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MOJE
tygodnik społeczno gospodarczy

WSPOMNIENIA

konkurs
sOLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO I ŻYCIA GOSPODARCZEGO

Z okazji przypadającego w roku przy»

szłym jubileuszu Polskiej Rzeczypo-

spolitej Ludowaj Zarząd Główny Pols-

kiego Towarzystwa; Ekonomicznego
oraz Redakcja „Życia Gospodarcze-
go" ogłaszają konkurs pi.:

MOJE TRZYDZIESTOLECIE

WSPOMNIENIA EK0NOMISTY

Celem konkursu Jest zgromadzenie osobistych wspo-

mnień z okresu 30-Iecia PRL ekonomistów — pra-

cowników gospodarki narodowej, działaczy gospodar-
czych i społecznych, ^naukowców, pedagogów, studen- '

tów. Powinny to. być , wspomnienia o' własnych lo-

sach i losach współtowarzyszy pracy, związane z wy-

konywanymi zawodem, o kształtowaniu się i rozwoju
funkcji ekonomisty, w; gospodarce narodowej na tle

swojego środowiska pracy.

Gospodarka jest tą-dziedziną,-gdzie naród nasz do-

konał historycznego wysiłku i. gdzie sukcesy są wi-

doczne, jak się mówi, gołym okiem. Interesujące jest
więc, jak w naszej-powojennej, historii gospodarczej
zmieniały się losy ludzi, ich postawy, sposób myśle-
nia, reakcja na wydarzenia, kryteria oceny, wreszcie

ogólne warunki pracy i bytii. Jakie następowały w tej
sferze zmiany, które tylko'; częściowo uchwytne są w

statystykach, sprawozdaniach, a nawet opracowaniach
naukowych.

Nie oczekujemy więc monograficznych opisów za-

kładów, przedsiębiorstw, instytucji, regionów, ich hi-

storii rozwoju, statystyk, zestawień itp. To może

być tylko — oszczędnie i syntetycznie potraktowane
— tłem dla opisu losów osobistych autora, jego
rodziny, środowiska pracy w toku 30-letnich ogrom-

nych przemian w naszym kraju.
Do udziału w naszym konkursie zapraszamy, eko-

nomistów, ludzi, których działalność najściślej zwią-
zana jest z gospodarką, jej rozwojem I rozwojem po-

glądów na ten temat. Działalność ta obejmuje — jak
wiadomo — istotną sferę stosunków społecznych. Z ty-
tułu wykształcenia lub pełnionych funkcji ekonomiści

są przygotowani, a więc i bardziej zobowiązani do

głębszej i odpowiedzialnej analizy, oceny i krytyki
zjawisk życia społecznego. Konkurs daje szczególną
sposobność do osobistych refleksji tym, których pa-

sjonowała i pasjonuje rola ekonomisty w gospodar-
ce socjalistycznej, upowszechnianie zasad socjalistycz-
nego myślenia. ekonomicznego.. Liczymy, że w kon-

kursie wezmą udział ekonomiści naukowcy i peda-
godzy — których opinie o rozwoju myśli ekonomicz-

nej i kształceniu ekonomistów wnieść mogą wiele —

oraz działacze oddziałów i kół PTE, mający z pew-

nością wiele ciekawych refleksji i spostrzeżeń z pracy

społecznej wśród ekonomistów.

Sądzimy, że ekonomiczny Jiiinkt widzenia wzbogaci
i w wielu przypadkach uwierzytelni obraz życia spo-

łecznego i jego rozwoju. Pisać bowiem prace konkur-

sowe będą zapewne zarówno ekonomiści o długim

•tażu pracy, Jak i ludzie młodzi, dopiero w okresie

adaptacji, do zawodu, a wlęę_ludzię 2 natury rzeczy

różniący się postawami 1 Sposobem myślenia.
Chcemy podkreślić, -żd- okiteMeiiia. ^ekonomistą'' iilj

traktujemy „abyt ry£ofś^t^iaąnier'"W konkursie "mogft
brać udział nie tylko - ekonomiści V dyplomem wyż-
szych uczelrti lub -świadeettfenS ukończenia średniej
szkoły ekonomicznej. Mile Widziane będą także prace

wszystkich tych, którzy nie mając formalnego patentu,
działają lub działali. na polu gospodarczym w cha-'

rakterze, pracowników ekonomicznych) Oczekujemy
również prąo aktualnie dopiero uczących , się zawodu

albo jha.wyżązej uczelni, albow.szkoie średniej; w tych
przypadkach- tematem pracy mógą. być ^uświadczenia

związane z wyborem zawodu i z przygotowywaniem
się do jego wykonywania.

Również okres 30-lecia należy traktować tylko
jako warunek ogólny. Praca konkursowa może do-

tyczyć kilku lat z tego okresu bądź nawet jednego
tylko wydarzenia, jeżeli opis będzie miął wartość poz-

nawczą dla szerszej opinii publicznej.

A OTO DALSZE WARUNKI KONKURSU»

Termin nadsyłania prac — 31 MARCA 1974 roku. .

Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród nastąpi
do 22 LIPCA 1974 ROKU.

Pożądana objętość pracy — OD 5 DO 40 STRON

MASZYNOPISU. Prace podpisane GODŁEM należy
nadsyłać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją:
„Moje 30-lecie — Wspomnienia ekonomisty" na adres

redakcji „ŻYCIE GOSPODARCZE": 00-681 WAR-

SZAWA, UL. HOŻA 35 LUB SKRYTKA POCZTOWA

NR 7 — 00-950 WARSZAWA. Osolpno zapieczęto-
wana koperta dołączona do pracy konkursowej po-

winna zawierać godło oraz nazwisko i dokładny. a-

dres autora.

W celu ułatwienia pracy sądu konkursowego pro-

simy- o nadsyłanie prac przepisanych na maszynie
(z interlinią) w trzech egzemplarzach.

Nagrody:
Pierwsza — 20 tys. zł

Dwie nagrody drugie — 15 tys. zl

Trzy nagrody trzecie — 10 tys. zł

10 wyróżnień po 5 tys. zł oraz sze-

reg nagród rzeczowych i książko-
wych.

Organizatorzy zastrzegają sobie, że jury może do-

konać innego rozdziału ogólnego fundusizu nagród.

Najlepsze prace konkursowe będą w całości lub

we fragmentach publikowane na naszych łamach

bądź w innych, czasopismach i oddzielnie honorowane

według ogókiie obowiązujących zasad. Przewidujemy
także możliwość wydania najciekawszych prac dru-

kiem w postaci książki.

Skład sądu konkursowego podamy w terminie póź-
niejszym.

ZARZĄD GŁÓWNY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ŻYCIE
EKONOMICZNEGO GOŚPQDARCŻE

Produkcja rolnictwa w

pierwszych trzech latach

obecnej pięciolatki jest
już w istocie określona.
Wartość produkcji glo-
balnej rolnictwa w 1972 r.

zwiększyła się (w porów-
naniu do 1970r) o 12

proc., w tym roślinnej —

0 8,2 proc. a zwierzę-
cej — o 16,8 proc. Wstęp-
na ocena bieżącego roku
pozwala sądzić, że to wy-
sokie tempo jest utrzy-
mywane. Produkcja glo-
balna rolnictwa w bie^
źącym roku wzrośnie (w
porównaniu i 1970 r.) o

około 18 proc., co po-
zwala szacować średnio-
roczny przyrost w okresie
1971—73 na 5,6 proc. W
latach 1966^70 średnio-
roczne tempo wzrostu

produkcji rolnej wyniosło
1,8%, a w latach 1961—70

osiągnęło poziom 2,3%.

SKAŻNIKI te dowodzą, że z

pówodzeriiem ,•realizujemy! efe?

cyzje zawarte •w' Uchvyalfe'-VI
Zjazdu PZPR, w Której"za Szczegól-
nie ważne .zadanie uzna&d^rzy^ie-
szeńię rożwbju produkćj i rolnej/': a

w jej pbrębie —r produkcji zwierzę-
cej. Wyniki przekraczają pierwotne'
zamierzenia. Składają, się na nie za-

równo instrumenty polityki gospo-

darczej, jak i korzystne warunki kli-

matyczne^ czynniki mniej lub . bar-

dziej fod'pas zależne i niezależne.

Dlatego, odnotowując dobre wyni-
ki rolnictwa, musimy pamiętać, że

tak korzystny splot różnych czynni-
ków nie jest i nie może być regu-'
łą, chociaż przyspieszenie rozwoju
rolnictwa, a szerzej — produkcji
żywności stało się wypracowaną w

toku dotychczasowych doświadczeń

1 obowiązującą na przyszłość zasadą
polityki gospodarczej. Mówiąc krót-

ko: mimo osiągnięć zadania rolni-

ctwa nie maleją, lecz rosną. Stąd też

wynika wniosek, że niezbędne jest
doskonalenie wszelkicłi metod i śro-

dków, które określają, sytuację w

tym dziale gospodarki.

ANALIZUJĄC wyniki rolnictwa,
należy w nich dostrzec przede
wszystkim konsekwentną poli-

tykę państwa, albowiem korzystne
warunki klimatyczne" nie zawsze
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wyrażały się w takich efelctaęh.^y-
ciągnięto: wniośkl-a' przyczyn zała-

mania się produkcii rolniczej "w; po-

przedniej pięciolatce. Wjiipśki. tg
znalazły wyraz w kolejno ^odęjmo-
wanych decyzjaCh. tworz^cych wsur

rnie 'npwą jakościowo pblitykę^go-
i spódarcz% znjiemającą.wariińki ekór

nomiczne i społeczne'-pródukbji rolr

nićzej,- a - zwłaszcza- ^produkcji zwie-

rzęcej. Zapowiedź tych-zmian -znaj-,
dujethy we wspólnych - wytycźnycłi
(z kwietnia 1971 r.) Biura Politycz-
nego KC PZPR i Prezydium NK

ZSL — w sprawie zadań rolnictwa

w latach 1971—75. W dokumencie

tym w sposobjednoznaczny zosta- .

ła sformułowana teza , o potrzebie
rozwijania rolnictwa jako dzialii

gospodarki decydującego o- pozio-
mie - zaspokajania potrżety społe-
czeństwa i poprawie warunków by-
towych i w związku z tym o koniecz-

ności stworzenia niezbędnych wa-'

runków dla rozwoju produkcji rol-

niczej We wszystkich sektorach, gru-

pach gospodarstw i regionach kraju.

W nowym klimacie politycznym'w
1971 roku możliwe stało się wyraź-
ne sformułowanie dwóch tez o do-

niosłym znaczeniu dla całej gospo-
darki narodowej.

Pierwsza'z nich w. sposób rozstrzy-
gający określiła decydującą rolęrol-

nlctwą w procesie wzrostu gospo-

darczego kraju. To musiało być wy-

raźnie ' powiedziane, bowiem w

przeszłości fakt zmniejszającego się
udziały rólnićtya 'w wytwarzaniu

, d&chodu: narodowego bywał błędnie
interpretowany jako objaw zmniej-
szania się' jego wpływu na -^jpróst
gospodarczy. kraju, i, oddziaływania
na -sytuację społeczną-gospoda-rczą.

Druga wiążąca się. z tym .teza od-

nosi się do polityki ekonomicznej
wobec rolnictwa. Upraszczając za-

gadnienie, można stwierdzić,'że wy-'
raźnie określona została potrzeba in-

tensyfikacji całej produkcji^ rolnej,
a szczególnie poprawy opłacalności
produkcji zwierzęcej, którą w po-

przednim pięcioleciu była "ograni-
czana w związku z Tealizacją sztyw-
no pojętego programu zbożowego.'

Konsekwentną realizacją przyję-
tych założeń były decyzje dotyczą-
ce opłacalności produkcji zwierzęcej
oraz zmiany relacji cen skupu żyw-
ca i mleka, zniesienia obowiązko-
wych dostaw, ograniczenia progre-

sji podatkowej, udogodnień w kre-

dytowaniu gospodarstw rolnych o-

raz poprawy zaopatrzenia w środki

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

„BIZONY" zdobyty sobie duże uznanie w oczach rolników. Jest ich jednak stanowczo za mało:.. ' FoC CAF



PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Normalizacja stosunków między Wschodem a Za-
chodem nie może pomijaó spraw gospodarczych. Rów-

nolegle i widocznymi procesami odprężenia na płasz-
czyźnie politycznej następuje ożywienie stosunków e-

kgnomloznych. Czas najwyższy na ułożenie- na no-

wych zasadach stosunków między RWPG 1 EWO. U-

jfcśztałtowane przez wieki powiązania gospodarcze, bli-
skość geograficzna 1 związki komunikacyjne czynią
państwa położone na wschód 1 zachód od Łaby po-
tencjalnymi partnerami gospodarczymi. Sprawom mo-

żliwości przerodzenia tych potencjalnych warunków
w coraz to ściślejsze związki praktyczne poświęcony
jest zamieszczony na łamach PRAWA I ŻYCIA ar-

tykuł EUGENIUSZA PIONTKA — „Przeciw gospo-
darczym barierom".

RWPG i EWG są organizacjami różnego rodzaju.
Już sam fakt, że Jedna organizacja grupuje kraje so-

cjalistyczne, a druga kapitalistyczne wskazuje na I-
stotne różnice w położeniu każdego z tych ugrupo-
wań. Państwo kapitalistyczne występując w między-
narodowej współpracy gospodarczej jako suweren,

państwo socjalistyczni — Jako suweren 1 właściciel
Środków produkcji. Wypływają stąd ważkie konsek-

wencje instrumentalne. Równocześnie EWG zmierza
do scalania systemów ekonomicznych krajów człon-

kowskich, a RWPG — do zapewnienia optymalnej
komplementarnoścl organizmów gospodarczych swych

członków. W następstwie tego EWO ma rozlegle kom-

petencje prawodawcze w stosunku do swych człon-
ków I państw trzecich, a w RWPG każdy kraj roz-

porządza autonomią kształtowania swych stosunków

gospodarczych z krajami trzecimi. Wszystko to jednak
nie przekreśla możliwości dokonania postępu w sto-

sunkach między EWG 1 RWPG.
I tak bowiem • roku-na rok wzrasta wlelkoM I zna-

czenie wymiany handlowej między krajami RWPG
1 EWG. Struktura obrotów Jest Jednak dla krajów
RWPG niekorzystna. Dwie trzecia Importu EWG a

RWPG przypada na towary nieprzetworzone. Nato-
miast eksport z krajów Wspólnoty w 90 proc. przy-

pada na artykuły przemysłowe. W dobrze wlęo po-
jętym Interesie obu stron istniejąca struktura musi
uleo zmianie.' Warunkuje to dalszy rozwój handlu

między tymi ugrupowaniami.
Jest to zrozumiałe jeśli się zważy, że w EWG wi-

doczny jest silny protekcjonizm w zakresie artykułów
rolno-spożywczych. Polityka „dziewiątki" zmierza wy-
raźnie do zapewnienia optymalnej samowystarczal-
ności na tym odcinku, co musi odbijać się negatyw-
nie — z uwafji na strukturę obrotów — na rozwoju
handlu RWPG i EWG.

Również i w. Innych dziedzinach EWO nie stroni
od protekcjonizmu, który uwidacznia się w manipulo-
waniu różnego rodzaju opłatami wewnętrznymi, prze-

pisami o standardach towarowych, podatkami lub In-

nymi ograniczeniami. Większość z tych narzędzi skie-

rowanych Jest przeciwko krajom socjalistycznym. Do-

tyczy to nie tylko obrotów towarowych, ale także
I innych płaszczyzn współpracy. Państwa kapitalistycz-
ne mogą bowiem obchodzić zewnętrzne bariery w

drodze zakładania przedsiębiorstw, powiązań produk-
cyjnych, finansowych Itd.

W tej sytuacji kraje RWPG mają do pokonania
podwójną barierę, barierę konkurencji 1 barierę o-

chrony zewnętrznej EWG. Dla krajów socjalistycz-
nych ostatnia bariera Jest szczególnie dokuczliwa.

Jeśli więc myśli się poważnie o istotnym kroku na-

przód w stosunkach EWG 1 RWPG, to dalsze utrzymy-
wanie tej sytuacji, w której kraje socjalistyczne są
w gorszym położeniu od pozostałych partnerów EWG,
Jest nie do przyjęcia.

W dalszej kolejności trzeba by także rozpatrzyć
możliwość utworzenia, choćby 1 etapami strefy wol-

nego handlu między obu ugrupowaniami w dziedzinie
obrotu towarami przemysłowymi.

Następną sprawą jest wzajemna kooperacja prze-
mysłowa, która już obecnie w wielu przypadkach
jest korzystna dla obu stron. Od pewnego czasu można

•postrzec nie tylko wzajemne zainteresowanie tą for-

mą współpracy, ale także konkretne porozumienia ko-

nneracyJne. Z początku miały ono przede wszystkim
2327tomKZcyjny. Coraz ^c^iej ednak po
JawlaJa sic umowy o kooperacji na polu techniki
I badań naSkowychfbudowy wspoWb fąbryk, wspól-
nej kooperacji produkcyjnej 1 marketingu Itp.

Zainteresowanie Zachodu kooperacją s krajami
RWPG ożywiło się pod wpływem walki

cyjnej na rynkach kapitalistycznych toczącej się w

warunkach hamowania procesów koncentraej przez

pogłębiającą się tendencję do specjaHzacji. W tej for-
mie współpracy firmy zachodnie dostert możli-
wości rozszerzenia eksportu, uzyskania żródeł dostaw
elementów I podzespołów w warunkach ograniczonej
podaży we wlasnyn, kraju I sięgnięcia pośrednio do

nowych zasobów rąk do pracy.
Dla' państw RWPG kooperacja z przemysłem EWO

to dostęp do nowoczesnej technologu 1 nowe rynki
zbytu.

RWPG Jako organizacja nastawiona głównie na roz-

wój kooperacji między członkami ugrupowania roz-

porządza potrzebnymi uprawnieniami do regulowania
spraw związanych z koperacją międzynarodową. EWG
takich kompetencji nie ma. Jednakże niektóre poro-
zumienia kooperacyjne krajów RWPG z EWG wska-

zują, że nie Jest to przeszkoda nie do wzięcia.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

• BIURO POLITYCZNE KC
PZPR zaaprobowało perspektywicz-
ny program rozwoju hutnictwa że-
lazo w Polsce do 1990 r. Przyjęto
rządowy projekt uszlachetniania i
unowocześniania wyrobów w nie-

których branżach przemysłu spo-
żywczego na lata 1973-75. Biuro Po-

lityczne zaleciło rządowi podjęcie
wszystkich niezbędnych kroków
dla pełnego wykorzystania mocy
produkcyjnych w przerobie na cu-

kier buraków cukrowych. Dokona-
no także oceny sytuacji w zatrud-
nieniu absolwentów szkół. Absol-
wenci znajdą odpowiednie do ich

kwalifikacji miejsca pracy i zosta-

ną racjonalnie zatrudnieni. Zaleco-
no organom rządowym podjęcie dal-

szych kroków mających na celu

lepsze dostosowanie struktury i pro-
filu szkolnictwa do potrzeb gospo-
darki narodowej.

O W KOMITECIE CENTRAL-
ITYM PZPR ODBYŁA SIĘ NARADA
I SEKRETARZY KW PZPR z udzia-
łem sekretarzy ł członków Sekre-
tariatu oraz kierowników wydzia-
łów KC pod przewodnictwem I se-

kretarza KC PZPR, Edwarda Gierka.
Om&wiono stan przygotowań i za-

dania związane z I Krajową Konfe-
rencją PZPR i z wyborami do rad

narodowych. Dokonano oceny sytu-
acji społeczno-gospodarczej w kraju
w okresie minionych ośmiu miesię-
cy oraz omówiono zadania partii i

państwa do końca br. Do najważniej-
szych zadań należy zapewnienie dal-

szego wzrostu produkcji, a zwłasz-
cza towarów przeznaczonych na za-

spokojenie potrzeb rynkowych i na

eksport, jak również; "pomyślne u-

kończenie zbiorów roślin okopowych
t prac jesiennych. Ważnym zadaniem

pozostaje nadal skracanie cykli in-

westycyjnych i uzyskiwanie pro-
jektowanych zdolności produkcyj-
nych, zwłaszcza w budownictwie
obiektów przemysłowych planu te-

renowego.

9 PREZYDIUM RZĄDU rozpa-
trzyło wnioski z krajowej narady

poświęconej usprawnieniu procesów
inwestycyjnych. Omówiono proble-
my intensyfikacji produkcji ogrod-
niczej i zwiększenia przetwórstwa
mrożonekPrzyznano dodatkowe
irodki na zakup autobusów dla po-
trzeb gospodarki komunalnej. Omó-
wiono kierunki rozwoju współpra-
cy gospodarczej i wymiany handlo-

wej z Turcją w latach 1973—1980.

• 27 bm. odbędzie się POSIEDZE-
NIE SEJMU, na którym jednym z

punktów debaty będzie projekt u-

stawy o zmianie ordynacji wybor-
czej do rad narodowych wynikają-
cej z utworzenia gmin i • gminnych
rad narodowych, a także zwiększe-
nia gwarancji przedstawicielskiego
charakteru rad narodowych. Chodzi
również o urealnienie dotychczaso-
wych przepisów ordynacji odpowied-
nio do ukształtowanej w ciągu lat

praktyki wyborczej.

• SKRACANIE CYKLI DOSTAW
MASZYN I URZĄDZEŃ otaz spra-
wy doskonalenia systemu realizacji
inwestycji były tematem kolejnego
posiedzenia komisji partyjno-rządo-
wej dis inwestycji, które odbyło się
pod przewodnictwem wicepremiera
Jana Mitręgi.

• Na zwołanej z Inicjatywy Pol-
ski w Gdańsku wielkiej konferencji
dyplomatycznej 7-miu państw bał-

tyckich PODPISANO KONWENCJĘ
o ochronie rybołówstwa i zasobóto

żywych Bałtyku.

0 Spośród 76 cukrowni w całym
kraju, 8 PRZY STĄPIŁO JUŻ DO
PRZEROBU BURAKÓW z tegorocz-
nych zbiorów. Są to cukrownie z

woj. kieleckiego i lubelskiego, gdzie
kampania cukrownicza rozpoczyna
się zwykle najwcześniej. W ciągu
najbliższych dni zaczną się włączać
do akcji dalsze cukrownie.

•
.ZBIERAMY PLONY JESIE-

NI" — tak nazwała młodzież z kół
ZSMW akcję pomocy społecznej dla

rolników, będącą kontynuacją tra-

dycyjnej pomocy żniwnej —

„Każ-

dy kłos na wagę złota". Podobnie,

jak w czasie żniw dziewczęta i chło-

pcy z kół ZSMW 1 uczniowie szkół

rolniczych pomagają w jesiennych
pracach polowych tym wszystkim
rolnikom, którzy z uwagi na brak

rąk do pracy w gospodarstwie, cho-

robę lub inny wypadek losowy ma-

ją kłopoty ze zbiorem płodów rol-

nych.

• DO PUNKTÓW SKUPU gmin-
nych spółdzielni rolnicy dostarczają
pierwsze partie ziemniaków, których
wykopki rozpoczęto niemal w ca-

łym kraju. Wcześniej też niż w roku

ubiegłym rozpoczęto zaopatrywanie
miast w ziemniaki konsumpcyjne.

• OKOŁO ZOO TYS. UCZNIÓW
zdobywa w tym roku wiedzę i kwa-

lifikacje rolnicze. Więcej młodzieży
przyjęto do klas pierwszych. W za-

sadniczych szkołach rolniczych przy-
było ok. 50 tys. nowych uczniów.

• l.X. br. odbędzie się CEN-
TRALNA INAUGURACJA NOWE-
GO ROKU AKADEMICKIEGO w U-

niwersytecie Mikołaja Kopernika w

Toruniu. Wszelkiego typu studia po-
dejmie ponad 300 studentów. Syste-
mem stacjonarnym będzie się uczyć
ok. 240 tys. młodzieży, w tym ok.
60 tys., to studenci, którzy w uczel-

nianych ławach zasiąda po raz pier-
wszy. Na I rok studiów dziennych
szkoły uniwersyteckie przyjęły ok.
18 tys. młodzieży, szkoły pedagogicz-
ne ok. 5 tys., szkoły techniczne —

18,5 tys., ekonomiczne ponad 4 tys.,
szkoły rolnicze ok. 6 tys., medycz-
ne — 5 tys., artystyczne ponad ty-
siąc osób. W wielu szkołach wyż-
szych rozpoczęła się DRUGA RE-
KRUTACJA UĄ STUDIA. W jej
ramach przyjętych' zostanie do uczel-
ni ok. 4 tys. kaj^ydątów — tyle bo-
wiem wolnych'--miejsc nie zostało

wykorzystanych ub lipcu br. Jak wy-
nika z szacunkowych ocen na każde
wolne miejsce przypada teraz po
kilkunastu kandydatów.

• PREZES RADY MINISTRÓW
MIANOWAŁ inż. Alfreda Jaśkowia-
ka podsekretarzem stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa.

ZA GRANICĄ

H Pierwsze Zjednoczenia powsta-
ły w ZSRR już przed, dziesięciu laty
— piszą G.POPO W i N. PIĘTRO W
na łamach PRAWDY. Obecnie jest
ich ponad tysiąc i obejmują swym
zasięgiem 12 proc. produkcji prze-
mysłowej. Jest to wynik podjętej
pól roku temu uchwały KC KPZR
i rządu radzieckiego o doskonale-
niu metod zarządzania. Zjednocze-
nia powstają na miejsce centralnych
zarządów. Na czym polega różnica

między tymi dwoma typami ugru-
powań? Centralny zarząd jest orga-
nizacją finansowaną z budżetu pań-
stwa, wszystkie fundusze na roz-

wój produkcji i na premie dla pra-
cowników otrzymuje on z budżetu
w trybie scentralizowanym. Próba

przestawienia centralnych zarządów
na rozrachunek gospodarczy okaza-
ła się niewypałem. W szeregu ga-
łęzi trudno jest jednak obejść się
bez średniego ogniwa — ogólnozwiąz-
kowych zjednoczeń przemysłowych,
które są organizacją opartą na roz-

rachunku gospodarczym i działają
na zasadach opłacalności. Najprost-
szą drogą — piszą autorzy — by-
łoby tworzenie ogólnozwiązkowych
zjednoczeń przemysłowych w opar-
ciu na istniejących centralnych
zarządach bez wprowadzania jakich-
kolwiek zmian w dotychczasowym
składzie przedsiębiorstw. Takie for-
malne przekształcenie centralnego
zarządu może doprowadzić do tego,
że pracownicy aparatu zarządzania
potraktują reorganizację' jako zwy-
kłą zmianę szyldu. Tworzenie zje-
dnoczeń nie jest celem samym w

«obie. WaŻńe jest 'stworzenie wa-

runków wzrostu efektywności pro-
dukcji. Dlatego konieczne jest pod-
jęcie stanowczej walki z partyku-
laryzmem 1 ciasną resortowością w

podejściu do ustalania składu zje-
dnoczeń. Nie można uznać za rzecz

anormalną, że władze terenowe,
przedsiębiorstwa i pozaresortowe in-

stytuty naukowo-badawcze niekiedy
biorą niedostateczny udział w opra-
cowywaniu generalnych schematów

gałęzi; częstokroć udział ten jest u-

trudniony wskutek braku niezbęd-
nej informacji. Liczne ministerstwa
nie kwapią się do tworzenia zjedno-
czeń, nie kwapią się też niektóre

przedsiębiorstwa. Wielu działaczy
gospodarczych woli kierować drob-

nymi i chałupniczymi, lecz „pełno-
prawnymi" przedsiębiorstwami.
Również centralne zarządy, które

mają ustąpić miejsca ogólnozwiąz-
kowym zjednoczeniom przemysło-
wym nie palą się do samolikwida-

cji. Niechęć wielu działaczy gospo-
darczych do włączania podległych
resortowi przedsiębiorstw w skład

zjednoczeń tłumaczy się nie tylko
względami prestiżowymi. Jeśli bo-
wiem połączy się przedsiębiorstwa
w jednolity organizm, to w sprawo-
zdaniach liczyć się będzie tylko fi-
nalna produkcja, liczby bilans owe

mogą zmaleć. Co prawda gospodar-
ka narodowa nic na tym nie straci,
ale sprawozdawcza wartość produk-
cji globalnej może się obniżyć. A

tymczasem na podstawie tego wła-
śnie wskaźnika wydaje się sa,d o su-

kcesach danej jednostki wytwórczej.
Dłatego też istnieje konieczność dal-

szego doskonalenia. kryteriów oce-

ny działalności przedsiębiorstw i zje-
dnoczeń. x

• Zakończyła się konferencja mi-
nisterialna GATT, inaugurująca
międzynarodowe rokowania handlo-

we, zwane „rundą Nixona". Dekla-

racja zaaprobowana na konferencji
proklamuje na wstępie, że rokowa-
nia zostały otwarte i są dostępne dla

wszystkich. Celem tych rokowań —

jak stwierdza się w deklaracji —

ma być liberalizacja handlu świa-

towego na możliwie szeroką skalę
i polepszenie poziomu życia ludno-
ści różnych krąjóip. Może to zostać

osiągnięte przez stopniówe znosze-

nie barier handlowych i doskonale-
nie systemu światowej .w^miańy to-

warowej. A oto niektóre kierunki

przyszłych rokowań: wynegocjowa-,
nie nowego poziomu stawek celnych,
które umożliwiałyby ich ujednolice-
nie, zredukowanie lub wyelimino-
wanie pozacelnych barier handlo-

wych; wyodrębnienie w negocja-
cjach zagadnień handlu produktami
rolnymi, a także i tropikalnymi, z

uwzględnieniem ich specyfiki. Roko-

wania będą prowadzone w mySl za-

sady o wzajemnej korzyści. Dużą
wagę przykłada się w deklaracji do

spraw handlu z krajami rozwijają-
cymi się, w stosunku do których za-

leca się odejście od zasady wzajem-
nej korzyści. Zakłada się .również

równolegle traktowanie zagadnień
handlowych i walutowych, al bowiem
brak stabilizacji na rynkach dewi-

zowych i permanentne kryzysy wa-

lutowe hamują rozwój światowej
wymiany handlowej.

• W ZSRR produkcja przemy-
słowa wzrosła za osiem miesięcy br.

0 7,4 proc. Wydajność pracy zwię-
kszyła się zaś o 5,9 proc.

B W Demokratycznej Republice
Wietnamu trwają intensywne prace
nad odbudową gospodarki. Produk-

cja energii, elektrycznej osiągnęła już
75 proc. stdnu przedwojennego, a

wydobycie węgla prawie 100 proc.
Szczególnie natężone są prace w

dziedzinie transportu, oczyszczania
rzek, odbudowy mostów i tras ko-

lejowych.
• CSRS sprzedaje rocznie około

30 licencji, a kupuje około 40. Naj-
bardziej korzystna jest sprzedaż li-

cencji na mas^j/ny tekstylne i na

produkcję wyrobów tekstylnych; li-

cencje te idą głównie do USA, NRF
1 Japonii.

B Od przyszłego roku szkolnego
to Bułgarii rozpocznie się reforma
oświatowa. Podstawowym celem

projektowanych zmian ma być wpro-
wadzenie do 1983 r. powszechnego
kształcenia całej młodzieży w za-

kresie dziesięcioletniego nauczania.
Podobna reforma oświaty rozpoczę-
ła się już w Rumunii z początkiem
obecnego roku szkolnego.

,H Libia, po ostatnich posunię-
ciach nacjonalizacyjnych w Zakre-
sie wydobycia ropy naftowej, zapo-
wiedziała powiększenie certy tego
surbwca z 2,50 dolara za baryłkę, do
około 6 dolarów.

H Mnożą się głosy, które twierdzą,
te USA zmierzają ku recesji. Jed-

nym z mierników jest podniesienie
stopy procentowej. Chase Manhat-
tan Bank podniósł ją do 9,75 proc.
Koła bankowe spodziewają się. że
wkrótce stopa procentowa w USA

przekroczy 10, a nawet i 11 proc.

ZE ŚWIATA NAUKI F TECHNIKI

Ruchoma wieża radiowa
Radio BBC zakupiło niedawno od

Eagle Englneerlng Co., Ltd. transmisyj-
ną wieżę radiową zamontowaną na sa-
mochodzie. W ciągu dwunastu minut
wieża może byt rozłożona za pomocą
•hydraulicznego urządzenia do wysokości
JO m. Jest na tyle stabilna, że wytrzy»
mujo podmuchy wiatru do TO km/godz.
bez mocowania lin odciągowych. (New-
sweek)

Silnik — rekordzista
• W Jedne] ze szwedzkich stoczni son-
dowano największy w Świecie silnik
okrętowy typu dleslowskiego. Kolos ten
O mocy 41 000 KM, którą dostarcza 10
potężnych cylindrów, waży tylko... 1600
ton. Silnik szwedzki przy pełnej mocy
zużywa 150 ton paliwa na dobę. Szwedz-
ki kolos ma wymiary: 24 metry długo-
ści 1 14 metrów szerokości. (Interpress)

'

Nowa chemia w „Zachem"
W Kombinacie Chemicznym „Zachem"

W Bydgoszczy realizowany jest wielki
'„program poliuretanowy". Pracuje się tu
łiad rozszerzeniem produkcji wyrobów
powstałych z przetwórstwa tworzyw
sztucznych 1 ich syntezy, trwa budowa

rozległych kompleksów Instalacji wy-
twórczych. „Program" — podzielony na

dwa etapy, do 1080 r. włącznie — przy-
nosi Już pierwsze korzyści gospodarcze.
Rok bieżący stoi pod znakiem urucha-
miania produkcji barwników nowego ty-
pu — tzw. reaktywnych. Doskonałe Ja-
kościowo, w szerokiej gamie kolorysty-
cznej — od żółcieni do błękitów — słu-
tyt będą do barwienia włókien baweł-
nianych. (PAP)

Kolorowe kopiowanie
Enana firma Xerox Corp. wprowadziła

na rynek pierwsze urządzenie do kolo-
rowego kopiowania na zwykłym papie-
rze. Zasada działania modelu Xerox 6500
Jest taka sama. Jak modeli do kopiowa-
nia czarnobiałego. Kolory otrzymuje się
w sposób bardzo zbliżony do kolorowej
fotografii. Po przyciśnięciu guzika
„Start" urządzenie odczytuje orygtnal
trzy razy, przez filtry: czerwony, niebie-
ski 1 zielony. Każdy obraz Jest oddziel-
nie „zapamiętywany" I kolejno przeno-
szony na papier. Pierwszą kopię otrzy-
muje się po 33 sekundach, a następne co

1S sekund. (Newsweek)

Węgierskie fermy dla Polski
W ramach kontraktu otrzymamy z Wę-

gier S kompleksowo zmechanizowanych'

ferm hodowlanych na S tysiące sztok
każda, oraz dwie przemysłowe fermy tu-
czu trzody chlewnej o wydajności u

tysięcy tuczników rocznie- Jedna z ferm
trzody chlewnej dostarczona przez WBL
posiadaj będzie wydajność aż 30 tysię-
cy tuczników rocznie Nowy kontrakt zo-

stanie zrealizowany całkowici» jeszcze w

bieżącym roku. (Interpress)

Patent na rozpylacz
W Urzędzie Patentowym PRL aostało

opatentowane urządzenie do rozprysku
środków ochrony roślin, którego właści-
cielem Jest Instytut Lotnictwa. Ten roz-

pylacz wirowy umożliwia dokładne roz-

mieszczenie cieczy nawet takiej, która
zawiera nierozpuszczalną zawiesinę. Roz-
pylacz wirowy Jest automatycznie oczysz-
czany 1 może znaleźć zastosowanie za-

równo w aparaturze naziemnej, mającej
zastosowanie w rolnictwie, Jak I w agro-
lotniczych zabiegach rozpryskowych.
(WIT)

Cybernetyka w UŁ

Od nowego roku akademickiego 1973—T4
na Uniwersytecie Łódzkim powstaje bar-
dzo atrakcyjny kierunek studiów — cy-

bernetyka ekonomiczna i Informatyka.
Kształcić się na nim będą specjaliści w
dziedzinie ekonometrii 1 statystyki na

kursie 4—5-letnlm oraz przetwarzania da-
nych 1 rachunkowości na kursie 4-let-
nim. (PAP)

Wanna dla chorych
Firma holenderska Geurtsen B.V. wpro-

wadziła na rynek wannę ułatwiającą ką-
piel chorych w szpitalach. Za pomocą
specjalnego urządzenia można regulować
położenie wanny od 50 do 100 cm nad
podłogą. W najniższym położeniu pacjent
może • łatwością wejść do wanny, po
czym pielęgniarka ustawia ją na wy-
sokości najwygodniejsze) do mycia pa-
cjenta. (Newsweek)

Chleb „białkowy"
W Stanach zjednoczonych opracowano

technologię produkcji chleba z mąki
pszenne], uzupełnionej dodatkiem mlecz-
nych koncentratów białkowych. Receptu-
ra tego nowego pieczywa Jest tak opra-
cowana, aby po upieczeniu chleba zawar-
tość białka wynosiła od 20 do 23 proc.
Chleb „białkowy" nadaje się do kon-
sumpcji zwłaszcza dla ludzi otyłych, bo-
wiem nie toczy. (Interpress)

Nowe przyrzqdy dla geodetów
Dwa tranzystorowe modele dalmierzy

geodezyjnych z podczerwoną falą nośną
— „Telemetr PA-1" I „Telemetr DN-1"
opracował ostatnio pracownik naukowy
Politechniki Warszawskiej, doe. dr Inż.
Krzysztof Holejko. Po przeprowadzenia
serii prób przez służby geodezyjne opra-
cowywana jest obecnie w Polskich Za-
kładach Optycznych dokumentacja pro-
dukcyjna nowego dalmierza opartego o
model DN-1 na układach scalonych.
Urządzenia doc. Krzysztofa Holejko nie
ustępują parametrom przyrządom pro-
dukowanym przez renomowana firmy za-

graniczne. (PAP)

Konteneryzacja
Na początku czerwca br. uruchomione

zostały pierwsze międzynarodowe prze-
wozy kontenerowe na trasie Berlin —

Poznań — Warszawa. Jest to wydarzenie,
które otwiera nowy rozdział w tran-
sporcie kolejowym. Przyszłość transpor-
tu — to przewozy w wielkich kontene-
rach — uniwersalnych 1 specjalnych.
Międzynarodowa Organizacja Standary-
zacji — ISO podzieliła produkowane
1 eksploatowane kontenery na 6 zasad-
niczych typów, zależnie od ich wymiarów

(od 1 A do 1 F). W naszym transporcie
stosowane są kontenery typu 1 C. Ich
ładowność wynosi U ton, a pojemność
30 m>. (Interpress)

Optyka I komputery
Firma Ferrantl w Wielkiej Brytanii

wyprodukowała specjalny alnallzator słu-
żący do przetwarzania Informacji optycz-
nych na serie zakodowanych Impulsów
nadających się do wykorzystania przez
elektroniczną maszynę cyfrową. Urządze-
nie to umożliwia m. In. wykorzystanie
komputerów do automatycznej analizy
krwi, badanie różnorodnych zdjęć, op-
tycznych obrazów przebiegu zjawisk fl-
syemycb Itd. (PAP)

Muzyka w klinice
W klinice Roberta Kocha w Lipsku

•twierdzono, że dzięki stosowaniu mu-

zyki udało się złagodzić strach u pa-
cjentów poddających się bolesnym za-

biegom — np. punkcjom. W tym celu
zastosowano odpowiednio dobrany- rodzaj
muzyki w połączeniu z Innymi zabiega-
mi uspokajającymi. Mnzyka jest nada-
wana w czasie przeprowadzania zabiegu
1 wystarcza wtedy tylko miejscowe znie-
czulenie. (Interpress)

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

O W intencji podnoszenia pozio-
mu kultury myślenia ekonomiczne-

go będziemy tu publikować różne do-

bre pomysły zwiększania zysku. Pań-

stwowe przedsiębiorstwa branży ry-

bnej z Wybrzeża sprzedawały po

trzy złote pięćdziesiąt groszy skrzyn-
ki po rybach. Nabywcami były pry-

watne wędzarnie. Po kilku dniach

lub tygodniach państwowe przedsię-
biorstwa odkupywały na powrót
skrzynki płacąc po 13 zł za sztukę.
Wszystko legalnie, zgodnie z prze-

pisami i bynajmiej nie z chęci pry-

watnego zysku. Sprzedać za 3,50
i kupić za 13 to dobry interes. Po-

przednio bowiem skrzynki wyrzu-

cano i następnie kupowano za 13 zł,
więc nastąpił postęp.

O W Radomiu działa Punkt Sżko-

lenioWo-Uslugowy Zakładu Dosko-

nalenia Zawodowego, a zajmuje się

wprawianiem szyb. Adepci są jut
chyba idealnie udoskonaleni zawo-

dowo. Zakład Doskonalenia Zawodo-

wego wprawia bowiem szyby w

drzwi pod warunkiem, że. klient im

przyniesie drzwi i wprawia szyby w

okna, pod warunkiem, że im klient

przyniesie okna. Dobrze, że nie zre-

alizowano u nas pomysłów Żerom-
skiego, bo trzeba by nosić do „pun-

ktu" cale domy.

# Treść odwołania wystosowane-

go do władz finansowych w Łodzi

przez byłego dzierżawcę lokalu ga-

stronomicznego: Autor twierdzi, że

jego lokal jest, zamknięty i że zgło-
sił to władzom podatkowym. Mimo

to wymierzono mu podatek od nie-

czynnego interesu. Poborca przy-

szedł, a kiedy nie zastał go w domu

zajął lodówkę sąsiadom. „Jedyne co

mam wspólnego z sąsiadami to ścia-

nę. Było zająć ścianę".

# Z relacji mieszkańca Poznania

wynika, że jeśli kupiło się w „El-
domie" maszynę do szycia i chce się
oddać głowicę do reperacji, trzeba

ją samemu taszczyć do zakładu re-

peracyjnego. „Eldom" ustanowił

przepis, że wysyła wóz i ludzi tylko
po głowice ważące więcej niż 15 kg.
Głowice wszystkich sprzedawanych
maszyn mają zaś o kilkadziesiąt de-

kagramów mniej. Jedyne głowice z

„Eldomu", które dobrze pracują, to

głowice dyrektorów.

% Problemem społecznym stają się
wypadki przy pracy, będące rezul-

tatem koleżeńskich dowcipów, czyli
umyślnego dybania współtowarzyszy
pracy na życie ł zdrowie kolegów.
We Wrocławskiem, W szkole przy-

zakładowej podłączono imadło do

sieci elektrycznej. W jednej z hut

do termosów z kawą kawalarze do-

lali substancji żrącej. W Bydgo-
skiem robotnikowi wlano za chole-

wę gumiaka rozpalony asfalt. Zre-

wanżował się lejąc dowcipnisiom
roztopiony ołów. Do skrzyni ze szma-

tami nasiąkniętymi smarem figlarz
wrzucił kawałek sodu. Szmaty za-

częły tlić się i dymić. Przechodzący
pracownik myśląc, że to pożar dał

się nabrać i polał skrzynię wodą. O

sprowokowanie tego odruchu cho-

dziło właśnie. Sód pod wpływem wo-

dy eksploduje. Człowiek stracił

wzrok. W goleniowskiej fabryce
sprężone powietrze wprowadzono do

odbytnicy • jednego z pracowników.
Złośliwych okaleczeń jest coraz wię-
cej. Jeśli wypadki nieumyślne wy-

nikają często z nieznajomości prze-

pisów bhp, czy ogólnie z niewiedzy
— to tu mamy do czynienia z czymś
odwrotnym — wyzyskiwaniem wie-

dzy.

# Klientelę katowickiej Izby Wy-
trzeźwień zanalizowano wedle zawo-

dów. Okazało się, że największą po-
śród bywalców grupę zawodową sta-

nowią kierowcy samochodowi i ope-

ratorzy ciężkiego sprzętu w rodzaju
walców drogowych, dźwigów itp.

# Rzeczoznawca Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Handlu Obuwiem

w Łodzi uznał reklamację pani, któ-

ra kupiła buty nie do użytku. Orzekł,
że należy jej zwrócić pieniądze, ale

odliczyć od tej sumy 48 złotych.
Klientka przez cztery dni nosiła ku-

pione buty, więc jest to — stwier-

dził rzeczoznawca — należność za

czterodniowe noszenie. Wynika stąd.

te butodzień, czyli koszt noszenia

obuwia przez jet®?n dzień wynosi
12 zł. Chodzenie > butach, jak wi-

dać, jest rzeczą kosztowną i bardziej
kalkuluje się taksówką, ale boso.

Dyrekcja WPHOb w wyniku inter-

wencji prasowej decyzję uchyliła,
uznając słusznie, że za noszenie bu-

tów nie do noszenia handel wolej
powinien klientom dopłacać.

# Reporter „Dziennika Polskiego"
red. Adamczewski przybył do dy-
rektora naczelnego jednej z fabryk
i zastał go zmordowanym: od rana

grał z wicedyrektorem w ustawio-

nego na stole konferencyjnym „ma-

łego piłkarza", a aktyw zakładowy
kibicował. Reporter odetchnął z ul-

gą, kiedy się okazało, ie jest to in-

fantylizm zawodowy. Znalazł się w

Krakowskich Zakładach Zabawkar-

skich.
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Patent -wynalazczy uważa się u nas powszechnie za swego rodzaju ukorono-
wanie wysiłków wynalazcy, za urzędowe potwierdzenie faktu, iż jest on auto-

rem innowacji technicznej oraz potwierdzenie przysługujących mu z tego tytu-
fu praw majątkowych. Tymczasem w krajach najwyżej rozwiniętych gospo-
darczo tego rodzaju pojmowanie patentu należy już do historii, tak jak do his-
Sn•P rzeszedł

stereotyp wynalazcy — samotnika, swego rodzaju „Edisona",
wyjątkowego przez swe zdolności i obdarzonego ową szczególną „iskrą bożą".

TAKIE pojmowanie wynalazczo-
ści i taki użytek z prawa wy-
nalazczego właściwy był raczej

czasom, gdy powstawała Konwencja
Paryska — obowiązująca do dziś,
a datująca się w 1883 roku — pierw-
sze międzynarodowe porozumienie
dotyczące ochrony praw wynalaz-
czych. Polska ratyfikowała ją w

1919 roku, lepz od tego czasu prze-
miany jakie zaszły w polityce pa-
tentowej czołowych państw prze-
mysłowych, postępy rewolucji nau-

kowo-technicznej, swoista „gra pa-
tentowa" uprawiana przez wielkie

firmy zachodnie, sprawiły, iż wspom-
niane na wstępie pojęcia wynalaz-
ku i wynalazcy powinniśmy pod-
dać dość istotnej weryfikacji. Tym
bardziej, że nowe międzynarodowe
akty prawne — przygotowane już
bądź przygotowywane obecnie — i
nas także postawia w zmienionej
sytuacji prawnej wobec silniejszych
partnerów.

•

JERZY SURDYKOWSItl

PATENT JAKO NARZĘDZIE
Na świecie wdraża się dziś do

produkcji przemysłowej około 8

proc. opatentowanych wynalazków
i ten nikły procent zapewnia wszy-
stkie ogromne efekty finansowe, ja-
kie wynikają w krajach wysoko u-

przemysłowionych z zastosowania

postępu technicznego. Czy pozostałe
92 proc. opatentowanych wynalaz-
ków, to po prostu naturalny „od-
siew" w procesie przystosowania do

potrzeb przemysłu i rynku, czy też

pełnią te pozornie nie wykorzystane
patenty jakąś inną, poważniejszą
rolę?

Zapoznajmy się bliżej z tabelą, do

której dane (podobnie jak do in-

nych zamieszczonych tu tabel) za-

czerpnięte zostały z „Wiadomości U-

rzędu Patentowego" nr 2 z 1972 r.

oraz z „Industrial Property" nr 12
z 1971 r.

Zgłoszenia patentowa w wybranych
państwach w 1971 roku

Zgłoszenia patentowe

Państwo

•w kraju (w tys.)

u

N~1
0 gal
13 2>

1- ' &BN Zgłoszeniapatento-wewysyłaneprzezdanepaństwozagranicę(wtys.)
USA 105 33.6 116
ZSRH 129 5,2 5
Japonia 106 27,3 28,1
Francja 48 33 25,6
NRF "" •66 33 62,8
Włochy 31 23,6 ' ' 10-,9
Kanada , 39,5- 27,5 5
Szwajcaria 19 1» 25,6
Szwecja 17 12,6 9,3
Holandia 18,2 16 12
NRD 7,5 2,9 3.9
CSRS 9,2 3,2 2,0
Polska 7,3 1,9 0,8

Prócz oczywistych dysproporcji w

liczbie zgłoszeń patentowych między
poszczególnymi państwami, co jest
od dawna szeroko znane i było prze-
dmiotem wielu artykułów prasowych
(piętnujących zwłaszcza nasze zapóź-
nienie w tej dziedzinie), tabela ilii-

struje inne, mniej znane zjawisko.
Otóż cechą charakterystyczną poli-
tyki patentowej państw wysoko u-

przemysłowionych (a raczej polityki
patentowej działających tam firm)
jest zgłaszanie do opatentowania
znacznej liczby wynalazków za gra-
nicą. I tak na przykład USA i Szwaj-
caria więcej wysyłają własnych zgło-
szeń do opatentowania za- granicą
niż przedstawiaj a do opatentowania
w kraju (oczywiście, liczba zgłoszeń
wysyłanych za granicę przekracza
liczbę wynalazków, których one' do-

tyczą, ponieważ dany wynalazek mo-

że być zgłaszany do opatentowania
w wielu krajach). Niewiele ustępuje
im procentowo NRF i Holandia. Z

kolei w wielu państwach świata za-

chodniego liczba zgłoszeń patento-
wych napływających z zagranicy jest
tak wielka, że zdecydowanie prze-
wyższa liczbę wynalazków zgłasza-
nych do opatentowania przez „kra-
jowców". Dzieje się tak zwłaszcza
we Włoszech, Szwajcarii, Kanadzie,
Holandii, Szwecji. Natomiast pań-
stwa socjalistyczne, a szczególnie
Polska, zarówno bardzo mało wy-

syłają zgłoszeń patentowych za gra-
nicę, jak i stosunkowo mało otrzy-
mują zgłoszeń zagranicznych.

Te dysproporcje są jednocześnie
dysproporcjami światowej wymiany
handlowej i międzynarodowego po-
działu pracy, szczególnie w dziedzi-
nach technicznie złożonych, nowo-

czesnych, bo ich przede wszystkim
dotyczą patenty. Odzwierciedla ta-

bela również nową rolę patentu,
który stal się jednym z instrumen-
tów tej wymiany służącym zwłasz-
cza do „zabezpieczenia" i przygo-
towania rynków. Geografia zgłoszeń
patentowych jest jednocześnie geo-
grafią zainteresowań handlowych
i kooperacyjnych czołowych firm

światowych w najważniejszych dzie-
dzinach nowoczesnego przemysłu.

W polityce tych firm dokonanie

zgłoszenia patentowego nie jest dziś

początkiem zabiegów o uznanie pew-
nego konkretnego wynalazku, lecz

początkiem zabiegów o zdobycie ryn-
ku dla produkcji jeszcze dziś nie-

znanej, która jednak znajduje się
w fazie opracowań laboratoryjnych.
Działanie takie odbywa się przy tym
w skali masowej, a nie — jak w

„klasycznej" polityce patentowej —

jednostkowej (dawniej na ogół je-
den wynalazek = jeden patent). Sta-
ny Zjednoczone na przykład zgła-
szają w każdym z większych krajów
zachodnioeuropejskich po 5—8 tys.
patentów rocznie, „obstawiając" ni-
mi pewne dziedziny będące przed-
miotem zainteresowania firm ame-

rykańskich. Tak pojęty patent nie
zawsze bywa związany z konkretnym
wynalazkiem, a staje się czasem tyl-
ko „kruczkiem techniczno-prawnym"
służącym do tego, by zachować dla
siebie wyłączność w pewnych dzie-

dzinach, by utrudnić działalność

wdrożeniową i produkcyjną firm

konkurencyjnych, by skłonić poten-
cjalnych importerów do transakcji
z posiadaczem licznych patentów.

Rynek dla wyrobów nowych, dla
dziedzin szybko rozwijanych tech-
nicznie powiększa się wraz z po-
stępami zastosowanej praktycznie
nauki. Ale podział tego rynku mię-
dzy przyszłych producentów odby-
wa się częstokroć już dużo wcze-

śniej przy pomocy owej „gry pa-
tentowej". Obecna geografia zgło-
szeń patentowych jest geografią eks-

portu jutra, można z niej wysuwać
prognozy co do jutrzejszej aktyw-
ności gospodarczej i roli poszczegól-
nych państw na rynkach. Państwo,
zgłaszając szczególnie dużo patentów
za granicą, przygotowuje się do zdy-
namizowania swej polityki ekspor-
towej w.najnowocześniejszych dzie-
dzinach przemysłu. Zwraca tu uwa-

gę wysoka pozycja USA, NRF
i Szwajcarii, zwraca też uwagę nie-

zbyt dynamiczna polityka Japonii.

POLE DLA WŁASNEJ
DZIAŁALNOŚCI

Kolejną nową funkcją patentu jest
chęć zagwarantowania sobie przez

patentującego pewnych „pól" dla

własnej działalności naukowo-ba-

dawczej. Przez odpowiednio zreda-

gowane zgłoszenia patentowe, moż-
na uzyskać wyłączność na wynalaz-
ki jeszcze nie dokonane', lecz spo-
dziewane, można zarezerwować dla

własnych laboratoriów i .instytutów
pewien; fragment „nieznanego" ze

wszystkimi potencjalnymi korzyścia-
mi, również dziś jeszcze nie zna-

nymi.
Z tabeli, wynika, że właśnie Pol-

ska jest krajem pozostającym prak-
tycznie poza światową „grą paten-
tową". Do Polski w 1971 roku na-

płynęły 1903 zgłoszenia patentowe z

zagranicy podczas gdy w tym sa-

mym okresie Urząd Patentowy Wiel-

kiego Księstwa Luksemburga przy-

jął 2069 zgłoszeń! jest to, niestety,
w pewnym sensie miara zaintere-
sowania czołowych firm zachodnich

eksportem do nas i współpracą z na-

mi w dziedzinach o nowoczesnej,
szybko się rozwijającej technice.

Jest to też po części efekt poku-
tujących u nas jeszcze poglądów o

możliwości rzekomej „blokady pa-
tentowej", jaką mogą stosować u nas

firmy zachodnie, uniemożliwiając
nam jakoby dokonywanie własnych
wynalazków. Jest to pogląd błędny,
od którego odeszły już Czechosło-
wacja , NRD i Węgry. Stosuje się
tam nawet ułatwienia w przyjmo-
waniu zagranicznych zgłoszeń paten-
towych, a Węgry wchodzą w spółki
z zagranicznymi właścicielami pa-
tentów, ciągnąc z tego istotne zyski.
Natomiast nasza mało aktywna po-
lityka patentowa za granicą wyni-
ka z błędnego utożsamienia przez
przemysł i instytuty naukowe zgło-
szenia patentowego z już dokona-

nym konkretnym Wynalazkiem; z

całkowitego nieuwzględniania „stra-
tegicznej" roli zgłoszeń patentowych
i konieczności wyprzedzenia przez
nie własnych obiecujących prac ba-

dawczych.
O niskiej aktywności naszej po-

lityki patentowej oraz o niskim je-
szcze zainteresowaniu współpracą z

nami firm zachodnich świadczy też

poniższa tabela:

Wzory użytkowo zgłoszone z zagranicy
w Urzędach Patentowych poszczególnych

państw w 1971 roku

Państwo Wzory użytkowe (w tys.)

Japonia Ml
NRF 35
Hiszpania 1°

Włochy
Polska

wym rynfcu patentowym? Jakie są
możliwości podniesienia tej roli do

poziomu odpowiadającego naszemu

rzeczywistemu miejscu w świecie 1

osiągnięciom gospodarczym?
Spróbujmy zastanowić się nad je-

szcze jedną tabelą:

OPATENTOWANE W 1971 ROKU
WYNALAZKI KRAJOWE WEDŁUG

PAŃSTW I ICH UGRUPOWAŃ

-L

A przecież właśnie wzory użytko-
we to nowe przedmioty kon-

sumocyjne, nowe narzędzia, drobne

urządzenia itp. Tu również znaj-
dujemy się poza głównymi nurtem

światowej wymiany.

PARTNERSTWO SILNYCH

Jaka może być nasza roja w

istniejącym układzie sił na świato-

STANY ZJEDNOCZONE 71 089
JAPONIA 18 125

EUROPA ZACHODNIA
NRF K 871
Wielka Brytania 24 771
Francja 14 »62
Włochy 7 196
Dania 6 016
Holandia 2 913
Belgia 1 359
Irlandia 219
Luksemburg 129

EUROPA ZACHODNIA RAZEM 89 639

ZWIĄZEK RADZIECKI 123 991

POZOSTAŁE PAŃSTWA RWPG
Polska 5m
Czechosłowacja 6 018
NRD 4 570
Rumunia 2 477
Bułgaria 2 01«
Węgry 1214

PAŃSTWA RWPG
ŁĄCZNIE Z ZSRR 145 704

Gdyby użyć kryteriów stosowa-

nych w innych państwach, należa-

łoby do porównań przyjąć nieco

mniejszą liczbę opatentowanych w

ZSRR wynalazków, ponieważ na o-

gół w świecie przyjęto, że pojedyn-
czy patent dotyczy niekoniecznie je-
dnego rozwiązania technicznego, lecz
czasem pewnego zespołu rozwiązań
składających się razem na wynala-
zek. Natomiast w ZSRR przyjęto
zasadę chronienia osobnym paten-
tem każdego rozwiązania. Uwzględ-
niając jednak nawet to zastrzeże-

nie, pozycja ZSRR i państw RWPG

jako całości jest pod względem licz-

by wynalazków krajowych bardzo
silna. Państwa te posiadają więc
„materiał wyjściowy" doprowadze-
nia aktywnej zagranicznej polityki
patentowej. Konieczne jestjednak
podjęcie szerszej współpracy mięcjzy
państwami RWPG, a także współ-
pracy patentowej w ramach dzia-

łających już międzynarodowych or-

ganizacji gospodarczych stworzonych
przez te państwa. Jak dotąd jednak
sprawy zagranicznej polityki paten-
towej i sprzeżenie jej z szerszą po-
lityką gospodarczą nie znalazły się
w centrum zainteresowań organów
Rady oraz organizacji takich jak In-

teratominstrument, Interchim, Inter-
metal itp.

Jak dotąd, o wiele bardziej za-

awansowana formalno-prawnie jest
współpraca patentowa państw EWG.
W najbliższym czasie rozpoćznie się
w Monachium konferencja dyploma-
tyczna państw Europy Zachodniej,
z udziałem również Jugosławii, po-
święcona projektowi konwencji pa-
tentowej przewidującej powołanie
wspólnego urzędu patentowego i u-

dzielanie „patentów europejskich"
ważnych «we wszystkich krajach
członkowskich. Projekt konwencji
przewiduje również możliwość wno-

szenia zgłoszeń patentowych przez
kraje nie będące członkami porozu-
mienia i możliwość udzielania im

„patentu europejskiego". Ma to. i-

stotne znaczenie również dla naszej
polityki patentowej.

Do zmiany międzynarodowego Sy-
stemu prawnego w dziedzinie wy-
nalazczości przyczyni się też tzw.

„układ waszyngtoński" z 1970 roku,
znajdujący się obecnie w trakcie

procesu ratyfikacyjnego.
Przewiduje on współpracę państw

w dziedzinie zgłaszania i udzielania

patentów, pewną unifikację badań

patentowych oraz możliwość zgłasza-
nia patentu jednocześnie w wielu

państwach. Z krajów socjalistycz-
nych układ ten podpisały dotąd
ZSRR, Czechosłowacja, Węgry, i
Rumunia.

NASZE MIEJSCE W GRZE

Rzecznik patentowy pewnego za-

kładu przemysłowego w Bydgoszczy,
gdy obejmował swe stanowisko o-

trzymał potężną szafę pancerną wraz

z plombami i plombownicą.
— Na co mi to? — spytał prze-

rażony rzecznik.
— A no na te patenty — odparł

dyrektor. — Aby do nich nikt nie-

powołany nie zajrzał.
W tej, niestety, autentycznej dy-

kteryjce zawarty jest ogrom nie-

porozumień, jakie nagromadziły się
wokół spraw patentów i patento-
wania. Wszak opisy patentowe nad-

syłane do zakładu są literaturą nie

tylko jak najbardziej jawną, ale za-

wierają bezcenne wprost informacje,
które muszą dotrzeć do zaintereso-

wanych. Tymczasem spoczywają one

w szafach, nierzadko pancernych.
Wciąż pokutuje u nas stereotyp wy-
nalazcy — samotnika, który przy-
chodzi do rzecznika patentowego z

gotowym lub prawie gotowym wy-
nalazkiem, a potem wiesza sobie na

ścianie kolejny patent. Tymczasem
zdecydowana większość udzielanych
w' świście patentówdotyczy udosko-
naleń nie mających, cech prawdziwej
nowości i' odkrywczości, 'albo też jest
techniczno-prawnymi' kruczkami

służącymi ochronie własnych inte-
resów.

Patent, nie służy nawet bezpośred-
nio ,oęhron,ie tajemnicy i własności

przemysłowej. To, co naprawdę i-

stotne, wielkie firmy trzymają w

tajemnicy, a udostępniają odpłatnie
raczej na zasadzie „kriow-how". Na-
tomiast owe tajemnice* produkcyjne
i badawcze otoczone są zawsze „Wia-
nuszkiem" patentów, których jedy-
nym celern jest zagwarantowanie
„pola óperacji" 1 powstrzymanie
konkurencji. Jeden istotny wynala.-
zek „otoczony" jest i chroniony zwy-
kle przez kilkanaście patentów zgła-
szanych w co najmniej kilkunastu

kfajach.
W Polsce zgłaszanych jest rocz-

nie 225 tys. projektów racjonaliza-
torskich. Około 25 proc. z tej liczby
— po odpowiednim dopracowaniu,
uwzględnieniu aktualnej informacji
patentowej i światowego stanu tech-
niki — mogłoby zostać zgłoszonych
w formie projektów wynalazczych
do opatentowania. Według oceny
specjalistów z Urzędu Patentowego
PRL, liczba 25 tys. wynalazków kra-

jowych rocznie, a nie obecna ok.

5,5 tys. określa nasze realne moż-
liwości. Chodzi tu nie tylko o to,
że kryć, się tam mogą nie wykorzy-
stane ważne projekty wynalazcze,
ale o to, że liczba taka daję realne

podstawy dla aktywnej polityki pa-
tentowej także za granicą, uwzględ-
niającej. nasz potencjalny udział we

wspomnianej wcześniej „grze" i och-

ronę interesów przyszłego eksportu.

„Patent europejski" nie stanowi
dla nas zagrożenia, a raczej szansę.
Nie' opłaca się, nam bowiem- utrzy-
mywać w wielu krajach patentów
słabych, które w razie potrzeby mo>-

gą»być prawnie obalone-przez chętną
do tego firmę zagraniczną. Lepiej
mieć patenty „silne", dobrze przebą-;
dane i trudne do obalenia. Ale trze-

ba je zgłaszać, trzeba prowadzić ak-

tywną zagraniczną politykę paten-
tową zgodną z perspektywicznymi
interesami naszej gospodarki,' handlu

zagranicznego i nauki.

Najistotniejszą rolę w tym postu-,
lowąnym procesie odegrać powinien
nie 'tyle Urząd Patentowy, có same

organizacje gospodarcze: duże przed-
siębiorstwa, kombinaty, zjednocze-
nia, resorty przemysłowe. W "obec-

nej sytuacji, dysponując własnym
zapleczem badawczym i placówkąmi
doświadczalnymi, określając coraz

bardziej samodzielnie swą politykę
badań, rozwoju i handlu, muszą one

w zdecydowanie wyższym niż dotąd
stopniu uwzględnić rolę informacji
i polityki patentowej jako elementu

własnej szerszej polityki gospodar-
czej. Z jednej strony, rzeczmik paten-
towy z posiadaną przez niego nie-
zmiernie cenną informacją poiyinieft.
być przez kierownictwo organizacji
gospodarczej „wciągany" do pracy
nad współtworzeniem takiej polity-
ki. Z drugiej strony sam rzecznik

patentowy powinien aktywnie Wy-
. stępować wobec kierownictwa. swej
organizacji gospodarczej przedkładą-
jąć informacje pomocne przy usta-

laniu programów rozwoju, a nawet

planów produkcyjnych.

Występuje tu sytuacja nieco zbli-
żona do wielokroć opisywanej,
współpracy pomiędzy nauką, a prze-
mysłem. Ęez „ssania" ze strony kiś-,
rownictw organizacji gospodarczych,

ale też 1 bez „naporu" ze strony rze-

czników nie można spodziewać się
szerszego uwzględniania elementów

polityki patento.wej w polityce go-
spodarczej. Urząd Patentowy wło-

żył, już wiele wysiłku w szkolenie
i, przygotowywanie rzeczników dp
ciążących na nich obowiązków,.dzia-
łanie to musi być zresztą kontynu-
owane. Wydaje mi się jednak, że je-
dnocześnie potrzebne jest' pęwrie
przeszkolenie kierownictw orgańiza-
cji- gospodarczych,- przynajmniej w

'sensie uświadomienia możliwości. 1
sźans wynikających z aktywnej po-
lityki patentowej.

Co jednak uświadamiać, jakie sto-

sować przeszkolenie, gdy kierowni-
ctwo organizacji gospodarczej nie

prowadzi w ogóle jakiejkolwiek po-
lityki, gdy kieruje przedsiębiorstwem
instytutem lub branżą „z dnia na

dzień", od , bieżącego planu rocznę-
gO, do następnego? Dla nich pro-
wadzenie polityki patentowej było-
by luksusem ponad stan świadomó-
śći.

Tak więc na prowadzenie aktyw-
nej polityki patentowej — zwłaszcza

• zagranicznej —. decydować mogą się
.tylko ci, którzy są w stanie sformu-
łować przynajmniej podstawowe, e-

lementy polityki gospodarczej na

własnym podwórku. Decydując. się
na aktywizację, musimy przy tym
zdać sobie sprawę z tego, że 'to-

cząca się gra — mimo mnogości
przepisów i konwencji, jest grą
ostrą,• częstokroć brutalną, a zwy-
czajny faul jest tu na porządku
dziennym.

Będąc cząstką składową współ-
czesnego świata, musimy go przyj-
mować takim,' jaki jest, Ze wszyst-
kimi konsekwencjami współuczest-
nictwa. Ą współuczestniczyć, to

przede wszystkim poznać.

Z czym rozpoczniemy grę? Fot. MAREK STEFANKOWSKI
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PO OŚMIU
IESIĄCACH

LECH GRADOWSKI

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego uzyskane w lipcu
I w sierpniu br. wyniki gospodarcze świadczą o utrzymującej się tendencji do
dalszego dynamicznego rozwoju gospodarki narodowej oraz poprawy warun-

ków bytowych ludności. Świadczą one również o możliwości przekroczenia, po-
dobnie jak to miało miejsce w ubiegłym roku, podstawowych zadań NPG.

NA
szczególne podkreślenie za-

sługuje fakt. że w okresie let-

nim, w którym w poprzednich
latach następował na ogół sezonowy
Htadek produkcji, zarówno w prze-
myśle Jak 1 w budownictwie, nastą-
piło dalsze przyspieszenie dynamiki
produkcji. Towarzyszył temu wzrost
nakładów Inwestyoyjnych oraz ob-
rotów handlu zagranicznego, a także
wzrost przychodów pieniężnych lud-
ności oraz wydatków ludności na

•akup towarów I usług. Dotychcza-
sowe wyniki rolnictwa oraz przebieg
prac polowych w okresie pożniw-
nym wskazują na możliwość uzyska-
-nla lepszych niż w poprzednich la-
tach rezultatów zarówno w produk-
cji roślinnej, jak 1 zwierzęcej.

Na podkreślenie zasługuje rów-
nież fakt, że w ostatnich miesiącach
nastąpiła dalsza poprawa podstawo-
wych relacji ekonomicznych. Na-

stąpił również wzrost wydajności
pracy w przemyśle i w budownict-
wie.

Obok tych niewątpliwie pozytyw-
nych tendencji wystąpiły zjawiska
utrudniające prawidłowy rozwój go-
spodarki narodowej. Na niektórych
odcinkach produkcji przemysłowej
oraz budowlano-montażowej wystę-
powały ciągłe trudności związane z

zaopatrzeniem materiałowym. Mimo

ppprawy zaopatrzenia rynku, wsku-
tek występujących jeszcze niedobo-

rów, zwłaszcza asortymentowych,
zbyt powolny był wzrost sprzedaży
artykułów nieżywnościowych. Na
odcinku inwestycji w porównaniu z

poprzednimi latami nastąpiło nie-

wątpliwie usprawnienie 1 przyspie-
szenie procesu oddawania do użytku
obiektów inwestycyjnych! zwłaszcza

•sezegAInle ważnych dla rozwoju
gospodarki narodowej. Ohok tego
Jednak w dalszym ciągu występo-
wały opóźnienia w oddawaniu do

użytku niektórych obiektów Inwe-

stycyjnych.
Przyspieszenia dynamiki wzrostu

gospodarczego oraz poprawa relacji
ekonomicznych w okresie lipca 1

sierpnia bieżącego roku świadczy o

znacznych rezerwach, tkwiących Je-
szcze w naszej gospodarce, które mo-

gą być uruchamiane w miarę po-
stępu organizacyjnego 1 technicznego.
Pośrednim tego potwierdzeniem jest
pomyślna realizacja zobowiązań ob-

jętych akcją „30 miliardów". W

przemyśle uspołecznionym po 8 mie-

siącach zrealizowano blisko 76 proe.
podjętych zobowiązań i można się
spodziewać, że pod koniec roku za-

deklarowana kwota 28,7 mld zosta-

nie znacznie przekroczona. Podob-
ne tendencje zarysowały się w in-

nych działach gospodarki narodowej.

W przemyśle uspołecznionym w

okresie ośmiu miesięcy br.

sprzedaż wyrobów własnej
produkcji i usług wzrosła w porów-
naniu z tym samym okresem ub.
roku o 12,4 proc, przy założonym
w Narodowym Planie Gospodarczym
na 1973 r. wzroście o 9,7 proc. Osiąg-
nięte w tym zakresie rezultaty nale-

ży oceniać wysoko, zwłaszcza jeśli
wziąć pod uwagę, że w ubiegłym ro-

ku, który był przecież oceniony, ja-
ko rok dynamicznego rozwoju go-
spodarczego, po 8 miesiącach osiąg-
nięto wzrost sprzedaży o 12,0 proc.
Jeśli zaś byśmy porównywali osiąg-
niętą dynamikę z wcześniejszymi la-
tami, to okaże się, że dynamika by-

ła znacznie wyższa. Dodajmy przy

tym, że podobną dynamiką produk-
cji przemysłowej mogą się pochwalić
nieliczne tylko kraje.
, Przeciętne zatrudnienia w okre-
sie styczeń-sierpień br. było wyższe
od przeciętnego zatrudnienia osiąg-
niętego w tym samym okresie ub.
roku o 3,6 proc. W NPG na 1973 r.

zakłada się wzrost zatrudnienia o

8,8 proc., a więc nieco powyżej osiąg-
niętego po 8 miesiącach.

W okresie od stycznia do sierpnia
br. zatrudnienie w przemyśle w po-
szczególnych miesiącach w porówna-
niu z tymi samymi miesiącami ub.
roku systematycznie malało od 4,3
proc. w styczniu do 2,9 proc. w lip-
cu i do 2,7 proc. w sierpniu br.

Nadmierny wzrost zatrudnienia

będący w poprzednich miesiącach
zjawiskiem niekorzystnym został

więc wskutek odpowiednich decyzji
rządowych zahamowany.

W rezultacie znacznego wzrostu

produkcji oraz sprzedaży Wyrobów
własnej produkcji i usług oraz re-

latywnie mniejszego wzrostu zatru-

dnienia nastąpił w przemyśle dal-

szy wzrost wydajności pracy. Zwięk-
szył się także wpływ czynnika wy-
dajności pracy na przyrost produk-
cji oraz sprzedaży w przemyśle.

Wydajność pracy mierzona war-

tością sprzedaży wyrobów własnej
produkcji i usług wzrosła w okre-
sie ośmiu miesięcy, w porównaniu z

tym samym okresem ub. roku, o 8,5
proc. W NPG na rok bieżący założo-
no wzrost wydajności pracy w prze-
myśle o 5,7 proc., należy więc liczyć
się z przekroczeniem w tym zakresie
założeń planowych. Dodajmy, że w

ubiegłym roku analogiczny wzrost

wydajności pracy wynosił 7,0 proo.
Jest to więc tempo zbliżone do

osiąganego w krajach o intensyw-
nym rozwoju.

Jak dotychczas, nie odnotowano,
w porównaniu z poprzednim rokiem,
postępu na odcinku właściwego wy-
korzystania czasu pracy. W prze-
myśle kluczowym, według danych
szacunkowych, w okresie styczeń-
slerpień, br., w porównaniu z tym
samym okresem ub. roku, udział

godzin przepracowanych przez ro-

botników grupy przemysłowej w

czasie normalnym w stosunku do no-

minalnego czasu pracy obniżył się
i 84,0 proc. do 83,7 proc. Jedno-

pześnie udział godzin nie przepraco-
wanych (bez urlopów wypoczynko-
wych) wzrósł z 8,3 proc. czasu nomi-

nalnego w ub. roku do 8,5 proc. w

roku bieżącym.

Ddziałalność uspołecznionych
przedsiębiorstw budowlano-

montażowych w okresie ośmiu

miesięcy br. charakteryzowała się
znacznie wyższym od położonego w

NPG tempem wzrostu zatrudnienia
1 wydajności pracy oraz najwyż-
szym od wielu lat tempem wzrostu

produkcji podstawowej.

W okresie ośmiu miesięcy produk-
cja podstawowa uspołeczonych
przedsiębiorstw budowlano-monta-

żowych wzrosła w porównaniu z

analogicznym okresem ub. roku o

22,2 proc. Dynamika produkcji pod-
stawowej w budownictwie znacznie

przewyższała dynamikę założoną w

NPG, w którym przewidziano w

skali rocznej wzrost o 13,3 proc. Do-

dajmy, że po 8 miesiącach ub. roku

dynamika produkcji podstawowej w

budownictwie kształtowała się w

granicach ok. 15 proc., przy czym
wzrost ten traktowano wówczas Ja-
ko bardzo wysoki.

Przeciętne zatrudnienie w budow-
nictwie wzrosło w tym czasie o 8,9
proc. przekraczając dynamikę za-

trudnienia założoną w NPG (6,8 proc.)
Należy przy tym mieć na uwadze,
że przekroczenie założeń NPG w

zakresie zatrudnienia było niższe od

przekroczenia uzyskanego w zakresie

produkcji podstawowej.

Podobnie jak w przemyśle w wa-

runkach wysokiego wzrostu produk-
cji i relatywnie niższego wzrostu za-

trudnienia nastąpił, w porównaniu
z' poprzednimi latami, znaczny
wzrost wydajności pracy w budow-
nictwie. W uspołecznionych przed-
siębiorstwach budowlano-montażo-

wych wydajność pracy, mierzona

wartością obrotu globalnego w prze-
liczeniu na 1 zatrudnionego, wzrosła
w porównaniu z wydajnością osiąg-
niętą w ośmiu miesiącach ub. roku,
o 13,2 proc. Był to wzrost prawie
dwukrotny w stosunku do założo-

nego na rok bieżący w Narodowym
Planie Gospodarczym (6,7 proc.) . Do-

dajmy, że w okresie ośmiu miesię-
cy ub. roku wydajność pracy wzro-

sła o ok. 9 proc.

Dobre wyniki budownictwa poz-
woliły na osiągnięcie dalszego

postępu na odcinku inwestycji.
Według szacunkowych danych w o-

kresie ośmiu miesięcy br., w porów-
naniu z analogicznym okresem ub.

roku nakłady inwestycyjne ogółem
wzrosły o ok. 35,0 proc., w tym na-

kłady na roboty budowlano-monta-

żowe o ok. 37,8 proc., zaś nakłady
na zakup maszyn 1 urządzeń o ok.

22,9 proc.

Lepsze nit w poprzednich latach

jest zaawansowanie wykonania ro-

cznych zadań NPG w zakresie nak-

ładów Inwestycyjnych na roboty
budowlano-montażowe.

W okresie ośmiu miesięcy prze-

kazano do eksploatacji 37 obiektów

Inwestycyjnych o szczególnym »na-

czeniu dla rozwoju gospodarki na-

rodowej, w tym 3 obiekty z wyprze-

dzeniem.

W dalszym ciągu występują opóź-
nienia w oddawaniu do użytku
obiektów inwestycyjnych objętych
planem terenowym, a także opóźnie-
nia inwestycji spółdzielczych. Doty-
czyło to m.in. obiektów handlowych
usługowych 1 rolniczych. W porów-
naniu z ubiegłym rokiem nastąpiła
jednak również 1 na tym odcinku

pewna poprawa.

W rolnictwie przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych w sier-

pniu br. nastąpiło sprawna przepro-

wadzenie żniw I sprzętu zbóż. Na

sytuację tę wpłynęło niewątpliwie
lepsze niż w ub. roku wyposażenie
rolnictwa w środki transportu 1 ma-

szyny rolnicze, zwłaszcza w kom-

bajny zbożowe.

W wyniku pomyślnego przebiegu
żniw skup 4 zbóż ze zbiorów 1973

roku w okresie lipca i sierpnia br.

wyniósł 2 751 tys. ton i był o po-

nad 40 proc. wyższy od skupu doko-

nanego w tym samym okresie ub.

roku.

Jak dotychczas sprawnie przebie-
ga zaopatrzenie rolnictwa w pod-
stawowe środki produkcji. Do koń-

ca sierpnia br. wojewódzkie przed-
siębiorstwa nasienne „Centrala Na-

sienna" dostarczyły do własnych
punktów dystrybucyjnych- i gmin-
nych spółdzielni CRS „Samopoiboc
Chłopska" o blisko 55 proc. więcej
nasion, aniżeli w tym samym okre-

sie ub. roku. Zadania planu wyko-
nano w tym zakresie w 45,6 proc.

Następuje dalsza poprawa na od-

cinku zaopatrzenia rolnictwa w na-

wozy. Sprzedaż nawozów sztucznych
przez jednostki handlowe CSR „Sa-
mopomoc Chłopska" w okresie lipea
1 sierpnia br. wyniosła blisko 1 min

*300tys.ton 1 była ook.40proc.
wyższa od sprzedaży dokonanej w

analogicznym okresie ub. roku.

Sytuacja
plenlężno-rynfcowa lud-

ności w bież. roku kształtuje się
pod wpływem zwiększonych

przychodów pieniężnych ludności

oraz dalszego wzrostu dostaw na ry-

nek towarów żywnościowych 1 nie-

żywnościowych.

W sierpniu br. w dalszym ciągu
dynamika przychodów pieniężnych
ludności z tytułu wypłat wynagro-

dzeń objętych funduszem płac, wy-

płat na rzecz gospodarki nieuspo-
łecznionej pozarolniczej i na skup
produktów rolnych, była wyższa od

dynamiki wydatków ludności na za-

kup towarów i usług. Nastąpił jed-
nocześnie dalszy wzrost oszczędności
w PKO oraz w SOP.

W okresie ośmiu miesięcy br.

sprzedaż detaliczna towarów była
wyższa od sprzedaży detalicznej w

tym samym okresie ub. roku o 12,1
proc. W okresie tym, w przedsię-
biorstwach handlu detalicznego
wzrost sprzedaży towarów nieżyw-
nościowych wynosił 11,8 proc. i był
nieznacznie wyższy od wzrostu

sprzedaży towarów żywnościowych
(11,6 proc).

Nastąpił Jednocześnie znaczny, wy-

noszący blisko 13 proc. wzrost sprze-

daży w zakładach gastronomicznych.

Zaopatrzenie rynku w podstawo-
we towary żywnościowe i nieżyw-
nościowe przebiegało na ogół zgod-
nie z planem. Dostawy mięsa I

przetworów mięsnych w sierpniu br.

były o blisko 5 proc. wyższe od do-

•taw w sierpniu ub. roku. Znacznie

wyższe były dostawy ryb, masła,

mleka, drobiu i przetworów z drobiu.

W warunkach znacznego wzrostu

siły nabywczej ludności oraz postę-
pującego szybko procesu denatura-

llzacji spożycia na wsi utrzymywał
się większy niż w poprzednich latach

popyt na mięso i przetwory mięsne.
W tych warunkach popyt na mięso
i wędliny, zwłaszcza w lepszym asor-

tymencie, nie był w pełni zaspoko-
jony.

Nastąpił natomiast wzrost zaopa-

trzenia rynku w towary nieżywno-
ściowe, zwłaszcza z przemysłu lek-

kiego i maszynowego.

Bardziej dynamicznie niż w pop-

rzednich latach rozwijają się usługi
dla ludności. W okresie óśmiu mie-

sięcy br. wartość usług świadczonych
dla ludności przez jednostki podpo-
rządkowane i koordynowane przez

Ministerstwo Handlu i jTJsług wzro-

sła, w porównaniu z tym samym

okresem ub. roku, o 17 proc., prze-

kraczając nieznacznie dynamikę za-

łożoną w NPG (16,8 proc.) .

LISTOPAD
WOJCIECH MACIEJEWSKI 1ÓZEF ZAKHOWSKI

PRZYSTĘPUJĄC
do systematycznego opracowy-

wania krótkookresowych prognoz przemysłu, nie

mieliśmy rfudzeń co do tego, że potrafimy do-
kładnie przewidzieć przebieg branych pod uwagę zja-
wisk. Gdyby tak było oznaczałoby to, między inny-
mi, że stoimy na stanowisku autonomiczności wzro-

stu produkcji, zatrudnienia czy płac wziględem zabie-

gów polityki gospodarczej, co byłoby sprzeczne za-

równo z podstawowymi założeniami teorii jak 1 co-

dzienną obserwacją. Uważamy jednak, że systema-
tyczne prognozowanie spełnia swoją rolę również

wtedy gdy przewidywania nie spełniają się, 1 to z

dwóch względów. Po pierwsze, badanie odchyleń rze-

czywistego przebiegu zjawisk od prognozy pozwala na

pewnego rodzaju ocenę skuteczności polityki gospodar-
czej oraz po drugie, prognoza powinna spełniać fun-
kcję ostrzegania przed niekorzystnymi tendencjami
pojawiającymi się w gospodarce.

Przystąpimy do porównania prognozy i rzeczy-
wistych zmian produkcji, zatrudnienia i płac w prze-
myśle w miesiącu lipcu.

Przyjmując za 100 rzeczywisty poziom branych pod
uwagę wielkości, rezultaty prognozy były następujące:

produkcja przemysłowa
fundusz plac
zatrudnienie
średnie place
wydajność prRcy
na zatrudnionego

98,9
101,2
101,5

89,7

87,4

Błędy prognozy nie były więc zbyt duże, w grani-
cach 1—2nn. Z zestawienia widać, że rzeczywistość
była znacznie korzystniejsza z punktu widzenia efek-
tywności gospodarowania, niż to wynikało z progno-
zy. W prognozie zaniżony był poziom produkcji, na-

tomiast zawyżone nakłady, zatrudnienie i fundusz
płac.

Można więc stwierdzić, że kroki zmierzające do po-
prawy racjonalności gospodarowania siłą roboczą
i funduszem płac podjęte w ostatnich miesiącach za-

częły przynosić efekty. (Dla przypomnienia podajemy,
że w czerwcu nie były one jeszcze tak widoczne.
Zmalało wtedy tempo wzrostu zatrudnienia, ale je-
dnocześnie wzrost produkcji był mniejszy od przewi-
dywanego, a fundusz płac znacznie wyższy).

Te stosunkowo korzystne rezultaty uzyskane w lip-
cu, a także w czerwcu, w zakresie zatrudnienia spo-
wodowały korektę prognoz na wrzesień i październik
opracowaną w poprzednim miesiącu. Jest to szcze-

gólnie widoczne w prziypadku zatrudnienia i płac. W

porównaniu do orognozy z zeszłego miesiąca (opraco-
wanej na riodstawie danych do czerwca br.) otrzy-
mujmy obniżenie prognozowanego tempa wzrostu
zatrudnienia na wr7esień o ok. 1%. a na październik
w granicach 0,5—0,6 oroc, funduszu płac odpowied-
nio: o 1,2 proc. i o 0,7 proc.

Zamieszczone obok zweryfikowane prognozy na

wrzesień i październik oraz pierwsza prognoza na

listopad wskazywałyby na następujące ciekawsze ten-

dencje :

9 osłabienie tempa wzrostu produkcji we wrześniu w po-
równaniu do września ub.r. przy Jednoczesnym niezna-
cznym przyśpieszeniu wzrostu w następnych miesiącach,

0 obniżenie tempa wzrostu zatrudnienia we wrześniu 1 przy-
śpieszenie tego tempa w październiku 1 listopadzie,

§ przyśpieszenie wzrostu funduszu plac 1 plac średnich w

ciągu całych trzech miesięcy w porównaniu do analogi-
cznego okresu w ubiegłym roku,

0 utrzymanie (poza wrześniem) tempa wzrostu wydajności
pracy, na poziomie osiągniętym w roku ubiegłym.

Pamiętając o kierunkach dotychczas popełnianych
błędów w prognozach omawianych wielkości, należa-

łoby zamieścić następujący komentarz korygujący
formalne wskazania prognozy.

Przewidywane tempo wzrostu zatrudnienia może

być w rzeczywistości nieco niższe. Oczywiście pod
warunkiem, że dotychczasowa polityka w tym wzglę-
dzie nie ulegnie zmianie. Jeżeli chodzi o tempo
wzrostu produkcji 1 funduszu płac, to trudno tu for-
mułować bardziej precyzyjne wnioski. Dotychczasowe
relacje prognoz dio rzeczywistości układają sLę w

kratkę.
Z punktu widzenia wskaźników charakteryzujących

efektywność gospodarowania opracowana prognoza
wskazywałaby na następujące tendencje:
0 nieznaczne pogorszenie udziału wydajności procy w przy-

roście produkcji w porównaniu do lat ubiegłych. Jeżeli
Jednak weźmiemy pod uwagę tendencję do przeszacowy-
wania wzrostu zatrudnienia w prognozie, można oczekiwać
nawet poprawy tej relacji,

0 zwiększanie się udziału wzrostu płao średnich w przy-
roście plac,

0 pogorszenie relacji wzrostu plac do wzrostu produkcji
i wydajności pracy.

Prognoza wskazywałaby na to, że we wrześniu i w

listopadzie relacje te będą wyższe od jedności, a

więc oznaczałoby to zagrożenie równowagi finanso-
wej. Oczywiście i w tym przypadku prawdopodobne
obniżenie tempa wzrostu zatrudnienia w stosunku do

prognozowanego, przy zachowaniu tempa wzrostu

produkcji, może poprawić te wskaźniki. Warto sobie

jednak uświadomić, że przy pozostałych wielkościach

niezmienionych dla osiągnięcia relacji takich jak w

roku ubiegłym przyrost zatrudnienia we wrześniu za-

miast przewidywanych 3,7% musiałby wynieść ok.
1,5%, a w listopadzie — zamiast 4,2% ok. 3% . Jeżeli

przewidywane obniżenie tempa w listopadzie mieści

się w granicach możliwości (co wydaje się prawdo-
podobne), to samo zadanie dla września jest raczej
mało prawdopodobne. Pozostaje jednak w „rezerwie"
możliwość szybszego wzrostu produkcji.

Bok poprzedni • 100 1971 1971 1971

wrzesień 110/1 109,6 108,4
108,i

Produkcja globalna październik 109,5 109,8 110,5
111,3

listopad . 111,2 110,7 109,9
110,8

wrzesień 103,8 104,0 103.7
103.8

Zatrudnienie październik 103,9 103,7 104.3

104.4

listopad 101,3 103,7 104,2
104,2

wrzesień 109,6 108,6 111.4

111.5

Osobowy fundusz
plac

październik 108,3 109,i 110,2
uo>

listopad 109,2 108,3 111,5
112,0

wrzesień 105,6 104,4 107,4
107,4

Średnia płaca październik 104,2 105,6 105,7
106,2

Ustopad 104,2 104,4 107,0
107,5

wrzesień 106,0 105,4 104,5
104,8

Wydajność pracy październik 105,4 105,9 10M

106,6

Ustopad 106,6 106,8 105,5
106,3

Bok poprzedni • 100 1971 1972 197S

Udział w %
przyrostu produk-
cji globalnej

nroMn utrudnie-
ni* (a)

wrzesień

38,0 41,T «4

43,1

62,0 58,3 56,0

56,8

wzrostu wydajno-
ści pracy (b)

październik

41,0 37,8 41,0

38,9

59,0 62,2 59,0

61,1

listopad

38,4 34,6 42,4

38,9

61,6 65,4 57,6

61,1

Udział w %
przyrostu funduszu
plae

39,6

60,4

Wzrostu zatrudnie-
nia (a)

31,4 32,5

33,0

64,6 67,5

67,0

wzrostu frednlch
płao (b)

październik

47,0

53,0

38,9 42,2

40,4

614 57,8

59,6

Ustopad

46,7

53,3

44,6 36,5

35,0

55,4 63,5

65,0

Przyrost funduszu
płao nar 1% wzro-

stu produkcji
globalnej

wrzesień

październik

listopad

0,96

0,87

0,82

0,90 1,15

1,06
0,97 0 ,97

0,96
0,78 146

1,11
Prgyrnst średniej

płacy na 1% wzro-

stu wydajności
pracy

wrzesień

październik

Ustopad

0,93

0,78

0,71

0,82 1,64

m

0,95 0,97

0,94
0,65 1,27

1,19
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JEDNOSTKI INICJUJĄCE

NOWY SYSTEM W .SPOŁEM99
EUGENIUSZ GARBACIK

Podstawowe założenia i zasady systemu finansowego opracowanego dla po-
trzeb przemysłu wykorzystano przy formułowaniu systemu ekonomiczno-finan-
sowego handlu. Został on wprowadzony zarządzeniem nr 1 ministra handlu
wewnętrznego i usług z dnia 5.1.1973. Podobnie jak dla przemysłu, nowy sy-
stem w handlu oznacza bardzo gruntowną zmianę sposobu gospodarowania.
Przedsiębiorstwa rriusżą obecnie skrupulatnie rozważać celowość wszelkich de-
cyzji i kalkulować ich efektywność.

TWORZĄC
nowy system ekono-

miczno-finansbwy handlu, nale-
żało pamiętać . o jego szczegól-

nych funkcjach. O ile produkcja glo-
balna nie jest odpowiednim mier-
nikiem oceny efektywności, o tyle
odpowiadająca jej tutaj sprzedaż nie
traci w tym samym stopniu znacze-

nia, pod warunkiem prawidłowo u-

stalonego układu marż handlowych.
Inne są również przesłanki wypra-
cowania dochodu czystego, będącego
odpowiednikiem produkcji dodanej
w systemie finansowym przemysłu.

Nie tylko odmienność podstawo-
wych funkcji wywołuje potrzebę od-
powiednich adaptacji ogólnych za-

sad systemu, trzeba bowiem pamię-
tać o dodatkowych zadaniach apara-
tu handlu w mieście i na wsi, w

tym przede wszystkim o usługach
oraz o produkcji, która odgrywa
ważną rolę. '

Najtrudniejsza jest jednak spra-
wa pogodzenia z zasadą kalkulacji
wielu społecznych misji handlu wy-
konywanych spontanicznie lub na

zalecenie władz terenowych i cen-

tralnych. Proces zaopatrzenia ludno-
ści musi trwać nieprzerwanie w każ-
dych warunkach ze względu na in-
teres ogólnospołeczny, który nie za-

wsze jest zbieżny z wymaganiami
rachunku ekonomicznego przedsię-
biorstwa. Sytuacje tego rodzaju wy-
stępują obecnie W produkcji tylko
wyjątkowo, a szanse przedsiębiorstw
mogą tam być łatwo wyrównane (np.
przez dotacje przedmiotowe). Nie jest
to natomiast tak łatwe w handlu,
gdzie nazbyt często występuje defi-
cytowość obrotu ze względu na na-

der niskie marże oraz konieczność
różnych świadczeń i usług nie w peł-
ni lub całkowicie nieodpłatnych.
Przedsiębiorstwa handlowe mają o-

•raniczony wpływ na szereg decyzji,

którymi wiążą się koszty, dotyczy

to np. lokalizacji j asortymentacji
sieci, godzin otwarcia sklepów, spe-
cjalnych akcji zaopatrzeniowych, do-
datkowych usług w skupie i zaopa-
trzeniu w środki produkcji. Jest
jeszcze wiele innych zajęć i zadań
przedsiębiorstw handlowych, które
nie mieszczą się w ostrym reżimie
rozrachunku, jaki wprowadza nowy
system finansowy. Inaczej zresztą
sprawy te kształtują się w czystym
hurcie, a inaczej w detalu lub w

hurto-detalu, gdzie tego rodzaju ob-
ciążenia są bardzo znaczne.

Te i wiele innych trudności we

wprowadzeniu nowego systemu eko-
nomiczno-finansowego mogą być
łatwiej przezwyciężane po reformie
marż, która zapewni odpowiednie
rezerwy na pokrywanie dodatko-
wych kosztów. Już obecnie przed-
siębiorstwa państwowe uzyskały
pokaźną kwotę półtora miliarda zło-
tych na wyrównanie marż określo-
nych grup artykułów spożywczych i
na dodatki do narzutów gastrono-
micznych. Jest to zarządzenie przej-
ściowe, obowiązujące do czasu regu-
lacji marż handlowych. Przezwycię-
żeniu wstępnych trudności służy
również szereg innych postanowień,
jak zwolnienie w pewnych przypad-
kach od opodatkowania funduszu
płac przedsiębiorstwa co odnosi się
przede wszystkim do niektórych
przedsiębiorstw handlu spożywcze-
go i gastronomicznych, ulgi w opo-
datkowaniu i w oprocentowaniu
środków trwałych i inne. Finan-
sowanie specjalnych zadań zleco-
nych może następować z funduszu
rezerwowego zjednoczeń bez ob-
ciążenia rachunku przedsiębiorstw.

NOWE zasady systemu ekono-
miczno-finansowego przyjęte
zostały z dużym zainteresowa-

niem przez organizacje spółdzielcze,
a zwłaszcza przez spółdzielnie spo-

żywców odpowiedzialne wespół z

handlem państwowym za zaopatrze-
nie miast. Tutaj jednak zarysowują
się jeszcze problemy adaptacyjne,
wynikające zarówno z formy przed-
siębiorstw spółdzielczych funkcjo-
nujących na zasadzie statutów i usta-

wy o spółdzielniach i ich związkach
z 1961 r., jak i bardzo rozwiniętej
działalności dodatkowej, o której by-
ła mowa. Wybija się tutaj na czoło
działalność samorządowa i społecz-
no-wychowawcza.

Spółdzielnie spożywców znane są
od lat z bardzo rozbudowanej pracy
społeczno-wychowawczej i z wielu
inicjatyw i świadczeń na rzecz spo-
łeczności, w której działają. Koszty
tej działalności pokrywa się dotych-
czas z funduszu na cele społeczno-
-wychowawcze tworzonego z zysku
na mocy uchwał walnych zgroma-
dzeń spółdzielni, a w ramach norm

ustalonych przez odpowiednie wła-
dze państwowe i wytycznych Rady
Związku Spółdzielni Spożywców,,
„Społem". Włączenie kosztów z te-

go tytułu do formuły płac mogłoby
stanowić bodziec do ograniczania
tej społecznie niezwykle ważnej
działalności na korzyść zasilania
funduszu płac. Gospodarcza działal-
ność spółdzielni musi być ujęta w

twarde rygory systemu ekonomicz-
no-finansowego na zasadach obo-
wiązujących w innych przedsiębior-
stwach, jej jednak działalność spo-
łeczno-wychowawcza i kulturalna
powinna być również w pełni za-

gwarantowana. Wiąże się to także
z wymaganiami statutów i prawa
spółdzielczego, które podnosi ten typ
działalności do rangi najwyższej, o-

kreśla on bowiem samą istotę spół-
dzielni. Wyłączenie tych wydatków,
jak również kosztów akcji szkolenio-
wej z funduszu dyspozycyjnego płac
stało się więc oczywistą konieczno-
ścią.

WĘZŁOWA
rola; formuły do-

chodu czystego i zysku wią-
że się z samą istotą nowego

systemu ekonomiczno-finansowego,
ale i tutaj konieczne są dodatkowe
zabiegi adaptacyjne ze względu na

specyficzne założenia i warunki pra-
cy spółdzielni. Nie korzystają one z

dotacji budżetowych, a jedynym
źródłem finansowania są ich fundu-
sze własne i dotacja ze scentralizo-
wanego funduszu rozwoju gromadzo-
nego skwapliwie w centrali „Spo-
łem". Spółdzielnie mogą korzystać z

kredytów bankowych bez ograniczeń,
lecz znaczne podwyższenie odsetek
przy małych wpływach z marż naka-
zuje wielką ostrożność w korzysta-
niu z tego źródła finansowania.
„Społem" prowadzące przeważnie
handel niskomarżowymi artykułami
spożywczymi, jest pod tym wzglę-
dem w szczególnie trudnej sytuacji.

Mimo to jednak w ramach dotych-
czas obowiązującego systemu finan-
sowego (reformowanego w latach
1971 i 1972) „Społem" pptrafiło wy-
gospodarować pokaźne- kwoty- na

modernizację i rozbudowę swej sie-
ci, co tak bardzo rzuca się w oczy
mieszkańcom miast. Należy przy-
spieszyć ten dynamiczny rozwój w

latach następnych. Za zeodą władz,
„Społem" pragnie wyłączyć w tym
celu koszty amortyzacji z formuły
płac, aby nie hamować gromadzenia
funduszów na rozwój bazy materia-
łowo-technicznej i na postęp techno-
logiczny w obrocie i produkcji .pro-
wadzonej w ramach Związku i spół-
dzielni. Argumentem dodatkowym,
choć nie mniei ważnym, jest w du-
żej mierze odtworzeniowy charak-
ter przyszłych inwestycji spółdziel-
czych.

Przyjęcie zasad nowego systemu
finansowego musi więc być połączo-
ne z zapewnieniem odpowiednich
funduszy na utrzymanie, unowocze-

śnienie i rozwój bazy handlowej i
gastronomicznej oraz produkcyjnej.
To samo dotyczy funduszy własnych
i ich stałego uzupełniania proporcjo-
nalnie do rozwoju spółdzielni. Już
w obecnym systemie sytuacja pod
tym względem nie kształtuje się po-
myślnie, gdyż wskutek wielokrotne-
go powiększania podatku przy
względnie niskich marżach, spada w

ostatnich latach pokrycie środków
obrotowych funduszami własnymi.
Przy wzroście (podwojenie) kosztów
kredytu sytuacja uległaby dalszemu
pogorszeniu, gdyby ze spółdzielczych

funduszy podstawowych nie zostały
wydzielone środki na uzupełnienie
funduszów własnych w obrocie w

odpowiedniej wysokości.

Dużą rolę w eliminowaniu trudno-
ści spółdzielni spełniają fundusże
gromadzone w centrali „Społem".
Centralizacja tych funduszów jest
dalej posunięta niż w systemie fi-
nansowym przedsiębiorstw państwo-
wych, co wynika ze specyficznego
statusu organizacji społemowskiej, w

której samofinansowanie jest pod-
stawą jej rozwoju. Fundusze te po-
wstają z bezzwrotnych wpłat spół-
dzielni, z lokat ich wolnych środków
inwestycyjnych i obrotowych i z in-
nych źródeł określonych przepisami.

Najważniejszy jest fundusz rozwo-

ju, z którego udziela się spółdziel-
niom pożyczek i dotacji na finanso-
wanie inwestycji, na uzupełnienie
funduszów własnych spółdzielni w

obrocie i na inne cele. Scentralizo-
wane są także fundusze gromadzone
już to w ciężar funduszu rozwoju
(fundusz wyrównawczy), ź narzutów
w ciężar kosztów działalności pro-
dukcyjnej spółdzielni i zakładów
„Społem" (fundusz postępu techni-
czno-ekonomicznego), już to z narzu-

tów w ciężar kosztów spółdzielni w

procencie od dyspozycyjnego fundu-
szu płac (fundusz szkolenia).

PROPONOWANE zmiany adapta-
cyjne. nie naruszają- podstawo-
wych założeń nowego systemu

ekonomiczno-finansowego opraco-
wanego dla przedsiębiorstw pań-
stwowych w przemyśle i w handlu.
W zasadzie akceptując je, organiza-

. cja społemowska pragnie * jedynie
wprowadzić te zmiany i uzupełnie-
nia, które wynikają ze szczegól-
nych warunków pracy i specyficz-
nych jej zadań w naszym socjali-
stycznym systemie gospodarowania.
Sama również przeprowadza niezbę-
dną rekonstrukcję organizacyjną,
zwłaszcza na szczeblu centralnym,
aby umożliwić wprowadzenie zasad
nowego systemu ekonomiczno-finan-
sowego we wszystkich swych jedno-
stkach gospodarczych i zagwaranto-
wać dalszy dynamiczny rozwój ca-

łej organizacji. Nie jest to proces
łatwy i prosty ze względu na wielo-

stronną działalność gospodarczą i

społeczno-wychowawczą, którą. z

trudem można ujmować we wskaź-
nikach syntetycznych, odpowiednich
dla bardziej jednorodnej działalności
w wyspecjalizowanej produkcji i w

obrocie.

ERZECZ

Fot. MAREK STEFANKOWSKI

.W DOMACH TOWAROWYCH
RYSZARD ŁUCZYŃSKI

OD
1 stycznia br. w przesięblor-

stwach handlowych podległych
MHWiU wprowadzone zostały,

jak wiadomo, nowe zasady ekono-
miczno-finansowe. Polegają one

głównie na bezpośrednim powiąza-
niu płac pracowników z wynikami
gospodarczymi przedsiębiorstwa, roz-

szerzeniu substytucyjności fundu-
szów oraz przyjęciu dochodu czyste-
go jako syntetycznego miernika oce-

ny działalności gospodarczej. Okres 8

miesięcy, pozwala już jak sądzę,
wyciągnąć pierwsze wnioski i dać
wstępną ocenę funkcjonowania sy-
stemu.

Zastosowanie nowego systemu w

przedsiębiorstwach zgrupowanych w

Zjednoczeniu Domów Towarowych
poprzedzone zostało dostosowaniem
ich stuktur organizacyjnych do no-

wych warunków. Zgodnie z zało-
'enięm, iż odpowiednim partnerem
irzemysłu mogą być tylko wielkie
organizacje handlowe. przepro-
wadzony został proces integra-
cyjny domów towarowych w.

wojewódzkie przedsiębiorstwa do-

Nr 38 (1149) 23.IX.1975 r.

mów ?owarowycK. Powstała w

ten sposób organizacje, jak np. DT

„Centrum" o rocznej wartości sprze-
daży około 3 mld zł, czy WPDT
Łódź (około 1 mld zł), mogą pro-
wadzić prawidłową politykę zaku-
pów, zapasów i znacznie efektyw-
niej gospodarować.

Ścisłe powiązanie wysokości za-

robków z wielkością osiągniętego do-
chodu czystego stwarza sytuację, w

której prawidłowe posługiwanie się
rachunkiem ekonomicznym, pozwa-
lające przedsiębiorstwu osiągać suk-
cesy gospodarcze, decyduje równo-
cześnie o wzroście zarobków jego
pracowników. Prowadzenie aktywnej
polityki zakupu i sprzedaży, zmniej-
szanie strat i wykorzystywanie re-

zerw jest przez pracowników bar-
dzo szybko odczuwane, wzrastają bo-
wiem ich zarobki. Toteż już w pier-
wszych miesiącach br. wyraźnie
wzrosła aktywność załóg w domach
towarowych. Zwiększyły się bezpo-
średnie kontakty z przemysłem, dzię-
ki czemu szybciej i elastyczniej
dostosowuje się podaż towarów do

potrzeb nabywców. Dodatkową for-
mą poprawy zaopatrzenia jest roz-
szerzanie przez domy towarowa
dostaw z importu w drodze orga-
nizacji tygodni sprzedaży 1 wy-
miany kompensacyinej (transakcja
importowo-eksportowe).

Szybkie dostosowanie asortymentu
towarów do zapotrzebowania kon-
sumentów zapewnia produkcja wła-
sna prowadzona systemem nakład-
czym. Jej dynamika wyniosła w

pierwszym półroczu br. w stosunku
do analogicżnego Okresu roku po-
przedniego 142 proc. Równocześnie
nastąpił bardzo znaczny — 22 proc.
rozwój usług związany ze sprzeda-
żą towarów.

Ustalone w nowym systemie eko-
nomiczno-finansowym parametry
zmuszają domy towarowe do lepsze-
go gospodarowania zapasami, do po-
prawy ich struktury. Intensywne
działanie w tej dziedzinie spowo-
dowało w pierwszym półroczu br.
upłynnienie zapasów nadmiernych,
bez .stosowania przecen, na kwotę
ponad 77 min zł.

V ofcreslo T półrocza br. zgru-
powane w Zjednoczeniu Domów To-
warowych przedsiębiorstwa zorgani-
zowały 520 akcji reklamowo-sprze-
dażowych, takich jak kiermasze,
sprzedaż w zakładach pracy itp., u-

zyskując w ten sposób dodatkowy
obrót w wysokości ponad 150 min zł.

Aktywność w staraniu o poprawę
zaopatrzenia, gospodarki zapasami.
Intensyfikację sprzedaży przyniosła,
przy minimalnym wzroście zatrud-
nienia (dynamika 2,8 proc.) wzrost
obrotów o prawie 16 proc. oraz do-
chodu czystego o 34 proc. Odczuły
to natychmiast , załogi przedsię-
biorstw. Średnia płaca miesięczna
pracowników wszystkich domów
towarowych wzrosła. w I półroczu
br. w porównaniu do analogiczne-
go okresu 72 r. o 231 zł. Związek
między jakością pracy i zarob-
kiem pracownicy dostrzegają szyb-
ko. zaraz DO zakończeniu każ-
dego kwartału. Potęguje to ich ak-
tywność w następnych okresach i
pozwala, jak sądzę, mieć pewność,
że wyniki w najbliższych, kwarta-
łach będą jeszcze lepsze.

W warunkach nowego systemu
bardzo istotnym czynnikiem staje się
integracja całej załogi wokół zadań
i celów przedsiębiorstwa. Zróżnico-
wanie w nowym systemie bodźców
płacowych dla kierownictw (kiero-
wnicy sekcji, kierownicy działów i
ich zastępcy, dyrekcja) oraz pozo-
stałej części załogi nie jest tutaj
sprawą najważniejszą. Natomiast
ważne jest .bardzo, by warunki pre-
mii, kierownictwa, tzw. zadania

, premiowe, od których spełnienia za-

leży 'prężnia, były zbieżne ż podsta-
• wowym celem określonym w . sys-
temie jako dochód czysty,, decydują-
cy o dodatkowych wypłatach dla
załóg. Naprowadzenie uwagi kieroW-
nictwa przez zadania premiowe —

na zagadnienia niezbieźne lub, co

gorsza, rozbieżne z celami całej za-

łogi (przyrost dochodu czystego) mo-

że poważnie utrudniać osiąganie ta-

kiej poprawy efektów ekonomicz-
nych,, jakiej od nowego systemu
oczekujemy i którą — jak w&kazuje
doświadczenie 8 miesięcy —- może
on rzeczywiście zapewnić.

SKUTEK NIEWYKONANIA
DOSTAWY

W WYNIKU POLECENIA
JEDNOSTKI NADRZĘDNEJ

Zdarzają się przypadki, że jed-
nostka gospodarki uspołecznionej
nie wykonuje zawartej umowy
w wyniku otrzymania polecenia
od swej jednostki nadrzędnej.
Jakie stąd powstają skutki i ja-
ka oraz na kim ciąży odpowie-
dzialność z tego tytułu, przede
wszystkim w stosunku do kon-
trahenta umowy (zamawiającego,
odbiorcy) ? ...

Niedawno spór taki znalazł się
na wokandzie sądowej. Miano-
wicie, Rolnicza Spółdzielnia Pro-
dukcyjna w B. wystąpiła na

drogę sądową przeciwko Spół-
dzielni Ogrodniczej w P. o za-

płatę 122 936 zł tytułem kar
umownych w związku z niedo-
starczeniem jej 87 499 kg mar

lin.
Pozwana Spółdzielnia Ogrodni-

cza przyznała niewykonanie U-
mowy dostawy, dodała jednak,
że doszło do tego na skutek de-
cyzji „władz zwierzchnich", któ-
re nakazały większość zbiorów
skierować do zamrażalni, eksport
zamrożonych owoców jest bo-
wiem bardziej opłacalny od eks-
portu pulpy, na którą powódka
zamierzała owoce przerobić.

Sąd Wojewódzki doszedł dó
wniosku, że pozwana nie ponosi
odpowiedzialności za częściowe
niewykonanie umowy i dlatego-
— zgodniez§28ust.1lit.a
zarządzenia Ministra Handlu
Wewnętrznego w sprawie ogól-
nych warunków umów sprzeda-
ży warzvw i owoców z 30.111.
1967 r. (Monitor Polski Nr 19.
poz. 93) — nie może być obcią-
żona karami umownymi, wobea
czego- oddalił powództwo.

' Wpierw Sąd Wojewódzki usta-

lił, że w dniu 26.V.1970 r. odby-
ła się narada przedstawicieli
producentów i odbiorców ma-

lin, w której uczestniczyli dwaj
przedstawiciele Związku Rolni-
czych Sp-ni Produkcyjnych. Na
naradzie tej uzgodniono, że vr

pierwszej koleiności • należy ma-

liny dostarczać do chłodni i że
nie należy obciążać spółdzielni
ogrodniczych karami umownymi
za niedotrzymanie umów dosta-
wy malin. W wykonaniu tych
postanowień Centrala Spółdziel-
ni Ogrodniczych przesłała pozwa-
nei rozdzielnik malin z 30.V .

1970 r. przewidujący priorytet
dostaw do chłodni i ustalający
ilość dla rolniczych spółdzielni
produkcyjnych tylko na 400 ton
z tym, że podziału wymienionej
ilości malin dokona przedstawi-
ciel Wojewódzkiego Związku
Rolniczych Spółdzielni Produk-
cyinych.

Poza tym, Międzyresortowa
Komisja dó spraw 'skupu i za-

gospodarowania owoców, wa-

rzyw 1 ziemniaków , wcze&nych
na posiedzeniu w dniu 28.IX.
1970 r. uznała za uzasadnione ł
zaleciła wszystkim uczestnikom
odbioru niedochodzenie kar U-
mownveh z tytułu niewywiązanla
się dostawców z zawartych
umów sprzedaży malin i truska-
wek ze zbiorów 1970 r. w przy-
padkach uzasadnionych koniecz-
nością zachowania otzez sprze-
dawców priorvtetu kierunku za-

gospodarowania ustalonego przes
Mi»dzvresortową Komisie i Ze-
spół Centralny orzy.CSO .

Powodowa Rolnicza Spółdziel-
nia Produkcyjna ni<* zadowoliła
sie treścią wyroku Sądu Woje-
wódzkiego 1 wniosła od niego
rewizję.

Sąd Najwyższy rozpatrzywszy
sprawę, wyrokiem z dnia 28
czerwca 1972 r. nr II CR 202/72
rewizie oddalił, wypowiadając
nacWmjacv pogląd prawny:

Jeżeli jednostka gospodarki u-

spolecznionej wskutek otrzyma-
ne?') poleceń>a «d organu nad-
rzędnego nad n?a nie może do-
trzymać uprzednio nrzy.iętych
umownych obowiązków wobec
innej jednostki, wówczas nie
ponosi ona w to odpowiedzial-
no- (art. 471 fe.c .) .

Natnm'->st d<» zanła'» odszko-
dowania fkary umoWnel za nie-
wykonanie upovp obnażany
Jest organ nadrzędny, chyba że
mócrl on wydać polecenie wiążą-
ce «bie strony.

W u^sadriienfu swego stano-
wiska Sąd Najwyższy zaznaczył
m.in.:

„(...) Powódka, co najistotniej-
sze dla rozstrzygnięcia sprawy,
nie kwestionowała wyżej przyto-
czonego ustalenia, że Centrala
pozwanej udaremniła pozwane]
całkowite wykonanie umowy do-
stawy na jej (powódki) rzeczŁ
Otóż ustalenie to jest istotne w

świetle art. 6 dekretu z 16.V .

1956 r. o umowach dostawy po-
między jednostkami gospodarki
uspołecznionej (Dz.U. nr 16, poz:
87, utrzymanego w mocy przepi-
sem art. VII pkt 3 przep. wprow.
k.c.). Według tego przepisu nie-
wykonanie umowy dostawy
wskutek polecenia organu nad-
rzędnego jednej ze stron powo-
duje, że do zapłaty odszkodowa-
nia za niewykonanie umowy o-

bowiązany jest ten organ, chy-
ba że mógł on wydać polecenie
wiążące obie strony.

Kara umowna zastępuje od-
szkodowanie za niewykonanie
umowy (art. 483 § 1 k.c .) . Zgod-
nie zatem z powołanym przepi-
sem biernie legitymowaną W
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sprawie była nie porwana, lec*
jej organ nadrzędny, tj. Centra-
la Spółdzielni Ogrodniczych.

Powołany przepis jednocześni*
zezwala na wyciągnięcie wnioa-

. ku o charakterze tzw. autentycz-
nej wykładni, że polecenie or-

ganu nadrzędnego nad jednostką
gospodarki uspołecznionej do
tego stopnia wiąże podległą jed-
nostkę, że — jeżeli ta jednostka
wskutek otrzymanego polecenia
nie może dotrzymać uprzednio
przyjętych umownych obowiąz-
ków wobec innej jednostki gos-
podarki uspołecznionej — stano-
wi jedną z okoliczności, za któ-
re dłużna jednostka nie ponost
odpowiedzialności (art. 471 k.c.),
czyli ją ekskulpuje.

Ponieważ zastrzeżenie kary u-

mownej nie wyłącza ekskulpacjl
dłużnika, uznać należało pozwa-
ną rzeczywiście zwolnioną od
obowiązku uiszczenia powódce
kary umownej.

Z tych przyczyn oddalenie po-
wództwa odpowiadało prawu i
dlatego rewizja powódki nie mo-

gła być uwzględniona (art. 387
k.p.c. (.)..,"

WNIOSEK KOŃCOWY

Z punktu widzenia prawidło-
wej gospodarki przerzucenie od-
powiedzialności materialnej na

organ nadrzędny nie rozwiązuje
jednak — jak nam się wydaje
— istoty zagadnienia. Chodzi
bowiem o to, aby uniknąć tego
rodzaju zjawiska.

Wydaje się więc, że sprzedaw-
ca powinien m.in. zawiadomić
w odpowiednim momencie organ
nadrzędny o skutkach, jakie po-
ciągnie za sobą jego polecenie

bądź decyzja, dotyczące niewy-
" konania zobowiązania. Z drugiej
strmy, należy zdać sobie spra-
wę, kto ma ponosić osobistą od-
powiedzialność "za tego rodzaju
decyzje organu nadrzędnego, je-
żeli dałoby się ich uniknąć, po-
dobnie jak wynikających z nich
materialnych konsekwencji.

NOWE PRZEPISY

I ZARZĄDZENIA

OGŁASZANIE CEN
I PRZEPISÓW W SPRAWIE

CEN

W nr 35 Monitora Polskiego
ukazała się uchwała nr 184 Ra-
dy Ministrów z dnia 27 lipca
1973 r. w sprawie zasad i trybu
ogłaszania cen i przepisów w

sprawach cen (poz. 209). W myśl
tej uchwały. Państwowa Komisja
Cęn_ wydaje „Dziennik Urzędo-

"wy Cen", w którym ogłasza ślę:
1) zarządzenia i inne akty praw-
ne w sprawie zasad i trybu u-

stalania cen oraz w1 sprawie wła-
ściwości organów do ustalania
cen, wydawane przez Przewod-
niczącego Państwowej Komisji
Cen, 2) zarządzenia i inne akty
prawne w sprawie zasad i try-
bu ustalania cen oraz w sprawie
właściwości organów do ustala-
nia cen. wydawane przez mini-

strów, 3) decyzje w sprawie u-

stalania cen, wydawane przez
Przewodniczącego Państwowej
Komisji Cen, ministrów i dyrek-
torów zjednoczeń, 4) decyzje w

sprawie zatwierdzenia cenników,
5) wykazy obowiązujących cen-

ników, 6) wykaz organów u-

prawnionych do ustalania cen.

Decyzje w sprawie ustalenia
cen dotyczące małej liczby sprze-
dawców i kupujących bądź wy-
łącznie partii towaru albo cen,
które zostaną objęte odrębnie
wydanym cennikiem, nie wyma-
gają ogłoszenia w Dzienniku U-
rzędowym Cen. Natomiast de-
cyzje te powinny być podane do
wiadomości bezpośrednio zainte-
resowanym.

Opracowała
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

ROLNICTWA
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produkcji (węgiel, pasze, ciągniki,
maszyny ł materiały budowlane).
Dzięki rozbudowie przemysłu rol-

no-spożywczego, następuje zacieś-
nienie związków integracyjnych
rolnictwa z przemysłem. Jakie to

dało wyniki?

W PRODUKCJI roślinnej ocze-

kiwane rezultaty przyniósł
program zwiększonego nawo-

żenia i wapnowania gleb, wymiana
materiału siewnego, powszechniejsze
stosowanie zabiegów ochrony ro-

ślin. Zużycie nawozów wzrosło ze

123,6 kg czystego składnika na hek-
tar użytków w 1969/70 r. do około
160 kg w roku bieżącym. Dostawy
nasion kwalifikowanych (np. dosta-
wy nasion zbóż w 1972 r. przekro-
czyły 550 tys. ton) zaspokajają po-
trzeby rolnictwa i stwarzają pełne
możliwości uprawy odmian inten-
sywnych — wysokopiennych. Znane
szeroko osiągnięcia hodowli roślin
(zwłaszcza zbóż) są podstawą inten-
syfikacji produkcji roślinnej w przy-
szłości.

W strukturze produkcji roślinnej
ujawniły się nowe tendencje. Doty-
czy to uprawy zbóż — zwiększenia
areału uprawy pszenicy i jęczmienia
na glebach lepszych kosztem ogra-
niczenia powierzchni zasiewów żyta.
Wieloletnie obserwacje wykazały, że
pszenica i jęczmień plonują lepiej.
Są jeszcze znaczne obszary dobrych
gleb, na których mogą być one z po-
wodzeniem uprawiane. Przyjmując
zatem, że ogólny obszar uprawy zbóż
(ok. 8,5 min ha) nie ulegnie więk-
szym zmianom, przewiduje się w

najbliższych latach wzrost areału
pszenicy do około. 2 300 tys. ha i

jęczmienia do 1 500—1 700 tys. ha.

W ub. roku pszenica była siana

na obszarze nieznacznie przekracza-
jącym 2 min ha, a jęczmień — 1 min

ha. Ubiegłoroczne plony 'tych-»'dwóch-'
gatunków były wyższy od. Jśrediiich"

plonów 4 zbóż (24,2 q) 1 wyniosły:
pszenicy — 25,1 q/ha i jęczmienia
27,1 q/ha. Tegoroczne żniwa (brak
jeszcze ostatecznych rezultatów oce-

ny plonów) przyniosły nie tylko
większy urodzaj wszystkich zbóż, ale

raz jeszcze wykazały, że uzasadnio-

ne i korzystne jest dążenie do upra-

wy gatunków i odmian Intensyw-
nych.

Celowość takiego działania po-

twierdza również obserwacja plo-
nów w okresach wieloletnich. W o-

kresach 1961—65, 1966—70 i 1971—72

plony 4 zbóż z ha wynosiły średnio

17,4 q, 20,2 q i 23,9 q, a pszenicy od-

powiednio 19,7 q, 23,2 q i 25,8 q, o-

raz jęczmienia 19,4 q, 23,0 q i 27,2 q.

Jest jednak w tym programie wie-
le spraw do rozwiązania, bo o moż-
liwościach intensyfikacji i zmian w

strukturze produkcji zbożowej nie
mogą decydować wyłącznie warun-

ki glebowe. A więc jest to sprawa
poprawy agrotechnikl, bowiem w

wielu gospodarstwach nie są speł-
nione warunki minimum agrotech-
nicznego. A tymczasem zboże wy-
sokopienne uprawia się inaczej — o

powodzeniu decyduje dokładne 1

precyzyjne wykonanie wszystkich
prac. Nawet tegoroczne doświadcze-
nia, przy pomyślnym przebiegu żniw
wykazały słabe punkty w uprawie
zbóż.

Przy złej uprawie nowe odmiany
mogą przynieść poważne rozczaro-

wanie. W tym roku były kłopoty z

zachwaszczeniem (mietlica zbożowa).
Wprawdzie nie dały ujemnych skut-
ków błędy w nawożeniu, ale faktem
Jest, że potrzeba racjonalizacji tych
zabiegów nadal istnieje. Wreszcie,
rolnictwo nie mogło długo (za dłu-
go w stosunku do wymagań agro-
technicznych) uporać się z komplek-
sem zabiegów pożniwnych.

O powodzeniu programu powięk-
szenia produkcji zbożowej będą w

przyszłości decydować niewątpliwie
takie czynniki jak umiejętności fa-
chowe rolników, ale także w rów-
nym stopniu decyduje tu techniczne
wyposażenie rolnictwa, które powin-
no się polepszać.

Nie tylko produkcja zpói, ale tak-
że innych kultur wymaga zwiększo-
nych nakładów materiałowych, bę-
dących warunkiem postępu w przy-
szłości. Trzeba tu bowiem mieć na

uwadze sprawę struktury i charak-
teru użytkowania gruntów wielu
gospodarstw (istniejące rozdrobnie-
nie, procesy demograficzne i wystę-
powanie kategorii ludności dwuza-
wodowej), których ewolucja może
stać się przyczyną wycofywania się
z niektórych kierunków produkcji o

zwiększonej pracochłonności.

Kwestią o decydującym znaczeniu
dla powodzenia programu mechani-
zacji produkcji roślinnej jest nie tyl-
ko wyposażenie rolnictwa w kom-
plet niezbędnych maszyn do kom-
pleksowego zmechanizowania zbio-
ru, ale również niezbędne zmiany
w strukturze naszego rolnictwa. Jest
to struktura anachroniczna i zaco-

fana. Bez postępu w tej dziedzinie
(rysującego się już w niektórych re-

gionach), bez działalności organiza-
cyjnej w celu tworzenia bloków u-

-prawowych nie jest możliwe ^kute-i
czne i efektywne wykorzystanie no-

woczesnych i wysokowydajnych ma-

szyn rolniczych, m. in. kombajnów
zbożowych.

, Ważnym zagadnieniem w produk-
cji roślinnej jest konieczność zwię-
kszenia produkcji roślin o dużej za-

wartości białka. Dotychczasowa pro-

dukcja tych roślin w Polsce Jest za

mała. Np. plany kontraktacji bobi-

ku są na ogół wykonywane zaledwie
w 25 proc. Zahamowania występują
w produkcji rzepaku. Kolejne trzy
lata przyniosły nieurodzaj rzepaku.
Plony w r. 1971 (16,5 q/ha) i w 1972 r.

(15,7 q) były niższe od średnich wie-

loletnich i co za tym idzie niższe

były wówczas zbiory. W tej dziedzi-

nie niezbędny jest radykalny postęp,
tym więcej, że stagnację, jeśli nie

regres, obserwuje się w plonach i

zbiorach ziemniaków.

MIMO pomyślnych rezultatów w

produkcji roślinnej, zarysowa-
ła się obecnie wyraźna dyspro-

porcja między tempem wzrostu te-

go działu a produkcją zwierzęcą. Nie
możemy dopuścić, aby zagroziło to
wzrostowi pogłowia zwierząt gospo-
darskich. Dlatego rolnicy — jak

stwierdził premier PIOTR JARO-
SZEWICZ w przemówieniu dożyn-
kowym—powinni się nastawiać na-

dal na dalszy wzrost hodowli, gdyż
odpowiednie zakupy państwa uzu-

pełnią bieżące niedobory pasz. Nie-
mniej jednak zwiększanie własnych
zasobów paszowych leży u pod-
stąw powiększania produkcji zwie-
rzęcej, m. In. w związku z sytu-
acją na rynku światowym.

Jednym z nie wyzyskanych dotąd
źródeł są łąki 1 pastwiska, na któ-

rych gospodarka jest zaniedbana 1

zacofana w wielu wsiach. Dotyczy
to przede wszystkim gospodarki pa-

stwiskowej. Ocenia się, że zaledwie
na 1/10 obszaru pastwisk prowadzo-
na Jest racjonalna gospodarka. Te-

goroczna akcja „trzy pokosy" wy-

kazała, że nie tylko istnieją rezer-

wy w tej dziedzinie, ale również po-
ważne są możliwości zwiększenia
produkcji.

Produkcja pasz Jest — jak już
stwierdziliśmy — warunkiem utrzy-
mania dotychczasowego tempa pro-

dukcji zwierzęcej. A zatem jeszcze
ostrzej niż dawniej (wobec zwięk-
szenia pogłowia zwierząt) wyłania
się problem racjonalnej gospodarki
paszami, a przede wszystkim wy-

korzystania pasz własnych. Na za-

dania w tej dziedzinie składają się
dwa podstawowe elementy: 1) u-

sprawnienie, racjonalizacja żywienia
zwierząt (celem jest uzyskanie z da-

nej ilości pasz możliwie najwyż-
szych efektów, co jest zadaniem bar-

dzo ważnym z uwagi na niską wciąż
wydajność Jednostkową zwierząt),
2) pełne zagospodarowanie dostęp-
nych pasz własnych produkowanych
w gospodarstwach rolnych.

Oto podstawowe dane z zakresu

produkcji zwierzęcej. Od 1970 do

1972 roku wzrosło pogłowie trzody
chlewnej z 13,4 min sztuk do 17,3
min, bydła z 10,8 min sztuk do 11,5
min. Produkcja mięsa w przelicze-
niu na 100 ha użytków rolnych
zwiększyła się w tym okresie ze

111,9 q do 128,3 q, a mleka z 14,4
mld litrów do 15,3 mld litrów. Sza-

cunkowe dane ze spisu czerwcowe-

go 1973 r. dokumentują dalsze zwię-
kszenie produkcji — wzrost pogło-
wia bydła o 6,5 proc., a trzody chlew-

nej o ponad 14 proc. A więc są to

rezultaty pomyślne. Przełamane zo-

stały niektóre niekorzystne tenden-

cje, np. wzrosło po raz pierwszy od

1969 roku stado krów, a wzrost po-

głowia bydła (ogółem o 740 tys.
sztuk) jest najwyższy od 1949 roku.

Trzoda chlewna jest w naszych wa-

' runkach'-'-główńym źrSdłem dostaw

mięsa. Ńie oznacza to jednak, że

trzoda jest jedynym źródłem białka

zwierzęcego 1 że można dopuszczać
do zahamowań w hodowli bydła.
Przeciwnie, istnieje szereg korzy-
stnych zjawisk i w tej gałęzi pro-

dukcji zwierzęcej. Większość gospo-
darstw dysponuje bydłem o dużych
walorach genetycznych i znacznym

potencjale produkcyjnym, co przy

poprawie żywienia i warunków cho-
wu może dać szybki wzrost wydaj-
ności — mleczności krów i ciężarów
bydła rzeźnego.

Bydło ras małowydajnych oraz

nierasowe stanowi 10' procent całe-

go pogłowia. Następuje zresztą w tej
dziedzinie poprawa m. in. dzięki in-

seminacji, którą stosuje się na 83

proc. ogółu krów.

Niepokojąco natomiast rysuje się
sytuacja w chowie owiec. Od wie-

lu lat ujawnia się tendencja spad-
kowa w tej dziedzinie — mimo wzro-

stu wydajności jednostkowe}-. W

przypadku niektórych gospodarstw
o sprzyjających warunkach jest to

produkcja bardzo opłacalna, a mimo

to nie rozwija się dostatecznie. W

związku z tym niezbędne są "roz-

wiązania, które prowadziłyby do in-

tensyfikacji tej gałęzi hodowli, jej
produkty mają bowiem duże zna-

czenie dla gospodarki narodoiyej.

W
LATACH 1970—73 popfawiło
się zaopatrzenie w podstawo-
we środki produkcji.

Wzrosły dostawy mieszanek i kon-
centratów paszowych z 3,6 min ton

do 4,8 min ton w 1978 roku. Wzrost

udziału pasz przemysłowych w ży-
wieniu, a szczególnie dostarczanie

tą drogą dodatków biologicznie czyn-

nych (związki mineralne, witaminy,
antybiotyki) odegrał zasadniczą rolę
w zwiększeniu efektywności wyko-
rzystania pasz gospodarskich, któ-

rych zasoby nie mogły wzrastać tak

szybko jak potrzeby produkcji zwie-

rzęcej.
Wzrosła wartość 1 ilość maszyn I

sprzętu dostarczanego rolnictwu (w
1971 r. dostarczono ich za 10,7' mld

złotych, a w roku 1972 za ponad
13 mld złotych). Ale nie oznacza

to, że popyt rolnictwa został zaspo-

kojony. Można sporządzić długą
listę maszyn i urządzeń, których
rolnictwo" wciąż ma za mało —

ciągniki, siloso-kombajny, rozsie-

wacze wapna i nawozów, urządze-
nia do mechanizacji hodowli itd.

Poprawiło się w sposób istotny
zaopatrzenie w opał, materiały bu-

dowlane. Rynek wiejski otrzyma!
w ubiegłym roku więcej niż przed
dwoma laty cementu (o 23 -proc.),
materiałów ściennych (20 proc.), wy-

robów hutniczych (45 proc.) . Wszyst-
kie te korzystne zjawiska tzn. reali-

zacja zwiększonych inwestycji w

rolnictwie, powodują wzrost majątku
trwałego rolnictwa (o ok. 20 mld

złotych rocznie), ale skala tego
wzrostu jest niewielka z uwagi na

duży stopień zużycia środków trwa-

łych w rolnictwie (48,1 proc.) .

Podstawową sprawą dla zapew-
nienia na przyszłość niezbędnego
poziomu produkcji rolniczej jest po-

prawa stanu technicznegp wyposaże-
nia rolnictwa. W tej chwili rysuje
się wiele newralgicznych punktów
w technicznym wyposażeniu rolni-

ctwa. Nawet bieżące potrzeby nie

mogą być w pełni i równocześnie

zaspokojone i stanie się to możliwe

dopiero w przyszłości, w miarę roz-

budowy potencjału przemysłu ma-

szyn rolniczych, przemysłu chemi-

cznego, materiałów budowlanych.
Polska jest nadal jednym z nie-

licznych krajów Europy o bardzo

niskim wyposażeniu rolnictwa - -w

środki energetycznej W-1971 rokii na

1 ciągnik przypadało u nas 78 ha

użytków rolnych, a np. w NRD —

42 ha, w Czechosłowacji — 51 ha.

Nadal więc wiele z podstawowych
prac trzeba wykonywać ręcznie oraz

przy użyciu koni jako siły pociągo-
wej. Rozwój mechanizacji był wpra-

wdzie dynamiczny, ale niewystar-
czający. Trudną sytuację pogłębia
niedostateczne wyposażenie rolni-

ctwa w samochody (różnych ty-
pów — do różnych potrzeb np. wy-
sokotonażowe dla budownictwa, me-

lioracji, do transportu wapna nawo-

zowego, dostawcze itp.). Brak samo-

chodów angażuje ciągniki rolnicze
do wykonywania transportu drogo-
wego, a to z kolei prowadzi do za-

kłóceń w procesach polowycH.

Innym problemem, ważnym dla o-

becnego i przyszłego rozwoju rolni-

ctwa jest stan zabudowań. W go-

spodarstwach chłopskich 46 proc.

budynków inwentarskich zbudowa-

no przed zakończeniem II wojny.
Część z nich nadaje się tylko do ka-

sacji, a większość jest bardzo prze-

»tąrza!a *padwz$#Jm rozwiązań
technologicznych i układu funkcjo-
nalnego. Nie najlepiej przedstawia
się także sytuacja w PGR. Budynki
nie posiadające żadnych urządzeń
technicznych (do zadawania pasz,

pojenia, doju) stanowią 70 proc.

I jeszcze jeden problem z dziedzi-

ny wyposażenia rolnictwa. Zaopa-
trzenie w wodę. Dostarczenie wody
do budynków inwentarskich (co
jest podstawą wysokiej urydąjnoścl
zwierząt) należy do najcięższych
prac w rolnictwie. A tymczasem sy-

tuacja Jest taka. że okólo 11 proc.
wsi odczuwa -stały lub okresowy
niedobór wody. Tylko 3 proc. wsi

posiada wodociągi, a ponad 90

proc. gospodarstw indywidualnych
czerpie wodę ze studni. Dlatego tak

ważną sprawą jest zrealizowanie

programu- poprawy tej- sytuacji. —

sprecyzowanego w 19J2 r., a prze-

widującego zwiększenie nakładów

(do 4,3 mld zł-do 1975 roku) i o-

siągnięcie w ten sposób możliwości

skanalizowanego poboru wody
przez 15 proc. gospodarstw.

Nieodzowny w interesie gospodar-
ki i społeczeństwa postęp w produk-
cji rolnej powinien być osiągany w

wyniku kompleksowego działania

na kilku płaszczyznach: 1) ekono-

micznej (przez działanie mechaniz-

mów zapewniających utrzymywanie
opłacalności preferowanych kierun-

ków produkcji). 2)' technologicznej
gwarantującej utrzymanie pożądane-
go poziomu produkcji dzięki zasto-

sowaniu nowych rozwiązań agro-

technicznych i hodowlanych (np.
tucz przemysłowy, nowe odmiany i

gatunki roślin itp.) i 3) organizacyj-
nej, dającej możliwość efektyw-
nego wykorzystania środków mate-

rialnych na produkcję w wyniku
specjalizacji gospodarstw przez koo-

perację między różnymi typami go-

spodarstw, a także tworzenie zespo-

łów rolników.

ROLNICTWO polskie osiągnęło w

ciągu ostatnich 3 lat znaczne

sukcesy prfdi|)ccyjne. Dźwignie
ekonomiczne* lepsze ^Q$B>gążenie w

środki prpdukćji i inne śródki użyte
w rampcfyljonsekwentojej polityki w

stosunku do rolDictwćha ściślej bio-

rąc — cńłej gospodarki żywnościo-
wej przynfbsły nteekiwane efekty.
Rolnictwo pozytywnie zareagowało
na działania ekonomiczne i organi-
zacyjne. Największy przyrost pro-

dukcji osiągnęły gospodarstwa pań-
stwowe i spółdzielcze.

^Struktura . nąszej,. ^q^p/Jaj-kl oraz

udział żywności w konsumpcji są ta-

kie, że postęp w produkt! ji rolnej stal

Się ważącym czynnikiem ogólne-
go przyśpieszenia w gospodarce. I

pozostaje nim nadał znajdując po-
czesne miejsce w perspektywicznej
polityce gospodarczej. To bowiem,
co osiągnęliśmy w rolnictwie, w tym
wyjściowym ogniwie gospodarki
żywnościowej nie rozwiązuję jeszcze
problemu wyżywienia, a więc i nie

tworzy jeszcze pełnych i trwałych
, warunków dla równowagi i dyna-

miki w całej gospodarce.

Jest to początek pewnej fazy roz-

woju rolnictwa, którego wyniki na-

leży we wszystkich dziedzinach

utrwalać I dyskontować dla dalszego
postępu. Jest to ^sytuacja korzystna
dla przełamywania różnego rodzaju
barier w rozwoju produkcji rolnei

barier tkwiących w niskiej kultu-

rze rolnej, zacofanej strukturze itp.
Te szanse powinniśmy wykorzystać
kompleksowo oddziałując na wszy-

stkie sektory naszego rolnictwa.

MARCIN MAKOWIECKI

PACZKOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO

Paczków, ul. Daszyńskiego 11/14, pow. Nysa

poszukują
na rok 1974

dostawcy
— PŁYT

KOMÓRKOWYCH
w ilości 500 m

3

wg dokumentacji dostar-
czonej przez nasze Za-

kłady.

Oferty prosimy kierować

do Działu Zaopatrzenia
przedsiębiorstwa teł. 81-34.

KW-28

FABRYKA OBRABIAREK „RAFAMET
"

w Kuźni Raciborskiej, ul. Staszica 1

w ramach luzów produkcyjnych w IV kw. br. 1 1974 roku

przyjmie do wyżarzenia

odlewy I konstrukcje spawane

FABRYKA OBRABIAREK

„RAFAMET"

posiada

łarzak o wymiarach 2800 wysokości,
5500 szerokości. 1100 długości 1 ro-

boczej nośności trzonu si ton.

Maksymalna temperatura żarzenia

1000°C, szybkość nagrzewania 30 —

100°C/godz. ą szybkość studzenia mi-

nimum 25°C/godz.

K-30

PACZKOWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO

Paczków, uL Daszyńskiego 11/14, pow. Nysa

zakupią

f sklejkę bukową gr. 5 mm

# sklejkę modelarską gr. 1,5 — 2 mm

9 tarcicę klon lub jawor gr. 35 mm kL I—III 20 m>

§ tarcicę brzozową gr. 6S mm kl.
» I—IV 100 m3

posiadają do upłynnienia

§ materiały elektrotechniczne

9 materiały śrubowe
oraz inne.

Informacji w sprawie upłynnienia

udzieli Dział Zaopatrzenia, tel.81-34

Paczków.

KW-29
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MICHAŁ WINIEWSKI

W analizach dotyczących kształtowania dochodów
ludności dużo miejsca poświęca się polityce płac.
Jest to słuszne, bowiem płace odgrywają decydują-
cą rolę w systemie podziału. Mniej wiemy o docho-
dach z pracy nie mających formy płacowej, szczegól-
nie o dochodach rolników. W ostatnim okresie coraz

więcej uwagi zwraca się na problem dochodów ze

świadczeń społecznych. Wiąże się to z nową polity-
ką, społeczną, prowadzoną w naszym kraju.
Jednak oparcie analiz wyłącznie na porównaniu ro-

dzajów dochodów i ich trendów rozwojowych może
okazać się niedostateczne, jeśli nie uwzględni się
przy tym zmian demograficznych, a szczególnie
w strukturze ludności według źródeł utrzymania.

W1970
roku przeszło połowa

ludności Polski była czynna
zawodowo i czerpała dochody

Z pracy, z czego 2/3 uzyskiwało do-
chody w formie płacy. Około 9 proc.
ludności uzyskiwało dochody z nie-
zarobkowych źródeł — z emerytur,
rent, stypendiów itp., czyli z fundu-
szów spożycia społecznego. W sumie
około 60 proc. ludności otrzymywało
swoje podstawowe dochody z pracy
lub z funduszów spożycia społeczne-
go i dzieliło się nimi z pozostałą
ludnością, stanowiącą około 40 proc.
ogółu. Należy przy tym zaznaczyć, że
także ludność pracująca część swo-

ich dochodów otrzymuje z fundu-
szów spożycia społecznego. W Pol-
sce, podobnie jak w większości kra-
jów średnio i wysoko rozwiniętych
dochody z pracy, i to w formie pła-
cy, odgrywają najważniejszą rolę w

systemie kształtowania . dochodów
ludności, pokrywają bowiem więcej
niż połowę kosztów spożycia.

W wieku uznanym w Polsce za

poprodukcyjny znajduje się obecnie
około 11 proc. ludności. Przeszło 2/5
tej populacji nadal pracuje i stano-
wi szacunkowo około 9 proc. ogólnej
liczby czynnych zawodowo. Jest to
wskaźnik^stosunkowo wysoki. Wyni-
ka on z 'sytuacji w polskim rolni-
ctwie, w którym przeważa gospodar-
ka indywidualna nie podlegająca do-
tychczas ubezpieczeniom emerytal-
nym, co m. in. wpływa na to, że
rolnicy są aktywni zawodowo do
późnej starości. Natomiast spośród
ogółu pracowników podlegających
tym ubezpieczeniom tylko około 2

proc. przekroczyło granicę wieku
produkcyjnego.

Równocześnie pewna część ludno-
ści w wieku produkcyjnym nie jest
aktywna z różnych względów, z któ-
rych najważniejsze to: pobieranie
nauki, obowiązki rodzinne, stan

zdrowotny itp. Grupa ta stanowi w

Polsce prawie 1/5 ogółu ludności w

wieku produkcyjnym. W sumie więc
wskaźnik aktywności zawodowej,
wynoszący w 1970 r. 50,5 proc., jest
niższy od wskaźnika ludności w wie-
ku produkcyjnym, który wynosił
56.2 oroc.

Wskaźnik czynnych zawodowo w

Polsce należy do najwyższych w

Europie, czego nie można twierdzić
o wskaźniku zatrudnienia, jeśli
uwzględni się tylko pracę najemną.
Wynosi on bowiem w Polsce około
31 nroc., a w takich kraiach jak
NRD, Szwecja, NRF i Wielka Bry-
tania — ponad 40 proc. I to również
tłumaczy się stosunkowo wysokim
w Polsce stanem aktywności zawo-

dowej w indywidualnym rolnictwie.

CECHY SZCZEGÓLNE
STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ

Wprawdzie wskaźnik udziału lud-
ności w wieku zdolności do pracy
kształtuje się w Polsce na przecięt-
nym europejskim poziomie, ale
strukturę demograficzną całej lud-
ności charakteryzują dwie cechy
szczególne, które wywierają, i będą
wywierały, istotny wpływ na życie
społeczno-gospodarcze. Po pierwsze
bardzo wysoki jest w Polsce udział
roczników w wieku przedprodukcyj-

nym, Jeden z najwyższych w Euro-
pie, a równocześnie stosunkowo ni-
ski jest udziaf roczników poproduk-
cyjnych; po drugie, tzw. piramida
charakteryzująca strukturę wieku
ma kształt bardzo wyszczerbiony, co

nie wynika z ogólnych prawidłowo-
ści demograficznych, lecz zostało
spowodowane wielkimi stratami wo-

jenńymi, Okoliczności te wywarły
jednak istotny wpływ na fluktuację
dotychczasowych trendów rozwoju
zasobów siły roboczej i częściowo
także aktywności zawodowej.

W 1950 roku ludność w wieku
przedprodukcyjnym stanowiła u nas

35 proc. ogółu ludności, jeszcze wyż-
szy był ten wskaźnik w 1960 roku,
wynosił bowiem 37,4 proc. W póź-
niejszych latach cechuje go już ten-

dencja malejąca, ale nadal zalicza
się on do najwyższych w Europie.
Stosunkowo niski, jeden z najniż-
szych w Europie był (i jest) u nas

udział ludności .wieku poprodukcyj-
nego. W 1950 r. wynosił on, przy
przyjętych u nas granicach wieku
emerytalnego, 7 proc. w następnych
latach stale, choć nierównomiernie,
wzrastał i w 1970 r. osiągnął poziom
10,9 proc. Natomiast dość duży
był udział ludności w wieku
produkcyjnym, gdyż w 1950 r. wy-
nosił 57,9 proc. W następnym okre-
sie zmalał i w 1960 r. obejmował
54,6 proc! ludności, aby w 1970 r.

ponownie wzrosnąć do 56,2 proc.

Opierając się na analizie dotych-
czasowych trendów struktury demo-
graficznej i występujących tenden-
cji rozwojowych, opracowana zosta-
ła prognoza ludności do końca wie-
ku. Przewiduje ona dalszy, choć nie-
równomierny spadek udziału ludno-
ści w Wieku przedprodukcyjnym (po
1985 r. nawet spadek absolutny); dal-
szy, także nierównomierny wzrost
udziału ludności w wieku poproduk-
cyjnym, najmniejszy w najbliższym
dziesięcioleciu oraz znaczny wzrost
udziału ludności wieku produkcyjne-
go w najbliższym dziesięcioleciu (do
poziomu około 61 proc.), przy dalszej
tendencji stabilizacyjnej lub też lek-
ko wzrastającej pod koniec wieku.

W 1950 r. wskaźnik czynnych za-

wodowo był w Polsce bardzo wyso-
ki, gdyż wynosił prawie 50 proc.
W następnych latach zanotowano je-
go względny spadek, który wynikał
raczej ze znacznego wzrostu udziału
ludności wieku przedprodukcyjnego
oraz mniej znacznego wzrostu udzia-
łu roczników poprodukcyjnych.
W 1970 r. ludność aktywna zawodo-
wo ponownie stanowiła już więk-

. szość ludności i według przyjętych
założeń prognostycznych w 1980 r.

jej udział w ludności ogółem wzro-

śnie do powyżej 55 proc.; dopiero
w późniejszych latach rozpocznie się
powolny spadek trendu wskaźnika
aktywności zawodowej.

ROLA DOCHODÓW

Wskaźnik aktywności zawodowej
może być równocześnie traktowany
jako element wskaźnika źródeł do-
chodowych, wskazuje bowiem dla ja-
kiej części ludności podstawowym
źródłem utrzymania są dochody z

pracy. Prognoza wzrostu wskaźnika
aktywności zawodowej w najbliż-

szym 10-leciu 1 tylko nieznacznego
jego spadku w następnym okresie
jest zarazem wskazówką, że rola do-
chodów z pracy w ogólnym podzia-
le dochodów będzie wzrastać przy-
najmniej jeżeli chodzi o zakres osób
podlegających ich oddziaływaniu.
Już z tej racji maleć będzie zakres
osób pozostających na utrzymaniu
pracujących, czyli że maleć będzie
tzw. wskaźnik obwożenia. Jednak
ten ostatni wskaźnik będzie malał
nie tylko' z racji wzrostu aktywno-
ści zawodowej.

Prognoza przewiduje, że wskaźnik
zatrudnionych poza rolnictwem bę-
dzie nadal wzrastać a czynnych w

rolnictwie maleć. Wobec tego, że
wszyscy zatrudnieni poza rolnictwem
korzystają z ubezpieczeń emerytal-
nych i rentowych, uzyskają oni pra-
wo do własnych dochodów z ubez-
pieczeń społecznych wówczas, gdy
mie mogą ich uzyskiwać z pracy.
Oznacza to, że ludzie ci po utracie
dochodów z pracy nie przechodzą
do grupy osób utrzymywanych przez
pracujących, lecz stają się ludźmi
mającymi niezarobkowe źródła u-

trzymania. Gdy w 1950 r. tylko 4

proc. ludności miało niezarobkowe
źródła utrzymania (nie tylko z racji
otrzymywanych rent), to w 1960 r.

już 6,4 proc., a w 1970 r. 9,2 proc.
Przewiduje się, że wskaźnik ten wy-
niesie w 1980 r., co najmniej 12 proc.,
aw1990r.16proc.

A więc przy słabnącym średnio-
rocznym tempie wzrostu ogółu lud-
ności po 1960 r. zanotowano rosną-
ce tempo wzrostu liczby ludności
utrzymującej się z pracy, znacznie
wyższe od tempa wzrostu ogółu lud-
ności. Ta tendencja będzie się także
przejawiać w najbliższym 10-leciu
i dopiero po 1980 r. tempo wzrostu

liczby aktywnych zawodowo zacznie
maleć i zrówna się lub nawet bę-
dzie niższe od tempa ogólnego wzro-

stu ludności.

Przez wszystkie te lata tempo
wzrostu ludności utrzymującej się ze

źródeł niezarobkowych było znacz-

nie wyższe od wzrostu liczby aktyw-
nych zawodowo. Tak też będzie i w

przyszłości, z tym, że kierunki tren-
dów zmian były i będą przeciw-
stawne. Jeśli dotychczas wzrastało
i nadal do 1980 r. będzie zwiększać
się średnioroczne tempo wzrostu

liczby aktywnych zawodowo, to ma-

lało i nadal do 1980 r. będzie maleć
tempo wzrostu liczby utrzymujących
się -ze źródeł niezarobkowych,- ale
zawsze było i będzie. znacznie wyż-
sze od tego, jakie cechuje wzrost

liczby uzyskujących dochody z pra-
cy, z tym że w latach 1950—1970
było ono czterokrotnie wyższe, a w

latach 1970—1990 będzie przeszło
trzykrotnie wyższe; najmniejsze róż-
nice v,T tempie wzrostu, bo tylko-
dwukrotne, wystąpią w obecnym
dziesięcioleciu.

Różnice między tempem zmian
struktury ludności wg źródeł utrzy-
mania w najbliższym dziesięcioleciu
a tempem wzrostu w wyrazie abso-
lutnym nie powinny prowadzić do
nieporozumień. Jest prawdą, że w

ujęciu strukturalnym wzrost udzia-
łu ludności utrzymującej się z pra-
cy będzie w tym czasie wyższy'' od
wzrostu udziału tych, którzy mają
niezarobkowe źródła utrzymania,
ale tempo wzrostu tej ostatniej gru-
py ludności w wyrazie absolutnym
będzie, jak już powiedzieliśmy, pra-
wie dwukrotnie większe od tempa
wzrostu liczby uzyskujących docho-
dy z pracy. W następnym okresie
przewaga tempa wzrostu liczby lud-
ności o niezarobkowych źródłach u-

trzymania zwielokrotnia się. Ta po-
zorna sprzeczność między absolut-
nym tempem wzrostu a tempem
zmian struktury wynika z nieu-
względnienia w tej analizie wpływu
zmian liczby i udziału ludności
utrzymywanej, zmian, które cechu-
ją silne ujemne tendencje, co do-
datkowo wpływa na zwiększenie
udziału ludności utrzymującej się z

pracy.

WNIOSKI DO DYSKUSJI

Z przeprowadzonej analizy wyni-
ka wiele istotnych wniosków do dy-
skusji nad kierunkami rozwoju po-
lityki kształtowania dochodów lud-
ności. Wskaźnik wzrostu funduszów
spożycia społecznego, a tym samym
średnioroczne tempo wzrostu tych
funduszów musi znacznie przewyż-
szać tempo wzrostu funduszu docho-
dów z pracy, nawet w przypadku
nierozszerzenia zakresu zabezpiecze-
nia społecznego. Wynika to bowiem
z samych zmian demograficznych.
Konieczność rozszerzenia zakresu
przedmiotowego oraz poziomu
świadczeń społecznych tempo to

zwiększy dodatkowo.

Jednak wysokie tempo wzrostn
funduszów spożycia społecznego nie
cdbija się ujemnie na wzroście fun-
duszu dochodów z pracy, a tym bar-
dziej przeciętnych dochodów z pra-
cy w przeliczeniu na jednego pracu-
jącego z tego względu, że utrzymu-
jących się z pracy jest obecnie pra-
wie sześciokrotnie więcej od utrzy-
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System olimpiad słiąży kształceniu młodzieży wybitnie uzdolnionej. Na zdjęciu: Grzegorz Andrzejczak —

zwycięzca Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Fot. CAT

SPOJRZĘ
W PRZYSZŁO
ANTONI RAJKIEWICZ

Minął półmetek obecnego planu 5-let niego. Wszystko wskazuje na to , że je-
go zadania zostaną znacznie przekroczone. Będą też realizowane uchwały VI

Zjazdu PZPR w zakresie polityki społecznej. Warto Więc obecnie zastanowić
się i podyskutować nad zamierzeniami na następne pięciolecie, tym bardziej,
że najbliższe dwa lata powinny upłynąć pod znakiem przygotowań do wpro-
wadzania w życie nowych bardziej kompleksowych i efektywnych rozwią-
żań. Nie ulega przy tym wątpliwości, że waga zagadnień społecznych będzie
nadal wzrastała i coraz powszechniej konstruowany będzie mechanizm sprzę-
żeń zwrotnych między wzrostem gospodarczym i postępem społecznym.

ZA
punkt wyjścia weźmy prognozy demografii.

Wynika z nich, że w latach 1976 — 1980 utrzy-
mywać się będzie tendencja wysokiej liczby uro-

dzeń i zawieranych małżeństw. Zakłada się, że w tym
okresie urodzi się ok. 2920 tys. dzieci wobec 2890 tys.

>w „latach .Ł971-nl975 i zawartych-zostanie ok. 1,6 min

małżeństw, wobec 1570 tys. w latach 1971—1975.
W sumie liczba rodzin wzrośnie z ok. 8930 ty»,
w 1975 r. do 9770 tys. w 1980 r., a gospodarstw do-
mowych z 10250 tys. do. 11320 tys.

Równocześnie wzrośnie liczba ludności w wieku
emerytalnym (mężczyźni powyżej 65 lat, kobiety po-
wyżej 60 lat) o 1280 tys., w tym liczba osób upraw-
nionych do pobierania emerytur pracowniczych wy-
płacanych w obecnym systemie ubezpieczeń społecz-
nych wyniesie ok. 800 tys. osób.

Te procesy wzmagać będą zapotrzebowanie na no-

we mieszkania oraz urządzenia, usługi i świadczenia
socjalne. Za zadanie najważniejsze w dziedzinie wa-

runków życia ludności a najbardziej odczuwalne dla
młodej generacji, należy uznać zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych. W latach 1976 — 1980 po rąz pierw-
szy w okresie powojennym liczba oddawanych do
użytku mieszkań zrówna się z liczbą zawartych mał-
żeństw. Planuje się mianowicie, że ną- ok. 1.6 min
małżeństw przypadnie ok. 1,6 min mieszkań oddawa-
nych do użytku. Dzięki konsekwentnej realizacji pro-
gramu budownictwa mieszkaniowego setki tysięcy
młodych -małżeństw uzyska samodzielne mieszkania
i równocześnie skróci się okres wyczekiwania na ni«
dla pozostałych członków i kandydatów spółdzielni
lokatorskich i własnościowych.

Możliwość wcześniejszego' otrzymania mieszkania
samodzielnego i o wyższym standardzie niewątpliwie

•wzmoże tendencje do. gromadzenia oszczędności celo-
wych i tym samym wpłynie na racjonalizację bie-
żących zakupów1 konsumpcyjnych. Tendencję tę zwłasz-
cza podtrzyma rosnące dążenie do nowoczesnego
i funkcjonalnego urządzenia mieszkania. W konsek-
wencji następować będą dalsze zmiany w strukturze
popytu i konsumpcji w kierunku przeznaczania cófaz
większej części dochodpw na zaspokajanie kompleksu
potrzeb mieszkaniowych. Przyjąć można, że udział wy-
datków z tego tytułu wzrośnie' w budżetach rodiin
pracowniczych'z ok. 10 proc. w 1970 r. i 14 proc. w

1975 r. do ok. '18 20 proc. w 1980 r.

Z kolei budowa nowych osiedli mieszkaniowych w

miastach, i rozbudowa wsi gminnych wymagać będzie
Inwestycji komplementarnych w postaci urządzeń in-

frastruktury społecznej. Powinny one odpowiadać za-

sadzie komleksowego zaspokajania potfzeb -oświato-
wych, kulturalnych i rekreacyjnych w środowisku za-

mieszkania z wiodącą rolą szkoły środowiskowej, wy-
posażonej w nowoczesne urządzenia oraz posiadają-
cej ogólnodostępną bibliotekę, salę widowiskową,
gimnastyczną, • boisko, basen itp. W przypadku braku
środków na jednorazowe pełne ukształtowanie takie-
go nowoczesnego ośrodka, warto by( chyba jego kon-
cepcję realizować etapami według przyjętego planu
zasosoodarowania przestrzennego.

Wśród urządzeń socjalnych służących dziecku zde-
cydowani preferencje uzyskać musi rozbudowa przed-
szkoli. Wzrost liczby miejsc w przedszkolach o jedną
trzecią zapewni upowszechnienie wychowania przed-
szkolnego dzieci rozpoczynających w następnym roku
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Ważną sprawą w najbliższej przyszłości będzie dbałość o ludzi w podeszłym wieku, zapewnienie im spokoj-
nego i pogodnego życia.* Fot. ALEKSANDER JAŁOSIlSTSKl
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Terminowi „planowanie społeczne" nadaje się róine znaczenie. W szerszym
pojęciu termin ten obejmuje całokształt rozwoju danego kraju wraz ze sto-
sunkami ekonomicznymi, w węższym — programowanie warunków życia lud-
ności i stosunków społecznych. Niektórzy pojmuję planowanie społeczne ja-
ko planowanie poszczególnych dziedzin życia społecznego (zdrowie, szkol-
nictwo I In.), czy też rozwoju zakładowych usług socjalnych oraz kulturalnych.
W ostatnich latach rozwinęła się w wielu krajach dyskusja na temat metodolo-
gii planowania społecznego. W naszym piśmie znalazła ona swoje odbicie
m.ln. w artykułach dr ZDZISŁAWY CZYŻOWSKIEJ — wicedyrektora Zespołu
Planowania Społecznego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i mgr
FRANCISZKA KACZMARKA — dyrektora socjalnego Huty Warszawa*). Poniżej
publikujemy wypowiedź na ten — tak aktualny obecnie problem — profesora
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Braty sławie dr. JÓZEFA , MIHALIKA.
nych. REDAKCJA

fikacjl potrzeb społecznych oraz priorytetów Ich za-

spokajania. Następne zadania to: badanie szerokie-

go kompleksu społecznych aspektów reprodukcji za-

sobów pracy, miejsca człowieka w produkcji i w

społeczeństwie, społeczne aspekty procesów pierwot-
nego i wtórnego podziału; zabezpieczenie społeczne
w sensie realizacji zaspokojenia pozarynkowych po-
trzeb społecznych, potrzeby z dziedziny szkolnictwa,
opieki zdrowotnej, zabezpieczenia emerytalnego, opie-
ki nad dzieckiem, warunków mieszkaniowych,
aprowizacji, żywienia zbiorowego 1 usług socjalnych.

Niezmiernie ważna jest też analiza społecznego sys-
temu wartości, stosunku do pracy, techniki, do ruchu

racjonalizatorskiego i wynalazczości, do spożycia,
oszczędzania itp., umożliwiająca planowanie zmian
strukturalnych i Instytucjonalnych, kształtowanie
stosunków i procesów społecznych, między Innymi
procesu integracji krajów socjalistycznych; tworzenie
Środowiska pracy 1 życia; formowanie struktury spo-
łecznej, ruchliwość pionowa i geograficzna ludności.

Przy opracowaniu planów społecznych możne do-

konywać wyboru. Cele 1 wartości społeczne wiąż*
się tu i zadaniami wzrostu ekonomicznego. Planowana

produkcja towarów i rozwój usług powinny być trak-

RÓŹNE METODY

STUDIA nad problemami planowego rozwoju

krajów socjalistycznych wykazują, iż rozwój ten

jest procesem jednolitym, obejmującym zarówno

ekonomiczne, jak i społeczne aspekty. W tej pełnej
Jednolitości można Jednak odróżnić specyfikę wzrostu

ekonomicznego i postępu społecznego. Wzrost ekono-

miczny obok wzrostu produkcji i dochodu narodowe-

go, obejmuje zmiany w strukturze ekonomicznej, ulep-
szanie technologii, wzrost oszczędności 1 inwestycji,
rozwój Instytucji gospodarczych, doskonalenie mecha-
nizmu zarządzania itp. Postęp społeczny obok po-
lepszania poziomu życia obejmuje zmiany w Insty-
tucjach społecznych oraz doskonalenie stosunków spo-
łecznych 1 wartości, które zwiększają zdolność spo-
łeczeństwa do trwałego podnoszenia poziomu swego
iyna. Na przykład może to dotyczyć zmian w struk-
tur»* społecznej, które optymalizują ruchliwość spo-
łeczną i wyrównują szanse awansu, aktywizują sto-

sunek do pracy, poczucie odpowiedzialności, wpły-
wają na wzrost inicjatywy 1 współzawodnictwa, zwięk-
szenie udziału pracujących w zarządzaniu i admi-

nistracji itp.
A więc, jeśli istnieje system planowania ekono-

micznego, powinien również istnieć system planowa-
nia społecznego rozwoju. Tylko jaki system? Z pun-
ktu 'widzenia planowania i statystyki wzrost eko-

nomiczny jest łatwiejszy do określenia, aniżeli po-

stęp społeczny. Wzrost ekonomiczny może być mie-

rzony za pomocą makro-wskaźnika, jakim jest do-
chód narodowy liczony na jednego mieszkańca, war-

tość produkcji itp. Natomiast niemożliwe wydaje się
— przynajmniej przy obecnym stanie wiedzy —

określenie tempa rozwoju społecznego oraz wyraże-
nie go przy pomocy liczb czy też wskaźników. Nie
da się przecież mierzyć postępu społecznego wska-
źnikami pieniężnymi. Życie ludzkie nie jest towarem

rynkowym, który można ocenić przy pomocy pie-
niądza, podobnie jak nie można w formie pieniężnej
wyrazić rozwoju intelektualnego i warunków społecz-
nych jednostki czy kolektywu.

Niektóre elementy postępu technicznego takie, jak:
ochrona zdrowia, kształcenie, zabezpieczenie społeczne,

PLANOWANIE

JÓZEF MIHALIK

warunki mieszkaniowe dają się oczywiście mierzyć
dokładnie, ale nie przy pomocy wielkości ekonomicz-

nych, a jeżeli tak— to tylko w formie pośredniej.
Jakie więc czynniki można uwzględnić w plano-

waniu społecznym?

KRĄG ZAGADNIEŃ

Wychodząc z koncepcji jednolitego procesu rozwoju,
można powiedzieć z pewnym uproszczeniem, że czyn-
nikiem integrującym planowanie społeczne jest podno-
szenie poziomu życiowego, stanowiące główny cel tego
rozwoju. Oprócz tego wspólnego celu istnieje jednak
wiele celów specyficznych, gdyż w poziomie życia
nie mieści się cały kompleks problematyki społecz-
nej. Chodzi tu o poprawę struktury socjalnej spo-
łeczeństwa, o przewidywanie i popieranie postępo-
wych zmian społeczno-ekonomicznych, które warun-

kują racjonalne i efektywne wykorzystywanie istnie-

jących zasobów ludzkich oraz wszechstronny rozwój
jednostki 1 kolektywów ludzkich.

Jednym z najważniejszych zadań planowania spo-
łecznego jest więc niewątpliwie opracowanie klasy-

towane Jako irodek realizacji celów społecznych. Przy
takim podejściu planowanie ekonomiczne jest więc
podporządkowane szeroko rozumianemu planowaniu
społecznemu. Jego znaczenie tkwi głównie w opra-
cowaniu ogólnej koncepcji rozwoju. Nieodzowne są
tu badania stosunków: człowiek a ^ system kształto-
wania struktury socjalnej i modelowanie społeczeń-
stwa. Jednakże ta problematyka ogólnospołeczna jest
uwarunkowana zjawiskami zachodzącymi w mikro-

sferze, stąd potrzeba planowania społeczeństwa w uję-
ciu terytorialnym, a także w ramach przedsiębiorstw
i organizacji. Chodzi o regulowanie życia społecz-
nego w kolektywie, regulowanie społecznych kon-

sekwencji postępu naukowo-technicznego, przezwycię-
żenie różnic społeczno-ekonomicznych między pracow-
nikami, w warunkach pracy, pełniejsze zaspokaja-
nie materialnych potrzeb pracowników oraz rozwi-

janie ich zawodowej, społecznej i politycznej aktyw-
ności.

Plan socjalny łączy się więc ze wszystkimi podsta-
wowymi częściami planu produkcji, tworząc wraz z

nimi jednolity, kompleksowy program działalności

produkcyjno-gospodarczej i socjalnej przedsiębiorstwa.

łatniela w praktyce różnorodne sposoby podejścia
do ptenowMia ^ołecznego w «to-tall. Na przy-
kład w Związku Radzieckim traktuje się je jako
Ził sOWMO planowania społecznego
^tSUSSSTSnJ^ roboczej, kolektywie.
SetW przedsiębiorstw tworzą plany rozwoju społecz-
nego kolektywów przemysłowych: podobne plany opra-
cowwane są w sowchozach, w przedsiębiorstwach
haSwych, w organizacjach naukowo-badawczych

1 Czechosłowacji dyskusja na temat planowania
społecznego znajduje się doptoro. w fazie początko-
wi Nie znaczy to, że nie poświęca się uwagi pla-
nowemu regulowaniu rozwoju społecznego w ra-

mach gospodarki narodowej. System planowania gos-
podarki narodowej nakreśla i wyróżnia politykę eko-

nomiczną i apołeczną. Społeczne aspekty rozwoju uję-
trasaw formie praw socjalnych, włączone do kon-

stytucji oras Innych aktów ustawodawczych.
W Bułgarii w planach rozwoju gospodarczego kła-

dzie ale również nacisk na sprawy społecznę, nie

tylko w treści ale w samej strukturze planu.
We wszystkich krajach socjalistycznych odczuwa się

J^pnit potrzebę doskonalenia metod planowania spo-

fiCZDfitfOi

Zwrócenie uwagi na znaczenie planowania społeczne-
go nie oznacza stawiania Jakichś nowych żądań w spra-
wie zabezpieczenia społecznego. Poziom zabezpiecze-
nia społecznego jest w krajach spcjallstycznych bar-
dzo wysoki, zdecydowanie wyższy niż w rozwiniętych
państwach kapitalistycznych. W ciągu ubiegłych pięt-
nastu lat we wszystkich krajach socjalistycznych tem-

po wzrostu społecznych funduszy spożycia przewyż-
szało tempo wzrostu płac, tBk będzie również w przy-
szłości. I to właśnie wymaga skupienia uwagi na

moralnych bodźcach rozwoju, a Jest to sfera oddzia-

ływania społecznego. Chodzi o lepsze, pełniejsze wy-

korzystywanie Infrastruktury społecznej, o wykorzy-
stanie w większym stopniu niż dotąd zdobyczy soc-

jalnych, które pracujący człowiek Jut posiada.
Ógromne rezerwy, które tkwią w rozwiniętej społecz-

nej Infrastrukturze społeczeństwa socjalistycznego mo-

gą się bowiem wyzwolić w sposób bardziej skuteczny
tylko poprzez skoncentrowanie uwagi na roli czynnika
ludzkiego w procesie pracy I poza nim. W ten sposób
można zaktywizować nagromadzony potencjał w dzie-
dzlnla wykształcenia 1 wychowania. Tworzyć warunki

rozwoju sił wytwórczych 1 Inicjatywy jednostek.
Jeśli pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych

uznajemy za cel nadrzędny — to zadaniem niezbę-
dnym jest ustalanie hierarchii tych potrzeb, a więc
planowanie ich Intensywnego zaspokajania. Pamiętaj-
my, te — Jak dotąd — na wiele dziedzin życia
społecznego umiemy oddziaływać tylko pośrednio. Jest

sprawą dużej wagi opracowanie metod klasyfikacji
potrzeb społecznych i mierzenia stopnia ich zaspo-
kojenia. ustalanie właściwych preferencji w spożvciu
społecznym, a więc znalezienie ilościowych i Jakościo-

wych wyznaczników rozwoju społecznego zarówno w

skali całego społeczeństwa, jak 1 kolektywach zakła-

dowych 1 w rodzinach.

•) Zdzisława Czyżowska: „W poszukiwaniu metod pla-
now. - mla społecznego" (ZG nr 28 z 1972 r.) Tejże autorki
artykuł pt.: „A może Jednolity system plan6w socjalnych
<2G nr 81 z 1973 r.) oraz Franciszek Kaczmarek „Plany so-

cjalne w praktyce" (ZG nr 3 s 1973 r.>.

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
DOKOŃCZENIE ZE STR. 7

życia naukę w szkołach podstawowych w miastach.
Równocześnie na wsi można rozwijać — obok budo-

wy przedszkoli w większych skupiskach ludności,
przede wszystkim zaś na terenie wsi gminnych —

wszystkie inne formy wychowania przedszkolnego. W
sumie odsetek dzieci w wieku 3 — 6 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym wzrośnie z ok. 30 proc.
w 1975 r, do ok. 60 proc. w 1980 r. Natomiast niższe

tempo wykaże przyrost miejsc w żłobkach, z ok. 80

•tys. w 1975 r. do 112 tys. w 1980 r., co oznacza możli-
wość objęcia opieką żłobkową około 7 proc. ogółu
dzieci (w miastach 14 proc.) w wieku do 2 lat. Tak

więc zdecydowana większość małych dzieci korzystać
będzie z opieki domowej. Sprzyjać jej będzie udosko-

nalony system urlopów macierzyńskich i opiekuńczych,
Zatrudnianie kobiet w niepełnym wymiarze obowią-
zującego czasu pracy, rozwój zajęć nakładczych
i usług wykonywanych w domu oraz zanowiedziana
na VII Plenum KC PZPR reforma zasiłków rodzin-

nych.

Zreformowany system zasiłków rodzinnych wraz

z systemem stypendialnym oraz siecią placówek opie-
ki nad dzieck'em należeć będzie do preferowanych
dziedzin polityki społecznej. Chodzi bowiem o to,
aby każde dziecko — ucząc się w szkole podstawowej
lub w szkole szczebla średniego — miało zapewniony
zorganizowany wypoczynek co najmniej w okres'e

jednego turnusu w roku. Do zrealizowania tego za-

mierzenia przyczyni się rozwój kolonii, obozów, biwa-

ków, półkolonii, wczasów miejskich dla dzieci wiejs-
kich, wczasów rodzinnych itp. W okresie letnim na

teren wsi można kierować — w ramach praktyk wa-

kacyjnych — mtodz^ż studencką w celu organizowa-
nia opieki nad dziećmi.

KSZTAŁCENIE

Wzrastającej roli wykształcenia jako czynnika pod-
noszenia indywidualnej i społecznej wydajności pra-
cy, a tym samvm i poprawy warunków życia ludno-

ści, odpowiadać muszą zmiany w systemie szkolnic-
twa. Należy więc oczekiwać zaintensyfikowania dzia-

łań, zmierzających do podniesienia kwalifikacji na-

uczycieli oraz modernizacji planów i programów na-

uczania, podręczników oraz wyposażenia szkół w no-

woczesne pomoce i urządzenia dydaktyczne.

W latach 1976—1980 zostanie zakończony I etap
przebudowy sieci szkolnej oraz upowszechnione wy-
kształcenie szczebla średniego. Wszyscy absolwenci

dzisiejszych 8-klasowvch szkół podstawowych, zdolni
do dalszej nauki, będą mogli kształcić się w szkołach
szczebla średniego, a dzieci wymagające szczególnej
©p!eki obiete zostaną szkolnictwem specjalnym. Roz-

winą się niewątpliwie różne formy przygotowania za-

wodowego dla młodzieży mniej uzdolnionej oraz ob-

jętej posterowaniem resocjalizacyjnym.
Poradnictwem wychowawczym, orientacją szkolną

1 zawodową kierować będą poradnie wychowawczo-
zawodowe. Wzrośnie przy tym rola I odpowiedzial-
ność nauczycieli-wychowawców za pomoc w wyborze
kierunku dalszego kształcenia oraz zawodu przez
młodzież. Powszechnie wprowadzone zostaną karty
ucznia, rejestruiące jego rozwój, postępy w nauce oraz

predyspozycje. System olimpiad oraz konkursów wie-

dzy i sprawności sprzyjać będzie ujawnianiu się jed-
nostek szczególnie uzdolnionych, które uzyskają prefe-
rencje w zdobvwaniu wykształcenia i wykonywania
pracy wyzwalającej inwencję twórczą.

W latach 1976—80 kontynuowane będą prace ba-
dawcze oraz eksperymenty, które umożliwią przepro-
wadzenie do końca w następnym dziesięcioleciu re-

formy oświaty według zaakceptowanych zasad przed-
stawionych przez Komitet Ekspertów d/s Oświaty.
Rzecz jasna, że muszą tu być brane pod uwagę wa-

runki i potrzeby poszczególnych regionów kraju, dzia-
dów i gałęzi produkcji (w szczególności rolnictwa
1 budownictwa) oraz zawodów i specjalności.

Liczba studentów, w ukształtowanej obecnie i usta-

bilizowanej sieci szkół wyższych, wzrośnie zapewne
zok.400tys.w1975r.dook.460tys.w1980r.,
tj. o ok. 15 proc. raczej równomiernie na studiach

stacjonarnych i dla pracujących. Wymagać to będzie
znacznych nakładów na budowę pomieszczeń dydak-
tycznych, domów studenckich (przyrost miejsc w tych
domach powinien wynieść co najmniej 43 tys ), sto-

łówek (przyrost miejsc ó 10,5 tys.) urządzeń sporto-
wo-rekreacyjnych oraz mieszkań dla nauczycieli
akademickich.

Szacuje się, że w latach 1976—1980 ok. 2,2 min

absolwentów szkół szczebla średniego i wyższego,
bezpośrednio po ukończeniu nauki w szkole, podej-
mie pracę zarobkową (tj. o ok. 200 tvs. więcej niż
w latach 1971—1975). Ponad pół miliona osób pod-
niesie swój poziom wykształcenia dzięki ukończeniu
szkół dla pracujących, oraz studiów podyplomowych.

W szkołach wyższych niewątpliwie uzyskają pre-
ferencje kierunki kształcące 1 dokształcające nauczy-
cieli oraz specjalistów w dziedzinie informatyki
1 usług, zaś na wszystkich szczeblach szkolnictwa
zwróci się szczególną uwagę na podniesienie poziomu
nauczania języków obcych, jako czynnika sprzyja-
jącego poznawaniu dorobku innych krajów i zacieś-
nianiu współpracy międzynarodowej, ułatwiającego
kontakty międzyludzkie oraz obsługę wzrastającego
ruchu turystycznego.

KULTURA I SZTUKA

Na rozwój osobowości, tego szczególnie ważnego
elementu socjalistycznego systemu wartości, oraz na

podniesienie ogólnego poziomu życia i stosunków

międzyludzkich szczególny wpływ ma zaspokajanie
potrzeb duchowych przez dzieła tworzone w sferze
kultury i sztuki. Następne lata powinny się charak-

teryzować znacznym ożywieniem twórczości kultural-

nej zgodnej z Ideowymi założeniami socjalizmu słu-

żącej jego umocnieniu. Wymagać to będzie nie-

wątpliwie koncentracji wysiłków i środków, które
w pewnym stopniu skompensuje wzmożone spożycie
dóbr i usług kulturalnych coraz wyższej jakości. Na-

stąpi znaczny rozwój telewizji i radia, podniesie się
nakład czasopism i zwiększy liczba wydawanych ty-
tułów książek.

Miejmy nadzieję, że nastąpi zasadnicza rozbudowa
tzw. przemysłu rozrywkowego zapewniającego godzi-
we spędzenie czasu w odpowiednich lokalach, przy

bogatszym programie Imprez estradowych, telewizyj-
nych I radiowych.

Miejmy nadzieję, że teatry i placówki muzyczne,
kina zwiększą częstotliwość przedstawień i to tych
cieszących się zainteresowaniem publiczności, co by
skutecznie przeciwdziałało tendencji spadku frek-

wencji oraz wzrostu nakładów społecznych na ich

utrzymanie.

Wydaje się niezbędne, żeby placówki kultury,
o ustabilizowanej sieci, były modernizowane oraz

rozbudowywane zgodnie z odczuwalnymi potrzebami
poszczególnych skupisk ludności i powstawały przede
wszystkim w środowiskach zamieszkania z reguły w

powiązaniu z placówkami oświatowymi i rekreacyj-
nymi.

Wszystko to, a więc rozszerzenie twórczości kultu-

ralnej i podniesienie jej jakości, rozwój sztuki oraz

znaczne zwiększenie produkcji dóbr i podaży zróżni-

cowanych usług, będzie sprzyjać zaspokojeniu stale

rosnących potrzeb kulturalnych i wpłynie na zmianę
rozmiarów oraz struktury wydatków na ten cel z do-
chodów . osobistych ludności (obecnie kształtują się
one na poziomie ok. 600 zł rocznie na 1 mieszkańca
.wobec ponad 2000 zł przeznaczonych na alkohol i ty-
toń).

OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA

Ochrona zdrowia w latach 1976—1980 korzystać
będzie niewątpliwie z priorytetów inwestycyjnych
w sferze kulturalno-socjalnej. Środki państwowe, po-

większone składkami pieniężnymi ludności na Naro-

dowy Fundusz Ochrony Zdrowia oraz czynami spo-
łecznymi, kierowane będą przede wszystkim na bu-

dowę i modernizację szpitali oraz ośródków zdrowia.

Ogólna liczba łóżek w szpitalach wzrośnie o 38 tys.,
tj. o 15,5 proc., zaś liczba ośrodków zdrowia O 215,
tj. o 7 proc. Równocześnie będzie się rozwijać 1 mo-

dernizować sieć pogotowia ratunkowego, nabierają-
cego szczególnego znaczenia w okresie nasilania się
wypadków drogowych, zatruć substancjami chemicz-

nymi i urazów powodowanych urządzeniami mecha-

nicznymi.

Nastąpi dalsze wzmocnienie podstawowego kierun-
ku działalności naszego systemu ochrony zdrowia, tj.
profilaktyki. Wyrazi się to m.ln. w rozwoju różnego
rodzaju poradni, przeprowadzeniu powtarzalnych
powszechnych badań ludności, w działaniu służb

medycznych w szkołach i w środowiskach pracy
oraz programowaniu zasad racjonalnego wyżywienia
i trybu życia.

W celu unowocześnienia metod zapobiegania I le-
czenia oraz kształcenia i doskonalenia odpowiednich
specjalistów w zakresie chorób o szczególnym natę-
żeniu i zagrożeniu, przystąpi się do budowy central-

nych placówek ochrony zdrowia zajmujących się no-

wotworami (centrum onkologiczne), chorobami krą-
żenia i serca (centrum kardiologiczne) oraz chorobami
wieku podeszłego (centrum geriatryczne wraz z ze-

społem opieki społecznej dla ludzi niedołężnych).
Placówki te łącznie z oddanym do użytku w latach
1976—80 Centrum Zdrowia Dziecka, zostaną zbudo-
wane ze składek ludności i w związku z tym pro-
ces ich tworzenia, oraz działalność będą stanowiły
przedmiot ^czególnego zainteresowania społeczeń-
stwa. Dla środowiska pracowników służby zdrowia
stać się one powinny obiektami wzorcowymi pod
względem urządzeń, metod leczenia, obsługi chorego
1 organizacji.

W dziedzinie opieki społecznej sprawą chyba naj-
istotniejszą będzie dalsza rozbudowa domów dla osób

przewlekle chorych oraz niedołężnych. Znacznie roz-

szerzy się zakres opieki otwartej przez zwiększeni*
liczby pielęgniarek środowiskowych, opiekunów spo-
łecznych oraz asystentek socjalnych, opiekujących
się ludźmi chorymi i samotnymi w podeszłym wieku.

KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA
I WYPOCZYNEK

W dziedzinie kultury fizycznej nastąpi niewątpliwie
koncentracja wysiłków 1 środków na środowisku

młodzieży uczącej się. Chodzi bowiem o racjonalny
rozwój fizyczny młodego człowieka. W latach
1976—1980 przystąp) się do seryjnej budowy basenów

krytych oraz powszechnego zakładania boisk i urzą-
dzeń sportowych zespolonych ze szkołami środowis-

kowymi w nowych osiedlach i wsiach gminnych.

ZajęcU 1 imprezy sportowe staną się Jedną t pre-
ferowanych form spędzania czasu wolnego, powinny
też one wpływać na zmianę struktury wydatków
z dochodów osobistych.

Lata 1976—1980 wymagać więc będą stworzenia

swego rodzaju przemysłu rekreacyjno-turystycznego^
w którym obowiązywać będą zasady swobodnego wy-

boru miejsca, formy 1 czasu wypoczynku. W tym
celu konieczne jest tworzenie regionalnych przedsię-
biorstw turystycznych, sprawujących gestię nad miej-
scową bazą usługową oraz dbających o jej rozwój
I eksploatację; Jako podstawowy model inwestycji
rekreacyjnych przyjąć należy kompleksową rozbudo-

wę bazy ogólnodostępnej i czynnej P»zea, cały rok.
Sieć schronisk, placówek gastronoroiczpych, obiek-

tów zabytkowych odpowiednio zagospodarowanych,
strzeżone trasy w parkach narodowych, rezerwaty
przyrody, folkloru oraz techniki powinny sprzyjać
rozwojowi masowej turystyki krajowej i zagranicz-
nej.

Zakłada sie, ie w latach 1976—1980 co najmniej jed-
na piata rodzin polskich spędzać będzie urlop za

granicą. A więc również i Polska musi się przygo-
tować do przyjmowania analogicznej liczby turystów
zagranicznych.

POPRAWA WARUNKÓW PRACY

Niezmiernie ważnym czynnikiem wpływającym na

wydajność pracy i zdrowie pracowników będzie dal-
sza poprawa materialnych i socjalnych warunków
oraz organizacji środowiska pracy. W tym celu we

wszystkich przedsiębiorstwach warto by układać i re-

alizować — t udziałem oraz pod kontrolą samorządu
robotniczego i organizacji związkowej — zakładowe

plany produkcyjno-socjalne. Zadanie ich sprowadzać
sie będzie do bilansowania środków zakładowych
i potrzebami I wskazywania optymalnych rozwiązań
przynoszących odczuwalną poprawę warunków pracy
I efektów produkcyjnych.

Czynnikiem ułatwiającym realizacje planów pro-
dukcyjno-socjalnych powinny się stać wyniki prac
badawczych nad zwalczaniem hałasu, wibracji, po-
prawą wentylacji, oświetlenia itp. oraz seryjna pro-
dukcja wysokoapra wn ych urządzeń i aparatów.
Wspomnianym badaniom 1 zadaniom produkcyjnym
należy nadać odpowiednio wysoką rangę w planach
naukowo-technicznych 1 przemysłu maszynowego.

Upowszechnienie zakładowego funduszu socjalnego,
tworzonego z odpisów w stosunku do funduszu płac,
wymagać będzie zmian w sposobach i rozmiarach
finansowania usług I urządzeń socjalnych i kultural-

nych oraz zasad korzystania z nich przez niektóre

grupy pracownicze. Zaoszczędzone w ten sposób na-

kłady budżetu państwa można chyba będzie przezna-
czać przede wszystkim na poprawę sytuacji ludności

posiadającej najtrudniejsze warunki bytu, na rzecz

mieszkańców domów opieki społecznej I domów
dziecka oraz na podnoszenie minimalnvch świadczeń
w odpowiedniej relacji do płac minimalnych i wskaź-
nika kosztów utrzymania.

*

Wszystko wskazuje na to, że druga połowa lat sie-

demdziesiątych upłynie pod znakiem preferowania
dochodów indywidualnych z pracy w stosunku do
świadczeń socjalnych. Z jednej strony wymagać to

będzie coraz bardziej precyzyjnych miar faktycznej
wydajności I jakości wykonywanej pracy, opłacanych
z funduszów wynagrodzeń, z drugiej zaś wzmożenia

Podaży dóbr 1 usług zaspokajających wzrastający po-
pyt oraz coraz to wyższe wymagania konsumentów.

Sprawy potrzeb ludzkich, warunków pracy i bytu
naszego społeczeństwa będziemy musieli ujmować
coraz bardziej kompleksowo 1 wnikliwie, pomni słów
I Sekretarza KC PZPR wypowiedzianych na IX Ple-
num KC PZPR. „Nasze doświadczenie dowodzi, że
człowiek pracy — jedyny twórca dóbr i wartości —

to główny, aktywny czynnik sit wytwórczych. Ilekroć

prawda ta była niedoceniana, a sprawy ludzkie za-

niedbywane tempo społeczno-ekonomicznego rozwoju
kraju słabło i na naszej drodze pojawiały się trudno-

ści",
I w następnych latach chcemy osiągać wysokie

tempo rozwoju. W tym celu potrzebny Jest więc nam

zharmonizowany wysiłek w sferze wzrostu RosDodar-

czego i aktywnej polityki społecznej.

ANTONI RAJKIEWICZ
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Sukcesy, jakie osiągnęliśmy w ostatnich prawie Już trzech latach świadczę o tym,
że spora część załóg pracuje wydajniej, z oddaniem, nie szczędząc swych sił.
Wciąż jednak nie brak w kolektywach pracowniczych ludzi, których stosunek
do pracy pozostawia wiele do życzenia. Korzystają oni z ogólnego wzrostu płac
i poprawy warunków bytu w naszym kraju — nic od siebie w zamian za to
nie dając.

DOWODZĄ
tego suche liczby —

dane gromadzone przez GUS na

temat dyscypliny pracy nie tyl-
ko rejestrowanej formalnie ale i nie-

rejestrowanej. O tej ostatniej mó-

wią bowiem zestawienia na temat

wykorzystania czasu pracy. Zresztą
nawet na podstawie , danych o zu-

życiu energii elektrycznej wr ?ąkła-r
dach warszawskich, której pełny po-
bór następuje dopiero średnio w pół
godziny po oficjalnym- rozpoczęciu
pracy, można się już zorientować, że
owe pół godziny — to czas stra-

cony na czynności nie związane z

pracą. Ile to czyni strat w skali ca-

łego kraju?
Podjęto pm$Bę* 1 orientacyjnego

i niepełnego, Wo15ejmującegÓ"tylko
przemysł, budMfóifetwo i handel de*
taliczny z gastronomią szacunku

strat, jakie poniosła gospodarka na-

rodowa wskutek absencji usprawie-
dliwionej (wyłączając urlopy wypo-
czynkowe) i nieusprawiedliwionej w

I półroczu 1973 r. na terenie samej
Warszawy.

Okazało się, że udział strat, z po-
wodu absencji w ogólnej wartości

sprzedaży wyrobów własnej produk-
cji i usług przemysłu wynosi za-

równo w I, jak i w II kwartale br.
aż 8,1 proc. W budownictwie udział
ten wykazuje tendencję spadkową,
W tym bowiem okresie spadł z 8

proc. do 7,5 proc. Natomiast udział
wielkości strat w ogólnej wartość}
obrotów handlowych wzrósł z 6,2
proc. w I kwartale br. do 6,8 proc.
w drugim. v

A więc straty są niebagatelne.
Oczywiście największy wpływ wy-

wiera tu absencja chorobowa. O pro-
blemie tym w „Życiu Gospodarczym"
pisano ostatnio sporo. Jest sprawą
oczywistą, że ną jej rozmiary wpły-
wają głównie warunki biologiczne
i społeczno-ekonomiczner Im bar-

dziej starzeje się społeczeństwo —

tym bardziej wzrasta absencja. Cho-
ciaż i wśród pracowników młodych
absencja chorobowa jest również

niemała, z tym, że okresy ich nie-
obecności w pracy 'Są krótsze^ I' ko-

biety chorują krócej od mężczyzn,
ale za to częściej, co w rezultacie

daje większą liczbę dni niezdolności
do pracy.

Analizując absencję chorobową w

poszczególnych gałęziach' gospodarki
narodowej, należy stwierdzić, że naj-
większą notuje się w kopalniach
węgla kamiennego, w przemyśle me-

talurgicznym oraz w przemyśle lek-
kim. W pozostałych gałęziach' go-
spodarki narodowej absencja choro-
bowa w I półroczu była niższa od

średniej absencji dla kraju. Szcze-

gólnie niską absencję chorobową no-

tuje się w zakładach przemysłu ener-

getycznego oraz W budownictwie

Zasługuje na uwagę, że nawet w ta-

kiej gałęzi gospodarki jak budowni-
ctwo zmalała absencja chorobowa.

Wynika to niewątpliwie ze wzmożo-

nej troski kierownictw i przed-
siębiorstw budowlanych o zapewnie-
nie pracownikom możliwie najlep-
szych warunków pracy.

Ogólnie nąleży stwierdzić, że w za-

kładach pracy zaliczanych do sfery
produkcji materialnej obserwuje się
w II kwartale w porównaniu z I
kwartałem — zmniejszenie ogólnej
lięzby dnj nJeprzepracqwaijyfh na 1

zatrudpiprtego,^ właśnie'"[ z. : £qwodiy
zmnijęjszępite' $ą„ absencjiT^ijttprobo-
wej,

Tym bardziej więc niepokojący
I wymagający przeciwdziałania jest
znaczny, bo o 13,2 proc. wzrost nie-
obecności nieusprawiedliwionej. Jest
ona większa w grupie pracowników
fizycznych niż umysłowych. Różnica
ta wiąże się m. in. z bardziej szcze-

gółową ewidencją czasu nieprzepra-
cowanego w grupie pracowników fi-

zycznych niż umysłowych. Jest ona

tu po prostu łatwiejsza do uchwyce-
nia i zarejestrowania w. zakładach

pracy.

Nieobecność nieusprawiedliwiona
kształtuje się różnie w różnych re-

sortach i tak np. na 100 zatrudnio-

nych najwyższa jest w resorcie gór-
nictwa, bo wynosi 40' dni W okre-
sie półrocza, w budownictwie 35 dni,
w gospodarce terenowej 27 dni. W
zakładach zaliczanych do sfery pro-
dukcji niematerialnej nieobecność

nieusprawiedliwiona na 100 zatrud-

nionych jest minimalna i wynosi na

ogółod0do5dniitozarówno
wśród pracowników umysłowych,
jak i fizycznych.

W tym miejscu nie mogę po-
wstrzymać się od'uwagi, że wbrew,
opiniom, iż absencja wyższa dotyczy
głównie kobiet — dominujący udział
w absencji nieusprawiedliwionej
mają mężczyźni, którzy z ogólnej
liczby nieprzepracowanych dni bez

usprawiedliwienia opuścili aż 90 proc.

Nieobecność nieusprawiedliwiona
— to problem wcale niebagatelny
zarówno z ekonomicznego punktu
widzenia, jak również z punktu wi-
dzenia społeczno-wychowawczego.
Jest on szczególnie niepokojący w

sytuacji, która panuje u nas obecnie
na rynku pracy. Przy znacznym nie-
doborze rąk do pracy duża grupa za-

trudnionych z przyczyn niczym nie-

uzasadnionych nie wykorzystuje w

pełni czasu przeznaczonego na pracę
zawodową, . powodując ogromne
szkody społeczno-ekonomiczne.

Minęło już pełne dwa kwartały od

czasu, kiedy uchwałą Rady Mini-
strów (nr 78) z br. określono dokład-
nie zasady i tryb udzielania pracow-
nikom uspołecznionych zakładów

pracy, zwolnień w godzinach pracy.
Zakłady uspołecznione zostały jed-
nocześnie zobowiązane do odpowied-
niej ewidencji wszystkich udziela-

nych zwolnień oraz analizy zagad-
nienia absencji w swoich kolekty-
wach.

Obserwacje poczynione w pierw-
szym półroczu br. wykazują, że licz-
ba- dni i-ńtepraepracowanych (bezi
tirlopÓW ^ypttćfcyrtkowych) wynosiła"
7,3 profil'ńbminalfte^ci'' cz&SU praćy;
co stanowi w przeliczeniu na 1 za-

trudnionego ponad 11 dni nieprze-
pracowanych w tym okresie. To du-
żo. Trzeba jednak stwierdzić, że

tendencja wzrostu dni zwolnień od

pracy z tytułu opieki nad chorym
dzieckiem, czy też urlopów macie-

rzyńskich jest w pełni uzasadniona.
Jest również wytłumaczalny znacz-

ny wzrost zwolnień ż pracy dla ce-

lów szkoleniowych. W okresie tym
bowiem odbywały się egzaminy za-

równo w szkołach wyższych, jak
i średnich. I w następnych kwarta-,
łach ta absencja nie będzie również

wykazywała spadku, gdyż uchwała
nr 84 Rady Ministrów (23.111.1973)
gwarantuje już od września br.

zwiększony wymiar urlopów szkole-

niowych.
Podstawowym problemem wydaje

się natomiast absencja nieusprawie-
dliwiona, Wynosi ona 2,7 proc. ogó-
łu dni nieprzepracowanych. Odpo-
wiada to całkowitemu wyłączeniu z

prdcy w ciągu półrocza ponad 17

tysięcy osób. Można sobie zatem ła-
two wyliczyć jak to się odbiło na

zmniejszeniu dochodu narodowego.

Niepokoić musi fakt, że w okre-
sie kiedy tak szybko poprawiają się
warunki bytu i pracy społeczeństwa
co znajduje wyraz m. in. w zmniej-
szaniu się w wielu działach gospo-
darki wskaźnika absencji chorobo-

wej' rośnie absencja nieusprawiedli-
wiona — świadcząca o lekceważeniu

pracy przez pewną grupę zatrudnio-
nych.. Stanowią oni niewątpliwie
margines społeczny. Rzuca on jednak
cień na dobre imię kolektywów za-

kładowych.
I dlatego właśnie sprawa wzrostu

absencji nieusprawiedliwionej, choć
stanowi tylko około 3 procent ogółu
dni nieprzepracowanych wymaga
szybkiego i konsekwentnego prze-
ciwdziałania.

iTRUKTURA LUDNOŚCI
!J DOCHODY

DOKOŃCZENIE ZE STR. 7

mujących się ze źródeł niezarobko-

wych, przy czym przeciętne dochody
tych pierwszych są znacznie więk-
sze niż drugich, a więc wskaźniki
wzrostu dotyczą bardzo różnych
wielkości. ,

Wy?okie tempo wzrostu funduszów
spożycia społecznego nie odbiję Się
na poziomie życia pracujących także
1 z innego powodu, który ma może

jeszcze większe znaczenie. Chodź) o

to, że w najbliższym 20-leclu abso-
lutna liczba ludności otrzymywanej
będzie maleć przeciętnie o prawie
1 proo. rocznie: oznacza to, że udział

tej ludności utrzymywanej zmaleje
z przeszło 40 do 29 proc., a więc
zmniejszy się o ponad 1/4, zaś wskaź-
nik obciążenia pracujących ludnością
będącą na ich utrzymaniu obniży
się z 0,79 do 0,93, czyli zmniejszy
się o 1/3.

Zmniejszenie o 1/3 wskaźnika ob-

ciążenia pracujących — ludnością
będącą na utrzymaniu jest równo-
znaczne ze zwiększeniem możliwości

zaspokajania własnych potrzeb pra-
cujących o 15 proc., niezależnie od

samego faktu znacznego wzrostu ich
dochodów z pracy. Oznacza to z ko-
lei, że można zwiększyć w 1990 r.

udział funduszów spożycia społecz-
nego w całości spożycia (które
wzrośnie w tym czasie czterokrot-

nie) bez relatywnego pogorszenia
z tej racji warunków bytu pracu-
jących.

Pozwoli to na realizację rozwinię-
tego systemu zabezpieczenia społecz-
nego, w stosunkowo zamożnym Już
wówczas społeczeństwie.

MICHAŁ WINIEWSKI

Przed wieloma laty zwracano już uwagą na społeczną potrzebę uzgodnienia ter-

minologii z zakresu płac.
1
) Niestety nie podjęto w praktyce tego problemu.

W rezultacie potrzeba ta staje się dziś bardziej odczuwalna niż kiedyś.
W literaturze ekonomicznej, a także w podręcznikach ekonomii politycznej so-

cjalizmu spotkać się można z wieloma określeniami pojęć „system płac" i „for-
my płac". Nie trzeba uzasadniać, że niejednoznaczne rozumienie tych pojęć
prowadzi często do nieporozumień.

NAJBARDZIEJ
reprezentatyw-

nym przedstawicielem wąskiego
ujmowania systemu płac jest

WIESŁAW KRENCIK. Według niego
„O ile formy płac ustalają tylko
podstawowe różnice, o tyle syste-
my płac ustalają szczegółowe zasa-

dy obliczania poziomu płacy posz-
czególnego robotnika, uwzględnia-
jąc przy tym nie jedną cechę, lecz

zespól cech"ł).
Podobnie rozumie ta pojęcia-

ZDZISŁAW BOMBERA, który uwą-
ża, że „od czasu pojawienia się spo-
sobu wynagrodzenia od sztuki, co

sianowi najogólniejsze założenie a-

kordowej formy płac, powstały licz-
ne wyspecjalizowane systemy plac.
Systemy te można podzielić według
dwu kryteriów: sposobu obliczania

produkcji oraz sposobu obliczania
zarobku w stosunku do wykonanej
produkcji" s).

Przedstawiony wyżej pogląd zna-

-lazl swoje odzwierciedlenie w „Ma-
łej encyklopedii ekonomicznej", w

której ZOFIA MORECKA stwierdza,
że system płac jest „metodą wią-
zania wysokości zarobków z pracą.
Stosowanie konkretnego systemu
płac zależy od typu t organizacji
pracy w danym przedsiębiorstwie"i).

Konsekwentnym zwolennikiem

szerokiego rozumienia pojęcia syste-
mu płac jest od dawna JAN KOR-
DASZEWSKL Według niego „system
plac składa się z wielu rozmaitych
mechanizmów. Niektóre służą do
różnicowania wynagrodzenia w za-

leżności od rodzaju pracy"... inne

„służą do różnicowania efektów pra-

cy... Ponadto system płać wyposa-
żony jest w takie instrumenty • or-

ganizacyjne, jak dokumentacja oraz

ewidencją - pracy* i-' płacy, techniki
obliczania,, sprawdzanig i wypłaca-
nie zarobków"5)- Również ALOJZY
MELICH w zbliżony sposób rozumie

system płac jako .iCałokształt wszy-
stkich poczynań, wszystkie zastoso-
wane instrumenty, środki i metody
u) zakresie płac, wraz z odpowied-
nimi przepisami, normami, wskaźni-

kami, wszystkie podstawy i zasady
określania płac... Jednym z istotnych
elementów tego systemu są formy
płac"

Odmienne rozumienie omawianego
pojęcia znajduje wyraz w pod-
ręcznikach ekonomii politycznej so-

cjalizmu. Dominuje w nich jednak
wąskie ujęcie systemu płac jako za-

sady obliczania poziomu płacy w ra-

mach dwu form: czasowej i akordo-

wej. Często jednak nie definiuje się
jednoznacznie (lub wcale) tego po-

jęcia i używa zamiennie z termi-
nem formy płac.

Powyższy przegląd określeń sy-
stemu płac, używanych w naszej
literaturze ekonomicznej nie jest o-

czywiście przeglądem wyczerpują-
cym. Przytoczone przykłady są jed-
nak wystarczajaco reprezentatywne,
aby na ich podstawie 'wyrobić so-

bie pogląd na różnice w określa-
niu interesujących nas pojęć. Skłania
to do podzielenia — przytoczonego
na wstępie poglądu J. Kordaszew-

skiego — o społecznej potrzebie
uzgodnienia terminologii z zakresu

płac.

NALEŻAŁOBY się zastanowić
nad propozycją definicji poję-
cia systemu płac, która mogła-

by uzyskać powszechną aprobatę i

być w literaturze ekonomicznej jed-
noznacznie używana. Wydaje się
w tym przypadku celowe sięgnąć
do autorytetów językowych i u nich
szukać źródeł definicji, która odpo-
wiadałaby treściom merytorycznym
i duchowi języka polskiego.

System — według „Słownika ję-
zyka polskiego" — to 1. „zbiór

jednostek tworzących jakąś całość

organizacyjną, służących jednemu
cetowi, 2. zasady organizacji czegoś,
ogół przepisów, reguł obott>ią?«jq-
cych w jakiejś dziedzinie, według
których coś jest wykonywane, 3.

określony sposób, metoda irykonit-
wania jakiejś czynności"7). Zaś
„Słownik wyrazów obcych" określa

system jako „1. skoordynowany układ
elementów, zbiór tworzący pewną
całość uwarunkowaną stałym, logicz-
nym uporządkowaniem jego części
składowych, koncepcja takiej cało-
ści, 2. zasady organizacji czegoś,
ogół przepisów, reguł obowiązują-
cych, stosowanych w określonych
dziedzinach, 3. określony sposób, me-

toda postępowania, wykonywanie ja-
kiejś czynności"*).

Przytoczone określenia wskazują
na wieloznaczność samego pojęcia
systemu. Niemniej jednak w przy-

toczonych określeniach dominuje
szersze rozumienie słowa system ja-
ko „2biór jednostek tworzących pew-
ną całość", „zasady organizacji cze-

goś", „ogół przepisów" nad wąskim
ujęciem jako „określony sposób, me-

toda postępowania, wykonywania ja-
kiejś czynności". Przemawia to więc
raczej za szerokim rozumieniem po-
jęcia systemu płac.

Argumenty za szerokim ujęciem
systemu Płac znajdujemy też w e-

wolucji poglądów, dokonującej sie
na ten temat wśród autorów. Obec-
nie spotykamy coraz więcej zwolen-
ników szerokiego rozumienia tego
pojęcia. Spotykamy ich — i to Jest

najbardziej znamienne — wśród
dawnych reprezentantów wąskiego
rozumienia systemu płac. Niemniej
jednak należy podkreślić, że nadal

występuje dowolność w zakresie in-

terpretacji tego pojęcia, tylko na in-

nej płaszczyźnie. W tym przynadku
— szerokiego jego rozumienia. W dal-

szym więc ciągu mamy praktycz-
nie do czynienia z brakiem jedno-
litej terminologii w interesującym
nas przedmiocie.

ZAPREZENTUJMY dla przyk-
ładu niektóre z obecnie spoty-
kanych określeń. „O systemie

płac możemy mówić wtedy —stwier-
dza J. KORDASZEWSKI — gdy
toszystkie składniki mechanizmu, a

więc instrumenty oceny wkładu pra-
cy i regulatory proporcji wy nagro-
dzenia częściowego i całkowitego, są
zharmonizowane i zgodnie współ-
działają w celu wynagrodzenia pro-
porcjonalnego do wkładu praw, spo-
łecznej optymalizacji kosftów pro-
dukcji i stymulowania efektywności
działań indywidualnych i zespoło-
wych"').

Przytoczona definicja Jako warto-

ściująca budzi istotne wątpliwości.
Rodzi bowiem z miejsca pytanie co

. do-, kryteriów oceny składników-me-
chanizmu systemy płac. Jeśli bo-
wiem jnie są one zharmonizowane
i nie współdziałają zgodnie — o czym
powszechnie wiadomo w celu
wynagrodzenia proporcjonalnego do
wkładu pracy, to w takim razie,
rozumując logicznie, nie mamy do

czynienia z występowaniem systemu
płac. Co więc występuje w jego
miejsce? Pustka? Przecież J. Kor-
daszewski w uprzednio cytowanej
pracy stwierdza, że „system plac
składa się z rozmaitych mechaniz-

mów'"*). Oczywistym jest fakt, że
nie przestają one istnieć — jeśli
przez nie rozumieć będziemy system
płac — niezależnie od tego, w Ja-
kim stopniu realizują cele polityki
płac. System płac może być z okre-

ślonego punktu widzenia dobry, lub

zły, lepiej lub gorzej realizować o-

kreślone cele. Staje się to kwestią
oceny przyjętych kryteriów skutecz-
ności jego działania i nie może sta-
nowić o jego istocie.

Autorem kolejnego, rozwiniętego
określenia jest A. MELICH, który
wyraża pogląd, że system płac in-

terpretować należy szeroko i nie
wolno go sprowadzać wyłącznie do

samego sposobu obliczania wysoko-
ści wynagrodzenia". . . Składają się
na niego „normy, zasady, przepisy
płacowe, instrumenty i metody o-

ceny nakładów i wyników pracy,
formuły obliczania wysokości wyna-
grodzenia, a także metody analizy
skuteczności płac z punktu widze-
nia celów, którym podporządkowany
jest system płac. System płac obej-
muje zresztą nie tylko same meto-

dy i instrumenty płacowe, ale I

instytucje działające , w zakresie

plac" ").
Zaprezentowane wyżej interesują-

ce określenie systemu płac, rodzi

wątpliwości co do zasadności włą-
czenia do niego metod analizy sku-
teczności płac. Wydaje się, że me-

tody oceny są niezależne od poję-
cia systemu i jako takie — nie

stanowiąc jego integralnego elemen-
tu — nie mogą też stanowić o je-
go istocie.

Przytoczone przez A. MELICHA,
rozwinięte określenie systemu płac
— jak się wydaje — w zamierze-
niu Autora nie miało spełniać roli

definicji syntetycznej (projektują-
cej). Chodziło raczej o wyjaśnienie
rozumienia tego pojęcia w aspekcie
celu. jakiemu miał służyć cytowany
artykuł.

Interesującą propozycję definicji
syntetycznej spotykamy u Z. MO-
RECKIEJ, według której system płac
to „całokształt zasad i mechanizmów,
regulujących zjawiska i procesy pła-
cowe w gospodarce narodowej"1*).
Definicja ta jest w treści zbieżna
z rozumieniem tego pojęcia przez
A. MELICHA, jak również J. KOR-
DASZEWSKIEGO, jeśli wyłączymy
z określenia tego ostatniego elemen-

ty wartościujące system płac. Chcąc
jednak traktować system płac jako
subsystem całej gospodarki narodo-
wej — jak sugeruje to A, MELICH")

należy rozszerzyć definicję Z. MO-
RECKIEJ, włączając do niej insty-
tucje działające w zakresie płac.
Wówczas proponowana definicja
brzmiałaby następująco: system
płac to całokształt zasad, mechaniz-
mów i instytucji regulujących zja-
wiska i procesy płacowe w gospo-
darce narodowej.

Proponowana definicja posiada —

Jak się wydaje — tę Istotną zaletą,
że Jest zwięzła, merytorycznie pop-
rawna, a zarazem zgodna z duchem

Języka polskiego 1 jako taka może

uzyskać powszechną aprobatę.

POZOSTAJE z kolei do sprecy-
zowania pojęcie form płac, a

ściślej ich odmian, które cyto-
wani na wstępie Autorzy traktowa-
li jako systemy płac bądź też uży-
wają tych pojęć zamiennie.

Przykład zamiennego traktowania

systemów i form płac znajdujemy
między innymi we wcześniejszych
pracach A. MELICHA. Stwierdza on,
że „grupowanie form płacowych w

grupy czy systemy, może odbywać
się przy przyjmowaniu różnych kry-
teriów tego podziału"") .

Podobnie B. MINC, w jednym
miejscu stwierdza, że „Istnieją dwie

podstawowe formy płac: wynagro-
dzenie za czas i akord"15), w drugim
pisze, że „W związku Radzieckim
udział robotników pracujących wed-

ług svstemu akordowego zwiększa
się... "t0).

W kontekście tego, co powiedzie-
liśmy wyżej na temat systemu plac,
uznając go za subsystem gospodarki,
staje się oczywiste, że nie można
jako synonimu tego pojęcia używać
form płac.

„Forma określa sposób (metodę)
praktycznego ustalania wysokoSel
płacy, przy użyciu konkretnej for*1
muły płacowej. Formy te sprowa-
dzić można do dwu podstawowych:
formy płac czasowych i akordo-

wych"").
W ramach każdej z dwu wymie-

nionych form płacy występują róż-
ne odmiany, względnie warianty (do-
tychczas przez niektórych autorów
określane jako systemy) płac. Od-
miany to „odrębna postać, wariant
czego"1»). Tak więc wydaje się za-

sadnym posługiwanie się pojęciem
wariantów płac w danej formie pła-
cy.

Przykładowo w ramach czasowej
formy płac ze względu na okres,
dla którego ustalona jest ilość pra-
cy, można mówić o wariantach pła-
cy godzinowej, tygodniowej, mie-

sięcznej. Podobnie w ramach akor-

dowej formy płac występują różne

warianty płac. Warianty te różnią
aię między innymi ze względu na

sposób ustalania jednostki pracy,
ilość robotników (akord Indywidual-
ny, grupowy itd), sposób opłacania
za wykonanie i przekroczenie zadań

(akord prosty, progresywny, degre-
sywny).

TAK więc w kontekście przyto-
czonych wyżej racji wydaje się
zasadne posługiwanie się poję-

ciem systemu płac, jako subsyste-
mu gospodarki narodowej, w ramach

którego występują dwie podstawo-
we formy płac cząsowych i akordo-

wych, a w każdei z tych form róż-
ne ich wiarianty19).

1) J. Kordaszewskl: Polityka płac w

przemyśle. PWE 1964. s . 17.
2) W. Kreneik; Płaca jako bodzieo

wzrostu wydajności pracy. PWN 1958,
a.50151. '

3) Z Bombera: Wybór form plac w

przemyśle. PWN 1966, s. 34.
4) Mała encyklopedia ekonomiczna.

PWE 1962. 8. 472.
5) J. Kordaszewskl: PoUtyka plac w

przemyśle, wyd. cyt. s . 16.
S) A. Melich: Zatrudnienie 1 place w

hutnictwie. „Śląsk" Katowice 1969, a.
245.

7) Mały słownik Języka polskiego. PWN
1969, s. 793.

8) Słownik wyrazów obcych. PWN
1971. S. 723 1 724.

9) J. Kordaszewskl: Formy płae. K1W
1972.S46I47.

10) J. Kordaszewskl: PoUtyka płae w

przemyśle, wyd. cyt. s . 16.
1J) A. Melich Kierunki usprawnienia

systemu płac. „Nowe drogi" nr 12/1972,
S 94.

12) Z. Morecka: System płae w gospo-
darce narodowej. „Ekonomista" nr S/71,
s. 999.

13) A. Melich: Kierunki usprawnie-
nia systemu plac. cyt. wyd. a. 94.

14) A. Melich: System płac w kapi-
taliżmle. KIW 1966. a. 243.

15) B. Minc- Ekonomia polityczna
Cjallzmu. PWN 1961, S. 428.

18) Tamte, 8. 429.
17) A. Melich- Zatrudnienie 1 place w

hutnictwie żelaza 1 stall. wyd. cyt. a .

249.
18) Mały słownik języka polskie*». wy«L

cyt. s. 487
19) A. MeUch (Podstawy teorii płae w

socjalizmie. PWE. 1973. s. 194—102) Jest
zdania, 2e podział płac na płace za czas

pracy i wg. akordu Jest Ju* przestarza-
ły. A. Melich proponuje poddał plac na:

a) formy plac elementarnych, b) formy
plac uzupełniających.
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ŻYCIE I PRACA

TATO

ZŁOTYCH ANDRZEJ RYCZĄ]

Codziennie tysiące, dziesiątki tysięcy chłopców
I dziewcząt proszą: „Tato (mamo), daj 20 (30, 50) zło-

tych na..." tu pada mniej lub bardziej uzasadniony
powód, mający skłonić rodziców do wysupłania z

kieszeni żądanej kwoty. Dojrzewają coraz szybciej,
a wskutek reformy szkolnej zdają maturę jako ludzie
,19—20-letni. Formalnie— dorośli i samodzielni. Fak-

tycznie — dorosłe dzieci na garnuszku u rodziców.

WNASZYM
społecseństwie pa-

nuje powszechne przekonanie
(przepraszam za uproszczenia),

ile młodzież nie garnie się do pracy,
myśli tylko o zabawie i strojach.
Zobaczmy, czy tak jest w rzeczy-
wistości.

GŁOS MAJĄ BOHATEROWIE

Na 88 ankietowanych uczniów w

Jednym ze szczecińskich liceów 63

otrzymuje stałe kieszonkowe w wy-

sokości od 20 do 400 zł, a w niektó-

rych przypadkach „ile chcą" lub

„zależnie od potrzeb". Oprócz tego

po pieniądze dodatkowe zwraca się
do rodziców 44 osoby spośród otrzy-

mujących kieszonkowe. Pracowało

na wakacjach lub w innych okresach

22 osoby, a obecnie pracuje 10. Chce

natomiast pracować — preferując
głównie wakacje — 49 uczniów. Zde-

cydowanie natomiast nie chce pra-

cować 14 osób, przy czym zadziwia-

jące, aczkolwiek psychologicznie nie-

Uzasadnione, że tę niechęć do

pracy demonstrują córki i synowie
ludzi o najniższym wykształceniu
1 najmniej zarabiających.

Ciekawe są ich motywacje:
„Nief ponieważ nie widzę dla sie-

bie odpowiedniej pracy, poza tym
mama nie zgodziłaby się. To, co do-

staję od mamy wystarcza mi" (Bar-
bara, półsierota);

„Nie, nie pracuję i W najbliższym
dziesięcioleciu nie zamierzam"

(Krzysztof).
Ci, którzy nigdy nie pracowali lub

nie chce im się pracować — odpo-
wiadają zazwyczaj, że nie widzą żad-

nych -możliwości zarobku w Szcze-

cinie.

Ale są i tacy, którzy już praco-

wali czy też chcą pracować.
„Dużo bym dała, aby pracować, l

lv czasie wakacji wraz z .koleżanka-

mi byłam kelnerką, by mieć własne

tarobione pieniądze" (Mirka);

„Pracuję w czasie wakacji z dzie-

'6mi dla własnej przyjemności. Praca

jest bardzo fajna i jak tylko będę
mógł, dalej będę pracował" (Jurek);

„Pracuję w czasie wakacji, naj-
częściej u prywatnych ogrodników.
Uważam, że praca fizyczna to wspa-

niała rzecz i oczywiście chcę nadal

tak zarabiać". (Daniel);

„Chciałabym sobie zarobić, ale ma-

ma się nie zgadza, bo uważa, że mi

to przeszkadza w nauce". (Dorota).

ROZWIĄZANIE PIERWSZE:
- HUFCE PRACY

Wicedyrektor jednego z liceów
szczecińskich sądzi (tak jak wielu na-

uczycieli i rodziców), że praca i na-

uka w ciągu roku szkolnego to chy-
ba za duże obciążenie dla młodego
człowieka Ale na wakacjach — bar-
dzo proszę. Uważa za najbardziej
wskazane zatrudnianie młodzieży
przy pracach lekkich, nieskompliko-
wanych. I proponuje sezonowe ocho-
tnicze hufce pracy.

Nie jest to odosobnione stanowi-
sko. Sęk w tym, że uczniowie nie

garną sie do hufców pracy. Przy-
czyny tkwią w częstym niedotrzy-
mywaniu zobowiązań przez zatrud-

niające ich przedsiębiorstwa. Po za-

kończeniu okazuje się. że mło-
dzi zarobili nędzne grosze: 120 zło-

tych, 70 czy nawet 15 złotych za

dwa, trzy tygodnie pracy. Odlicza
się im oczywiście koszty utrzyma-
nia. Ale na początku pracy rzadko

podaje się uczniom, ile te koszty
wynoszą i ile otrzymają do ręki.
Nic dziwnego, że mają później po-
czucie krzywdy, uważają, że „wyp-
rowadzono ich w pole". Sam bym
tak uważał.

ROZWIĄZANIE DRUGIE:
- BIURO POŚREDNICTWA

PRACY

Na zarzuty uczniów, że w Szcze-
cinie nigdzie nie można dostać od-

powiedniej pracy kierownik Wydzia- •

łu Zatrudnienia Miejskiej Rady Na-

rodowej powiedział: — U nas praca
leży dosłownie na ulicy. W tej chwili

mamy sześć tysięcy miejsc pracy!
Jeśli chodzi o uczniów pełno-
letnich, Tj. niektórych z klas trze-

cich, całe klasy czwarte i piąte (te
ostatnie w technikach) — z naszej
strony nie ma żadnych przeszkód.
Zdaję sobie jednak sprawę, że to
nie takie proste. Są przecież ucznia-
mi szkół dziennych, stąd brak im
czasu i możliwości do podjęcia więk-
szości oferowanych prac. Są jednak,
możliwości wykonywania prac sezo-

nowych i dorywczyćh. Konkrety?
W tej chwili możemy zatrudnić 300
do 400 dorosłych uczniów przy pra-
cach dorywczych np. w porcie szcze-

cińskim jako tzw. rezerwę dokerską
po południu i w nocy, w Szczeciń-
skim Przedsiębiorstwie Ceramiki

Budowlanej, M> Szczecińskim Przed-

siębiorstwie Transportowo Sprzęto-
wym Budownictwa PKP — tu głów-
nie przy pracach porządkowych i

przeładunkowych w bazach trans-

portowych. To praca akordowa i o-

czywiście dla chłopców. Dziennie
można zarobić 100—120 zł, a czasem

i więcej. A poza tym Wydział dys-
ponuje 30 wolnymi miejscami roz- .

nosicieli mleka. Najtrudniej jest
znaleźć pracę dla dziewcząt i dla

młodzieży w wieku od 16—18 lat,
bronią ich przepisy prawa pracy.

Sam Wydział Zatrudnienia niczego
tu jednak nie zrobi. Potrzebne jest
zainteresowanie organizacji młodzie-

żowych i samej młodzieży. A więc —

może coś na wzór Studenckiego Biu-
ra Pośrednictwa Pracy, które pow-
stało kilka miesięcy temu przy Za-

rządzie Wojewódzkim SZSP w Kra-
kowie. Zajmuje się ono indywidual-
nym pośrednictwem w okresie wa-

kacji, ferii zimowych i przerw mię-
dzysemestralnych, dzięki czemu jest
dużo Większa możliwość wyboru
miejsca i rodzaju pracy. Ta form,-a
odpowiada również zakładom, które

nadesłały sporo ofert. Jak stwierdza
kierownik Biura ANDRZEJ FOJ-
TYK szczególną uwagę zwraca się
na oferty, które zapewniają nie tyl-
ko dobry zarobek, ale pochodzą z

zakładów nowoczesnych, w których
studenci mogą się czegoś nauczyć.

Biuro w okresie wakacji wspólnie
z kuratorium szkoliło studentki na

kursach wychowawczyń kolonijnych
oraz razem z Miejskim Przedsiębior-
stwem Komunikacyjnym szkoli mo-

torniczych tramwajów. Jest to —

jak na razie — jedyne tego typu
przedsięwzięcie w kraju. A co stoi
na przeszkodzie, aby podobne pla-
cówki powstały wszędzie, rozszerza-

jąc zakres swej działalności również
na uczniów szkół średnich oraz zaj-
mując się pośrednictwem i podczas
roku szkolnego? ,

WAKACJE ZA WŁASNE,
ZAROBIONE PIENIĄDZE

To nazwa akcji funkcjonującej już
drugi rok we Wroeławiu, najpierw
pod patronatem ZMS. a obecnie Fe-

deracji pod kierownictwem JACKA
POLITOWSKIEGO i ANNY STA-
RUSZKIEWICZ. W 1972 roku wyda-

no ponad 8 tysięcy skierowań do

pracy, w samym
' Wrocławiu sko-

rzystało z nich ponad 8 tysięcy, jako
że w tym roku objęte nią, były
wszystkie powiaty województwa
wrocławskiego. Ogółem pracowało
na wakacjach około 24 tys. dziew-

cząt i chłopców z dolnośląskich
szkół. Sztab akcji utrzymuje kon-

takty z '250 zakładami pracy, a for-
malności są żadne: fabryka zgłasza
telefonicznie lub na piśmie zapotrze-
bowanie na określoną . liczbę ludzi

0 pewnych kwalifikacjach lub bez
1 podaje swoje warunki. Uczeń przy-

chodzi, przebiera w ofertach, a kiedy
trafi na odpowiadającą mu pracę,
bierze skierowanie, na którym musi

uźyskać Zgodę rodziców (jeśli jest
niepełnoletni) i opinię lekarzy. Tyl-
ko tyle. Uczniowie pracują głównie
w budownictwie, służbie zdrowia'(w
szpitalach i pogotowiach ratunko-

wych jako salowe), w gastronomii,
handlu miejskim, przedsiębiorst-
wach przemysłu ciężkiego, z Pafawa-
giem włącznie a także Fadromą
i Dolmelem, w przemyśle pfzetwór-
stwa spożywczego, a szczególnie
owocowo-warzywnym. •'

. Uczniowie

przyczynili się nawet do wykona-
nia planu w miesiącach wakacyj-
nych w Dolnośląskich Zakładach

Przemysłu Owocowo-Warzywnego,
co lojalnie przyznaje dyrektor TA-
DEUSZ SZYMAŃSKI. Tak dobrze

pracowali, że chętnie — jak oświad-

czył zatrzyma niektórych u siebie na

stałe.

Wrocławski sztab wysyłał także

grupy do pracy w NRD, do Łodzi
i Warszawy, gdzie m. in. pracowały
na zamówienie stołecznych przedsię-
biorstw przy budowie Zamku Kró-

lewskiego. Byłem w ^GR Wiadrów,
prowadzonvm przez dyr. inż. TADE- •

USZA PIKUŁĘ, gdzie przebywa gru-

pa kilkunastu/chłopców. Warunki I
znakomite: jashe, słoneczne sypiał- f

nie, stołówka, klub i świetlica., Za-I
robki za pierwszy miesiąc dochodziły '

nawet do 3 tysięcy złotych. Przez-

naczają je młodzi na zakup rowe-

rów, motorowerów, a resztę — na

wakacje lub na wydatki w ciągu
roku szkolnego. Niektórym uczniom

np. EUGENIUSZOWI BALCERZA-
KOWl tak się to spodobało, że po-
stanowił zostać i na sierpień.

A więc inicjatywa warta upow-
szechnienia i ciesząca się prawdzi-
wym zainteresowaniem młodzieży.
Cele — odmienne nieęo od praktyk
studenckich — są proste i przema-

wiające do każdego: 1) społeczno-
-gospodarczy, czyli pomoc gospodar-
ce narodowej szczególnie w okresie

letnim, kiedy brak jest rąk do pra-

cy; 2) wychowawczy, a mianowicie

uczy autentycznego szacunku do pra-

cy i zarobionych pieniędzy, czyli re-

alizuje rzeczywiście hasło wycho-
wania przez pracę; 3) daje młodzie-

ży możliwość spędzenia wakacji i za-

robienia na własne wydatki pienię-
dzy, których by w inny sposób nie

uzyskała.

PROPOZYCJA „MOTYWOW"

Jest tylko jedno „ale" w tych
wszystkich inicjatywach: zajmują się
one młodzieżą jedynie podczas wa-

kacji. To zrozumiałe, choć można by
rozszerzyć działalność uczniowskich
biur pośrednictwa pracy (na wzór

krakowskiego) na cały rok szkolny.
Tygodnik „Motywy" wystąpił z pro-
pozycją tworzenia Harcerskich Spół-
dzielni Usługowych na wzór i po-
dobieństwo studenckich, które mog-
łyby zajmować się np. takimi spra-
wami jak: opieka nad dzieckiem,
sprzątanie mieszkań, mycie szyb,
drobne reperacje sprzętu domowego,
mycie samochodów, opieka nad cho-

rymi, itp. Można także organizować
(w ramach spółdzielni) sobotnie lub
niedzielne kilkugodzinne przedszko-
le dla maluchów, których rodzice

chcieliby odpocząć lub gdzieś pójść;
pracownie krawieckie itd. To tylko
przykłady propozycji — reszta zale-

ży od inicjatywy własnej uczniów
oraz warunków i możliwości lokal-

nych.

Kto zechce pomóc młodzieży w za-

rabianiu na własne .wydatki w spo-

sób przydatny gospodarce narodowej
i przede wszystkim wychowawczy,
uczący szacunku do . pracy i pienię-
dzy?

P. S . Autor podejmował już ten

problem na lamach tygodnika
„Motywy", ale bez echa. Może te-

raz...?

REMIGIUSZ; KRZYZEWSK!

Minął już szczyt urlopowy, ale pozostały sprawy, któ-
re wywołują żywe zainteresowanie społeczne. Oce-
na stanu urządzeń wypoczynkowych, poziomu usług,
organizacji i kultury wypoczynku, a przede wszyst-
kim pytanie: kto powinien organizować wypoczynek
w Polsce jest przedmiotem ożywionych dyskusji. W
stosunku do wczasów organizowanych przez zakła-
dy pracy zgłasza się ostatnio wiele krytycznych!
uwag.

1
) Warto jednak chyba zapoznać się z opinia-

mi pracowników, dowiedzieć się jak oni wyobrażają
sobie model wypoczynku i stosunki między jego
głównymi organizatorami.

Można by zorganizować na szeroką skalę sobotnią lub niedzielna opiekę
nad maluchami, których rodzice chcieliby odpocząć lub gdzieś pójść.

Foto. MAREK STEFANKOWSKI

OPINIE
użytkowników, które

zamierzamy scharakteryzować,
pochodzą z badań ankieto-

wych, przeprowadzonych we wrze-

śniu 1972 roku na reprezentacji 1279

pracowników 8 przedsiębiorstw
przemysłu lekkiego. Badania prze-
prowadził Zakład Ekonomiki Kon-

sumpcji Uniwersytetu Łódzkiego na

zlecenie Ośrodka Ekonomiki, Nor-
mowania Pracy i Organizacji Prze-

mysłu Lekkiego „Ekorno" w Łodzi.
Badania zmierzały do ustalenia po-

glądów pracowników na temat funk-
cjonowania zakładowego wypoczyn-
ku, w tym także do określenia pre-
ferencji użytkowników w stosunku
do istniejących form wypoczynku.2)

O tym jak i gdzie poszczególne
grupy pracownicze spędzają swój
urlop pisaliśmy już w poprzednim
artykule.3) Badania, które prezentu-
jemy opierając się na wypowiedzi
innej reprezentacji, dostarczają w

tym względzie dalszych bardziej
szczegółowych danych.

W ANKIECIE zwróciliśmy się do

respondentów z pytaniem, jak
wykorzystali oni swój urlop w

1972 r.? W odpowiedzi okaząłb; si£,
źe 34,5 pręic. badanych osób sp^dżi-
ło urlop w domu, 23,7 proćfńa wcza-

sach organizowanych indywidualnie,
17,6 proc. na wczasach FWP, 17,5
proc. na wczasach zakładowych, re-

szta na wczasach organizowanych
przez inne instytucje. Dalej okaza-
ło się, że istniejący model spędza-
nia wolnego czasu jest zróżnicowa-

ny w zależności od "zawodu, płci, wie-
ku oraz dochodu respondentów. I tak

pracownicy fizyczni spędzają częściej
urlop w domu i rzadziej korzysta-
ją z wczasów FWP oraz .wczasów

indywidualnych, relatywnie częściej
natomiast korzystają z wczasów za-

kładowych. Pracownicy umysłowi
odwrotnie — uczestniczą w szer-

szym stopniu we wczasach FWP,
a przede wszystkim organizują so-

bie wypoczynek indywidualnie.

Z wczasów FWP korzystają częściej
kobiety i osoby młodsze. W miarę
wzrostu wieku rośnie udział osób

spędzających urlop w domu i na

wczasach zakładowych. Z badań wy-

nika, że wśród pracowników o wyż-
szych dochodach spada udział osób

spędzających urlop w domu, częściej
organizują oni sobie wypoczynek in-

dywidualnie i w mniejszym stopniu
korzystają z wczasów zakładowych
na korzyść FWP.

W świetle przedstawionych infor-

macji zarysowuje się pewien kształt

aktualnego wypoczynku przeciętnych
środowisk pracowniczych. Jeśli zsu-

mujemy niektóre dane, to okaże się,
że 41,8 proc. respondentów korzysta
z wczasów organizowanych społecz-
nie, 34,5 proc. spędza urlop w do-

mu, zaś 23,7 proc. organizuje sobie

wypoczynek indywidualnie.

Ważną cechą obecnego stanu Jest

zjawisko częstego spędzania urlopu
w domu, zwłaszcza w środowiskach

robotniczych. Jeśli zaś w tych śro-

dowiskach wypoczynek organizowa-
ny jest poza domem, to wiąże się
najczęściej z pobytem w zakłado-

wych domach wypoczynkowych.
Z ośrodków tych korzystają także

relatywnie częściej osoby starsze

oraz osoby najniżej uposażone. Fakt

ten należy uwzględnić w dalszych
dyskusjach nad modelem wypoczyn-

ku w Polsce.

Na tle przedstawionych informacji
nasuwa się pytanie: czy istniejący
model spędzania wolnego czasu po-
dyktowany jest warunkami, czy też

wiąże się trwale z preferencjami re-

spondentów? Jeśli wynika on z ist-

niejącej tradycji, oznacza to, że Jest
stosunkowo trwały i nie da się go
łatwo zmienić w wyniku zabiegów
organizacyjnych.

BADAJĄC opinię w tej sprawie,
zwróciliśmy się do responden-

tów z pytaniem:, kto ich zda-
niem powinien organizować wypo-
czynek dla pracowników? W odpo-
wiedzi 49,4 proc. osób stwierdziło, że

wczasy takie powinien organizować
jednocześnie zakład pracy i Fundusz
Wczasów Pracowniczych, 37,3 proc.
uznało, że wczasy organizować ma

zakład pracy, zaś 11,6 proc. osób, że

tnależy to do Funduszu Wczasów
Pracowniczych. Za zakładem pracy
jako wyłącznym organizatorem wy-

powiedziało się przy tym aż 40,7
proc. robotników. Jak widać w prze-
konaniu respondentów konieczny
jest współudział FWP i zakładów

pracy w organizowaniu wypoczynku,
zaś w przypadku ewentualnego mo-

nopolu, wczasy takie powinien or-

ganizować zakład pracy.

Wobec taik pozytywnego stosunku
do wczasów zakładowych zwróci-

liśmy się dp respondentów z pyta-
niem: jakie motywy kierowały nimi

przy formułowaniu 13⁄4}5 opinii. W od-

powiedzi najwięcej Wskazań padło
na motyw niższego kosztu wczasów

zakładowych. W ramach reprezen-
tacji 27,5 proc. osób wskazało na ten

motyw, 18,9 proc. na .okoliczność, że
zakład pracy ma możliwość zloka-
lizowania wypoczynku w atrakcyj-
niejszych miejscowościach, 18,4 proc.,
że w zakładzie pracy łatwiej jest
uzyskać skierowanie oraz 14,1 proc.,
że ośrodki wypoczynkowe zakładu są
lepiej zorganizowane i wyposażone.

Interesujące jest, że na niższy
koszt wczasów zakładowych oraz re-

latywnie szerszą możliwość otrzy-
mania skierowania w zakładach pra-
cy, zwrócili uwagę przede wszystkim
pracownicy fizyczni. Potwierdza się
i w tym przypadku opinia, że dla
środowisk robotniczych wczasy za-

kładowe są formą tańszą i łatwiejszą
w uzyskaniu.

W ankiecie zwróciliśmy się także

do respondentów z pytaniem: jaką
formę świadczeń wypoczynkowych
należy rozwijać w zakładach pracy

w pierwszej kolejności? W odpowie-
dzi aż 71,7 proc. respondentów uzna-

ło, «e powinny to być wczasy rodzin-

ne. Wczasy dla dorosłych uzyskały
12,9 proc. wskazań, zaś wczasy, któ-

re organizowałby sobie sam pracow-

nik, a zakład pracy służył sprzętem
turystycznym — 15,4 proc. wskazań.

W przekonaniu respondentów wcza-

sy powinny być częściowo odpłatne,
68,9 proc, respondentów uznało, że

część kosztów pobytu na wczasach

powinien ponosić pracownik, część
zaś państwo lub zakład pracy.

Prezentując wyniki badań, dalecy
jesteśmy od poglądu, że przy roz-

wiązaniach modelowych należy u-

względniać wyłącznie punkt widze-

nia użytkowników. Jest oczywiste, że

nie sposób przy tych rozwiązaniach
abstrahować od przesłanek ekono-

micznych czy organizacyjnych. Ale

warto je chyba skonfrontować z ist-

niejącymi opiniami, a przede wszyst-
kim z rolą, jaką poszczególne formy
wypoczynku odgrywają w praktyce.

.» 1LA-„Kuszko — Własne czy wspólne2ycie Gospodarcze nr 33/1973 po,ne'

2) Szeroką analizę zawiera opracowanie
A. Bogusz, Cz. Kosa, B. Kozłk,H Krzy-
STwSLUSS-
5h, ,Y,y£oczyn.ek .Pracowników przemy-św,eue badań
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SŁAWOMIR PODBIELSKI

Począwszy od 1971 r. aku-
mulacja finansowa z dzia-
łalności przedsiębiorstw
zaliczanych eto działu bu-
downictwa wykazuje sta-
łą tendencję zwyżkową.
3eśli w 1970 r. wyniosła
ona tylko około 3 mld zł,
to w 1971 r. wzrosła już
do13mldzł,aw1972r.
przekroczyła 18 mld zł.
Również i w bieżącym ro-

ku wykazuje nadal ten-

dencję zwyżkową. W I
kw. br. w stosunku do a-

nalogicznego okresu u-

biegłego roku wzrost a-

kumulacji finansowej wy-
niósł ponad 25 procent.

TEN poważny wzrost akumulacji
w porównaniu do lat poprzed-
nich nastąpił — niezależnie od

wzrostu produkcji — w wyniku
wprowadzonych przejściowo dodat-
ków do cen budownictwa mieszka-

niowego w 1970 r. oraz w wyniku
wprowadzenia od 1 stycznia 1971 r.

nowych cen kosztorysowych na ro-

boty budowlane i montażowe i no-

wych cenników na prace projektowe,
podwyższających rentowność biur

projektów.

Pomimo zaobserwowanego pozy-
tywnego zjawiska, tj. systematycz-
nego wzrostu akumulacji finansowej
i stopniowej poprawy wynikowego
poziomu kosztów z 98 proc. w 1970 r.

do 93,3 proc. w 1971 r. i 92 proc.
w 1972 r., nie można pominąć i ujem-
nych skutków, wpływających na po-
ziom akumulacji finansowej 'jedno-
stek budowlanych. W szczególności
zaliczyć do nich należy systematycz-
ne ponoszenie przez nie strat nad-

zwyczajnych, przekraczających zna-

cznie uzyskiwane zyski z tego tytu-
łu. Wystarczy podać, że w podstawo-
wych 5 resortach') realizujących ro-

boty budowlane i montażowe ujem-
ne saldo strat i zysków nadzwyczaj-
nych wyniosło w li>71 r. ponad 720

minzł,aw19pr.ponąd730min
zł. W Wartożciąć^' bezwględnych
straty nadzwyczajne' w tych resor-

tach wyniosły blisko 1,5 mld zł, co

w stosunku do wartości wykonanej
produkcji stanowiło 0,8 proc. W

przeliczeniu na efekty rzeczowe za

sumę poniesionych w 1972 r. strat

nadzwyczajnych można by wybudo- -

wać około 500 tys. ml powierzchni
użytkowej mieszkań, co równa się
w przybliżeniu 11 tys. mieszkań o

przeciętnej powierzchni użytkowej
45 m2 na jedno mieszkanie.

Na poziom akumulacji, tak jak
i w poprzednich latach, w resortach

realizujących ponad 90 proc. produk-
cji budowlanej i montażowej (wy-
mienionych na wstępie artykułu w

odnośniku nr 1), straty nadzwyczaj-
ne w I półroczu bieżącego roku w

porównaniu do analogicznego okresu

ubiegłego roku wzrosły o 3,7 proc.,
zyski uległy zmniejszeniu o 3 proc.,
zaś ujemne saldo strat i zysków nad-

zwyczajnych wzrosło o 9,6 proc.
Straty nadzwyczajne zwiększyły się
0 23 min zł, zyski uległy zmniejsze-
niu o 9 min zł, a ujemne saldo strat

1 zysków nadzwyczajnych zwiększy-
ło się o 32 min zł. W przeliczeniu
na efekty rzeczowe, za wzrost ujem-
nego salda strat i zyśków nadzwy-
czajnych można by wybudować oko-
ło 11 tys. m® powierzchni użytkowej
mieszkań.

Najwyższe straty nadzwyczajne,
zarówno w przedsiębiorstwach bu-
downictwa Ogólnego, przedsiębior-
stwach budownictwa przemysłowego
jak i przedsiębiorstwach budownic-
twa specjalistycznego, ponoszone są
z tytułów:

9 kar, I odszkodowań umownych za

dostawy roboty I usługi, w tym za nie-
terminowe usuwanie usterek budowla-
nych;

% odsetek o charakterze karnym;
0 zagospodarowywania zapasów nie-

prawidłowych ;

Spłaconych rent I odszkodowań!
kar za przetrzymywanie obcego ta-

boru; /
a przekroczenia limitów zasiłków cho-

robowych Hp.
Niektóre pozycje strat nadzwy-

czajnych, jak na przykład wzrost

przekroczenia limitów zasiłków cho-

robowych, na który w poważnym
stopniu wpłynęła decyzja o podwyż-
szeniu zasiłków chorobowych pra-
cownikom fizycznym, można by u-

sprawiedliwić. Inne zaś wynikają w

przeważającej ilości przypadków z

braku dostatecznej dyscypliny roz-

liczeniowo-finansowej w przedsię-
biorstwach budowlano-montażowych
oraz są wynikiem niewywiązywania
się z warunków umownych, zwłasz-
cza w zakresie terminów kończenia

inwestycji i niezadowalającej Jeszcze
nadal jakości wykonanych robót.

Wystarczy powiedzieć, że przedsię-
biorstwa budowlano-montażowe Jed-
nego z wymienionych resortów, je-
dynie z tytułu wykonywania robót

poprawkowych, ponoszą roegnie oko-
ło 150 min zł nieuzasadnionych kosz-
tów. Równa się to w przybliżeniu
50 tys. mł powierzchni użytkowej
mieszkań i ponad 1100 mieszkaniom

PONOSZENIE przez przedsiębior-
stwa budowlano-montażowe nie-

uzasadnionych strat nadzwyczaj-
nych, przekraczających znacznie u-

zyskiwane zyski nadzwyczajne, co

wpływa na permanentne występo-
wanie ujemnego salda strat i w-

sków nadzwyczajnych, potwierdzają
wyniki kontroli, przeprowadzane
między innymi przez inspektoraty
kontrolno-re wizyjne Ministerstwa
Finansów. Przeprowadzone przez
nie w III i IV kw. 1972 r. badania
w 11 wybranych przedsiębiorstwach
budowlano-montażowych wykazały,
że poważny wpływ na obniżenie wy-
ników finansowych przedsiębiorstw
wywarły ponoszone przez nie stra-

ty nadzwyczajne, które za 1971 r.

i I półrocze 1972 r. wyniosły łącznie
48,5 min zł. Najpoważniejszą pozycję
strat stanowią kary i odszkodowania

, umowne, których wysokość przekro-
czyła 28,2 min zł, tj. ponad 58 proc. o-

gółu strat nadzwyczajnych. Charak-
terystyczne przy tym jest, że bli-

sko 62 proc. tych strat stanowią ka-

ry za nieterminowe usuwanie uste-

rek budowlanych, co związane jest
z niechętnym przystępowaniem do

tych robót przez przedsiębiorstwa
wykonawcze. Dążąc do wykonania
planu bieżącej produkcji, rzutują-
cej na określone korzyści material-

ne, unikają one kierowania robotni-
ków do robót związanych z usuwa-

niem usterek, nie zaliczanych
do wartości wykonanej produk-
cji. Stan ten w niektórych przypad-
kach jest wręcz alarmujący, ponie-
waż opóźnienia w usuwaniu usterek

dochodzą do kilkunastu miesięcy.
- Niezależnie od rozpatrywania
wpływu ponoszonych przez przed-
siębiorstwa wykonawcze strat nad-

zwyczajnych z tego tytułu na roz-

miary robót budowlanych i monta-

żowych i ich wyników finansowych,
należy także mieć na uwadze nie-

wymierne straty społeczne, przeja-
wiające się w znacznym opóźnieniu
w przekazywaniu do użytku mie-
szkań i innych pbiektów użytecz-
ności publicznej, w nieoddawaniu do

eksploatacji w planowanym termi-
nie obiektów, co wpływa na dez-

organizację produkcji itp-
0 wpływie strat nadzwyczajnych

na wyniki finansowe przedsiębiorstw
świadczyć może zestawienie zbiorcze
planowanej i osiągniętej rentowności
w ^rzę^sie^iOr^jWąęłj budówlano-
-montażowych, objętych badaniami
przez inspektoraty kontrolno1-rewi-

zyjne Ministerstwa Finatisów (U
przedsiębiorstw):

wynik planowany zł 46,0 min
wynik taktyczny:

na działalności
produkcyjnej zł 29,3 min
saldo strat
1 zysków nad-
zwyczajnych zł —2T,« min zł 1,7 mnl

zmniejszenie wy-
niku planowanego *ł <4,3 min

Przy omawianiu zagadnienia strat

nadzwyczajnych w budownictwie

należy zwrócić uwagę na znamienny
fakt, braku — poza sporadycznymi
przypadkami zmniejszenia wysokości
premii — odpowiednich sankcji ma-

terialnych czy służbowych wobec
osób odpowiedzialnych.

POZA podanymi przykładowo przy-

czynami powstawania strat nad-

zwyczajnych, poważny wpływ na ,

wyniki finansowe przedsiębiorstw
budowlano-monitażowych wywiera
nieprawidłowo prowadzona gospo-
darka zapasami materiałowymi, któ-
re stanowiąc blisko połowę kosztów

własnych budownictwa, rzutują w

zasadniczy sposób na poziom kosz-
tów własnych. Do najczęściej wy-

stępujących nieprawidłowości i man-

kamentów w gospodarce zapasami
materiałowymi należy zaliczyć:

§ spisywanie w ciężar kosztów budów
nieudokumentowanych rozchodów ma?
teriałów oraz. rozliczanie większej od
faktycznie zużytej Ilości materiałów, w
celu ukrycia ubytków materiałowych,
związanych z nieprawidłowym Ich skła-
dowaniem, lub w celu ich przywłaszcze-
nia; .

# marnotrawstwo materiałów (niepra-
widłowe składowanie, powodujące Ich
niszczenie I kradzieże);

( nieterminowe i nieprawidłowe spo-
rządzanie rozliczeń materiałowych lub
brak takich rozliczeń w ogóle;

0 utrzymywanie zapasów nadmiernych,
zbędnych I nlepełnowartoficiowychj

0 niepełne zagospodarowywanie naby-
tych materiałów;

f wbudowywanie materiałów nlepelno-
wartościowych, obniżających Jakość bu-
downictwa I stwarzających konieczność
wykonywania robót poprawkowych;

• niedostateczne opanowanie przez
służby zaopatrzenia zasad prawidłowo
prowadzonej gospodarki materiałowej, co
mimo prowadzonej akcji deprecjacji ma-
teriałów. powoduje powstawanie nowych
zbędnych zapasów materiałowych, itp.

Podane przykładowo przyczyny
rzutujące na występowanie wysokich
strat nadzwyczajnych i. wadliwie

prowadzoną gospodarkę zapasami
materiałowymi w budownictwie nie

wyczerpują w pełni poruszonych za-

gadnień. Powinny jednak uczulić or-

ganizacje budowlane na te problemy.
Powinny one szczególną uwagę
zwrócić na terminową i jakościowo
dobrą realizację robót budowlanych
i montażowych, na terminowe usu-

wanie usterek budowlanych oraz na

usprawnienie za- i wyładunków,
jak również poprawę zaopatrzenia
materiałowego.

Na początku 1973 roku oszacowano, ie dochody pie-
niężne społeczeństwa powiększą się w bieżącym ro-

ku o około 75 miliardów złotych. Za niezbędne mini-
mum dla zapewnienia równowagi rynkowej uznano

wzrost dostaw towarów rynkowych o wartości 63 mld
złotych.

1
)

Na Krajowej Naradzie Aktywu Partyjnego i Gospo-
darczego premier PIOTR JAROSZEWICZ stwierdził, że
z owych 63 mld zł ogólnego zwiększenia dostaw to- -

warów rynkowych, dwie trzecie — więc ok. 42 mld
zł powinny stanowić towary nowe, po raz piferwszy
wprowadzane na rynek. Dnia 19 stycznia 1973 roku

Prezydium Rządu podejmuje decyzję nakładającą na

producentów i handel określone, wyraźnie sprecyzo-
wane zadania co do zaopatrzenia rynku w nowości.

Uważam, że skargi na brak dobrego obuwia na rynka są mocno

przesadzone... Rys. ZBIGNIEW KIULIN (Szpilki)

1) Budownictwa i Przemyślu Materia-
łów Budowlanych, Rolnictwa, Gospodar-
ki Terenowej i Ochrony Środowiska,
Przemysłu Ciężkiego oraz Górnictwa i
Energetyki.

UPODSTAW
tej decyzji leży nit

tylko • troska o zrównoważenie

popytu i podaży, czyli zapew-
nienie i pogłębienie ogólnej równo-

wagi rynkowej. Wiadomo, że od da-
wna już oferta towarów rynkowych
nie odpowiada aspiracjom naszego
społeczeństwa. Zbyt ubogi jest ich

wybór, niedostateczna jakość, funk-

cjonalność, wiele do życzenia pozo-
stawia estetyka wykonania. W sytu-
acji, gdy przemysły produkujące na

rynek były zaniedbane pod wzglę-
dem nakładów inwestycyjnych, tru-

dno było od nich wymagać zdecydo-
wanej poprawy produkcji. Efektem
podjętego inwestycyjnego wysiłku
szczególnie wydatnego w bieżącej
pięciolatce, powinno być ogólne pod-
niesienie standardu wyrobów rynko-
wych, a w dużej części asortymen-
tów — całkowita ich odnowa. Na-

kładając na przemysł taki właśnie

obowiązek, rząd jest bez wątpienia
wyrazicielem potrzeb i postulatów
społecznych.

Jak różne gałęzie przemysłu wy-

wiązują się z tego obowiązku?
Z danych statystycznych wynika,

że .dostawy towarów nowych w I

półroczu br. kształtowały się średnio
na poziomie 49,5 proc. rocznego pla-
nu dostaw nowości. A więc w pier-
wszym odruchu możemy stwierdzić,
że jest dobrze. Ale czy były to nowo-

ści najbardziej oczekiwane przez
konsumenta? Czy wszyscy jednako-
wy wysiłek włożyli w realizację
„programu nowości dla rynku"? Czy
osiągnięto postęp w możliwie do-

kładnym dostosowywaniu podaży do

zmieniającej się struktury popytu?
Zacznijmy prezentację od kuchni,

czyli od artykułów spożywczych W
I półroczu wartość dostaw zakładów
Ministerstwa Przerhysłu Spożywcze-
go i Skupu łącznie z Centralnym
Związkiem Spółdzielni Mleczarskich

wyniosła 6 524 min zł i stanowiła ,

54,4 proc. rocznego programu dostaw
nowości rynkowych.

ro^^^s^^^^us^ono^tw^
1̂ ^

ton. W I półroczu dostarczono tych
wyrobów aż 7,3 tys. ton, czyli wy-
konano ponad 4-krotnie więcej, niż

przewidywały zadania na I półrocze.
Dostawy wyrobów jajczarsko-dro-

biarskich wyniosły 73,0 proc. planu
dostaw rocznych. Podobnie plan do-
staw wyrobów cukierniczych został

przekroczony — zrealizowano ok.
67 proc. programu rocznego.

Wysoki procent dostaw koncen-
tratów spożywczych (72 proc. zadań

rocznych) uzyskany został drogą roz-

szerzenia produkcji towarów no-

wych, wprowadzonych do produkcji
w 1972 roku. Nowości przemysłu o-

lejarskiego (zaawansowanie roczne
— 74,1 proc.), cieszyły się dużym
uznaniem konsumentów.

Przemyśl ziemniaczany wprowa-
dził na rynek nowe towary, które

należą do artykułów ułatwiających
i skracających czas przygotowywa-
nia posiłków. Również nowe wyro-
by mrożone ocenione zostały przez
konsumentów pozytywnie. Dotyczy
to zwłaszcza gotowych potraw mącz-
nych i ziemniaczanych (pierogi, ko-

tlety, knedle, płatki ziemniaczane).
Dosta\yy tych produktów w I pół-
roczu br. wyniosły 73,2 proc. zadań

rocznych.

Konto przemysłu spożywczego "ob-

ciąża parę zadań nie zrealizowanych.
Nfie'dostarczył on np. na rynek ma-

karonu- krótkiego w 1/4 kg toreb-
kach tomofanowych oraz nie rozpo-

czął produkcji płatków typu „corn-
flakes". Nie dostarczono też do obro-
tu spodziewanej ilości nowych ga-
tunków tytoniu i tabaki.

Resort żeglugi miał zapewnić do-

stawy howości — przetworów' ryb-
nychza93minzłijużwIpółroczu
wykonał to zadanie z dużą nadwyż-
ką. Udział wyrobów nowych w do-
stawach ogólnych wyrobów rynko-
wych wyniósł 4,4 proc., wobec pla-
nowanych 2 procent.

W sumie plan produkcji nowych
wyrobów żywnościowych zrealizo-

wany został w r półroczu zadowala-

jąco — dostarczono na rynek ok.
53,3 proc. zaplanowanych na cały
rok towarów nowych.

Przemysł ten jest w ostatnich la-
tach nie tylko głównym filarem,
podtrzymując/m ogólną równowa-

gę rynkową w warunkach ciągłego,
ponadplanowego wzrostu dochodów,
ale z powodzeniem realizuję też wy-
znaczone mu zadania wzbogacania
asortymentu i podnoszenia wartości
swoich wyrobów. Sytuacja taka nie
może się jednak — jak wielokrot-
nie już podkreślaliśmy — utrzymać
w nieskończoność. Najwyższa już
pora, by przyszły mu tu w sukurs

przemysły wytwarzające rynkowe
artykuły przemysłowe. Jesteśmy za-

interesowani zmianą struktury kon-

sumpcji w kierunku większego w

NOWOŚCI RYNKOWE
NA HUŚTAWCE...

ANDRZEJ NAŁĘCZJAWECKI

niej udziału tych właśnie wyrobów,
a rosnące dochody ludności stwa-

tzają po temu warunki, co znajduje
zresztą wyraz we wzmożonym popy-
cie na te grupy towarów.

POTENTACI

Jak tymczasem przedstawia się re-

alizacja programu nowości w za-

kresie artykułów nieżywnościowych.

Dostawy nowych wyrobów prze-
mysłowych w I półroczu br. stano-

wiły 43,6 proc. planu dostaw rocz-

nych. Na dodatek za tą średnią kryją
się wielkości bardzo różne — do zefa
włącznie. Nie trzeba zaś tłumaczyć,
że namówienia budownictwa np. na

wykładziny podłogowe — nie za-

spokoi np. wysoka podaż nowych
wzorów... zegarów.

Ministerstwo Przemysłu Chemicz-
nego zobowiązane zostało do do-
starczenia w 1973 roku nowych i

zmodernizowanych towarów o war-

tości 599 min półroczu zakła-

dy tego resortu dostarczyły nowości

Należące do tego resortu Zjedno-
czenie „POLLENA" ma dostarczyć w

1973 r. 550 tys. sztuk nowych wyro-
bów chemii gospodarczej — w I pół-
roczu nie dostarczyło ani jednej
sztuki! Ma „POLLENA" oddać w

br. 50 ton nowych środków do prania
i mycia — w I półroczu nie oddała

kilograma! Ma „POLLENA" dostar-

czyć na rynek 55 tys. nowych wy-
robów z tworzyw sztucznych —• de-

cyzję Rządu wykonano w ... 0,0 pro-
centach!

Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw
Sztucznych „ERG" roczny plan do-
staw nowości wykonało w I półroczu
następująco: artykuły gospodar-
stwa domowego i turystyczne — 12,1
proc. folia i tapety z folii — 3,7 proc.
tapety — 0,0 proc., węże ogrodowe z

PCV 0,0 proc. Wyroby kaletnicze
z tworzyw — 0,0 proc.

Zjednoczenie Przemysłu Organicz-
nego „ORGANIKA" miało dostar-
czyć 850 tys. sztuk (opakowań) środ-
ków do konserwowania pojazdów
samochodowych, a dostarczyło 30

tys. sztuk (3,5 proc.) w I półroczu.
Wywiązanie się z zadań nałożo-

nych przez Rząd na Zjednoczenie
Przemysłu Farb i Lakierów „POLI-
FARB" można nazwać po prostu
czystą kpiną. „POLIFARB" ma do-

nowych farb, 60 tys. litrów nowych
rozcieńczalników 1 120 000 liifarfrw
nowej masy asfaltowej do samocho-
dów. W I półroczu br. fabryki
„POLIFARBU" wykonały plan rocz-

ny następująco: farby 1 lakiery —

0,1 proc. Rozcieńczalniki — 0,0 proc.
masa asfaltowa do samochodów —

1,2 proc.

Zjednoczenie „PE TROCHEMIA"
ma dostarczyć w 1973 roku 48 tys.
sztuk nowych płytek ściennych,
630 tys. sztuk wyrobów instaiacyjno-
-sanitarnych. Są to wyroby ważne
dla rynku, jeśli zważymy ogromne
zainteresowanie budownictwem in-

dywidualnym. „PETROCHEMIA"
nie dostarczyła Jednej sztuki wyżej
wspomnianych wyrobów.

Ministerstwo Przemysłu Lekkie-

go wykonało roczny plan postaw no-

wości w 47,5 proc.

Zjednoczenie Przemysłu Wełnia-
nego miało np. dostarczyć 100 tys.
metrów nowych wykładzin podłogo-
wych (igłowych) — nie dostarczyło
w I półroczu br. ani jednego metra
i prawdopodobnie do końca III
kwartału również nie dostarczy.

Zjednoczenie przemysłu Filcowego
i Tkanin Technicznych miało wy-

produkować 6 000 nowych namiotów

turystycznyćh.1 W pierwszym półro-
czu sklepy otrzymały 3 000 szt. W III
kwartale ma się pojawić na rynku
dalsze 1600 sztuk. Na zimę? Ale
to samo zjednoczenie miało w 1973
roku wyprodukować 60 tys. sztuk

nowych kapeluszy, już w I półro-

czu wykonało to zadanie z nadwyż-
ką.

Ministerstwo Przemysłu Maszyno-
wego wg decyzji Rządu miało do-

starczyć towarów nowych i zmoder-

nizowanych za 10 mld zł. Zakłady
resortu dostarczyły w I półroczu o-

wych towarów na kwotę 3 763 min

zł, wykonując w 37,6 proc. plan ca-

łego roku. W III kwartale przewi-
dywane wykonanie 2 540 min zł, wy-
konanie po trzech kwartałach wy-
niesie więc zaledwie 63,0 proc. pla-
nu rocznego.

' Zjednoczenie .„UNITRA" powin-
no (wg decyzji Rządu) dostarczyć w

1973 roku 406 500 sztuk nowych od-
biorników radiowych turystycznych.
W I półroczu dostarczyło ich 180674
szt. — 44,4 proc. planu rocznego.
Jeśli chodzi o nowe odbiorniki sto-

łowe — wykonano 38,3 proc. planu
rocznego. Odbiorników telewizyjnych

miała „UNITRA" dostarczyć w 1973
roku 263 300 szt., dostarczyła w I

półroczu 94 690, co stanowi 35,9
proc. rocznego planu dostaw nowo-

ści.

Z}§dno¥«frte Przemysłu ' Sprzętu
Optycznego i 'Medycznego „OHfeL"
w I półroczu wykonało w 46,2 próe.
roczny plan dostaw nowości sprzętu
fotograficznego.

Najbardziej istotna dla konsumen-

ta produkcja nowości z fabryk Zjed-
noczenia „PREDOM" określona zo-

stała na 1973 rok w wysokości 1 820

min zł. Plan dostaw nowości wyko-
nano w I półroczu w 32,3 proc.. Roz- '

szyfrujmy te licżby. W 1973 roku

powinno Zjednoczenie wyproduko-
wać 95 000 szt. nowych chłodziarek

i zamrażarek. Dostarczyło owych no-

wości tylko 42 651 szt „PREDOM"
ma dostarczyć w 1973 r. 108 670 szt.

nowych odkurzaczy i froterek, w —

I półroczu dostarczył ich 27 403 szt.

W I półroczu wykonano roczny plan
dostaw nowości: maszyn do szycia
— 30,1 proc., rowerów — 42 proc.,

wag — 32,6 proc., silników łodzio-

wych DS — 45 proc., motorowerów ,

— 32,5 proc. , przyczep campingo-
wych — 18,1 proc., a pozostałego
sprzętu zmechanizowanego w 21,0
proć.

„PREDOM" może się poszczycić
znacznym przekroczeniem planu do-

staw nowości (75,4 proc. planu rocz-

nego wykonało już w I półroczu)
w... zegarach!

Dla pełności obrazu dodajmy, że

w przewidywanym wykonahiu trzech

kwartałów właśnie te trzy resorty —

przemysł lekki, maszynowy i che-

miczny — nie osiągną 75 procent

rocznych dostaw nowości na rynek.

oraz MBiPMB., Spośród towarów

badanych zakwestionowano towary
0 wartości 543,5 min zł. tj. 18,5 proc.

wartości towarów przebadanych.

Wnioski z oceny jakościowej „no-

wości" są następujące:

0 jakość dostaw na rynek towar

rów nowych i zmodernizowanych
Jest niższa (9,3 proc. „knotów") od

jakości dostaw towarów ogółem (4
proc. towarów wadliwych.

0 najniższy wskaźnik wadliwości

(1,4 proc.) osiągnęła grupa towaro-

wa „sprzęt elektro-akustyezny", naj-
wyższy (18,8 proc. „knotów") —

meble mieszkaniowe a także naczy-

nia kuchenne i gospodarcze dostar-

czane do CRS „Samopomoc Chłop*
6ka" (czyli na rynek wiejski), w któ-

rych to dostawach bytó aż 49,9 proc.

towarów wadliwych (!),

0 w sześciu przypadkach wskaź-

nik ,wadliwości przekroczył 10 prQC^
Są to: tkaniny Jedwabne, przyrządź
1 wyroby optyczne, samochody oso*

bowe, naczynia kuchenne 4 gospodar?
cze, wyroby jubilerskie i złotniczą
meble mieszkaniowe.

Według relacji resortów przemy-

słowych niewykonanie zadań piano*,
wych w dostawach nowości i nie

zawsze odpowiedni poziom nowych
wyrobów, spowodowane były głów-
nie ograniczeniem dostaw surowców,
niedotrzymaniem terminów dostaw

surowców, maszyn I wyposażenia t

importu, jak również trudnościami

opanowania w dostatecznym stopniu
technologii produkcji nowych wyro-

bów.

Obiektywne trudności niewątpli-
wie wciąż istnieją. Warto Jednak

podkreślić, że szereg zakładów

zdołało wywiązać się jednak 1

nałożonych zadań 1 jeszcze je
przekroczyć w takim stopniu, że o-

gólna średnia wyniosła za I półrocza
49,5 proc. Inne przedsiębiorstwa nie

zdołały po prostu jeszcze przełamać
biernego stosunku do udoskonala-

nia produkowanych wyrobów, nie

myślały o odejściu od tradycyjr
wzorów i modeli, nie zadawały sofa

trudu prześledzenia zmian na rynku*
nie mówiąc już o śledzeniu i analizo*
waniu potrzeb konsumenta.

JAKOŚĆ

Oddzielnym problemem jest jakość
i poziom techniczny nowych wyro-
bów. Powinny się one odznaczać zde-

cydowanie wyższymi cechami użyt-
kowymi i estetycznymi, co ma uza-

sadniać ich wyższą cenę.

Resort handlu w marcu 1973 roku

wprowadził system oceny ąrtykułów
wprowadzanych po raz pierwszy na

rynek wewnętrzny. A oto jak wy-

padła ta ocena:
'

W I półroczu 1973 roku odbiorowi

jakościowemu poddane zostały towa-

ry nowe i zmodernizowane o warto-

ści 2 940 min zł, tj. ok. 19 proc.
całości dostaw nowości z resortów

MPL, MPM, MPC, MPCłiem, MLiFD

Dynamika przychodów pienięż^j
nych ludności w 1978 roku jest
znacznie wyższa od dynamiki wy-

datków na kupno towarów i usługą
co oznacza że wiele osób wstrzymuj*
się od zakupów, czeka na towary*
lepsze, atrakcyjniejsze w wielu przy^
padkach — właśnie nowe. Wykorzy-
stując wszelkie rezerwy — musi si4

przemysł zdobyć na' przekroczenia
niezbędnego minimum dostaw to-

warów nowych określonych prze*
Rząd na 6 proc. całości dostaw. Wy-
maga tego zarówno zachowani*

równowagi rynkowej, jak 1 kon-

sument, który chce móc wydal
swoje zwiększone zarobki na za-

kup rzeczy atrakcyjnych faktycznie^
a nie tylko nowych z nazwy.

i) Różnica pomiędzy wymienionymi Ti

mld zł dochodów pieniężnych, • 63 mld
zwiększenia produkcji rynkowej POwttw

'

na byft wyrównana przede woyttktną
przez zwiększenie usług óraz wzratt la^

dywldualnych Inwestycji ludności.
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HANDEL ZAGRANICZNY
ARTYKUŁAMI
KONSUMPCYJNYMI

STANISŁAWA

m

Rosnące znaczenie dóbr konsumpcyjnych w obrotach
handlu zagranicznego Polski o raz waga, jaką kiero-
wnictwo polityczne kraju przykłada do dalszej wy-
raźnej poprawy standardu życia ludności m.in. w dro-
dze zwiększenia podaży różnorodnych artykułów
rynkowych, przyczyniły się do zorganizowania w ro-

ku bieżącym po raz pierwszy Międzynarodowych
Targów Poznańskich Artykułami Konsumpcyjnymi

WARTOŚĆ eksportowanych
przez Polskę artykułów kon?
sumpcyjnych wyniosła w 1972

roku 1495 min doi., zaś importo-
wanych — 943 min doi. Po stro-

nie eksportu przeważały artykuły
konsumpcyjne pochodzenia przemy-
słowego, stanowiąc 56 ptoc. obro-

tów, natomiast w imporcie wystę-
powała niewielka przewaga arty-
kułów żywnościowych, których
udział wynosił 51 proc.

W latach 1966—1972 dynamika roz-

woju eksportu artykułów konsum-

pcyjnych wyprzedzała tempo wzro-

stu obrotów eksportowych ogółem,
w związku z czym udział tej grupy
towarowej wzrastał. Dotyczy to

głównie artykułów pochodzenia
przemysłowego, których sprzedaż w

1965 r. dostarczyła 12,5 proc. wpły-
wów dewizowych, uzyskanych w

eksporcie ogółem, natomiast w 1972
roku już — 17,0 proc. Również w

imporcie artykuły konsumpcyjne
przemysłowe były najbardziej roz-

wojową grupą towarową. W 1965 r.

#ydatki dewizowe na zakup arty-
kułów przemysłowo-konsumpcyj-
nych' stanowiły 7,5 proc. ogólnej
wartości przywozu towarów do Pol-

ski, zaś w 1972 r. zwiększyły się
do 8,6 proć.

Wartość obrotów zagranicznych
artykułami konsumpcyjnymi w po-
dziale na żywnościowe i przemysło-
we w 1972 r. oraz średnioroczne

stopy wzrostu eksportu i importu
tyci grup towarowych w latach
1966—1970 i 1971—1972 przedstawia
poniższa, tabela.

Jak "Wynika z niej, w latach
1971-1972 miało miejsce szczególnie
diiżę przyspieszenie dynamiki wzro-

stu importu. artykułów konsumpcyj -

ńyeh zarówno przemysłowych, jak
1 żywnościowych. W eksporcie wy-

stąpiło niewielkie przyhamowanie
tempa wzrostu sprzedaży artykułów
przemysłowych. Powyższe tendencje
utrzymują się również w 1973 r.

Deęydują o tym potrzeby rynku
wewnętrznego.
. Ilustracji ważniejszych tenden-

cji / występujących w wymianie
zagranicznej przemysłowymi artyku-
łami konsumpcyjnymi poświęcona
będzie, dalsza część artykułu; jest
fo jeszcze stosunkowo mało znana

dziedzina polskiego handlu zagra-
nicznego.

ROZMIARY I STRUKTURA
EKSPORTU

Uzyskane w okresie ostatnich lat

relatywnie szybkie tempo wzrostu

eksportu artykułów konsumpcyjnych
przemysłowych (o 14,5 proc. średnio-
rocznie w latach 1966-1972) nie za-

pewniło jeszcze tego poziomu sprze-
daży, jakiego należałoby oczekiwać
od kraju posiadającego tak duży i

stale rozbudowywany i unowocze-

śniany potencjał produkcyjny, jaki
posiada Polska. Głównymi przyczy-
nami, które spowodowały, że eks-

port omawianej grupy artykułów nie

rozwinął się jeszcze dostatecznie, są:
O relatywnie silniejszy w latach

ubiegłych wzrost produkcji dóbr

służących rozbudowie potencjału
przemysłowego kraju przy słabszej
dynamice wzrostu produkcji artyku-
łów rynkowych,

Cbrak specjalizacji w produkcji
artykułów konsumpcyjnych, przemy-
słowych,

% niedostateczny poziom rejdamy
i informacji o polskich artykułach
na rynkach zagranicznych.

Jeśli chodzi o dwa pierwsze czyn-
niki, to lata siedemdziesiąte przy-

niosły generalną zmianę w tych
dziedzinach.

W nowej polityce rozwój konsum-

pcji uznany został za siłę motorycz-
ną ogólnego wzrostu gospodarczego,
a zwiększenie udziałti handlu zagra-
nicznego w tworzeniu, dochodu na-

rodowego uważa się za jedefi z "waż-

nych czynników podnoszących efek-

tywność gospodarowania.
Potrzeba lepszego wprowadzenia

towarów polskich na rynki zagra-
nicznych odbiorców występuje
szczególnie silnie w odniesieniu do

nowych artykułów konsumpcyjnych,
których sprzedaż realizowana jest
obecnie tylko do niewielkiej liczby
krajów, hądź których dostawy na

eksport zapoczątkowane zostały
przed kilku laty.

Wydaje się, że niedostateczna in-

formacja o szerokiej gamie intere-

sujących artykułów, dostarczanych
przez polski przemysł występuje

Eksport Import

Grupa towarowa min £ średnioroczne
stopy wzrostu

1966—70 1971—72

min $ Średnioroczni
stopy wzrostu

1966—70 1971—72

Fot. MAREK STEFANKOWSKI

Ogółem artykuły konsumpcyjne
w tym:
— przemysłowe')
— żywnościowe*)

837
658

9,0

15,9
2,8

.14,9
14,0

M

6,1
2,3

21,(
32,1
13,1

łJ Łącznie z samochodami osobowymi, motocyklami i rowerami.
•) Łącznie z surowcami do wytwarzania żywności jak jąp. zboże, kakao.

szczególnie w odniesieniu do takich

grup artykułów jak: leki i specy-
fiki farmaceutyczne, kosmetyki,
meble, sprzęt turystyczny i motory-
zacyjny, obuwie, niektóre artykuły
wytwarzane przez przemysł elektro-

maszynowy. Są to grupy artykułów
charakteryzujące się szczególnie
szybką dynamiką wzrostu podaży
eksportowej. Wyroby te wytwarza-
ne są w nowych zakładach produk-
cyjnych, wyposażonych w maszyny
i urządzenia w dużym stopniu im-

portowane z krajów reprezentują-
cych wysoki poziom techniczny, a

często również przy zastosowaniu

różnych form współpracy z firmami
zagranicznymi.

Obok znanych porozumień o koo-

peracji i specjalizacji w produkcji
samochodów osobowych, warto

wspomnieć jeszcze o innych umo-

wach, których zakres oddziaływania
dotyczy wyrobów konsumpcyjnych,
przemysłowych. Umowy takie ist-

nieją w przemyśle meblarskim, któ-

ry nawiązał współpracę z firmami
szwedzkimi, w zakładach wytwarza-
jących pralki (z jugosłowiańską fir-

mą „Gorenje"), w przemyśle wytwa-
rzającym sprzęt audiowizualny (z
francuską firmą „Thomson-Brandt"
i zachodnio-niemiecką „Telefunken")
w zakładach produkujących maszyny
do szycia (z amerykańską firmą
„Singer"), w branży artykułów go-
spodarstwa domowego (z zachodnio-

niemiecką firmą „Bauknecht") itd.
Porozumienia o kooperacji przewi-
dują wspólną produkcję niektórych
elementów wyrobów, przekazywanie
dokumentacji, wzorców, modeli orąz
udogodnienia w zakresie zbytu na

rynkach zagranicznych. Sprzyjać one

więc będą rozwojowi eksportu.

Obecny poziom wywozu niektó-

rych artykułów konsumpcyjnych,
przemysłowych, charakteryzują po-
niższe dane za 1972 r.: sprzedaż ma-

szyn domowych do szycia — 136

tys. sztuk, lodówek — 72 tys. sztuk,
odkurzaczy 96 tys. szt., kuchni ga-
zowych — 375 tys. szt. obuwia ty-
pu skórzanego — 16,8 min. par, ro-

werów — 321 tys. szt., samochodów

osobowych — 32,5 tys. szt.
' Znacznie lepszą ocenę znaczenia

poszczególnych grup towarowych da-

je porównanie wpływów dewizowych
uzyskanych za sprzedaż tych wyro-
bów. I tak np. w 1972 r. na ogólną
wartość eksportu przemysłowych ar-

tykułów konsumpcyjnych wynoszącą
837,4 min doi. składały się (w min

doi):
— wyroby przemysłu lekkiego

(tekstylia, odzież, obuwie) 422,6
— farmaceutyki i kosmetyki 142,0
— meble i inne wyroby drzewno-

papiernicze 8''*
— artykuły gospodarstwa domo-

wego (Iqcznle ze sprzętem ele-
ktrycznym) 8Z'Z

— sprzęt sportowy, turystyczny l
motoryzacyjny " "2.8

— inne artykuły B0>4

W zestawieniu tym zwraca uwagę
duży udział eksportu wyrobów prze-
mysłu lekkiego; stanowiły one po-
łowę ogólnej wartości eksportu
przemysłowych artykułów konsump-
cyjnych. W porównaniu ze strukturą
asortymentową eksportu innych kra-

jów socjalistycznych (np. NRD, Cze-
chosłowacji, ZSRR), eksport z Pol-
ski cechował się niskim udziałem
i rozmiarami sprzedaży artykułów
wytwarzanych przez przemysł elek-

tromaszynowy (sprzęt motoryzacyj-
ny, audiowizualny, gospodarstwa do-

mowego).

Artykuły konsumpcyjne przemy-
słowe, sprzedawane były głównie do

krajów socjalistycznych. W okresie
ostatnich lat obserwuje się jednak
wzrost udziału sprzedaży dó krajów
kapitalistycznych (w 1972 r. przy-

padało na te kierunki 28,4 proc.
eksportu omawianej grupy towaro-

wej, podczas gdy w 1970 r. —

24,0 proc.).

ROZMIARY I STRUKTURA
IMPORTU

Podobnie, jak ocenia się, że nie-
dostateczne są jeszcze rozmiary pol-
skiego eksportu artykułów konsump-
cyjnych przemysłowych, to samo

można powiedzieć o imporcie tych
artykułów. Ocena ta opiera się na

porównaniu udziału tej grupy wyro-
bów w polskim imporcie w stosunku
do innych krajów socjalistycznych
oraz na roli importu w zaspokojeniu
potrzeb rynkowych.

W globalnym przywozie towarów
do Polski wartość importowanych
artykułów konsumpcyjnych przemy-

słowych stanowiła 8,6 proc. w 1972
roku. W porównaniu do innych kra-

jów socjalistycznych, niniejszy u-

dział wydatków dewizowych na im-

port artykułów konsumpcyjnych
przemysłowych występował w Ru-
munii (7 proc.), natomiast w pozo-
stałych krajach był wyższy, stano-

wiąc od 8,7 proc. do 19,4 proc.
obrotów importowych ogółem. W o-

gólnej podaży rynkowej udział im-

portowanych wyrobów był również
niski. Szacuje się, że w 1972 TJ wy-
nosił on ok. 10 proc. .

Tylko w zakresie niektórych grup
towarowych rola importu, jako źró-
dła podaży artykułów rynkowych,
była znaczna. Dotyczy to takich grup
jak: zegarki na rękę, które w 100

proc. pochodziły z importu, aparaty
fotograficzne (76 proc.), samochody
osobowe (30 proc.) Znacznie niższy
był udział importu w pozostałych
grupach asortymentowych i tak np.
ok. 7 proc. ilości obuwia sprzedawa-
nego na rynku pochodziło z importu,
ok. 6 proc. tkanin, ok. 12 proc.
wartości różnych artykułów elektro-

technicznych, ok. 9 proc. wyrobów
przemysłu chemicznego.

Łączne wydatki dewizowe na za-

kup importowanych artykułów kon-

sumpcyjnych przemysłowych wynio-
sły 459 min doi. w 1972 r. Naj-
większymi pod względem wartości

grupami towarowymi były:
— wyroby przemysłu lekkiego (166,9

tata doi.),
— naczynia 1 sprzęt gospodarstwa do-

mowego (93,7 min doi.),
— farmaceutyki i kosmetyki (66,2 min

doi.), !?
— sprzęt sportowy, turystyczny"! mo-

toryzacyjny (58,3 min doi.),
— meble 1 inne wyroby drzewno-pa-

piernlcze 130.9 min dnl-Ł,

VT strukturze geograficznej Po-
wozu przemysłowych artykułów
konsumpcyjnych, występowały po-
dobne tendencje, jak w strukturze

eksportu tych wyrobów. Zwiększał
się udział zakupów realizowanych W

krajach kapitalistycznych (w 1970 r.

stanowiły one 17,1 proc. wzrastając
do 27,2 proc. w 1972 r.), przy rela-

tywnym spadku importu z krajów
socjalistycznych.

Te przesunięcia w geografii przy-
wozu spowodowane były zarówno

czynnikami zewnętrznymi (wzrost
zapotrzebowania na artykuły kon-

sumpcyjne obserwowany w innych
krajach socjalistycznych ograniczał
podaż tych artykułów na eksport),
jak również czynnikami wewnętrz-
nymi (dokonujące się przemiany w

strukturze konsumpcji ludności Pol-
ski wyrażały się ny in. w prefero-
waniu wyrobów modnych, dobrych
jakościowo i o innych rozwiązaniach
konstrukcyjnych od dotychczas znaj-
dujących się na rynku).

PERSPEKTYWY ROZWOJU
OBROTÓW

Kontynuacja polityki pełniejszego
wprowadzania kraju do międzyna-
rodowego podziału pracy wpływać
będzie na wzrost udziału handlu

zagranicznego.'zarówno w produk-
cji, jak i konsumpcji,

udział ten musi być szczególnie
duży w dziedzihie artykułów kon-

sumpcyjnych przemysłowych! • Ta

grupa wyrobów wymaga bowiem za-

angażowania mocy produkcyjnych w

wielu branżach przemysłowych, ich

produkcja musi być stale unowocze-

śniana, a podaż musi obejmować
różne modele i wzory dostosowane
do różnego poziomu zamożności, li-
czebności rodzin, standardu miesz-

kaniowego, gustów i upodobań. Te

przesłanki powodują, że opłacalne
jest rozwijanie produkcji wielkose-

ryjnej tylko pewnych grup asorty-
mentowych wyrobów,, a w niektó-

rych przypadkach wyłącznie nielicz-

nych typów i modeli.

Przewiduje się, że dynamika wzro-

stu eksportu przemysłowych artyku-
łów konsumpcyjnych w okresie do
1975 r. kształtować się będzie w gra-
nicach 15—18 proc. średniorocznie,
globalna wartość wywozu tych ar-

tykułów ulegnie w okresie pięciu
lat podwojeniu i w 1975 r. wynie-
sie około 1,8 mld doi.

Import artykułów konsumpcyj-
nych przemysłowych wzrastać będzie
szybciej niż eksport, średnioroczne

tempo wzrostu wyniesie ponad 20

proc. Przedmiotem importu będą nie

tylko artykuły nie produkowane w

kraju, bądź wytwarzane w -niedo-

statecznej ilości w stosunku dó po-
trzeb, lecz również wyroby konku-

rencyjne w stosunku do produkcji
krajowej.

Przewiduje się,-ze- w najbliższym
okresie popyt ludności kierować się
będzie głównie na dobra służące wy-

posażeniu mieszkań i mechanizacji
prac domowych. Wyż demograficzny
wchodzić bowiem będzie w okres

podejmowania pracy zawodowej i
zakładania nowych rodzin (w latach
1971—1975 przyrost ludności w wie-
ku 25—29 lat wyniesie około 50 proc.
przy globalnym wzroście ludności o

5 proc.). Zwiększać się będzie ilość

młodych małżeństw, a w związku
z tym powstaną nowe gospodarstwa
domowe. Ponadto zapotrzebowaniu
na sprzęt ułatwiający pracę dombwą
sprzyjać będzie postępująca aktywi-
zaMa zawodowa kobiet.

Obecny poziom wyposażenia ro-

dzin polskich w niektóre przedmio-
ty trwałego użytku jest jeszcze ni-

ski, można zatem oczekiwać, że będą
one artykułami poszukiwanymi na

rynku/ Zauważyć warto, że nawet
i w zakresie artykułów, których po-
siadanie jest już dość powszechne,
tworzyć się będzie nowy popyt, pod
warunkiem, że na rynku pojawią się
wyroby zdecydowanie lepsze, o wyż-
szych walorach użytkowych i este-

tycznych.

TORUŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWNICTWA

OGÓLNEGO
Toruń, ul. Mickiewicza 146

poszukuje dostawcę
na dostawę sukcesywnq

wagonową

ŻUŻLA
WIELKOPIECOWEGO

w ilości 300-500 ton

kwartalnie.

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

Adres wysyłkowy: TPBO

Toruń, ul. Mickiewicza 146,
Totyiń - Północ, bocznica
PKP.

ORGANIZOWANE
po raz

pierwszy w Poznaniu — Mię-
dzynarodowe Targi Artykułów

Konsumpcyjnych „TAKON — 73"

odbędą się w dniach 23—30 wrze-

śnia. Do udziału w targach zaproszo-
no ponad 1500 firm. Ogólna po-
wierzchnia zajęta pod ekspozycję
wynosi ponad 70 tys. m2 . Na wystaw-
ców polskich przypada z tego 38 tys.
m? powierzchni krytej i 8500 m2 po-
wierzchni otwartej. Firmy z państw
socjalistycznych zajmą stoiska o po-
wierzchni 7 tys. m2, z państw kapi-
talistycznych — 15 700 m2, a z krajów
rozwijających się — 1500 m2

Idea przekształcenia jesiennych
targów w Poznaniu w międzynaro-
dowe targi artykułów konsumpcyj-
nych wynikła z ogólnych przeobra-
żeń naszej polityki społeczno-gospo-
darczego rozwoju. Jednym z istot-

nych elementów ożywienia rynku
jest zwiększenie ilości, a przede
wszystkim asortymentu towarów po-
chodzenia zagranicznego. Otrzymuje
się tą drogą — poza" urozmaiceniem

rynku — również skuteczne pobu-
dzenie krajowych producentów arty-
kułów konsumpcyjnych do unowo-

cześnienia produkcji. Podobne ten-

dencje wystąpiły w ostatnim okre-
sie również w większości krajów

należących do RWPG. Nic więc
dziwnego, że inicjatywa zorganizo-
wania TAKONU—73, spotkała się w

tych krajach z dużym zainteresowa-
niem.

Największą spośród krajów RWPG

ekspozycję przygotowały Związek
Radziecki i Niemiecka Republika
Demokratyczna. Wystawcy ZSRR

wystąpią z ofertą eksportową w sie-
dmiu ekspozycjach branżowych. Naj-
większy udział w tej ofercie będą
mieli producenci sprzętu audiowizu-

alnego i gospodarstwa domowego.
Dużą ekspozycję przygotowała bran-
ża obejmująca sztukę ludową i sprzęt
muzyczny, a także branże skórzana,
sportowo-turystyczna, meblarska i

wyrobów drzewnych, artykułów
włókienniczych i branża rolno-spo-
żywcza.

Bogatą i zróżnicowaną ofertę przy-

gotowali wystawcy NRD. Największa
będzie również ekspozycja sprzętu
audiowizualnego i gospodarstwa do-

mowego. Mało ustępuje im ekspo-
zycja wyrobów przemysłu chemicz-

nego. Równie atrakcyjne ekspozycje
obejmują, wyroby branży sportowo-
-turystycznej, włókienniczej, sztuki

ludowej, rzemiosła artystycznego,
sprzętu muzycznego, zegarków, me-

bli i zabawek.

Spośród 26 wystawiających w Po-
znaniu firm jugosłowiańskich, 12
firm oferować będzie sprzęt gospo-
darstwa domowego i audiowizualny.
Znaczny będzie także udział firm

jugosłowiańskich w branżach włó-

kienniczej, skórzanej i chemicznej,
nieco skromniejszy w rolno-spożyw-
czej oraz sztuki ludowej i rzemiosła

artystypznego.

Węgierscy wystawcy oferować bę-
dą wyroby branż włókienniczej, che-

mioznej, rolno-spożywczej, sprzętu
gospodarstwa domowego oraz ma-

teriałów budowlanych.
Bułgaria będzie jednym z więk-

szych wystawców wyrobów włókien-

niczych i artykułów rolno-spożyw-
czych, wystąpi także z ekspozycją
wyrobów chemicznych.

Podczas czerwcowych Targów Te-

chnicznych dużym zainteresowaniem

cieszyła się ekspozycja problemowa
zorganizowana pod hasłem „POL-
SKA w RWPG" Pomysł ten prze-
niesiony został również na TA-
KON-73.

Zgromadzone w specjalnym pawi-
lonie o powierzchni 900 m2 ekspo-
naty i plansze zilustrują pełen asor-

tyment towarów konsumpcyjnych
sprowadzanych z krajów RWPG na

zaopatrzenie rynku polskiego. Scha-

rakteryzują one równiej polski ek-

sport tych wyrobów do bratnich

państw. W pawilonie przedstawiona
będzie problematyka wzrostu poten-
cjału produkcyjnego przemysłów ar-

tykułów konsumpcyjnych i między-
narodowej współpracy państw
RWPG w tej dziedzinie. Podczas
trwania TAKONU-73 dwa razy
dziennie odbywać się będą w tym
pawilonie międzynarodowe pokazy
mody z udziałem domów mody
państw członkowskich RWPG.

Również firmy zachodnie przygo-
towały ciekawe ekspozycje w szere-

gu branż artykułów konsumpcyj-
nych. Z pewnością dużym zaintere-
sowaniem cieszyć się będą ekspo-
zycje firm „Siemens", „Singer", „Hi-
tachi", „Rotel", „Sovermarco", „Bau-
knecht" itd.

Oferta przemysłu polskiego przed-
stawia się również atrakcyjnie. Przy-
gotowano szereg nowości, jak: węd-
lina z królików, grzyby mrożone,
kalmary, miętus królewski, nowe te-

lewizory m. in. „Neptun", „Liwa",
„Luna", magnetofony stereofoniczne
wózki golfowe, całą gamę przetwo-
rów papierowych, mebli, obuwia,
maszyn do szycia i różnego sprzętu
gospodarstwa domowego.

N-J.
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odznaczenie

„ekonomiczeskoj

gaziety"

WTARGACH
LIPSKICH wzięło

udział 6752 wystawców z 52

krajów. Tereny targowe są og-
romne — 54 hal wystawowych i .pa-
wilonów: główne tereny przeznaczo-
no tym razem na ekspozycję branż

technicznych i dóbr inwestycyjnych,
a w 16 domach towarowych w cen-

trum miasta, również w układzie

branżowym, prezentowane są dobra

konsumpcyjne i artykuły trwałego
użytku, wyposażenie mieszkań itd.

Organizatorzy powiększyli powierz-
chnie do 270,000 m*.

O profilu targów i o ich ukierun-
kowaniu może dać pogląd przydział
powierzchni dla poszczególnych
branż: chemia, urządzenia chemicz-

ne, maszyny do przetwórstwa two-

rzyw zajęły w przybliżeniu l'2 proc.
powierzchni; pojazdy drogowe 10

proc.; wyroby przemysłu włókienni-

czego, tkaniny, odzież — 8 proc.;
technologiczna aparatura chemiczna
— 5 proc.; meble — ok. 5 proc.;
artykuły spożywcze — 4 proc.; szkło

Na uroczystym spotkaniu w, Moskwie w dniu 5 września br. nastąpi-
ło wręczenie „Ekonomiczeskoj Gazletie" Orderu Czerwonego Sztan-
daru Pracy. Tym wysokim odznaczeniem pismo zostało wyróżnione
za owocną działalność mobilizującą ludzi pracy do realizacji za-
dań gospodarczych I propagowanie wiedzy ekonomicznej. Na spot-
kaniu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Kierownictwa Partii,
praktyki gospodarczej, środków masowego przekazu, a także przed-
stawiciele społeczeństwa Moskwy,, gratulacje w Imieniu Komitetu
Centralnego KPZR, Prezydium Rady Najwyższej I

ZSRR, złożył zespołowi redakcyjnemu
KPZR I. W. KAPITONOW.

. . , Rady Ministrów
czytelnikom - sekretarz KC

Częstokroć korzystamy w naszym piśmie z publikacji „Ekonomiczes-
koj Gaziety", z którą od wielu lat ściśle współpracujemy. Z okazji
zaszczytnego wyróżnienia składamy naszym radzieckim kolegom ser-

deczne gratulacje.

Fakt ukazania na światowym forum
gospodarczym, eksponatu świadczą,
cego o opanowaniu trudnej techno-

logii produkcyjnej od razu nas w

opinii fachowej awansuje. Mimo że

być może, aktualnie, wobec wielkie-

go zapotrzebowania krajowego na

aparaturę chemiczną nie jesteśmy
zainteresowani eksportem tego typu
zbiorników ciśnieniowych ciężkiego
typu.

Drugą atrakcyjną maszyną Jest

produkowany wspólnie przez PRL i

NRD zestaw maszyn do produkcji
włóknin przeszywanych. Kooperacja

nawiązana między bielską BEFAMĄ
1 Zakładami MALIMO z Karl-Marks.

-Stadt trwa już parę lat i rokuje
dobre nadzieje. Wynikiem jest stałe
doskonalenie wspólnie produkowa-
nych zestawów; prezentowany obec-
nie dostarcza włókninę o „poczwór.
nej szerokości", czyli 3.600 mr.i .

Na maszynie MALIWATT można

otrzymywać niezmiernie bogaty a-

sortyment włókien: od ścierek do

LIPSKU
LECH FROILICH

i ceramika — 4 proc.; aparatura me-

dyczna — ok. 3 proc.

W celu ułatwienia kontaktów han-

dlowych, w targowej praktyce coraz

częściej odchodzi się od koncepcji
ekspozycji narodowych na rzecz ek-

spozycji branżowych. W bieżącym
roku jesienią w Lipsku, szczególnie
mocno obsadzone były dwie dziedzi-

ny; po raz drugi w historii Targów
zorganizowano łączną ekspozycję
grupy branżowej „maszyn do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych" —

świadectwo coraz szerszego wkracza-
nia tworzyw, mas plastycznych i ży-
wic syntetycznych w nasze życie.
Po raz pierwszy zaprezentowano w

międzynarodowej obsadzie ekspozy-
cję grupy branżowej „nowoczesnych
technik włókienniczych i apretury".
W tej dziedzinie my, Polska, VARI-
MEX jako wystawca i eksporter pars
magna sumus. I co szczególnie godne
podkreślenia, tym grupowym, wy-
specjalizowanym prezentacjom
szczytowych osiągnięć techniki — to-

warzyszą serie fachowych prelekcji,
sympozjów, spotkań.

CZY NAS NA TARGACH
W LIPSKU WIDAĆ?

Na pewno wpada w oczy rozbudo-
wana ekspozycja POLMOT-u — jest
nasz rekordzista FIAT 125p. Ale naj-
większy tłumek zbiera się koło biel-

skiego beniaminka 126p z campin-
gową przyczepą z Niewiadowa. To

rozwiązanie konstrukcyjne, ta po-
jemność silnika i ekonomiczne pa-
rametry eksploatacji odpowiadają w

sposób przekonywający przeciętnie
zarabiającym obywatelom NRD... a-

le FIAT 126, jak wiadomo, nie jest
jeszcze „do kupienia", na tym rynku,
na tych Targach. POLMOT wystawił
fiacika „dla porządku", przezentując
niemal pełną gamę swoich możli-
wości produkcyjnych, a bielsko-

tyskie FIATY kierowane będą po-
czątkowo wyłącznie na rynek krajo-
wy.

Czy należy na Targach pokazywać
jedynie te towary, które mogą być
przedmiotem transakcji handlowej,
czy też prezentować wyroby, stano-

wiące szczytowe osiągnięcia naszych
konstruktorów, technologów, produ-
centów — w których eksporcie na

razie nie jesteśmy zainteresowani,
lecz ukazujące nasze techniczno-pro-
dukcyjne możliwości. To kwestia dy-
skusji. Przychylam się £o drugiego
poglądu. Np. POLIMEX-CEKOP wy-
stawił na swoim stoisku, zwracającą
również ogólną uwagę, pancerną wie-

lowarstwową skorupę zbiornika na

500 i więcej atmosfer przeciętą do

połowy, ukazuiaca sposób pradukcjt-
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atrakcyjnych kocy, od firanek do
tkanin na odzież gospodarczą. Szer-
sze rozwiązanie techniki MALI-
WATT ;było już prezentowane na

Targach 3 lata temu i zdobyło złoty
medal. Od tego czasu wyprodukowa-
no około 50 zestawów tych maszyn,'
a 40 linii już pracuje, interesuje się
nią cały świat — lecz ponieważ nikt
nie jest prorokiem we własnym kra-

ju — w Polsce ta technika dotych-
, czas nie znalazła uznania.

A POLSKA CHEMIA?

Jej targowa oferta wydaje się gru-
pie polskich dziennikarzy stosunko-
wo skromna: pokazujemy surowce

chemiczne, barwniki włókna synte-
tycznego, obuwie gumowe, a w do-
mach towarowych w mieście — ko-

smetyki i medykamenty. Ale od

strony wizualnej brakuje elementów

przyciągających. Oczywiście, zdaje-
my sobie sprawę, Targi są imprezą
handlową, chodzi o zawarcie kon-

traktów, fachowcy mogą je zadrzeć
nawet w gabinecie, czasem nie mu-

szą oglądać produktu tylko określić

jego parametry. Jednak zawsze o-

pi>ócz tej roli. Targi spełniają ważną
rolę propagandową. Znam nieźle pol-
ską chemię, jej osiągnięcia, dynami-
kę rozwojową, perspektywy — że

wspomnę tu chociażby Program Che-
mizacji Gospodarki Narodowej. Nie

wydaje mi się, by ciężar gatunkowy
naszej chemii znalazł tu dostateczny
wyraz plastyczno-wizualny. A prze-
cież właśnie chemia, aparatura che-

miczna, maszyny dla chemii są do-

minantą lipskiej jesieni 73.

Spore zainteresowanie, pękła pod
naporem zwiedzających szyba, bu-

dziły także w dziale targów konsum-

pcyjnych eksponaty UNITRY. Pol-
skie adaptery i magnetofony cieszą
się na tutejszym rynku dobrą opinią
i sprzedawane są nawet podobno
„spod lady".

Rosnące zainteresowanie wykazują
importerzy z NRD polskimi artyku-
łami konsumpcyjnymi trwałego u-

żytku i artykułami elektronicznymi.
Znajduje to swoje odbicie w obro-

tach — jeśli ich import w roku 1971

wynosił ok. pół miliona rubli, to w

bieżącym roku osiągnie pułap 17,5
miliona rubli!. Ten skok wydaje się
nieprawdopodobny, jest jednak
prawdziwy.

Jeden z . kolegów dziennikarzy
przynosi ważną wiadomość: według
ostatnio zawartych umów handlo-

wych między Polską i NRD wartość

naszych obrotów w b.r. osiągnie 1

miliard 15 milionów rubli. W ten

sposób na liście handlowych, socja-
listycznych partnerów NRD zajmie-
my drugie miejsce po ZSRR, a przed
Czechosłowacją. (Uwzględniając
wszystkich partnerów, Polska znaj-
dzie się na miejscu trzecim po ZSRR
i NRF).

Nasz eksport do NRD, porównując
rok 1972 z bieżącym, wykazuje 50

proc. wzrost. Jest to w handlu za-

granicznym zjawisko unikalne. A
nasze obroty w przyszłej pięciolatce
mają ulec jeszcze podwojeniu. Jeśli
można by powiedzieć w uproszcze-
niu, że aktualna nadzwyczajna dy-
namiką eksportu do NRD została w

pewnym sensie „wymuszona" i wy-
nika z konieczności zrównoważenia
salda obrotów (a było ono ujemne

m.in. w wyniku masowego ruchu tu-

rystycznego Polaków do NRD po ot-
warciu granicy), to powinniśmy być
zainteresowani w dalszym racjonal-
nym rozwoju eksportu i importu w

przyszłych latach, ale już w odnie-
sieniu do nowego miliardowego pu-

łapu.

ZŁOTY PIĄTEK

Jak zwykle w piątek, w „Złoty
piątek" bywają rozdzielane medale
za wysoką jakość i oryginalne roz-

wiązania techniczne prezentowanych
wyrobów. Do udziału w targowym
konkursie jakości zgłosili się wy-

stawcy z 50 krajów, prezentując 400

wyrobów o najwyższych technicz-

nych i konstrukcyjnych rozwiąza-
niach. Liczba złotych medali i dyp-
lomów jest ograniczona. Eksperci U-

rzędu Standaryzacji, Miar i Kontroli
Jakości Produkcji mieli więc trudne
zadanie. My zgłosiliśmy łącznie 14

kandydatur. 3 spośród nich zdobyły
tytuły mistrzowskie. Wspomniana
już maszyna BEFAMA-MALIMO
da produkcji włóknin (wystawca
VARIMEX) płaszcz męski z Za-
kładów Odzieżowych im. Próchnika
w Lodzi oraz tkanina bistorowa

(wystawca TEXTILIMPEX). Dni

targowe możną więc nazwać i w

dosłownym, i w przenośnym zna-

czeniu złotą lipską jesienią.

Polska ekspozycja w Lipsku w po-
równaniu dó tej sprzed roku uległa
zwiększetifu o 10 pWjfc. i zajęła ob-
szar blisko 4.300 m*. Natomiast dy-
namika obrotów handlowych prze-
kracza zaplanowane tempo 1 wszy-
stko wskazuje, że obroty Polska-
-NRD planowane na całą pięciolatkę
1971—75 zrealizowane będą w ciągu
czterech lat.

EFEKTY WSPÓŁPRACY
KRAJÓW RWPG

Warto zaznaczyć, że po upływie
dwu lat od przyjęcia w Bukareszcie

Kompleksowego Programu Integra-
cji Krajów RWPG na Targach moż-

na zobaczyć efekty dwu- 1 wielo-

stronnych umów kooperacyjnych.

Idea socjalistycznej integracji
przejawia się również w postępują-
cej specjalizacji i kooperacji, wyni-
kającej z międzynarodowego podzia-
łu pracy; we wspólnych badaniach

rozwojowych. W podejmowaniu
wspólnych przedsięwzięć inwestycyj-
nych przede wszystkim w takich

branżach jak: chemia, wyposażenie
dla przemysłu chemicznego, sprzęt
medyczny, badania maszyn dla poli-
grafii, maszyny włókiennicze, w wy-

mianie artykułów konsumpcyjnych.
Klasycznym przykładem tak rozu-

mianej współpracy jest wystawiony
w pawilonie ZSRR automat tkacki,
dla którego poszczególne zespoły wy-

twarzają Polska, CSRS, Węgry i Buł-

garia — co umożliwiło producentowi
radzieckiemu na opracowanie w

krótkim czasie jednego roku techno-

logii i podjęcie produkcji precyzyj-
nej, skomplikowanej maszyny.

FRIEDRICH WONSACK Dy-
rektor Generalny Targów Lipskich
zwraca uwagę podczas konferencji
prasowej na przebiegające ostatnio

wizyty i rozmowy czołowych osobis-

tości krajów RWPG związane z za-

cieśnieniem współpracy przy kon-

struowaniu planów gospodarczych
na lata 1976—1980. Dwu- i wielo-

stronna koordynacja tych planów,
wybiegająca naprzód będzie miała

dla pogłębienia socjalistycznej in-

tegracji znaczenie decydujące. Targi
Lipskie, prezentacja osiągnięć na-

szych krajów, mogą dać w tym

względzie liczne Impulsy do korzy-
stnych, ekonomicznie uzasadnionych
rozwiązań.

SALVADORA ALLENDE

droga do socjalizmu była
od samego początku wy-
boista. O realizację pro-
gramu postępowych
przemian społeczno-eko-
nomicznych walczył oto-

czony przez wielu przy-
jaciół, ale I niemało wro-

gów. Rodzima i obca re-

akcja, a więc ci, którzy
mieli sporo do stracenia
nie zawahali się przed
krokiem ostatecznym.
Lecz choć Aliende został
zamordowany, a chilijską
rewolucję tak brutalnie
zgwałcono, to reformy
dokonane w ciągu trzech
lat przez lewicowy Front
Jedności Ludowej nie po-
zostaną fc>ez wpływu na

przyszły kształt Chile i

rozwój sytuacji w Amery-
ce Łacińskiej.

WALKA przeciwko Salvadorowi
"Aliende rozpoczęła się zanim

jeszcze objął najwyższy urząd
w państwie. We wrześniu 1970 roku
w wyborach powszechnych zdobył
co prawda największą ilość głosów,
ale riie dawało mu to fotela prezy-

denckiego. Przed końcową rozgryw-
ką w parlamencie siły skrajnej re-

akcji usiłowały straszyć społeczeń-
stwo wizją „krwawej dyktatury". Na
dwa dni przed ostatecznym głosowa-
niem w Kongresie Narodowym do-
konano zamachu na życie naczelnego
dowódcy armii gen. R.SCHNEIDE-
RA, który po wyborach powszech-
nych zapewnił, że armia pozostanie
lojalna wobec riowego prezydenta.
Nie darowała tego 'Schneiderowi
skrajna prawica: dla niej deklaracja
generała oznączała przekreślenie na-

dziei na przewrót wojskowy. Bar-

dziej jednak niż zemstą, był" ten

mord polityczną prowokacją. Nieu-

daną zresztą, gdyż doprowadził do

konsolidacji sił postępu społecznego
skupionych we Froncie Jedności Lu-

dowej. 24 października 1970 r. Kon-

gres wybrał SALVADORA ALLEN-
DE prezydentem na 6 lat.

Od tego czasu, aż po tragiczny
dzień 11 września br. w Chile pa-
nowała sytuacja swoistego podziału
władzy. Z jednej strony lewicowy
prezydent, z drugiej zaś dysponują-
cy znacznymi uprawnieniami parla-
ment z przewagą ugrupowań pra-
wicowych. Taki układ polityczny
nie ułatwiał, rzecz jasna, siłom re-

wolucyjnym prowadzenia pełnym
frontem polityki gruntownych re-

form społeczno-ekonomicznych.

POLITYKA ŚMIAŁYCH KROKOW

Po wieloletnich rządach chadecji
odziedziczył Aliende ponury spadek.
Zadłużenie kraju sięgało astrono-

micznej kwoty 4 miliardów dolarów,
a nadszedł właśnie czas, kiedy długi
trzeba było spłacać. Większość bo-

gactw naturalnych znajdowało się w

obcym władaniu. Masy chłopskie
cierpiały nędzę podczas gdy prawie
cala • ziemia zostawała w rękach
latyfundystów. Co dziesiąty robotnik

był bez pracy. W takiej sytuacji roz-

poczynała się kadencja prezydenta-
marksisty. Mimo to Front Jedności

Ludowej pod przywództwem Aliende
dokonał w krótkim czasie istotnych
przeobrażeń kraju, jego goąpodarki.

Niemal w całości znacjonalizowano
zagraniczne' towarzystwa górnicze i

przemysłowe czerpiące z Chile kro-
ciowe zyski. Ten sam los spotkał
największe monopole rodzime. Do-
konywał tego Aliende często wbrew
blokadzie inicjatyw ustawodawczych
w parlamencie, wykorzystując m.in.

ustawę z 1932 roku o przymusowej
nacjonalizacji przedsiębiorstw sabo-

tujących produkcję bądź też nieu-
dolnie prowadzonych. Szczególne
znaczenie miała nacjonalizacja naj-
bogatszych w świecie złóż miedzi,
któnych eksploatacja stanowi pod-
stawę gospodarki Chile, a które

znajdowały się głównie w rękach
amerykańskich. Aktowi temu nie
śmiała się przeciwstawić prawica.

Nacjonalizacja miedzi była także

wprowadzeniem w życie t.zw.' „dok-
tryny Aliende". Prezydent sformu-
łował bowiem tezę, że przy oblicza-
niu odszkodowań za wywłaszczone
mienie obce należy potrącić to, co

uznać można za zyski nadmierne (za
normalną uznano taką stopę zysku,
jaką zagraniczne towarzystwa osiąg-
nęłyby w kraju macierzystym). W
rezultacie tak przeprowadzonej
kalkulacji (a dokonali jej eksperci
zachodnioeuropejscy) rząd chilijski
nie wypłacił niemal żadnych od-
szkodowań za znacjonalizowane ko-

palnie miedzi. Poza miedzią pod
kontrolą państwa znalazło się 94

proc. górnictwa węgla, całe gór.
nictwo rud żelaza i cały przemysł
Stalowy. Rząd przejął także całko-

witą kontrolę nad bankami. Chilij-
skie bogactwa naturalne zaczęły
służyć Chilijczykom.

Rząd Jedności Ludowej w szybkim
czasie zrealizował reformę rolną.
Zrealizował, a nie uchwalił, ponie-
waż uchwalono ją jeszcze w 1967
roku, za rządów chrześcijańskich de-
mokratów. Gdyby jednak realizowa-
no ją w takim tempie, jak czynili
to chadecy, to wielu chilijskich chło-

pów nie dostałoby ziemi i za kilka-
naście lat. Chadecka reforma prze-f
widująca konfiskatę gruntów powy-
żej 80 hektarów pozostawiła co

prawda obszarnikom maszyny rol-
nicze i bydło, jednak uchwalenie

nowej, bardziej radykalnej reformy
było dla Aliende niemożliwe z u-

wagi na układ sił w parlamencie.

Wielkie środki przeznaczył rząd
na rozwój powszechnej oświaty i ha-
niebnie zaniedbanej, służby. zdrowia.
Krótko- mówiąc, dokonano- poważnej
redystrybucji dochodu narodowego
na rzecz szerokich mas- ludowych.

REAKCJA NIE KAPITULUJE

Ci, w interesy których godziły re-

formy nowego rządu nie żamierzali

bynajmniej złożyć broni. Tym bar-

dziej, że świadomi byli nie tylko
moralnego, ale w razie potrzeby 1

materialnego poparcia wielu kół ob-

cego biznesu. Nazajutrz po wyborach
prawica rozpoczęła sabotaż gospo-
darczy. Zaczęto masowo wycofywać
wkłady bankowe, nastąpił ogromny
odpływ dewiz i kapitału.

Obawa przed dalszą nacjonaliza-
cją, której domagała się skrajna le-

wica, spowodowała zahamowanie
działalności inwestycyjnej średnich
i drobnych przedsiębiorców. Dopro-
wadziło to do perturbacji w gospo-
darce kraju.1) Pojawiły się kłopoty
w dostatecznym zaopatrzeniu w żyw-
ność, głównie w mięso. Stało się tak
za sprawą sabotażu latyfundystów,
którzy po zwycięstwie Salvadora Al-
iende przepędzili całe stada bydła
przez niestrzeżoną, 4 tysiące kilo-
metrów liczącą granicę w Andach.
Stało się tak również dlatego, że

sklepom przybyli nowi klienci, daw-
na biedota chilijska.

Znacznemu wzrostowi popytu nie

towarzyszyła odpowiednia podaż to-

warów.2) Wywołało to zjawisko spe-
kulacji. Postępująca inflacja sta-

nowiła znakomity pretekst do anty-
rządowych wystąpień reakcji. W

przebogatym arsenale poczynań, któ-

rych celem było wywołanie chaosu
w kraju, ważne miejsce przypadło
strajkom syndykatów właścicieli cię-
żarówek. Kto pamięta, że Chile to

wąski rozciągający się na kilka ty-
sięcy kilometrów pas ziemi- wtłoczo-

ny między morze i góry, ten łatwo

zrozumie, że sparaliżowanie tran-

sportu samochodowego przynieść
może dezorganizację gospodarki.

Te strajki były już jawną dywer-
sją. Skrajna lewica uważała politykę
prezydenta Aliende za zbyt mało

radykalną i oskarżała go wręcz o

kunktatorstwo, próbowała wywrzeć
na nim presję, domagała się rozpra-
wy z burżuazją. Aliende nie był jed-
nak nowicjuszem na politycznej a-

renie. Zdawał sobie sprawę z tego,
że bardziej zdecydowaną postawą
wobec prawicy, czy jakimkolwiek u-

chybieniem literze Konstytucji,
zwróci przeciwko sobie armię. Wy-
chodził z założenia, że poszanowanie
Konstytucji zapewni mu lojalność
armii chilijskiej, tradycyjnie bronią-
cej legalnej władzy. W jakże tra-

gicznych okolicznościach miało się
okazać, że się mylił.

Gdy Salvador Aliende dochodził
do władzy, setki tysięcy dzieci w jego
kraju cierpiało z powodu chroniczne-

go niedożywienia Aliende powie-
dział wówczas m.in.: „Zapewniam

wat, dzieci chilijski* będą miały
mleko, chociaż brak nam czworo-

nożnych krów. Są bowiem krowy
dwunożne i te będziemy doić: mo-

nopole < zagraniczne spółki kapita-
łowe. Za to, co towarzystwa zagra-
niczne zabierają nam w ciągu trzech
dni, dzieci chilijskie mogłyby st*
kąpać w mleku przez cały rok".

DYWERSJA
OBCYCH MONOPOLI

To co w rzeczywistości Aliende
uczynił nie było jednak dojeniem
monopoli. Przerwał tylko dojenie go-
spodarki chilijskiej przez obcych 1

rodzimych kapitalistów. Nie teł

dziwnego, że ci, którym nagle urwa-

ła się „złota żyła", przejawiali szcze-

gólną aktywność w osłabianiu Chile.
Wskutek wyraźnej presji obcych,

zwłaszcza amerykańskich monopoli
— kraj został pozbawiony kredytów
z banków międzynarodowych. Gwał-
townej obniżce uległa, dawniej dość
ustabilizowana na rynku światowym
cena miedzi. Za czasów chadeckiego
poprzednika Aliende wynosiła ona

ok. 1500 dolarów za tonę, aby po
dwóch latach spaść do
ak. 1000. Łatwiej zrozumieć ten

* zadziwiający spadek jeśli pamię-
ta się o tym, że USA dysponując
znacznymi rezerwami miedzi mogły,

' manipulując podażą, kształtować w

dużym stopniu cenę tego towaru.

Tylko z tytułu spadku cen miedzi

Chilę straciło w 1972 roku ponad
200 min dolarów.

Niektórym obcym koncernom

jtrudno było się pogodzić z myślą
ó utracie chilijskich bogactw, f^ą-?.

spełna rok temUi powszęchne 03⁄43⁄4
rżenie wywołała próba (dokonana
przez amerykański koncern / Kenne-
cott Copper Co — niegdyś potentata
na ziemi chilijskiej) wyłączenia chi-

lijskiej miedzi z obrotu na rynkach
międzynarodowych (wówczas to na

żądanie koncernu sąd francuski na-

łożył areszt na miedź chilijską skie-

rowaną do Havru). Lecz wszystko
to zdać się może dziecinną igraszką
w porównaniu z sensacjami ujawnid-
nymi latem bieżącego roku w za-

chodnioniemiecldm tygodniku „DER
SPIEGEL", a dotyczącymi działalno-
ści potężnego koncernu Iąternatió-
nal Telephone and Telegraph Co,
który przez całe dziesiątki lat trak-
tował Chile jak własność firmy.

Szef ITT HAROLD GENEEN przy-
znał przed komisją dochodzeniową
Senatu USA, że w 1970 roku próbo-
wał zawiązać z wywiadem amerykań-
skim spisek celem obalenia Aliende
i zaproponował CIA milion dolarów
na ten cel. Z publikacji Spiegla (Nr
2|8 z 9 lipca 1973) wynika, że nie

był to pierwszy tego rodzaju „po-
mysł" ITT. Z podobną propozycją
wystąpił GENEEN w czasie poprzed-
nich wyborów w Chile w 1964 roku,
kiedy to Salvador Aliende, wskazu-

jąc na bezlitosny wyzysk kraju przez
zagraniczne koncerny, wywalczył so-

bie miejsce w gronie kandydatów
na prezydenta. „Gdy we wrześniu
1971 r. — cźytamy dalej w „Spieglu"
— Aliende pod naciskiem swych le-

wicowych partnerów koalicyjnych
wprowadził nadzór państwowy nad

spółką telefoniczną ITT, koncern

„odpowiedział ogniem ze wszy-
stkich dział". Z Inicjatywy Geneena

szef waszyngtońskiego biura ITT, w

liście do Petera Petersona, ówcze-

snego doradcy prezydenta dis mię-
dzynarodowej polityki gospodarczej,
przedstawił 18-punktowy program•
Program ten miał uniemożliwić Al-
iende „przetrwanie najbliższych sze-

ściu miesięcy". Plan ITT, jak zawy-
rokowała waszyrigtońska kęmisja se-

nacka, w swym sprawozdaniu koń-

cowym z czerwca br., zmierzał do

wywołania „rozlewu krwi i ewentu-

alnej wojny domowej".

Jak widać w walce o utrzymanie
swych pozycji nie przebierano w

środkach.

Przez trzy lata świat z uwagą śle-
dził przebieg eksperymentu chilij-
skiego. Jedni z nieukrywaną wro-

gością i obawą, cały postępowy świat
— z sympatią, poczuciem solidar-
ności 1 nadzieją. Gdy burżuazja po-
czuła się zagrożona, gdy zagrożone
zostały jej egoistyczne interesy —

odeszła od demokratycznych reguł
gry, od tych reguł, które zawsze-gło-
siła i których obrońcą nieustannie

się mieniła. Zdeptano demokrację i

postęp.

i) A.L. Świat—Ekonomia—Polityk*—
Batalia w Chile — 2G 45/1972 "

«) K.Dembińska — Chilijskie płomienie
„bezkrwawe] rewolucji" — ZÓ 30/11⁄2)
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Kiedy w końcu lipca br.
podczas podróży po NRF

rozmawialiśmy z działa-
czami związkowymi na

temat aktualnych proble-
mów ruchu zawodowego
— wszyscy zgodnie
stwierdzali, że jasień bę-
dzie dla nich bardzo
•burzliwa. luż bowiem we

wrześniu rozpoczynają
się rokowania związków
z pracodawcami na te-
mat umów zbiorowych na

rok przyszły. Zarówno we

Frankfurcie, w centrali
zwjązku metalowców, jak
i w Sztutgarcie, w centra-
li związków pracowników
służb publicznych i trans-

portu, mówiono, że roz-

mowy z pracodawcami
będą trudne, i że może
dojść do strajków na tle
podwyżek płac.

NASI rozmówcy nie przewidzieli
jednak, że to, có przewidywali
na późną jesień stanie Się już

•w Sierpniu. Że robotnicy nie zechcą
czekać «a uregulowanie problemów
płacowych dopiero w roku przysz-

łym i wystąpią o doraźne korektu-

ry. Wzrost kosztów utrzyrńania > w

ipp. stał, się bowiem tak .ppważny,
że nie 'tylko pócmonął uzyskane
ubiegłym roku podwyżki, ale spra-
wił, iż realne płace zaczęły spadać.

Fala strajków, która . wybuchła w

końcu sierpnia,' szczególnie w Nad-
renii-Westfalii zaskoczyła więc za-

równo działaczy. związkowych, jak i

pracodawców. Życie raz jeszcze prze-
kreśliło rachunki dokonywane za

biurkami.

Przyczyną wystąpień zachodnio-
niemieckich metalowców jest stałe
narastanie zjawisk inflacyjnych w

NfiF*). Od czerwca 1972 roku do
czerwca roku 1973 globalna zwyżka
cen wyniosła tu około 8 proc. i po-
stępuje nadal. Jest to zjawisko cha-

rakterystyczne nie tylko dla NRF. W,

ELIGIUSZ LASOTA

tym samym okresie ceny w Hiszpa-
nii wzrosły o 11,5 proc. we Włoszech
o 9,6 proc.,' w Wielkiej Brytanii o

9,5 proc. Dane te dotyczą globalnych,
przeciętnych wskaźników, w rzeczy-
wistości wzfost cen artykułów pier-
wszej potrzeby, a szczególnie żyw-
ność j,. jest znacznie większy. ,..' „

Zjawiska* inflacyjne postępuj ą więc
•W- szybkim- tempie - i ei, którzy -je
bacznie obserwują zdają sobie spra-

wę' z powagi sytuacji — tym bar-

dziej, że skuteczriych środków zarad-

czych dotychczas nie widać. Jednak-

że, kiedy dyskutowaliśmy na te te-

maty z działaczami największego -w

NRF związku zawodowego IG Me-

tali, w ich wspaniałym, ze szkła i

betonu wieżowcu we Ifrankfurcie* —

niektórzy z nich usiłowali przekonać
nas, że nie należy mówić o inflacji.
Że wzrost cen jest oczywiście wi-

doczny* jednak inflacją, ze wszyst-
kimi jęj konsekwencjami * to . jeszcze
nie jest. Burzliwy przebieg sierpnio-
wych strajków i pewpe zaskoczenie

niektórych działaczy zwi4zkowych na

szczeblu centralnym, ich ' zasięgiem

1 gwałtownością,. wskazywałoby ra-

czej, że riie w pełni docenili oni po-
wagę sytuacji!

Wystąpienia strajkdwe rozpoczęły
się w zakładach Opla w Bochum, w

zakładach Forda w Kolonii, w za-

kładach elektrotechnicznych Philip-
sa w Akwizgranie.. Strajki sparali-
żdwały huty „GutteHoffnUngshuettę"
i „Rhejnstahl", zakłady ' metalowe

Bjelef^du, Bochum i Duisburga. W

Północnej Nadremi-Westfalii pracę
przerwano w ponad 20 zakładach.

Strajkujący wystąpili więc prze-
ciwko "postękującej droż"żnie i

spadkowi realnych płac. Domagali
się dodatku drożyźnianego i zwięk-
szenia świadczeń socjalnych. .

Tym razem pracodawcy dość szyb-
ko zdecydowali się na rzeczowe ro-

zmovfcyVze strajkującymi i osiągnię-
to pewhe kompromisy..

Strajki te bowiem mimo że licz-
ba ich .'uczestników w stosunku do

zatrudnionych w ŃRF była niezbyt
wielka, groziły poważniejszymi za-

burzeniami produkcyjnymi nie tylko
w lokalnej, Sfcalij - Unieruchomienie
zakładów Opla i Forda w NRF wy-

wołały reperkusje ift. in. w belgij-
skich firmach Genera! Mdtorś i For-

da; Z powodu brąku części dostar-

czanych przęz przedsiębiorstwa za-

chbdniónieniieekie powabnie ograni-
czyć musiały pracę zakłady General
Motors w Antwerpii. Całkowicie sta-

nęła produkcja ,u Forda w .Genk,
gdzie zatrudnionych jest 6 tysięcy
robotników.

Szybkość, z Jaką pracodawcy pod-
jęli rozmowy ze strajkującymi jest
tym bardziej charakterystyczna, że
obecne, strajki w NRF określane są
Jako „dzikie", to znaczy nie mające
oficjalnego poparcia związków zawo-

dowych. Dzieje się tak dlatego, że
w NRF sprawy płacbwe regulowa-
ne są przez umowy zbiorowe zawie-
rane przez pracodawców z centra-

lami poszczególnych związków zawo-

dowych. Zawarte umowy obowiązu-
ją i na przykład związek metalow-

ców, który wywalczył na początku
bieżącego roku 8 i pół procentową
podwyżkę sta Weki nie może oficjal-
nie występować obecnie o więcej aż
do momentu wygaśnięcia umowy.
Ponieważ wywalczona przez związek
podwyżka pochłonięta została przez
wzrost cen — robotnicy żądając
przede wszystkim dodatku drożyźnia-
nego, organizują swe strajki spon-
tanicznie, nie oglądając się na swą
centralę IG Metali 1 nie licząc na

iej pomoc. Robotnicy, ignorując u-

mowy związków zawodowych z pra-
codawcami i przejmując sprawę pod-
wyżek płac w swoje ręce, usiłują
znaleźć drogi wyjścia ze swoistej
pułapki, w której znajdują się wła-
dze związkowe. Zobowiązane są one

bowiem do formalnego przestrzega-
nia zawartych umów, mimo że wa-

runki zmieniają się. Na procesy in-

flacyjne nie mają przecież związki
praktycznie żadnego Wpływu.

Przy okazji okazuje się, że ten sy-
stem Umów Zbiorowych traktowany
przez zachodniońiemiecfeie związki
zawodowe jako ich duży sukces, sta-

je się coraz bardziej mechanizmem

zapewnienia sobie przez kapitał, przy

pomocy związków żąjtfodowych, spo-
koju społecznego. I właśnie, gdyby
nie te „dzikie" strajki będące samo-

obroną załóg, ludzie pracy płaciliby
w jeszcze Większym stopniu niż do-

tychczas koszty stałej, inflacyjnej
zwyżki cen, przynoszącej wielkie zy-
ski monopolom.

Otto Jacobi, pracownik naukowy
Instytutu Badań Społecznych we

Frankfurcie stwierdził w rozmowie
z dziennikarzami: „Typowa dla DGB

polityka huśtawki rńiędzy interesa-
mi pracobiorców i próbami dopaso-
wania się do kapitalizmu regulowa-
nego przez państwo doprowadziła w

raku 1973 do takiego naruszenia in-
teresów członków związków zawo-

dowych, jakiego jeszcze dotychczas
nie było. "

Oczywiście, mimo dzikości" ostat-
nich strajków w NRF zarząd IG Me-

tali, r—' choć ma w pewnym sensie

związane r$ee ijie' przypatruje się
obpj^thie Tyy^arzeń. Zre-

sztą sam ; przewodniczący stowarzy-
szenia pracddawcóW branży mfetalo-
węj Herbert van Htiellen wystoso-
wał liśt do przewodniczącego IG
Metali Eugena Loderera, w którym
zaproponował podjęcie rozmów „na

najwyższym szczeblu". Rozmowy te

nie b^dą łatwe, gdyż pracodawcy
chcieliby rokować centralnie i — je-
śli się uda — załatwić sprawę dla

całej NRF i mtóę na pewien czas

znów spokój, Żwiązfci ZRŚ, aby nie
znaleźć się znów w pułapce; opo-

wiadają sie raczej za regionalnymi
porozumieniami oraz porozumienia-
mi, dotyczącymi niektórych punktów
umów zbiorowych. Dałoby im to bo-
wiem, w przypadku nowych kompli-
kacji, większą swobodę manewru. A

Oto charakterystyczna karykatura: Reprezentant ZZ Metalowców
z tablicą zapowiadającą „gorącą jesień" otrzymuje nieoczekiwany
doping ze strony dzakiejh strajków. (D.er Spiegei)

że takie komplikacje będą następo-
wać, nie ulega wątpliwości. Bowiem

skutecznych środków zaradczych na

inflację dotychczas nie znaleziono, i
wcale się na to nie zanosi.

Sierpniowe strajki bardzo zaniepo-
koiły rząd kanclerza Brandta. Kan-
clerz spotkał się w ubiegłym tygo-
dniu zarówno z przedstawicielami
pracodawców, jak i z czołowymi
działaczami związkowymi w NRF —

przewodniczącym centrali' związko-
wej DGB Hainzem Oskarem Vette-
rem i przewodniczącym IG' Metali,
Eugenem Lodererem. W wypowiedzi
telewizyjnej Brandt apelował o „roz-

sądek" i „umiarkowanie" oraz ostrze-'

gał, że „nadmierne wymagania" za-

grażają rządowemu programowi sta-

•bilizacji gospodarczej. Kanclerz co

prawda przyznał, że realizacja tę-
go programu „może być bolesna tu

i ówdzie", ale żądał, aby były prze-
strzegane „wypróbowane reguły gry".

Rzecz jednak w tym, że rząd, ape-
lując do rozsądku i poczucia odpo-
wiedzialności robotników, nie jest
w stanie usunąć przyczyn konflik-
tów. Wszelkie programy powstrzy-
mania wzrostu cen okazały się nie-
skuteczne i robotnicy słusznie pyta-
ją, dlaczego to właśnie tylko oni ma-

ją być rozsądni, to znaczy jedno-
stronnie ponosić koszty „stabiliza-
cji".

Zaniepokojenie Brandta 1 człon-,
ków władz SPD. rozwojem sytuacji
jest tym większe, że przecież wielu

strajkujących i Organizatorów straj-
ków — to aktywiści partii, a szcze-

gólnie jej lewicowego skrzydła. Le-
wicowa opozycja w SPD skupiona
jest między innymi w młodzieżowej
przybudówce partii —

. Jungsoziali-
sten. Właśnie ^omisja Federalna

Jungsozialisten określiła obecny ruch

strajków jako uzasadniony • środek

pracobiorców służący Zabezpieczeniu
ich standardu życiowego . oraz po-
prawie warunków pracy.- - Młodzi

socjaliści skrytykowali także wy-

stąpienie telęwizyjpe Brandta,
stwierdzając że wysuwane, przez
„czołowych socjaldemokratów" • żą-
dania zachowania reguł gry przy roz-

wiązywaniu • konfliktów socjalnych
nie jest słuszne, gdyż te reguły gry
oznaczają obecnie jaskrawe pomniej-
szenie szans ludzi pracy. Brandt o-

stro skrytykował to' oświadczenie i

stwierdził, że stanowisko Jungsozia-
listen jest nie do przyjęcia dla SPD
i szkodliwe dla solidarności tej par-
tii ze związkami zawodowymi.

Sierpniowe strajki posławiły z no-

wą ostrością jeszcze" jeden problem
społeczno-ekonomiczny, jakim jest
sytuacja w NRF robotników cudzo-

ziemskich, tak zwanych gastarbeite-
rów. W ostatnich strajkach robot-

nicy cudzoziemscy wzięli masowy,
jak nigdy dotąd, udział i oprócz po-
parciSi haseł walki z drożyzną, pod
którymi odbywały się robotnicze wy-

stąpienia, wysuwali specyficzne wła-
sne żądania spowodowane istniejącą
tu ciągle ich dyskryminacją zawodo-

wą i społeczną.
Ppoblem robotników cudzoziem-

skich narasta i stwarza coraz to no-

we komplikacje. A stanowi^ oni bar-
dzo poważną część siły roboqzej' w

NRF. W zakładach Forda np.na«32
tysiące zatrudnionych jest 12 tysię-
cy „Gastarbeiterów", przeważnie
Turków. W całej NRF jest obecnie

ponad' dwa i pół miliona oficjalnie
zatrudnionych robotników cudzo-
ziemskich. Wraz z rodzinami jest ich
około 4 milionów. Wykonują oni o-

czywiście najcięższą i najmniej płat-
ną pracę, borykają się z,trudnościa-
mi mieszkaniowymi, brakiem . szkół
dla dzieci itp.

O -tym, jak nabrzmiały • jest ńp
problem mieszkań dla robotników
cudzoziemskich świadczą nft. in. o-

śtatnie zajścia we Frankfurcie nad
Menem. W ubiegłym tygodniu do-
szło tam do ostrej konfrontacji mię-
dzy policją a włoskimi robotnikami,
którzy wraz z rodzinami próbowali
siłą zająć pasto stojące mieszkania.
W samym tylko np. Frankfurcie,
gdzie buduje się dość dużo, stoi o-

bęcnie" około 6 tysięcy wolach mie-
szkań, podczas gdy ponad 12 tysię-
cy rodzin, przede wszystkim robotni-
ków cudzoziemskich, koczuje w tra-

gicznych nieraz warunkach. Speku-
lanci budowlani nie wynajmują tych
pustych- mieszkań, gdyż czekają ns

kolejną zwyżkę komornego.
Ostatnie strajki wykazały, że świa-

domość klasowa i społeczna ora:

stopień zorganizowania robotników
cudzoziemskich róśńą. Do niedawna

byli oni jeszczś zadówoieiłli że w o-

góle mogą znaleźć" pradę w NRF.
Obecnie zaś nie Chcą być nadal
ludźmi drugiej kategorii.

Nie ulega wątpliwości, że nieocze-
kiwane sierpniowe Wystąpienia" Straj-
kowe są tylko przygrywką dla pow-
szechniejszych konfliktowi spodzie-
wanych jęsienią. Inflacja bowiem
stale i Systematycznie Zniniejsza u-

dział ludzi pracy w wytwarzanym
dochodzie narodowym. Robotnicy to

wiedzą, odczuwają beznośrednic
skutki inflacji i bynajmniej, nie ma-

ją zamiaru na to się godzić.

*) Ogólne aspekty- gospodarcze i spo-
łeczne obecne] inflacji W krajach kapi-
talistycznych ohipwJalKtnv b]*7.e1 w ar-

tykule „Inflacyjna koniunktura" —

2.G. 2 22.VII br.
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Światowy Kongres Ekonomistów

W przyszłym roku w. Budapesz-
cie odbędzie się Światowy Kongres
Ekonomistów (poprzedni obradował
w 1968 r. W Montrealu). W Kongre-
sie weźmie udział ok.- 2400 repre-
zentantów nauk ekonomicznych z

całego świata. Główny problem, nad

którym obradować będą uczestnicy
Kongresu, to „Regionalne. problemy
integracji gospodarczej iv święcie".
W skład komitetu organizacyjnego
weszli przedstawiciele • Anglii, Ar-

gentyny, Francji, Gljany, Japonii,'
NRF, Polski, USA, Szwecji, Węgier,
i ZSRR. (S)

Przewozy moirskje
Tylko w latach 1965—1972 ilość

przewozów morskich ; wzrosła o 70

proc. osiągając w ub. roku Ś,8 mld
ton. Obecnie bowiem 75 proc.
towarów stanowiących . przedmiot
wymiany międzyńąrodówej przewo-
zi się drogą morską.. Sównoczęśnie
w transporcie morskim icbraz wię-
ksze zhaczenie odgrywa żegluga li-

niowa, umożliwiająca regularne po-
łączenia między jbortami, skrócenie
czasu przewozu i obniżkę jego kosz-
tów. Miiifto -to jednak irideks taryf
w żegludze liniowej wynosił (1965 r.

= 100) w roku. 1968 -r- 107, w 1970
— 114, w 1972 132. Wysokie ta-

ryfy są coraz poważniejszym ekono-

micznym problemem, zwłaszcza dla

krajów? rozwijaiącvch się, korzysta-
jących z obcych flót. (S)

Mieszane spółki
Aktualnie działa ponad 200 przed-

siębiorstw o mieszanym kapitale, w

któ"rych reprezentowane są z jednej
strony -firmy krajów kapitalistycz-
nych (lub Trzeciego -Świata), a" z

drugiej^,— przedsiębiorstwa krajów
socjalistycznych. Najwięcej tych spó-
łek ma charakter handlowy or-

ganizują d"ne zbyt towarów jednego
kraju na terenie drugiego, w któ-

rym mają swe .siedziby, sporo jest
i takich, których" celem jęst wspólne
poszukiwanie możliwości rozwijania

' handlu i usług na rynkach trzecich.

PóWstaje też coraz 'więcej miesza-

nych spółek zajmujących się pro-

dukcją. r
'

I tak np; we Francji działa ra-

dziecko-francusRie przedsiębiorstwo
„Aotif-Avfijv, zajmujące się-impói'-
tem do Francji radzieckich trak-
torów i ińaszyn rolniczych. Spółka ta

zbudowała w miejscowości Melun
własne zakłady" wytwórcze,' pracują-
ce na siadach dwustronnej koope-
racji. Kośzt tej' inwestycji; wyno-
szący ok. '3 min dolarów, pokryty
został wspólnie fcriez stronę radzie-

cką i frahcuską. *'(S)

Obce: inwestycje w USA

Według ostatnich danych amery-
kańskiego^ Departamentu Handlu,
Obce inwestycje w Stanach Zjedno-
czonych w ubiegłym-roku zwiększy-
ły się.o 7D8 min doi. do sumy 4 360

ipln doi. W stosunku do poprzednie-
go roku przyrost obcych inwestycji
w 1972 roku był prawie dwa razy
większy. Osiągnięte -zyski' zagranicz-
ne przedsiębiorstwa reinwestowały
częściowo w przedsiębiorstwa ńd

miejscu. (MP)

Turystyczne efekty Francji
Turystyka międzynarodowa przy-

niosła FrSncji w. 1972 r. czysty do-
chód w kwocie 1 748 min franków
(342 min dolarów). W 1972. r . bawiło

Wę Frahcji. około 16 min turyst,ów
zagranicznych (pobyt trwający po-

nad; 24, godziny). Turyści ci wydali
9 786 . min • franków, a, więc średnio
na jeden pobyt przypada 611 fran-
ko^. W tym samym okresie 9 min

Francuzów wydało za granicą 8 037
min franków, czyli średnio 892 fran-
ki. Różnica ta wiąże kię głównie
z faktem, że stosunkowo droga Fran-

cja .jest dla większości cudzoziem-

ców'krajem turystycznym, który od-

wiedzają na kilka dni, podczas gdy
przeszło połowa wyjazdów. Francu-
zów za granicę była poświęcona
spędzeniu za granicą letnich waka-

cji. Dlatego też-średni qkres pobytu
Francuzów za granicą jest o wiele

dłuższy niż pobytu, cudzoziemców
we Francji. (S)

Marynarka handlowa Anglii
jaką źródło dewiz -

Jednym z głównych źródeł dopły-
wu, dewiz w Anglii jest marynarka
handlqwa. Toteż „Chamber of Ship-
ping" ([Izba Żeglugi) swojfe sprawo-
zdanie za- 1972 rok zaopatrzyła w

" motto:'•„The ,more ships, tłie bigger
the cóntributioni"' (im więcej statków,
tym większy dochód). Według spra-
wozdania wymienionej Izby dochody

;ze światowyeh- operacji angielskich
statków handlowych w 1972 roku

osiągnęły równowartość 1 238 min

funtów,' czyli dwa razy tyle co w

1966 roku. Ponadto dzięki transpor-
towi tówarów importowanych na

własnych statkach gqspodarka na-

rodowa Anglii w 1972 roku zaoszczę-
dziła .na dewizach równowartość 344
min funtów. '" (MP)

Japońskie; kłopoty
z dodatnim bilpnsem

Japońskie ministerstwo handlu za-

granicznego i przemysłu opubliko-
wało tzw. „Białą księgę" analizują-

cą Stosunki gospodarcze Japonii z

zagranicą. W ubiegłym roku eksport
Japonii wzrósł" w porównaniu z ro-

kiem 1971 o 19 proc. i osiągnął su-

mę 28,6 mld dolarów, a import
wzrósł o 10 proc. — do 23,5 mld

dolarpw- W „Białej księdze" pod-
kreśla się, że rosnąca hadwyżka eks-

portu nad importem jest zjawiskiem
niepożądanym, gdyż wykazuje ona

m. in., że Japonii nie udawało się
efektywnie zmniejszyć będących w

jej posiadaniu nadmiernych zapasów
dolarowych. Sytuacja jednak osta-
tnio zmienia się dzięki aktywizacji
Importu oraz dzięki rosnącemu eks-

portowi kapitału japońskiego głów-
nie do USA. (S)

Mniej futer naturalnych
Światowa produkcja futer natu-

ralnych wykazuje systematyczny
spadek, wywołany konkurencją fu-
ter sztucznych. W ub. roku na ca-

łym świecie wyprawiono ogółem 22
min szt. skórek futerkowych — po-
nad 3 min mniej niż w roku 1970.

Spada również światowy handel fu-
trami: podczas gdy w roku 1970 na

rynek światowy .przeznaczono ogó-
łem 17,5 min skórek futerkowych,
w ub. r. już tylko 13' min sztuk. (S)

Fiaty w Brazylii
„Fiat" zamierza wybudować w

Brazylii zakłady montażowe, których
docelowa moc' produkcyjna — prze-

widziana- na 1978 rok — osiągnie
190 tyś. samochodów rocznie. Po-

czątkowo będą tu montowane samo-

chody Fiat-127. Brazylijskie Fiaty-
- 127 będą też eksportowane do in-

nych krajów Ameryki Łacińskiej. (S)
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PiiOBLEMY HANDLU ZAGRANICZNEGO
Ukazujące się od .pewnego czasu „Problemy Handlu Zagranicz-

nego" — to wydawnictwo seryjne Instytutu Koniunktur i Cen
Handlu Zagranicznego* poświęcone teoretycznym i praktycznym
zagadnieniom polskiego handlu zagranicznego i międzynarodo-
wych stosunków ekonomicznych.

Każdy tom tej serii poświęcony Jest Jednemu . nadrzędnemu
zagadnieniu, poszczególne zaś części — istotnym jego elementom..

Duże zainteresowanie szerokich kół Czytelników wzbudziły to-

my, które się dotychczas ukazały, mianowicie:

1. Rola haradla zagranicznego w intensywnym rozwoju gospo-

darczym '

2. System .kierowania handlem zagranicznym

3. Stosunki ekonomiczne między Wschodem a Zachodem

4. Prognozowanie w handlu zagranicznym.

Obecnie przygotowywany .jest tom 5: „XXV lat RWPG".

Dalsze tomy poświęcone będą między innymi zagadnieniom ko-

niunktury w krająch kapitalistycznych w przekroju geograficznym
1 towarowym, kwestiom' rolnym w rozszerzonej EWG, stosunkom

finansowo-walutowym w świecie kapitalistycznym.

Oczywiste jest, że zależnie od postępu prac badawczych auto-

rzy wracać będą w następnych tomach do tematów już poruszo-

nych w poprzednich. Jest to zgodne z przyjętym założeniem, że
w „Problemach Handlu Zagranicznego" mają znaleźć wyraz ko-

lejne etapy rozwoju myśli badawczej w wymienionych i pokrew-
nych dyscyplinach, związanych z. wymianą z zagranicą.

W gronie autorów są nie tylko pracownicy Instytutu Koniun-
ktur. i Ceń Handlu Zagranicznego, lećz także wvbUni specjaliści
z innych środow isk. Wpływa to na wzbogacenie treści poszczegól-
nych tomów, wszechstronną analizę zagadnień i pożyteczną kon-

frontację poglądów.

Publikacja przeznaczona Jest dla pracowników naukowych, stu-

dentów wjrższych uczelni ekonomicznych, działaczy gospodarczych,
pracowników przemysłu i handlu zagranicznego oraz publicystów
międzynarodowych.

„Problemy Handlu Zagranicznego" są do nabycia itr Ośrod-
ku Upowszechniania Wydawnictw PWE, Warszawa, Niecała

4a (sprzedaż za gotówkg i za zajęczeniem pocztqwym). '
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W dziejach rozwoju poz-
nania ludzkiego chyba
nikt bardziej od Marksa

nie wzbudżił ostrzejszych
kontrowersji I diametral-

nie odmiennych stano-

wisk. W ramach rozważań

ograniczę się tylko do

Impresyjnego szkicu e-

wolucji stosunku akade-

mickiej ekonomii do

twórczości Marksa.

tfomo — pierwszy podjął poważniej-
szą polemiką ż Marksem, zdając so-

bie sprawą, że nie można go milcze-
niem uśmiercić. On też nakreślił

duchowy wizerunek Marksa, który
w burżuazyjnej ekonomii był już w

zasadzie tylko prżez następców po-
wielany. Jego przekonanie; że zadał
Marksowi śmiertelny cios, jak
świadczy jego rozprawa „ZUM
ABSCHLUSS DES MARXSCHEN
SYSTEM" (18B8 r.) oraz jak krytycz-
nie zauważa E. THIER „urągliwy
ton dyskusji"') —

. staje się udziałem

wszystkich następnych generacji
„obalaczy Marksa". Bóhm-Bawerk

należy do kręgu szkoły subiektyw-
nej, która — jak wiadomo — powsta-
ła w 70 latach ubiegłego stulecia

(Menger, Jevons. Walras. J.B . Clark).
Zda się nie ulegać wątpliwości, że
szkoła krańcowej użyteczności zro-

dziła się jako systematyczna reakcja
przeciwko Marksowi. Tezę tę po-
twierdza ostatnio znany ekonomista

MUHS (ANTIMARX). We Francji w ISERA. Zwłaszcza ten ostatni zdo-
192» r. wychodzi książka ALBERTA
AFTALIONA (LES FQNDAMENTS
DU SOCIALISME). W USA już w

1908—1912 pojawia się seria artyku-
łów SIMKOVITSCHA, które następ-
nie wychodzą w formie'książkowej
w języku francuskim (MARX1SME
CONTRĘ SOCIALISME, ' PARIS
1919).

LUDWIK VON MISES wszczyna
głośną dyskusję dowodząc, że socja-
listyczny system planowania nie mo-

że zapewnić racjonalności gospodar-
ki, gdyż funkcja rynku nie może być
zastąpiona rachunkiem niezliczonych
równań. Krytykę V. Misesa konty-
nuują następnie HAYEK, HALM
i inni.

Do pierwszej grupy należy zali-

czyć również KEYNESA nie tyle z

tytułu aktywnego zwalczania Mark-

sa, ile raczej jawnej ignorancji. W

rozprawie z roku 1925 Keynes okre-
śla Kapitał jako „przestarzały sce-

nariusz gospodarczy (economic text-

RENESANS

ARKSIZMU

ZACHODZIE
JAROSŁAW SEMKOW

Zniemarkslstowskich
ekonomi-

stów nikt chyba lepiej od JOAN
ROBINSON nie zarysował

przeciwieństwa i styczności między
Marksem a „ortodoksyjną ekonomią".
Ortodoksyjni ekonomiści rozumują
kategoriami harmonii interesów,
które pozostają^.jy. ostrym przeci-
wieństwie z klasowym ..konfliktem;
zakładają polistyęzną wielość indy-
widualnych producentów i skłonni

są przenosić „prawidłowości ekono-
miczve odnoszące się do społeczno-
ści małych posiadaczy do analizy
rozwiniętego kapitalizmu"').

Lecz pod naciskiem doświadczeń

współczesnej rzeczywistości akade-

miccy ekonomiści — stwierdza Joan
Robinson — musieli „podać w wąt-
pliwość znaczną część ortodoksyjnej
apologetyki i przejść na pozycje pod
wieloma względami znacznie bliższe

pozycji Marksa niż ich intelektual-

nych poprzedników"1). Zwłaszcza w

zakresie teorii niedoskonałej konku-

rencji, koncentracji kapitału, ko-

niunktury i kryzysów, a przede
wszystkim teorii wzrostu.

W tym samym duchu o znaczeniu
twórczości Marksa dla interpre-
tacji zjawisk ekonomicznych pisze
twórca analizy input-output, wielo-
letni doradca prezydenta Roosevel-
ta — WASSILIJ LEONTIEW:
„Znaczenie Marksa dla nowoczesnej
teorii ekonomicznej polega na tym,
że stanowi on niewyczerpane źródło

bezpośredniej obserwacji. Przeważa-

jąca część współczesnej teorii stano-

wi w porównaniu z tym jedynie
drugorzędne, pochodne teoretyzowa-
nie... Jeżeli chcemy się dowiedzieć
»* mnim jeszcze przystępujemy do

wyjaśnienia — czym jest zysk i pła-
ca oraz kapitalistyczne przedsiębior-
stwo — to możemy w trzech
tomach Kapitału znaleźć
znacznie bardziej realistyczne i bez-

pośredniejsze informacje, niż w dzie-

siątkach podręczników, tuzinach o-

pracowań o współczesnych instytu-
cjach europejskich, a nawet — nie
zawaham się to powiedzieć — nie

wyłączając wszystkich rozpraw
Thorstena Veblena"").

W ramach „akademickiej" ekono-
mii z punktu widzenia jej stosunku
do Marksa można z grubsza wyróż-
nić dwie grupy.

Pierwszą grupę stanowią ekono-

miści, którzy zajmują się Marksem

wyłącznie w celu wykrywania „błę-
dów" i jego ..obalenia". Większość
z nich operuje gotowymi szablona-
mi przyjętymi od swoich poprzed-
ników, nie zadając sobie trudu się-
gania do oryginalnych tekstów.

Drugą grupę stanowią cl teorety-
cy, którzy w myśl słów Joan Ro-

binson, że „byłoby szaleństwem nie

korzystać z nauki ekonomisty, tyl-
ko dlatego, że nie podoba nam się
jego ideologia"*) — odrzucając teo-

riopoznawcze podstawy systemu
Marksa i jego społeczno-polityczne
konsekwencje, uważają, że mark-
sowskie bogactwo problematyki i je-
go instrumentarium może stanowić
cenne źródło inspiracji.

Na czele pierwszej grupy stoi
BOHM-BAWERK. który — Jak wla-

T. SCITOVSKY: „teoria krańcowej
produkcyjności w znacznym stopniu
została początkowo rozwinięta w ce-

lu obalenia marksowskiej teorii wy-
zysku"') .

W związku z tym interesujący Jest

pogląd P.A. SAMUELSONA o sta-

nowisku jednego z twórców szkoły
krańcowej -użyteczności — JOHNA
BATES CLARKA: „Gdzieś przed
dwudziestu laty (Samuelson pisze w

1971 r.) dotknąłem pewnej strony
synowskich uczuć Johna Maur i cc

Clarka, gdy wypowiedziałem
pewną wątpliwość, czy jego ojciec
był rzeczywiście przekonany o tym,
teon—JohnBatesClark—w
ostatnim dwudziestoleciu ubiegłego
wieku dowiódł, że metoda krańco-

wej produkcyjności jest etycznie
słuszna. W odpowiedzi na to

J. Maurice Clark zapewnił mnie, że

jego ojciec wobec wyzwania, jakie
przedstawiała teoria wyzysku Mark-

sa, będąc przekonany, że według niej
wszelki udział kapitału przedstawia
się jako czysty rabunek — uznał
za konieczne podjąć się obrony sy-
stemu gospodarki rynkowej przed
tego rodzaju oskarżeniem, gdyż gdy-
by >ono było prawdziwe stanowiłoby
poważny zarzut"7).

Zwycięstwo zasady krańco-

wej użyteczności w „akademickiej"
ekonomii oznaczało .całkowitą domi-

nację statycznego elementu w teorii
cen. Główny akcent został położo-
ny na doskonalenie koncepcji cen na

gruncie funkcji popytu przy założe-

niu, że struktura konsumpcji nie wy-

kazuje tendencji do zmian. Abstrak-
cyjna modelowa analiza „doskona-
lej konkurencji" ujmuje osobnicze-

go przedsiębiorcę jako zatomizowa-

ną bezsilną jednostkę, dla którego
cena, będąca wynikiem anonimo'

wych sił rynkowych — stanowi da-
tum.

W przeciwieństwie do statycznej
koncepcji marksowska teoria cen wy-

chodząc z dynamicznego poję-
cia konkurencji wiąże zmianę ceny
w poszczególnych sektorach i bran-
żach z dążeniem dynamicznych ka-

pitalistów do obniżki kosztów i uzy-
skania zysku nadzwyczajnego. Ma-
kroekonomiczna metoda myślenia
prowadzi również do dynamizacji
popytu, uzależniając go od podziału
dochodu między różne klasy spo-
łeczne.

Dopiero nowoczesna teoria „nie-
doskonałej konkurencji" według
której krzywa popytu może być ma-

nipulowana przez sprzedawcę z jej
pojęciami „sellers-market" — „buy-
ers-market" — musiała uznać ducho-

wy priorytet Marksa również w za-

kresie teorii cen.

W nawiązaniu do marginalistycz-
nego stylu myślenia Bohm-Bawerka

kontynuuje krytykę Marksa V. PA-

RETO, ojciec współczesnej ekonomii

dobrobytu.

Okres bezpośrednio po pierwszej
wojnie światowej obfituje w liczne
dzieła poświęcone „obaleniu" Mark-
sa. W Niemczech w 1919 wychodzi
książka LUDWIKA POHLE (KAPI-
TALISMUS UND SOCIALISMUS);
w 1937 obszerna praca KARLA

boók), który jest nie tylko naukowo

błędny, lecz nie ma też żadnego za-

stosowania do nowoczesnego świa-

ta""). Wprawdzie po dwunastu la-
tach w OGÓLNEJ TEORII zaliczy
Marksa do „klasyków" obok Mar-

shalla, Edgewortha i Pigou, z któ-
rymi namiętnie polemizuje..

Ogólną; post&wę akad&tiickićh'' fe-
konomistów ty stosunku do matksijz-
mu plastycznie charakteryzuje fran-
cuski ekonomista z kręgu „katolic-
kiej lewicy" HENRI BARTOLIr
„Jak długo na naszych fakultetach
traktowano i nauczano liberalną
doktrynę jako dogmat, to marksizm
nie miał tam żadnego dostępu. Od-

rzucano go, nie usiłując znaleźć w

nim nawet ziarenka prawdy, które
tkwi w każdym błędzie. Potępiony,
zniszczony, zasądzony, lecz mimo to

pozostał nadal silny i żywotny... Do-

piero nowsze postępy w teorii peł-
nego zatrudnienia, nowych form
rynkowych i organizacji, ekonomii
dobrobytu, próby wyjaśnienia roz-

woju kapitalizmu — skłoniły obec-
nie wielu autorów do tego, aby w

marksizmie odnaleźć analizę kapi-
talizmu, nie mającej równej sobie

pod względem głębi"').

Do drugiej grupy należy zaliczyć
Drzede wszystkim J. SCHUMPETE-
RA I MAXA WEBERA! O Schumpe-
terze sarkastycznie powiada się, że

był uczniem Marksa, który w pełni
akceptuje rezultaty nauczyciela, od-

rzucając zarazem jego metodę, która
do tych wyników doprowadziła10),

W swej znanej pracy „KAPITA-
LIZM, SOCJALIZM. DEMOKRA-
CJA" (1942) w której poświęca aż

cztery rozdziały Marksowi — Schum-
peter pisze: „Marks jako teoretyk
ekonomii był przede wszystkim wiel-
kim uczonym... Niczego nie można
w marksoiuskiej teorii skrytykować
z powodu braku wiedzy czy wy-
kształcenia w technice teoretycznej
analizy... Krytykując i odrzucając,
bądź akceptując i porządkując zaw-

sze każdą rzecz ujmuje u korzeni.

Wybitnym, tego dowodem jest jego
dzieło „Teorie wartości dodatkowej",
które stanowi pomnik teoretycznej
rzetelności... (On) zbudował teorię,
która ze swej istoty jest rzeczywi-
ście naukową... Chociaż Marks czę-
sto się mylił.,, to jego krytycy nie
zawsze mają rację... (On wniósł) kry-
tyczny i pozytywny wkład do wielu

szczegółowych problemów... np. do

wyjaśnienia cyklu koniunkturalne-

go... struktury kapitałowych nakła-
dów... on dokonał naprawdę wielkie-

go dzieła, które wyrównuje jego te-

oretyczne potknięcia... (stworzył) te-

orię gospodarczego procesu, który
mocą własnego napędu przebiega w

historycznym czasie i w każdym mo-

mencie tworzy stan, który znów z

sam siebie określa następny... On
był pierwszy, który okiem duszy doj-
rzał w teraźniejszości teorię ekono-
mii przyszłości... I nie tylko tę ideę
sformułował, lecz usiłował ją też...

realizować..."").

Spośród innych zńamienitszych,
nawiązujących w większym lub

mniejszym zakresie do Marksa auto-

rów niemieckich — należy wymienić
LEXISA i jego ucznia L. v. BORT-
KIEWICZA, dalej F. OPPENHEIME-
RA i jego ucznia PETERA E. PRE-

był pewtie uznanie swoimi docieka-
niami w zakresie teorii podziału.
Swoją pozycję metodologiczną okre-
śla: „Nawiązujemy z powrotem do

klasyków... dó Marksa... nie lękając
ani złowieszczej nazwy „teoria kldso-

wego monopolu", ant faktu, że wszę-
dzie punkt ciężkości spoczywa na

podaży z zaniedbaniem vopytu..."11).

Analogicznie autor znanego pod-
ręcznika ekonomii politycznej ERICH
SCHNEIDER podkreśla prymat
Marksa w kwestii analizy ruchu o-

kręźnego kapitalistycznej gospodar-
ki. „Drugim stopniem (po Tableau

Quesnay'a) w rozwoju schematu glo-
balnego ruchu okrężnego są mark-
sowskie badania reprodukcji i cyr-
kulacji globalnego kapitału społecz-
nego"").

-Do marksowskiej analizy schema-
tów reprodukcji nawiązuje nowocze-

sna teoria . rozwoju. " Schumpeter
«twierdza: „...Marksowskie osiągnię-
cie w tym zakresie jest jeszcze ciągle
największe. W jego generalnym
schemacie myślowym rozwój
nie był tym, czym był dla innych
ekonomistów tego okresu, a miano-
wicie dodatkiem do ekonomicznej
statyki, lecz był on dla niego cen-

tralnym tematem. On koncentruje
całą swoją analityczną siłę na tym,
aby dowieść, jak ekonomiczny po-
stęp, który sam się zmienia mocą
twej immanentnej logiki, nieustan-
nie przekształca społeczne ramy —

praktycznie całe społeczeństwo"1*).

Spośród wybitnych francuskich te-

oretyków ekonomii nawiązujących
do Marksa, lecz wyraźnie podkreśla-
jących swoją odmienność należy wy-
mienić JEAN MARCHALA, JAC-
QUES LECAILLON, J. FOURASTIfi.
J. Marchal wraz z J. Lecaillon w

wielkim trzytomowym dziele „Po-
dział dochodu narodowego" •— Wy-
kazują znaczenie marksowskiej te-

orii jako instrumentu analizy proble-
matyki podziału. Wykazują, że gło-
śna krytyka Bohm-Bawerka jest
zwykłym nieporozumieniem. „Meto-
da Marksa — piszą — jako makro-
ekonomiczna koncepcja znacznie gó-
ruje nad mikroekonomiczną koncep-
cją neoklasyków, zwłaszcza w aspek-
cie problematyki podziału... Marks
miał całkowitą rację, gdy postawił
tezę, że ekonomista winien badać

tywe relacje, a gdy ją uzna, to musi-

uwzględnić społeczne sposoby zacho-
wania się... Marks dał nam oryginal-
ną i płodną metodę"1*).

W Italii obok BENEDETTO CRO-
CE i jego szkoły, pozostającej pod
wyraźnym ciśnieniem idei marksiz-
mu należy wymienić przede wszyst-
kim MAFFEO PANTALEONI, O

którym Schumpeter powiada, że był
pierwszym teoretykiem, który zaini-

cjował teorię endogenicznych wahań

cyklicznych16) oraz uczeń Pareto
ENRICO BARONE, który w głośnej
dyskusji na temat zdolności socja-
lizmu w kwestii racjonalnej aloka-

cji ograniczonych zasobów — zajął
stanowisko pozytywne

,Jeśli chodzi ę Stany1 Zjednoczone
A. P. — to powszednie znany jest
wpływ Marksa na TflORSTENA VE-
BLENA i wykształcenie Się jego in-

stytucjonalizmu. Bezsprzeczny jest
również wpływ marksizmu na In-

nych amerykańskich ekonomistów,
zwłaszcza w zakresie badań nad cyk-
lem koniunkturalnym i dynamiką
dochodu narodowego. Dotyczy to

JOHNA MAURICE CLARKA i AL-
WINA HANSF.NA przede wszystkim
zaś W. LEONTIEWA i W. FELLNE-

RA.")

W Anglii po długim okresie „o-

świeconego" przemilczania Marksa

przez tzw. neoklasyczną Szkołę i jaw-
nego negatywnego stosunku Keynesa
— obecnie szereg neokeynesistów,
przede wszystkim LAWRENCE, KU-

RIHARA, KLEIN , MATTICK i inni

explicite podkreślają swoje duchowe

filiacje z Marksem.

Wydaje mi się, że najważniejszym
źródłem renesansu marksizmu w

burżuazyjnej myśli ekonomicznej w

ostatnim okresie, były dwa funda-
mentalne problemy: 1) problem kon-

centracji, 2) problem wzrostu gos-
podarczego.

Zagadnienie koncentracji kapitału,
powstawanie wielkich przedsiębior-
stw, jakie są przyczyny 1 sprężyny
tego potężnego procesu przekształca-
jącego globalną strukturę kapitaliz-
mu — stanowiło już od dziesiątek
lat przedmiot dyskusji. Wybuchła
ona od nowa z całą siłą po drugiej
wojnie światowej, gdy nowa fala
oligopolizacji, ' powstawania przed-
siębiorstw — gigantów, obejmują-
cych swoim zasięgiem cały glob
ziemski Wraz z realną perspektywą
(w wyniku rewolucji w transporcie
ponaddżwiękowe samoloty, powiet-
rzne autobusy) i komunikacji (sys-
tem satelitów); powstawania potęż-
nych, ponadpaństwowych
korporacji — konglomeratów — ob-

1ęła wszystkie rozwinięte kraje ka-

pitalistyczne.

Duchowy priorytet Marksa w za-

rysowaniu globalnej wizji procesów
koncentracji i centralizacji kapita-
listycznej gospodarki — nie jest
obecnie niemalże przez nikogo kwe-

stionowany. Nawet taki antymar-
ksista jak MUHS nie może od-
mówić Marksowi aprobaty: „Marks
w zasadzie proces akumulacji i kon-

centracji niewątpliwie ujął prawi-
dłowo".11.)

Marksowskie pojęcie dynami-
c.znej konkurencji (która nie ma

nic wspólnego z pojęciem mniej lub

bardziej doskonałej konkurencji,
jako to sugeruje Schumpeter1?)
Drostą drogą prowadzi do pojęcia
koncentracji j centralizacji kapitału.
Marks — jak wiadomo — rozróżnia

pojęcie koncentracji tj. endogenicz-
ną formę wzrostu przedsiębiorstwa
na gruncie akumulacji od pojęcia

certtrallzaćjl, która fesfr |
wszystkim -procesem fuzji przedsię-
biorstw, Tego rozróżnienia krytycy
Marksa ńa ogół nie respektują, co

częstokroć prowadzi do nieporozu-
mień. W trzecim tomie Kapitału
MarkS zbliża się do pOjęćia ollgo-
jpolu (acz tego terminu nie używa,
chpć go niewątpliwie znał, bp —

jak wiadomo — pienyszy użył go
TOMASZ MORUS W swej „Utopii"),
pisząc: „... Jeżeli ktoś produkuję ta-

niej niż iijni i może sprzedać wię-
cej towarów, zdobyć sobie więcej
miejsca na rynku, zbywając śwój
towar poniżej bieżącej cęny rynko-
wej czy też wartośpi rynkowej, to

tak właśnie, robi; ł w ten sposób
rozpoczyna się akcja, która Stop-
niowo zmusza innych, -do wprowa-
dzania tańszego sposobu produkcji
i redukuje społecznie niezbędną pra-

cę do nowej, • zmniejszonej ilościw).
W tym ujęciu konkurencji produ-

cent nie traktuje ceny jako datę,
lecz jako parametr akcji, aby prze-
chwycić kosztem konkurentów więk-
szą sferę rynku. „Jeżeli dana strona
— pisze Marks — jest górą, to zysku-
je na tym każdy, kto do niej nz-

leży: tak jak gdyby wszyscy oni

korzystali pospołu z jakiegoS mono-

polu" M).
Słusznie przeto podkreśla - R .

GUNZERT — niewątpliwie wybitny
badacz zjawisk koncentracji we

współczesnym kapitaliźmie — że
„Marks rozpatruje koncentrację jako
przyczynę i wstęp do monopoliza-
cji"22), W innym miejscu GurtZert
pisze: „Obecna dyskusja wokół pro-
blematyki gospodarczej koncentra-

cji jest zadziwiająco w wielkim stop-
niu zależna od Marksa... Jego teza,
te koncentracja w systemie gospo-
darki konkurencyjnej tj. w gospo-
darce rynkowej jest zjawiskiem nie-

uniknionym i niepowstrzymalnym —

jest w mniej lub bardziej zmienio-
nej postaci uznawana przez ekono-
mistów wszystkich kierunków, na-

wet wtedy Ody pozę- tym zajmują
wyraźnie antymarksowską posta-
wę"".)

Najwyższy hołd marksowsklemu

geniuszowi przewidywania składa
SCHUMPETER: „było to już samo

dla siebie niezwykłe osiągnięcie
przewidywane nadejście eryt „Big
Business". Lecz Marks uczynił wię-
cej: on powiązał proces koncentracji
ściśle z akumulacją, lub nawet wię-
cej, ujmował go jak część' procesu
akumulacji i nie tylko jako część
faktycznego przebiegu, lecz jako lo-

giczną konsekwencję"a4). Niejako
konkretyzując globalną wizję Mar-
ksa LEONTIEW pisze: „Tutaj re-

zultat jest rzeczywiście zadziwiają-
cy: wzrastająca koncentracja bogac-
twa, szybkie zanikanie małych t

średnich przedsiębiorstw, postępują-
ce ograniczanie konkurencji, nieu-

stanny postęp techniczny, któremu

towarzyszy wzrastający rozmiar ka-

pitału trwałego i „last but not least"
lie zmniejszający zasięg periodycznie
powracających cykli koniunktural-

nych. — oto seria nieprześcignionych
przepowiedni, które się spełniają
i którym -nowoczesna tebritt' ekono-
miczna z całym swoim udoskonalo-

nym'aparatem faktfyvmie niczego nie
może przeciwstawić" K).

Dzisiaj jest to już communis opinii
wszystkich czołowych ekonomistów,
że Marks w nawiązaniu do fizjo-
kratów stworzył podstawy teorii re-

produkcji oraz całościową teorię
rozwoju kapitalizmu.' Opinię tę wy-
raża zwięźle K. KURIHARA: „Mar-
ksowska teoria kapitalistycznego
rozwoju wyprzeda nowoczesną teo-

rię długofalowego rozwoju, miano-
wicie teorię stagnacji Keynesa i Ha-

nsena, dynamiczne teorie Harroda
i Domara oraz cykliczne teorie
wzrostu Schumpetera, Kaleckiego,
Kaldora i Goodwina jako też teorię
Joan Robinson o strukturalnym
bezrobociu" M).

O bezwzględnym prymacie Marksa

powiada np. BENJAMIN HIGGINS:
„Marksowska teoria rozwoju stano- '

wi jądro całego jego systemu... Żad-
na praca z zakresu ekonomicznego
rozwoju, pretendująca na jakieś
powszechne uznanie nie może Mar-

ksowskiej teorii ignorować..."*1.) W

pięknym epigramatycznym zdaniu

wyraża historyczną wielkość Marksa
redaktor cytowanego już zbioru

rozpraw „MARX AND MODERN
ECONOMICS" (Londyn 1968) a za-

razem autor wstępu, DAVID HO-
ROWITZ: „Marks był• nie tylko
wielkim charakterologiem (chara-
kter reader) kapitalistycznego sy-
stemu, ale też wielkim wieszczem

jego zmierzchu". I Jeszcze jeden
głos. A. OTT w swym dziele po-
święconym analizie dynamiki gospo-
darczej stwierdza: „Marks był naj-
donioślejszym prekursorem ekono-

micznej teorii wzrostu"3*).

Wydaje nam się jednak, że w po-

równaniu ze współczesnymi kon-

struktorami modeli wzrostu Marks

był "nie tylko „prekursorem", nie

tylko inspiratorem zagadnień, które

stoją w centrum dzisiejszej dyskusji
wzrostowej: zagadnienie równowagi
ekonomicznej zagadnienie długoo-
kresowych odchyleń od stanu dy-
namicznej równowagi, zagadnienie
krótkookresowych odchyleń czyli
wahań koniunkturalnych — lecz da-

je znacznie pełniejsze rozwiązanie
problematyki gospodarczego rozwoju
Marks idzie dalej, niż współcześni
konstruktorzy ekonomicznych mode-

li wzrostu, gdyż w swej teorii roz-

woju uwzględniają całościowy kom-

pleks instytucjonalnych ram "kapita-
listycznego społeczeństwa łącznie z

instytucją państwa, Marks nie tylko
daje opis przebiegu rozwoju, ale też

analizę leżących u jego podstaw me-

chanizmów.

Współęzesna teoria wzrostu rsobej.
tauje przede wszystkim te zjawiska,
które mogą być opisani W -^formia

stałych zmian stóp wewnątrz nie-

zmiennych ram instytucjonalnych.
Dyskusja koncentruje się głównie
Wokół problematyki zmian iiten-

sywności kapitału względnie współ-
czynników kapitałowych. Central-

nymi zagadnieniem jest hipotetyczne
określenie możliwości zrównoważo-

nego wzrostu w ramach „neutral-
nego" postępu technicznego bez

„bia«", tj. bez przewagi zarówno pra-

cooszczędnego, jak też kapitaioosis-
czędnego postępu technicznego. Pro-

blem jest ten sam, co u Marksa.
' Dla Marksa organiczny skład kapi-

tału, czyli stopień intensywności ka-

. pltału stanowi podstawpwą katego-
rią analizy. Marks — JaK wiado-

mo — pierwszy sformułował prze-

słanki, zrównoważonego wzrostu

przy przyjęciu hipotezy o niezmien-

ności intensywności kapitału. Lecz

sens tego założenia jest inny u Mar-

ksa, niż u współczesnych konstruk-

torów modeli wzrostu. Po pierwsze
przedstawienie warunków stabilne-

go wzrostu w drugim tomie Ka-

pitału stanowi jedynie teoretycz-

ną konstrukcję przy przyjęciu wielu

upraszczających przesłanek. Po wtó-

re Marks nigdy nie zakładał „ne-

utralnego" postępu technicznego:
uważał, że postęp techniczny ma

charakter skokowy i pricoosz-
c z ę d n y czyli „sprzecznościowy".

W zmienności organicznego składu

•kapitału oraz na gruncie postępu
technicznego wzrastającej tendencji
do substytucji pracy żywej przez

pracę uprzedmiotowioną — Marks

upatrywał immanentne źródło; nie-

stabilności kapitalizmu. Natomiast

dla współczesnych teoretyków wzro-

stu problem sprowadza się przede
wszystkim do pytania, czy prźiy da-

nej strukturze modelu istnieją wa-

runki, aby system bez tendencji do

odchyleń mógł poruszać się po
ścieżce długookresowej równpwagi.
Tak czy inaczej współczesna dysku-
sja wzrostowa toczy się wokół pro-

blematyki postawionej przez Mar-

ksa.
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Składy -

bliżej producenta
Po zapoznaniu się • ogłoiionym

w „2yclu Gospodarczym» (nr 13 •

dn(a lS.VIII.ltl3 r.) artykułem JA.
ufa Maślanki „Twórzmy ikłady wie-
lobranżowe" uwalam sa konieczn*
Wyrazić pełne poparcie dla projektu
powołania takich ikładAw w ośrod-
kach 1 rejonach uprzemysłowionych.
Usprawniłoby to w dużym stopniu
proces zaopatrzenia. szczególnie
przedsiębiorstw położonych w znacz-

nl odległości od hurtowni, która

dotychczas zlokalizowane są przeważ-
nie w miastach wojewódzkich.

Do oszczędności wyliczonych przez
autora należałoby — moim zdaniem
— dodać Jeszcze wcale niemałe

fekty możliwe do uzyskania w fazie
produkcji. Dotychczas, mimo maksy*
malnej operatywności służb zaopa-
trzenia, nie można uniknąć pertur-
bacji w produkcji spowodowanych
brakiem materiałów. Często przyczy-

ną tych perturbacji Jest niemożność
odebrania w por; materiałów z hur-
towni ze względu na znane ogólnie
trudności transportowe. Wydatne
zmniejszenie odległości pomiędzy
•kładami wielobranżowymi a przed-
siębiorstwami produkcyjnymi pozwo-

liłoby nie tylko na likwidację wspo-

mnianych trudności ale dałoby pod-
stawy do dalszego obniżenia upa-

łów, a. tym samym - Mwląktatnia
wskaźnika rotacji ś»dM* «Mato-
wych.

Bądzę, ta więksioll pracowników
odpowiedzialnych sa saopatrzłnli na*
terlałowa w przedilębiórltwach uina

•organizowanie składów wielobran-

żowych aa przedsięwzięć!* celowa
I uzasadniane i punktu'Widzenia u*
tprawnlaula gospodarki materiałowej.

ROMAN TETŁAK
Kierownik Działu Zaopatrzenia

Odlewni 2ellwa „Węgierska Górka"

Ambitny klub

racjo na I iza torów
W ostatnim czasie zaobserwować

można znaczne ożywienie działalno-
ści zakładowych kół stowarzyszeń
Inżynierów 1 techników. W woje-
wództwie poznańskim Jednym z naj-
lepiej pracujących Jest zakładowe
koło Stowarzyszenia Inżynierów 1 Te-
chników Komunikacji (SITK) dzia-

łające w Zakładach Naprawczych Ta-
boru Kolejowego w Ostrowie Wlkp.
Założone zostało przed dwudziestu

laty przez sześciu zapaleńców, dzisiaj
liczba Jego członków przekroczyła
Już cztery setki.

Dużym zainteresowaniem eieszą się
w przedsiębiorstwie wieczory tech-

niczne, połączone • projekcjami fil-

mowymi. W tym rokn było Ich Jut

• koto neśCdileilęoln. Tematyka
tyczyła np. walki • hałasem, poetę-
pn w naprawie taboru kolejowego,
Itp. Ogniwem'wynalazczośol pracow-

niczej w ZNTK Jest Klub Techniki
1 Racjonalizacji, który stanowi do-

godną podstawę działania dla 8ITK.
O tym, że praca klubu jest dobra,
świadczyć może dwukrotne zdobycie
pierwszego miejsca we współzawod-
nictwie na najaktywniejszą działal-
ność w zapleczu technicznym sieci
PKP. W tym roku działacze KT1R

postawili sobie zadanie zdobycia po
raz trzeci pierwszego miejsca 1 o-

trzymanie sztandaru Ministra Komu-

nikacji 1 Zarządu Głównego ZZK na

własność.

W ciągu S miesięcy br. zgłoszona
w zakładzie 388 projektów, z któ-

rych zastosowano 73, uzyskując o-

koło 12 min złotych oszczędności. Do

najbardziej Interesujących, zastoso-

wanych Już projektów racjonaliza-
torskich należy rozwiązanie dotyczą-
ce zmiany sposobu badania wago-
nów-chłodnl typu 202 Łc w czasie

próbnych jazd (efekt 700 tys, zł osz-

czędności w skali rocznej), zmiana

konstrukcji ściany drzwiowej w tym
samym wagonie (78 tys. zl) zmiana

procesu technologicznego wykonywa-
nia tzw. kołnierzy (112 tys. zł) 1 zmia-
na konstrukcji osłon (107 tys. zl).

Int. TADEUSZ LIPIŃSKI
OSTRÓW WLKP.

Poprawimy
instrukcję

W odpowiedzi na felieton pt. „Ma-
my przemysł rozrywkowy" zamie-
szczony w „Życiu Gospodarczym" (nr
35 z dnia 2.B.73 r.) informujemy:

Przy opracowaniu produkowanego
przez nasz Zakład podgrzewacza do
butelek dla niemowląt — typ „Bo-
bas" — opieraliśmy się na wzorze

zagranicznym. We wzorze tym, Jak
i w Innych, dostępnych nam wzo-

rach zagranicznych na pokrętle ter-

moregulatora nie podaje się dokład-
nie temperatury, oznaczona Jest Je-

dynie wzrastająca skala lub podane
punkty skali — np. 0,1, 2, 3 i max.

Podobnie oznakowane są pokrętła
termoregulatorów w innych urządze-
niach, np. lodówkach.

Dokładne wyskalowanio pokrętła
podgrzewacza byłoby w produkcji se-

ryjnej technicznie bardzo trudne ze

względu na nieustabilizowane para-
metry techniczne stosowanych pod-
zespołów—m . in. regulatora, grzałki
I innych. Poza tym temperatura
otrzymana w podgrzewaczu w każdej
pozycji pokrętła termoregulatora za-

leżna będzie od napięcia w sieci za-

silającej.
Rozwiązanie podgrzewacza do bu-

telek, m, In. oznakowanie pokrętła,
było opiniowane w Jednostkach ba-

dawczych 1 przez użytkowników m.

In. w Komitecie d/e Gospodarstwa
Domowego 1 wyrób uzyskał' pozy-

tywną ocenę.

Jednocześnie Informujemy, Ce w

nowo opracowanej instrukcji, która
będzie dostarczana odbiorcom razem

z podgrzewaczem, podane będą orien-

tacyjne temperatury w poszczegól-
nych pozycjach pokirętła termoregu-
latora, co ułatwi użytkownikom na-

stawianie żądanej ciepłoty.
Z zadowoleniem przyjmujemy

stwierdzenie, że użytkowany przez

Obywatela Redaktora, podpisującego
się „Kasz", podgrzewacz działa spraw-
nie (nawet znakomicie). Jest to Je-
szcze Jedno potwierdzenie, że nasz

wyrób jest dobry. 2yczymy długiego
i sprawnego użytkowania.

mgr EUGENIUSZ SZAFRAŃSKI
zastępca dyrektora

d/s admlnlstracyjno-handlowych
Fabryki Sprzętu Elektrotechnicznego

„Kontakt"

OD REDAKCJI: Wyrób jest dobry,
ale daleki od doskonałości, bowiem
bardzo trudno jest samemu wyska-
lować temperaturę. Dostępne nam

wzory zagraniczne Jednak tę skalę
mają, na co zresztą wskazuje sam

producent, pisząc o punktach Bkali
od o, l, 2, 3 do max. Tyle tylko,
że w instrukcji podane są orienta-

cyjne temperatury odpowiadające
tym skalom. Cieszymy się, że w in-

strukcji zostaną dokonane korekty.

Bitwa o wskaźniki
— bezpardonowa

Zainteresował mnie upór między
dyrektorem kopalni Siemianowice
I Kierownikiem ZŁZ (2.G. 22 .VII.
1 12,VIII. br.) . Z obserwacji na wła-
snym terenie wiem, że spory takie

Istnieją w zasadzie w każdym za-

kładzie, a Ich forma zależy od tem-

peramentu 1 odwagi, a nierzadko od

koneksji zainteresowanych stron,
W większości zakładów bitwa •

wskaźniki Jest bezpardonowa. Chcąc
utrzymać się w kursie, nawet zdolny
kierownik zakładu pracy musi cza-

sem uciekać się do czarów statystycz-
nych. Wyjaśnień, dlaczego zakład od-

staje, Jakie są głębsze przyczyny nie-

pomyślnego układania się Wskaźni-
ków — nikt w lstoctó nie chce słu-
chać. Wiedzie to w końcu do pod-
dania się i stosowania przyjętych
gdzie indziej metod (np. ukrywania
wypadków, fałszowania dokumentacji
wypadkowych itp.).

Do czasu podjęcia przez związki
zawodowe energicznej akcji w tej
sprawie zmarnuje się Jeszcze wiele
energii i czasu, a konkurencję wy-
grywać będą szamani statystyki i o-

sobistych karier oraz przytakiwacze.
Ze statystycznego idolą trzeba zdjąć
emalię i poprawić krUszec, z któ-
rego ten idol jest ulany.

mgr WALDEMAR ŁĄ2YNSKI
socjolog
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SZANSE WIEJSKIEGO
RZEMIOSŁA

W ciągu pierwszego półrocza

br. przybyło na wal 2130 war-

sztatów rzemieślniczych. 8ą to

placówki o profilu działalności

szczególnie poszukiwanej przei

mieszkańców wsi. Z tej liczby

ponad 1076, to zakłady usługowe

branży budowlanej. W tym sa-

mym czasie przybyło 832 war-

sztaty branży drzewnej, 292 włó-

kienniczej i odzieżowej 1 115 ma-

teriałów budowlanych.

Największy przyrost zaznaczył

się w woj. warszawskim — 583

warsztaty, poznańskim — 337, lu-

belskim — 291, krakowskim i kie-

leckim po 260 warsztatów. Na-

tomiast spadek liczby warsztatów

wystąpił w woj. rzeszowskim,

gdzie liczba warsztatów sRadłą^e
80. Również w woj. olsztyńskim,

zielonogórskim i bydgoskim na-

stąpi! spadek ilości warsztatów

rzemieślniczych.

Jeden z istotnych czynników —

decydujących o uruchamianiu

warsztatów przez część rzemie-

ślników świadczących dotychczas

usługi w sposób nieformalny —

leży w nowej polityce finanso-

wej. Sprawy podatkowe przesta-

ły być czynnikiem, hamującym

dalszy rozwój rzemiosł wiejskich,

niestety nadal wielu fachowców

działających na wsi narzeka na

brak potrzebnych surowców, (msk)

75 TYS. INFORMAGI
O WARSZAWIE

Tegoroczna edycja Miejskiego
Urzędu Statystycznego m. st.

Warszawy zawiera około 75 tys.

Informacji ujętych w tablicach.

Z rocznika dowiadujemy się, że

w końcu 1972 r. stolica liczyła
1355,9 tys. mieszkańców, a więc
0 22 tys. więcej niż w 1971 r.

Zwiększenie to w 87 proc. nastą-
piło dzięki napływowi ludności.

Mieszka tu 4,1 proc. ludności Pol-

ski. Na 100 mężczyzn przypada
117 kobiet (średnia krajowa —

106). Przewaga kobiet zaczyna się
w stolicy w grupach wieku powy-

żej 20 lat, gdy w całej Polsce od

grupy osób w wieku 31 lat.

Wśród 804,5 tys. osób zatrud-

nionych na terenie, miasta 48

proc. stanosydą^lępbietyi

zafcRttd|dDHy jW War-

szawie mieszka poza stolicą. W

końcu 1972 r. ponad 100 tys. osób

posiadało wyższe wykształcenie,

gdy rok wcześniej legitymowało

się nim 95 tys. warszawiaków.

Warszawa wytwarza 8,5 p^pc.
dochodu narodowego, 5,4 proc.

produkcji globalnej przemysłu
1 5,4 proc. produkcji budowlano-

-montażowej. Koncentruje się tu

7,1 proc. zatrudnionych w gospo-

darce uspołecznionej, 12,6 proc.

lekarzy, 6,9 proc. abonentów ra-

dia, 6,4 proc. abonentów telewizji
i 16,7 proc. abonentów telefonów,
(msk)

BUDOWNICTWO
NA WYSOKICH OBROTACH

W ciągu 8 miesięcy b. r. we

wszystkich rodzajach budownic-

twa zrealizowano plan roczny w

70 proc. W stosunku do ub. r. o

27 proc. wzrosła produkcja, a

wartość robót o ok. 11 mld zł.

Przedsiębiorstwa budowlane do

końca sierpnia wykonały roczne

zobowiązania wobec szkolnictwa

W 113 proc. O 70 proc. więk-
sze w stosunku do ubiegłych
lat było zaawansowanie in-

westycji szpitalnych. W budow-

nictwie mieszkaniowym budow-

lani nie tylko oddadzą w tym

roku zaplanowane ok. 145 tys.

mieszkań, lecz także przeka-

żą dodatkowo ok. 3 tys. lokali.

Natomiast na ostatnie 4 miesiące

przypada Śffi &HMi$łi8tiii

proc. zadań-?wi.zakresie „towaray*

szących budynkom mieszkalnym,

pawilonów usługowych i handlo-

wych. (msk)

ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI
MIESZANEK PASZOWYCH

Dzięki wykorzystaniu potencja-
łu produkcyjnego oraz Osiągnię-
ciu pełnej, zdolności produkcyj-

nej w nowych wytwórniach w

Wyszkowie, Olsztynku i Grodko-

wie, przemysł paszowy dostarczy

w bież. roku 4,9 min ton pasz.

Jest to wzrost w porównaniu z ub.

r., o ponad 800 tys. ton. Wysoko

oceniana jest przez PGR-y rów-

nież jakość oferowanych rolnic-

twu pasz.

Jednym z najbliższych zadań

Jest zwiększenie zdolności prze-

robowych przez wprowadzenia
bardziej nowoczesnych technolo-

gii, budowę nowych zakładów o.

raz usprawnienie odbioru surow-

ców.

Aby sprostać zadaniom, prze-

mysł paszowy będzie musiał szyb-
ko przystosować technologię pro-

dukcji, transport oraz magazyny

do nowych surowców. Chodzi

głównie o śrutę rzepakową oraz

susz z zielonek i roślin okopo-
wych.

Przemysł paszowy rozpoczyna

w przyszłym roku budowę 10 dal-

szych wytwórni, zakładu przero-

bu kości, fabryki żelatyny, kleju
ze skór oraz 5 zakładów utyliza-
cyjnych. Wszystkie te zakłady
mają być uruchomione jeszcze w

Jsti
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W SEZONIE

Posiadamy 60 powiatów o wa-

lorach turystycznych i rekrea-

cyjnych. Działa w nich ponad
10Ó0 punktów informacji tury-

stycznej. Baza noclegowa nasta-

wiona na obsługę turystyki w se-

zonie letnim wynosiła 1 750 '.yr.
łóżek, w tym 500 tys. w obiektach

ogólnodostępnych, 400 w domach

wypoczynkowych zakładów pracy
i w FWP oraz 850 tys. w obiek-

tach kolonijnych. Ogólny wzrost

tej bazy w stosunku do ub. r. wy-

niósł 12 proc.

Baza handlowo-gastronomicz-
na liczyła 65 tys. sklepów spożyw-

czych i przemysłowych (wzrost S

proc.), 26 tys. punktów sprzedaży
detalicznej (wzrost 4 proc.) 10

tys. zakładów gastronomicznych
(wzrost 4 proc.), ok. 7 tys. punk-
tów „małej gastronomii" (wzrost
10 proc.). Łącznie w sezonie let-'

nim czynnych było 473 tys.

miejsc konsumenckich.

Tabor autokarowy biur orga-

nizacji turystycznych w tym roku

wyniósł 1200 autobusów (o 280

więcej niż w ub. r .) . Ponadto na

sezon letni PKS uruchomiła ok.

600 autobusów dla wycieczek w

dni powszednie oraz 1500 au-

tobusów wycieczkowych na dni

świąteczne, (msk).

ROZWOJ KOMUNIKACJI
PKS

Z usług PKS korzysta rocznie

ponad 1 700 min podróżnych.
PKS obsługuje linie liczące 95,5

tys. km i utrzymuje 38,5 tys.

. r
doby-odbywa sią,8a,3-4ys. kursów

Wciąż jednak PKS nie zaspo-
kaja rosnących potrzeb przewozo-
wych. Jedną z istotnych przyczyń
nadmiernego tłoku w autobusach

jest fakt, że PKS dysponując
rocznie ok. 18 tys. wozów posiafca
zaledwie 38 proc. pojazdów o du-

żej pojemności.

Wieloletni program rozwoju
komunikacji autobusowej przewi-
duje już w przyszłym roku wzrost

długości linii do 97,2 tys. km. Wi-

doczna poprawa nastąpi dopiero
po 1976 r., kiedy PKS otrzymy-
wać będzie nowoczesne i przy-

jemniejsze autobusy „Berliet-
- Jelcz", przystosowane do po-

trzeb komunikacji międzymiasto-

wej. Stan taboru autobusowego
wzrośnie do 23,2 tyś. w końcu

1975r.iok.36tys.w1980r.W
tym czasie każda miejscowość w

ciągu dnia otrzyma przynajmniej
dwa połączenia „tam" i „z pow-

rotem". Dojście do przystanku z

najodleglejszego osiedla nie bę-
dzie trwało dłużej niż 15 minut.

PKS uruchomi m. in. 20 stacji
obsługi dla autobusów „Berliet".
(msk)

ROLNICTWO SPOŁECZNEJ
SŁUŻBY ZDROWIA

Placówki służby zdrowia '
pro-

wadzą ok. 500 gospodarstw i za-

trudniają między innymi rolni-

ków, ogrodników i hodowców.

Gospodarstwa zajmują obszar 12

tys. ha gruntów uprawnych. Zlo-

kalizowane są prżeważnie przy

dużych szpitalach i sanatoriach.

Większość z nich nastawionych
jest głównie na chów bydła i trzo-

dy -chlewnej • Śpdfegjpa służba

^^^ti^^m^pospodar-
Łife,'., uzyska-
ho z nich ponad. T tys. kg ryb
słodkowodnych. Rolnictwo spo-

łeczne służby zdrowia co Toku

produkuje artykuły żywnościowe
o wartości 250 min zł. Obecnie

w gospodarstwach rolnych przy

szpitalach i sanatoriach hoduj;e
się 5 500 sztuk bydła i ok. 35 tys.
sztuk trzody chlewnej.

Gospodarstwa- rolne prowadzo-
ne przy placówkach służby zdro-
wia mają nie tylko ekonbmiczne
znaczenie. Dzięki własnym gospo-
darstwom szpitale są w stanie po-
kryć zapotrzebowanie niezależnie
od aktualnej sytuacji na rynku
żywnościowym, jeżeli leczenie

wymaga odpowiedniego żywie-
nia. (msk)

WOJNY LOKALNE

JL treści artykułów, notatek, felietonów w większości alarmistycz-

nych wynika, że Zakopane zalewają fale turystów, wczasowiczów

i uczestników wycieczek, którzy szlaki tatrzańskie niszczą, zaśmie-

cają, rozdeptują" — pisze w artykule „Zagospodarowanie Tatr —

koniecznością" MAREK RÓŻYCKI (Zycie Warszawy nr 281). Autor

zaczyna swój przyczynek do tematu (tak brzmi właśnie nadtytuł)

od. inteligentnej uwagi, że „z liczby publikacji na temat- Zakopane-

go można wnosić, że popularność tej miejscowości wciąż rośnie".

Wszelkie zło w Tatrach, które wywołuje głośny lament miłośni-

ków tych gór wynika po prostu z ich własnej absurdalnej postawy.

Zaślepieni nie dopuszczają perfidnie do zagospodarowania Tatr,

próbując „je zamknąć pod szklanym kloszem". A są przecież pie-

niądze i są projekty i gdyby nie ludzie, którzy hamują postęp

w imię ile pojętego interesu społecznego, można by było Tatry

łatwo zagospodarować. A jak?
' „Nie bójmy się więc asfaltów na wybranych szlakach, wiodących

w udostępnione dla turystyki regiony gór, nie bójmy się też gór-

skich kolejek i wyciągów, którymi zamierza się rzekomo „odratować"

Tatry" — już konkretnie postuluje trzeźwo myślący Autor.

Podpisujemy się obiema rękami pod tymi postulatami. Ludzie

coraz bardziej przyzwyczajają się do swych normalnych warunków

łycia. Maszerując po asfaltowych ścieżkach, tak ożywiających po-

nury skalisty krajobraz, będą się czuli zupełnie jak w swoim natu-

GÓRY TAKIE PONURE
ralnym Środowisku — na miejskich ulicach. Postulujemy także, aby
co kilkaset metrów na ścieżce była zatoka, w której stałyby sza-

szłykarnie, kioski „Ruchu" z pocztówkami (na pocztówkach można

wydrukować gotowe teksty) i pawilony, w któryck w razie niepo-

gody wyświetlano by przeźrocza z widokami jakie roztaczają się z

danego miejsca. Z głośników płynęłyby autentyczne góralskie pieśni:

„Powiedz stary gdzieś ty był", „Krywaniu, Krywaniu", „Mam ci

ja dziewczynę po słowackiej stronie" itp.

Popieramy też projekt budowy licznych wyciągów. Po co chodzić,

jak można jeździć. Argument o odrutowaniu gór nie wytrzymuje

krytyki. Jak można grubą stalową linę nazwać drutem? A nic tak

nie zdobi gór jak gustowne słupy.

Prawdą jest też, że mamy znakomite projekty. Zwany popular-

nie „stocznią remontową" odkryty pawilon na polanie Włosienica

kosztował, co prawda, ponad 20 min złotych, ale za tę drobną sumę

mamy przecież niewątpliwie najdroższy i jeden z najekskluzywniej-

szych klozetów w całej środkowej Europie. Poza tym przez trzy-

cztery miesiące w roku można tam dostać bigos, co jest dodatkową

korzyścią ze wzniesienia pawilonu. Tę udaną konstrukcję trzeba po-

wielić i ustawić w każdej dolinie.

Nie ma jeszcze projektu nowego schroniska nad Morskim Okiem,

ale jeśli wiadomo, że koszty dotychczasowej dyskusji na ten temat

przekroczyły grubo milion złotych, to można sobie wyobrazić co to

będzie za projekt!

Warto też sięgnąć do dawnych doświadczeń. Ogromną wizję za-

gospodarowania Tatr miał jeden z działaczy przedwojennych,

który na długo przed p. Różyckim planował między innymi

bitą drogę główną granią Polskich Tatr. Co prawda nie asfaltową,

ale za to ze słupkami kilometrowymi. Niestety nie dokończył dzieła,

ale do dziś ceprostrada na zboczach Miedzianego jest doskonale

widocznym pomnikiem tej działalności. Drobnym felerem tej drogi

jest to, że rozpoczęła proces erozji zbocza. Ale ten drobny defekt bę-
dzie można usunąć, zalewając całe zbocza asfaltem.

Gdzieś w przepastnych archiwach, obok sławnego projektu pły-

wającej po Morskim Oku secesyjnej kapliczki, powinien tkwić nie-

zwykle ekonomiczny projekt budowy kolejki zębatej na Swinicę.

Woziłaby ona na górę turystów, a w dół natomiast materiał z ka-

mieniołomów umieszczonych na tej górze. Twórca projektu obliczył,
że do momentu całkowitego rozebrania góry koszty budowy kolejki

zwróciłyby się kilkakrotnie.

To było kilkadziesiąt lat temu, ale to jest proszę Państwa AUTEN-

TYK.
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Prenumeraty na zagranicę przyjmuje: RSW „Prasa - Kstążka - Ruch" Biuro Kolpor tażu' Wydawnictw zagranicznych, Wronia 23 00-840 Warsiawa, kdnto PKO Nr 1-8-10 0024 Cena prenumeraty jest wyższa od prenumeraty krajowej o 10 proc.
Sprzedaż egzemplarzy numerów zdezaktualizowanych na uprzednie pisemne zamńwte nla prowadzi Centrala Kolportażu Prasy l Wydawnictw RSW „Prasa - Książka — Ruch", 00-950 Warszawa, uL Towarowa 28.
Nu met indeksowy 38803 Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW ..Prasa - Książka - Ruch" - 00-824 Warszawa. Marszałkowska 3/5. Numer Indeksu 38603 Zam. 3923 K-1M
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