER VI CE

Wrocław, ul. Ostrowskiego 32

ROPZINA KOMPUTERÓW
PROCESOWYCH
ROBOTRON 4000

x zespołami urządzeń o uniwersal-

nym zastosowaniu .

Przez właściwy dobór i elastyczność
układu — 2 systemy komputerowe:
Zestaw komputerowy procesowy

PRS 4000

Zestaw komputerowy małego typu
KRS 4200

Efektywnie prowadzić skomplikowane procesy

technologiczny 1 skutecznie realizować ich me-

tody — oto Wasz cel.

Staje się. to naszym wspólnym zadaniem priez
zastosowanie zestawu aparaturowego rodziny'

komputerów procesowych ROBOTRON 4000,

które inogą pracować w sprzężeniu z urządze-
niami ESER.

Nasze programy w zakresie techniki zastosowań

i projekty gwarantują Wam wysoką efektyw-
ność w prowadzeniu procesów ciągłych I prze-

rywanych.

Oto nasza oferta.

Prosimy zasięgnąć Informacji.

Nasza dokumentacja jest w pogotowiu.
I M-0
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Produkcja zwierzęca
W cfągu ostatnich 20 ląt, świato-

we tempo wzrostu produkcji zwie-

rzęcej było większe , od tempa
•wzróstu produkcji rolniczej. Gdy
bowiem światowy wskaźnik tempa
Wzrostu produkcji rolniczej kształ-
tował się na poziomie 2,6 proc.
roczpie, to wskaźnik wzrostu pro-
cfukcj zwierzęcej wynosił 3;2 proc.
W 1970 r. liczba zwierząt użytko-
,wycfi wynosiła 1,3—1,4 mld szt.

Co oznacza póftorakrOtny wzrost w

porównaniu do poziomu sprzed II

wójńy światowej.
Ł Udział 'produkcji zwierzęcej w

Strukturze produkcji' rolniczej jest
większy w krajach o wyższym po-
ziomie dochodu narodowego na 1

mieszkańca. W tych krajach, gdzie
•dochód narodowy na 1 mieszkańca

Wynosi powyżej 1200 doi., produkcja
Zwierzęca stanowi ok. 70—80 proc.
ogólnej produkcji rolniczej, przy do-
chodzie narodowym 600—1200 doi.

wynosi on 50—70 prop., między 300
i 600 doi. — 30—50 proc.; poniżej

'ŚOO doi. — w granicach 10—30 proc.
Tćn związek tłumaczy się tym, że

produkcja zwierzęca wymaga lep-
szego wyposażenia technicznego i

Większych nakładów. (S)

Na rynku syntetycznych włókien

Światowa produkcja włókien syn-
tetycznych zwiększyła się w ubieg-
am roku o około 1.2 proc. i osiąg-
nęła rozmiary .6,6 min ton. Zwięk-
szenie się popytu na sztuczne włók-
na i wzrost ich produkcji związa-
ne. były w dużej mierze z podnie-
sieniem cen na australijską wełnę.
Głównym producentem sztucznych
włókien są Stany Zjednoczone, gdzie
w roku ubiegłym wytworzono 2,4
min ton włókna (w roku 1971 —

ąkoło 1,9 min ton). Na drugim miej-
scu znajduje się Japonia z ubiegło-
roczną produkcją 1,1 min ton. Jed-
nocześnie Japonia jest głównym eks-

porterem syntetycznych włókien;
jak jednak wiadomo, zachodnie ryn-
ki' zaczęły się bronić przed napły-
wem japońskich wyrobów. Ceny
syntetycznych włókien mają od lat

stałą tendencję spadkową, ale w u-

bifegłym roku, w związku ze zwięk-
sżęniem się zapotrzebowania i ogól-
nym wzrostem ćen surowców, ten-

dencja ta uległa zahamowaniu i ce~

JSjr wzrosły: (S)

Mieszkania dla nas

i dla wnuków

Zdaniem specjalistów podstawową
'sprawą budownictwa mieszkaniowe-

go staje się budowanie mieszkań,
których wewnętrzną strukturę moż-
na by przekształcać w miarę 1 zmie-

niających się potrzeb, r obecnie np.
w Anglii produkowane są już fab-
rycznie domki (łącznie z fundamen-
tami, piwnicami, garażem), których
tfKtóa bez Większych trudności użyt-
kownicy1 mogą zmienić, decydują?! o

llSścIM' wielkości pbktfiyf-teh kształ-
cie .i wzajemnym powiązania Rów-
nież w Paryżu powstają «domy za-

wierające mieszkania o układzie

,,3⁄4 la carte", gdzie przyszły, użyt-
kownik może sobie zamówić miesz-
kanie o indywidualnym rozwiązaniu
funkcjonalnym, gdyż ściany nośne,
podtrzymujące konstrukcję •• domu,
rozstawione zostały w znacznych od-

ległościach, co' umożliwiło stworze-

nie dużych powierzchni do swobod-

nego zagospodarowania ścianami

działowymi. Eksperymentalny blok

„elastycznych" mieszkań zbudowany
został ostatnio również w Szwecji,
podobnie w Norwegii wzniesiono

grupę takich domków. (S) •

ZSRR - Francja
Obroty handlowe między Francją,

a ZSRR zostały pobudzone znacz-

nym wzrostem zamówień radzieckich
i choć między rokiem 1970 a 1972

import francuski . wykazał tenden-

cję szybszego wzrostu (o 39 proc.)
aniżeli eksport (25 proc.), bilans han-

dlowy nadal zamyka się dla Fran-

cji dodatnim saldem, które w roku
1&7£ wyniosło 230'min F. Zbyt fran-
cuski koncentruje się głównie w

dziedzinie dóbr inwestycyjnych (w
1972 r. blisko 600 min franków,
W całym eksporcie wartości 1,7 mld

franków) oraz produktów żywnościo-
wych (322 ,,niln- franków).- Równo-
' cleśnie Francja zakupuje w Związku

Radzieckim głównie produkty ener-

getyczne, stanowiące obecnie poło-
wsę zakupów (726 min F na cały
import wartości 1,4 mld F). Fran-
cusko-radziecki układ handlowy
przewiduje podwojenie się wzajem-
nych obrotów między r. 1970, a

1975. (S)

EWG a region śródziemnomorski
'

; Niektóre kraje członkowskie EWG
zwłaszcza W. Brytania i NRF, bez

entuzjazmu odnoszą się do koncep-
cji stworzenia preferencyjnej stre-

fy handlowej, obejmującej EWG i

Afrykę Północną, wychodząc z za-

łożeftia, że wprowadzenie w życie /

aktywnej polityki śródziemnomor-

skiej EWG będżie źle widziane przez
«SA, a korzyści z polityki śród-

ziemnomorskiej nie zrekompensowa-
łyby strat, będących rezultatem po-
gorszenia stosunków z Airierykana-
itti. Dlatego też wspomniane kraje,
zgadzając się w zasadzie, na utrzy-
rhywanie dość ścisłych związków z

partnerami śródziemnomorskimi, u-

nikają gruntownych debat na ten

temat i podejmowania konkretnych
decyzji.

Druga trudność wynika z faktu
że nie można tworzyć strefy wolnego
handlu z takimi krajami, jak. Al-

gieria, Tunezja, czy Maroko bez u-

dosfępnienia im : zbytu produktów
rolnych na rynku „dziewiątki". Go-
dljłoby to jednśik w .interesy rol-

jiifców francuskich i włoskich, którzy

szczególnie zainteresowani są w och-
ronie swych możliwości zbytu owo-

ców, watzyw i win. (S)

Na pograniczu . Francja — NRF

Wykupywanie od szeregu lat przez
Niemców Ziemi w Alzacji i Lotaryn-
gii wywołuje niezadowolenie miej-
scowej -ludności. Oblicza się, iż np.
w departamencie Moselle ponad 50

proc. pbsiadłości przeszło już w rę-
ce niemieckie.

U podłoża takiego stanu leży m. in.

wzrastająca wartość marki niemie-

ckiej w stosunku do_francuskiego
franka. Powoduje to również coty-
godniowe wyprawy gospodyń nie-
mieckich do Francji po zakupy. Ta

„ekspansja niemiecka", jak określa
to prasa, wysunęła się ostatnio na

jedno z czołowych miejsc w życiu
Alzacji. (MP)

Norweska ropa z morza

270 km od wybrzeży Norwegii na

głębokości 70 metrów pod powierz-
chnią wód morskich przy pomocy
platformy wiertniczej EKOFISK wy-

dobywa się ropę z dna Morza Pół-

nocnego. Przedsięwzięcie to nabiera
coraz większego rozmachu i jest fi-
nansowane przez szereg firm nor-

weskich. Produkcja osiąga już po-
ziom 2 min ton rocznie, choć eksplo-
atacja ropy spod dna Morza Pół-

nocnego ruszy pełną parą dopiero
po roku 1975, gdy uruchomi się ru-

rociąg o zdolności przepompowywa-
nia 50 min ton. rocznie oraz gazo-
ciąg o analogicznej zdolności 20 mld
metrów sześciennych. Przewiduje się,
że do roku 1975 koszty EKOFISKU
wyniosą półtora miliarda dolarów.

Zasoby EKOFISKU szacuje się na

600 lub może nawet 800 min ton. (S)

Koncentracja produkcji w USA

Łączne obroty 500 amerykańskich
przedsiębiorstw przemysłowych o

największych obrotach w 1972 roku

osiągnęły ponad 557 mld dolarów,
tj. ó 10,9 proc. więcej * niż w 1971
roku. Majątek 500 największych firm

powiększył się w ciągu ubiegłego ro-

ku o ponad 30 mld dolarów — do
486 mld. A łączny zaś zysk tej czo-

łówki amerykańskiego przemysłu
wyniósł 27,8 mld dolarów, czyli o

18,9 proc. więcej niż w poprzednim
roku; takiego rocznego przyrostu zy-
sku nie notowano od 13 lat. O kon-

centracji amerykańskiego kapitału
świadczy fakt, że na „500 najwięk-
szych" wśród dziesiątków tysięcy
przedsiębiorstw przypada już 65 proc.
obrotów, 75 proc. zatrudnionych oraz

75 proc. zysków całego przemysłu
amerykańskiego. W tym obroty 50

największych przedsiębiorstw w tej
grupie stanowią aż 47 proc. obro-
tów całej czołówki. (S)

Motoryzacja trzeciego świata

46 krajów rozwijających się ma

wi4sny,fptzęrnysł motoryzacyjny, wjr-
tWarzńjSjćy dżis' rocznie j?o'nad"'2
mlii śątftoehpdów ' osobowych. Ale
według stu9fii'm Organizacji fłozwo-

ju Przemysłowego ONZ (UNIDO) za-

kłady samochodowe w krajach Trze-

ciego Świata będą musiały zreduko-
wać liczbę produkowanych modeli,
podnieść poziom fachowy kadr i ob-

niżyć kciszty wytwarzania, aby
zwiększyć efektywność produkcji (w
wielu z tych krajów koszty produk-
cji są znacznie wyższe od wartości

rynkowej wytworzonych samocho-

dów). Nie wyklucza się również, że
niektóre kraje podniosą cło przywo-
zowe na samochody i wprowadzą
kontyngentowanie importu, aby
chronić bardzo słabą rodzimą pro-

dukcję motoryzacyjną przed konku-

rencją zagraniczną. (S)

- Handel zagraniczny Indii

Wobec chronicznie ujemnego bi-
lansu handlowego rząd. Indii podjął
ostatnio kolejne kroki, zmierzające
do zwiększania eksportu indyjskich
towarów i ograniczenia importu po-
przez zastępowanie go krajową pro-
dukcją. Przedsiębiorstwom produku-
jącym na eksport przyznano na rok

gospodarczy 1973/74 dalsze ulgi, poz-
wolono im organizować się w sto-

warzyszenia zajmujące się organiza-
cją sprzedaży wyrobów na zagranicz-
nych rynkach, zwiększono pomoc
kredytową dla drobnych eksporte-
rów. Jednocześnie lista towarów,
których import do Indii jest zabro-

niony, powiększyła się o 220 nowych
pozycji (na liście tej znalazły się
m. in. niektóre rodzaje obrabiarek,
łożysk, instrumentów, barwników,
lekarstw). (S)

Bogactwa Kolumbii

Złoto, platyna i nafta — to głów-
ne bogactwa naturalne Kolumbii,
które są intensywnie eksploatowane.
Jak dotychczas jednak — wydoby-
ciem i eksploatacją kolumbijskich
bogaptw zajmują się zagraniczne
spółki, przeważnie amerykańskie.
Ale ostatnio w Kolumbii rozpoczęła
działalność państwowa rada do spraw
ochrony bogactw naturalnych, któ-
ra ma przejąć kontrolę nad produk-
cją górniczą i zagospodarowaniem
nowo odkrywanych złóż. (S)

Szturm< na Saharę
Wielki pas zieleni powstanie mię-

dzy śródziemnomorskim wybrzeżem
Algierii, a pustynnym obszarem. Sa-

hary, wpływając na polepszenie wa-

runków klimatycznych i glebowych
oraz struktury wodnej na części af-
rykańskiej pustyni. Projekt pasa,
który będzie się ciągnął na długości

• 1500 km i obejmie 2—3 min ha po-
wierzchni opracowała grupa eksper-
tów na zlecenie rządu algierskiego.
„Zielony mur" składać się będzie z

szybko rospących drzew, m. in.

eukaliptusów. (S)

RUNDA NIXONA
W połowie września odbyła się w Tokto konferencja krajów będących członkami Ogólnego Porozumienia
w sprawie Handlu i Taryf (GATT). Celem konferencji było przedyskutowanie i zatwierdzenie wytypznych do

nowej rundy rokowań handlowych, które będę prowadzone w ramach tej organizacji oraz powołanie ich ko-
mitetu negocjacyjnego. Przewiduje się, że właściwe rokowania rozpoczną się w listopadzie br. i trwać bę-
dą do końca 1973 r. Wielu obserwatorów jest jednak zdania, że ciągnąć się one będą znacznie dłużej. Wła-
ściwe rokowania toczyć się będą jednak nie w Tokio, lecz w Genewie, która jest stałą siedzibą GATT.

NICJATOREM podjęcia nowych
rokowań zmierzających do usunię-
cia barier hamujących rozwój

handlu międzynarodowego są Stany
Zjednoczone. Stąd właśnie rokowa-
nia te uzyskały już nazwę „runda
Nixona". Będą one kolejną rundą
rokowań prowadzonych w ramach
GATT — organizacji, która od czasu

powołania jej do życia w roku 1947
stawia sobie za cel liberalizację
handlu międzynarodowego. ,

Inicjatorem poprzedniej rundy ro-

kowań handlowych w ramach GATT
były również Stany. Zjednoczone.
Rokowania te pod nazwą „runda
Kennedy'ego" prowadzone były w

ramach GATT w latach 1964—67.
W ostatecznym rachunku skoncen-

trowały się one na obniżeniu barier

celnych w zakresie gotoWych wy-
robów przemysłowych. Runda Nixo-
na ma mieć znacznie szerszy cha-
rakter. Obok ceł 'ma' ona dotyczyć:
innych ograniczeń występujących w

handlu międzynarodowym (tzw. ba-

riery pozataryfowe), liberalizacji ob-
rotów artykułami rolnymi, zapobie-
gania nadmiernej penetracji rynku
jednego kraju przez, drugi kraj oraz

preferencji dla krajów rozwijających
się.

Większe znaczenie, jakie przydaje
się „rundzie Nixona" wynika jednak
nie tylko z szerszego przedmiotu
rokowań. Wynika ono przede
wszystkim stąd, że rokowania te to-

czyć się będą w okresie, w którym
system walutowy świata kapitalisty-
cznego stworzony w roku 1944 ukła-
dami w Bretton Woods praktycznie
przestał istnieć. A przecież utworze-

nie w 1947 roku GATT było kon-

sekwencją tych układów i drugim
podstawowym ogniwem mechanizmu
handlu międzynarodowego krajów
kapitalistycznych stworzonego po II

wojnie światowej. Nie jest więc
sprawą przypadku, że niemal rów-

nolegle i konferencją GATT w To-
kio toczyć się będą, w .Nairobi. ple-
narne obrady Międzynarodowego
Funduszu Walutowego nad wypra-
cowaniem zasad nowego svstemu

walutowego krajów kapitalistycz-
nych1).

GŁÓWNE STARCIE: U SA-EWG

Inicjatywa rozpoczęcia nowej run-

dy rokowań handlowych jest częścią
ogólnej strategii gospodarczej Sta-
nów Zjednoczonych, której wyrazem
w dziedzine polityki walutowej było
zawieszenie w dniu 15 sierpnia 1971
roku wymienialności dolara na złoto
a następnie" pierwfeza dewaluacja do-
lara przeprowadzona w grudniu te-

goż roku. Stanowisko USA na ro-

kowania w ramach GATT zostało
dawno już sprecyzowane. Więcej. Od
ponad roku specjalni wysłannicy
prezydenta Nixona rozjeżdżają po
świecie, udzielając rządom poszcze-
gólnych krajów wyjaśnień, nierzad-
ko również przestróg.

Wyrazem przygotowań USA do ne-

gocjacji w ramach GATT jest rów-
nież przesłanie przez prezydenta Ni-
xona kongresowi w dniu 10 kwietnia
br. projektu ustawy o reformie han-
dlu. ' Projekt ten przewiduje przy-
znanie prezydentowi prawa do pod-
wyższenia, obniżania bądź całkowite-

go zniesienia cła, pra\ya do stoso-
wania ograniczeń w imporcie, pra-
wa do stonowania środków zmie-

rzających do pobudzenia eksportu
oraz zwalczania wewnętrznej infla-

cji. Już tylko samo wymienienie
pełnomocnictw, jakie pragnie uzy-
skać administracja wskazuje, że Sta-
ny Zjednoczone zmierzają do wyko-
rzystania swej pozycji gospodarczej
i politycznej w czasie rokowań han-

dlowych w ramach GATT dla popra-
wy sytuacji swego, bilansu handlo-

wego. Nasuwa się oczywiście pyta-
nie — przeciwko komu przede wszy-
stkim administracji amerykańskiej
potrzebne są uprawnienia, o jakie
prezydent wystąpił- do kongresu.

Nie chodzi tu o kraje rozwijające
się, gdyż Stany Zjednoczone stoją
na stanowisku przyznania tym kra-

jom ogólnych preferencji celnych.
Preferencje te przewidują zniesienie
ceł od szerokiego wachlarza goto-
wych wyrobów przemysłowych i pół-
produktów, a także od płodów rol-

nych i surowców. W ramach tych
preferencji przewiduje się jednak
szereg wyjątków. Dotyczą one pew-
nych grup towarowych i towarów

(np. na liście towarów objętych pre-
ferencyjnymi cłami nie figurują te-

kstylia, które w USA należą do
branż chronionych). Dotyczą one

również krajów, które — zdaniem
USA — stosują' dyskryminacyjną
politykę w stosunku do towarów

amerykańskich.
Uprawnienia, o jakie wystąpił pre-

zydent do kongresu nie są również
w chwili obecnej skierowane prze-

ciwko krajom socjalistycznym. Na
tle ogólnego odprężenia, a przede
wszystkim umów ' zawartych ze

Związkiem Radzieckim, administra-

cja- amerykańska zmierza raczej do
usuwania barier, jakie wprowadzone
zostały w tej dziedzinie w ubiegłych
latach. Nie trzeba chyba podkreślać,
że jest' to wyrazem dobrze pojętego
interesu USA I stanowi część ogól-
nego programu podporządkowanego
poprawie amerykańskiego bilansu

handlowego.
Pełnomocnictwa, o jakie wystąpił

prezydent do kongresu, wydają się
więc być potrząbne admnistracji
amerykańskiej głównie w rokowa-
niach z wysoko rozwiniętymi kra-

jami kapitalistycznymi, przede
wszystkim zaś z krajami zrzeszony-
mi w EWG. Starcie USA — EWG

wydaje się też głównym punktem
rundy Nixona Trzeba przy tym po-
wiedzieć, że obie strony mają w tym
starciu mocne atuty.

. Udział Stanów Zjednoczonych w

światowych obrotach handlowych
wynosi około 14' proc., podczas gdy
EWG w dawnym składzie 16 proc.,
a wraz z W. Brytanią i Danią ca

23 proc. Również pozycja płatnicza
Stanów Zjednpczonych jest obecnie
znacznie słabsza niż krajów zrzeszo-

nych w EWG. Stany Zjednoczone są.
jednak pierwszym partnerem hand-

lowym krajów EWG (około 15 proc.
eksportu krajów EWG kierowane

jest do USA, a około 18 proc. impor-
tu EWG pochodzi .ze Stanów Zjed-
noczonych). Kraje EWG są nato-
miast drugim partnerem handlowym
USA. Warto jednak przy tym zara-

zem przypomnieć, że gospodarka
USA jest znacznie mniej uzależnio-
na od handlu zagranicznego niż go-
spodarka krajów zrzeszonych w

EWG. Warto również przypomnieć
0 pozycji militarnej i politycznej
USA w śWiecie kapitalistycznym
1 dyskontowaniu tej pozycji w roko-
waniach ' haridlowych. Nasuwa się
oczywiście jednak pytanie: w jakich
płaszczyznach - Drzebiegać • będzie
starcie USA — EWG podczas rundy
Nixona.

BARIERY CELNE
I POZATARYFOWE

Jak wspomniano runda Kennedy'-
ego przyniosła widoczne efekty,
głównie w zakresie obniżenia ceł na

gotowe wyroby przemysłowe. Miało
to niewątpliwie istotny wpływ na

dynamikę rozwoju handlu między-
narodowego w ostatnich latach.

Efekty w zakresie obniżki ceł uzy-
skane w toku rundy Kennedyego nie

oznaczają jednak, że problem ten

nie bedzie miał istotnego znaczenia
w toku rundy Nixona.

Poziom ceł w poszczególnych kra-

jach i ugrupowaniach gospodarczych
pozostaje nadal bardzo zróżnicowa-

ny. Wystarczy tu podać, że średni

poziom stawek celnych wynosi w Ja-

ponii 9,7 proc., w Wielkiej Brytanii
7,6 proc., w USA 7,1 proc., a w EWG
6 proc. Średni poziom stawek cel-

nych w EWG jest więc niższy niż
w USA.

O zróżnicowaniu stawek celnych
świadczy jednak nie tylko średni po-
ziom ceł, lecz również stopień jed-
nolitości taryfy pełnej. Taryfa celna
EWG jest również znacznie bardziej
jednolita niż taryfa celna USA. Ta
ostatnia zawiera przykładowo bar-
dzo wysokie stawki celne na arty-
kuły pracochłonne, co chronić ma

producentów amerykańskich przed
konkurencją krajów o niskich pła-
cach, czy artykuły włókiennicze, co

' zwiazane jest z charakterem tetfo
przemysłu i jego rolą społeczną w

południowych stanach USA. Przy-
kładów takich nie brak jednak rów-
nież w taryfie celnej EWG.

Generalnie rzecz biorąc wydaje się
jednak, że w starcie USA — EWG
podczas rundy Nixona obniżenie ceł
nie będzie newralgicznym punktem,
choć zarówno poziom stawek cel-

nych na poszczególne grupy towaro-

we, jak również wysuwany przez
USA postulat liniowej obniżki ceł,
budzić będzie na pewno kontrower-

sje. Znacznie bardziej newralgicz-
nym punktem tego starcia będą chy-
ba ograniczenia pozataryfowe.

W ramach GATT ustalond istnie-',
nie wielu setek tego typu ograni-
czeń, które zostały następnie podzie-
lone na poszczególne kategorie.
Wśród ważniejszych kategorii ba-
rier pozataryfowych wystarczy
wspomnieć o bezpośrednim regulo-
waniu obrotów (głównie przez ich

kontyngentowanie), opłatach i zwro-

tach podatkowych dokonywanych
przy przejściu towaru przez granicę
kraju, normach technicznych i prze-
pisach sanitarnych, ustawodawstwie

antydumoingowym oraz systemach
subwencjonowania eksportu.

Ważnym punktem starcia USA —

EWG będzie — jak się wydaje —

problem opłat podatkowych oraz

zwrotów podatkowych przy przejściu
towaru przez granicę danego kraju.
Opłaty te i zwroty nie są sprzeczne
z zasadami GATT, jeśli ich wyso-
kość nie przekracza poziomu podat-
ku pośredniego stosowanego w da-

nym kraju do własnych produktów.
Rzecz w tym, że w EWG obowiązuje
podatek od wartości dodanej, który
uznany jest przez GATT za formę
podatku pośredniego, a przez swój
ciągniony charakter (w wyższych
fazach produkcji z opodatkowania
wyłączone są koszty materiałowe po-
niesione w tej fazie produkcji) po-
zwala na znacznie większe zwroty
przy eksporcie i opłaty w imporcie
gotowych wyrobów przemysłowych
(potrąca się lub dolicza podatek pob-
rany we wszystkich fazach produk-
cji). W USA podatki pośrednie do-

tyczą tylko ostatniej fazy produkcji,
co powoduje, że zwroty w eksporcie
i opłaty w imporcie, zgodne z zasa-

dami GATT, są znacznie mniejsze.
Dlatego właśnie Stany Zjednoczone
uważają podatek od wartości doda-

nej za środek dyskryminacyjny sto-

sowany przez EWG.
Ze swej strony EWG będą, jak się

wydaje, zgłaszać zastrzeżenia do ta-

kich zasad amerykańskiego systemu
regulowania handlu zagranicznego
jak American Selling Price (zgodnie
z którą cło może być pobierane nie
od zadeklarowanej wartości impor-
towanych artykułów, lecz od ich
wartości w wewnętrznych cenach

amerykańskich), czy systemu popie-
rania eksportu zwanego DISC (Do-
mestic International Sales Corpora-
tions- korporacje, które 95 proc. war-

tości swej produkcji kierują na eks-

sport, mają prawo do odroczenia po-
datku do wysokości 50 proc. zysku,
jeśli jest on ponownie inwestowany
w tej korporacji).

Ważnym punktem starcia USĄ. —

EWG mogą być również pormy tech-
niczne i przepisy ^ąnijarne,. które

są bardzo skutecznym instrumentem

ograniczania importu, a nawet jego
całkowitego wstrzymania. Wystarczy
tu wspomnieć o słynnej ..wojnie ku-

rzej" toczonej miedzv USA i Fran-

cją w czasie rundy Kennedyego, w

której ta ostatnia wysuwajac zarzut,
że kurczęta amerykańskie zawierają
subś^ncje rakotwórcze, skutecznie
broniła swych własnych producen-
tów. Ograniczenia tego typu wystę-
pują w bardzo wi<*1u dziedzinach

produkcji TT<5 \ i, EWG. co wskazuje,
ż° moga bvć one przedmiotem o-

strvch starć.

W pierwszej fazie orzygotowań do
rundv Nixona przedmiotem ostrych
ataków ze strony nrzedstawicieli ad-

ministracji amerykańskimi były rów-
nież zawierane nrzez EWG układv

preferencyjne oraz konwencje w

snrawie stowarzyszenia z ta organi-
zacja. Imnas. w ipkim znaiduje się
obecnie układ EWG z krajami śród-
ziemnomorskimi poważnie łagodzi
jednak kontrowersje w tej sprawę.
Problem ten no jawi się raczej w for-
mie at.pków na układ o stowarzysze-
niu z EWG 9 naństw afrykańskich
(oodo'sany w 19R3 roku i odnowiony
w roku 19B9), który od dłuższego
czssii krytvkowanv jest przez wiele

krajów, głównie Trzeciego Świata.

LIBERALIZACJA HANDLU
PRODUKTAMI ROLNYMI

Do głównych punktów starcia mię-
dzy USA i EWG rundy Nixona nale-
żeć będzie — jak się wydaje —

problem protekcjonizmu w zakresie
obrotów produktami rolnymi.
Wspólna polityka rolna w formie,
w jakiej jest ona realizowana przez
EWG, stanowi od chwili podpisania
Układu Rzymskiego przedmiot ost-

rych ataków ze strony USA. Polityka
ta zmierza, jak wiadomo, do ochro-

ny rolnictwa krajów EWG przez
utrzymywanie wysokich cen wew-

nętrznych na produkty rolne. W u-

proszczeniu mechanizm ten przedsta-
wia się następująco: ceny importo- ,

wanych produktów rolnych, są po-

większane o opłaty wyrównawcze do

poziomu cen wewnętrznych. Ceny
eksportowanych przez EWG produk-
tów rolnych są obniżane do poziomu
cen rynków zagranicznych za pomo-
cą zwrotów przy eksporcie, przy

czym źródłem ich finansowania są
opłaty popierane w imporcie produk-
tów rolnych do EWG.

Stany .Zjednoczone są jednym
z największych w świecie eksporte-
rów produktów rolnych, a rynek
EWG • ma bardzo ważne Znaczenie
dla ich eksportu rolnego. Po wstą-
pieniu Wielkiej Brytanii do EWG
problem ten nabrał oczywiście jesz-
cze większego znaczenia. Znaczenie
to wzrosło również z uwagi na

zmiany, jakie dokonały się w saldzie
obrotów handlowych między EWG
i USA. Stąd przyczyny, które powo-
dują, że wspólna polityka rolna EWG
jest od początku kamieniem tarć

między USA i EWG, ujawniają się.
obecnie w niewspółmiernie spotęgo-
wanej postaci z uwagi na rolę, jaką
w poprawie bilansu handlowego
USA odegrać może wzrost eksportu
amerykańskich produktów rolnych
do EWG.

Atak USA na wspólną polityką
rolną EWG bierze jednak za pod-
stawę nie tylko bezpośrednie skutki

wspólnej polityki rolnej, a więc jej
wpływ na bilans handlowy Stanów
Zjednoczonych z EWG. USA uważa-

ją i nie bez powodu, że wspólna
polityka rolna EWG ogranicza moż-
liwości wzrostu eksportu amerykań-
skich produktów rolnych do krajów
nie z rzeszonych w EWG. W krajach

• tych amerykański eksport rolny na-

potyka bowiem" na konkurencję ek-

sportu produktów rolnyćh EWG

dzięki subwencjom, z jakich korzy-
stają kraje EWG w ramach współ,
nej polityki rolnej.

Na podkreślenie zasługuje wresz-

cie, że ruchoma skala opłat impor-
towych zawartych w mechanizmie

protekcjonistycznym wspólnej poli-
tyki rolnej EWG skutecznie przeciw-
działała zwiększeniu konkurencyj-
ności eksportu amerykańskich pro-
duktów rolnych w wyniku dewa-

luacji dolara. Wszystko to wyjaśnia
dlaczego w raportach doradców pre-
zydenta Nixona do spraw handlu mię-
dzynarodowego i międzynarodowej
polityki gospodarczej wspólna poli-
tyka rolna jest punktem szczególnie
ostrego ataku. Wszystko wskazuje
też na to, że pozostanie ona nim
również w trakcie rokowań prowa-
dzonych w ramach rundy Nixona.

Jak dotąd atak USA na wspólną
politykę rolną napotykał na skutecz-

ny opór ze strony tej organizacji.
W sierpniu br. ujawniły się jednak
W łonie samej EW.^ .ostre kontro-

wersje wokół polityk^ rolnej." Naj-
mniej zainteresowana we wspólnej
polityce rolnej jest od lat NRF.'
W ramach rozszerzonej EWG uzy-
skała ona sojusznika w postaci Wiel-

kiej Brytanii. Głównym rzecznikiem

wspólnej polityki rolnej jest Fran-

cja. Ona też podjęła obecnie rolę
obrony wspólnej polityki rolnej.
Kontrowersje, jakie zarysowały się
ostatnio w łonie EWG na temat

wspólnej polityki rolnej mogą w

przyszłości wpłynąć na modyfikację
jej zasad. Nie wydaje się jednak, by
w toku rundy Nixona mogły się one .

stać czynnikiem ułatwiającym Sta-
nom Zjednoczonym atak na wspólną
politykę rolną. Mogą one natomiast

wpłynąć na stanowisko Francji w

rokowaniach na temat systemu wa-

lutowego (w których jest ona głów-
nym oponentem USA) oraz ich zwią-
zku z rokowaniami handlowymi pro-
wadzonymi w ramach GATT.

LIBERALIZACJA HANDLU
A REKLAMA SYSTEMU

WALUTOWEGO

Kontrowersje na temat związku
między rokowaniami zmierzającymi
do usuwania barier rozwoju handlu

światowego oraz rokowaniami w

sprawie zasad nowegó systemu wa-

lutowego krajów kapitalistycznych
ujawniły się już bardzo wyraźnie
w toku prac komisji przygotowaw-
czej do konferencji tokijskiej. Stany
Zjednoczone i EWG reprezentują
boWiem w tej dziedzinie diametral-
nie różne poglądy.

Stanowisko EWG da się streścić

następująco: polityka liberalizacji
handlu międzynarodowego może być
z powodzeniem kontynuowana jedy-
nie Wówczas, jeśli równolegle pod-
jęte zostaną skuteczne środki w celu
stworzenia systemu . walutowego,
który chronić będzie- gospodarkę
przed wstrząsami. i zakłóceniami

równowagi, jakie miały miejsce w

ostatnich latach.

Stany Zjednoczone stoją natomiast

, na stanowisku, że stworzenie nowego
systemu walutowego • jest możliwa

wówczas, jeśli rządy poszczególnych
krajów podejmą odpowiednie środki
w celu usunięcia barier istniejących
w handlu światowym, Co doprowadzi
do odpowiednich proceśów dostoso-

wawczych i wyrównania bilansów

płatniczych. v

Wszystko to wskazuje, że na ścisły
związek rundy Nixona z pracami
nad nowym systemem walutowym,
i co się z tym wiąże do równoległego
śledzenia przebiegu prac nad obu

tymi ogniwami handlu międzynaro-
dowego.

W. R.

l) Por. „Nadal stabilizacji brak" —

2G nr 35.
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Jedną z głównych zasad wprowadzanego obecnie w

;fJf^J7
em

,^
za

/,^
d2ania

gospodarką narodową
jest maksymalne zbliżenie producentów towarów i u-

sług do ich ostatecznych odbiorców. Przyjęcie takiej
zasady wymaga zastosowania szeregu nowych środ-
kow i metod działania ze strony podmiotów gospo-
darczych oraz zmiany sposobów wykorzystania środ-
ków juz stosowanych. Konieczne staje się opracowy-
wanie prognoz dla celów długookresowej strategii
przedsiębiorstwa, prowadzenie Wszechstronnych ba-
dan rynków zmiany zasad współdziałania z pośredni-mi 23⁄411 ^ 1 ^ 1sPrze<fcży • prowadzenie szeregu in-
nych działań, składających się na kompleksową kon-
cepcję socjalistycznego marketingu. Duża rola przy-
pada tu socjalistycznej reklamie.

1
)

PRÓBY
ustalenia definicji rekla-

my socjalistycznej znajdujemy u

wielu autorów polskich i z in-

nych krajów socjalistycznych2). Dy-
skusja na ten temat nie została do-

tychczas zakończona.

Nie wnikając w szczegóły przyj-
mujemy, że reklama w gospodarce
socjalistycznej jest to planowa dzia-

łalność, polegająca na nieosobowym
przedstawianiu (prezentowaniu) i

popieraniu towaru lub usługi przez
określonego nadawcę, działającego w

interesie własnym i społeczeństwa.
Jest to działalność, którą można

zidentyfikować z określonym pod-
miotem ją prowadzącym, np. kon-

kretnym producentem, konkretną
organizacją handlową.

Reklama jest jednym z elementów

oddziaływania na odbiorców towa-

rów i usług, na które składają się
jeszcze: propaganda gospodarcza, ak-

wizycja i działalność typu public re-

lations.

Głównym celem reklamy towarów
i usług w Polsce powinno być kształ-
towanie spożycia ludności zgodnie z

polityką społeczno-gospodarczą pań-
stwa, działającego w myśl dobrze

pojętego dobra społeczeństwa. Winna
ona współdziałać w tworzeniu wzor-

ca konsumpcji zgodnego z ustalenia-
mi planu społeczno-gospodarczego,
uwzględniającego aktualne wymaga-
nia społeczeństwa. Reklama powinna
sią więc zmieniać w miarę przemian
we wzorcach konsumpcji, a zarazem

dynamizować konsumpcję i kształ-
tować ją zgodnie z założeniami roz-

woju społeczno-gospodarczego.

Ten główny cel reklamy osiąga
się przez realizację jej dwóch fun-

kcji, polegających na informowaniu
o towarach i usługach oraz popiera-
niu ich sprzedaży. Funkcje te w isto-
cie występują jednocześnie. Kształ-
towanie prawidłowego wzorca kon-

sumpcji jest głównym celem, który
można osiągnąć w długim ; okresie
czasu. Krótkookresowym zadaniem

reklamy jestpopieranie sprzedaży
towarów i usług i w ten sposób
przyspieszanie cyklu reprodukcji.

Reklama umożliwia także przesu-
wanie popytu nabywców, tak aby
zapewnić osiągnięcie cząstkowych
równowag rynkowych. Chodzi tu o

kierowanie popytu na te towary lub

usługi, których podaż jest wystar-
czająca i „odciąganie" popytu od

dóbr, których podaż z różnych powo-
dów jest ograniczona. Reklama po-
winna powodować u nabywcy zado-
wolenie z posiadania reklamowane-

go towaru. Istotne jest, aby sam rek-

lamowany produkt cechował się rze-

czywiście dobrą jakością, musi on

być w pełni sprawny do wykorzysty-
wania go do określonych celów. Re-
klama nie powinna być stosowana

do popierania sprzedaży towarów

nieodpowiedniej jakości, gdyż wów-
czas narusza zaufanie adresatów do

reklamy w ogóle. Taka reklama jest
sprzeczna z jej funkcją informacyj-
ną.

Można także mówić o kulturotwór-

czej roli reklamy. Polega ona na

kształtowaniu gustów społecznych w

dziedzinie estetyki i kultury kon-

sumpcji.

Podstawową zasadą prowadzenia
działalności reklamowej jest trakto-
wanie jej jako części składowej pla-
nu działania przedsiębiorstwa. Re-
klama łącznie z innymi elementami

marketingu, takimi, jak m.in. towar

i jego opakowanie, ceny i inne ele-

menty oddziaływania na rynek, Wy-
bór odpowiedniej sieci sprzedaży, łą-
czy producenta z konsumentem. Ze

względu na to, że kompozycja róż-

nych elementów socjalistycznego
marketingu jest różna w zależności
od charakteru towaru, stopnia jego
wprowadzenia na rynek, grupy od-
biorców tego towaru (tzw. segmen-
tów rynku), podejmowanie decyzji
reklamowych wymaga uwzględnie-
nia wszystkich pozostałych czynni-
ków kształtujących podaż i popyt.
Reklama jest celowa zarówno w wa-

runkach rynku sprzedawcy (gdy po-
pyt jest większy od podaży), jak
i rynku nabywcy (gdy podaż prze-
wyższa popyt). W każdym z tych
przypadków chodzi o łączenie pro-
ducenta z ostatecznym odbiorcą.
Można więc powiedzieć, że nawet w

warunkach rynku sprzedawcy, czyli
wówczas, gdy na rynku występuje
niedobór towarów, brak reklamy
może prowadzić do zbędnych zapa-
sów w danym miejscu i czasie i

równoczesnego ich braku w innym
miejscu. Chodzi tu o produkcję
„nietrafioną" w danym miejscu, i
czasie lub o niewłaściwą dystrybu-
cję towarów. Reklama może takim

zjawiskom zapobiegać.

Ważną zasadą prowadzenia dzia-
łalności reklamowej jest zapewnie-
nie ciągłości podaży reklamowanych
dóbr. Gdy nie zapewni się odpo-
wiedniej ich ilości w punktach
sprzedaży w odpowiednim miejscu
i czasie, to wzbudzone w rezultacie

prowadzenia reklamy zainteresowa-
nie potencjalnych nabywców rekla-

mowanymi towarami w przypadku
niemożności dokonania ich zakupu
powoduje niezadowolenie konsu-
mentów i spadek zaufania do socja-
listycznej reklamy. 1

W przypadku reklamowania jed-
nego z dwu lub więcej substytutów
określonego towaru można się czę-
sto spotkać z nieufnością odbiorcy
reklamy do reklamowanego substy-
tutu. Jako przykład już historyczny
można podać reklamę elany jako
substytutu wełny lub innych natu-

ralnych materiałów. Nieufność od-
biorców została jednak w tym przy-

padku przełamana głównie dzięki te-

mu, że elana lub jej dodatek do

tworzyw naturalnych potrafiła pod-
nieść stopień użyteczności, wyrobów.
Konsument mógł być więc w pełni
przekonany o równowartości użytko-
wej tego substytutu. Dodajmy przy

tym. że za oddziaływaniem reklamy
szedł natychmiast towar, czyli speł-
niony był warunek ciągłości podaży.

Z historii powojennej reklamy
można przytoczyć z tego zakresu
również przykłady negatywne, m.in.

margarynę jako substytut masła na

początku lat 60-tych. Obecnie sytu-
acja wygląda już inaczej, ale wów-
czas błąd, jak się wydaje, polegał
na tym, że reklamowano margarynę
przy brakach w zaopatrzeniu w ma-

KWALIFIKACJE -

WAŻNY CZYNNIK
ROZWOJU
MAŁGORZATA SULM1CKA

ROZWÓJ społeczno-ekonomiczny
sprawia, że ulega zmianom rola

tradycyjnych czynników wzrostu

wśród nich także pracy ludzkiej. W
dobie obccnej na plan dalszy scho-
dzi praca rozumiana jako fizyczny
wysiłek człowieka, natomiast decy-
dującego znaczenia nabiera jej stro-

na jakościowa określana przez po-
ziom kwalifikacji zatrudnionych. Nie
oznacza to, że dawniej czynnik kwa-

lifikacji nie odgrywał istotnej roli.

Burzliwy rozwój nauki, techniki
i organizacji określony jako rewo-

lucja naukowo-techniczna spowodo-
wał gwałtowny wzrost zapotrzebo-
wania na kadrę wybitnych specja-
listów. Kadra wysokokwalifikowa-
nych pracowników rozwija naukę,
dokonuje odkryć i wynalazków, two-

sło oraz że' ocena wartości odżyw-
czej margaryny w stosunku do ma-

sła okazała się dyskusyjna.
W przyszłości przed reklamą sta-

nie wiele zadań podobnego charak-

teru, tzn. reklama substytutów to-

warów. Będzie to Wynikać z plano-
wanej zmiany wzorca konsumpcji
(np. koniecznej zmiany diety kon-
sumenta polskiego wynikającej z

zaleceń żywieniowców). We wszyst-
kich tych przypadkach konieczne

jest przyjęcie dwóch zasad: rekla-

mowany substytut musi spełniać te

same lub podobne funkcje, co to-

war, którego spożycie chcemy
zmniejszyć, a oba te towary muszą
być powszechnie dostępne w okre-
sie prowadzenia działalności rekla-

mowej.

Prawidłowe stosowanie reklamy
wymaga rozróżnienia przedmiotów i

stępować z natury rzeczy jako na-

dawcy reklamy prowadzonej w miej-
scu sprzedaży oraz reklamy sieci

zbytu informując nabywców, gdzie
mpżna kupić dany towar lub usługę.

Przedsiębiorstwa handlowe powin-
ny również prowadzić reklamę wo-

bec bezpośrednich odbiorców, tzn.

przedsiębiorstwa hurtowe — rekla-

mę dla organizacji handlu detalicz-

nego (np, wystawy próbek towarów)
lub przedsiębiorstwa detaliczne —

reklamę wobec ostatecznych odbior-
ców (np. okna wystawowe, odpo-
wiednie eksponowanie towaru w

sklepie). Celowe może być również

prowadzenie reklamy danego towa-

ru lub usługi łącznie przez producen-
ta i przedsiębiorstwo handlowe lub

odpowiednio przez zagranicznego ek-

sportera 1 przedsiębiorstwo handlu

wewnętrznego — zależnie od kon-

SYSTEM
SOCJALI-
STYCZNEJ
REKLAMY

KLEMENS BIAŁECKI
ZYGMUNT KOSSUT
ANDRZEJ SZNAJDER

rzy postęp techniczny i organizacyj-
ny — jest więc warunkiem i siłą na-

pędową wzrostu gospodarczego i roz-

woju społecznego.
Oczywiście nie tylko osiągnięcia

wybitnych naukowców określają
przebieg procesów rozwojowych go-
spodarki. Warunkiem wejścia kraju
na drogę intensywnych przemian
społeczno-ekonomicznych jest za-

pewnienie całemu społeczeństwu
pewnego minimum kwalifikacji, a

następnie systematyczne podnoszenie
ich poziomu. Wzrost kwalifikacji za-

trudnionych powoduje wzrost wy-

dajności pracy, lepsze wykorzystanie
nowoczesnych maszyn i urządzeń,
owocne wprowadzanie osiągnięć z

zakresu techniki i organizacji. Pod-
noszenie jakości pracy przez wzrost

podmiotów reklamy. Rozróżniamy
trzy główne grupy przedmiotów, któ-
re mogą być reklamowane, a mia-
nowicie: towar i usługa, znak towa-

rowy oraz miejsce sprzedaży. W wa-

runkach gospodarki socjalistycznej
bezsporne wydaje się reklamowa-
nie towarów i usług oraz miejsca
sprzedaży. Bardziej dyskusyjna jest
reklama znaku towarowego. Zagad-
nienie to wygląda inaczej w handlu

zagranicznym a inaczej w handlu

wewnętrznym. W eksporcie reklama
znaku towarowego jest bardzo istot-

ną sprawą, jej celem jest m.in. wy-
różnienie towaru określonej marki

spośród innych dóbr, produkowa-
nych i sprzedawanych przez innych
eksporterów i przedsiębiorstwa dzia-

łające na rynku kraju-importera.
W handlu wewnętrzny 1» przestaje to

być tak całkowicie oczywiste, ponie-
waż reklamowanie znaku towarowe-

go wiąże się w pewnym stopniu z

konkurowaniem przez reklamę róż-

nych przedsiębiorstw działających na

tym rynku.

Podmioty reklamy można podzielić
na dwie podstawowe grupy: nadaw-
ców i odbiorców reklamy. Do pier-
wszej grupy zaliczymy producentów,
eksporterów zagranicznych i krajo-
we przedsiębiorstwa handlowe. Jak

wynika z dotychczasowych rozwa-

żań, głównym nadawcą reklamy po-
winien być producent.

Przedsiębiorstwo handlowe (za-
równo hurtowe jak i detaliczne) mo-

że być głównym nadawcą reklamy
w przypadku występowania większej
liczby drobnych wytwórców produ-
kujących "dany rodzaj towaru lub

usługi, czyli, inaczej mówiąc, gdy
produkcję organizuje handel. Przed-

siębiorstwa handlowe powinny wy-

kwalifikacji ludności pracującej ma

w długim okresie daleko szerszy za-

sięg oddziaływania na rozwój gospo-
darki jako całości, aniżeli nakłady
na nowe inwestycje.

Poziom Wykształcenia ludności ma

szczególne znaczenie w warunkach

społeczeństwa socjalistycznego. Stale

rosnący udział wydatków na naukę
i oświatę W dochodzie narodowym
jest dowodem doceniania funkcji
kwalifikacji w rozwoju kraju.

Polska wchodzi dopiero w okres

rewolucji naukowo-technicznej. Ce-

chą charakterystyczną nadchodzą-
cych lat będzie przede wszystkim
znaczne przyśpieszenie tempa prze-
mian społeczno-gospodarczych. Re-

alizacja zadań, określonych w per-
spektywicznych planach wydatnego
zdynamizowania rozwoju naszego
kraju, będzie m.in. wymagała nowe-

go spojrzenia na zagadnienia zwią-
zane ze sterowaniem wzrostem kadr

kwalifikowanych.

Dotychczasowy nasz rozwój odby-
wał się w warunkach dużej obfitości
zasobów pracy. Realizacja polityki
pełnego zatrudnienia doprowadziła
do. zagospodarowania zasadniczych
rezerw ilościowych pracy ludzkiej,
wytworzyła jednak silne mechaniz-

my ekstensywnych metod gospoda-
rowania czynnikiem ludzkim. Po ro-

ku 1980 nastąpi znaczny spadek przy-
rostów zasobów pracy, co wobec nie-

zwykle wysokiego u nas tempa za-

trudnienia i rosnących zadań gospo-

kretnej sytuacji, jaka występuje w

danym miejscu i czasie. W takich

przypadkach powinien nastąpić
świadomy podział zadań w tym za-

kresie. Przykładem takiego wspól-
nego działania i podziału ról są targi
krajowe, na których zarówno produ-
cenci, jak i przedsiębiorstwa han-
dlowe prowadzą wspólnie reklamę
wobec konsumentów. Konsumenci są
zawsze ostatecznymi adresatami re-

klamy. Obok nich jednak adresatami

reklamy mogą. być bądź przedsię-
biorstwa handlu hurtowego (reklama
producenta lub zewnętrznego ek-

sportera skierowana do hurtownika)
bądź przedsiębiorstwa detaliczne (w
przypadku reklamy do nich adreso-

wanej przez przemysł, zagranicznego
eksportera czy przedsiębiorstwo
handlu hurtowego).

W każdym jednak przypadku trze-

ba mieć na uwadze dwie podstawowe
zasady ogólne: ostatecznym odbiorcą
masowej reklamy powinien być zaw-

sze konsument, a reklama masowa

skierowana do konsumenta jest po-
średnio reklamą dla poszczególnych
ogniw sprzedaży. W przypadku re-

klamy nie adresowanej do ostatecz-

nego odbiorcy, konsumenta (np. re-

klama w pismach prenumerowanych
przez ogniwa handlu) należy wziąć
pod uwagę fakt dłuższego upływu
czasu potrzebnego dla osiągnięcia e-

fektu handlowego, wobec czego na-

leży rozpocząć działalność reklamo-

wą odpowiednio wcześniej.

Dodatkową cechą reklamy skiero-

wanej do przedsiębiorstw hurtowych
lub detalicznych powinien być jej
instruktażowy charakter.

Z przedstawionych zasad prowa-
dzenia działalności reklamowej po-
winna wynikać jej struktura organi-

zacyjna. Organem nadrzędnyiii
i kontrolnym powinna być Rada

Programowa Reklamy, do której za-

dań należy ustalenie głównych kie-
runków prowadzenia reklamy oraz

kontrola z punktu widzenia jej spo-
łecznej celowości. To ostatnie zada-
nie wymaga uniezależnienia Rady od
nadawców reklamy, jeśli oni są bo-
wiem członkami Rady, to tym sa-

mym siebie kontrolują. Jest kwestią
dalszej dyskus.ii, kto powinien wcho-
dzić w skład tak rozumianej Rady.
Na szczeblu poszczególnych resortów

powinny istnieć odpowiednie ko-
mórki reklamowe, których działanie

powinno być podobne do działalności

Rady Programowej, ograniczone Je-

dynie do danego resortu. W zjedno-
czeniach, zakładach przemysłowych
oraz analogicznych jednostkach han-

dlowych— państwowych 1 spółdziel-
czych powinny występować odpo-
wiednie działy marketingu.

Niezbędne jest istnienie agencji
reklamowych jako przedsiębiorstw
usługowych, działających na rzecz

nadawców reklamy. Zakres ich dzia-
łania powinien obejmować następu-
jące zagadnienia: prowadzenie badań

rynku, dotyczących wielkości popytu
na reklamowane towary, opracowy-
wanie założeń i przeprowadzanie
kampanii reklamowych zleconych im

przez przedsiębiorstwa produkcyjne
lub organizacje handlowe, opracowy-
wanie projektów i organizowanie
wykonawstwa środków reklamy, or-

ganizowanie imprez propagandowo-
-reklamowych oraz przeprowadzanie
badań wyników stosowanych form
i środków reklamy. Agencje rekla-
mowe powinny działać na zasadzie
konkurowania między sobą jakością
świadczonych usług. Powiązanie ich
z producentami i przedsiębiorstwami
handlowymi mogłoby opierać się na

umowie komisu (klient ponosi wszy-
stkie . koszty, na co otrzymuje ra-

chunki, oraz prowizję dlĄ agencji)
albo umowę zlecenia (klient płaci
za przeprowadzenie określonej kam-

panii reklamowej nie wnikając w

podział tych wydatków na koszty
reklamy i utrzymania agencji).

Niezależnie od agencji reklamo-

wych powinny działać jednostki go-
spodarcze lub osoby fizyczne, spe-
cjalizujące się w wykonawstwie róż-

nych środków reklamy. Podział od-

powiedzialności za prowadzenie rek-

lamy powinien być — naszym zda-
niem —następujący: nadawca odpo-
wiada za reklamę pod względem rze-

czowym, tzn. za jej treść, za ustalenie

odbiorców, za jej związek z dostawą
towarów, rzetelność informacji,
zgodność z interesem społećznym,
zaś wykonawcy reklamy, a szczegól-
nie redakcje środków masowego
przekazu odpowiadają za stronę mo-

ralno-nolityczną emitowanej przez
nie reklamy. Telewizja Polska i Pol-
skie Radio jako środki masowego
przekazu nie powinny opracowy-
wać własnych programów reklamo-

wych. Mogłoby to być bowiem

sprzeczne z interesami nadawców,
np. poprzez ograniczanie możliwości
emitowania programów opracowa-
nych przez agencje reklamowe.

Działalność reklamowa powinna
być oparta o specjalnie przygotowa-
ny zespół przepisów prawnych, które
mo*na by nazwać „kodeksetń rekla-

my" obowiązującym na terenie Pol-
ski. Celowe jest w warunkach pol-
skich pełnienie w pewnym stopniu
kontrolnych funkcji w zakresie rek-

lamy przez instytucje lub organiza-
cje społeczne takie jak Związki za-

wodowe, Liga -Kobiet, „Opinia" itp.
Wykorzystując w coraz większym

zakresie działalność reklamową trze-

ba zwrócić uwagę na problem je]
skuteczności i ekonomiczne] efek-

tywności. Nie zamierzamy tych kwe-
stii rozwijać, są tó bowiem problemy
do dalszego, bardzie] szczegółowego
opracowania. Chcemy tylko zasyg-
nalizować ich wagę oraz przedstawić
niektóre aspekty.

Miernikiem skuteczności reklamy
jest stopień osiągnięcia celu, iktdry
jest przed nią stawiany. W krótkim
okresie jest nim osiągnięci^ okre-

ślonej wielkości sprzedaży. Skutecz-
ność działania reklamy jest więc o-

statecznie weryfikowana przez
sprzedaż towarów i usług. Reklama

zatem nie pociągająca za sobą efek-
tów w postaci wzrostu sprzedaży:
musi być - uznana za nieskuteczną.
Dodajmy, jednak, że reklama jest
jednym tylko z elementów oddzia-

ływania fta sprzedaż i dlatego też
trudno jest ocenić skutki jej dzia-
łania w oderwaniu od Innych el£-
rrlentów socjalistycznego marketin-

gu. Przykładowo błąd może leżeć nie
w reklamie, a w niedokładnych ba-
daniach rynku lub w niewłaściwym
przygotowaniu produktu. Ponadto vt
działalności gospodarczej zawsze 1-

stnieje pewien stopień ryzyka, które
trzeba wziąć pod uwagę. Należy więc
stwierdzić, że ocena skuteczności
działania reklamy może być dokona-
na tylko z pewnym przybliżeniem
i Jak dotychczas w sposób nie

skwaHtyfikowany, lecz opisowy.

Inaczej ma się sprawa z badaniami
skuteczności wykorzystywania po-
szczególriych Środków oddziaływania
reklamowego, jak TV, radio, prasa,
plakaty i inne. Dość łatwo Jest ok-
reślić, jaki Środek oddziaływania
reklamy trzeba wybrać w przypadku
reklamy określonego towaru lub u-

sługl oraz w jakim stopniu skutecz-
ne jest określone ogłoszenie rekla-
mowe, film czy audycja radiowa.

Efektywność ekonomiczna rozu-

miana Jako stosunek efektów do na-

kładów wyrażoną w jednostkach pie-
niężnych stanowi odrębny, skompli-
kowany problem w zakresie analizy
działalności reklamowej. Trudność

polega na kompleksowym charakte-
rze zarówno nakładów, Jak i efek-
tów. W przypadku nakładów trudno

jest wyodrębnić ićh odpowiednią
część dotyczącą reklamy, Szczególnie
jeśli są to nakłady pośrednie. Po-
dobne zjawisko występuje przy
określaniu efektów, o Czym Już

wspomniano wyżej.
Przygotowywanie kadr dla rekla-

my powinno być prowadzone w róż-

nych Instytucjach na poziomie wyż-
szym, pomaturalnym, średnim 1 niż-

szym (Wyższe szkoły ekonomiczne,
wyższe szkoły plastyczne, wydziały
psychologii uniwersytetów, studia

dziennikarskie, pomaturalne szkoły
reklamy, średnie szkoły ekonomicz-

ne, szkoły handlowe).
Można by ponadto organizować

podyplomowe studia w zakresie rek-

lamy otaz specjalistyczne zawodowe
studia reklamy, obejmujące. swym
programem wszechstronne wykształ-
cenie specjalistów zajmujących się
reklamą w gospodarce socjalistycz-
nej.

Obok specjalistów od reklamy
ważne są też środki, które mają pni
do dyspozycji. Chodzi, tu o bazę ma-

teriałowo-techniczną przeznaczony
dla działalności reklamowej. Rozwój
produkcji środków reklamowych,
przemysłu opakowaniowego, poligra-
fii powinien umożliwić skrócenie

cyklu produkcyjnego 1 podniesienie
jakości różnego rodzaju środków re-

klamowych. Niezbędne jest równie!
systematyczne prowadzenie prac na-

ukowo-badawezych w zakresie rek*
lamy,, które pozwoliłoby na ciągłe
usprawnianie działalności reklamo-

wej. Konieczne Jest Stworzeńie od-

pówiedńiej formy organizacyjnej ta"
kich badań. Możliwe są tu dWa roz-

wiązania: bibo włączenie bailań rek-

lamy do Jedne] z istniejących jui
instytucji badawczych, lub utwórze'
nie dla tych celów specjalistyczne}
instytucji badawczej. W każdym
przypadku instytucja taka powinna
ściśle współpracować z Radą Prog-
ramową d/s Reklamy jako central*-

ną organizacją, zajmującą 81⁄2 dzia-

łalnością reklamową.

i) Dd napinania niniejszego art. autor*?
wykorzystali jm.ln. własne opracowanie
tez ogólnych dotyczących projektu
stemu reklamy tf PRL Ola MfeWlU. Au*
torty iapożhaU uę takie z materlałamli
opł-acowahyml' przez Radę Programowa
Reklamy MHW1U, Komisję Seklamy PTE
1 dr haft. T .Sztuckiego.

•) M.in. W. Waslltfw w „Sfrtrietflcoj tor-
gbwo] rtklSirtte" Moskwa 1931.

W. Jastrzębowski: „Reklama handlo»
wa" Warszawa 19SŚ.

T. śztuckł: „ŚRutecztioSe reklamy"
War&awa im. ,.

A. Jaroszewicz W skrypćle dla Stu-
dium nękUkmy prity PTE.

t. Kfitnlewskl, S, Kurnal, E. Sackle»
wlcz, - M. Śtrużyekl: „Organizacja 1 tech»
nlka handlu" Warszawa 1964.

D. W . Bfeklestow, K. G . WoronoW!
„R£k»<*toa. w tó*f»owUe" Moskwa 1969,
„HandbUeh der Werbung" fierllft 1961.

darczych wymaga zasadniczej zmia-

ny w polityce wykorzystania pracy
ludzkiej. Obok zasady pełnego zatru-
dnienia na plan pierwszy wysunąć
się musi zasada zatrudnienia racjo-
nalnego, to jest takiego, które zapew-
ni maksymalizację wyników ekono-

micznych przez najbardziej efektyw-
ne wykorzystanie ponoszonych nakła-
dów pracy. Wzrost poziomu kwali-

fikacji jest jednym z głównych czyn-
ników intensyfikacji wykorzystania
czynnika ludzkiego w gospodarce.

Nie jest jednak obojętne z punktu
widzenia gospodarki, w jakich 'kie-
runkach nastąpi rozwój potencjału
kwalifikacyjnego społeczeństwa. Dla

realizacji konkretnych zadań potrze-
bna jest wykwalifikowana kadra o

ściśle określonej strukturze pozio-
mów wykształcenia zawodowego,
specjalizacji i rozmieszczeniu tery-
torialnym. Zapewnienie dla realizacji
konkretnych zadań gospodarczych
kadry odpowiadającej tak sprecyzo-
wanym warunkom wymaga zna-

cznie. wcześniejszego jej wykształce-
nia zgodnie z wytycznymi progra-
mów potrzeb kadrowych gospodarki.
Podstawą sporządzenia programów
zapotrzebowania na kadry kwalifi-

kacyjne powinien być perspekty-
wiczny (ze względu na długi cykl
kształcenia kadr) plan rozwoju go-
spodarki. Ponieważ obecnie po raz

pierwszy plan taki został zatwierdzo-

ny do realizacji, tym samym stwo-

rzone zostały prawidłowe podstawy
do sporządzenia programu zapotrze-

bowania na kadrę wykwalifikowa-
nych pracowników.

Plan perspektywiczny, będąc ta*

sadniczym warunkiem budowy planu
potrzeb kadrowych, nie zawiera jed-
nak wszystkich elementów, które

muszą być brane pod uwagę dla bu-

dowy długookresowych programów
kształcenia kadr. Przede wszystkim
duże trudności sprawia Uchwycenie
wpływu postępu technicznego, który
decyduje o kierunkach zmian struk-

tury lcwalifikacyjno-zawodowej pra-
cowników, a sam z natury rzeczy w

większym stopniu jest prognozowa-
ny niż planowany. Wymaga to o*

pracowania elastycznych metod pla-
nowania kształcenia kadr, zapewnia-
jących możliwości zmiany struktury
kwalifikacyjnej pracowników przez
przekwalifikowanie czy wykształcę*
nie nowych specjalistów w jak naj-
krótszym czasie. W dobie rewolucji
naukowo-technicznej jest to właści-
wie czołowy problem w programo-
waniu zapotrzebowania i kształcenia
kadr.

Brak perspektywicznego planu ro-

zwoju gospodarki rzutował w zasad»

niczy. sposób na nasze dotychczaso-
we osiągnięcia w zakresie planowa-
nia potrzeb kadrowych. Rozwój po-
tencjału kwalifikacyjnego, jakkol-
wiek ilościowo bardzo znaczny, prze-
biegał w dużej mierze żywiołowo,
korygowany na bieżąco w miarĄ .po-
jawiania się potrzeb 1 nieprawidło-
wości, których nie przewidziano.

Przyszłość tę, a zwłaszcza lata
1970—85 charakteryzować będą ftttt-

de Wszystkim zasadnicze żtftlany w

strukturze gospodarki W ujęciu tek»

torowym.

Reorientacja na rzćcz działów us-

ługowych wymagać będzie prżygoto*
wania odpowiedniej liczby specja*
listów i dziedziny usług oświata*
wyćh, kulturalnych, zdrowotnych
itp. Program rekonstrukcji i unowo-

cześniania przemysłu Spowoduje dal*
szy wzrost zapotrzebowania na rd?
botnlków wykwalifikowanyćH.
Zmniejszenie dystansu dó krajóW
wysoko rozwiniętych, związane z po-
konaniem tzw. luki managerskie],
wymaga zintensyfikowania wysiłków
na rzecz dostarćzenia gospodarce
kadr kierowniczych. , Radykalnych
rozwiązań na odcinku kadr kwalifi-
kowanych wymaga rolnictwo. Powo*
dzenie planów intensyfikacji pro-
dukcji w tym dziale gospodarki na*
rodowe], wyinaga zapewnienia dd»

pływu wysoko kwalifikowanych spe-
cjalistów i podniesienia poziomu wy-
kształcenia. ludności już pracującej.

Prawidłowe określenie głównych
kierunków "rozwoju potencjału kwa*
lifikacyjnego zatrudnionych w przy-
szłości jest Istotnym elementem wy-
bbru drogi gospodarowania czynni-
kiem ludzkim w nśsze] gospodarce,
która powinna zapewnić optymalne
warunki rdzWoju apołeć2eństwd.
Trafftość przewidywań w tym zakre-
sie jest Szczególnie ważha w gospo-
darce planowej, gdzie przewidywane
prawidłowości rozwoju mogą być w

jpełttl realizowane w praktyce.
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Jak liczyć „nowe
w handlu

zagranicznym"?
W artykule Z. Rurdrza pt. „co no-

wego w handlu zagranicznym" (2G* 2S VIM.), którego główną treść sfa-
aowl trafna analiza aktualnych zja-
JViBji zuciiuilząuyćh w światowym
Handlu i ciekawe przewidywania
zmian kształtujących się w stosun-
kaon gospodarczych głównie krajów
kapitalistycznych, pewne wątpliwości
nudzą podane we wstępnej części
dane o światowych obrotach handlu
zagranicznego w 1972 r

Z. Rurarz powołując się na pu-
blikowane dane Źródłowe — podaje,
że eksport -światowy w cenach bie-
żących w 1872 r. wzrósł o 17 proc.,
w tym „tempo eksportu kapitalistycz-
nych krajów rozwiniętych i europej-
skich krajów socjalistycznych osią-
gnęło w ubiegłym roku Jednakowy
wzrost po 18 proc. Uważny czytel-
nik spostrzeże natychmiast sprzecz-
ność między tymi danymi a nieco
nalej podaną Informacją o wzroście
eksportu Polski 1 Węgier, dwóch
krajów o najwyższej wśród krajów
RWPG dynamice eksportu w 1972 r.
A mianowicie eksport Węgier wzrósł
o 21,2 proc., a Polski o 17,1 proc.
Jak to więc jest możliwe, że ogól-
ny wzrost eksportu wszystkich eu-

ropejskich krajów RWPG wyniósł 18
proc., nieco wyżej od „rekordowe-
go" wskaźnika Polski?

Wystarczy ząpoznać się z oficjal-
nymi dostępnymi danymi o handlu
zagranicznym krajów socjalistycznych
aby się przekonać, że w 1972 r. ek-
sport w cenach bieżących w CSRS
wzrósłook.8proc.NRD—ook.
12 proc., Bułgarii — o 10 proc. a

łącznie wszystkich krajów europej-
skich RWPG wraz z ZSRR o ok. 9
proc. A wlec nie o 18 proc.! Czy
to znaczy, ze po tej korekcie dy-
namika wzrostu eksportu krajów ka-
pitalistycznych rozwiniętych byłaby
dwukrotnie wyższa7 Należy wyrazie
w tej sprawie co najmniej poważne
wątpliwości. __

Nieporozumienie wynika stąd, że w

iródłach, s których korzystał Z. Ru-
rarz, podano wartość eksportu (po-
dobnie Jak i importu) dla roku 1972
w. „słabych" dolarach USA, zdewa-

luowanych w grudniu 1871 ł. 1 po-
równano z wartością eksportu w 1971
t., liczoną w „mocnych" Jelzcił do-
larach USA, sprzed dewaluacji. Mole
taka metoda dla porównania wartolcl
obrotów w cenach bieżących, gwoli
pełnej „poprawności" statystycznej,
jest w porządku — ale wskaźniki,
Jakie otrzymuje sie z takich niepo-
równywalnych porównań są mało
przydatne, zdaniem moim ^

wpro-
wadzają zamęt 1 mogą skłaniać do
fałszywych wniosków. . Jeszcze bar-
dziej skomplikowana jest ocena rze-

czywistej wartości obrotów krajów,
które Jednocześnie przeprowadziły w

1972 r. rewaluację swych walut, jak
np. NRF, a na pewno tą metodą
przeliczone obroty dla poszczególnych
krajów 1 potem sumowane dają obraz
zupełnie odmienny od publikowanych
w tych krajach danych o dynamice
Ich wzrostu handlu zagranicznego 1
wypaczają wzajemne relacje między
obrotami 'poszczególnych obszarów.

Jeżeli przyjąć, że wzrost eksportu
w krajach socjalistycznych w 1972 r.

w stosunku do 1971 r. wyniósł 18
proc., to trzeba by konsekwentnie
tą samą metodą przeliczyć eksport
Polski. Jeśli przyjmiemy tu zgodnie
z rzeczywistością:

1 rbl = 4,44 zł dew.,
1doi.USAw1971r. - 0,9 rbl

4 71 <"•>«'.
1doi.USAw1972r. - 0,828 rbl ->

3,88 zl dew.
— to eksport Polski (liczby zao-

krąglone) wyniósł: w 1971 r. — 15,8
mldzłdew. =3,5mldrbl—3,9
mirt doi. USA, a w 1972 r. — 18,1
mldzldew. — 4,1mldrbl—5,0mld
doi. USA.

Dynamika polskiego eksportu w

1972 r. liczona w zł dew. lub rub-
lach wyniosła więc — ok. 17 proc.
(zgodnie z naszymi publikacjami I
zgodnie z tym co podaje Z. Rurarz
w końcowej części rozdziału „Obroty
w liczbach"). Wzrost ten zaś liczo-
ny w dolarach USA wyniósłby ok.
27 proc.! Oczywiście, tak fantastycz-
nie wysokiego wzrostu obrotów w
cenach bieżących Polska nie osią-
gnęła. Jest to gra nieporównywal-
nych liczb, dotycząca zarówno eks-
portu Polski, jak również kwestio-
nowanej dynamiki wzrostu eksportu
krajów socjalistycznych 1 krajów ka-
pitalistycznych rozwiniętych, która
rzekomo wyniosła 18 proc.

Bardziej prawidłową metodą było-
by obliczenie wartości obrotów
wszystkich, krajów, w obu latach 1971

1 1971, przy zastosowaniu Jedakowe-
go miernika np. najbardziej stabil-
nej waluty, Jaką okazał się rubel tran-
sferowy. Tak liczony wzrost ekspor-
tu w cenach bieżących dla europej-
skich krajów socjalistycznych, Jak
Już wyżej podałem, wyniósł — ok.
9 proc., a dla krajów kapitalistycz-
nych rozwiniętych wynosi również —

ok. 9 proc.
Można się zgodzić i szacunkiem

Z. Rurarza, że eksport światowy w
1972 r. w stosunku do 1971 r. w
wolumenie wzrósł o ok. 8 proc.
Wskaźnik ten można zestawić jedy-
nie z prawidłowo obliczonym wska-
źnikiem wzrostu eksportu światowe-
go w cenach bieżących, wynoszą-
cym ok. 8,5 proc. — a nie 17 proc.
Przyjęcie bowiem tak zawyżonej dy-
namiki eksportu światowego w ce-
nach bieżących prowadziłoby do
wniosku, że ceny eksportowe w 1972 r.

wzrosły o ponad 8 proc., co oczy-
wiście nie odpowiada prawdzie.

Dla Polski przy wzroście eksportu
ogółem w cenach bieżących, o 17,1
proc. szacuje się wzrost eksportu w
cenach stałych na ok. 15 proc. Od-

powiednie wskaźniki Importu ogółem
Polnie) wynoszą w cenach bieżących
— 21,4 proc. 1 w cenach stałych
— 22 proc. Oznacza to, że zmiany
cen w 1972 r. były Jeszcze niezna-
czne — dla nas zresztą w sumie
korzystne, bowiem ceny w polskim
eksporcie wzrosły w stosunku do
1971 r. o ok. 2,4 proc. a w imporcie
spadły o ok. 0,52 proc.

T. GEDE

Od Redakcji: Musimy przyznać, że
Z. Rurarz w nadesłanym nam tek-
ście również naświetlał zastrzeżenia
co do omawianych danych etatys-
tycznych związane ze zmianami kur-
sów walutowych, ale ze względu na

dużą objętość artykułu skróciliśmy
go o te właśnie partie. Okazuje się
jednak, że Czytelnicy zwracają uwa-

gę na te kwestie, wnikliwie na-
świetlone przez autora powyższego
listu.

Popieram składy
wielobranżowe

Nawiązując do artykułu pt. „Twó-
rzmy składy wielobranżowe" („Zycie
Gospodarcze" nr 33/1144) chcę do-
dać parę uwag uzasadniających ce-

lowość realizacji wniosku wysunię-
tego przez przedstawiciela Rady Ko-
ordynacyjnej PTE w Żywcu, mgr
J. Maślankę.

Podstawowym zadaniem aparatu
handlowego jest zaspokojenie mate-
riałowych potrzeb przemysłu w ok-
reślonym rejonie. Centrale branżowe
oraz rejonowe hurtownie nie pono-
szą praktycznie żadnej odpowiedzial-
ności za nleVyypelnlante tego obowią-
zku. Ewentualne kary umowne nie
rekompensują,kpsztów .usterek w pro-
duktach. prżeśtojów. delegacji I In-
terwencji, a

' szczególnie transportu.
Koszty te są zaś duże; wiadomo, że
gdy chodzi o /rhtowanle zagrożonego
planu — wszelkie działania — nie-
zależnie od Ich kosztów są nie tylko
dopuszczalne, sile konieczne. Koszty
niedowładu obrotu towarowego po-
noszą zaś' odbiorcy — klienci cen-
tral I hurtowni.

Według analizy przeprowadzonej w

powiecie .żywłfećklm koszty transpor-
tu samochodowego jednego przedsię-
biorstwa na .'trasie o odległości 100
km wynoszą średniorocznie około 2,5
min zł. Zorganizowanie w tym re-

jonie składu wielobranżowego spo-
wodowałoby ,nie tylko wybitne ob-
niżenie kosztów transportu, ale rów-
nież kosztów magazynowania, obsługi
Itp. Rejonowe składy Wielobranżowe
bvlvliy bardfcfej związane z tereno-
wymi przedsiębiorstwami, znałyby
lepiej potrzeby materiałowe zakładów
zlokalizowanych *

w tym rejonie 1 sta-
rałyby się je zaspokoić.

Mgr JANUSZ ŁASKO
Żywiec

Tasiemcowe

Inne przykłady:
Zjednoczone Zakłady Gspodarcze
„inco".
Zespól Produkcji Mechanicznych

nazwy
Proszę zadać sobie .trud 1 z sekun-

dnikiem w jęku policzyć Ile zna-
ków pisarskich zawiej nazwa:

Robotnicza Spółdzielnia- Wydawnicza
Prasa-Ksląźfca i Ruch'.
Przedsiębiorstwo Upowszechniania
Prasy i Książki
Poznań
Oddział Rejonowy Poznań-Wschód
ul nr ...

Tak, nie na omyłki; 130 znaków
pisarskich, nlte uwzględniając nazwy
1 numeru ulicy!

Różnych,
Zakłady Produkcyjno-Montaźowe
Poznań

Zespół Projektowo-Montaźowy dla
K. O. 2. Srem
Poznań
Przedsiębiorstwo Projektowania
1 Wyposażania Odlewni „Prodlew"
w Warszawie.

W pierwszym przypadku 101 znaków
pisarskich bez słowa Poznań, w dru-
gim — 106 bez Poznania.

Dla napisania tego tasiemcowego
adresu trzeba nacisnąć 130 razy kla-
wisze maszyny do pisania, co zaj-
muje osobie o przeciętnych umiejęt-
nobciacli pisarskich znacznie ponad
1 minutę. Jednakże samo pisanie to
nie wszystko, trzeba jeszcze ustalić
dokładną nazwę — adresata, co Jest
czasem uciążliwe, a nieraz I niemożli-
we np., gdy odcisk stempla nie Jest
wyraźny, oraz dokonać nieludzkiego
wysiłku pomieszczenia tego tasiemca
w rubryce przeznaczonej na adres
w fakturze lub przekazie pieniężnym.
A w przekazie na wpisanie adresu
przeznaczono tylko jedną, wąską li-
nijkę, w którą mnżna wpisać 34 zna-

ki. (Prosimy Ministerstwo Łączności
o drugą linijkę na przekazie pocz-
towym).

Warto by więc zaproponować Ro-
botniczej Spółdzielni Wydawniczej 1
Innym przedsiębiorstwom 1 organiza-
cjom o przydługich nazwach — skró-
cenie ich. Czy w nazwie musi być
podawane maksimum informacji o

działalności przedsiębiorstwa i jego
strukti rżę?

Przedsiębiorstwa państwowe, orga-
nizacje społeczne i zawodowe, spół-
dzielnie i inne jednostki mogą
nie chcieć zrezygnować z róż-
nych przyczyn (tradycja, przywią-
zanie itd.) z dotychczasowych przy-
długich nazw. Wobec tego należało-
by wprowadzić odpowiednim aktem
normatywnym zasady ustalania i
akceptowania takich nazw. W każ-
dej korespondencji, przekazie, fak-
turze kierowanych do danego adre-
sata wystarczyłoby podawać nie wię-
cej jak cztery słowa, nie przekra-
czające 40 znaków pisarskich. Byłby
to swego rodzaju odpowiednik skró-
tów telegraficznych. Na stemplach,
nadrukach papierów firmowych itd.
zainteresowane przedsiębiorstwa mo-

głyby podawać dalsze elementy na-

*wy' Mgr STEFAN KOZŁOWSKI
Srem

Po dwukrotnej
wymianie agregat
już... działa

W związku z notatką prasową pt.
„Wesołe nasze życie spędzamy zna-

komicie" w sprawie napraw lodówki
„Mielcc-80", Dyrekcja Q/W PTH „El-
dom w Warszawie uprzejmie infor-
muje, że w dniu 25.07.73 r. Zakład
Usługowy nr 8 przy ul. Łopuszań-
skiej wykonał skuteczną naprawę re-

klamowanego sprzętu.
Owukrotna wymiana agregatu

ADL—80 w wymienionym sprzęcie
spuwouuwana była wadliwym agre-
gatem, który otrzymaliśmy po rege-
neracji od producenta. Agregaty ab-
sorpcyjne, które otrzymujemy po re-

generacji z Powiatowej Spółdzielni
Usług wielobranżowych w Rypinie
są sprawdzane przez producenta.
Dział Technicznej Kontroli Jakości
sprawdza agregaty wyrywkowo zgod-
nie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami.

Zdarza się, że zamontowany agre-
gat jest wadliwy. Sprawdzenie pra-
widłowej pracy zamontowanego agre-
gatu może nastąpić dopiero po upły-
wie kilku godzin.

Aby uniknąć w przyszłości tego
typu przypadków — Oddział Woje-
wódzki podejmuje odpowiednie kroki,
zmierzające do zabezpieczenia u naz

100 proc. odbioru jakościowego agre-
gatów otrzymywanych od' producen-
tów. Wiąże się to Jednakże z sze-

regiem trudności, m. In. koniecznoś-
cią rozbudowania naszego zaplecza
technicznego.

Wyjaśniając powyższe, . uprzejmie
Informujemy, że Klientka obecnie nie
wnosi zastrzeżeń co . dó działania
chłodziarki. Dyrektor

mgr HIERONIM ADAMCZYK

P. S. Cieszymy się, że Klientka
nie ma pretensji do zakładu usłu-
gowego, ale chyba można; mieć pre-
tensje do Powiatowej Spółdzielni w

Rypinie, że regenerowane przez nią
agregaty tak często nie "nadają się
do użytku.

AKTUALNOŚCI

PROGNOZY DLA POLSKI
DO 1980 ROKU

Według prognoz w 1980 r. bę-
dzie w Polsce przeszło 35 min

ludności, z czego ponad 20,5 min

w miastach, co stanowić będzie
58,5 proc. ogółu ludności kraju.
Warszawa w 1980 r. będzie prze-
szło 1,5-milionowym miastem.
Łódź przekroczy liczbę 800 tys.
mieszkańców, a Kraków zbliży się
do tej granicy.

W 1980 r. najgęściej zaludnione

będzie nadal woj. katowickie.

Liczyć ono będzie ponad 4 min

mieszkańców, z czego przeszło
3200 tys. w miastach. Do najsła-
biej zurbanizowanych regionów
należeć będą: Białostocczyzna, Ol-
sztyńskie i Opolskie, (msk)

W CZOŁÓWCE
PRODUCENTÓW STATKÓW

W ub. roku polskie stocznie

opuściły statki pełnomorskie o

łącznej nośności prawie 700 tys.
DWT: W 1975 roku mają one zbu-
dować ponad 100 statków o no-

śności " przekraczającej po raz

pierwszy 1 min DWT. Utrzymu-
jemy się nadal na 12 miejscu w

światowej produkcji okrętowej.
W polskiej specjalności, jaką są

statki rybackie, zajmujemy dru-

gie miejsce w świecie po Japonii
i przed NRD.

Ostatnie lata przyniosły istot-

ny wzrost produkcji masowców.

Rozpoczęliśmy budowę „55-ty-
sięczników". Przystępujemy do

produkcji pierwszego polskiego
„105-tysięcznika". W ub. roku pod
względem produkcji masowców

zajmowaliśmy 5 miejsce w świe-
cie po Japonii, Szwecji, W. Bry-
tanii i Jugosławii, a przed Hisz-

panią, Włochami i Norwe-

gią. (msk)

NIEWŁAŚCIWA JAKOŚĆ
NIEKTÓRYCH TOWARÓW

W czasie przeprowadzonych
kontroli przez PIH zakwestiono-
wano jakość towarów wartości

154,4 min zł., w tym artykułów

nieżywnościowych o ogólnej war-

tości 114 min zł. W wyniku prze-
prowadzonych badań jakościo-
wych przekazano towary warto-

ści: 49,5 min zł. do przeklasyfi-
kowania i przeceny, 31,3 min A
do przerobu i 1,7 min zł do zni-
szczenia.

Na rozmiar stwierdzonych przez
PIH nieprawidłowości w zakre-
sie jakości towarów oraz klasy-
fikacji wyrobów gotowych przez
służby odbioru jakościowego w

kontrolowanych jednostkach pro-
dukcyjnych wpłynęły: 1) niedo-
stateczna kontrola przez niektó-
re zakłady surowców do produk-
cji wykazujących niewłaściwą ja-
kość, 2) niskie kwalifikacje pra-
cowników kontroli jakości, 3) sto-

sowany w niektórych zakładach

system akordowy przy klasyfika-
cji wyrobów gotowych lub zbyt
tolerancyjny stosunek do braków
dla zapewnienia wykonania za-

dań ekonomicznych. Szczególnie
dużo zastrzeżeń budziły artykuły
mleczarskie, (msk)

WYPOCZYNEK
PRACOWNIKÓW

Z różnych form wczasów sko-

rzystało do końca sierpnia br.

ponad 2800 tys. pracowników, w

tym ponad 500 tys. wypoczywało
w ramach Funduszu Wczasów

Pracowniczych. Według przewi-
dywań do końca roku z wczasów

pracowniczych skorzysta około
300 tys. osób więcej niż zakła-
dano. Stwierdzono przy tym lep-
sze na ogół wykorzystanie bazy
wczasowej niż w ub. roku, cho-
ciaż w tyra zakresie sytuacja nie

jest jeszcze zupełnie zadowala-

jąca.
W koloniach i obozach ucze-

stniczyło ponad 1700 tys. dzieci
i młodzieży, tzn. o blisko 30 tys.
więcej niż w ub. r . W miejscu
zamieszkania odpoczywało ok.
1 min dzieci. Zorganizowano tak-
że obozy dla młodzieży pracują-
cej i uczniów szkół zawodowych;
skorzystało z nich 180 tys. mło-

dzieży., Na wczasach zdrowotnych

wakacje spędziło 32 tys. naj-
młodszych. (msk)

NA CO OSZCZĘDZAMY?
GUS — badając budżety ro-

dzin pracowników zatrudnionych
w gospodarce uspołecznionej po-
za rolnictwem i leśnictwem —

stwierdził, że oszczędzamy dość

powszechnie. Na 100 gospodarstw
domowych oszczędności groma-
dzi 72,2. Najwyższy procent o-

szczędzających (74,4) znajduje się
w grupie rodzin trzyosobowych.
Nieco mniej w grupie rodzin czte-

roosobowych. Natomiast tylko
66,9 proc. gospodarstw jednooso-
bowych wykazało się oszczędno-

Na wypadeć większych wy&a- H

tków oszczędza, jedynie 8,4 proc.,
badanych rodzin, na samochody
— 4,3 proc., na budowę domu —

2,5 proc., na urlop w kraju —

45,2 proc., na urlop zagranicą —

13,4 proc., na wkład mieszkanio-

wy — 15,7 proc. rodzin, (msk)

CHEMIA NA POTRZEBY
MOTORYZACJI

Planowana produkcja samocho-
dów osobowych w 1980 r. na 300

tys. sztuk została Zwiększona do
450 tys. Stawia to przed chemią
dodatkowe zadania. Podstawo-

wym jest rozbudowa przetwór-
stwa ropy naftowej. Poziom te-

go przetwórstwa ma wzrosnąć z

14mintonw1975r.dookoło28
min ton w 1980 r. Jest to wa-

runek zapewnienia niezbędnych
dostaw produktów naftowych,
wyrobów petrochemicznych, w

tym kauczuków syntetycznych i

sadzy technicznej, poza tym two-

rzyw sztucznych, ogumienia i gu-
mowych wyrobów technicznych.
Obok rozbudowy kombinatu pło-
ckiego, wznoszonej rafinerii w

Gdańsku, powstanie nowa rafi-
neria w Blachowni Śląskiej. Zu-

życie wyrobów z tworzyw sztucz-

nych na 1 pojazd mechaniczny ma

wzrosnąć z 25 kg w 1975 r. do
53 kg w 1980 r. (msk)

EKSPORT INŻYNIERÓW,
EKONOMISTÓW I LEKARZY

W krajach afrykańskich, Bli-

skiego Wschodu i Ameryki Ła-

cińskiej pracuję ponad 800 pol-
skich specjalistów- Wyjechali oni
do tych krajów za pośrednictwem
„Polservice". W rozwijających się
krajach służą oni doświadczenierfi
i pomocą w rozwiązywaniu wielu

problemów technicznych, gospo-
darczych i naukowych. W ciągu
minionych 12 lat tą drogą udało

się za granicę ponad 1600 osób.

Najliczniejszą grupę polskich
specjalistów przebywających obe-
cnie za granicą (ponad 350 osób)
stanowiąsi-repręzentanci zawodów

technicznych. Obok nich pracuje
ponad 200 lekarzy, 100 profeso-
rów Wyższych licźelm kształci ka-

drę inżynieryjno-naukową i me-

dyczną, zaś kilkudziesięciu pol-
skich geologów bada afrykańskie
złoża naturalne.

W związku zę stałym wzrostem

liczby naszych specjalistów zatru-

dnionych za granicą w ramach

„Polservisu", utworzono biuro

specjalistów, którego celem jest
najbardziej skuteczna działalność
w tym., zakresie. Okazuje się je-
dnak, że poważną „barierą", czę-
sto uniemożliwiającą wysłanie fa-
chowca- za granicę, są braki ję-
zykowe kandydatów na eksper-
tów. (msk) ,

OPÓŹNIENIA
W ROZŁADUNKU,
WAGONÓW

Zbliżające .się szczytowe jesien-
ne zapotrzebowanie-na przewozy
ładunków wskazuje na koniecz-
ność ponownego zwrócenia więk-
szej uwagi na terjninowe wyko-
nywanie prac załadunkowych i

rozładunkowych. Okazuje się bo-
wiem, że w lipcu br. dyscyplina
usługobiorców kolei- uległa dal-
szemu pogorszeniu. Znajduje to

wyraz we wzroście średniodobo-

wej liczby wagonów przetrzymy-
wanych ponad czas wolny od kar

umownych o 6 tys. wagonogo-
dzin powyżej lipca ub.r.

Wiadomo tymczasem, że w

okres przewozów jesiennych ko-

lej wkroczy ze znacznymi zaleg-
łościami w przewozach węgla, ce-

mentu, kruszywa budowlanego i
nawozów sztucznych. (Sb)

RACJONALNA UPRAWA
LASÓW

Według dokładnych szacunków
1 pomiarów w lasach jest surow-

ca więcej niż dotychczas przy-

puszczano. Utrzymuje się jednak
ciągle deficyt drewna grubego,
pochodzącego ze starych drzewo-

stanów, które dostarczają surow-

ca tartacznego. 'Natomiast -inne

gałęzie przemysłu — jak papier-
niczy, płyt drewnopodobnych i

inne, nie śą w stanie przy obec-

nych warunkach technicznych
przerobić surowca, który las

mógłby dostarczyć. Chodzi prze-
de wszystkim o drewno pocho-
dzące z cięć sanitarnych i tzw.

trzebieży.
W związku z tym opracowano

program rozwoju przemysłu prze-
twórczego. który zakłada, że do
roku 1980 cały surowiec z lasów

będzie przetworzony na wyroby
uszlachetnione. Jednocześnie bę-
dzie rozwijana intensywna gospo-
darka w samych lasach. Zwięk-
szy się więc nawożenie z użyciem
samolotów, nastąpi rozwój melio-

racji leśnych i ochrona przed
szkodnikami. W celu dotarcia do
nie wykorzystanych zasobów su-

rowca rozbudowuje sie sieć dróg
leśnych, zwłaszcza w Bieszcza-

dach, Sudetach i Tatrach. Są to

inwestycje bardzo kosztowne np.
1 km drogi w Bieszczadach ko-

sztuje 5 min złotych, (msk)

EKSPORT RZEMIOSŁA

Centrala Handlu Zagranicznego
„Coopexim-Cepelia" rozwija co-

raz szerzej tzw. obrót uszlachet-

niający, przede wszystkim z wy-
soko rozwiniętymi krajami kapi-
talistycznymi, np. z NRF, Holan-

dią, Szwecją, Belgią, a spośród
krajów socjalistycznych — z NRD.
Klienci dostarczają własne su-

rowce, opracowują wzornictwo,
stawiają do dyspozycji specjali-
styczne maszyny i, urządzenia
oraz zapewniają fachowy instruk-
taż. Tylko w ub. roku wpływy z

tytułu umów tego rodzaju wynio-
sły 3 min dolarów.

Koszt robocizny stanowi trze-

cią część wartości produktu fi-

nalnego, stąd wysoka opłacalność
tego rodzaju usług. Produkcja w

obrocie uszlachetniającym za-

pewnia wielu spółdzielniom aryt-
miczną działalność i możliwość

wykorzystania nowoczesnych ma-

szyn, także dla produkcji-rynko-
wej. (msk) _

-
'

KŁOPOTY BUDOWNICTWA
WIEJSKIEGO

Stworzono dogodne warunki do

rozwoju budownictwa wiejskiego,
do przezwyciężenia pozostało je-
dnak jeszcze wiele trudności. Na-
dal stosuje się tradycyjne, nie

odpowiadające potrzebom nowo-

czesnej organizacji produkcji rol-

nej rozwiązania zabudowy zagf(5d.
Czynnikiem opóźniającym tempo
budownictwa wiejskiego jest nie-
dostateczne zaopatrzenie materia-
łowe.

Ulepszenia wymaga działalność

placówek handlu wiejskiego.
Rzadko zdarza się, aby rolnik ;o-

trzymujący zezwolenie na budo-

wę mógł w jednej placówce na-

być wszystkie potrzebne materia-

ły na budowę, produkowane': w

zakładach najbliżej połbźohych,
dlatego zwiększone będą dosta-

wy materiałów budowlanych kie-
rowane przede wszystkim, na «te-

reny, gdzie szybki rozwpj nowo-

czesnego budownictwa Jest go-
spodarczo szczególnie uzasadnio-

ny.

Również resort rolnictwa pod-
jął wysiłki na rzecz obsadzenia
we wszystkich gminach śtanówisk
instruktorów budownictwa, (njsk)

MIMOCHODEM

W,gabinecie leJcarskim zapadła na chwilę cisza.

Z Vego co pan opowiadał o swoim dzieciństwie — łagodnie
przerwał milczenie psychiatra — nie można nic wnioskować o przy-

czynach. Niech się pan jednak nie załamuje. Większość mężczyzn
ma przez jakiś czas takie kłopoty. Może pan jednak powie, jak
i 'kiedy się to zaczęło.

Miesiąc temu posźedłem do kina — wyjąkałem — «ie wiem jut
na-jaki film. Kiedy zgasło światło...

— Niech się pan uspokoi, tu panu nic nie grozi.
—

... kiedy zgasło- światło, zaczęła się barwna reklamówka. Ona

i ort. Piękni i młodzi. Zdjęcia w plenerze, zamglone krajobrazy,
piękna architektura, jesienne kolory, jak u Leloucha. Wszyscy w ki-

nie pomyśleli, że to pewnie reklama Coca-Coli. Zawiązała się akcja:
oni w parku, oni w kawiarni, oni na spacerze cały czas pod rękę.
Oni już w pokoju, nastrojowca muzyka i...

'— I pewnie głos zźa ekranu powiedział: „Najpiękniejsza • miłość

w''polskim filmie" — przerwał psychiatra.

NAJPIĘKNIEJSZA MIŁOŚĆ
W POLSKIM FILMIE

— Nie, nie zgadł pan. Pojawił się napis: „Choroby weneryczne

wciąż groźne!" Panie doktorze ja nie mogę zapomnieć... ja się za-

biję.

Psychiatra nasunął okulary na czoło i przyjrzał mi się uważnie.

— Pański przypadek jest uleczalny. Zastosujetny najpierw kino-

terapię wstrząsową. Proszę przede wszystkim pUęjrzeć filmik — re-

klamę Auto-Casco. Gdyby pan nie mógł wytrzymać proszę połknąć
dwie tabletki — podał mi fiolkę.

— Może pana jako dziennikarza zainteresuje' bardzo ciekawy przy-

padek leczony właśnie u nas w klinice — dodał nagle lekarz, odpro-

wadzając mnie do drzwi. — Pewien niezwykle przebiegły psychopa-
ta obmyślił perfidny sposób wyłudzenia pieniędzy z PZU. Ubezpie-
czył się na życie i chciał popełnić samobójstwo upozorowane rui

nieszczęśliwy wypadek, aby rodzina mogła otrzymać pieniądze.. Po-

stanowił ostatni raz w życiu pójść do kina.

— Pewnie zobaczył reklamówkę, w której PZU daje pieniąfee na

samolot chłopczykowi, stypendium studentowi i prezenty młodej pa-

rze — przerwałem.
— Tak, zgadł pan. I pacjent ten załamał się, kiedy zobaczył, ł*

znacznie łatwiej wyłudzić od PZU pieniądze bez samobójstwa. Wy-
starczy nakręcić reklamówkę, która nie informuje o niczym. Terat

siedzi w izolatce i pisze scenariusze.

— 1 pewnie w formie grypsu wysyła je na zewnątrz— doml/SU-

łem się.
— Takich się nigdy nie upilnuje — zakończył naszą rozmowę psy-

chiatra.
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