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AKTYWNOŚĆ
rozmowa z ministrem

handlu wewnętrznego i usług
edwardem sznajdrem
W ostatnich trzech latach potrzeby konsumenta i ryn-
ku zajęły należną im, pierwszoplanową pozycję, poz-

wijamy intensywnie przemysły produkujące na rynek,
zwiększony został import towarów rynkowych, pod-
jęto szereg działań dla urozmaicenia i wzbogacenia
asortymentu towarów. Z drugiej strony wzrosła siła

nabywcza ludności, ożywił się znacznie rynek wiej-
ski, wzrosły wymagania konsumentów.

Zjawiska te stworzyły nową sytuację dla handlu we-

wnętrznego. Wzrosły jego zadania i znaczenie w go-

spodarce narodowej.

Rozmawiamy na tę tematy z MINISTREM HANDLU WE-

WNĘTRZNEGO I USŁUG, EDWARDEM SZNAJDREM.

DWIEREDAKCJA: Nad realizacją ja-
kich zadań w ostatnim 2,5-lec5u kon-
centrował swoje wysiłki handel? Ja-
kie cele społeczno-gospodarcze mia-

ły spełnić te zadania?

E. SZNAJDER: Zadaniem general-
nym — które wytyczył VI Zjazd
PZPR — jest zasadnicze uspraw-
nienie i unowocześnienie działalno-
ści handlu. Na VI Zjeździe wyraź-
nie zostało stwierdzone, że „zasad-
niczym celem, polityki społeczno-e -

konomicznej partii jest systematycz-
na poprawa warunków bytowych,
socjalnych i kulturalnych społeczeń-
stwa". Jest oczywiste, że w realiza-

cji tego celu spory udział przypada
handlowi i usługom.

Sprecyzowania zadań na lata
1971—1975 dokonano w uchwale o

pięcioletnim planie społeczno-gospo-
darczego rozwoju kraju. Zgodnie z

tą uchwałą detaliczna sprzedaż to-

warów powinna w latach 1971—1975

wzrosnąć o 41,6 proc., tj. do 642 mld
zł w roku 1975. Plan zakładał je-
dnocześnie zmianę struktury dostaw
towarów na rynek w kierunku zwię-
kszenia w nich udziału przemysło-
wych artykułów konsumpcyjnych, i

niekonsumpcyjnych • z _56,l proc> w

19,70 r- ; dó 58. proc. w^ 1:97,5, roku.'

Bównęęześ.nie. -ze ^wzrostem- -obrofow;

ków obsługi handlowej ludności, za-

kładając wzrost powierzchni sieci

handlowej przypadającej na 1 tys.
mieszkańców o około 19,5 proc. Licz-,
ba miejsc konsumenckich w gastro-
nomii na 1 tys. mieszkańców miała

wzrosnąćz28w1970r.do32w
1975 r., a więc o 14,3 proc.

Dotychczasowa realizacja tych za-

dań wskazuje wyraźnie, że zostaną
one nie tylko: wykonane, ale i po-
ważnie przekroczone.

Szczególnie szybkie jest tempo
wzrostu sprzedaży detalicznej, będą-
ce konsekwencją przyspieszonego ro-

zwoju całej gospodarki. Przewiduję
się, że już w końcu bieżącego "roku
wielkość sprzedaży detalicznej osią-
gnie 620 mld zł,-tj. o ponad.55'mld
zł więcej niż ustalały to zadania

planu 5-letniego na ten rok i o 37

proc. więcej niż wiel&ość sprzedaży
w 1970 r. Oznacza to, że planowany
wzrost obrotów detalicznych reali-

zowany jest z około półtorarocznym'
wyprzedzeniem...

Realizując planowo operatywne i

ujęte w programach długofalowych
zadania, główny wysiłek kierowa-

liśmy na utrwalenie globalnej rów-'

nowagi rynkpwej oraz rozszerzenie'
zakresu- równowagi-, szczegółowej,. '

WIESŁAW WIRSKI

Nie przebrzmiały Jeszcze echa rozważań na temat

kryzysu energetycznego, gcly na łamach prasy za-

chodniej pojawił się nowy temat — żywność lub

ściślej sytuacja w zakresie pasz treściwych I mięsa.

Temat ten został wywołany nie tylko wzrostem cen

tych artykułów. Coraz częściej zaczęły pojawiać się

również sygnały o trudnościach w ich nabyciu.

mi i charakterem rozwoju sytuacji
w zakresie mięsa i pasz.

ŻYWNOŚĆ - OGNIWO
BOOMU SUROWCOWEGO

Wzrost cen pasz i mięsa nie jest
zjawiskiem samodzielnym, lecz jed-
nym z bardzo ważnych ogniw ogól-
nego boomu surowcowego. Boom ten

wykazują wszystkie znąne wskaźniki
cen surowców. Sięgnijmy do jednego
tylko z tych wskaźników.

Wskaźnik cen surowców agencji Reutera
(baza 18.IX.19S2 = 100)

17.IX.1972 17.VXII.1973 17.IX.1973

608,9 1200,6 1197,4

, O W polowie ubiegłego roku Stany
.Zjednoczone zawiesiły kontyngentcwanie
importu wołowiny w celu przeciwdzia-
łania jej niedoborom na rynku wewnę-
trznym oraz postępującemu w ślad za

tym wzrostowi jej cen. Początkowo de-
cyzja ta miała obowiązywać tylko w roku
1972. Rozwój sytuacji na rynku wewnę-
trznym USA spowodował jednak, że zo-
stała ona przedłużona do końca 1973 roku.
•27 czerwca br.! USA wprowadziły zakaz
eksportu soji, a następnie ograniczenia
eksportu innych produktów paszowych.
Uzasadnienie: niedobór paszy i mięsa
oraz ich rosnące ceny na rynku we'
wnętrznym. Soja ma bardzo ważne zna-

czenie w światowych obrotach paszami
treściwymi, a Stany Zjednoczone są jej
największym eksporterem. Nic więc
dziwnego, że wspomniana wyżej decyzja
spotęgowała wzrost cen pasz w obrotach
międzynarodowych oraz wywołała ostry
sprzeciw ze strony głównych importerów
soji amerykańskiej -i Japonii i krajów
zrzeszonych w EWG. Stany Zjednoczo-
ne zostały zmuszone do częściowego zła-
godzenia wprowadzonych ograniczeń.

Q Rosnące ceny pasz oraz trudności w

ich zakupie na rynku światowym powo-
dują, że kraje zrzeszone w EWG, wpro-
wadziły zakaz eksportu pszenicy twar-
dej, a następnie, w połowie sierpnia br.
opłaty od eksportu pszenicy miękkiej,
kukurydzy i jęczmienia, w celu ograni-
czenia ich wywozu. Warto przypomnieć,
Że leraje zrzeszone w EWG zniosły już
wcześniej ograniczenia w imporcie wo-

łowiny (zawieszenie tzw. opłat wyrów-
nawczych).

© Argentyna, będaca największym na
świecie eksporterem mięsa wolowego
i jedny-n z liczących się eksporterów
pszenicy, wprowadza ograniczenia w eks-

porcie obu tych grup towarowych. W
okresie pierwszych siedmiu miesięcy br.
eksport wszystkich Todzajów mięsa z te-
go kraju wykazał spadek w granicach
2 proc., choć był on większy o 50 proc.
niż przed dwoma laty w tym samym
okresie. Australia, drugi po Argentynie
eksporter mięsa wołowego, wprowadziła
21 sierpnia podatek od eksportu mięsa
w celu ograniczenia jego wywozu.

0 W numerze z 1B.VII. br. znany ame-

rykański tygodnik US News and World

Report stwierdza:

„Ludzie słyszą wieści, których nie lu-
bią: niedobór zapasów stal się tak po-
ważny, te możliwe jest pojawienie się
racjonowania w końcu bieżącego roku.

• Istnieje niebezpieczeństwo powstania
czarnego rynku na żywność w niektó-
rych rejonach kraju. Wszystko to
ujawni się w jeszcze wyższych cenach
żywności w supermaketach",

a wywiad, który znajdujemy w tym sa-

mym numerze tego pisma, ze specjalistą
od spraw rolnictwa na świecie rozpo-
czyna się takim oto pytaniem:

„Jak długo ' jeszcze Amerykanie znaj-
dować się będą w obliczu niedoboru

żywności i rosnących cen na artykuły
żywnościowe?" __

JEST
to oczywiście problem nie

tylko dla Amerykanów. Należa-

łoby raczej powiedzieć, że pasze
i mięso stały się obecnie problemem
nawet dla Amerykanów. Warto więc
chyba zastanowić się nad przyczyna-

Jak widać w okresie wrzesień
1972 — sierpień 1973 ceny surow-

ców uległy podwojeniu. W okresie

tym osiągnęły one poziom nie. no-

towany od czasu słynnego boomu

surowcowego z okresu wojny kore-

ańskiej.
Wśród przyczyn wzrostu cen su-

rowców w tym okresie na pierwszym
miejscu wymienia się zazwyczaj wy-

soką koniunkturę w głównych kra-,
jach kapitalistycznych. Związane . z

tym przyspieszenie wzrostu-produk-
cji przemysłowej pociągnęło bowiem
za sobą zwiększony popyt • na su-

rowce, za którym nie zawsze podą-
żało odpowiednie, zwiększenie ich

podaży.
Na szybki wzrost cen surowców

w ostatnim okresie istotny wpływ
miała również narastająca od dłuż-

szego już czasu rozpiętość między
wzrastającymi cenami gotowych wy-
robów przemysłowyoh a względnie
stałymi cenami surowców.

Niezwykle istotną przyczyną wzro-

stu cen surowców w. ostatnim.okre-r.
4>ie wydaje się również nasilające się.
tempo inflacji-oraz trwający kryzys
systemu walutowego świata kapitali-
stycznego. Oba te zjawiska powodu-
ją, że szereg firm zaczęło traktować

zakup surowców jako formę uciecz-
ki od pieniądza i ochrony przed de-
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EKONOM
KONKURS

POLSKIEGO TOWARZYSTWA

Z okazji przypadającego w roku przy-
szłym Jubileuszu Polskiej Rzeczypo-
spolitej ludowej Zarząd Główny Pols-
kiego .Towarzystwa Ekonomicznego
oraz Redakcja „Życia Gospodarcze-
go" ogłaszają konkurs pt.:

moje trzydziestolecie
wspomnienia ekonomisty

Celem konkursu jest zgromadzenie osobistych wspo-
mnień z okresu 30-lecia 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-

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

sWójegó 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, icli postawy, sposób myśle-
nia," reakcja na wydarzenia, kryteria oceny, wreszcie '

ogólne warunki praęy i bytu. Jakie następowały w tej
sferze* zmiany, które tylko częściowo uchwytne są w

statystykach, sprawozdaniach, a nawet opracowaniach
naukowych.

I ŻYCIA GOSPODARCZEGO

Nie oczekujemy więc monograficznych opisów za-

kładów, przedsiębiorstw, instytucji, regionów, .ich hi-

storii rozwoju, statystyk, zestawień itp. Tp może

być tylko — oszczędnie i syntetycznie potraktowane
— tłem dla opisu losów osobistych autora, jego
rodziny, środowiska pracy w toku 30-Ietnich ogrom-
nych przemian w naszym kraju.

Do udziału w naszym konkursie- zapraszamy eko-

nomistów, ludzi, których działalność najściślej Zwią-
zana jest z. gospodarką, tjej-rozwojem "i rozwojem po-
glądów na ten temat. Działalność ta obejmuje — jak
wiadomo —: istotną sferęstosunków 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 mógą- wiele "
—

oraz działacze oddziałów, i' kół PTE, mający z pew-

nością wiele ciekawych refleksji i spostrzeżeń' z pracy
społecznej wśród ekonomistów.

Sądzimy, że ekonomiczny punkt widzenia wzbogaci
1 w wielu przypadkach uwierzytelni obraz życia spo-
łecznego i jego rozwoju. Pisać bowiem prace konkur-
sowe będą zapewne zarWno ekonomiści o długim
stażu pracy, jak i; ludzie młodzi, dopiero -w okresie
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pRASA JÓ PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

W warunkach realizacji ambitnych I trudnych zadań

dakreśionych w uchwale VI Zjazdu szczególnego zna-

czenia nabiera kształtowanie takich metod działania,
które gwarantują maksymalną mobilizację świadomo-
ści, zaangażowania, kwalifikacji i umiejętności wszyst-
kich ludzi pracy. Problemom doskonalenia partyjne-
go działania na odcinku gospodarczym poświęcony
jest artykuł JANA SZYDLAKA pt.: „Doskonalenie
pracy partyjnej na froncie gospodarczym" zamieszczo-
ny na łamach wrześniowego numeru NOWYCH DRÓG.

yw gospodarce kraju na czoło wysuwają się cztery
zadania. Pierwsze z nich polega na tym, aby utrwalić

osiągniętą dynamikę rozwoju kraju, uczynić ją trwałą
1 nieodwracalną, i w tym celu doskonalić cały złożony
system czynników dynamizujących rozwój, wzbogacać
go o coraz głębszą, kompleksową analizę procesów
społeczno-gospodarczych oraz o nowe instrumenty
stymulowania rozwoju i kierowania nim. Zadanie

drugie to wytrwale zwiększanie efektywności gospoda-
rowania, które wymaga doskonalenia systemu funkcjo-
nowania gospodarki, bodźców materialnych ł moral-

nych, wzmożenia skuteczności instrumentów ekono-
micznych oraz doskonalenia systemu planowania. Za-
danie trzecie polega na przeciwdziałaniu napięciom
i dysproporcjom, wynikającym z przyśpieszenia tempa
rozwoju. Czwarta grupa zadań to kompleks działań

związanych ze wzrostem społecznej wydajności pracy
z przyśpieszeniem tempa tego wzrostu oraz pogłębie-
niem procesów intensyfikacyjnych w naszej gospo-
darce.

Zasadniczą cechą partyjnego działania „powinno być
łącsrcnie realizacji każdego zadania z potrzebami i per-
spektywą kształtowania-coraz doskonalszych, coraz le-

piej odpowiadających założeniom socjalizmu stosunków

społecznych. Musimy więc sprawdzać, w jaki sposób
treść i forma realizacji zadań gospodarczych sprzy-
jać będzie rozwojowi i integracji klasy robotniczej
oraz umacnianiu jej roli; w jaki sposób przyczynia
się do kształtowania socjalistycznego obliczenia inteli-

gencji i jej więzi z masami ludowymi; jak przyczynia
się do realizacji socjalistycznej zasady „od każdego
według możliwości, każdemu według pracy"; jak słu-
ży urzeczywistnianiu celów rozwoju 1 cementowaniu

kolektywów, rozwijaniu stosunków solidarności, przy-

jaźni i wzajemnego poszanowania; jak pomnaża warto-

ści odpowiadające ludzkim wyobrażeniom • socja-
lizmie."

„W kształtowaniu socjalistycznych stosunków mię-
dzy ludźmi na czoło wysuwają się złożone kwestie op-
tymalnego godzenia dyscypliny w wykonywaniu pole-
ceń przełożonego z prawem do dyskusji i krytyki oraz

relacje między jednoosobowym kierownictwem a prak-
tyczną realizacją zasad socjalistycznej demokracji.
Praca współczesnego przemysłu i całej gospodarki,
współczesny kształt życia społeczno-gospodarczego z

jego szybkim tempem, wewnętrznym skomplikowa-
niem, wysoką ceną czasu i wysokimi kryteriami efekty-
wności społeczno-ekonomicznej, wymaga surowej dy-
scypliny w wykonywaniu poleceń przełożonego przez
jednostki i zespoły. Jest to konieczność, która będzie
stale narastać, gdyż wiąże się z wdrażaniem nowych
technologii i rozwiązań organizacyjnych, z przystoso-
waniem człowieka do pracy w wielkich zespołach, roz-

wojem urbanizacji i przezwyciężeniem zagrożeń, które

tworzy rozwój cywilizacyjny".
„Dyrektor czy kierownik są autorytatywnymi przed-

stawicielami socjalistycznego państwa wobec załogi;
żądając od podwładnych dobrego wykonywania zadań,
działają w społecznym interesie. Nie mogą jednak za-

pominać, że działają wśród współgospodarzy kraju.
Świadomość ta powinna zawsze kierować ich postępo-
waniem. Brutalność, grubiaństwo, biurokratyczna
oschłość — są nie do pogodzenia z socjalistycznym
modelem stosunków w zakładzie. Jak najbardziej obce
naszemu stylowi kierowania są także maniery karie-

rowiczów, którzy tyjn ostrzej obchodzą się z podwład-
nymi, im niżej zginają się przed przełożonymi".

„Naczelne zadanie, przed którym stoimy w walce
E formalizmem, sprowadza się do bezpośredniej opera-
tywnej pracy z organizacjami partyjnymi i załogami,
do dbałości o konkretność zadań, o ich ustalanie i prze-
kazywanie w sposób ukazujący jasno, kto czym ma

się zająć, do czego i w jakim terminie jest zobowiązany
oraz do przeniesienia punktu ciężkości na wnikliwą
kontrolę wykonania.

Wymaga to przede wszystkim przezwyciężenia ano-

nimowości w określaniu adresata zadań oraz ogólniko-
wości w Ich formułowaniu. Np. postawienie przed
przedsiębiorstwem zadania obniżania materiałochłon-
ności o dwa punkty niczego jeszcze nie daje. Chodzi

0 odpowiedź na pytanie, w jakiej kolejności 1 terminie

powinny przystąpić do akcji poszczególne ogniwa i po-
szczególni ludzie, kto 1 kiedy skontroluje wykonanie.
Tylko konkretne, wyraźne sformułowanie zadania
umożliwi określenie Imiennej odpowiedzialności za ich
Wykonanie."

„Zapewnienie wysokiego autorytetu państwa, pow-
szechnej gotowości do zdyscyplinowanego współdzia-
łania z państwem i powszechnego respektowania jego
Interesów, wytrwale i konsekwentne umacnianie dy-
scypliny zawodowej, to naczelne zadania edukacji spo-
łecznej w okresie osiągania przez Polskę wyższej fazy
socjalistycznego rozwoju. Równoległym zadaniem jest
powszechne kształtowanie socjalistycznej treści i wy-
sokiej kultury wzajemnych stosunków między przeło-
żonym a podwładnym. Jednoosobowe kierownictwo
1 socjalistyczna demokracja — to dwie strony tego sa-

mego medalu, dwie części składowe właściwego ukła-
du organizacji i kierowania, właściwego klimatu 1 sty-
lu pracy. Jednoosobowe kierownictwo jest podstawo-
wym warunkiem sprawnego kierowania każdym pra-
cującym zespołem, egzekwowania rygorów ilościowych
i jakościowych, zasad organizacji i dyscypliny. Tylko
oparcie tego kierownictwa na dobrej współpracy z ko-
lektywem, stały obieg myśli między kierownictwem
a zespołem oraz tworzenie warunków dla dyskusji wy-
tyczających lepsze rozwiązania zapewniają stale pod-
noszenie poziomu pracy, tworzą podstawę rzeczywiste-
go współzarządzania i współgospodarowania, kształtu-

ją mocną więź przełożonych i podwładnych. Sedno
sprawy polega na tym, aby pracę — jej normalny tok
od rozpoczęcia do zakończenia — uczynić okresem

świadomego i zdyscyplinowanego wykonywania zadań,
a czas przeznaczony na zebranie wykorzystać dla rze-

czywistej wymiany myśli, dyskusji i krytyki".

„Nieliczenie się z potrzebą społecznego podejścia
1 społecznego działania w przedsiębiorstwie wynika z

ślepej wiary części kadr administracyjnych w samo-

czynny mechanizm funkcjonowania gospodarki i przed-
siębiorstwa. Nie ma takich idealnie działających sy-
stemów i mechanizmów, które automatycznie zapew-
niałyby ' dobre funkcjonowanie gospodarki. Rozwiąza-
nia systemowe, mechanizmy i instrumenty ekonomicz-
ne mogą jedynie tworzyć ramy i warunki sprzyjające
ludzkiemu działaniu, bądź utrudniające je lub spycha-

jące ina fałszywe tory. Decyduje i decydować będzie
człowiek — jego postawa, kwalifikacje i umiejętności
kierowania, jego konsekwencje i elastyczność, jego
zrozumienie nowych zadań i potrzeb oraz umiejętność
dobrej współpracy z innymi ludźmi.

Bardzo ważny jest ciepły, prawdziwie partyjny kli-
mat pracy z aktywem. Aktyw trzeba szanować, uważ-
nie wysłuchiwać, podkreślać w całym sposobie pracy
jego wielką rolę. jako. głównej transmisji partii do
mas, wyróżniać za dobrą pracę, uwzględniając to w

polityce awansów, odznaczeń i wyróżnień. Rzecz oczy-
wiście nie w tym, aby aktywność partyjna zwłaszcza
ta gorliwie manifestowana wobec prezydium czy w

deklaracjach słownych, była drogą awansu zawodowe-
go, lecz w tym, aby pod każdym względem należyte
uhonorowanie znajdowała rzetelna, trudna praca akty-
wisty, Jego ofiarność społeczna połączona z wysokimi
wynikami zawodowymi, potwierdzona jednością czy-
nów ze słowami i znajdująca uznanie środowiska.

Takie podejście tworzy klimat sprzyjający formowa-
niu coiraz szerszego aktywu robotniczego. Naturalnym
polem Jego wyrastania, najlepszą szkołą kształtowania

jego doświadczenia politycznego są ogniwa społeczno
zakładu. W ich ramach aktyw robotniczy znajduje za-

dania bliskie sobie, ważne i interesujące, a zarazem

zdobywa umiejętność myślenia szerokimi, ogólnopar-
tyjnymi i ogólnospołecznymi kategoriami. Ma to wiel-
kie znaczenie, ponieważ z upływem czasu w miarę
wdrażania nowych metod planowania I zarządzania
gospodarką oraz narastania specyfiki poszczególnych
branż przemysłu, wraz z dokonującą się moderniza-

cją — coraz ważniejszym czynnikiem naszego roz-

woju będzie przezwyciężanie sprzeczności występu-
jących między nim a wąsko pojmowanym intere-
sem z&kładu, na rzecz interesu ogólnospołecznego.
Konieczne jest eliminowanie partykularnego sposo-
bu myślenia, który nadal daje o sobie znać w prze-
targach o wygodny plan, w wybujałych apetytach
inwestycyjnych czy w sprzeciwie wobec rozwią-
zywania wspólnych problemów silami i środkami całe-

go regionu, miasta czy powiatu. Świadomy i doświad-
czony aktyw robotniczy — to wielka siła w walce z'

partykularyzmem, to oparcie partii we wdrażaniu do
myślenia kategoriami interesu ogólnonarodowego."

K. S.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

0 Na wspólnym posiedzeniu Biu-
ra Politycznego KC PZPR i Prezy-
dium Rządu rozpatrzono i zaapro-
bowano generalne kierunki progra-
mu reformy systemu edukacji naro-

dowej i stopniowego upowszechnie-
nia wykształcenia średniego, przed-
łożonego przez Ministerstwo Oświa-

ty i Wychowania. Podstawę progra-
mu stanowią: Raport o stanie oświa-

ty, prace prowadzone przez resorty
oświaty i wychowania oraz nauki,
techniki i szkolnictwa wyższego, do-
świadczenia szkół i placówek oświa-

towych oraz publicznej dyskusji. W

zreformowanym systemie szkolnym
głównym ogniwem powinna biti
średnia szkoła ogólnokształcąca.
Upowszechnienie tej szkoły zapewni
młodzieży jednolite nowoczesne wy-
kształcenie obejmujące wiedzę o

przyrodzie, społeczeństwie i kultu-
rze.

Biuro Polityczni omówiło' dotych-
czasowy przebieg oraz przygotowa-
nia do ogólnonarodowych obchodów
XXX-lecia Ludowego Wojska Pol-

skiego.

® NA POSIEDZENIU RADY MI-
NISTRÓW dokonano oceny realiza-

cji narodowego planu gospodarczego
za 8 miesięcy br. oraz przyjęto sze-

reg decyzji mających na celu utrzy-
manie w IV kwartale br. wysokiego
rytmu pracy i dynamiki produkcji
i zapewnienie w całej gospodarce
sprzyjających warunków dla dobre-

go startu do wykonania zadań przy-
szłorocznych.

® W Poznaniu trwają MIĘDZY-
NARODOWE TARGI ARTYKUŁÓW
KONSUMPCYJNYCH „TAKON-73".

Zgromadziły one ók. 1500 wystaw-
ców z 36 krajów.

® W Warszawie pod przewodnic-
twem wicepremiera Rady Ministrów
Jana Mitręgi odbyło się posiedzenia

komisji partyjno-rządowej do spraw
inwestycji. Komisja oceniła przebieg
wykonania zadań inwestycyjnych
w służbie zdrowia, szkolnictwie oraz

handlu i usługach. Stwierdzono, że

nastąpiła znaczna poprawa w reali-

zacji inwestycji oświatowych i służ-

by zdrowia. Natomiast w dalszym
ciągu szczególnej uwagi i troski wy-
magają inwestycje handlu ł usług,
a także inwestycje planu terenowe-

go woj. warszawskiego i m. Łodzi.

O NARADA KIEROWNIKÓW
WOJEWÓDZKICH WYDZIAŁÓW
ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
w Warszawie omówiła zadania re-

sortu wynikające z rządowego pro-
gramu rozwoju ochrony zdrowia ł

opieki społecznej. Do najważniej-
szych zagadnień należała ocena do-

tychczasowego rozwoju ochrony
zdrowia ludności wiejskiej i metody
dalszego doskonalenia tej opieki
oraz konsekwentna realizacja pro-
gramu poprawy stanu sanitarnego
kraju. Jak wynika z narady w I

półroczu br. przybyło na wsi 81 no-

wych ośrodków zdrowia, a liczba
ludności przypadającej na 1 ośrodek
znacznie się zmniejszyła.

% W KIELCACH I BIAŁYMSTO-
KU OBRADOWAŁY PLENA KW
PZPR. W obradach kieleckich oma-

wiano sprawy związane z aktywiza-
cją społeczno-produkcyjną młodzie-

ży. W obradach w Białymstoku
omówiono zadania komitetów gmin-
nych partii oraz przebieg żniw.

0 URUCHOMIONA PRZED TER-
MINEM CEMENTOWNIA „NOWI-
NY II" pod Kielcami przystąpiła do

produkcji cementu. Do końca br.

przedsiębiorstwa budowlane otrzy-
mają z tego zakładu ok. 200 tys. ton

cementu, czyli więcej niż zakładano.
W przyszłym roku „Nowiny II" wy-
produkują 860 tys. ton cementu, tj.
pełną zdolność produkcyjną za-

kładu.

0 W Rzeszowie zakończyła się
MIĘDZYNARODOWA KONFEREN-
CJA NAUKOWO-TECHNICZNA

(pierwsza tego rodzaju) poświęcona
problemom unowocześnienia produk-
cji urządzeń chłodniczych i klimaty-
zacyjnych. Oprócz polskich naukow-
ców i przedstawicieli zakładów pro-
dukujących te urządzenia, w konfe-
rencji uczestniczyli naukowcy: z

Bułgarii, CSRS, NBD, Węgier. Włoch
ł ZSRR. Wysunięto szereg konkret-

nych wskazówek i zleceń dla zakła-
dów przemysłowych produkujących
urządzenia chłodnicze i klimatyzato-
ry. Produkcja tych urządzeń powin-
na ulec przede wszystkim dalszej
unifikacji i typizacji.

O BIURO HANDLU ZAGRA-
NICZNEGO ZAKŁADÓW „H. ' CE-
GIELSKI" W POZNANIU zawarło

umowy na sprzedaż 11 silników

okrętowych napędu głównego oraz

silników agregatowych do Grecji i

Szwecji.
# RZESZOWSKA WSK „DELTA"

'rozpoczęła produkcję turbosprężarek
do budowanych, w kraju, pilników
okrętowych o nt<jc§'10—20'''tysj KM.'
Stosowanie tych turbosprężarek po-
zwoli na zwiększenie ' nbminalnej
mocy silników o ok. 50 proc.

0 Polskie Towarzystwo Handlu

Zagranicznego „Elektrim" zawarło

JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH W
OSTATNICH LATACH TRANS-

AKCJĘ na dostawę ze Związku Ra-

dzieckiego w okresie 1975—1980

urządzeń energetycznych na sumę
ponad 230 min złotych dewizowych

0 Górnicy kopalni „Nowa Ruda"
w zagłębiu wałbrzyskim ustanowili
DOBOWY REKORD WYDOBYCIA.
W okresie ostatnich 31 dni uzyska-
no średnie dobowe uiydobycie 1 202
ton węgla,

0 Około półtora miliona egzemp-
larzy podręczników, książek pomoc-
niczych i skryptów wydanych na-

kładem PWN czeka już w księgar-
niach na studentów. Łącznie PWN

wyda w br. 317 PUBLIKACJI dy-
daktycznych dla słuchaczy wyższych
uczelni w nakładzie ok. 2 min

egzsmslarzy.

ZA GRANICĄ
• W skrócie mówiąc „orłowski

system" — pisze J.POPOW w arty-
kule pt. „Początek już jest. Co da-

lej?" zamieszczony na łamach
SOWIETSKOJ ROSSIJl — polega
na tym, że wszyscy inwestorzy bu-
downictwa mieszkaniowego przeka-
zują fundusze i przydziały materia-
łowe władzom terenowym, które or-

ganizują i kontrolują cały proces bu-

dowy aż do momentu oddania loka-
torom kluczy. Inwestorzy otrzymują
przy tym do swej dyspozycji liczbę
mieszkań odpowiadającą ich udzia-
łowi. Od wielu lat plany oddawania
mieszkań do użytku były wykonywa-
ne nierytmicznie. W Orle zdołano

pokonać ten stan rzeczy i w pierw-
szym półroczu br. oddano 51 proc.
mieszkań. Ale w tym mieście chodzi

jiię, tylko o scedowanie na rzecz

władz miejskich funduszy i upraw-
nień licznych inwestorów, ale rów-
nież-o to,-że"władze Orła wprowa-
dziły w ramach pięciolatki plano-
wanie na okres nie jednego roku,
lecz dwóch: program budowlany
drugiego roku obejmuje głównie
przygotowanie stanów surowych na

następny — trzeci już z kolei — rok,
zapewniając w ten sposób ciągłość
budownictwa domów mieszkalnych
i osiedlowych budynków usługo-
wych, jak przychodnie, przedszkola,
szkoły, sklepy itd. O efekcie wpro-
wadzenia równomierności i rytmicz-
ności w budownictwie wolnym od

zwykłej gorączkowości świadczy
fakt, że w I połowie br. przy od-
biorze budynków aż 93 proc. uzy-
skało ocenę dobrą. Toteż władze

miejskie Orła zastanawiają się nad

tym, czy w ogóle nie zrezygnować
z przyjmowania do eksploatacji bu-

dynków z oceną „dostateczną". Autor

artykułu zwraca uwagę na inny
jeszcze efekt uporządkowania bu-
downictwa według „systemu orłów- -

skiego", a mianowicie na znaczny
wzrost poczucia odpowiedzialności
załóg budowlanych za jakość i termi-
nowość wykonawstwa robót. Zda-
niem Popowa „system orłowski" w

pełni odpowiada również warunkom
i wymaganiom dzisiejszego postępu
technicznego ł organizacyjnego w

budownictwie, ułatwia kierowanie
robotami, pozwala zastosować w za-

rządzaniu nowoczesne metody i elek-

troniczną technikę obliczeniową oraz

osiągnąć optymalny efekt.

B W Jugosławii ocenia się, że pro-
dukcja w 1973 r. wzrośnie o 3—4

proc., zamiast zakładanego 8 proc.
wzrostu. Struktura inwestycji jest
niekorzystna, gdyż inwestycje w sfe-
rze produkcyjnej zmalały o 3 proc.
w stosunku do ub. r., a w sferze
nieprodukcyjnej zwiększyły się o 35

proc. Ceny za osiem miesięcy zwięk-
szyły się o około 20 proc. W ciągu
ośmiu miesięcy eksport przemysłu
powiększył się o 22 proc. w porów-
naniu z analogicznym okresem ub. r .,

zaś import o 38 proc.. Rezerwy de-
wizowe wynoszą 1385 min dolarów
i są większe o 461 min dolarów niż
w końcu ub. r.

Q Na rynku wewnętrznym Buł-

garii pojawia się coraz więcej towa-
rów importowanych. W' bieżącym ro-

ku łączna wartość tych produktów
wyniesie 177 min lewów dewizo-

wych i będzie wyższa o 31 min od
dostaw z roku 1972. Najpoważniej-
szymi dostawcami tych towarów są
ZSRR, Czechosłowacja, NRD i Pol-
ska.

• Dyrektor generalny FAO,
ADDEKE BOERMA wysunął propo-
zycję, aby „światowa podaż podsta-
wowego produktu żywnościowego,
zbóż, nie była uzależniona od kapry-
sów pogody, czy posunięć politycz-
nych, lecz została zagwarantowana
na dostatecznym poziomie przez
stworzenie światowych rezerw żyw-
ności". Bliższe szczegóły stworzenia

tego systemu rezerw nie są jeszcze
znane.

Q W ostatnich latach w rolni-
ctwie japońskim panowała stagna-
cja. Wyjątkiem był tylko rok ubie-

gły, kiedy to produkcja wzrosła o

9,9 proc. W bieżącym roku posucha
wyrządziła znaczne szkody. Szacuje
się je na .57,3 mld jenów, tj. około
1 proc. produkcji globalnej rolni-
ctwa. Rząd japoński podjął środki

mające na celu popieranie wzrostu

produkcji soi, pszenicy i. pasz. Rów-
nocześnie dla zapewnienia dostaw

żywności, powołano państwową kor-

porację, która będzie udzielać pomo-
cy ekonomicznej i technicznej rol-
nictwu krajów Azji Południowo-

-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej,
aby następnie importować stamtąd
żywność.

0 USA, Kanada i Japonia poro-
zumiały się między sobą w sprawie
„organizacji wzajemnego ubezpiecze-
nia na wypadek przerwania części
dostaw" ropy naftowej. Porozumie-

nie, wymierzone. głównie przeciw
krajom arabskim, ma być ratyfiko-
wane w czasie najbliższej sesji ko-
mitetu naftowego w Paryżu.

H Według obliczeń ekspertów ja-
pońskich obroty handlowe Chin z

zagranicą wyniosły w ubiegłym ro-

ku 5 707 min dolarów. Eksport
wzrósł o 27 proc.-tdo 2 929 mld do-

larów, a import — o 23 proc. do
2 777 min dolaróio. Na handel z kra-

jami niesocjalistycznymi przypadało
77 proc. całości obrotów.

B Jugosławia ma poważne kłopo-
ty z energią elektryczną, spowodo-
wane przede wszystkim brakiem

węgla w elektrowniach i niskim
stanem wody w zbiornikach akumu-

lacyjnych hydroelektrowni. Jedynym
wyjściem jest import energii, zwłasz-
cza, że wskutek niedostatecznej roz-

budowy obiektów energetycznych w

1975 r. Jugosławia będzie miała de-

ficyt elektryczności rzędu 9,5 min
Kwh.

ZE ŚWIATA NAUKI t TECHNIKI

Zastrzyk zamiast amputacji
Szwedzki lekarz-geriatra z uniwersy-

tetu w Uppsali, prof. Lars A. Carlson,
znalazł sposób na uniknięcie amputacji
nóg u pacjeiitów, którzy cierpią na za-

burzenia krążenia krwi w kończynach
dolnych. Do arterii na udzie wstrzyku-
je on dawltę środka hormonopodobnego,
prostaglandyny E l. Choć brak jeszcze
dostatecznie dużej liczby danych, by no-

wą metodę można było uważać za zwe-

ryfikowaną, zdaniem prof. Carlsona, Jest
ona „obiecująca" . (NiT)

Szczepionka przeciw trqdowl
W szwedzko-norweskim Instytucie Cho-

rób Tropikalnych im. Armauera Hansena
w Bergen wynaleziono szczepionkę prze-
ciw trądowi. Przeprowadzono już bada-
nia na ludziach. Wyniki okazały się tak
korzystne, że wynalezienie tej szczepion-
ki eksperci uznali za największy wkład
krajów skandynawskich do osiągnięć me-

dycyny światowej. Roczna dawka dla
jednego chorego kosztuje zaledwie 4,5
dolara. (PAP)

Przełącznik tyrystorowy
W Zakładach LAMINA w Piasecznie

opracowano tyrystorowy układ przełącz-
nika kierunkowskazów-. W wielu krajach
postanowienie kodeksu drogowego mówi,
że w przypadku awarii, samochód po-
winien mieć włączone wszystkie kierun-

kowskazy. Projektuje się również wpro-
wadzenie tego nakazu 1 w polskim ko-
deksie drogowym. Stosowane dotychczas
w kierunkowskazach przełączniki bime-
taliczne nie są w stanie sprostać tym
wymaganiom, spełniają je natomiast
świetnie przełączniki tyrystorowe. Dla
przyszłego samochodu elektrycznego o-

pracowuje się również w Instytucie
Elektrotechniki specjalny tyrystorowy
układ impulsowy rozruchu i hamowania
samochodu elektrycznego (PX nr 35/73)

Kapitulacja?
W USA władze odpowiedzialne is

ochronę Środowiska naturalnego ustąpiły
pod naporem producentów samochodów
i zgodziły się na przesunięcie na rok
1976 terminu ograniczenia emisji szkod-
liwych gazów w spalinach samochodo-
wych. Pierwotnie zakładano, że już do
1975 roku uda się ograniczyć o 90 proc.
ilość trujących składników w emitowa-
nych przez samochody spalinach. Prze-
pis ten będzie obowiązywał od 1975 roku
jedynie w stanie Kalifornia, gdzie za-

nieczyszczenie spalinami przybrało naj-
bardziej niepokojące rozmiary. W ocenie
części prasy amerykańskiej przedłużenie
terminu wejścia do eksploatacji „czy-
stych samochodów" traktowane jest Ja-
ko kapitulacja władz federalnych przed
koncernami samochodowymi. (Interpress)

Uniwersalna „Mrówka"
W hucie Stalowa Wola przystępuje się

do seryjnej produkcji nowego typu ma-

szyn budowlanych, będących konstruk-
cyjną nowością tego zakładu. Są to sa-

mobieżne przegubowe ładowarki, o naz-

wie „Mrówka", o uniwersalnym zasto-
sowaniu. W wersji standardowej, wypo-
sażona w łyżkę o pojemności 3 m sześć,
ładowarka służyć będzie do wykonywa-
nia wykopów ziemnych. Przy zainstalo-
waniu specjalnej łyżki dwuczęściowej —

stanie się wysokowydajną maszyną do
niwelacji 1 równania terenu. W trzeciej
wersji — uzbrojona w wielki, a- pojem-
ności 8 metrów sześć, czerpak, posłuży
do przeładunku ścinków drzewnych.
Właśnie wyposażona w taką potężną łyż-
kę „Mrówka" ma zastąpić w jednej z

nowo budowanych fabryk celulozy cały
most przeładunkowy, którego budowa
kosztowałaby około 90 min zł. (PAP)

Budindok o patentach
Centralny Ośrodek Informacji Budow-

nictwa wprowadził automatyczny system
Informacji dokumentacyjnej w budow-
nictwie, pod nazwą BUDINDOK, trak-
tując rok bieżący Jako okres „rozruchu"
systemu. W odstępach miesięcznych BU-
DINDOK przekazuje zainteresowanym In-
formacje o patentach udzielanych przez
CSRS, Francję, NRD, NRF, USA, ZSRR.
Z usług świadczonych w ramach tego
systemu korzysta się w 1973 r. bez od-
płatności, na zasadzie abonamentu, uzy-
skanego po nadesłaniu zgłoszenia do Wy-
działu Informacji Patentowej COIB. Uru-
chomienie ośrodka ułatwi życie naukow-
com i praktykom zajmującym się no-

wościami w budownictwie. (Interpress)

Mniej trujqcych spoJin
Anglicy opracowali dla przemysłu mo-

toryzacyjnego urządzenia służące do usu-
wania oraz redukcji trujących gazów spa-
linowych. Prosty wynalazek Jest wyni-
kiem dwu- I póUetnlch badań w Natio-
nal Engineering Laboratory. Zadaniem
tego urządzenia Jest odparowanie ben
zyny po opuszczeniu gażnika, nie przed
dotarciem do komory spalania. Do tego
celu używana jest energia cieplna z ukła-
du wydechowego. W procesie tym uży-
wany Jest specjalny płyn, którego skład
otoczony jest ścisłą tajemnicą. Jak wy-
kazały próby tlenek węgla można zre-
dukować w spalinach o 70 proc., a tle-
nek azotu o 90 proc. Wynalazek został
zaprezentowany przedstawicielom 60 za-
chodnich firm europejskich 1 amerykań-
skich. Istnieje możliwość podjęcia seryj-
nej produkcji tego urządzenia. (The
Times — wg PT)

Oczyszczalnie i filtry
W tym roku w przemyśle materiałów

budowlanych przeznaczono na budowę
oczyszczalni ścieków sumę blisko 44 min
złotych, wobec 37 min wydatkowanych
na ten cel w roku ubiegłym. Na bu-
dowę i montaż urządzeń odpylających
wydaje się w br. ponad 272 min zł.
W porównaniu do 76 min. zł przezna-
czonych na ten cel w roku ubiegłym
Jest to bardzo dużo, zwłaszcza jeśli zwa-

żyć możliwe do uzyskania efekty. Za-
montowano bowiem w 1972 roku urzą-

dzenia odpinające — np. w cementowni
„Groszowlce", od lat zatruwającej życie
okolicznym mieszkańcom, czy instalacja
utylizacyjna dla pyłów w cementowni
„Nowiny I", zmniejszyły zanieczyszcze-
nie atmosfery o 20 tys. ton w skali
roku. W tym roku kolejne elektrofiltry
otrzymują m. In. cementownie: „Warta
II", „Małogoszcz" i „Nowiny II". Od
1966 roku prowadzi się także stałe za-

gospodarowywanie terenów wyeksploato-
wanych z surowców mineralnych. Objęło
ono obszar prawie 3 tys. ha (Interpress)

Masa podłogowa
Zbigniew Rydz z Instytutu Techniki

Budowlanej w Warszawie opatentował
specjalną masę podłogową składającą się
z nienasyconej żywicy poliestrowej, ży-
wicy epoksydowej, katalizatorów oraz

wypełniaczy i barwników. Jak wykazały
badania — odznacza się ona dużą przy-
czepnością do podłoża, jest twarda, od-
porna na ścieranie oraz różnice tempe-
ratur. Dodatkową zaletą jest odporność
na starzenie ilę co ma duże znaczenia
W budownictwie. (PAP)

Groźba głuchoty
Lekarz* radzieccy twierdzą, że miesz-

kańcy dużych miast stają się coraz bar-
dziej głusi. Tego samego zdania są spe-
cjaliści szwedzcy, którzy przeprowadzali
ostatnio systematyczne badania. W roku
1970 uszkodzenia słuchu występowały u

młodzieży ponad 10 razy częściej niż nr

1958 r. Ludzie, którzy bez przerwy miesz-
kali w mieście prżez ok. 50 lat, w więk-
szości przypadków stają się głusi. Słucha-
jąc głośnej muzyki młodzież traci po-
woli słuch; z tej racji musi mówić gło-
śniej 1 głośniej nastawiać radia czy mag-
netofony. Dzisiejsze nastolatki za 40 lat
mogą całkowicie ogłuchnąć. Silne dźwię-
ki niszczą bowiem nieodwracalnie ko-
mórki w aparacie słuchowym. (PAP)

120 krów w ciqgu godziny
Postęp w udoju mechanicznym krów

dochodzi Już do wręcz nieprawdopodob-
nych rekordów. Nowoczesne urządzenia
wydojowe pozwalają na dój 100—120 krów
w ciągu godziny, przy obsłudze składają-
cej się z dwóch osób. W Nowej Zelandii
zastosowano specjalne urządzenie, któro
wykrywa moment zakończenia oddawa-
nia mleka przez krowę I automatycznie
usuwa kubki wydojowe ze strzyków.
W Europie stosuje się automatyczną syg-
nalizację świetlną. (Interpress).

Poduszka na zderzaku
Poduszki powietrzne, które mają za-

stąpić samochodowe pasy bezpieczeństwa
w ochronie pasażerów przed skutkami
wypadków, stały się wzorem dla nowe-

go pomysłu. Konstruktorzy szwajcar-
scy badają możliwość montowania pneu-
matycznych worków w zderzakach samo-

chodowych. Worek łagodzący skutki zde-
rzenia, ma być napełniany powietrzem
Po pociśnięelu przez kierowcę dźwigni
w chwili niebezpieczeństwa. (WiT)

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

O „Głos Szczeciński" zaatakował
I Wiceprezesa Zarządu Głównego
Polskiego Związku Wędkarskiego
pytaniem: „Czy nie sądzi Pan, że
300 tys. złotych na koszty organi-
zacji mistrzostw Polski w Krasibo-
rzu to wydatek stanowczo za wyso-
ki? (...) Podzielone to na stu ucze-

stników' mistrzostw daje w rozlicze-
niu koszt rzędu 3 tys. zł na osobę."
,Jest to tanio w porównaniu 'z inny-
mi dziedzinami sportu" — odparł wi-

ceprezes, przepraszamy I Wice-

prezes. I dodał: „Jeżeli wędkarz ła-

piąc ukleje musi 600 razy po każdą
się schylać, tyleż razy zarzucić węd-
kę i ją wyciągnąć, wymaga to kon-

dycji i sportowych ambicji, treningu,
przygotowania. A sport niestety ko-

sztuje." Wniosek ogólny z doktryny
I Wiceprezesa: kosztowne jest to co

wymaga wysiłku. Zalecamy dla dob-
ra gospodarki leżenie na kanapie.

% Na drzwiach 'jednego ze skle-

pów w Ostrołęce wywieszono kartkę:
„Wyszłam na chwilę, wrócę jutro. "

Podajemy to nie tylko dla wzboga-
cenia gromadzonej tu kolekcji lite-

ratury drzwiowej. Pragniemy ukazać,
jak bezprawne zamykanie sklepów
paraliżuje całe życie zawodowe. Nie
bez związku bowiem z trudnościami
w dostaniu się do sklepów pozosta-
je kartka, którą z samego rana in-
teresanci zastali na zamkniętych
drzwiach biura Zarządu Oddziału

PCK w Szczecinku: .Jesteśmy na

zakupach, wrócimy około 14-tej."

# Utyskiwano na marne i nie-
dbale działanie poczty. Teraz zaczy-
na ona pracować z bezbłędnością
maszyny i to jest dopiero nieszczę-
ście. W kwietniu obywateł Warsza-

wy nadał telegram nr 67000143 (tele-
fonicznie) gratulujący pewnej pani
z okazji imienin. W cztery dni póź-
niej dowiedział się, że była soleni-

zantka zmarła i telegram w ogóle
nie został doręczony. Ucieszyło to

nadawcę. Bojąc się, że poczta dorę-
czy depeszę z fatalnym opóźnieniem
zwrócił się z prośbą, by już nie na-

prawiała swego zaniedbania, bo to

wdowcowi sprawi przykrość. W 35
dni po złożeniu tej supliki Główny
Urząd Telekomunikacji Międzymia-
stowej w Warszawie nadesłał prze-
prosiny, wskazał winnych, rozstrzyg-
nął kwestie finansowe i załączył pi -

smo wysłane do męża nieboszczki
z przeprosinami, wyjaśnieniami i in-

formacją, jaką karę ponieśli wino-

wajcy niedoręczenia jego zmarłej
zonte imieninowego telegramu. Po
dokonaniu tych wszystkich zabiegów
i w dwa miesiące po anonsowanej
poczcie Śmierci adresatki telegram
z zyczeniami imieninowymi nadszedł
na jej imię. My tam zawsze uważali-

śmy, że niedbalstwo i bałagan jest
lepszy od bezmyślnej służbistości.
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W budżetach rodzinnych wydatki na zakup wyrobów
przemysłu lekkiego zajmują drugą — po żywności —

pozycję. Ich podaż, wybór i standard w dużyrn stop-
niu kształtują społeczną opinię o stanie zaopatrzenia
j7nku, a przez ten pryzmat — o całej gospodarce,
uia skromniej sytuowanych ludzi jeszcze nie samo-

chod czy nowe meble, ale właśnie możność ładniej-

tedalnego
anla m ' arą popraw

y Położenia ma "

W zespole wytyczonych na VI Zjeździe poczynań,
zmierzających do szybszego i bardziej niż w po-
przedniej pięciolatce odczuwalnego wzrostu stopy
życiowej, przemysłowi lekkiemu przypadła więc ro-

la i ważna, i bardzo trudna. Do tych względów dołą-
czały S|ę bowiem jeszcze inne, wynikające z układu
sił wytwórczych w całym naszym przemyśle.

PRZYPOMNIJMY krótko, że za-

stana struktura produkcji, a tak-
że struktura rozpoczętych wcze-

śniej inwestycji, które należało w

obecnej 5-latce kontynuować, nie
były najlepszym fundamentem pod
realizację przyjętej przez nowe kie-
rownictwo partii i rządu polityki,
bardziej niż dawniej zwróconej w

stronę szybszego zaspokajania róż-
norodnych potrzeb społecznych.
Przeciwnie, czyniły to zadanie bar-
dzo trudnym. Udział przemysłów
konsumpcyjnych w produkcji glo-
balnej przemysłu uspołecznionego
wynosił w 1970 roku 33,6 proc. Po-
djęto wielki wysiłek, aby tę pro-
porcję poprawić, przeznaczając na

inwestycje w grupie B nakłady o 98

proc. wyższe niż w poprzedniej pię-
ciolatce, podczas gdy w całym prze-
myśle nakłady te miały się zwięk-
szyć o 53 proc. Udział grupy B w

całości inwestycji przemysłowych
miał wzrosnąć z 18,5 do 23 proc.

Wiadomo też było, że w ciągu 5
lat żadną miarą nie uda się osiąg-
nąć zdecydowanego postępu w roz-

miarach budownictwa mieszkanio-
wego, rozwinąć na szerszą skalę pro-
dukcji samochodów osobowych, do-
statecznej produkcji materiałów bu-
dowlanych, maszyn i- sprzętu na po-
trzeby wsi. Tymczasem założonemu
wzrostowi płac, świadczeń socjal-
nych i dochodów ludności wiejskiej
należało natychmiast przeciwstawić
odpowiednio wyższą podaż towarów
rynkowych.

Ten splot twardych konieczności
zdecydował, że przemysł lekki miał
się stać swoistym amortyzatorem
przeciw ewentualnym wstrząsom
równowagi rynkowej. Miał wytwa-
rzać nie tylko więcej, ale i znacz-

nie lepszych towarów, które przez
swą atrakcyjność zmniejszałyby na-

cisk na rynek artykułów żywnościo-
wych. I miał pilnie pamiętać o mak-
symie: dwa razy daje — kto szybko
daje.

Wzrost dochodów ludności szyb-
szy z kwartału na kwartał i z roku
na rok od założonego w planie, jesz-
cze bardziej przynaglał do biegu.

KONCEPCJA 5-LATKI

Zasada „dawania szybko" stała się
właśnie jedną z najważniejszych
przesłanek koncepcji 5-latki inwe-
stycyjnej w przemyśle lekkim. Po-
stanowiono skoncentrować większość
nakładów w przemysłach wyrobów,
finalnych — dziewiarskim, pończo-
szniczym i odzieżowym, gdzie inwe-
stycje mogą bardzo szybko przyno-
sić wysoki wzrost wydajności pra-
cy, zapewniając zarazem z jednej
złotówki inwestycyjnej — 3—4 zł
przyrostu wartości produkcji. Po-
trzebne do wytwarzania tych wyro-
bów półprodukty miano w dużej czę-
ści importować z krajów Trzeciego
Świata, które w tym czasie nasta-

wiały się na ich eksport. Koncen-
tracja nakładów na rozwój produk-
cji wyrobów dzianych wiązała się
też z inną — bardziej dalekosiężną
koncepcją rozwoju przemysłu lek-
kiego. Przestarzały i do dna w nie-
których gałęziach wyeksploatowany
park maszynowy należało zastąpić
nowym, pochodzącym głównie z im-

portu, gdyż krajowa baza produkcji
maszyn włókienniczych jest za sła-
ba i zacofana technicznie. W tej sy-
tuacji postanowiono orientować się
na techniki nie tylko nowoczesne,
ale najnowocześniejsze, pozwalające
przeskoczyć z wieku XIX w XXI.
U zarania realizacji planu pięcio-
letniego wiele oznak wskazywało,

BIEG
przemysł lekki na półmetku

ZOFIA DŁUGOSZ

ZADYSZKA
iż w światowym przemyśle lekkim
największą przyszłość ma technika
dziania wyrobów, że będzie ona wy-
pierać tradycyjne tkactwo nie tylko
z przemysłu włókien sztucznych, ale
także wełnianego, jedwabniczego
i bawełnianego.

Tendencje te okazały się nie tak
trwałe, jak można było sądzić w

tamtych latach.
Napotyka trudności import pół-

produktów z krajów Trzeciego Świa-
ta: są one obecnie zainteresowane
wywozem albo wyrobów gotowych
albo surowców, których ceny ogrom-
nie wzrosły. Obserwuje się też —

na tym najkapryśniejszym z rynków
— renesans powodzenia tradycyj-
nych wyrobów tkanych. Zmusza to
nasz przemysł lekki do „podciągania
tyłów", czyli modernizacji zaplecza
produkcji wyrobów finalnych, do
utrzymywania przynajmniej na nie-
zmienionym poziomie i ciągłego u-

szlachetniania produkcji tkanin weł-
nianych, bawełnianych i jedwabnych
oraz do takiego doskonalenia tech-
nik dziewiarskich, aby dawąły pro-
dukt jak najbardziej zbliżony wy-
glądem i własnościami higieniczny-
mi do materiałów tradycyjnych. Pod
wpływem aktualnej mody i wzglę-
dów ekonomicznych (produkcja bez
odpadów) wyposażono 2 duże zćfkła-
dy przemysłu dziewiarskiego — ja-
rosławski „Jarlan" i łódzką „Kali-
nę" w maszyny cottonowe nie dość
uniwersalne, o ograniczonej możli-
wości wzorcowania, a zatem dosto-
sowywania produkcji do zmien-
nych wymagań mody.

CO ZROBIONO?

Zadania z natury ciężkie, stały się
więc jeszcze trudniejsze i bardziej
złożone.

Pojawiły się nowe w stosunku do
pierwotnego planu programy inwe-
stycyjne, które trzeba było realizo-
wać bez przerywania produkcji w

modernizowanych zakładach i siła-
mi przedsiębiorstw budowlanych re-

sortu. Wiadomo już też, że w następ-
nych latach pięciolatki tempo inwe-
stowania niewiele osłabnie, a nakła-
dy przewidziane w planie zostaną
wysoko przekroczone.

Przejdźmy jednak do konkretów.
Ilościowe zadania wyznaczone na

okres trzech pierwszych lat planu
pięcioletniego przemysł lekki wyko-
nał z nawiązką i to we wszystkich
dziedzinach, łącznie z zakresem in-

westycji. W myśl planu nakłady na

jego rozwój i modernizację miały
być prawie dwukrotnie wyższe niż
w poprzednim pięcioleciu i wynieść
47 mld zł. Z tego w okresie 1971—73
miano zainwestować 28,9 mld, pod-
czas gdy — według aktualnych obli-
czeń — suma ta przekroczy 35 mld
zł.

Inwestycyjne przyspieszenie zna-

lazło wyraz w ponadplanowym wzro-

ście sprzedaży i usług tego przemy-
słu. Według planu miały się one

zwiększyć w latach 1970—75 o 42,6
proc., w tym w latach 1971—73
o 22 proc. — czyli średniorocznie
o 6,8 proc. Tymczasem przewiduje
się, że w 1973 r., w porównaniu do
1970, wartość sprzedaży i usług
wzrośnie o 31,2 proc. tj., średnio-
rocznie o 9,6 proc. Znacznie prze-
kroczone zostaną zadania eksporto-
we, co ma istotne znaczenie ze

względu na konieczność pokrywania
dewizowych wydatków na zakup su-

rowców (coraz droższych) oraz tech-
nicznego wyposażenia fabryk. Ko-
rzystniej też z tego punktu widzenia
kształtuje się geograficzna struktura

eksportu. Jeśli ogólna jego wartość
wzrpsła w stosunku do planu o 1,2
proc., to do krajów kapitalistycznych
— o 22,8 proc.

Przekroczono zadania planu w

większości grup wyrobów: dziewiar-
skich o 8,7 proc., tkanin i dzianin
wełnianych oraz tzw. wełnopodob-
nych o 3,7 proc., tkanin i dzianin
typu jedwabnego o 8 proc., dywa-
nów i chodników o 16,6 proc., wy-
robów odzieżowych o 3,8 proc. i o-

buwia — o 9,8 proc.
Ten ilościowy wzrost podaży nie

zawsze trafiał w luki zaopatrzenia
rynku, w niektórych przypadkach —

powiększał zapasy. Najistotniejsze
jest jednak to, że otworzył on nową
erę w stosunkach między producen-
tami a odbiorcami ich wyrobów. Po
raz pierwszy zdarzyło się — na po-
czątku maja tego roku — że minister
Handlu Wewnętrznego i Usług zażą-
dał od przemysłu lekkiego zmniej-
szenia dostaw wyrobów odzieżowych,..
dziewiarskich i ' obuwniczych. W
przemyśle określa się tę sytuację
„jako pojawienie sie nowych pro-
blemów i trudności, które trzeba się

uczyć rozwiązywać''. O to właśnie
chodziło: o stworzenie takich warun-

ków, w których producenci- muszą
się uczyć zabiegania o klienta.

Rok 1973 w pełni potwierdził for-
mułowane już od dawna przewidy-
wanie, że w miarę wzrostu docho-
dów ludności coraz mniej klientów
zadowalać się będzie wyrobami
miernej jakości, a coraz więcej —

żądać artykułów estetycznych, mod-
nych, uszlachetnionych, o wysokich
walorach użytkowych.

Jak z tego punktu widzenia zmie-
niła się ofertą przemysłu lekkiego,
jakie nowe jego wyroby pojawiły
się na rynku? Wśród wyrobów ba-
wełnianych- zalicza się do nich eta-

minę, lekkie tkaniny koszulowe i

batysty oraz tkaniny płaszczowq-
-elanowe drukowane. Przemysł je-
dwabniezo-dekoracyjny wyproduko-
wał dzianiny jedwabne syntetyczne
wyglądem i, własnościami zbliżone
do tkanin, tkaniny poliestrowe z

domieszką bawełny — przewiewne,
chłoiiiie, łatwe do prawa, przezna-
czone na bieliznę, bluaki i . lejnie
sukienki, aksamity o uszlachetnio-
nej apreturze oraz kolorowe firanki
syntetyczne.

W przemyśle wełnianym dominuje
jako nowość znany już powszechnie
bistor. Rozpoczęto również wytwa-
rzanie nowych tkanin na spodnie
-elanowo-argonowych z impregnacją
zwanych Elpress, tkanin czesanko-
wych i wełniano-creponowych na

suknie damskie, tkanin kocowych z

zawartością anilany, oraz zmodyfi-
kowanych tkanin elastycznych
wzmocnionych jedwabiem poliureta-
nowym.

Przemysł dziewiarsko-pończoszni-
czy oferuje nowe rodzaje skarpet,
wyroby frotowe oraz bluzki dziane
z przędzy bistorowej. Przemysł skó-
rzany w bieżącym roku ma zwięk-
szyć produkcję skór naturalnych o

nowoczesnym wykończeniu do 7,5
min m kwadr., obuwia z miękkich
i modnych skór do 18 min par, bu-
tów na nowych spodach imitujących
krepę i korek do ok. 10 mlp par.

Niektóre z tych nowości produku-
je się jeszcze w ilościach tak skrom-
nych, że ich sprzedaż trzeba kon-
centrować w wybranych sklepach
wielkich miast. W przyszłych latach
dostawy jednak będą wzrastały z se-

tek tysięcy w miliony metrów.
Czy w sumie jest tych nowości

dużo czy mało? Zależy jak liczyć.
Jeśli przymierzyć je do wielkości na-

kładów i kilkudziesięciu nowych fa-

bryk— lista nie wygląda zbyt im-
ponująco. Jeśli wziąć pod uwagę, że
w dostawach rynkowych ze wszyst-
kich przemysłów udział nowości miał
wynieść w tym- roku 8 proc., a z

przemysłu lekkiego — 28 proc. (we-
dług informacji resortu) .— ocena

nie wypada źle.

OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCE

W ogóle przemysłowi lekkiemu
trudno lekką ręką wystawiać cen-

zurki. Każda „wina" znajduje tu ja-
kąś okoliczność łagodzącą. Owszem,
otrzymał wielkie środki na rozwój
i modernizację, ale jeszcze w końcu
1972 roku, po latach intensywnego
inwestowania, 45 proc. jego majątku
trwałego domagało się umorzenia, a

spośród 210 tys. maszyn i urządzeń
ok. 1/3 pochodziła sprzed 1939 roku.
Inwestycyjny zastrzyk trzeba było
zaaplikpWać bardzo szybko , (w okre-
sie 1971—72 oddano do eksploatacji
30 dużych nowych zakładów, a w su-

mie realizowano 160 zadań inwesty-
cyjnych), a zadanie to spadło na or-

ganizm gospodarczy, mający skromne
doświadczenia w tej dziedzinie, nie-
przygotowany do tak szerokiego za-

kresu rozbudowy J modernizacji. W
rezultacie proces inwestowania za-

przątał nie tylko specjalistyczne słu-
żby, ale bezpośrednio kierownictwa
zjednoczeń i zakładów z niewątpli-
wą szkodą dla dbałości o uspraw-
nianie organizacji produkcji, kontro-
lę jej jakości, obniżkę kosztów. Ab-
sorbował je zaś tym bardziej, że w

nowych fabrykach trzeba było nie-
raz formować od nowa, szkolić
i wdrażać do pracy całe-załogi.

Pod naciskiem Społecznych po-
trzeb, apeli i nacisków z zaniedba-
nych gospodarczo regionów tam wła-
śnie lokuje się często nowe zakłady
odzieżowe, dziewiarskie, pasmante-
ryjne. W tej pięciolatce zasada ta
znalazła pełne zastosowanie: Brzo-
zów, Stargard Szczeciński, Jędrze-
jów, Radomsko, gtąszów, Opatów,
Rawicz Miłosław, Jarosław, Kroto-
szyn, Krasnystaw, Gniezno, Włoda-
wa, Chełm Lubelski — to daleko
niepełna lista małych, miejscowości,
które wzbogaciły się lub wzbogacą
o zakłady przemysłu lekkiego. Argu-
mentem za taką lokalizacją / są na

ogół wolne ręce, brak pracy dla ko-
biet. Niestety, dość często okazuje
się, że wolnych rąk nie ma tak wiele,
jak obliczano, nie zawsze są one tak
chętne, jak zapowiadano (znany
przykład Jędrzejowa), a zawsze na-

tomiast niezbyt na początku zręcz-
ne. Trzeba czasu, aby nowe załogi
nabrały odpowiednich nawyków, że-

by ustawić w zakładach na odpo-
wiednim poziomie organizację pracy,
wzornictwo, jakość wyrobów.

Nie. sprzyja unowocześnianiu wy-
robów przemysłu lekkiego kulejąca
współpraca z innymi przemysłami —

chemią, przemysłem maszynowym.
Wśród licznych zadań inwestycyj-
nych MPL spora grupa służy roz-

winięciu własnymi siłami produkcji
różnych części technicznego wyposa-
żenia fabryk, urządzeń wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych, co jest
zresztą tylko skromnym przejawem
poważniejszego zaniedbania tej pro-
dukcji przez resort przemysłu ma-

szynowego, które sygnalizowaliśmy
wielokrotnie. Chemia z kolei spóź-
nia się z dostawami dobrych jako-
ściowo barwników, klejów i innych
środków uszlachetniających, bez
których nie ma dziś mowy o nowo-

czesnych wyrobach lekkich.

Odbiera też impet do krytycznej
oceny każda wizyta w zakładach

•Od 19fl roku zrobiono w przemyśle lekkim sporo, by zmniejszyć _w halach
produkcyjnyoh nadmierną wilgotność, zapylenie i zanieczyszczenie powie-
trza, polepszyć oświetlenie. Fot. LUCJAN FOGIEL

przemysłu lekkiego. Prowadząc nasz

publicystyczny cykl pod hasłem
„INWESTYCJE LEKKIE, A WAŻĄ-
CE" odwiedziliśmy ich sporo, prze-
konując się na własne uszy, iż mimo
postępów w modernizacji, i znacz-

nej poprawy warunków socjalnych,
nie cichnie hałas w halach produk-
cyjnych (nikt na świecie nie zdołał
go jeszcze wyciszyć). Spotykaliśmy
załogi pracujące w pełni budowla-
nego rozgardiaszu, aby jeszcze przed
oficjalnym oddaniem obiektu do u-

żytku dać dodatkową produkcję na

rynek. W wielu przypadkach, mi-
mo ogromnych trudności z realiza-
cją, skrócono o miesiące cykl in-

westycyjny. W 1972 roku wkład za-

łóg przemysłu lekkiego do „banku
20 mld" wyniósł 3,3 mld zł, w br.
zobowiązały się one wyprodukować
dodatkowo towary o wartości. 3,5

TWARDE PRAWA RVNKU

Ws?ystkie te „okoliczności łago-
dzące" niewiele się jednak liczą na

rynku. Klient idzie do -sklepu po
dobry towar, a nie na wykład o

trudnościach" i kłopotach przemysłu.
Nawet najbardziej społecznie wyro-
biony i usposobiony nie kupi brzyd-
kiego sweterka, aby popierać rozwój
gospodarczy Jarosławia, czy Jędrze-
jowa, ani nie da sobie wmówić ma-

teriału ze skazą, choćby mu nawet

przemknęło przez myśl, że tę sztukę
wypuściła zmęczona tkaczka, pracu-
jąca na trzeciej zmianie. Takie są
twarde prawa rynku; można prze-
mysłowi lekkiemu ż tego powodu
współczuć, ale nie sposób tego sta-
nu zmienić. Widoczny w sklepach
efekt pracy przemysłu, a nie wysi-
łek wkładany w pokonywanie wew-

nętrznych jego trudności musi się
więc stopniowo stawać miarą oceny
ludzi, głównym źródłem ich zawo-

dowych satysfakcji. Prawom rynku
trzeba też coraz bardziej podporząd-
kowywać organizację przemysłu,
ekonomikę i kierunki inwestowania.
Konsument zaś domaga się towarów
o zdecydowanie wyższym standar-
dzie, dostarczanych w porę, wtedy,
kiedy jest na nie popyt i po takich
cenach, (a zatem i kosztach), które
będą odpowiadały wartości, jaką
przedstawiają dla klientów.

Czy po wydaniu 35 mld złotych na

inwestycje, przeznaczonych w spo-
rej części na import urządzeń z naj-

bardziej renomowanych światowych
firm, na zakup nowoczesnych tech-
nologii i innych form myśli tech-
nicznej — przemysł lekki może do-
konać wyraźnego postępu w tych
wszystkich dziedzinach?

Każdego, kto bywa czasami we

wzorcowniach zjednoczeń tego prze-
mysłu, ogląda pokazy, wystawy
i giełdy — uderza ogromna różni-
ca między tym kolorowym króle-
stwem piękna, a codzienną szarzyz-
ną sklepów. Dlaczego te prototypy
tak opornie przekształcają się w wy-
roby.

W ciągu paru ostatnich miesięcy
zadawałam to pytanie w dziesiątkach
rozmów z dyrektorami zjednoczeń
i central handlowych, departamen-
tów w MPL, w Centralnym Biurze
Wzornictwa Przemysłu Lekkiego.
Starym zwyczajem najczęściej wska-
zywano. pąlcem na „kolegę", przede
wszystkim jednak odnosiłam .wraże-
nie, że nikt serio nie zaprząta sobie
głowy rozplątywaniem tej pasjonu-
jącej zagadki. Jeden z rozmówców
beztrosko skwitował rzecz uwagą:
„tego nikt nie dojdzie". A właśnie
tego TRZEBA dojść i muszą to zro-

bić sami zainteresowani.

Przemysł lekki, mimo iż dotych-
czas nie ma jednostek inicjujących
nie należy do przesadnie skrępowa-
nych przez centralnego planistę
wskaźnikami, dyrektywami itp. Wy-
daje się jednak, że sam — we współ-
pracy z handlem — stworzył sobie
(i wciąż w nim tkwi) sztywny gor-
set z rytuału branżowych giełd, sy-
stemu zamówień, kontraktacji, wie-
lostopniowego przekazywania w dół
wytycznych mody. Rytuału znako-
micie wydłużającego drogę „pomysłu
do przemysłu".

-Rozluźnienie tego gorsetu wydaje
się jednym z istotnych warunków
dokonania przez przemysł lekki wy-
raźnego postępu w zaspokajaniu po-
trzeb społecznych, proporcjonalne-
go do nakładów na jego rozwój.

Teraz, kiedy osiągnięcie w głów-
nych gałęziach wytwórczości" ilościo-
wej równowagi między podażą a po-
pytem pozwala nieco wytchnąć w

biegu, na plan pierwszy w tym prze-
myśle powinni się wysunąć ekono-
miści, organizatorzy produkcji
i branżowych rynków, by krok po
kroku, wspólnie z handlem, zapro-
wadzać na nich większy ład i lepszą
koordynację poczynań.

moje
TRZYDZIESTOLECIE

WSPOMNIENIA
EKONOMISTY
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adaptacji do zawodu, a więc ludzie z natury rzeczy
różniący się postawami i sposobem myślenia.

Chcemy podkreślić, że określenia „ekonomista nie
traktujemy zbyt rygorystycznie. W konkursie mogą
brać udział nie tylko ekonomiści z dyplomem wyż-
szych uczelni lub świadectwem ukonczenia 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 prac aktualnie dopiero uczących się zawodu
albo na wyższej uczelni, albo w szkole średniej; w tych
przypadkach tematem pracy mogą być doświadczenia
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 miał 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. Osobno 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.

SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO:

Prof. dr EDWARD LIPIŃSKI - PRZEWODNICZĄ-
CY JURY

mgr JAN GŁÓWCZYK - Zycie Gospodarcze
mgr ROMUALD JAKUBOWSKI - Przewodniczący
Koła PTE W FSO

dr MIECZYSŁAW KABAJ - Instytut Pracy.
mgr IDZI KRAŚNICKI - Przewodniczący Kola
PTE w Zakładach Radiowych im. Kasprzaka
Prof. dr ZOFIA MORECKA - Uniwersytet War-
szawski .

dr ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK - Zycie Gospodar-
cze

doc. dr hab. STANISŁAW NOWACKI - Prezes

Zarzqdu Oddziału Warszawskiego PTE, SGPiS

mgr JANUSZ PALACZ - Dyrektor Wydawnictwa
Współczesnego Prasa - Książka - Ruch.

Prof. dr ANTONI RAJKIEWICZ - Uniwersytet
Warszawski

mgr JERZY SZYMCZAK - Dyrektor Ekonomiczny
Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego „Ursus"

Nagrody:
Pierwsza — 20 tys. zt

Dwae drugie — każda po 15 tys. zł

Trzy trzecie — każda po 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 funduszu nagród.

Najlepsze prace konkursowe będą w całości lub
we fragmentach publikowane na naszych łamach
bądź w innych czasopismach i oddzielnie honorowane
według ogólnie obowiązujących zasad. Przewidujemy
także możliwość wydania najciekawszych prac dru-
kiem w postaci książki.

ZARZĄD GŁÓWNY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA

EKONOMICZNEGO

ŻYCIE
GOSPODARCZE
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BUDO-

WNICTWA

POD taką nazwą została otwarta

w katowickim Ośrodku Postępu
Technicznego wystawa zorgani-

zowana przez Ministerstwo Budow-
nictwa i Przemysłu Materiałów Bu-

dowlanych przy współudziale mini
sterstw: Przemysłu Ciężkiego, Prze-

mysłu Chemicznego, Przemysłu Ma-

szynowego, Przemysłu Lekkiego oraz

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
Na 25 tys. m kw. powierzchni sku-

piono wszystko to, co zwiemy prze-
mysłem materiałów budowlanych,
takim jakim on jest dzisiaj ł jaki
będzie w przyszłości, do roku 1980.

Wystawa jest podzielona na 5 wiel-
kich sektorów:

®prognozy budownictwa 1 Jego potrze-
by na tle założeń rozwojowych do roku
1980

Oprzykłady efektów Tzeczowych bu-
downictwa przy uwzględnieniu zmian

zachodzących w technologii, poprawie
funkcjonalności obiektów. Ich gabarytów
i estetyki wyposażenia

0 technologie i techniczne uzbrojenie
pracy oraz przykłady rozwiązań kon-

strukcyjno-materiałowych z prefabryka-
cji

9 materiały i wyroby dla potrzeb bu-
downictwa. Obok wyrobów i materiałów
Już produkowanych zaprezentowano
wzorce i prototypy pochodzenia krajo-
wego jak 1 zagranicznego, które będą
wytwarzane do roku 1974. W tej ekspo-
zycji uczestniczy 40 przemysłów nadzo-

rowanych przez 6 resortów gospodar-
czych. Szczególną uwagę zwracają wyro-

by: Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki

Budowlanej — pustaki „Uni", „Fert",
wyroby z dodatkiem popiołów lotnych,
pustaki wentylacyjne; Zjednoczenia
Przemysłu Betonów — różne odmiany
faktur, materiałów uszczelniających, li -

stew i złączy aluminiowych; Zjednocze-
nia Przemysłu Szkła 1 Ceramiki, które

przedstawiło znacznie rozszerzony asor-

tyment szkła oraz nowych jego zastoso-

wań — szyby z powłoką refleksyjną,
z powloką elektroprzewodzącą, nowocze-

Bną ceramikę sanitarną; Zjednoczenie
Przemyślu Wapienniczo-Gipsowego pre-

zentuje płyty dźwiękochłonne, spoiwa gi-
psowe oraz mączki szklarskie do PCW

O człowiek w procesie produkcji bu-

dowlanej. Przedmiotem ekspozycji jest
odzież robocza i sprzęt ochronny.

Wystawa przedstawia się imponu-
jąco. Mimo woli nasuwa się pytanie,
czy i kto to zrobi? Ale właśnie po
to m. in. została zorganizowana ta

wystawa, żeby przedsiębiorcy z całe-

go kraju zorientowali się co można
i trzeba robić dla budownictwa.
Tak się bowiem dziwnie składa,
że przy ogromnym deficycie mate-
teriałów wykończeniowych i wypo-
sażeniowych przy podobnym niedo-
statku narzędzi itd. producenci róż-

nych resortów często stwierdzają, że

chętnie produkowaliby na potrzeby
budownictwa, tylko nie wiedzą co?

Sam resort budownictwa znajduje
się w szczególnie trudnej i specy-

ficznej sytuacji. Ponad 70 proc. całej
masy materiałowej produkowane
jest przecież w 5 innych resortach:

ciężkim — armatury, blachy, kon-

strukcje stalowe; maszynowym —

wyroby elektrotechniczne, narzędzia
i maszyny; chemicznym — wykła-
dziny podłogowe, farby, lakiery;
drzewnym — tapety, płyty stolar-

skie. wyroby drewnopochodne;
lekkim — wykładziny dywanowe,
galanteria mieszkaniowa.

Wyroby te stanowiły i stanowią
nadal barierę stojącą na przeszkodzie
prawidłowemu rozwojowi budowni-

ctwa. Wystarczy wspomnieć, że po-

nad 90 proc .produkowanych obec-

nie urządzeń sanitarnych do wy-

posażenia łazienek i kuchni jest
przestarzałe i musi ulec likwidacji.
Podobnie jest z ramami okiennymi,
płytami podłogowymi, galanterią
mieszkaniową.

Nad tymi zagadnieniami obrado-

wali przedstawiciele podstawowych
producentów materiałów i wyrobów
dla budownictwa. Były to tzw. spot-
kania robocze, na których ustalano

główne zadania dla wytwórców pro-

dukujących na potrzeby budownic-

twa, poruszano problemy wprowa-

dzania nowych technologii itp. Wnio-

ski z odbytych narad zostaną wspól-
nie opracowane i przedstawione Sej-
mowej Komisji Budownictwa oraz

Prezydium Rządu. Kierownictwo

Ministerstwa Budownictwa i Prze-

mysłu Materiałów Budowlanych
spodziewa się, że jeszcze w tym roku

lub na początku przyszłego ukaże się
Uchwała Rady Ministrów regu-

lująca szczegółowo stosunki między
MBiPMB, a innymi resortami, okre-

ślająca zakres obowiązków 1 odpo-
wiedzialności producentów materia-

łów budowlanych wobec resortu bu-

downictwa.

A. Ch.

AKTYWNOŚĆ
NA DWIE STRONY
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przy równoczesnym aktywnym od-
działywaniu na konsumpcję i sta-

łym usprawnianiu obsługi handlo-
wej ludności.

W ostatnich 2,5 latach wprowa-
dziliśmy szereg korzystnych dla ryn-
ku decyzji...

REDAKCJA: Z satysfakcją odno-

towujemy fakt, ie nastąpiło półto-
raroczne wyprzedzenie w stosunku

do planu pięcioletniego, ale... W ar-

tykule „Koniunktura" pisaliśmy 9

września br., że „nie następują 1-

stotne zmiany w strukturze konsum-

pcji na rzecz wzrostu udziału w spo-

życiu artykułów nleżywnościowycb
co jest zjawiskiem niekorzystnym
zarówno ze społecznego, jak 1 eko-

nomicznego punktu widzenia". Jak

na tym odcinku przebiega realizacja
zadań pięciolecia?

E. SZNAJDER: Rzeczywiście, da-
leko wolniej niż tempo wzrostu o-

gólnej sprzedaży detalicznej nastę-
puje realizacja zadań w dziedzinie
wzrostu udziału artykułów przemy-
słowych w ogólnych dostawach na

rynek. W 1970 r., przy dość znacz-

nych niedoborach artykułów żyw-
nościowych, udział towarów nieży-
wnościowych dostarczanych na ry-
nek wynosił ok. 56 proc., natomiast
w roku 1973 — przy odczuwalnej po-
prawie zaopatrzenia w żywność —

ich udział osiągnie ponad 56,5 proc.
Tempo wzrostu sprzedaży towarów

nieżywnościowych było w okresie 8

miesięcy br. nieco szybsze niż sprze-
daży artykułów żywnościowych: nie-

żywnościowe — 11,8 proc., żywno-
ściowe —11,6 proc.

W warunkach aktualnej polityki
społeczno-gospodarczej jednym z

centralnych problemów jest kształ-
towanie konsumpcji pod kątem dal-

szej racjonalizacji i doskonalenia jej
struktury- Ale aby stworzyć możli-
wości skutecznego i efektywnego
kształtowania konsumpcji i sterowa-

nia potrzebami ludności, niezbędne
jest współdziałanie wielu resortów
oraz organizacji gospodarczych i spo-
łecznych. Próbę określenia zasad ta-

kiego współdziałania podjęło
MHWiU w listopadzie ub. roku, o-

pracowując „Założenia systemu
kształtowania konsumpcji 1 sterowa-
nia potrzebami ludności".

W dokumencie tym ustalono dłu-

gofalowe i krótkofalowe zasady ste-
rowania konsumpcją. Po konsulta-

cjach z naukowcami i praktykami
ustalone zasady wprowadzone będą
w życie.

Rola handlu wewnętrznego w

kształtowaniu nowych i przekształ-
caniu tradycyjnych potrzeb społe-
czeństwa jest duża. Ale zwiększanie
udziału w spożyciu ludności arty-
kułów przemysłowych jest jednym
z kierunków racjonalizacji tego spo-
życia. Kolejnym kierunkiem jest, re-

alizowane przez handel, systematycz-
ne zwiększanie udziału artykułów
żywnościowych, charakteryzujących
się wyższym stopniem przetwórstwa.

Zwiększa się stopniowo udział w

dostawach na rynek produktów i

półproduktów uszlachetnionych, wy-
magających nieznacznych tylko za-

biegów kulinarnych. Intensyfikacja
sprzedaży tych artykułów ma głę-
boki sens społeczny, bo łącznie ze

stale rozwijanymi usługami w ob-
rocie towarowym — takimi jak do-

stawy mleka do domów, sprzedaż
na zamówienie z odbiorem w skle-

pie, pieczenie drobiu na rożnach w

sklepach detalicznych, wyciskanie
soków z warzyw i owoców, zwię-
kszanie sprzedaży artykułów pacz-
kowanych, w małych porcjach, wpły-
wa na ułatwianie pracującym ko-
bietom wykonywania domowych
czynności gospodarczych niewielkim
nakładem pracy.

Trzecim kierunkiem jest inicjowa-
nie wzrostu produkcji i dostaw na

rynek towarów nowych lub w isto-

tny sposób zmodernizowanych — o

estetycznym wzornictwie, opakowa-
niu i dobrej funkcjonalności. Resort
handlu wewnętrznego i jego przed-
siębiorstwa podejmują coraz ener-

giczniejsze wysiłki, aby przemysł —

zgodnie z decyzją Biura Polityczne-
go KC i rządu — dostarczał coraz

większej ilości takich artykułów.
W 1973 roku, w porównaniu do

roku ubiegłego, dostawy tych towa-
rów na rynek wewnętrzny w ogólnej
masie dostaw rynkowych wyniosą
ponad 8 proc.

Jednakże, przy coraz lepszym za-

spokojeniu podstawowych potrzeb
bytowych społeczeństwa, postęp w

zaopatrzeniu rynku w artykuły za-

spokajające potrzeby wyższego rzę-
du, jest jeszcze niewystarczający.

Aby szybciej następowały wspom-
niane przemiany strukturalne do-
staw rynkowych, organizujemy róż-

nego rodzaju targi i wystawy, za-

wieramy konkretne umowy i za-

mawiamy w przemyśle określone to-

wary najlepiej dostosowane do prze-
obrażającego się popytu. W najbliż-
szym czasie zorganizujemy stałą

wzorcownię potrzebnych rynkowi
nowych i nie produkowanych u nas

artykułów, prezentującą m. in. wzo-

ry towarów nowoczesnych.
Przywiązuję także dużą wagę do

importu artykułów konsumpcyjnych.
Importowane są ciekawe artykuły
nie produkowane jeszcze dotąd w

kraju bądź wytwarzane u nas w

sposób nienowoczesny. Jest to dość

liczący się bodziec dla przemysłu do

poprawy i odnowienia własnej pro-
dukcji...

REDAKCJA: Panie Ministrze, pi-
saliśmy wielokrotnie o tym, że mimo

szeregu pozytywnych i zauważalnych
zmian w pracy handlu, konsumenci

nadal narzekają na tlok w restau-

racjach I sklepach, na brak dosta-

tecznej ilości sklepów w dużych na-

wet osiedlach...

E. SZNAJDER: I znów muszę
stwierdzić, że znacznie wolniejszy,
niż tempo przyrostu ogólnej sprze-
daży detalicznej, jest postęp w roz-

woju sieci handlowej. Powierzchnia
sieci detalicznej przypadająca na 1

tysiąc mieszkańców wyniesie w koń-
cu 1973 roku ok. 282 m kw. podczas
gdy plan przewidywał 280 m kw.
Podobnie liczba miejsc w gastrono-
mii przypadająca na 1 tysiąc mie-
szkańców wyniesie 30,5 tj. o około
1,5 proc., więcej niż ustalono w pla-
nie 5-letnim na ten okres.

Różnica pomiędzy tempem wzrostu

zadań gospodarczych a tempem
wzrostu wyposażenia handlu w

sieć handlową i gastronomiczną wy-
znacza konieczność lepszego wyko-
rzystania sieci istniejącej.

Opracowaliśmy kompleksowy pro-
gram poprawy funkcjonowania sie-
ci handlowej, jej racjonalnego wy-

korzystania, który realizujemy
wspólnie z radami narodowymi.

Oprócz własnej produkcji zakupi-
liśmy z importu konstrukcje stalowe
z przeznaczeniem na pawilony han-
dlowe i gastronomiczne, staramy się
podnieść na wyższy poziom organi-
zację pracy, rozwijamy pozasklepo-
we formy sprzedaży, staramy się do-
stosować optymalnie godziny otwar-
cia sklepów do potrzeb ludności.

Nie może to jednak w sposób wy-

raźny usunąć, narosłych od lat, dys-
proporcji pomiędzy ilością i pozio-
mem sieci handlowej a zadaniami
w zakresie sprzedaży.

Zdajemy sobie sprawę, że mamy

jeszcze wiele do poprawienia w po-

ziomie obsługi konsumenta. Problem

jest złożony, dlatego priorytetowo
traktujemy wszystkie te przedsię-
wzięcia i inicjatywy, które mają na

celu podniesienie poziomu obsługi
handlowej naszych klientów. Wpro-
wadzamy w życie cały kompleks
przedsięwzięć usprawniających fun-

kcjonowanie sieci detalicznej oraz

zmierzających do podniesienia jej
poziomu estetycznego i sanitarnego,
do dalszego doskonalenia form ob-

sługi, między innymi przez: inwen-

taryzację bez przerywania pracy,
skracanie okresów remontów, zatru-

dnienie na pół etatu, dostawy to-

warów poza godzinami pracy, roz-

wijanie reklamy i informacji han-

dlowej w miejscu sprzedaży.

Staramy się w miarę możliwości

podnosić poziom obsługi przez wy-

posażenie sieci handlowej w urzą-
dzenia i sprzęty przyspieszające
sprzedaż.

Wzmacniamy też działanie i wpro-
wadzamy zachęty do przechodzenia
pracowników administracyjnych do
bezpośredniej obsługi konsumenta.

Staramy się równocześnie zapewnić
naszym pracownikom coraz lepsze
warunki socjalne, wdrażamy w ży-
cie kompleksowy program humani-

zacji pracy. Wszystkie te przedsię-
wzięcia powinny choć w pewnym
stopniu złagodzić zjawisko fluktua-
cji i odpływu kadr, a w ostatecznym
rachunku przyczynić się do podnie-
sienia poziomu organizacji i techniki

obsługi konsumentów.

REDAKCJA: Powracając do za-

sadniczego nurtu refleksji nad mi-

jającym 2,5-Ieclem: resort, poza han-

dlem, ma w swej pieczy drobną wy-

twórczość I usługi. Jakie korzyści
wynikły z tej integracji? Mamy,
rzecz jasna, na myśli przede wszy-
stkim konsumenta.

E. SZNAJDER: Integracja handlu,
drobnej wytwórczości i usług w jed-
nym resorcie pozwala na bardziej
efektywne i jednolite sterowanie

rynkiem towarów i rynkiem usług
z jednego ośrodka centralnego
(MHWiU), względnie wojewódzkiego
(wydziały handlu, przemysłu i usług
prezydiów WRN). Jeden ośrodek dy-
spozycyjny w tym zakresie znajduje
swoje uzasadnienie w specyficznej

roli spełnianej przez drobną wytwór-
czość, której zadaniem jest elastycz-
ne dostosowanie programów produk-
cji i usług do zmieniających się po-
trzeb rynku.

Posłużmy się konkretnymi efek-

tami tej integracji w bieżącym roku.

Wartość sprzedanej produkcji wy-

robów 1 usług uspołecznionej dro-

bnej wytwórczości w porównaniu z

I półroczem 1972 roku wzrosła w I

półroczu br. o 12,6 proc. — zadania

na I półrocze zostały przekroczone.
Nastąpiło unowocześnienie produk-
cji i towarów, którego efektem jest
dostarczenie na rynek w I półroczu
br. wyrobów nowych i zmodernizo-

wanych o wartości 3 814 min zł. Do-

dać należy, że ustalony na 1973 r.

program nowości w I półroczu br.

został zrealizowany w 79,3 proc. Naj-
więcej nowości dostarczono w bran-

ży odzieżowej oraz skórzano-obuw-

niczej.

Efekty te potwierdzają słuszność

integracji, należy jednak mieć na

uwadze, że jest to proces rozwojowy,
który musi być stale doskonalony.
Udało się nam doprowadzić do za-

cieśnienia współpracy między przed-
siębiorstwami handlowymi i zakła-

dami drobnej wytwórczości — ale

zamierzamy jeszcze bardziej ją po-

głębić. Następuje poprawa zaopa-

trzenia surowcowego i materiałowe-

go dla naszej produkcji i usług —

będziemy się starać jeszcze bardziej
tę dziedzinę usprawniać, chociaż dal-

sza pomoc ze strony przemysłu klu-

czowego jest tu bezwzględnie nadal

potrzebna.

Resort handlu, jako koordynator
działalności usługowej szeregu pio-
nów organizacyjnych podjął działa-

nie zmierzające do pełnej realizacji
zadań przewidzianych na bieżącą
pięciolatkę. Zadania zostały ustalo-

ne przez Krajową Naradę w lipcu
1972 r. i są ujęte w programie roz-

woju i doskonalenia usług dla lud-

ności. Zgodnie z założeniami, ich dy-
namika jest wyższa od dochodów

ludności i sprzedaży detalicznej.

Warto zwrócić uwagę, że czynni-
kiem ułatwiającym utrzymanie rów-

nowagi rynkowej jest właśnie wzrost

usług świadczonych dla ludności, do

czego zobowiązane zostały wszy-

stkie resorty, nadzorujące tę dzia-

łalność. W okresie 8 miesięcy br.

wartość usług dla ludności świad-

czona przez jednostki podporządko-
wane i koordynowane przez MHWiU

wyniosła 8,6 mld zł i była wyższa
niż w tym samym okresie roku u-

biegłego o 17 proc. Chociaż zada-

nia planu za 8 miesięcy zostały wy-

konane z nadwyżką, świadomi je-
steśmy tego, że potrzeby są o wiele

większe. Stopień realizacji planu u-

sług przez poszczególne jednostki or-

ganizacyjne, a nawet całe wojewódz-
twa jest nierównomierny. Stąd też

wspólne wysiłki resortu, rad naro-

dowych i organizacji spółdzielczych
idą w kierunku odrobienia zaległo-
ści przez jednostki nie wykonujące
planu; powinno to przynieść dalsze

zwiększenie dynamiki tych usług.

REDAKCJA: Pisaliśmy niedawno

w artykule „Nowości rynkowe na

huśtawce" (2G nr 38 Z 23.IX.73 r.),
o kłopotach przemysłu s produkcją
nowości rynkowych. Z przedstawio-
nych tam danych wynika, że handel,
będący pod bezpośrednią presją kon-

sumenta, chce jak najwięcej nowo-

ści. Natomiast odnosi się wrażenie,
że do przemysłu nie dotarła ta zmia-

na postawy konsumenta. Skarżą się
ludzie na jakość».

E. SZNAJDER: Postanowiliśmy
zaostrzyć, i to znacznie, kontrolę
jakościową towarów, a zwłaszcza no-

wości.

Stosowaliśmy dotychczas kary u-

mowne oraz odsyłaliśmy poszczegól-
ne partie towarów do fabryk. Obec-

nie nie przyjmiemy żadnych uspra-

wiedliwień, ani prób „uzgodnienia",
każdy — nawet bardzo potrzebny na

rynku produkt — jeśli jest nieodpo-
wiedniej jakości, nie powinien zna-

leźć się w sprzedaży.
Podobnie zamierzamy postępować

w sprawie ćzęści zamiennych i pod-
zespołów potrzebnych do wykony-
wania napraw gwarancyjnych, a na-

stępnie pogwarancyjnych. Drogą

stanowczego wyegzekwowania do-

staw tych części będziemy mogli wy-

datnie usprawnić świadczenie usług
I wyeliminować następną porcję
pretensji klientów, którzy w pierw-
szym odruchu winia przecież handel.

REDAKCJA: A więc istotne zmia-

ny w układzie producent — bandel
— konsument?...

E. SZNAJDER: Rośinie zamożność

społeczeństwa. Obywatel chce kupo-
wać nie tylko więcej, ale też i inne

rzeczy 1 inaczej. Handel, jako po-

średnik między konsumentem a

producentem musi być więc coraz

bardziej aktywny I to na dwie stro-

ny. Rola handlu nie może sprowa-

dzić się tylko do samego aktu sprze-

daży. Zadaniem handlu staje się od-

działywanie na produkcję (szeroki
asortyment, duży udział nowości)
towarów rynkowych, udzielanie fa-

chowej pomocy (informacja, rekla-

ma) klientom w podejmowaniu de-

cyzji zakupu, a następnie skuteczna

opieka nad nabywcą np. artykułów
trwałego użytku (usługi gwarancyj-
ne, naprawy).

Z drugiej strony, o wynikach dzia-

łalności handlu decyduje w końco-

wym efekcie odpowiednie dosto-

sowanie dostaw do popytu, tak pod
względem ilości, jak asortymentu i

jakości. Dlatego też organizacje han-

dlowe zarówno państwowe, jak 1

spółdzielcze, podejmują zgodnie z

uchwałą VI Zjazdu PZPR wiele dłu-

gofalowych i bieżących inicjatyw
celem aktywniejszego oddziaływania
przez handel na producentów. Por-

tfel tych inicjatyw jest stale otwar-

ty. Wśród nich można m. in. wy-

mienić:

0 systematyczną weryfikację. istnieją-
cych porozumień o współpracy między
handlem i przemysłem. Przykładowo:
ustaliliśmy w tym roku korzystniejsze
dla rynka zasady współpracy z przemy-
słem obuwniczym, a od 1 października
doprowadzimy do ustaleń z innymi zjed-
noczeniami przemysłu lekkiego,

0 ustalenie przez Prezydium Bządu za-

dań dla wszystkich resortów przemysło-
wych dotyczących zwiększenia udziału
w dostawach rynkowych — towarów no-

wych i w zasadniczy sposób zmoderni-

zowanych,

0 systematyczne zaostrzanie Jakościo-

wego odbioru towarów, co przyczyni się
do zwiększenia gospodarności zarówno
w handlu jak 1 w przemyśle,

9 zaciemnianie współpracy z przemy-
słem w dziedzinie reklamy w oparciu o

opracowane przez resort handlu założe-

nia, które zostały akceptowane i przyjęte
do realizacji przez wszystkie resorty
przemysłowe,

0 opracowanie i wspólne realizowanie

programów poprawy zaopatrzenia rynku
w towary poszczególnych brani, w tym
programów zaspokajania kompleksów po-
trzeb w układzie ogólnokrajowym i re-

gionalnym oraz przekrojach dochodo-

wych i społecznych,

0 organizowanie wspólnych badań ryn-
ków branżowych, np. rynku wyrobów
dziewiarskich I pończoszniczych, wyro-
bów odzieżowych 1 innych.

W kwietniu 1973 r. utworzona zo-

stała Międzyresortowa Rada Rekla-

my. W jej skład wchodzą przedsta-
wiciele przemysłu i handlu. Do jej
podstawowych zadań należy zapew-
nienie sprawnej informacji o towa-

rach i usługach, oraz popieranie
sprzedaży towarów i usług zgodnie
z zaleceniami nauki i preferencjami

polityki gospodarczej państwa, a

także polepszenia informacji dla

społeczeństwa o nowościach rynko-
wych i ich walorach użytkowych.
Dla nadania reklamie charakteru

doradztwa i rzeczowej informacji o

towarach, organizowane są komórki

do spraw marketingu i reklamy w

zjednoczeniach, przedsiębiorstwach
handlowych i przemysłowych oraz

państwowe i spółdzielcze agencje
reklamowe.

Od 1972 roku prowadzone są w

resorcie handlu wewnętrznego syste-
matyczne prace nad wdrożeniem

metod aktywnej sprzedaży. Przyję-
liśmy trzy podstawowe kierunki w

tym zakresie: zapewnienie konsu-

mentom i sprzedawcom pełnej in-

formacji o towarach i usługach;
kontynuowanie prac usprawniają-
cych obsługę nabywców. Trzeci kie-

runek to przybliżenie frontu sprze-

daży do ludności w drodze rozszerza-

nia sprzedaży pozasklepowej: roz-

wijanie sprzedaży kiermaszowej i

obwoźnej w większych zakładach

pracy, sprzedaży wysyłkowej 1 „na

próbę".
Udoskonalając współpracę z prze-

mysłem, mimo całej stanowczości
— jak na przykład w sprawie jako-
ści — staramy się, zarówno centrale

jak 1 poszczególne przedsiębiorstwa
handlowe, układać tę współprac»» >*

pełnym wzajemnym zrozumieniu.

Doceniamy bowiem w pełni, o czym

wspominałem, ogromny wysiłek
przemysłu i załóg fabrycznych w za-

pewnieniu dostaw rynkowych, wy-

wiązania się z zobowiązań i czynów
związanych z produkcją ponadpla-
nową.

REDAKCJA: Wiemy, że po VI

Zjeździe PZPR opracowana I reali-

zowana jest koncepcja komplekso-
wego rozwoju handlu, zawierająca
m. in. program techniczno-organiza-
cyjnej rekonstrukcji handlu wew-

nętrznego. Jak przebiega jego rea-

lizacja?

E. SZNAJDER: We własnym in-

teresie handlu, jak i konsumenta

zależy nam bardzo na jego realizacji.
Jest on nie tylko sukcesywnie ale

i/ konsekwentnie realizowany, cho-

ciaż nie kryję tego wcale, że napo-

tykamy po drodze szereg trudności.

Najbardziej zaawansowana jest
koncentracja organizacyjna i tech-

niczna handlu — łączenie małych
przedsiębiorstw handlowych w duże

jednostki organizacyjne, integracja
działalności hurtowej i detalicznej
w branżowych przedsiębiorstwach
handlowych. O korzyściach z tej
koncentracji pisaliście wielokrotnie

w „Życiu Gospodarczym".
Również zaawansowane jest two-

rzenie wyspecjalizowanych jedno-
stek świadczących przedsiębior-
stwom handlowym typowe usługi,
takie jak: inwentaryzacja, nadzór

inwestycyjny, odbiór jakościowy to-

warów, transport, spedycja itp. Po-

wołaliśmy już w tym celu: Agencję
Reklamy, Kombinat Remontowo-Bu-

dowlany Handlu i Usług, Przedsię-
biorstwo Wdrażania i Upowszechnia-
nia Postępu Organizacyjno-Tech-
nicznego „Orgpost" oraz Zjednocze-
nie Transportu Handlu Wewnętrz-
nego.

Trzecim kierunkiem rekonstruk-

cji, stosunkowo najmniej jeszcze za-

awansowanym w realizacji, jest za-

sadnicze unowocześnienie układu

branżowego handlu. Dążymy do tego,

aby centrale handlowe stały się na

tyle samodzielne (resort — sztabem),
by mogły być w pełni odpowiedzial-
ne za branżę; aby wzmocniona zo-

stała rola planowania centralnego
przy zwiększeniu samodzielności

przedsiębiorstw. W warunkach roz-

szerzającego się rynku nabywcy
uk^ad branż handlu powinien odpo-
wiadać rodzajom zaspokajanych po-

trzeb i to w układzie komplemen-
tarnym. Nie źródło dostaw, ale kom-

pleksy potrzeb muszą być tutaj de-

cydujące. Zasada ta znalazła odbicie

przede wszystkim w tzw. asortymen-

tacji punktów sprzedaży. Tworzone

będą sklepy o szerokim komplemen-
tarnym asortymencie, obejmującym
np. artykuły niezbędne do urządze-
nia mieszkania, artykuły dla mło-

dzieży, itp. Rekonstrukcja układu

branżowego handlu przewiduje rów-

nież utworzenie w przyszłości cen-

tral grupujących obrót wszystkimi
towarami służącymi do ubierania się,
wyposażenia mieszkań, wypoczynku
i turystyki itp. Jednak reorganizacja
tego typu musi być poprzedzona nie

tylko pełhą integracją hurtu i deta-

lu ale i rachunkiem ekonomicznym.

REDAKCJA: Domyślamy się, że

poruszyliśmy zaledwie część proble-
mów, jakimi aktualnie żyje bandel,

jak też spraw, które miały miejsce
w minionym 2,5-leciu...

E. SZNAJDER: To fakt. Ale

mogę z satysfakcją stwierdzić, że

piszecie o handlu sporo, choćby cały
cykl artykułów o nowym systemie
ekonomiczno-finansowym w handlu,
o oddziaływaniu handlu na struktu-

rę konsumpcji .rynkowej, reklamie i

usługach... To faktycznie interesuje
czytelników, przecież konsumentów.

Na zakończenie powrócę do myśli
ze wstępu. Aktualna polityka spo-

łeczno-gospodarcza dąży do przek-
ształcenia rynku producenta i sprze-

dawcy w rynek konsumenta i na-

bywcy. Całe społeczeństwo z uzna-

niem przyjmuje taką koncepcję, gdyż
leży ona w interesie ogólnospołecz-
nym i uwzględnia potrzeby indywi-
dualne każdego z nas. Jesteśmy na

tej drodze.

REDAKCJA: Dziękujemy za wy-
powiedź.

Rozmawiał:
ANDRZEJ NAŁĘCZ-JAWECKI

ŻYCIE GOSPODARCZE Nr 39 (1150) 50.IX.1979 r.



JEPNQSTKF INICJUJĄCE

Stało się już modne zwracać uwagę na kryzys nauki.

Niebywała obfitóść publikacji na ten temat sprawiła
jednak, źe uległ on swoistej deprecjacji znaczenio-

wej. Ot, po prostu jest kryzys, mówi się o tym i pisze
wiele, ale dla praktyki w gruncie rzeczy nic to nie
oznacza. Dyskusje o kryzysie nie ominęły również
ekonomii, były tylko może bardziej enigmatyczne
zwłaszcza jeśli dotyczyły ekonomii socjalistycznej.

TAK, jak wszędzie, tak i tutaj
wypowiedzi przybierały rozmai-

te kształty. Począwszy od bły-
skotliwych, acz niekiedy powierz-
chownych analiz aktualnej niemocy
teorii wobec zjawisk zachodzących w

życiu społeczno-gospodarczym, po-

przez analizę trudności organizacyj-
nych nauki, skończywszy wreszcie na

skrupulatnych analizach poszczegól-
nych szkół i kierunków myślowych.
Brak jednak było jasno sformuło-

wanych i dostatecznie precyzyjnych,
by mogły stać się podstawą konkret-

nych działań, wniosków praktycz-
nych, wynikających z obserwowa-

nych zjawisk kryzysowych.
Podczas gdy teoretycy zamknęli się

w „wieżach z kości słoniowej", prak-
tycy realizowali postęp społeczno-
gospodarczy, nieraz nawet wbrew te-

oretycznym zaleceniom, ponieważ
okazywały się one po prostu oder-

wane od rzeczywistości *).
Wyniki takiego stanu rzeczy nla

dały na siebie długo czekać. Już w

niedługim czasie okazało się, że na-

sze szkolnictwo ekonomiczne jest
jedną z najbardziej zacofanych dzie-

dzin całego szkolnictwa wyższego.
Absolwenci wydziałów ekonomicz-

nych, świetnie zaznajomieni ze sche-

matami produkcji społecznej i ogól-
nymi zasadami rachunkowości, nie

bardzo potrafili odnaleźć się z tymi
wiadomościami w praktycznej dzia-

łalności gospodarczej. Na dowód te-

go stwierdzenia można by przytoczyć
szereg wypowiedzi kierowników na-

szego przemysłu, w których wołają
oni o specjalistów z zakresu eko-

nomii, organizacji i zarządzania, ale

specjalistów rozumiejących zjawiska
zachodzące w praktyce gospodarczej.

Specjalista- tego rodzaju jest na

rynku pracy na wagę złota. Pre-

sja praktyki dała zresztą niebawem

pierwsze owoce. Rozpoczęto zmiany
w kształceniu kadr dla gospodarki.
Zmodyfikowano programy i podję-
to próbę reformy całego systemu
szkolenia ekonomistów. Są to jednak
dopiero początki działań, rokujące
nadzieję, że problem został dostrze-

żony i została właściwie doceniona

jego waga. Artykuł ten jest próbą
wskazania kierunków działania, któ-

re powinny być uwzględnione w pro-

cesie zachodzących zmian.8) Zanim

jednak przejdę do omówienia prob-
lematyki nauczania ekonomii, chciał-

bym uzasadnić przedstawiane propo-

zycje zarysowaniem aktualnych ten-

dencji rozwojowych w teorii ekono-

mii. Podchodząc do sprawy jak naj-
ogólniej, można wyodrębnić aktual-

nie trzy zasadnicze tendencje, cha-

rakteryzujące rozwój teorii ekono-

mii, albo nawet szerzej nauk eko-

nomicznych.

Pierwsza
z nich to wyodrębnie-

nie się szeregu prężnych, sa-

modzielnych dyscyplin nauko-

wych dysponujących własnym zaple-
czem teoretycznym.

Niezależnie od naturalnego podzia-
łu na ekonomiki branżowe stał się
faktem dokonanym podział ekonomii

na szereg niezależnych dyscyplin
naukowych. Można właściwie powie-
dzieć, że w chwili obecnej nie istnie-

je jakaś ogólna jednolita teoria eko-

nomii, a mamy właściwie do czynie-
nia z całą grupą nauk ekonomicz-

nych, z których każda posiada
specyficzny dla niej aparat pojęcio-
wy i narzędzia badawcze. Każda z

tych dyscyplin ma również odpo-
wiednie zaplecze praktyczne, będą-

— koniec końców — sprowadzały
się do przyczynków do zagadnienia,
bądź też były prostą Sumą dociekań

poszczególnych dyscyplin szczegóło-
wych.8)

Tak więc dynamiczny rozwój
praktyki oraz idący w ślad za nim

rozwój dyscyplin szczegółowych, by-
ły i są pozbawione należytego zap-
lecza teoretycznego w postaci cało-

ściowego, zwartego systemu teore-

tycznego ekonomii politycznej soc-

jalizmu.

Trzecia tendencja to dynamicz-
ny rozwój teorii organizacji I

Zarządzania.
Nauka ta, jak to widać zarówno

w problematyce badawczej, jak rów-

nież w stosowanej aparaturze poję-
ciowej, szeroko korzysta z doświad-

czeń innych nauk społecznych, w

tym również ekonomii. Wykształco-
ne w ramach teorii organizacji i za-

rządzania narzędzia badawcze i kom-

pleksowy, Interdyscyplinarny sposób
traktowania pojawiających się prob-
lemów badawczych, sprawiają, że

jest ona w coraz większym stopniu

jej nauczania Jak 1 jego zakres jest
wiernym odbiciem wpomnianego
wyżej kryzysu całej nauki. Kryzys
Jest szczególnie widocżny w tym
fragmencie przedmiotu, który zaj-
muje się analizą naszej rzeczywi-
stości społeczno-gospodarczej. Nie

wykracza się tutaj najczęściej poza

wiadomości o charakterze statystycz-
nym, które próbuje się interpreto-
wać w zupełnie do tego nieprzydat-
nych ogólnych kategoriach teorety-
cznych. Podobny zarzut można oczy-

wiście postawić również nauczaniu

tzw. ekonomii politycznej kapitaliz-
mu. To, co podaje się w ramach

tego przedmiotu do wiadomości stur

dentom, jest w chwili obecnej bar-

dziej ogólnym zarysem historii go-

spodarczej, aniżeli analizą zjawisk
zachodzących we współczesnej go-

spodarce kapitalistycznej. Zarysowa-
na wyżej sytuacja skłania do posta-
wienia szeregu wniosków praktycz-
nych, których realizacja wydaje mi

się nieodzownym warunkiem przy-

bliżenia naszego szkolnictwa ekono-

micznego do współczesnego życia
społeczno-gospodarczego.

artykuł dyskusyjny

POSZUKIWANIE
PRZYCZYN

UDNOŚCI
ANDRZEJ ARANOWSKI

ce wyrazem społecznego zapotrzebo-
wania na jej wyniki. Przykładowo
można tutaj wymienić takie dyscyp-
liny jak: polityka gospodarcza, teoria

planowania, teoria cen, teoria za-

trudnienia, teoria wzrostu gospodar-
czego.

Druga
tendencja to kryzys ba-

dań podstawowych w zakresie

ekonomii politycznej socjalizmu.
Wiedza teoretyczna w tym zakre-

sie na przestrzeni ostatnich lat prak-
tycznie nie rozszerzyła się poza pod-
stawowe dzieło, jakim jest „Ekono-
mia Polityczna" OSKARA LANGE-

GO. Dzieło to zostało przerwane

przez śmierć Autora w momencie

najważniejszym, kiedy zamierzał on

przystąpić do sformułowania zasad

rodzącej się dopiero nauki ekonomii

politycznej socjalizmu. Zasady te —

jak można domniemywać na podsta-
wie zostawionych przez Oskara Lan-

gego notatek — miały dopiero stano-

wić ogólny teoretyczny szkielet dla

całego systemu nowej ekonomii po-

litycznej. Podejmowane w później-
szym okresie próby całościowego po-

dejścia do tego zagadnienia bądź to

uważana przez praktykę społeczną
za rzeczywiste wyjście z impasu, w

jakim znalazła się teoria ekonomii.

Niezależnie od być może zbyt op-

tymistycznej oceny dotychczasowego
dorobku teorii Organizacji i zarzą-

dzania, jest w takim ujęciu zagad-
nienia potwierdzenie rzeczywistej
tendencji, jaka zarysowuje się w

naukach społecznych. Jest nią mia-

nowicie coraz wyraźniejsze dążenie
do integracji dorobku teoretycznego
tych nauk. Teoria organizacji zarzą-
dzania postulat ten realizuje chyba
w stosunkowo największym zakresie.

Przedstawione wyżej tendencje
rozwojowe w naukach ekono-

micznych stwarzają — moim

zdaniem — dostateczną podstawę do

decyzji w sprawie radykalnych
zmian w ich nauczaniu.

Ekonomia polityczna jest przed-
miotem nauczanym na wszystkich
kierunkach studiów wyższych. Nie

będę przeprowadzał tutaj pełnej kry-
tyki programów nauczania tego

przedmiotu. Niech za dowód wystar-
czy stwierdzenie, że zarówno sposób

1 Niezbędna Jest gruntowna re-

forma programu nauczania eko-

nomii, uwzględniająca koniecz-

ność przystosowania go do prakty-
ki gospodarczej.

Pod uwagę należy wziąć przede
wszystkim obecne możliwości teorii

ekonomii, które — jak to stwier-

dziliśmy — są niewielkie, wręcz

uniemożliwiające właściwą interpre-
tację zjawisk gospodarczych. Przeto

na miejsce bardzo rozbudowanego w

obecnych programach nauczania

ogólnego materiału teoretycznego z

zakresu ekonomii politycznej wpro-

wadzić trzeba więcej wiadomości z

dyscyplin szczegółowych, głównie z

zakresu organizacji i zarządzania.
Uwaga ta dotyczy nauczania ekono-

mii nie tylko na wydziałach ekono-

micznych, ale również całokształtu

ekonomicznej edukacji społeczeń-
stwa. Tak więc jest to problem do-

tyczący także nauczania ekonomii na

wydziałach nieekonomicznych, w

szkolnictwie średnim, oraz realizo-

wanego za pośrednictwem całego sy-

stemu szkoleń i kursów oraz środ-

ków masowego przekazu.

2
Podobnie rzecz się ma z orga-

nizacją nauczania. Wszechobec-

ny na naszych uczelniach eko-

nomicznych jest podział orgarizacyj-
ny w oparciu tylko o ekonomiki

branżowe.

Od niedawna dopiero niektóre

uczelnie powołały u siebie kierun-

ki kształcące specjalistów poszcze-

Tgólnych dyscyplin takich jak np. cy-

bernetyka, organizacja pracy, poli-
tyka społeczna. Paradoksalnym wy-

daje się fakt braku na naszej naj-
większej uczelni ekonomicznej kie-

runku organizacji i zarządzania.Nie
bez kozery mówi się, że struktury
organizacyjne i schematy działania

w szkolnictwie wyższym są jednymi
z najtrwalszych. Sądzę, źe w tym

jednak przypadku przełamanie obo-

wiązujących rutyn jest swoistym
„być albo nie być" na forum prze-
mian zachodzących w nauce i gospo-
darce.

3Znaczne przyśpieszenie postulo-
wanych wyżej zmian można by
uzyskać poprzez stworzenie in-

stytucjonalnych warunków do orga-

nizacyjnego powiązania szkolnictwa

wyższego z gospodarką.
Formą, która wydaje się być naj-

efektywniejsza dla obydwóch stron

byłoby doradztwo, rozumiane szero-

ko jako aktywny udział kadry nau-

kowej wyższych uczelni w rozwiązy-
waniu problemów konkretnych or-

ganizacji gospodarczych. Aktualnie

istniejące przeszkody w realizacji tej
formy kontaktów między nauką i go-

spodarką są raczej brakiem jakich-
kolwiek norm, aniżeli konkretnymi
zakazami. Korzyści z realizacji tego
postulatu to przede wszystkim bo-

dziec do rozwinięcia — w znacznie

większym zakresie niż dotychczas —

badań stosowanych na uczelniach

wyższych. Z drugiej strony stwarza

się tym samym możliwość prakty-
cznej weryfikacji teorii, co powinno
znacznie przyśpieszyć jej rozwój.

Sformułowane wyżej propozycje
odnoszą się właściwie do prob-
lematyki kształcenia kadr eko-

nomicznych na poziomie wyższej
uczelni. Sądzę jednak, że jest to

wąskie gardło całokształtu ekonomi-

cznej edukacji społeczeństwa. Bez

rozwiązania problemów szkolnictwa

wyższego nie wyjdzie się z impasu,
w jakim znalazła się teoria ekono-

mii, a tym samym brak będzie pod-
staw do tej edukacji. Właściwy
przebieg i odpowiedni poziom kształ-

cenia ekonomicznego może zapewnić
tylko odpowiednio liczna i nowocze-

śnie wykształcona kadra specjali-
stów, a tej nam właśnie w tej chwi-

li najbardziej brakuje.

1) Niezwykle charakterystyczna dla

tych tendencji była niedawna dyskusja
zorganizowana przez redakcję „Życie
Gospodarcze" nt. jednostek Inicjujących
reformę. Jej przebieg wykazał wyraźnie
Istniejący rozdźwlęk zainteresowań mię-
dzy przedstawicielami tzw. teorii 1 tzw.

praktyki.
2) Artykuł ten traktować można rów-

nież jako swoiste uzupełnienie tez za-

wartych w artykule T. Mach 1 j. Sur-

dykowskiego „fundament dla ETO"

(2G nr 32)
3) Na szczególną uwagę wobec takie-

go stanu rzeczy zasługuje nowa Inicja-
tywa, jaką Jest seria wydawnictw PWE

pod wspólną nazwą „Problemy Ekonomii

Politycznej Socjalizmu". Niezależnie jed-
nak od celów, jakie stawiają sobie Ini-

cjatorzy, dotychczasowe pozycje tej serii

wyraźnie dowodzą trafności stwierdze-
nia o poważnym kryzysie w ekonomii

politycznej socjalizmu. Niemniej jednak
podjęta inicjatywa jest próbą wyjścia
z istniejącego Impasu 1 chociażby dla-

tego należy się jej szczególne poparcie.

NA
kolejnym spotkaniu w Klu-

bie Jednostek Inicjujących
przedstawiciele Zjednoczenia

Chemii Przemysłowej oraz Zjedno-
czenia Przemysłu Lotniczego i Sil-

nikowego PZL wygłosili referaty na

temat kompleksowej oceny działal-

ności nowego systemu zarządzania w

okresie pierwszego półrocza br. Jak

wynikało z wypowiedzi obu referen-

tów, jednostki przez nich reprezen-
towane osiągnęły pomyślne rezulta-

ty gospodarcze.

W „Pollenie" dochód wzrósł w sto-

sunku do I półrocza roku ubiegłego
o ponad 31 proc., podczas gdy war-

tość sprzedaży w cenach realizacji
zwiększyła się o 18,5 proc. Szybszy
wzrost dochodu w porównaniu ze

sprzedażą spowodowany był głównie
fnacznie niższym tempem przyrostu

zapasów materiałowych. Wzrost wy-

dajności pracy na jednego zatrud-

nionego liczony wartością dochodu

wyniósł 22 proc., dyspozycyjny fun-

dusz płac zwiększył się o 17,8 proc.,

wartość dostaw na rynek krajowy w

cenach detalicznych wzrosła O 21

proc.

Natomiast w PZL produkcja do-

dana w pierwszym półroczu roku

bieżącego w porównaniu z analogicz-
nym okresem roku ubiegłego zwięk-
szyła się o 25 proc., dyspozycyjny
fundusz płac o 16,4 proc., eksport o

10 proc.

Zarówno w przedsiębiorstwach,
jak i centralach panuje przekonanie,
źe wprowadzone nowe zasady ekono-

miczno-finansowe stanowią znaczny

postęp w stosunku do stanu dotych-
czasowego. Jednocześnie jednak w

toku wdrażania nowego systemu u-

jawniło się sporo trudności i man-

kamentów. Do podstawowych prob-
lemów, z którymi się jeszcze nie u-

porano, należą:

# poważne opóźnienia w ustala-

niu zasad, normatywów i innych
parametrów • ekonomicznych dla

Zjednoczenia,

# niedopasowanie ustalonych za-

sad do warunków i specyfiki przed-
siębiorstw,

0 zbiegnięcia się w czasie wdra-

żania nowego systemu z wprowadza-
ni em nowych zasad wynagradzania
pracowników (nowa tabela płac i za-

szeregować),

# niedobór kadry pracowniczej
zdolnej do podejmowania prawidło-
wych i szybkich decyzji w nowym

systemie oraz trudności w przeszka-
laniu kadry kierowniczej,

0 niehonorowanie ustalonych za-

sad przez jednostki i instytucje o

charakterze nadrzędnym,

# bardzo poważny wzrost prac

planistycznych, statystycznych,
sprawozdawczych i rozliczeniowych,

9 niedostosowanie dotychczaso-
wej organizacji centrali i przedsię-
biorstw do nowych wymagań.

Ponadto nie układa się jak należy
współpraca między jednostkami Ini-

cjującymi a otoczeniem zewnętrz-
nym. Panuje na tym polu jeszcze
wiele rutyniarstwa i schematyzmu
działania. Dlatego zdaniem obu refe-

rentów istotne znaczenie ma zwięk-
szenie liczby jednostek inicjujących
oraz rozpowszechnianie znajomości
nowych zasad funkcjonowania wśród

jak najszerszego grona praktyków
gospodarczych. Jednostki inicjujące
znajdują się obecnie przed jeszcze
jednym trudnym zadaniem — szko-

leniem pracowników bezpośrednio
produkcyjnych. Chodzi zwłaszcza o

odpowiednie opracowanie materia-

łów szkoleniowych oraz sposób do-

prowadzenia ogólnych założeń „w

głąb" przedsiębiorstwa, do robotni-

ków.

A. Ch.

ORZECZNICTWO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
JEDNOSTKI HANDLOWEJ

W RAZIE NIEROZPRZEDANIA
TOWARU.

Spółdzielnia Pracy N. dostarczy-
ła w końcu 1968 r. Przedsiębior-
stwu Handlu Obuwiem łącznie
7386 par kozaczków damskich wy-

produkowanych przez Spółdziel-
nię z Importowanego lakierowa-

nego skaju. Z liczby tej, kilkaset

par zostało zareklamowanych
przez klientki sklepów detalicz-

nych z powodu pękania surowca

wierzchowego, zaś 1458 par nie
zostało w ogóle rozprzedanych i

Przedsiębiorstwo postawiło je do

dyspozycji Spółdzielni.

Następnie Przedsiębiorstwo
Handlu Obuwiem wystąpiło na

drogę postępowania arbitrażowe-

go z żądaniem zasądzenia od Spół-
dzielni: sumy 139 361 zł stano-

wiącej równowartość kozaczków

zareklamowanych i zwróconych
przez nabywczynie, a obok tego
kwoty 593 565 zł odpowiadającej
wartości 1458 par kozaczków nie

rozprzedanych przez sklepy
Przedsiębiorstwa i postawionych
do dyspozycji Spółdzielni.

Pozwana Spółdzielnia uznała
roszczenie odnośnie pierwszej su-

my 139 361 zł, natomiast jeśli cho-
dzi o kwotę 593 565 zł Spółdziel-
nia zarzuciła, że obuwie to nie

wykazywało wad jakościowych
uzasadniających jej odpowiedzial-
ność, jako sprzedawcy.

Okręgowa Komisja Arbitrażowa
podzieliła pogląd Spółdzielni
i roszczenie Przedsiębiorstwa
Handlu Obuwiem co do kwoty
593 565 zł oddaliła.

Główna Komisja Arbitrażowa,
rozpoznając spór na skutek od-
wołania powodowego Przedsię-
biorstwa, wydała orzeczenie

wstępne, którym ustaliła, że stro-
na powodowa zobowiązana jest
dokonać przeceny postawionych
do dyspozycji pozwanego dostaw-

cy 1 458 par kozaczków w sposób
przewidziany obowiązującymi
przepisami w sprawie dokonywa-
nia przecen w handlu uspołecz-
nionym przy udziale przedstawi-
ciela dostawcy i że wynikła z tej
przeceny różnica obciąża obie

strony po połowie.
Od tego orzeczenia Głównej Ko

misji Arbitrażowej założył Mini-
ster Handlu Wewnętrznego i U-

sług rewizję nadzwyczajną, w

której zakwestionował zasadność

obciążenia Przedsiębiorstwa Han-
dlu Obuwiem połową skutków

przeceny nie sprzedanych kozacz-
ków.

Główna Komisja Arbitrażowa
rozpatrzywszy sprawę ponownie,
orzeczeniem z dnia 10 listopada
1972 r. nr BO—10216/72 zapadłym
w składzie rewizyjnym (zwiększo-
nym) rewizję nadzwyczajną Mi-
nistra oddaliła, wypowiadając
następujący pogląd prawny:

Ze względu na obowiązek och-

rony własności społecznej, w ra-

zie odstąpienia przez kupującego
od umowy z powodu wad fizycz-
nych, jeżeli istnieje niebezpieczeń-
stwo pogorszenia rzeczy, kupują-
cy jest uprawniony, a gdy interes

sprzedawcy tego wymaga nawet

obowiązany — nie zwlekając —

sprzedać rzecz z zachowaniem na-

leżytej staranności, zwłaszcza gdy
sprzedawca zaproponował obni-
żenie ceny a nabywcy powinno
było być wiadome, że towar z

upływem czasu ulega pogorszeniu
wskutek jego normalnego starze-

nia się i zmiany mody.

W uzasadnieniu swego ponow-
nego orzeczenia GKA zaznaczyła:

„Jak wynika z zaskarżonego
rewizją nadzwyczajną orzeczenia,
GKA przyjęła, że sporne kozaczki

posiadały wady zmniejszające ich

użyteczność, a mianowicie wyka-
zywały zaniżoną wytrzymałość
skaju na zginanie zwłaszcza w

zbyt niskich temperaturach, za co

odpowiada sprzedawca. GKA
stwierdziła w motywach orzecze-

nia, że pozwany sprzedawca nie
kwestionował występowania wad
w dostarczonych kozaczkach, sko-
ro wyraził zgodę na zwrot równo-
wartości kozaczków uszkodzonych
w trakcie użytkowania i rekla-

mowanych wskutek tego przez
klientów, jak również propono-
wał obniżenie ceny nie sprzeda-
nego obuwia o 30 proc. W tej
sytuacji, skóro GKA nie zwolniła

pozwanej Spółdzielni od odpo-
wiedzialności za wady spornego
obuwia — zarzut rewizji nadzwy-
czajnej, że GKA pominęła znaj-
dujące się w aktach sprawy i ofe-
rowane przez powodowe Przed-

siębiorstwo Handlu Obuwiem do-

wody świadczące o małej wytrzy-
małości skaju na zginanie, Jest

nieuzasadniony.

Również — wbrew temu, co

podnosi rewizja nadzwyczajna —

Zespół rewizyjny nie dopatrzył
się błędu uzasadniającego zarzut

istotnego naruszenia prawa w

przyjęciu przez GKA, że w kon-

kretnym przypadku skutki obec-
nie dokonanej przeceny spornego
obuwia — według oceny GKA W

połowie — obciążyć powinny po«
wodowe Przedsiębiorstwo Handlu
Obuwiem.

Obowiązek ochrony własności

społecznej (art. 127 k.c.) dotyczy
w szczególnym stopniu jednostek
gospodarki uspołecznionej, a —

stosownie do postanowienia art.
507 §2 k.c. — w przypadku od-

stąpienia przez kupującego od
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umowy z powodu wad fizycznych
rzeczy, jeżeli istnieje niebezpie-
czeństwo pogorszenia rzeczy, ku-

pujący jest uprawniony, a gdy in-

teres sprzedawcy tego wymaga —

obowiązany sprzedać rzecz z za-

chowaniem należytej staranności.

W niniejszym przypadku powo-
dowy nabywca zwlekał z zadyspo-
nowaniem spornym obuwiem. Na-
wet wówczas, gdy pozwana Spół-
dzielnia Pracy . w październiku
1790 r. proponowała obniżenie

ceny nie sprzedanych kozaczków
o 30 proc., powodowe Przedsię-
biorstwo Handlu Obuwiem nie

przystąpiło do .ich rozprzedaży,
jakkolwiek dla fachowców z

branży obuwniczej musiało być
wiadome, że z upływem czasu ja-
kość obuwia ulegnie dalszemu

pogorszeniu wskutek normalnego
starzenia się towaru oraz zmiany
mody".

NOWE ZASADY UMÓW
SPRZEDAŻY ORAZ UMOW

DOSTAWY MIĘDZY
JEDNOSTKAMI
GOSPODARKI

USPOŁECZNIONEJ

Z dniem 1 października 1973 r.

wejdzie w życie uchwała nr 192

Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia
1973 r. w sprawie umów sprze-
daży oraz umów dostawy między
jednostkami gospodarki uspołecz-
nionej (Monitor Polski nr 36, poz.
218).

Uchwała ustala nowe zasady
1 tryb postępowania przy zawiera-
niu umów sprzedaży i umów do-

stawy między jednostkami gospo-
darki uspołeczninej w obrocie

krajowym jak też umów związa-
nych z obrotem z zagranicą oraz

zasady zawierania i wykonywa-
nia tych umów.

W celu organizowania i uspra-
wniania obrotu towarowego jed-
nostki nadrzędne mogą zawierać

między sobą porozumienia. w

sprawie współpracy i ustalać w

nich tryb, w jakim podległe lub
nadzorowane jednostki gospodar-
ki uspołecznionej będą zawiera-

ły umowy, a także określać szcze-

gólne uprawnienia i obowiązki
stron. Postanowienia porozumień
określające sżczególne uprawnie-
nia i obowiązki stron wiążą pod-
ległe lub nadzorowane jednostki
gospodarki uspołecznionej w ich
stosunkach umownych, jeżeli
strony w umowie wyraźnie tak

ustalą.
Porozumienie w sprawie współ-

pracy może być zawarte również

bezpośrednio między kupującym
a sprzedawcą oraz między jedno-
stką nadrzędną jednej ze stron

a drugą stroną.
Przede wszystkim jednak u-

chwała ustala nowe ogólne wa-

runki umów sprzedaży i umów

dostawy między jednostkami go-
spodarki uspołecznionej, ogłoszo-
ne jako załącznik do uchwały.

„Ogólne warunki umów" skła-

dają się z przepisów ogólnych
i szczególnych, które w 120 pa-

ragrafach regulują następujące
zagadnienia: l)sposób zawierania

umów, 2) warunki zmiany i roz-

wiązania umowy, 3) zasady wyko-
nywania umów, 4) rękojmię sprze-
dawcy za wady fizyczne towaru,
5) gwarancję producenta, 6) odpo-
wiedzialność odszkodowawczą za

niewykonanie lub nienależyte
wykonanie urnowy, 7) umowy
sprzedaży i. umowy dostawy to-

warów przeznaczonych na eks-

port, wreszcie 8) umowy sprze-
daży towarów pochodzących z

importu.
Wraz z wejściem w życie u-

chwały. i nowych „Ogólnych wa-

runków umów sprzedaży i umów

dostawy między jednostkami go-
spodarki uspołecznionej" traci
moc szereg dotychczasowych ak-
tów normatywnych z tej dzie-

dziny.

UPOWAŻNIENIE
DLA MINISTRÓW
DO USTALENIA

NIEKTÓRYCH OGÓLNYCH
WARUNKÓW I WZORÓW

UMÓW
Uchwałą nr 193 z dnia 3 sierp-

nia 1973 r. (Monitor Polski Nr 36,

poz. 219) Rada Ministrów upo-

ważniła wymienionych w niej mi-

nistrów do ustalenia ogólnych
warunków i wzorów określonych
umów (m.in.- umów komisu i u-

mów agencyjnych, umów o pra-

ce geologiczne, o świadczenie

usług magazynowych, o prace

projektowe, o wykonywanie in-

westycji 1 remontów budowla-

nych, o prace naukowo-badawcze,
umów składu, umów kontraktacji
1 innych).

Zarządzenia ministrów ustala-

jące ogólne warunki umów po-

winny być ogłoszone w Monito-

rze Polskim.

Opracowała
STANISŁAWA ZIEllNSKA

Mamy w kraju aktualnie

w sezonie letnim 1750

tys. miejsc noclegowych
we wszelkiego rodzaju
obiektach turystycznych:
500 tys. w obiektach o-

gólnodostępnych, 480 tys.
w domach wypoczynko-
wych zakładów pracy i

FWP oraz 770 tys. w o-

biektach kolonijnych. W

ub. roku z różnych form

wypoczynku skorzystało
3 min obywateli. W tym
roku będzie znacznie

więcej. Zgodnie z a-

nalizami, prowadzonymi
przez związki zawodowe

na skierowanie wczaso-

we reflektowałoby ok. 20

min osób. Tymczasem ba-

za związkowa umożliwia

spędzenie dwutygodnio-
wego urlopu zaledwie

1/3 reflektujących. Obli-

czono, że co 10 statysty-

czny Polak przebywa na

wczasach, co 6—7 korzy-
sta z wczasów pracow-

niczych, co 13 spędza ur-

lop turystyczny, co 5

dziecko bawi na kolo-

niach, a 37 proc. ludności

w ogóle nie wyjeżdża na

urlopy.

TO wyjeżdża na wczasy? Trze-
ba przyznać, że z roku na rok
zmienia się skład socjalny

wcżasowiczów. Największy procent
stanowią pracownicy umysłowi za-

rabiający powyżej 2 tys. złotych.
Na wczasach pracowniczych w o-

środkach zakładowych pracownicy
zatrudnieni w produkcji w roku u-

bieglym stanowili 60—70 proc.
odpoczywających, w ośrodkach
FWP — 50 proc. Co drugi wczaso-

wicz — według statystyk FWP —

to. robotnik. Również w ośrodkach

zakładowych na wczasach rodzin-

nych większość stanowią robotnicy.
Sytuacja w dziedzinie wypoczynku,
zwłaszcza robotnikowi wyraźnie się
poprawiła, ale nie w odniesieniu do
skali potrzeb...

„WCZASY POD GRUSZĄ"

Najbardziej realną drogą zmniej-
szenia rozpiętości między potrzebami
a możliwościami jest skierowanie

części narastającej fali turysty-cz.no-
-wezasowej ku wsi. Tam w ma-

lowniczych okolicach kraju, z dala
od zatłoczonych i dużych ośrodków

turystycznych setki tysięcy ludzi

mogłyby zażywać wywczasów zdro-

wych, spokojnych i stosunkowo ta-

nich. Wielka to szansa, szczególnie
dl£ ludzi z aglomeracji miejskich,
dla rodzin z małymi dziećmi, które
nie zawsze mogą sobie pozwolić na

pokrycie kosztów w ośrodkach wcza-

sów pracowniczych.

Zainteresowanie urlopem „pod
gruszą" jest wielkie. Wzrasta liczba

wyjeżdżających ńa wieś rodzin ro-

botniczych. Nie stronią od niej także
ludzie, których stać na pobyt w So-

pocie, Świnoujściu, Krynicy, Zako-

panem, a nawet w Bułgarii czy Ju-

gosławii. Można zaryzykować twier-
dzenie, że wypoczynek na wsi prze-
żywa renesans popularności.

Spośród 40 tys. gromad, które ze

względu ria walory ' krajoznawcze
i klimatyczne: urozmaiconą rzeźbę
terenu, obfite lasy, bogactwo jezior,
oraz różnorodność fauny i flory
spełniać mogą funkcje rekreacyjne,
tylko w 10 tysiącach są warunki do

przyjmowania wczasowiczów. Dy-
sponują one w sumie około pół mi-
lionem • miejsc noclegowych, gdy
tymczasem — z braku inicjatywy
władz lokalnych, zwłaszcza urzędów
gminnych — na wsi wynajmuje się
około 76 tys. kwater, czyli wyko-
rzystuje się zaledwie 15 proc. możli-
wości. Wynająć pokój i mieć zapew-
nione wyżywienie można faktycznie
tylko w kilkuset wsiach. Ogromna
większość nie jest bowiem przygoto-
wana na przyjęcie wczasowiczów, nie

dysponuje bazą gastronomiczną, sie-

cią sklepów i placówek kultural-

nych oraz sportowych.
GKKFiT — koordynujący wszy-

Ważną rolę na „wczasach pod pruszą" odgrywa żywienie. Apetyt wczasowiczów podnoszą nie tylko dobre dania,
ale i estetyczne wnętrza góspód oraz sympatyczne kelnerki, często.ubrane w polskie stroje ludowe.
Na zdjęciu: „Karczma pod "Klitką" w Słupsku; swoją sławę w Polsce i w Europie zawdzięcza znakomitej kuchni,
umiejętnemu wykorzystaniu walorów architektury ludowej oraz sprawnej obsludzę. Foto CAF

stkimi poczynaniami zmierzającymi
do rozwoju tego, rodzaj u usług na

wsi — po przeprowadzeniu bardzo o-

strej selekcji, poklasyfikowal wybra-
ne miejscowości na wsie o znaczeniu

międzynarodowym, krajowym i lo-

kalnym: wsi o znaczeniu między-
narodowym jest 7, ogólnokrajowym
— 75 i regionalnym — 326. Nie jest
to rejestr ani psłny, ani dokładny.
Pozwala jednak wnioskować, że co

50 wieś gości u siebie wczasowiczów.

W bież. roku odnotowano dalszy
50-procentowy wzrost ilościowy
kwater na wsi. Oczywiście • ta' śred-
nia nie rozkłada się równomiernie
na wszystkie województwa. Widocz-

nymi osiągnięciami w tworzeniu ba-

zy wypoczynku na wsi mogą się po-
chlubić województwa: bydgoskie,
krakowskie, gdańskie, łódzkie, zielo-

nogórskie, poznańskie i rzeszowskie.

Wciąż jeszcze opieszale przebiega
ten proces w białostockim, olsztyń-
skim, szczecińskim, wrocławskim i

opolskim — województwach zna-

nych z walorów turystycznych.

Awans do rangi wsi letniskowej
nie jest sprawą prostą. Rzecz bowiem,
nie w nazwie, lecz w tym, co się
pod nią kryje. Naturalnie jeśli wieś
chce mieć korzyści z udzielania go-
ściny, musi się do niej odpowiednio
przygotować. Doświadczenia ubieg-
łych lat wskazują, że korzyści te o-

siąga się przez zagwarantowanie
wczasowiczom ' pomieszczeń' miesz-

kalnych, placówek handlowych, kul-

turalnych i obiektów sportowo-wy-
poczynkowych.

Jakie są te korzyści?

Wczasy „pod gruszą" stanowią nie-

wątpliwie szansę aktywizacji gospo-
darczej i kulturalnej', która pośred-
nio wpływa' dodatnio również na

produkcję rolną. Dochody z organi-
zacji wczasów stają się uzupełnia-
jącym źródłem budżetów rodzinnych
i to źródłem nie do pogardzenia. Da-

ją też zastrzyk pieniędzy na zakup
sprzętu rolnego i materiałów bu-

dowlanych. We wsiach letniskowych
podnosi się ogólnie estetyka, stan-

dard i higiena życia, wiele z nich

zdobyło się już na' kanalizację i wo-

dociągi.

Przede wszystkim rejestruje się w

wielu duże ożywienie ruchu budow-

lanego. Powstają nowe zabudowania

mieszkalne, w których z reguły prze-
znacza się kilka pomieszczeń dla
wczasowiczów. Udziela się naw'et ze-

zwoleń prywatnym osobom na bu-

dowę i prowadzenie 50-miejscowych
hoteli i zatrudniania do 15 pracow-
ników. Oddziały Banku Rolnego
przyznają rolnikom kredyty w wy-
sokości 30 do 70 proc. wartości jna-
teriałów budowlanych na budowę

domów mieszkalnych. SOP udziela
także pożyczek na remonty pomiesz-
czeń przeznaczonych dla letników.

Letnie przyjazdy nie pozostają bez

wpływu na aktywizację wiejskiego
handlu, gastronomii oraz innych u-

sług. Corocznie przed sezonem wsie
letniskowe wzbogacają się o nowe

placówki handlowe i gastronomiczne.
Nawet najnowocześniejsze udo-

godnienia cywilizacyjne na dzisiej-
szej wsi są dostępne. Prawie wszę-
dzie jest elektryczność, wszędzie
można dojechać publicznymi środ-
kami lokomocji. Coraz gęściejsza jest
sieć telekomunikacji, placówek
ochrony zdrowia itp. Niedostateczny
i nierównomierny rozwój wsi letni-

skowych powoduje jednak, że jedne
miejscowości nie zarabiają na let-
nikach wcale, a inne aż nadto.

Chcąc przyciągnąć gości, trzeba

szczególnie- dbać w Tównej mierze
0 rozwój komunikacji, o drogi wew-

nętrzne i dojazdowe. Zły stan dróg
powoduje, że turysta, zwłaszcza zmo-

toryzowany będzie wieś omijał.

KOMU WYŻ, KOMU NIŻ?

W wielu wsiach kwatery są
wprawdzie na dobrym poziomie, ale

gospodarze mają skłonności do „upy-
chania" jak największej liczby wcza-

sowiczów we wszelkich, nawet naj-
mniejszych pomieszczeniach.

Wielu gospodarzy wyraźnie też

przecenia swoje usługi. W ciągu pa-
ru ostatnich lat ceny pokoi prywat-
nych w bardziej atrakcyjnych wsiach
znacznie wzrosły, choć ich jakość
wcale się nie poprawiła. W Bieli-
nach czy Nowym Korczynie (w woj.
koszalińskim) każą sobie płacić za

pokój nierzadko i 3600 zł miesięcznie.
Kasinka Mała i Dobra (w pow. lima-

nowskim) przyjęły cenę od 3500—
—4000 zł. Rekord bije Rękowo
1 Strączno (w woj. koszalińskim),
gdzie górne stawki wahały się od
4200—4800 zł.

Ceny za mieszkanie u prywatnych
właścicieli windują same instytucje
turystyczne, zajmujące się organiza-
cją wypoczynku oraz zakłady pra-
cy i ogniwa związkowe. Chyba dla-

tego. że organizatorzy uspołecznio-
nych „wczasów pod gruszą" nie pła-
cą wygórowanych cen z własnej
kieszeni. Zdarza się niekiedy, że

szastają też pieniędzmi niektórzy in-

dywidualni letnicy,, organizujący na

własną rękę sobie i swym rodzinom

wypoczynek letni. Nic dziwnego, że
stali mieszkańcy regionów rekre-

acyjnych, za „porządnych gości" u-

ważają przede, wszystkim tych, ćo

przyjeżdżają na urlop własnymi sa-

mochodami i nie liczą się z wydatka-
mi. '

Wiele miejscowości, szczególnie w

górach i' nad morzem zostało roz-

parcelowanych między FWP,
POSTiW i „Gromadę". Organizacje
te kontraktują u chłopów co lep-
sze pokoje i bez żadnych zabiegów
sprzedają je wczasowiczom. To pro-
ste pośrednictwo znacznie pódraża
koszty pobytu na wsi. Wiele .więc
osób woli szukać „wczasów pod gru-
szą" na własną rękę. Jednakże już
do coraz większej liczby wsi wcza-

sowicze przyjeżdżają ze skierowa-
niami. Natomiast indywidualnemu
letnikowi coraz trudniej znaleźć od-

powiednią kwaterę po przystępnych
cenach. A przecież wynajem pokoju
bezpośrednio- u chłopa jest dla mie-
szkańca miasta nie tylko tańszy, ale

pozwala na swobodniejszy wybór
terminu, ulokowanie się z całą ro-

dziną, oderwanie od grupy. Byłoby
pożądane, aby i ci „indywidualiści"
mogli znajdować dla siebie miejsce
pod letnim słońcem bez pośredników.

Jeszcze trudniejsze i kosztow-

niejsze niż kwatery śtalo się wy-
żywienie. W ponad 3,5 tysiącach wsi

istnieją zakłady gastronomiczne
i blisko 3 tys. punktów sprzedaży po-
siłków. W wielu zakładach gastro-
nomicznych wprowadzono stołowa-
nie abonamentowe, zadbano o este-

tyczny wygląd wnętrz i wzorowy
porządek. Wczasowicze mogą także

korzystać dodatkowo z usług tzw.

„małej gastronomii" (rożnów, sma-

żalni itp.). Bywają też jeszcze gospo-
dy czy bary odstraszające- nietrzeźwą
klientelą.

Słabo rozwija się-prywatna baza

żywieniowa, która miała wypełniać
istniejące luki w sieci uspołecznio-
nych zakładów gastronómicźnych.
Najwięcej jadalni tego typu przyby-
ło w Krakowie. A przecież władze

administracyjne bez trudności po-
zwalają na wydawanie do 30 obia-
dów bez opłacania podatku. Mogćj
oni także prowadzić tzw. „gastro-
punkty" na podstawie umów zawie-

ranych z • właściwymi terenowo

spółdzielniami.
Miast prostego i je.dnodaniowego,

lecz smacznego posiłku prywatne
„gastropunkty" i jadłodajnie przy-

gotowują żle i serwują niewspół-
miernie dużo, nie dbając o możli-
wości przerobowe kuchni. Poważnym
mankamentem tej prowizorycznej
gastronomii są warunki, często anty-
sr.nitarne. Mimo, że sprawy te na-

dają się do skierowania' do kole-

gium dla wykroczeń, właściciele pry-

watnych czy ajencyjnych, placówek
masowego żywienia „jakoś", dają so-

bie radę z przeprowadzanymi lu-

stracjami..
W pozyskaniu dobrej opinii przy-

jezdnych z powodzeniem konkurują
z uspołecznionymi placówkami ga-
stronomicznymi gospodynie prowa-
dzące kuchnie domowe. Kuchnie ta- •

kie okazują śię szczególhie niezbędne

we wsiach n,ie posiadających go«P<5d.
Obowiązkiem gminnej spółdzielni
jest zapewnienie tym gospodyniom
potrzebnych produktów żywnościo-
wych. Bez pomócy w wyposażeniu
kuchni oraz organizowaniu zakupów
żywności, gospodynie nie chcą się
podjąć przygotowywania posiłków
dla wczasowiczów. Trudno im się
dziwić, zwłaszcza że również wła-
dzom powinno zależeć na organizo-
waniu żywienia letnich gości. Spora
część letników często żywi się wła-

snym sposobem. Jeśli mają dostęp
do kuchni, sami przygptowują po-
siłki; najchętniej korzystając z pro-
duktów gospodarzy. Niestety, szcze-

gólnie w województwie krakowskim

ceny masła, mleka, sera czy jajek,
nie mówiąc już o drobiu, jarzynach
i owocach, są w okresie wakacji
wyższe, niż np. .w Krakowie czy na-

wet w Warszawie.

*

Jak amatorzy wiejskich urlopów
spędzają wieczory lub dni niepogo-
dy? Organizacje turystyczne propo-
nują dwojakie rozwiązanie tego pro-
blemu; albo pozostawiają wczasowi-
czów w całkowitym spokoju, albo

organizują wycieczki, występy zespo-
łów rozrywkowych itp. atrakcje. W
obu przypadkach można łatwo po-
paść w skrajność. Zarówno „zaba-
wianie na siłę", jak i pozostawienie
wczasowiczów sam na sam z nudą
słotnych dni nie jest rozwiązaniem.
Wypoczywający „powinni mieć moż-
ność korzystania z wycieczek, kąpie-
li, sprzętu wodnego, gier towarzy-
skich, biblioteki, czytelni, klubu z

telewizorem, cży nawet sali do tań-
ca. W żadnym . przypadku lato w

miejscowościach letniskowych nie
może być okresem ogórkowym, jeśli
chodzi o imprezy kulturalne. Na ra-

zie jednak w wielu miejscowościach
wczasowych na wsi jedyną placów-
ką kulturalną jest Klub Prasy
i Książki.

Nader rzadko wykorzystuje się
sposobność zaprezentowania tury-
stom'bogatej, różnorodnej twórczo-
ści ludowej przez organizowanie np.
festiwalu lub wystaw, a przecież w

wielu okolicach działają ciekawe ze-

społy muzyczne, taneczne, nie brak

rzeźbiarzy, garncarzy, hafciarek itp.
Rzadko, jak rodzynki w cieście, po-
jawiają się takię pomysły,, jak np.
konkurs na malowanie chat wiej-
skich.

LATO PEŁNE WNIOSKÓW

Rozwój wsi letniskowych wyma-
ga przede wszystkim odpowiedniego
klimatu wśród aktywu wiejskiego.
Tam, gdzie istnieje taki klimat, wsie

rozwijają się pomyślnie ku indywi-
dualnemu i społecznemu pożytkowi.
Niestety, wiele gminnych rad naro-

dowych tralćtuje „wczasy pod gru-
szą" jako prywatną sprawę zainte-

resowanych gospodarzy. i urlopowi-
czów.

W ciągu 29 lat powstawały różne

koncepcje zagospodarowania tury-
stycznego wsi. Dokument, z którego
wynikałoby, gdzie będą zlokalizowa-
ne obiekty rekreacji zbiorowej, gdzie
umieści się placówki obsługi tury-
stycznej, gdzie stworzy się zabudowę
wśi o charakterze regionalnym z

atrakcyjną architekturą i wyposaże-
niem wnętrz — nie został-dotych-
czas opracowany. Istnieją najwyżej
lokalne plany zagospodarowania tu-

rystycznego. Dobre i to, gdyby te

programy były realizowane. Poczy-
naniom w tej dziedzinie najczęściej
towarzyszy improwizacja.

Dla wielu inwestycyjnych przed-
sięwzięć można by znaleźć partnerów
wśród przedsiębiorstw, przemysło-
wych, których załogi szukają miejsc
na»-'urządzenia wczasowisk. Niemałą
też rolę w tworzeniu ośrodków

wczasowych mogą odegrać niektóre

większe zakłady pracy obejmujące
patronat nad wybranymi miejsco-
wościami — „kandydatkami" do
miana wsi letniskowych.

Szczególnie słabą stroną wczasów
na wsi stały się — jak już wspom-
nieliśmy — koszty zarówno wynajmu
pokoi, jak i wyżywienia. Ceny tych
usług dyktowane są jednostronnie,
gdyż. popyt znacznie • przewyższa po-
daż. I tak będzie dopóty, dopóki w

regionach wypoczynkowych nie zo-

stanie zorganizowana odpowiednia
do potrzeb sieć placówek handlo-

wych, dopóki nie wytworzy się zdro-
wa ekonomicznie i społecznie kon-

kurencja w świadczeniu usług wcza-

sowo-turystycznych. Sprawa cen

i kosztów wymaga regulacji i kon-
troli ze strony właściwych organów.
W przeciwnym razie i ta forma spę-
dzania urlopu stawać się będzie co-

raz bardziej niedostępna dla prze-
ciętnie zarabiającego obywatela.

Jeszcze dwie sprawy w masowym
ruchu turystycznym są nieodzowne.

Wydawnictwa dostarczające potrzeb-
nych wczasowiczowi wiadomości
r punkty informacyjne, gdzie tego
rjidzaju wydawnictwa można otrzy-
mać, bądź uzyskać bezpośrednio wy-

czerpujące wskazówki. Często ini-

cjatywa gromad w tej sprawie jest
znikoma. Są także ośrodki informa-
cji, które nie przykładają należytej
uwagi do spraw organizacji wczaso-

wego pobytu na .wsi, lecz ogranicza-
ją się jedynie do podawania adre-
sów atrakcyjniejszych miejscowości.
Brakiem' dostatecznej i wyczerpują-
cej- informacji można tłumaczyć sła-
be wykorzystanie miejsc w wielu

atrakcyjnych miejscowościach np. w

Białostockiem tylko w granicach 50

proc.
Dobra informacja jest niewątpli-

wie warunkiem tworzenia się no-

wych skupisk wsi letniskowych- od-

krywania nieznanych jeszcze możli-
wości wzbogacenia tym stosunkowo

niedrogim sposobem — naszego
wczasowego stanu posiadania, wciąż
jeszcze bardzo skromnego w sto-

sunku do potrzeb.
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JEDNOSTKI INICJUJĄCE

YPEŁNIĆ
AMY?

JERZY DZIĘCIOŁOWSKI

SIEDEM
miesięcy to niezbyt wiele

w życiu przedsiębiorstwa z tra-

dycjami działalności przemysło-
wej. Tyle czasu upłynęło od wpro-
wadzenia nowego systemu ekono-

miczno-finansowego w WSK Mie-
lec. Jednocześnie jednak jest to ok-
res dostatecznie długi, by zaprawieni
w różnych gospodarczych bojach
pracownicy Wytwórni mogli poczy-
nić obserwacje dotyczące funkcjo-
nowania nowego systemu.

CO SIĘ PODKREŚLA?

Wprowadzenie nowego systemu
zmieniło utarte sposoby podchodze-
nia do kwestii gospodarczych. Zbu-
rzona została „święta" dotychczas
zasada walki o jak najniższy plan.
Czas poświęcony do tej pory na

„przetargi" z jednostkami nadrzęd-
nymi o jak najkorzystniejsze wska-

źniki, przeznaczony został na analizę
otrzymanych zadań, w której pod-
stawową sprawę stanowiła odpo-
wiedź na pytanie: jak zrobić więcej
1 czy się to przedsiębiorstwu opłaci?

Być może jest to odnotowywanie
obserwacji banalnej, jako że nowe

zasady tak właśnie skonstruowano,
by skłaniać do wzrostu produkcji
dodatkowej, od której zależą osta-

teczne rozmiary funduszu płac. Ale,
jeśli nawet tak to ktoś odbierze, nie

lekceważyłbym owego odwrócenia

dotychczasowego porządku rozumo-

wania. Utartych sposobów postępo-
wania, nie zmienia się bowiem ani

łatwo, ani tym bardziej szybko, a

jeśli coś takiego ma miejsce, to dla

skutecznego gospodarowania jest to
rzecz bezcenna.

„Zaczęliśmy również na własna

rękę szukać możliwości lokowania

większej ilości naszych wyrobów na

rynkach zagranicznych. Przedsię-
biorstwu przestała wystarczać
współpraca z dotychczasowym apa-
ratem handlu zagranicznego. Tnk
właśnie narodził, się eksport elek-

trycznych wózków akumulatorowych
„Mele.v" nazywanych powszechnie,
z racji przeznaczenia, wózkami gol-
fowymi. Centrala handlowa nie wi-
działa możliwości ich zbytu. Gdyby
to miało miejsce w okresie „wskaź-
nikowego" systemu zarządzania
przedsiębiorstwem, nie robilibyśmy
tych wózków, bo czulibyśmy się roz-

grzeszeni. "

Nowy system uczy myślenia ka-

tegoriami nie roku, ani nawet nie

pięciu lat, a zmusza do stawiania

sobie pytania: co będzie za lat kil-

kanaście?

„Powiedzmy sobie szczerze, do-

tychczasowe plany pięcioletnie były
wypadkową planpw rocznych. Z tym
skończyliśmy. Musimy myśleć kate-

goriami lat. Tu nie chodzi o trzy
łata, na który to okres ustalona zo-

stała relacja „R". Trzeba brać pod
uwagę okres znacznie dłuższy. Przy-
gotowanie decyzji produkcyjnych
uwzględniających długi horyzont
czasowy ma rozstrzygające znaczenie
dla wyników, które osiągnie zakład,
a tym samym korzyści jakie będzie
miała jego załoga. Ustaliliśmy, że

każdy z asortymentów, którego pro-
dukcję będziemy kontynuować lub

rozpoczynać musi się liczyć na rynku
przynajmniej 10 lat".

Profil produkcyjny WSK Mielec

wygląda obecnie następująco: pro-
dukcja lotnicza — 54 proc., aparatu-
ra paliwowa i silniki wysokoprężne
— 33 proc., isamocliody-chłodnie —

6 proc. Reszta, to wózki „Melex"
(w liczbach bezwzględnych oznacza

to 10—12 tys. sztuk). W owej li-

czącej sobie ponad 54 proc. pVoduk-
cji lotniczej, mieści się najpopular-
niejszy'dotąd polski samolot „AN-2".
Jest to samolot — ewenement świa-

towy, jeśli chodzi o długość produk-
cji jednego modelu, który zakasował
nawet słynną z długiego żywota „Da-
kotę". Ale i rekordowy „AN-2" nie

jest wieczny. Jego dni są policzone.
Następcą „AN-2" ma być M-15, sa-

molot w stu procentach przeznaczo-
ny dla potrzeb rolnictwa (w odróż-
nieniu od wielozadaniowego
„AN-2"), który obok oryginalnej
konstrukcji ma być rewelacją tak

pod względem osiągnięć silnika jak
i efektywności innych rozwiązań.
Mimo to w Wytwórni nie panuje
błogostan:

„Produkcja lotnicza stanowi ponad
połowę całości produkcji. W tej Sy-
tuacji nie będziemy spać spokojnie
dopóki M-15 nie uzyska uznania na

jakie zasługuje, potwierdzonego od-

powiednimi kontraktami. Ale nawet

wtedy ani na chwilą nie wolno nam,

będzie zapomnieć o naszej struk-
turze produkcji. Musimy stać się
bardziej elastyczni, bardziej dostoso-
wani. do zmieniających się potrzeb
rynku. Dlatego właśnie staje się
możliice zrobienie w riqgu roku
10 tys. wózków „Mete.r", stąd
możliwe są takie zamierzenia jak
przygotowanie ,,z niczego" w ciągu
3 miesięcy modelu miejskiego samo-

chodu o napędzie elektrycznym. Z

punktu widzenia nowych zasad, dy-
skusja, jaka miała miejsce w swoim

czasie, czy Wytwórnia powinna zaj-
mować się produkcją samochodów-
-chłodni, skoro ma do tego warunki,
a rynek odc.ruwa ogromny deficyt
tych samochodów, czy pchać się w

monokulturę lotniczą, wydaje' się po
prostu śmieszna".

Z uznaniem mówi się o stworze-
niu możliwości daleko swobodniej-
szego niż dotychczas dysponowania
funduszem przedsiębiorstwa. Troja-
kiego rodzaju wynikają z tego ko-

rzyści. Po pierwsze, istnieje szansa,
że decyzje dotyczące celów na jakie
przeznaczone zostaną środki wypra-
cowane przez przedsiębiorstwo będą
w pełni trafione. Po drugie, obar-
czenie odpowiedzialnością, za ich roz-

dysponowanie kierownictw przedsię-
biorstw sprawia, że ogląda się każdą
złotówkę trzy razy, zanim się ją wy-
da. W warunkach, kiedy jednostka
zwierzchnia decydowała na co mają
być wydane fundusze przedsiębior-
stwa, dyrekcjom przedsiębiorstw
mogło być obojętne czy jest on dob-
rze czy źle wykorzystany, bo zawsze

n^ożhą .było powiedzieć, że kto inny
a 'ffm Ifecyflo^wał.1Po trzeci!' vf?e-
S^erpowstaiy^WaftfftKT~do wiązania
zadań produkcyjnych z pozaproduk-
cyjnymi. Przez z górą 30 łat pracy,
licząca dziś IR tysięcy ludzi Wytwór-
nia dorobiła się jednego ośrodka wy-

poczynkowego. Znaczna swoboda dy-
sponowania funduszem przedsiębior-
stwa stwarza podstawy do zmienie-
nia tej sytuacji na lepsze.

Zwiększone uprawnienia i możli-
wości spowodowały odczuwalny
wzrost zainteresowania załogi bie-

żącymi wynikami i tym co może
czekać w przyszłości Wytwórnię. Za-

częło się rodzić coś co można nazwać

niepokojem o losy zakładu. Przy tym
ludzie coraz bardziej zdają sobie

sprawę z tego, że przyszłość fabryki
została złożona w ich ręce. Ta at-

mosfera stanowi właściwe podłoże
dla wzrostu wydajności pracy opar-

tej na zdrowych zasadach, to znaczy

wewnętrznie zaakceptowanych przez
samych robotników.

Konkretnym wyrazem zaintereso-
wania tym co się dzieje w fabryce
i pojmowania po swojemu w niej
roli, są pytania kierowane wprost
do kierownictwa przedsiębiorstwa.

„Zebrania produkcyjne nabrały
nowej treści. To nie jest już prze-

kazywanie suchych statystycznych
danych. Ludzie chcą wiedzieć jak
dyrekcja gospodarzy środkami, sami

zaczynają podpowiadać jakie widzą
możliwości najefektywniejszych roz-

wiązań".

Warta odnotowania jest zasadnicza
zmiana charakteru posiedzeń samego
zarządu firmy. Dotychczas sprowa-
dzały się one do konfrontowania
stopnia realizacji wskaźników z za-

łożeniami. Dyskusja, jeśli w ogóle
do niej dochodziło, miała za temat
kwestie techniczne. W tej chwili u-

waga koncentruje się w sposób nie-

podzielny na problemach ekono-

micznych.

„Na wszystkich szczeblach, aż do

robotnika włącznie domaga się co-

dziennej informacji ekonomicznej o

wynikach przedsiębiorstwa, jego
trudnościach, o tym co trzeba zrobić.

Wszystko co jesteśmy w stanie zdzia-

łać obecnie, to dostarczyć raz na

miesiąc biuletyn ekonomiczny. Nie

mamy możliwości szybszego prze-

tworzenia danych. Aż piszczy spraiua
komputeryzacji. Nie uciekniemy już
od tego".

Nowy system, jak zauważa się w

WSK Mielec, „trafił również w od-

powiedni etap rozwoju społeczno-go-
spodarczego przedsiębiorstwa". 2.500

pracowników Wytwórni uczy się w

różnego typu szkołach, 500 osób stu-

diuje. Ci ludzie oczekują nie sloga-
nów o wydajności, a chcą mieć w

rękach nowoczesne mechanizmy,
dzięki którym można by było efek-

tywnie gospodarować, odnosząc je-
dnocześnie osobiste korzyści i saty-
sfakcje.

WYPEŁNIANIE RAM

Sprawdzanie się ogólnych założeń

nowego systemu bynajmniej nie

przesądza sprawy jego skutecznego
działania w konkretnym przedsię-
biorstwie. Nowy system daje bowiem

tylko ramy, które każda organiza-
cja gospodarcza wypełniać musi taką
treścią jaka w jej warunkach jest
najodpowiedniejsza.

Podstawowa sprawa: jak doprowa-
dzić nowy system już nie do posz-
czególnych stanowisk roboczych, a-

le choćby do większych wydziałów.
System sprawdza się jeśli chodzi o

całą organizację gospodarczą. Ale co

odpowiedzieć szefowi wydziału za-

trudniającego 3 tys. ludzi, który mó-
wi : „Dobrze, ja mogę dać większą

produkcję, ale powiedzcie mi ile moi
ludzie dostaną, jeśli ostro popracu-

ją". Takiej odpowiedzi na razie nikt
nie może udzielić, bo zarobki są wy-

padkową tego co wypracował cały
zakład, a nie odzwierciedleniem wy-
siłku jaki mogłyby wnieść poszcze-
gólne wydziały. Problem ten, który
w praktyce oznacza sięganie do je-
szcze nie „ugryzionych" rezerw, pró-
bowano rozwiązywać w WSK Mielec,
wprowadzając nowe zasady w całości
w trzech wybranych wydziałach.
Rozwiązanie to okazało się jednak
nieskuteczne.

Następny problem — możliwości

oceny etepaomii^lj^ge^zjjl-; jięgfg:*

nach przedsiębiorstwa. Jak tę kwe-

stię rozwiązać? Jak sprawdzić w po-

rę czy decyzje były właściwe? Nie
ma żadnych wzorców. W WSK Mie-
lec zamierza się zacząć rozwiązywać
ten problem od utworzenia stano—
wiska specjalisty do spraw postępu
ekonomicznego, który posługując się
służbami ekonomicznymi, starałby
się kontrolować trafność dokonywa-
nych wyborów. Oznaczałoby to jed-
nocześnie rozsadzenie dotychczaso-
wego układu, w jakim działały służby

ekonomiczne w Wytwórni za ciasne-

go w stosunku do tego co już się
robi i co trzeba będzie robić w przy-
szłości. To, że jednocześnie podnie-
sie się rolę i znaczenie służb eko-

nomicznych — jest oczywiste.
Niezwykle ważne zagadnienie, któ-

re wymaga szybkiego i trafnego roz-

wiązania, to w jaki sposób podawać
załodze zadania, osiągane rezultaty
i być jednocześnie w zgodzie z tym
czego chce i oczekuje załoga. Wszy-
stko jest dobrze dopóki jest dobrze.
Ale cudów nie ma. Muszą być okre-

sy zwolnionego rozwoju, nawet

przejściowego regresu wynikającego
bądź to z przestawiania produkcji,
bądź zmian na rynku. Co w takiej
sytuacji ma stanowić ów czynnik
motywacyjny dla szczególnie pożą-
danego zwiększonego wysiłku? To
stawia przed kierownictwem Wyt-
wórni już teraz zadania dostosowa-
nia propagandy ekonomicznej -do

zmienionych warunków. Do tej pory
nikt się propagandą ekonomiczną nie

przejmował. Teraz musi być ona ta-

ka, jakiej oczekuje załoga. Jedna

sprawa nie ulega wątpliwości: nie

będzie można nie podawać na bie-

żąco zadań i wyników.

Nie jest tajemnicą, że nowy sy-
stem w dość istotny sposób zmienił

pozycję organów samorządowych w

jednostkach inicjujących. I na tym
polu przychodzi więc szukać takiej
formuły dla działania przedstawi-
cielskich organów robotniczych, by
system mógł funkcjonować i organy
te mogły wypełniać swoje statutowe

obowiązki. W WSK Mielec wysunięto1

dokonywały- -rozliczania poszczegól-
nych ogniw w zakładzie, oczywiście
z włączeniem dyrekcji, z wkładu jaki
wniosły w ogólny wynik ekonomicz-

ny.

Skuteczność działania nowego sy-
stemu zależeć więc będzie przede
wszystkim od tego. jaką treścią wy-

pełnią same przedsiębiorstwa owe

ekonomiczno-finansowe ramy zarzą-
dzania nakreślone przez rządową ko-

misję. Nikt od tego kierownictw

przedsiębiorstw nie zwolni, bo po

prostu nie może zwolnić. Trzeba szu-

kać samemu.

W WSK Mielec uważa się, że wie-
le spraw wymaga jeszcze dopraco-
wania. Co się wymienia przede wszy-
stkim?

DO CZEGO ZMUSI ŻYCIE?

Zastrzeżenia budzą przepisy finan-
sowe ustalające wysokość oprocen-
towania środków własnych na pozio-
mie 3 proc.

Precyzyjnego opracowania wyma-
ga wniosek kredytowy, jako że od

pozostawionego do dyspozycji przed-
siębiorstwa kredytu bank pobiera 2

proc. prowizji, a od wykorzystanego
— 6 proc.

W przypadku braku środków nowy
system stwarza możliwość korzysta-
nia z kredytu przejściowego, opro-
centowanego jednakże w wysokości
10 proc. Ocenia się, że ponad dwu-
krotne zwiększenie odsetek w sto-
sunku do obowiązujących do niedaw-
na zasad spowodowało w zapale szu-

kania hamulców przed nadmiernym
Inwestowaniem — wylanie przysło-
wiowego dziecka z kąpielą.

Ponownego przemyślenia i bar-

dziej elastycznego rozwiązania wy-

magać będzie sprawa udziału cen

transakcyjnych w tworzeniu produk-
cji dodanej. W przedsiębiorstwie o

dużym udziale produkcji na eksport
wartość sprzedaży w cenach realiza-

cji (transakcyjnych) uzależniona jest
— zwłaszcza w krajach strefy dola-

rowej — nie tylko od korzystnego
zawarcia kontraktu z odbiorcą za-

granicznym, ale również odJ stabil-
ności kursu podstawowego waluty
kontraktowej. W związku z dewalu-

acją dolara przedsiębiorstwo otrzy-
muje obecnie o 30,3 proc. złotych
obiegowych mniej za każdą jednostkę
dolarową niż pierwotnie. Ma to bez-

pośredni wpływ na produkcję doda-

ną, ponieważ przy tym samym na-

kładzie kosztów osiąga się znacznie

niższą wartość sprzedaży. Uwzględ-
niając zaś, że produkcja dodana ma

bezpośredni wpływ na fundusz płac,
w warunkach niezmienionej zasady

w rozliczeniach, dewaluacja dolara

bije WSK Mielec, pomimo iż stara

się ona dać jak najwięcej wysokiej
jakości towarów na eksport.

A trzeba do tego dodać, że w ślad
za dewaluacją dolara nastąpił wzrost

kursów podstawowych innych walut
zachodnich — co przy koniecznych
często zakupach materiałów w tych
krajach (realizowanych także w ce-

nach transakcyjnych) — podnosi do-
datkowo koszty produkcji.

Nowy system ekonomłczno-flnan-

gowy, obok wprowadzenia odmien-

nej metody wyliczania produkcji do-

danej czy wyniku finansowego spo-
wodował szereg zmian w gromadze-
niu funduszy 1 w ich rozliczeniach

z budżetem 1 centralą NBP. W kon-

sekwencji zjednoczenie stało się pod-
stawową jednostką sprawozdawczą.
Nie wpłynęło to jednakże na zmianę
obowiązku składania przez jednostki
inicjujące sprawozdań dla GUS. Co

więcej, w nowych zasadach nie ma

wskazań metodycznych, jak należa-

łoby tę kwestię rozwiązywać.

Najważniejszym jednakże proble-
mem, wnosząc z uwag jakich wysłu-
chałem w WSK Mielec, który przyj-
dzie rozwiązać autorom nowych za-

sad, będzie doprowadzenie do ich

zgodności z praktyką ustalania cen

za usługi, wyroby kooperacyjne etc.

Jeśli zakład finalny stara się o ob-

niżenie kosztów, a efekty zbiera ko-

operant, lub odwrotnie, to być może

dla bilansu w skali kraju jest to bez

znaczenia, ale z pewnością sytuacja
taka nie jest do utrzymania na dłuż-

szą metę w przypadku konkretnych
przedsiębiorstw. Jak powiadają do-

świadczeni finansiści: nie ma syste-
mu finansowego bez systemu cen.

Ale jest to temat wykraczający poza

zakres tych obserwacji.
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CO SIĘ DZIEJE
W PAWILONIE
OD STRONY POD
, Przed z górą dwoma miesiącami przedstawiając wspólnie z Te-
resą Mach niedorozwój szeregu dziedzin ekonomii, które powinny
Stanowić p,odstawę dla projektowania i stosowania systemów elek-

tronicznej techniki obliczeniowej w przedsiębiorstwach (ŻG nr

32/73 „Fundament dla ETO"), pisałem: dlatego też zazwyczaj pro-
jektanci systemów informatycznych poprzestają na prostych dzie-
dzinach ewidencji (płace,: ewidencja materiałowa, proste systemy

planowania) bądź ograniczają się do dokładnego odwzorowania w

programach istniejącego, wysoce niedoskonałego stanu organiza-
ęyjno-ekonomicznego. Byłoby rzeczą bardzo interesującą zastano-

wienie się nad tym, jak bardzo oddaliła się od ekonomii informaty-
ka, która przecież — w zastosowaniu do przedsiębiorstw przemy-
słowych nie jest niczym innym jak pewnym narzędziem dla prak-
tycznych zastosowań nauk ekonomicznych i organizacyjnych".

JERZY SURDYKOWSKI

POTEM
przyszła informacja i sy-

gnał: „może byś pojechał ' do
WSE we Wrocławiu, tam zaczy-

nają podchodzić do informatyki zu-

pełnie inaczej..."*)
Pojechałem oczywiście, choć je-

stem sceptykiem wobec wszelkich

,,zupełnie inaczej". Mało prawdo-
podobne mi ,się wydawało, by eko-

nomia, borykająca Się ze swymi
Wewnętrznymi problemami, a do

tego zamknięta w uczelnianych
jnurach, nagle dostrzegła rzeczy-
wiste potrzeby i nie wykorzy-
stane szanse informatyki. Jeszcze

trudniej spodziewać się, by infor-
jfiatyka nagle utraciła przekonanie o

swej uniwersalnej omnipotencji
1 udała się do ekonomii po naukę
1 błogosławieństwo. Pięknie się pre-

aentujący gmach komputerowej wie-

dzy, już na wyrost „kluczem do do-

brobytu" ochrzczony, wciąż pełen
jest maszyn, które niczego nie prze-
twarzają tylko mielą dane, anality-
ków, którzy niczego nie analizują,
koordynatorów, którzy koordynują
piąte z dziesiątym.

Informatyka czeka na swego Par-

kinsona, a przynajmniej na burzy-
cieli motologii.

KOWBOJE INFORMATYKI

Naistotnięjszą wadą zastosowań

informatyki "w Polsce jest jej oder-
wanie od realiów gospodarowania,
Od teorii i praktyki przedsiębiorstwa
przemysłowego. Sprzyjają temu dwa
dodatkowe czynniki.

Po pierwsze: informatyka, wystę-
pując w aureoli supernowoczesnosei,
Zawiłej terminologii, tworząc pozory
Wręcz tajemnej wiedzy, uznana zo-

stała przez wielu praktyków gospo-
darczych, nie posiadających jednak
^ostatecznego przygotowania teore-

tycznego, za uniwersalne panaceum
na wszystkie omal schorzenia i wy-
naturzenia życia gospodarczego. Po-
nieważ jednak wynaturzenia owe

piają zazwyczaj podłoże ekonomicz-
ne lub psychologiczne, nie w kompu-
terze trzeba szukać zbawcy. Kompu-
ter jednak ze swą sztuczną i dość

pieczołowicie przez niepoprawnych
chwalców podtrzymywaną aureolą
nowoczesności, pozwala stworzyć po-
bory poprawy, pozory postępu tech-

nicznego, pozory działania tam, gdzie
W istocie panuje bezwład. Tak więc
jego funkcja dekoracyjna przez wie-
lu mile została przyjęta.

Po drugie, dominujące u nas ro-

dzaje sprzętu informatycznego przy-
stosowane są przede wszystkim do

pracy w większych ośrodkach elek-

tronicznej techniki obliczeniowej,
posiadających liczny personel, wie-

lostopniową drabinę służbową i u-

piemożliwiaj ących klientowi bezpo-
średni dostęp do komputera, bezpo-
średnią/z nim konwersację. Brak jest
piinikomputerów, ekranopisów, wy-

godnych końcówek systemów wielo-

dostępnych, które nie wymagają zbiu.

yokratyzowanej i rozbudowanej ob-

sługi. Przy tendencji personelu usłu-

gowych ośrodków obliczeniowych,
jwłaszcza ZETO do jak największe-
go „rozdymania" prostych nawet

zleceń, do przedłużania czasu pro-
gramowania i obliczeń (ŻG nr 10/73
P. Cieślak —

„Informatyka: efekty-
wność i bariery"), bariera między
działaniem instytucji informatycz-
nych, a potrzebami użytkowników
pozostaje wciąż wysoka, mimo po-
kornej.. mnogości zastosowań i wiel-

kiej liczby wdrożonych już systemów
obliczeniowych. Na przykład samych
informatycznych systemów ewi-

dencji obrotu materiałowego w

przedsiębiorstwach mamy ponad
180, a każdy odmienny.

po" jeszcze inne — znane nie tyl-
kow informatyce — zjawisko moż-
na! tu zaobserwować. Niechęć do

wszelkiej koordynacji i podporząd-
kowania, przekonanie, że po swoje-
mu, własnymi siłami, piby owa Zo-

gia-Sambsia, każdą rzecz zrobi się
nąjlepiej i najdoskonalej. Przekona-

nie, że koordynacja to tylko podci-
nanie skrzydeł, bo przecież samemu

pojadło się kwintesencję zawodowej
mądrości. Tak więc, podzieleni op-
łotkami swych ośrodków, pracują u

nas informatycy . 'nad systemami
Ićopputerpwego przetwarzania, a,

Jcaz'dy sam.

„Polska szkoła" projektowania sy-
stemów informatycznych nie jest
jednak naszym wynalazkiem, lecz

raczej stanowi przeniesienie na pol-
ski grunt nie zawsze pomyślnych do-
świadczeń wysoko rozwiniętych kra-

jów zachodnich. Ta „szkoła", w któ-

rej każde przedsiębiorstwo lub or-

ganizacja gospodarcza zaspokaja swe

potrzeby informatyczne oddzielnie
i na swój własny sposób, okazuje
się całkowicie nieprzydatna, gdy
chodzi o wykorzystanie oczywistej
szansy, jaką mogłaby przynieść in-

formatyzacja najważniejszych dzie-
dzin działalności przedsiębiorstw so-

cjalistycznych i ich związków. Praw-
dziwa „polska szkoła" związana z

ekonomią i jej szczegółowymi dzie-
dzinami jeszcze nie powstała, lecz

powstać musi, bo takie są potrzeby
życia.

Różnie systematyzuje się okresy
i etapy przez jakie przechodzi roz-

wój zastosowań informatyki (por.
artykuł P. Cieślaka). Spotkałem się
jednak z określeniem celnym i zwię-
złym, które najlepiej chyba oddaje
treść etapu dotychczasowego. Jest to

mianowicie „okres kowbojski" roz-

woju tej dziedziny. Krążą bowiem

po kraju przeróżni kowboje infor-
matyczni, nie zawsze douczeni. Tu
coś zaprojektują, tu coś zastosują, a

gdy natrafią na prawdziwe trudności
— pryskają dalej. Doc. Bolesław

Wersty, z którym rozmawiałem

już we Wrocławiu zacytował mi z

pamięci z kolei swą rozmowę z uczo-

nym amerykańskim prof. W. En-

glandem z uniwersytetu harwar-

dzkiego. Skarżył się mianowicie prof.
England na licznych w USA „szar-
latanów informatycznych", którzy
już wiele firm narazili na poważne
straty, wmawiając swe wątpliwe
usługi pod szyldem postępu i super-
nowoczesności. Tak więc kłopoty
mamy nie tylko my.

Rozdrobnienie 1 niska jakość więk-
szości zastosowań przypomina mi

trochę sytuację sprzed dziesięciu lat,
gdy mieliśmy wtedy jeszcze bardzo,
ale to bardzo mało komputerów, ale

już parę całkowicie odrębnie zapro-

jektowanych i niespójnych ze sobą
ale za to „własnych", języków pro-
gramowania. Przyczyny psycholo-
giczne były na pewno te same; po-

•ziostaje pytanie, jak długo jeszcze bę-
dą one działać w środowisku infor-

matyków?

WE WROCŁAWIU TO IM SIĘ
CHCE...

Tak więc do Wrocławia pojecha-
łem pełen wątpliwości. Ale zanim za-

częliśmy mówić o informatyce, mó-

wiliśmy o budownictwie.
W pierwszej połowie 1972 roku

Zakłady Naukowo-Badawcze Wyż-
szej Szkoły Ekonomicznej we Wroc-
ławiu liczyły trzech pracowników
zajmujących się rozliczaniem i ewi-

dencją prac zleconych uczelni przez
gospodarkę. W lipcu 1972 rektor
WSE prof. dr Józef Popkiewicz pod-
jął decyzję powołania pod szyldem
Zakładów silnego instytutu pracują-
cego dla ważnych, perspektywicz-
nych potrzeb gospodarki i jednocze-
śnie angażującego do tej pracy per-
sonel dydaktyczno-naukowy uczelni.
We wrześniu 1972 studenci w ramach

praktyk robotniczych zaczęli kopać
fundamenty pod pawilon dla przy-

szłego instytutu.

W marcu 1973 kierownik ZNB doc.
Bolesław Wersty wraz z pierwszą
grupą pracowników wprowadził się
do gotowego już skrzydła. Nie można

powiedzieć, by dziś prawie już go-
towy i wykończony dwuskrzydłowy
pawilon prezentował się szczególnie
okazale. Jest to w istocie wielki

prefabrykowany barak zbudowany
na wolnym akurat podwórzu domu

studenckiego. Ale za to mieści 130

zatrudnionych dziś w ZNB pracow-
ników i jest dowodem jak niewiel-
kimi środkami, a za to w błyska-
wicznym tempie można rozwiązać
owe" przesławne trudności loka-
lowe. Tak więc już zbliża-

jąc się do siedziby niedawno

powstałego instytutu, widać efekty
dobrej roboty i polegania na wła-

snych siłach. A także na pomocy ab-
solwentów'WSE zajmujących poważ-

WÓRKA?
ne stanowiska w wielu wrocławskich

instytucjach, którzy mogą niejedno
macierzystej uczelni załatwić, nieje-
den problem rozwiązać.

Gdy opowiedziałem znajomemu
inżynierowi budowlanemu w War-
szawie o terminach realizacji tej nie-

wielkiej, ale ważnej inwestycji, po-
drapał się w głowę i odrzekł: —

„ bo
we Wrocławiu, to im się chce...". Po-

zostaje tylko pytanie, co zrobić, by
chciało się innym?

TWARZĄ W TWARZ

Zakłady Naukowo-Badawcze WSE
we Wrocławiu zatrudniają dziś —

prócz wspomnianych 130 własnych
pełnoetatowych pracowników —

trzydziestu specjalistów spoza
uczelni oraz 120 pracowników na-

ukowo-dydaktycznych WSE; tych
wszystkich ostatnich oczywiście na

zasadzie zleceń. Jest to w sumie bar-
dzo duży zespół ludzki przewyższa-
jący liczbą i poziomem kwalifikacji
wiele zespołów „normalnych" insty-
tutów, tym bardziej, że w najbliż-
szym czasie przewidywane jest pod-
wojenie liczby dotychczas zatrud-

nionych.

Po co ta koncentracja? Otóż pod-
stawowym tematem, na którym sku-

pia się i skupiać będzie w najbliż-
szych latach 70 proc. potencjału ba-

dawczego ZNB jest zlecona przez
Wrocławskie Zakłady Elektroniczne
MERA-ELWRO praca nad „kom-
pleksowym systemem informatycz-
nym przedsiębiorstwa przemysłowe-
go"^ skrócie KOSIP. Pomysł —

z jednej strony zlecenia i opłacenia
przez ELWRO takiego wielkiego te-

matu, a z drugiej stromy przyję-
cia jego przez WSE — był zre-

sztą pierwszą przyczyną, dla której
powołano Zakłady i skoncentrowa-
no tu tak wielki potencjał badaw-

czy.

Sam proces tej koncentracji był
zresztą nie mniej szybki i sprawnie
przeprowadzony od wspomnianej już
inwestycji. I nie ma go też z czym
w Polsce porównać. Nie istnieje
uczelnia, w której nad realizacją jed-
nego tylko tematu zdołano by zeb-
rać tak liczne gremium, osób, gdzie
zdołano by skoncentrować nad jed-
nym opracowaniem tak wielu pra-
cowników nauki, miotających się za-

zwyczaj pomiędzy koniecznościami

dydaktyki, a licznymi i częstokroć
błahymi zleceniami gospodarki.

I to jest pierwsza konstatacja
uprawniająca do stwierdzenia, że

jednak „we Wrocławiu inaczej". Ale
nie ostatnia. Według oceny specja-
listów amerykańskich z IBM, praca
nad tego rodzaju tematem (oczywi-
ście dostosowanym do specyfiki tam-

tej gospodarki) wymagałaby ok. 2

tys. osobolat. Aby jednak wykonać
ją zgodnie ze specyfiką i potrzebami
naszej gospodarki, nie wystarczy sa-

ma koncentracja sił i sprężysta or-

ganizacja. I dlatego chyba dobrze się
stało, że temat ten podjęła uczelnia

ekonomiczna, a nie instytucja o cha-
rakterze czysto informatycznym. Ta-
kie instytucje i ośrodki realizowały
bowiem zdecydowaną większość po-
dejmowanych u nas projektów sy-
stemów przetwarzania informacji, a

przez to systemy te pozbawione były
owego' „fundamentu dla ETO", ja-
kim jest rzetelna wiedza ekonomicz-
na.

We Wrocławiu rozpoczęto więc re-

alizację tematu niejako z innej stro-

ny: od ekonomii, od fundamentu a

z niego dopiero ku komputerowej
nadbudowie. A więc spośród pra-
cowników ZNB i uczelni powołano
szereg zespołów naukowych, z któ-

rych każdy opracować ma najpierw
ekonomiczny projelct organizacji,
funkcjonowania i obiegu informacji
w pewnym wycinku działalności

przedsiębiorstwa. Ma to być typowe
przedsiębiorstwo przemysłu elektro-

maszynowego o produkcji seryjnej,
a więc nader często spotykane w na-

szej gospodarce.
Opracowywany system powinien

być przy tym na tyle elastyczny, by
mógł być zastosowany w przedsię-
biorstwach o różniącej się nieco spe-
cyfice i warunkach organizacyjnych.
Pierwsze jego wdrożenie — pod nad-
zorem autorów — nastąpi w ELWRO
a więc producent komputerów przyj-
muje na siebie rolę królika doświad-

czalnego. Przewiduje jednak, że rola
ta okaże się opłacalna, a wypróbo-
wane oprogramowanie systemu bę-
dzie potem sprzedawane razem z

komputerami. Uniwersalność zasto-

sowań ma gwarantować popyt.

Przyszłość pokaże, czy system
opracowany przez ekonomistów,
uwzględniający fakt, że w istocie

Informatyka jest narzędziem dla
ekonomii, znajdzne uznanie wśród

użytkowników, czy wprowadzi no-

wą jakość do gospodarki, zmieni me-

tody zarządzania i utarte tryby po-
dejmowania decyzji. Jak dotąd sa-

mym informatykom się to nie uda-
wało. Istotne jest również, że jest
to kompleksowy system, pełny, obej-
mujący całość działalności przedsię-
biorstwa, a nie wyizolowane dziedzi-

ny. Daje to możliwość rzeczywiste-
go wykorzystania i uwzględnienia
wzajemnych powiązań tych dziedzin,
wprowadzenia komputerowej, obiek-

tywnej analizy ekonomicznej. A tak-
że stosowania algorytmów optyma-
lizacyjnych. A optymalizacja ze

wszystkimi możliwościami, jakie
zapewnia, to przecież jeszcze dla

dzisiejszej rzeczywistości gospodar-
czej bajka o żelaznym wilku.

Kto wie jednak czy nie najważ-
niejsze dla przyszłości mogą okazać

się jeszcze inne skutki takiej właśnie

realizacji zlecenia. Oto po raz

pierwszy tak duży zespół eko-
nomistów różnych dyscyplin nau-

kowych postawiony został wo-

bec konieczności jasnego sprecy-
zowania swych poglądów na działal-
ność przedsiębiorstwa, do zapisania
ich w sposób sformalizowany, do
skonfrontowania z rzeczywistymi po-
trzebami praktyki. Już dziś widać,
że nieco inaczej przebiegają granice
pomiędzy poszczególnymi ekonomi-
kami szczegółowymi i inaczej kształ-

tują się ich wzajemne proporcje, co

znaleźć ma odbicie w programach
nauczania na wrocławskiej WSE.
Niewątpliwie jednak taka konfronta-
cja z praktyką, z możliwościami in-

formatyki, znajdzie też odbicie w po-
glądach i tematach dalszej pracy na-

ukowców wrocławskiej uczelni. A to,
przy obecnym powszechnym oder-
waniu informatyki od ekonomii, zaś

tej ostatniej od rzeczywistych po-
trzeb praktyki, może okazać się je-
szcze ważniejsze od konkretnych
efektów prac.

Kierownictwo wrocławskiej WSE
zapraszało do współpracy naukow-
ców z innych uczelni ekonomicznych
i nie doczekało się ani jednej kon-

kretnej odpowiedzi. Pozostaje pyta-
nie: skąd ta obawa? Czy to po pro-
stu antycypacja trudności, jakie mu-

szą wyniknąć, gdy uczony staje twa-

rzą w twarz z praktyką?

Każde opóźnienie w realizacji inwestycji powoduje
wymierne straty gospodarcze i trudniej wymierne,
lecz często ważniejsze, niekorzystne zjawiska społecz-
ne: Toteż działania inwestorów i wykonawców są kie-
rowane, z różnymi zresztą skutkiem, na terminową re-

alizację obiektów. Gospodarce pomaga nauka — co-

raz częściej stosuje się nowoczesne metody plano-
wania przebiegu inwestycji, przede wszystkim bar-
dzo przydatne w budownictwie metody sieciowe m.

in.: ścieżki krytycznej PERT — Time i PERT — Costs.

PANNA HALINKA
I KOMPUTER

ALE
na problem realizacji inwe-

stycji można spojrzeć szerzej:
jeśli każdy dzień opóźnienia po-

woduje straty, to każdy dzień przy-

spieszenia rozruchu daje korzyści.
Skraca się okres zwrotu, szybciej za-

czyna się spłata kredytu, wcześniej
pojawiają się na rynku wyroby.
Skrócenie czasu budowy oznacza

jednak najczęściej wzrost nakładów.
Problem polega na tym, aby wyzna-
czyć optymalny czas realizacji inwe-

stycji, tzn. taki czas, w którym do-
datkowe nakłady powodujące przy-

spieszenie realizacji wynagradzane
są efektami gospodarczymi, a także

społecznymi osiąganymi w wyniku
wcześniejszego uruchomienia obiek-
tu.

Zagadnienie to podjęli naukowcy
Instytutu Techniki i Organizacji
Produkcji Budowlanej Politechniki

Warszawskiej. Tu właśnie powstały
metodv: MK i jej rozwinięcie w sy-
stem MK-27. Autorami obu tych me-

tod są: mgr inż. ZYGMUNT MI-

CHNOWSKI i prof. dr BOLESŁAW
KALABIflSKI.

Metoda MK dotyczy organizacji
zmechanizowanej produkcji budow-

lanej. Jej założeniem jest określenie

zespołów środków mechanizacji bu-
downictwa dobranych w ten sposób,
aby zapewnić optymalizację długości
cyklu realizacji robót budowlanych
przy jednoczesnej maksymalizacji

Do samej optymalizacji procesu in-

westycji autorzy metody MK-27

przyjęli za punkt wyjścia klasyczną
organizacyjną sieć powiązań czynno-
ści inwestycyjnych. Zdecydowanie
inna jednakże niż dotychczas jest
funkcja celu, którym jest osiągnięcie
maksymalnego ostatecznego efektu
społeczno-gospodarczego, stąd więc
inna jest metodyka optymalizowania.
Po wyznaczeniu w sieci powiązań
ścieżki krytycznej oblicza się trwa-

nie poszczególnych czynności inwe-
storskich według następującej zasa-

dy: w stosunku do elementów leżą-
cych na ścieżce krytycznej, tzn. ta-

kich, które decydują o terminie rea-

lizacji, obowiązuje kryterium ekono-
miczne uzasadnionego minimum cza-

su, natomiast w stosunku do czynno-
ści niekrytycznych obowiązuje kry-
terium minimum kosztu.

Wyjaśnienia wymaga pojęcie eko-
nomicznie uzasadnionego minimum
czasu. Jest to czas określony przez
przecięcie krzywej kosztów realizacji
inwestycji w funkcji czasu z wykre-
sem efektu pośredniego.

Autorzy metody założyli dla upro-
szczenia koniecznego na tym etapie
opracowywania metody, że funkcja
efektu pośredniego ma charakter

liniowy. Założenie to nie oddaje nie-

wątpliwie rzeczywistości w sposób
ścisły, gdyż funkcja efektu pośred-
niego jest funkcją złożoną z kilku

Idę do ELWRO, tego królika do-

świadczalnego ekonomistów. „ Kró-
lik" jest na razie spokojny, robi swo-

je, to znaczy produkuje komputery,
a produkuje coraz więcej i coraz le-

piej. System jako całość zacznie
działać dopiero po 1976 roku, choć
dużo wcześniej uruchomione zosta-

ną jego pierwsze części składowe.
Jak na razie konfrontacja koncepcji
naukowców-ekonomistów z uwaga-
mi praktyków, zatrudnionych w

przedsiębiorstwie, wniosła szereg
nowych elementów do przygotowy-
wanego projektu. Wykonywany jest
on jednak nie na zasadzie przyoble-
kania w informatyczny kształt tego,
co jest, ale tego, co być powinno.

— Teraz jeszcze wszystko jest pię-
knie — prowokuję kierownika Zak-
ładu Oprogramowania w Ośrodku
Badawczo-Rozwojowym ELWRO
Stanisława Lepetowa. — Robicie ra-

zem z naukowcami projekt, potem
zaczniecie go wdrażać. Ale jest to

system, który jak na dłoni obnaży
każdą dziedzinę działalności przed-
siębiorstwa, wszystko stanie się
jawne, ujęte w ścisły zapis. Lu-
dziom to się nie będzie podobało.

— Wdrożymy system. Już dziś kie-

rownicy poszczególnych działów są
do niego przekonani. Udoioodni-

liśmy im co zyskają — mówi S. Le-

petow.
— Ale pan dobrze wie, Jakie są

realia każdego przesiębiorstwa. Nikt
nie lubi zbyt szczegółowej kontroli,
więc dlatego przewiduję kłopoty
przy wdrożeniu.

— Jest pan zbytnim pesymistą, re-

daktorze.
— A przepisy ogólnopaństwowe,

których wiele trzeba będzie zmie-

nić, a obowiązujące wzory druków,
a przyzwyczajenia wreszcie?

— Przepisy można zmodyfikować,
podobnie jak wzory druków, jeśli
pokażemy, że nasze propozycje są
rozsądne. Kierownictwo państwa jest
za komputeryzacją, za tym żeby speł-
niła nadzieje i zwróciła nakłady.

Wychodzę z mniejszym balastem

wątpliwości, ale i nie bez nich. Wiem

teraz, że we Wrocławiu rzeczywiście
„zabrano się inaczej", że realizowa-

ny tu jest projekt o ogromnych moż-

liwych konsekwencjach dla gosno-
darki. dla ekonomii, dla informaty-
ki. Wierzę nawet, że kierownicy
działów i komórek funkcjonal-
nych w przedsiębiorstwie DIVP-
konani zostali o korzyś-
ciach, jakie przyniesie im sy-
stem, choć przyouszczam, że traktu-

ją go trochę jak -futurologię. Kiedv
zacznie im burzyć ustalony tok

pracy, kiedy zacznie łamać nawvki
i zmusi do odkrycia kart, wtedy do-

piero będą pokazvwac rogi. A ta

jedna z wielu setek w zakładzie,
zwykła, szeregowa, anonimowa

„panna Halinka" z księgowości czy
planowania? Co powie, jak się za-

chowa, gdy komputer wejdzie na jej
pole działania, gdy zmiecie jej biur-

ko, albo przestawi zupełnie gdzie
indziej? Jak na razie panna Halin-
ka nic nie wie o komputerach i spo-
kojnie pije herbatkę, spoglądając
bystro, ileż to jeszcze zostało do koń-
ca pracy. Bowiem panna Halinka też
ma swoje zazdrośnie strzeżone ta-

jemnice i swoje „boki".
— To prawdziwa kopalnia prob-

lemów dla socjologów i psycholo-
gów — mówi doc. Wersty. — Kto
wie czy problemy psychosocjologicz-
ne nie okażą się najważniejsze przy
wdrożeniach takich systemów jak
nasz...

Podobno tym aspektem prac nad

systemem zainteresował się pracu-
jący na uczelni socjolog. Stąd pyta-
nie ostatnie: dlaczego tylko on?

-27
CZYLI

ENIĆ CZAS

i) Wyższa Szkoła Ekonomiczna we

Wrocławiu. „Przemysł 1 wytwórnie",
Z.G. nr 25/1973.

ANDRZEJ SIKORSKI

ostatecznego efektu społeczno-go-
spodarczego.

Oczywiście w pojęciu efektu spo-
łeczno-gospodarczego naj istotniejsza
jest wymierna przecież część, która

dotyczy korzyści, jakie daje wcze-

śniejsze zrealizowanie inwestycji.
Optymalne, ze względu na podane
wyżej kryteria, zestawienie maszyn
budowlanych wymaga najczęściej
większej ich koncentracji niż pier-
wotnie zakładano. I tu trzeba prze-
łamać pewne nawyki myślowe.

Pierwsze zastrzeżenie, jakie może

dotyczyć większego kosztu inwesty-
cji, można łatwo oddalić, porównu-
jąc ów dodatkowy koszt z zyskiem,
jakie daje wcześniejsze uruchomie-
nie inwestycji. Pozostaje drugie po-
tencjalne zastrzeżenie: jeśli po obli-
czeniach przeprowadzonych metodą
MK okaże się, że jest potrzebna do-
datkowa liczba maszyn, a także, że
ich sprowadzenie jest bardzo opła-
calne, to trzeba przecież skądś te ma-

szyny sprowadzić, a przez to zabrać

je z innej budowy.

Jest to rozumowanie słuszne, ale
nie ma w nim uwzględnionego czyn-
nika czasu. Większa koncentracja
maszyn gwarantuje — zgodnie z

podstawowym założeniem metody —

krótszy czas realizacji inwestycji.
Oznacza to z kolei, że maszyny za-

angażowane w realizację tej inwe-

stycji będą szybciej zwolnione do in-

nej pracy. A przy. odpowiedniej or-

ganizacji zamiast przydzielić dwom

inwestycjom po dwie koparki na

dwa miesiące, można przydzielić każ-

dej wszystkie cztery koparki na mie-

siąc. Przykład ten jest bardzo upro-
szczony i nie zawiera wielu dodatko-

wych elementów — zasada ta jest
jednak niepodważalna.

Autorzy metody MK zauważyli, że

pewne elementy rozumowania dają
się uogólnić na cały proces inwesty-
cyjny, a nie jedynie na zagadnienia
wyposażenia w maszyny i urządze-
nia. Tak powstało rozwinięcie meto-

dy MK — system MK-27.

Cechą tego systemu jest ścisła in-

tegracja rachunku ekonomicznego
realizacji inwestycji z rachunkiem

jej efektywności. Zasadą generalną
jest więc ekonomiczna nierozerwal-
ność procesów realizacji inwestycji
i jej eksploatacji.

Optymalizowany jest łączny efekt
obu procesów. Temu efektowi pod-
porządkowane są wszystkie działania

składające się na realizację inwesty-
cji. Elementami optymalizowanego
efektu są efekty bezpośrednie tzn.

występujące w fazie realizacji (prak-
tycznie są to koszty) i efekty po-
średnie, powstające w wyniku wcze-

śniejszego oddania inwestycji do

eksploatacji.

elementów. Wydaje się jednak, że

czynniki najmocniej ją kształtujące
dają się właśnie opisywać przez

funkcję liniową. Taki charakter ma-

ją np. odsetki od kredytów inwe-

stycyjnych. Wydaje się też, że na-

wet kilkuprocentowe odchylenia
między krzywą rzeczywistą a hipo-
tetyczną nie powodują istotnego błę-
du w obliczeniach.

Oczywiście niezależnie od efektów
gospodarczych «skrócenie czasu rea-

lizacji inwestycji przynosi zawsze

trudno wymierne, lecz istotne efek-

ty społeczne. I tak np. bardzo ważne
dla polityki rynkowej jest skrócenie
czasu realizacji inwestycji grupy B.

Często efekt społeczny dominuje w

rozważaniach przy podejmowaniu
decyzji, co dotyczy szczególnie inwe-

stycji służby zdrowia, czy inwesty-
cji w szkolnictwie.

Metoda MK-27 wyznacza w spo-
sób optymalny podstawowe parame-
try inwestycji: czas i koszt realiza-

cji. Łatwo jest zauważyć, że można

ją stosować w większej skali, można

przy jej pomocy ustalić optymalny
rozmiar frontu inwestycyjnego w

skali regionu, czy nawet kraju.
Można powiedzieć, że systemy MK

i MK-27 są skojarzeniem rachunku

ekonomicznego ze stosowanymi w

budownictwie metodami optymaliza-
cyjnymi, w których przyjęto inną niż

się to dotychczas robiło funkcję celu.

Czy metodę MK-27 czeka kariera?
Aby tak było, trzeba przełamać tra-

dycyjne nawyki myślenia, w których
proces . inwestowania traktowany
jest zupełnie odrębnie od procesu
późniejszej eksploatacji obiektu.

Metoda MK-27 jest jeszcze bardzo
młoda. Jak na razie spotkała się z

dużym zainteresowaniem wśród nau-

kowców, była referowana i z zainte-
resowaniem przyjęta w ZSRR, CSRS
i NRD. W praktyce budowlanej pew-
ne elementy systemu MK-27 zostały
już zastosowane przy budowie Za-
kładów Mięsnych w Łukowie. Skró-
cono tam cykl budowy o pół roku.

Może sięgnie po system MK-27 dy-
rektor wielkiej organizacji gospodar-
czej, który zaciągnie 100 min zł do-

datkowego kredytu inwestycyjnego
i będzie chciał odpowiedzieć na pro-
ste pytanie: jeśli oprocentowanie
kredytu wynosi 8 proc. i jeśli się
uda nakłonić wykonawcę do skróce-
nia przy zastosowaniu systemu
MK-27 cyklu realizacji inwestycji z

3 lat do 2 i będzie to kosztować 8
min złotych, to ile jeszcze można do-
datkowo zarobić? Wynik rozumowa-

nia wydaje się być oczywisty, roz-

powszechnienie systemu MK-27 w

praktyce inwestycyjnej bardzo po-
trzebne w niedalekiej przyszłości.
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W drodze powrotnej z

Pragi, gdzie odbywało
się spotkanie dziennika-

rzy ekonomicznych i re-

daktorów naczelnych
centralnych pism ekono-

micznych krajów RWPG,
zatrzymał się w Warsza-
wie ALEKSIEJ F. RUMIAN-
CEW—redaktor naczelny
„Ekonomiczeskoj Gazie-

ty". Jak informowaliśmy
„ Ekonom iczeska ja Ga-
zieta" odznaczona zosta-
ła niedawno Orderem
Czerwonego Sztandaru

Pracy za działalność mo-

bilizującą ludzi pracy do

realizacji zadań gospo-
darczych i szerzenie wie-

dzy ekonomicznej.

REDAKCJA: Przede wszystkim
pozwólcie, złożyć Wam raz jeszcze
serdeczne gratulacje z powodu tak

zaszczytnego wyróżnienia, będącego
świadectwem wysokiego uznania, ja-
kim działalność Waszego pisma cie-

szy się u władz partyjnych I pań-
stwowych Związku Radzieckiego,
wśród szerokich rzesz czytelników.
Wprawdzie nasi czytelnicy znają
Waszą gazetę, częstokroć bowiem ko-

rzystamy z zawartych w niej Infor-

macji i dokonujemy przedruków lub

omówień, to myślę, że zainteresuje
ich kilka słów na temat historii

„Ekonomiczeskoj Gaziety" charakte-

ru jej czytelników, nakładu.

A. F. RUMIANCEW: Szczycimy się
tym, że nasze pismo jest spadko-
biercą i kontynuatorem tradycji ga-
sety „Ekonomiczeskaja Żiźń". którą
wydano po raz pierwszy w listopa-
dzie 191ff roku, w pierwszą rocznicę
Rewolucji; dekret o jej powstaniu
podpisał Włodzimierz Iljicz Lenin.
To znaczy, że niedługo minie 55 lat
od daty założenia gazety. W pierw-
szych latach władzy radzieckiej jej
nakład wynosił 35 tys. egzemplarzy,
dziś „Ekonomiczeskaja Gazieta" u-

kazuje się w ilości 900 tysięcy e-

gzemplarzy. Posiadamy 18 stałych
korespondentów w głównych ośrod-
kach przemysłowych kraju,

Kto nas czyta? Wyniki ostatniej
ankiety mówią, że 40 proc. naszych
czytelników pracuje w przemyśle,
15 proc. w rolnictwie, 10 proc. w

budownictwie, 10 proc. w nieproduk-
cyjnej sferze gospodarki. Pozostałe
25 proc. to przede wszystkim pra-

ZETA

MILIONÓW
rozmowa

z aleks! ej em f. rumiancewem
redaktorem naczelnym
„ekonomiczeskoj gaziety"
tygodnika
komitetu centralnego kpzr

cownicy aparatu partyjnego i pań-
stwowego oraz przedstawiciele szkol-
nictwa ekonomicznego wszelkich ty-
pów.

REDAKCJA: Dyrektywy XXIV

Zjazdu KPZR silnie akcentują po-

trzebę powszechnej edukacji ekono-

micznej. Wiemy z Waszych publi-
kacji, że w Związku Radzieckim

stworzono już system takiego kształ-

cenia ekonomicznego, a w ubiegłym
roku szkoleniowym uczestniczyło w

nim ponad 30 milionów osób. Jaką
rolę w tym procesie odgrywa „Eko-

nomiczeskaja Gazieta"?

A. F. RUMIANCEW: Jest to spe-
cjalny program ekonomicznej edu-

kacji ludzi pracy. Po pierwsze —

jak już powiedzieliście, jest to prog-
ram masowy. Przewidujemy, że w

bieżącej pięciolatce objętych nim zo-

stanie około 100 milionów osób. Po

drugie — cały system kształcenia
składa się z kilku jednolitych ty-
powych programów np. 1) dla ro-

botników zatrudnionych w przemy-
śle i innych gałęziach nierolniczych,
2) dla kołchoźników i pracowników
sowchozów, 3) dla aparatu kierow-

niczego kołchozów i sowchozów, 4)
dla kierownictw przedsiębiorstw i

zjednoczeń. Trzecią wartą wspom-
nienia cechą tego systemu kształce-
nia jest jego ciągły charakter, co

przy dzisiejszym tempie zmian w

otaczającym nas świecie ma ogrom-
ne znaczenie.

Jaka jest nasza, to znaczy gazety
rola w tym procesie? Jeden z pun-
któw uchwały Komitetu Centralne-
go KPZR z 31 sierpnia 1971 roku

„O doskonaleniu wiedzy ekonomicz-

nej ludzi pracy" adresowany jest
specjalnie do „Ekonomiczeskoj Ga-
ziety". Jesteśmy pismem Komitetu
Centralnego Partii. Ważne miejsce
w naszej działalności zajmuje pro-
paganda polityki gospodarczej Partii.

Uczestniczyliśmy w pracach nad me-

todyką masowego programu eduka-

cji ekonomicznej, zajmujemy się re-

dakcją poszczególnych programów
typowych, podręcznika o nakładzie
3 milionów egzemplarzy. W lipco-
wych i sierpniowych numerach na-

szego pisma zostały już opublikowa-
ne typowe plany zajęć na rok szko-

leniowy 1973/1974. Pomocą dla pro-
pagandystów są także publikowane
na łamach gazety rezultaty specjal-
nie przez nas organizowanych kon-

ferencji naukowych.

REDAKCJA: Jednakże wykształ-
cenie to tylko jedna strona wycho-
wania ekonomicznego. Co Innego
wiedzieć, co innego tę wiedzę wy-

korzystywać, stosować w praktyce.
Co robicie, aby wiadomości teore-

tyczne przekształcały się w prak-
tyczne rezultaty? Interesuje nas to

tym bardziej, że nasza Partia sta-

wia przed nami podobne zadania

propagandowe.

A. F. RUMIANCEW: Tak, to rze-

czywiście bardzo ważny problem.
Przykładamy dużą wagę do propa-
gandy wzrostu efektywności .co-

dziennego działania. Silnie zaakcen-
tował to w czasie uroczystości wrę-
czenia „Ekonomiczeskoj Gaziecie"
Orderu Czerwonegó Sztandaru Pra-

cy sekretarz KC towarzysz L W.

Kapitonow. Wspomniał wówczas
m. in. o inicjatywie naszej gazety,
która wspólnie z Moskiewskim Ko-
mitetem Partii rozpropagowała ruch

czołowych moskiewskich przedsię-
biorstw przyjmujących tzw. kontr-

plany — zobowiązania na 1974 rok.

Współzawodnictwo jako istotny spo-
sób pobudzania inicjatywy ludzi pra-
cy, w coraz większym stopniu kie-

ruje się na ujawnianie nie wykorzy-
stanych możliwości już na etapie
opracowywania planów. Publikuje-
my na naszych łamach kontrplany-
-zobowiązania, będące rezultatem

twórczych poszukiwań kolektywów
przedsiębiorstw. Okazuje się, że moż-
na często znaleźć rezerwy, których
wykorzystanie pozwala przekroczyć
zadania planowe, w szczególności w

zakresie wzrostu wydajności pracy.
Aktywne sprzyjanie masowemu ru-

chowi zobowiązań i współzawodni-
ctwa — to 'także propaganda kon-

kretnych przejawów dobrej roboty.

Dziennikarskie formy prezentacji
tematyki podnoszenia efektywności
działań gospodarczych i lepszej or-

ganizacji pracy są bardzo zróżnico-
wane. Do ciekawszych należą, w mej
opinii, publikacje będące wymianą
doświadczeń ludzi stykających się z

tym problemem na co dzień, w

praktyce. I tak mamy np. w naszym
piśmie „Trybunę dyrektora" i rub-

rykę „Mistrz w produkcji".

REDAKCJA: Jakie problemy, po-

cą już wspomnianymi, znajdują slę>
dziś w centrum zainteresowań „Eko-
nomiczeskoj Gaziety"?

A. F . RUMIANCEW: Najogólniej
mówiąc, wszystko co wiąże się ze

zdecydowanym zwrotem -radzieckiej

ekonomiki ku intensywnym meto-
dom gospodarowania. Obecnie wie-
le miejsca zajmuje w naszym piśmie
problematyka doskonalenia metod

zarządzania w przemyśle. Jak za-

pewne czytelnicy „Życia Gospodar-
czego" wiedzą, pół roku temu Ko-
mitet Centralny KPZR i Rada Mi-
nistrów ZSRR podjęły decyzje w tej
dziedzinie. W związku z tym toczy
się np. na naszych łamach dyskusja
pt. „Jakie powinno być zjednocze-
nie przemysłowe?"

Inna bardzo aktualna tematyka to

postępujący coraz szybciej proces

socjalistycznej integracji gospodar-
czej krajów RWPG. Wymaga to od

nas, dziennikarzy, znalezienia no-

wych lepszych form prezentacji tych
zagadnień. Temu poświęcona była
praska konferencja, z której właśnie

powracam. Myślę, że w tej dziedzi-

nie sporo możemy osiągnąć, działa-

jąc razem z Waszym tygodnikiem.
Przy okazji, chciałbym przekazać

pozdrowienia Czytelnikom „Życia
Gospodarczego", pisma, które bar-
dzo cenimy, z którym od dawna łą-
czy nas nie tylko współpraca, ale
i więzy serdecznej przyjaźni. Z u-

wagą śledzimy Wasze publikacje,
niektóre z nich tłumaczymy dla na-

szych Czytelników. Zespołowi „Ży-
cia Gospodarczego" chciałbym życzyć
dalszych sukcesów w realizacji na-

szych wspólnych zadań.

REDAKCJA: Dziękujemy bardzo

ca rozmowę.

Rozmawiał:
ANDRZEJ ILUBOWSKI

GOSPODARKA CZECHOSŁOWAC

WCZORAJ, DZIŚ, JUTR
IOSEF YLĆEK

rSRS zalicza się obecnie do naj-
bardziej rozwiniętych gospo-
darczo krajów świata. Od roku

1937 produkcja przemysłowa wzro-

sła w Czechosłowacji prawie siedem "

i pół raza. Czechosłowacki przemysł
wytwarza obecnie w ciągu nieca-

łych 2 miesięcy tyle wyrobów, ile

wyprodukował przemysł przedwo-
jenny w ciągu całego 1937 r.

MIEJSCE W ŚWIECIE

. W 1937 r. mieszkańcy Czechosło-
wacji stanowili 0,6 proc. ludności
kuli ziemskiej, a jej produkcja prze-
mysłowa — 1 .3 proc. produkcji świa-

towej. Obecnie mieszkańcy CSRS

stanowią 0,4 proc. ludności świata,
a udział jej produkcji przemysłowej
w produkcji światowej wynosi 1,7
proc. Oznacza to, że na 1 mieszkań-
ca Czechosłowacji przypada dziś
czterokrotnie więcej produkcji prze-
mysłowej niż wynosi przeciętna
światowi (przed wojną — dwukrot-
nie więcej).

Jeżeli chodzi o strukturę produk-
cji — Czechosłowacja zbliża się do

najbardziej rozwiniętych europej-
skich krajów kapitalistycznych, zaś

pod względem udziału przemysłu w

całości gospodarki narodowej już im
dorównała. Np. w 1969 r. udział

przemysłu w gospodarce narodowej
wynosił w CSRS 60,1 proc., we

Francji — 54,2 proc., w Niemieckiej
Republice Federalnej — 62,8 proc. ,
a w Wielkiej Brytanii — 57,8 proc.

W gospodarce czechosłowackiej
prymat należy do przemysłu maszy-
nowego: ponad dwie piąte produk-
cji przemysłowej netto przypada
na wyroby tego przemysłu. Ze

wszystkich krajów świata wyższy u-

d^iał przemysłu maszynowego notu-

je się wyłącznie w ZSRR i Japonii.
Obecnie Czechosłowacja dostarcza o-

koło 2,2 proc. światowej produkcji

maszynowej, zaś pod względem ab-

solutnej wielkości tej produkcji zaj-
muje dziewiąte miejsce na świecie.

Według obliczeń ONZ pod wzglę-
dem wielkości produkcji maszynowej
przypadającej na 1 mieszkańca, Cze-
chosłowacja osiągnęła w ostatnich
latach pierwsze miejsce na świecie,
przed Szwecją i USA.

Rozproszona niegdyś drobnotowa-
rowa produkcja rolna przemieniła
się w nowoczesną, wielkotowarową.
W 1970 r. ogólny areał ziemi u-

prawnej był o 10 proc. mniejszy niż
w 1936 r. (wynosił około 7 min ha),
natomiast globalna produkcja rolna
— o 22 proc. wyższa. W porówna-
niu z poziomem 1948 r. produkcja
roślinna wzrosła o ponad 11 proc.,
a zwierzęca — o ponad 50 proc.
Obecnie Czechosłowacja dostarcza

1,1 proc. światowej produkcji psze-
nicy, 8,1 proc. — chmielu, 2,5 proc.
— buraków cukrowych, 2 proc. —

żyta, 1,9 proc. — jęczmienia, 1,6 proc.
— ziemniaków itp. W 1948 r. plony
pszenicy z 1 ha wynosiły 16,4 q, zaś
w 1972 r. — 33,7 q; jęczmienia od-

powiednio 15,4 q i 31,2 q; ziemnia-
ków — 110,1 q i 154,5 q; buraków

cukrowych — 308,6 q i 374,2 q.
Dochód narodowy Czechosłowacji

stanowi 1,3 proc. ogólnej światowej
sumy dochodów narodowych, co w

przeliczeniu na 1 mieszkańca daje
poziom trzykrotnie wyższy od prze-
ciętnej światowej. 3/4 dochodu na-

rodowego przeznacza się przy tym
na zaspokojanie materialnych i kul-

turalnych potrzeb obywateli. Znaj-
duje to wyraz w konsumpcji za-

równo artykułów spożywczych jak
i artykułów przemysłowych. Pod

względem dziennego spożycia kalorii
na 1 mieszkańca, które wynosi 3100
— 3200 kalorii. CSRS dorównuje
poziomowi USA i Kanady, zaś prze-
ściga NRF, Austrię, Włochy, Szwecję
i Holandię. Nigdy jeszcze obywatele
Czechosłowacji nie mieli takiej sto-

py życiowej, także pod względem
zasobności w odzież, obuwie, wypo-
sażenie mieszkań i gospodarstwa do-

mowego itp.
Wszystkie te zdobycze, które o-

siągnięto w Czechosłowacji w histo-

rycznie krótkim czasie 25 lat, są
dobrą bazą dla dalszego rozwoju
gospodarczego kraju.

NAJBLIŻSZE PLANY

Już w połowie maja 1973 r. rząd
CSRS powziął uchwałę o wytycz-
nych w sprawie przygotowania pań-
stwowego planu rozwoju gospodarki
narodowej na rok 1974. Aczkolwiek
sam plan będzie uchwalony dopiero
w listopadzie, wydanie wytycznych
ma już teraz wielkie znaczenie, za-

pewnia bowiem przedsiębiorstwom
dłuższy czas na przygotowanie przy-

szłorocznego planu.
Zakłada się wzrost produktu spo-

łecznego o 5,2 proc. Wzrost produk-
cji w przemyśle ma osiągnąć ogó-
łem 6,1 proc., w budownictwie —

6,7 proc., a w rolnictwie — blisko
3 proc. Zgodnie z aktualnymi po-
trzebami zapewnia się wyższy od

przeciętnego wzrost produkcji prze-
mysłu chemicznego (o blisko 9 proc.),
maszynowego (7,6 proc.) oraz ma-

teriałów budowlanych (7,5 proc.). Za-
daniem nr 1 pozostaje nadal efek-
tywność we wszystkich sferach
działania.

Przyrost dochodu narodowego po-
winien być w 97 proc. uzyskany
dzięki wzrostowi społecznej wydaj-
ności pracy. Równocześnie wytyczne
zakładają zwiększenie zakresu

wszystkich inwestycji o 7 proc.,
przy wzroście dostaw maszyn i urzą-
dzeń o ponad 9 proc.

Przy wzroście dochodu narodowe-

go o 5,3 proc. planuje się dalsze

podniesienie stopy życiowej z zacho-
waniem stabilnego poziomu ceh de-

talicznych. Spożycie Indywidualne
ma wzrosnąć o 4,4 proc., zaś spo-

życie zbiorowe — o 5,8 proc. W han-
dlu detalicznym szybciej wzrastać

mają obroty artykułami przemysło-
wymi (o 5 proc.). Wzrost dostaw

artykułów spożywczych o 4,2 proć.
gwarantuje nie tylko utrzymanie do-

tychczasowego, ogólnie biorąc dob-

rego zaopatrzenia, lecz także dalszą
poprawę zaopatrzenia w szereg wy-
robów.

Przygotowania państwowego pla-
nu rozwoju na 1974 rok zmierzają
przy tym w kierunku skorzystania
z bogatych doświadczeń załóg pra-

cowniczych, właściwego opracowa-
nia programów kompleksowej socja-
listycznej racjonalizacji, wykorzysta-
nia istniejących rezerw. Równocze-
śnie zaś coraz intensywniejsze są
prace nad przygotowaniem szóstej
pięciolatki oraz długofalowych per-

spektyw.

PROGNOZY DO ROKU 1990

Przez minione 2 lata najwyższy
organ planowania w CSRS — Pań-
stwowa Komisja Planowania — o -

pracowywał orientacyjny projekt
szóstej pięciolatki na lata 1976—1980
oraz długofalową prognozę rozwoju
gospodarki narodowej na lata 1981—
1990. Prace zostały zakończone: usta-

lono koncepcje rozwojowe, w któ-

rych uwzględnia się przeciętny rocz-

ny przyrost produkcji przemysłowej
5.5 proc. w lat&ch 1976—1980 oraz

4.6 proc. w prognozie długofalowej;
przyrost w budownictwie ma wyno-
sić odpowiednio 6 prać. i 5,4 proc.
a w rolnictwie — 2,2 proc. oraz 1.8

proc.
Również na najbliższych 15 lat

podstawową gałęzią przemysłu pozo-
staje przemysł maszynowy, w któ-

rym przewiduje się przeciętny przy-
rost 6,9 proć. w latach 1976—1980

oraz 6,1 proc. w prognozie długofa-
lowej. Na drugim miejscu jest prze-
mysł chemiczny z planowanym przy-
rostem odpowiednio 9 proc. i 6,6
proc.

Jak widać, największą dynamikę
wzrostu planuje się dla przemysłu
chemicznego. Będzie on nastawiony
przede wszystkim na dalszy rozwój
produkcji mas plastycznych oraz

włókien syntetycznych, ale w szyb-
kim tempie wzrastać będzie także

produkcja nawozów sztucznych, ma-

teriałów pędnych, ogumienia i in-

nych artykułów, na które zwiększa
się zapotrzebowanie w związku z

rozwojem motoryzacji.

Przemysł maszynowy, jako druga
pod względem tempa wzrostu naj-
ważniejsza gałąź przemysłu, dostar-
czać będzie nadal kompletne o-

biekty inwestycyjnie oraz szero-

ki asortyment; wyrobów dla ryn-
ku krajowego i żagranicznego. Eks-

. ponowane miejsce zajmie w nim

produkcja urządzeń dla przemysłu
chemicznego i lekkiego, obrabiarki,
samochody, sprzęt dla energetyki a-

tomowej oraz przyrządy dla celów

automatyzacji procesów produkcyj-
nych w najróżniejszych dziedzinach

gospodarki narodowej.

W prognozach długofalowych prze-
widuje się, że wzrost produkcji ar-

tykułów konsumpcyjnych będzie się
kształtował nieco poniżej poziomu
wzrostu produkcji przemysłowej ja-
ko całości. Podobnie przedstawiać
się będzie spraWa wydobycia węgla
oraz rud, a także hutnictwa że-
laza.

Warto zaznaczyć, że zarówno przy-

gotowanie orientacyjnego projektu
Szóstej pięciolatki, jak prace nad

długofalową prognozą rozwoju go-
spodarki narodowej CSRS przebie-
gały w ścisłej współpracy z pozo-
stałymi krajami członkowskimi Ra-

dy Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

SOCJALISTYCZNYCH

Hutnictwo RWPG

Na kraje RWPG przypada obecnie
27 proc. światowej produkcji żela-
za i stali. W ubiegłym roku w kra-

jach socjalistycznych wytopiono 170
min ton stali, podczas gdy w 1950
roku produkcja ta wynosiła zaled-
wie 36 min ton. Do szybkiego roz-

woju hutnictwa w dużej mierze

przyczyniła się współpraca między
krajami RWPG i szerokie korzysta-
nie z bogactw surowcowych Związ-
ku Radzieckiego.

W rozwijaniu i koordynacji tej
współpracy pomaga wspólna orga- .

nizacja krajów RWPG — „Interme-
tal". Tylko w latach 1971—1972 „In-
termetal" przedstawił 30 projektow
specjalizacji, z których znaczna

część weszła w żyde.

Na wniosek „Intermetalu" Polska,
ZSRR i Czechosłowacja zobowiąza-
ły się zwiększyć produkcję i dosta-

wy blachy transformatorowej do

NRD, Bułgarii i Węgier. Rozważa

się także projekt budowy wspólnym
wysiłkiem wszystkich członków „In-
termetalu" zakładów wydobywają-
cych i wzbogacających rudy żelaza
na terenie ZSRR, pracujących na

potrzeby wszystkich członków
RWPG. (L)

Mieszkania w krajach RWPG

W większości krajów RWPG bu-

duje się rocznie 5—7 mieszkań na

1000 ludności; wyjątek stanowi

Związek Radziecki, gdzie wskaźnik
ten od 12 lat wynosi średnio 10
mieszkań. Rozmiary nowego budow-

nictwa, chociaż bardzo znaczne, są
na ogół niewystarczające, przy czym
miarą deficytu jest przede wszyst-
kim różnica między liczbą oddawa-

nych mieszkań i ilością zawieranych
małżeństw w przeliczeniu na 1000
ludności. Największe niedobory ma

Polska: w 1971 roku na 1000 mie-
szkańców przypadało u nas 8,9 za-

wartych małżeństw oraz 5,8 nowo

wybudowanych mieszkań. W Buł-

garii oba wskaźniki miały się do
siebie jak 8,2:5,7. a w NRD jak 7,7:
:5,1. Najkorzystniejsza sytuacja była
w Rumunii, gdzie na 1000 ludności

przypadało 7,3 nowych mieszkań i

7,3 małżeństw oraz w ZSRR, gdzie
wskaźniki te prawie się pokrywały.

We wszystkich krajach wspólnoty
socjalistycznej zwiększa się także

przeciętna wielkość budowanych
mieszkań. Stosunkowo największe
mieszkania budowane są w Czecho-

słowacji (średnio 70 m kw), w Buł-

garii (średnio 65 m kw) i na Wę-
grzech (63 m kw). W Bułgarii i na

.Węgrzech duże rozmiary mieszkań są
związane przede wszystkim z roz-

wojem budownictwa indywidualne-
go, stanowiącego w tych krajach
główną „drogę do mieszkania". (L)

Radzieckie poduszkowce
dla żeglugi rzecznej

Wiele rejonów ZSRR, jak nip. Sy-
beria, tereny północne i daleko-

wschodnie, nie posiada często in-

nych dróg oprócz wodnych. Liczą
one nieraz wiele tysięcy kilome-

xów. a wskutek zbyt małej głębo-
kości i występowania piaszczystych
mierzei żegluga po nich jest bardzo

utrudniona. Dla jej usprawnienia
wprowadza się statki na poduszce
powietrznej. Mają one 50 miejsc
pasażerskich i rozwijają prędkość
do 40 km na godz.

Niezależnie od budowy poduszko-
wców rozwija się w Związku Ra-

dzieckim produkcję statków, któ-

rych zanurzenie wynosi tylko 40 cm,

a prędkość jest znacznie większa niż

poduszkowców. Skonstruowane zo-

stały także statki towarowe do żeg-
lugi po płytkich rzekach. Są to małe

zbiornikowce, składające się z kil-

ku cystern i mogące przewozić 150

ton produktów naftowych, statki do

transportu węgla, zboża, owoców ł

mleka. (L)

Węgry — perspektywy
eksportu pszenicy

Węgry stały się od niedawna jed-
nym z nielicznych krajów europej-
skich, mających poważne eksporto-
we nadwyżki pszenicy. Wynoszą one

aktualnie ok. 1 min ton. Dzięki po-
myślnym perspektywom rozwoju
rolnictwa w najbliższych latach —

ilość pszenicy przeznaczonej na ek-

sport prawdopodobnie będzie można

zwiększyć do 2—2,5 min ton rocz-

nie jeszcze przed końcem lat sie-

demdziesiątych.

Węgierska pszenica należy gatun-
kowo do najwyższej klasy toteż
w kolach gospodarczych tego
kraju nie wyklucza się nawet mo-

żliwości uplasowania jej m. in. na

rynku francuskim, chociaż Francja,
jak wiadomo, sama jest wielkim ek-

sporterem tego zboża.

Zbiory pszenicy na Węgrzech
kształtowały się w. pierwszej poło-
wie lat sześćdziesiątych na poziomie
ok. 2 min ton średniorocznie, w dru-

giej — ok. 3 min ton. W roku ubie-

głym zebrano jej blisko 4,1 min ton,
natomiast w bieżącym zbierze się,
według ostatnich szacunków, 4,4 min
ton przy średniej wydajności 34 q
z hektara. (L)
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precjacją jego wartości. W tym kon-
tekście rozpatrywać, również trzeba
wzmożone zakupy dokonywane przez
kraje posiadające znaczne nadwyżki
w bilansie płatniczym, które grożą
im rewaluacją waluty. Przede wszy-
stkim chodzi tu oczywiście o Japo-
nię. Kraj ten jest jednym z najwięk-
szych importerów surowców. Dlatego
też polityka Japonii polegająca na

wzmożeniu zakupu surowców w celu
zmniejszenia bardzo wysokich nad-

wyżek w bilansie płatniczym miała
bardzo istotpy wpływ na spotęgo-
wanie tempa wzrostu cen surowców
w obrotach międzynarodowych.

Uwzględniając .charakter przyczyn,
które w ostatnim czasie doprowadzi-
ły do szybkiego wzrostu cen surow-

ców. wielu obserwatorów wskazywa-
ło, że boom ten będzie miał krótko-

trwały charakter. Zamieszczony wy-

żej wskaźnik Reutera wydaje się po-
twierdzać tę opinię. Aktualne noto-

wania cen surowców wykazują już
bowiem tendencję spadkową w sto-

sunku do .poziomu sprzed miesiąca.
Przedstawiony wyżej wskaźnik

wskazuje jednak, że jest to spadko-
wa tendencja po bardzo szybkim ich

wzroście, i, co się z tym wiąże, że

ceny surowców znajdują się nadal
na bardzo wysokim poziomie.

Dla uzmysłowienia sobie, jaką ro-

lę w ogólnym wzroście cen surow-

ców odegrała żywność posłużmy się
innym, choć również znanym wskaź-
nikiem cen surowców angielskiego
tygodnika „The Economist" - (patrz
niżej — tabela. Nr 1)..

Jak widać, w okresie wrzesień 1972
— wrzesień 1973 ceny żywności
wzrosły wolniej, niż ceny wszystkich
surowców włókienniczych, metali
oraz pozostałych surowców. Wynika
stąd wniosek, że jeśli na wzrost cen

żywności w handlu międzynarodo-
wym spojrzęć nie w oderwaniu, lecz
w powiązaniu z ruchem cen surow-

ców, wzrost ten okazuje się znacznie

mniej szokujący.
Wzrost cen surowców i żywności

ma niewątpliwie pewne wspólne
przyczyny .takie' jak, wysoka ko-
niunktura gospodarcza. w głównych
krajach kapitalistycznych, czy nasi-

lające' się temp o inflacji, która nie

sprzyja oszczędzaniu,, lecz. wzmaga
bieżące wydatki. Podkreślając zwią-
zek między wzrostem cen surow-

ców i żywności, trzeba jednak pa-

miętać, że-o'rozrwoju sytuacji' w za-

kresie pasz i mięsa . zdecydowały
jednak specyficzne czynniki działa-

jące w tej sferze produkcji i obrotu

międzynarodowego. Ogólne choćby
spojrzenie na te czynniki ma więc
bardzo ważne znaczenie dla oceny
charakteru, obecnej sytuacji w za-

kresie pasz i mięsa oraz jej dalsze-

go rozwoju.

BEZPOŚREDNIE PRZYCZYNY
WZROSTU CEN ŻYWNOŚCI
Wzrost cen mięsa w obrotach mię-

dzynarodowych wiąże się ściśle ze

wzrostem cen pasz. Ten ostatni prob-
lem był niedawno omawiany na ła-
mach „Życia Gospodarczego".*) Ogra-
niczmy się więc tylko do przypom-
nienia w skrócie, że wynika on ze

słabych zbiorów zbóż pastewnych
i nieurodzaju, jaki w roku 1972 ob-

jął szereg krajów (ZSRR, Indie, Chi-
ny) oraz ze zmniejszenia zarybienia
wód przybrzeżnych Peru, które jest
największym w świecie eksporterem
mączki rybnej, odgrywającej ważną
rolę w międzynarodowych obrotach

paszami treściwymi.
Oba wspomniane wyżej czynniki

spowodowały, że mimo wzrostu pro-
dukcji nasion roślin oleistych, któ-

rych makuchy są trżtecim elementem

składowym międzynarodowych obro-
tów paszami treściwymi, rosnące za-

potrzebowanie importowe zostało

pokryte w znacznym stopniu z zapa-
sów, które spadły do poziomu nie

notowanego od wielu lat, a ceny pasz
treściwych w handlu międzynarodo-
wym zaczęły szybko wzrastać.

Rozwój sytuacji w zakresie pasz
treściwych trudno jednak uznać za

pierwotną przyczynę wzrostu cen

razem wzrostu udziału mięsa w spo-
życiu artykułów żywnościowych.

Zwiększony popyt wewnętrzny
znalazł odbicie we wzroście zapo-
trzebowania na mięso ze strony
głównych krajów importujących,' a

przede wszystkim krajów zrzeszo-

nych w EWG, w tym Wielkiej Bry-
tanii. Również USA znacznie, zwięk-
szyły import mięsa, co związane by-
ło ze słabszym wzrostem jego krajo-
wej produkcji (o czym niżej). Bar-
dzo szybko zwiększył się także im-

port mięsa do Japonii, co wynika ze

zmniejszenia spożycia ryb w związ-
ku ze wzrastającym zatruciem wód

przybrzeżnych tego kraju, o czym
donosiła prasa codzienna.

Wzrost. popytu 'na mięso nie ną-
potkał w roku 1972 i 1973 na odpo-
wiednie zwiększenie jego • podaży.
Szacuje, się, że światowa produkcja

mięsa, już choćby z uwagi na sek-

wencję czasową obu "tych zjawisk.
Wzrost cen pasz treściwych trakto-
wać więc raczej należy jako czyn-
nik, który spotęgował wcześniejszą
tendencję do wzrostu cen mięsa oraz

będzie miał istotny wpływ na to jak
kształtować się ona będzie w naj-
bliższej przyszłości. Za bezpośrednią
przyczynę wzrostu cen mięsa należy
natomiast uznać czynniki działające
na zmiany we wzajemnym stosunku

między podażą i popytem na mięso
oraz poszczególne jego rodzaje.

W roku 1972 i 1973 ujawnił się
zwiększony popyt na mięso, zarówno
w krajach rozwiniętych, jak i roz-

wijających się, w krajach będących
jego eksporterami i importerami.
Przyczyny tego wzrostu były wielo-
rakie. W krajach rozwiniętych
wzrost ten wiązał się ze zmianami
w strukturze odżywiania (co oddzia-

ływało na zwiększone zapotrzebowa-
nie na określone rodzaje mięsa), jak
również ze wspomnianą już wysoką
koniunkturą gospodarczą oraz nasi-

lającymi się procesami inflacyjnymi.
W krajach rozwijających się był wy-

Wsliaźhik cen surowców ..The Economist"

(liaza: 19fi3 •= 100)
w "/»

TABELA NR 1

Procentowa zmiana w stosunku
do okresu sprzed:

mlesluca

Ogółem 233, S — 7,9 + 67,0
Żywność 222,7 —15,B + 40,9
Surowce włókiennicze 241,8 +11,2 +123.3
Metale 325,9 — 2,7 + 70,8
Pozostałe 209,7 —17,0 + 71,3

głównych rodzajów mięsa "(wołowi-
ny, cielęciny, wieprzowiny, baraniny
i mięsa jagnięcego oraz drobiu)
wzrosła w roku 1972 o 1 proc. pod-
czas gdy w stosunku do roku 1971

zwiększyła się ona o 3,8 proc. w sto-

sunku do roku 1970. Za tym ogólnym
wskaźnikiem kryją się jednak różne

tendencje w poszczególnych rodza-

jach mięsa.

Światowa produkcja wołowiny w

roku 1972 wzrosła w tempie niezna-
cznie tylko wyższym niż podany wy-

żej wskaźnik produkcji wszystkich
rodzajów jnięsa. Na wolniejszy niż

w roku 1971 wzrost produkcji woło-

winy wpłynęło przede wszystkim
zmniejszenie jej produkcji w kra-

jach EWG, zwolnienie tempa wzro-

stu-w innych krajach i stagnacja tej
produkcji w krajach afrykańskich.
Stagnacja produkcji w tych ostatnich

krajach została wywołana suszą,
która w niektórych regionach tego
kontynentu miała katastrofalny cha-
rakter. Zwolnienie produkcji woło-

winy miało jednak również miejsce
w innych krajach, wA tym w USA.

Jeśli wyłączyć Afrykę, gdzie dzia-

łały ćzynniki o charakterze losowym,
przyczyny zwolnienia tempa wzro-

stu produkcji wołowiny w- innych
krajach wydają się. bardzo interesu-

jące. Tendencji tej towarzyszyło bo-
wiem zwiększenie pogłowia bydła.
W specjalistycznej prasie znajduje-
my- następujące wyjaśnienie tego
zjawiska: w ostatnich latach miał

miejsce szybszy wzrost produkcji
mięsa wołowego niż pogłowia bydła,
co wynikało ze zwiększenia udziału
sztuk o większej wadze i co się z

tym wiąże ze zmniejszeniem uboju
cieląt. Na tle szybko rosnącego zapo-
trzebowania na mięso wołowe w o-

statnini okresie pojawiła się nato-

miast tendencja do rozbudowy stada

podstawowego.

Zwolnienie tempa wzrostu produk-
cji wieprzowiny związane było ze

zmniejszeniem jej produkcji w USA,
a także w krajach zrzeszonych w

EWG (przede wszystkim we Francji
i Włoszech). W komentarzach, na ten

temat wskazuje się na ogół, że głów-
ną tego przyczyną były błędne oce-

ny co do kształtowania się popytu
na ten gatunek mięsa.

Jeśli chodzi o światową produkcję
mięsa baraniego i jagnięcego — to

w roku 1,972 wykazała ona nie zwoł-
anie t~=mpa «'zrostu, lecz bez-

względny spadek w stosunku do ro-

ku 1971. Spadek ten wiąże się z ten-

dencją do zwiększenia pogłowia
owiec w związku z niezwykle silnym
wzrostem cen wełny (co znajduje
odzwierciedlenie w podanym wyżej
wskaźniku cen surowców „The Eco-

nomist"). W tym miejscu warto jed-
nak podkreślić, że podstawowe w tej
dziedzinie notowania cen wełny au-

stralijskiej zaczęły w ostatnim okre-
sie zniżkować.

Jedynym rodzajem mięsa, którego
produkcja w roku 1972 wykazała wy-

raźniejszy wzrost w stosunku do ro-

ku 1971, był drób. Miało to istotny
wpływ na jego ceny, które wzrasta-

ły — wolniej niż ceny pozostałych
gatunków mięsa. Jeśli jednak
uwzględnić, że produkcja drobiu jest
najbardziej uzależniona od pasz tre-

ściwych, dalszy rozwój sytuacji w tej
dziedzinie będzie ściśle uzależniony
od tendencji ruchu cen pasz.

CENY ŻYWNOŚCI A WZROST
KOSZTÓW UTRZYMANIA

Przedstawiony wyżej przegląd po-
twierdza więc sformułowaną już
wcześniej tezę, że główną przyczyną
wzrostu cen • mięsa była niedostate-
czna jego podaż w. stosunku do wzra-

stającego, popytu. Czynnik ten dzia-
łał na wzrost cen mięsa w obrotach

międzynarodowych, co znajduje od-
. zwierciedlenie • w podanym wyżej

wskaźniku cen surowców „The Eco-
nomist". Niedostateczna podaż mięsa
oraz wzrost jego cen w obrocie mię-
dzynarodowym miała ze swej strony
istotny wpływ na tendencję ruchu
cen mięsa na rynku wewnętrznym
poszczególnych głównych krajów ka-

pitalistycznych. W tych warunkach

liberalizacja importu mięsa miała
bowiem ograniczony wpływ na po-
prawę wewnętrznego'zaopatrzenia, a

tym bardziej na przeciwdziałanie
tendencji do wzrostu cen mięsa w

poszczególnych krajach. Wzrost cen

mięsa • rozpoczął się od wołowiny
i cielęciny, następnie jednak objął
również baraninę i mięso jagniąt
oraz Wieprzowinę..

Wzrost cen - mięsa był jednak nie

tylko jednym z niezv.ykle istotnych
elementów składowych ogólnego
wzrostu cen artykułów, konsumpcyj-
nych w głównych krajach kapita-
listycznych, lecz również jednym z

zasadniczych czynników powodują-
cych, że w krajach tych ceny żyw-
ności rosły szybciej niż ogólne kosz-

ty utrzymania. Spójrzmy zresztą na

zamieszczone niżej zestawienie za-

czerpnięte z „The Economist". Przed-
stawia ono bowiem, w jakim stopniu
ceny z miesięcy letnich br. (czerwiec,
lipiec) zwiększyły się w stosunku do

analogicznego okresu ubiegłego roku

(patrz niżej — tabela Nr 2).

Dane te wskazują przede wszyst-
kim na bardzo szybki wzrost cen

artykułów konsumpcyjnych, co jest
jednym z najważniejszych przeja-
wów nasilającej się inflacji. Wska-

zują one-jednak również, że we

wszystkich krajach (z wyjątkiem
Holandii) ceny żywności rosły szyb-
ciej, niż ogólny wskaźnik kosztów

utrzymania: W tym miejscu warto

oczywiście zwrócić uwagę, że rela-

cja między tempem wzrostu cen

TABELA NR S

Wzrost cen w procentach

artykułów
kónsumpcyj-
nych ogółem

żywności

żywności i kosztó,w utrzymania była
w większości krajów zamieszczonych
w tablicy inna, niż podana poprzed-
nio relacja między tempem wzrostu

cen żywności i cen surowców w

obrotach międzynarodowych.

Wróćmy jednak do podanych wy-

żej danych. Wynika z nich bowiem,
że rozpiętość między wzrostem cen

artykułów żywnościowych i kosztów

utrzymania była największa w Sta-
nach Zjednoczonych. W kraju tym,
mimo utrzymania do 12 września za-

mrożenia cen na wołowinę, ceny
żywności wzrosły przeszło dwukrot-
nie szybciej, niż ogólny • wskaźnik
kosztów utrzymania. Wyjaśnia to

dlaczego żywność i jej ceny tak bar-
dzo niepokoją, nawet obywateli USA,
czego wyrazem zacytowane na wstę-
pie opinia i pytanie zaczerpnięte z

„United News and World Report".

CO DALEJ Z MIĘSEM?

Pytanie t.o'przewija się obecnie nie

tylko na łamach prasy - amerykań-
skiej, lecz również w wielu, innych
krajach. Przedstawiony wyżej przeg-
ląd nie zawiera dostatecznych prze-
słanek dla pełnej, odpowiedzi. na. to

pytanie. Zastanówmy się więc, co

wynika z dokonanego wyżej prze-
glądu. ,

Zwolnieniu tempa wzrostu pro-
dukcji, wołowiny i barapiny towa-

rzyszył wzrost pogłowia, co uznać
trzeba za dobrą przesłankę dla sto-

sunkowo szybkiego zwiększenia pro-
dukcji obu tych rodzajów mięsa.
Przemawia za tym. również to, że

ceny wełny osiągnęły w. ostatnim
okresie tak wysoki poziom, że budził
on nawet wątpliwości u jej produ-
centów. Jak już. wspomniano, ostat-

nie doniesienia wskazują, że jej no-

towania zaczęły wyraźnie słabnąć.
Dla zwiększenia produkcji mięsa

wieprzowego potrzebny jest — jak
wiadomo — znacznie krótszy okres.
W tym przypadku większe znaczenie
ma więc sprawa zaopatrzenia w pa-
sze i poziom ich cen, a nie istniejąca
wielkość pogłowia. Wydaje - się, że

podaż pasz i ich ceny będą miały
również podstawowe znaczenie dla

dalszego rozwoju sytuacji w zakresie
drobiu.

W dziedzinie pasz. brak jednak
jeszcze danych pozwalających na

wstępne nawet przewidywania co do

dalszego rozwoju sytuacji. Wiadomo

już wprawdzie, że tegoroczne zbiory
soji w USA wypadły dobrze. Wspo-
mniane na wstępie ograniczenia eks-

portu soi, a także innych pr-oduktów
paszowych z USA — kraju, który
jest największym na świecie ekspor-
terem soi, zostały w d'ni,u 8 wrze-

śnia całkowicie' zniesione. Okazało

się to wystarczające do tego, by ceny
soii zaczęły spadać, mirro że dane
o zbiorach oleistych w inniych kra-

jach nie są jeszcze w pełni znane.

TJSA 5,5 13,0
NRF 7,5 10,0
Francja 7.0 9,5
W. Brytanlu 9,5 15,5

Wiochy 11,0 12,5
Holandia 8,0 8,0
Belgia 7,5 9,0
Dania 9,5 12,5

Nie wiadomo jeszcze jak przed-
stawiać się będzie produkcja mączki
rybnej, drugiego óbok makuchów ro-

ślin oleistych elementu składowego
międzynarodowych obrotów paszami
treściwymi. Połowy ryb w Peru —

którego udział w światowej produk-
cji mączki rybnej wynosi wprawdzie
tylko około 33 proc., w światowym
eksporcie sięga jednak ,66 proc. —

mają się bowiem rozpocząć dopiero
w październiku br.*)

Aktualnie niewiadomą jest wresz-

cie padał sytuacja iw zakresie trze-

ciego elementu międzynarodowych
obrotów- paszami, jakimi są zboża

pastewne. Brak bowiem jeszcze osta-

tecznej oceny zbiorów zbóż na świe-
cie. Dotychczasowe, szacunki wska-

zują jednak, że w krajach,, które w

roku ubiegłym zostały dotknięte klę-
ską suszy, zbiory tego roku oceniane

są- jako co' najmniej dobre. Jeśli

oceny te znajdą potwierdzenie bę-
dzie to czynnik, któjry spowoduje,-że
presja na import- zbóż będzie w roku

bieżącym mniejsza, mimo rosnących
potrzeb wynikających ze wzrostu ho-
dowli. Ostatnie oceny zbiorów zbóż
w niektórych krajach będących ich

głównymi eksporterami, są wpraw-
dzie nieco niższe niż poprzednie (np.
Kanada), w sumie jednak oceny te

zapowiadają urodzaj, zapewniający
znaczny wzrost produkcji w stosun-

ku do roku ubiegłego.
Dla oceny dalszego rozwoju sytua-

cji w tej dziedzinie dość reprezenta-
tywne wydają się ostatnie dane do-

tyczące bilansu zbóż w USA, gdyż
kraj ten jest ich naiwiększym eks-

porterem na świecie. Z danyui tych
wynika, że w roku gospodarczym
1973/74 produkcja zbóż w USA wy-
niesie 46,7 min ton, wobec 42,0 min

ton w roku 1972/73. Jeśli jednak
uwzględnić, że początkowe zapasy
zbóż w roku gospodarczym 1973/74

wyniosą 11,7 min ton, podczas gdy
w roku 1972/73 wyniosły one 23,5 min

ton, łączna podaż traktowana jako
produkcja i zapasy początkowe w

roku gospodarczym 1973/74 wyniesie
58,4 min' ton, wobec 65,6 min ton

w roku ubiegłym.,
W roku 1973/74 nie przewiduje się

po ważńiej szych zmian w krajowym
zapotrzebowaniu USA na cele kon-

sumpcyjne i paszowe, w stosunku
do ubiegłego roku gospodarczego.
Zapotrzebowania na import zbóż
ze Stanów Zjednoczonych ocenia się
natomiast na około 30 min ton. Jest
to wielkość niższa niż w roku go-
spodarczym 1972/73, w którym eks-

port zbóż z USA wyniósł 32,3 min,
znacznie wyższa jednak niż w roku

gospodarczym 1972/71, w którym wy-
niósł on 17,2 min ton. Główną przy-

czyną powodującą, że mimo wyso-
kiego wzrostu zbiorów w roku go-
spodarczym 1973/74 ich zapasy nie

' będą odbudowane, są więc oceny
dotyczące zapotrzebowania na im-

port zibóż z USA.

'Oceny dotyczące kształtowania się
zapasów zbóż w USA, jak również

zapotrzebowania na zboże amery-
kańskie ze strony innych krajów,
co można przyjąć za Wskaźnik oceny
zapotrzebowania na zboże w obro-
tach międzynarodowych w tym okre-
sie, wydają się wskazywać, że w

nadchodzącym okresie nie należy ra-

czej oczekiwać dalszego wzrostu' cen

zbóż, mogą one jednak kształtować

się nadal na wysokim poziomie. Wy-
daję się, że w zestawieniu z omawia-

nymi wyżej perspektywpmi rozwoju
produkcji mięsa oraz w związku z

tendencjami, które wystąpiły nie tyl-
ko w zakresie zbóż pastewnych lecz
również innych pasz treściwych, na-

leży chyba oczekiwać, że w roku go-
spodarczym 1973/74 nie należy także
oczekiwać poważniejszej poprawy w

zakresie mięsa. Jego ceny utrzymy-
wać się chyba będą nadal na wyso-
kim poziomie, a w tych rodzajach
mięsa,- na które popyt najszybciej
wzrasta, możemy mieć nawet do czy-
nienia z ich dalszym wzrostem.

Wydaje się jednak, że sytuacja ta

może ulec zmianie już w roku 1974/75.
W roku gospodarczym 1973/74 prze-
widuje-się bowiem- znaczne zwięk-
szenie areały uprawy zbóż w głów-
nych krajach będących ich ekspor-
terami. Świadczy o tym zniesienie

ograniczenia areału ich uprawy w

USA oraz dane zawarte w omawia-

nym wyżej bilansie zbożowym tego
kraju, które przewidują, że w roku

gospodarczym 1973/74 wewnętrzne
zapotrzebowanie na ziarno siewne

wyniesie przeszło 2 min ton, wobec

1,8 min ton w roku gospodarczym
1972 73 i 1.7 min ton w roku~l 972/71.

Jak wspomniano; o wielu innych
elementach składających się na dal-

szy rozwój sytuacji w zakresie pasz
treściwych i mięsa, brak nadal do-

statecznych danych. Trudno również

powiedzieć,' jak ukształtuje się wza-

jemna relacja między cenami pasz
i mięsa, tym bardziej że uzależnione

jest to nie tylko od wzajemnego sto-

sunku podaży i popytu, lecz również
od takich czynników jak np. kontro-
la cen. A czynniki o bardziej długo-
trwałym charakterze, że wspomnieć
tylko trwałość szybkiego tempa
wzrostu spożycia mięsa obserwowa-

ną w krajach rozwiniętych, skalę
wzrostu spożycia mięsa w krajach
rozwijających się w zestawieniu z

gasnącymi w wielu z tych krajów
wynikami tzw. zielonej rewolucji.
Nie mnóżmy dalej ilości niewiado-

mych dalszego rozwoju sytuacji w

zakresie pasz treściwych i mięsa. Do

problemów tych, z uwagi na ich zna-

czenie trzeba będzie powracać.

WIESŁAW WIRSKI

*) Por. „Pasze treściwe'' Życie Gospo-
darcze nr 31 z 12.VIII. bd .

ZE ŚWIATA

Największe organizmy
gospodarcze

Zestawienie wartości produkcji
największych spółek z wartością
produktu globalnego* szeregu państw
wykazuje, że najwięlsszy koncern, a-

merykańsiką firma „General Mo-
tors" mająca na wszystkich konty-
nentach swe oddziały i filie — o-

siąga roczną wartość produkcji (o-
becnie blisko 30 mld dolarów) wię-
kszą od produktu globalnego m. in.

Belgii z Luksemburgiem, Szwajcarii,
Argentyny, Rep. Południowej Afry-
ki. Dwa ihne ' koncerny — „Stan-
dard Oil of New Jersey" i „Ford
Motor Company" wyprzedzają, pod
tym względem m; in. Pakistan, Da-

nię, Austrię, Turcję, a „Royal Dutch
Shell" — Norwegię, Wenezuelę, Fin-

landię, Iran, Grecję. „General Ele-
ctric" wykazuje wyższą produkcję
niż cała Indonezja. „Unilever" wy-

przedza pod "tym względem m. in.
Chile. ZR A .i Portugalię.

(S)

Współpraca ZSRR - USA
w rolnictwie

Porozumienie między rządami
ZSRR i USA przewiduje korzystną
dla obu stron współpracę w róż-

nych dziedzinach rolnictwa: pro-
dukcji roślinnej i zwierzęcej, me-

chanizacji i melioracji, wykorzysta-
niu nawozów, przetwórstwie i ma-

gazynowaniu produktów rolnych,
wykorzystaniu elektronicznej tech-
niki obliczeniowej w rolnictwie. Za-
łożono też rozszerzenie wzajemnej
informacji między ZSRR i USA, do-

tyczącej produkcji i spożycia arty-
kułów rolnych. Porozumienie prze-
widuje znaczne rozszerzenie form
współpracy, które będą obejmo-
wać: wymianę informacji nau-

kowo-technicznej i ekonomicznej,
koordynację badań naukowych, wy-

mianę uczonych i specjalistów, or-

ganizowanie sympozjów i konferen-
cji, wymianę genetycznego materia-
łu roślinnego, nasion, zwierząt, wzo-

rów maszyn i przyrządów oraz wza-

jemne organizowanie wystaw. Po-
wołana została radżiecko-amerykań-
ska komisja, która czuwać będzie
nad wcielaniem w życie porozumie-
nia. W jej ramach działać będą gru-
py robocze: badań ekonomicznych,
informacji, naukowych badań rolni-

czych i opracowań technologicznych.
Każda z grup roboczych będzie się
zbierać kolejno w ZSRR i USA co

najmniej dwa razy w roku. Reali-

zację porozumienia powierzono mi-

nisterstwom rolnictwa obu krajów.

(S)

Pomoc OECD
dla trzeciego świata

W roku ubiegłym pomoc OECD
dla krajów rozwijających się zwię-
kszyła się do 19,4 mld dolarów, w

porównaniu z 18,1 -mld dolarów w

roku 1971. Statystyki OECD wyka-
zują jednak, że o ile w roku 1971

państwa zrzeszone w tej organiza-
cji przeznaczały na pomoc rozwojo-
wą 0,82 proc. swego łącznego docho-

du narodowego brutto, o tyle w ro-

ku ubiegłym współczynnik ten spadł
do 0,77 proc. Przy czym pomoc ta

uległa w roku 1972 w stałych ce-

nach zmniejszeniu o 3 proc. Tak więc
kraje przemysłowe znów się odda-

liły od celu, jaki sobie wyznaczyły
— przeznaczeniu 1 proc. PNB na

tę pomoc. (S)

W obronie szwajcarskich
zegarków

Na światowym rynku zegarmi-
strzowskim szwajcarski przemysł
zajmuje jeszcze dominującą pozy-
cję, jednak coraz większą rolę od-

grywają tu przemysły ZSRR, Japo-
ni, NRF i Francji. Dążący do roz-

szerzenia działa* ności eksportowej i

obniżenia kosztów produkcji produ-
cenci szwajcarscy przystąpili w

związku z tym do organizowania na

szeroką skalę w wielu krajach roz-

wijających się — a zwłaszcza w A-

meryce Łacińskiej — szkolenia kadr
w zakresie produkcji części zegar-

ków. I tak np. w Meksyku specja-
liści szwajcarscy ptzeszkolili załogę
obsługi precyzyjnych maszyn pro-
dukujących części do zegarków dla

różnych firm zegarmistrzowskich
Szwajcarii. Szwajcarskie firmy za-

mierzają uruchomić podobną produ-
kcję także w innych krajach połu-
dniowoamerykańskich. (S)

Miernicza rewolucja w USA

Część amerykańskich firm prze-
mysłowych postanowiła ' częściowo
porzucić dotychczasowy system
miar (stopy, cale), który utrzymuje
się jeszcze w krajach anglosaskich
i przejść na system metryczny. Np.
Ford uruchomił pierwsze w USA
wydziały produkujące- samochody z

zastosowaniem systemu metryczne-
go i w kierowniczych kołach prze-
mysłu USA jest coraz'Więcej chęt-
nych do naśladowania 'pod tym
względem Forda. U podstaw tej ten-

dencji leży. ponadnarodowa orienta-

cja wielkich koncernów, które, pra-

gną-zacieśnić więź produkcyjną ze

swoimi filiami na całym świecie. U-

waża się, że system metryczny nie-
uchronnie opanuje amerykański
przemysł, a koszty tej wielkiej o-

peracji szacuje się na sumę 100 mi-
liardów dolarów, co (a także ze

względu na duże trudności techni-

czne) skłania do rozłożenia powsze-
chnego przejścia na system metrycz-
ny na 30 lat. (S)

Obce inwestycje w krajach EWG
Inwestycje przemysłowe w dzie-

więciu krajach EWG są realizowa-
ne w 15 proc. przez przedsiębior-
stwa zagraniczne. Największy udział

inwestycji zagranicznych stwierdzo-
no w Belgii — 33 proc., przed NRF
— 18 proc., Holandią,— 15"proc.,
Włochami — 14 proc.", Francją —

10 proc. i Wielką Brytanią — 9 proc.
Dane te obejmują także inwestycje
jednych krajów członkowskich EWG
w innych: stanowią one około jed-
nej trzeciej całości obcych inwesty-
cji w tych krajach. (S)
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TRYBUNA CZYTELNIKQW

W polemikach publicystycznych,nie Wspominając już
o naukowych, słuszność sformułowanych zarzutów

powinna być możliwie przekonywająco udowodnio-

na. Zmuszony byłem do użycia takiego wprowadze-
nia do niniejszego tekstu po zapoznaniu się z artyku-
łem S. Szwedowskiego („Spór o metodę analizy wzro-

stu" ŻG nr 34/73), będący repliką na mój artykuł
(„Wzrost ekstensywny czy intensywny" ŻG 26/73).

S. Szwedowskiego zakrawa na peł-
ną herezję. Jćst. to możliwe dlatego,
ponieważ pojęcie wartości nie jest
identyczne z pojęciem wzrostu go-
spodarczego, na który oddziałują
źródła wzrostu gospodarczego mają-
ce charakter endogeniczny (zewnę-
trzny), jak również egzogeniczny
(wewnętrzny), kształtujący się nie-
zależnie od procesu produkcji. Zilu-

struję tę tezę niektórymi przykła-
dami. Jeśli np. „terms of trade" bę-
dą dla nas korzystne, to możemy
uzyskać dodatkowy przyrost docho-
du narodowego od źródła wzrostu

gospodarczego — stosunki z zagra-
nicą; jeśli warunki klimatyczne bę-
dą sprzyjające, to możemy uzyskać
dodatkowy przyrost produkcji czy-

gospodarowania z uwzględnieniem
czynników oddziałujących na wzrost

gospodarczy, które można kwanty-
fikować".

Z tego cytatu można wysnuć wnio-

sek, że autor jako kryterium wy-
boru przyjmuje czynniki intensyfi-
kujące wzrost gospodarczy, które

przyczyniają się do zwiększania e-

f:ktywności gospodarowania. Ale
każda funkcja celu może mieć Swo-
je warunki ograniczające, które w

przypadku wzrostu gospodarczego
mogą stanowić: pełne zagospodaro-
wanie podaży siły roboczej i nowo

uruchamianych obiektów. Oznacza
to, że dążymy do uzyskiwania wzro-

stu gospodarczego nie za wszelką
cenę, ale tak planujemy i rozwija-

JEDNAK
YMPTO
TENSYWNEGO

WZROSTU
WYJAŚNIJMY

na wstępie o co

toczy się spór. Występuje tu

problem: a) zastosowania wła-

ściwej metody oceny udziału inten-

sywnych czynników wzrostu w

przyroście dochodu narodowego, b)
prawidłowości dokonanych obliczeń.

Zacznijmy od wyjaśnienia pew-
nych nieporozumień i sprostowania
niektórych, moim zdaniem, niesłusz-

nych zarzutów.

1S. Szwedowski uważa, że sfor-
mułowana przeze mnie defini-

* cja wzrostu intensywnego grze-
szy tautologią. Nie będę zajmować
się analizą charakteru semantyczno-
-redakcyjną poprzedniego sformuło-
wania, ale zaprezentuję jedynie mo-

dyfikację tej definicji," opracowaną
zresztą przed opublikowaniem arty-
kułu, która może zadowoli moj.ego
polemistę. „Wzrostem intensywnym
będziemy nazywać część przyrostu
(spadku) dochodu narodowego, któ-

rą uzyskuje się dzięki zwiększeniu
(zmniejszeniu) wydajności pracy i

(lub) produkcyjności kapitału."
Mimo że słowo „źródło" tu nie wy-

stępuje, ale biorąc pod uwagę, że

podstawą intensywnego wzrostu jest
nauka, badania, postęp techniczny,
to termin „źródło wzrostu gospodar-
czego" dla tej kategorii ekonomicz-

nej jest trafny. Zresztą również De-
nison swoją książkę, w której oma-

wia tę problematykę nazwał „The
Sources of Economic Growth...", co

oznacza źródła wzrostu gospodarcze-
go...". Zatem nie jestem jedyny, któ-

ry używa tego terminu. Pojęcie
wzrostu ekstensywnego zgodnie z

definicją proponowaną przez auto-
ra można porównać do użytego przez
Denisona terminu „Input per out-

put", zaś intensywnego — „Output
per unit of input".

Na temat ujemnego wzrostu (spad-
ku) dochodu narodowego lub zmniej-
szenia wydajności pracy nie będę
prowadził polemiki, gdyż takie wiel-
kości występują w statystyce, rów-
nież w tablicy 2 artykułu S. Szwe-
dowskiego.

Poza tym S. Szwedowski podwa-
ża tę definicję z punktu widzenia
teorii wartości, słusznie twierdząc,
że źródłem wartości jest praca. Nie

rozumiem, kogo S. Szwedotvski kry-
tykuje, czy tylko Borowego, czy
również wszystkich tych, którzy zaj-
mują się ustalaniem wpływu także

innych czynników i źródeł wzrostu

gospodarczego niż praca na rozwój
gospodarczy, nie wyłączając S. Szwe-
dowskiego. Ale tu zachodzi pewne
nieporozumienie. Teoria wartości
nie dotyczy badania relacji ilościo-

wych w procesie produkcji w kon-
tekście omawianych zagadnień.
.„.Marks rozróżniał „dwojaki charak-

ter pracy — abstrakcyjny i konkret-

ny i odpowiednio do tego posługi-
wał się pojęciami wartości i warto-

ści użytkowej. Teoria wartości opi-
suje zjawiska zachodzące w sferze

podziału dochodu narodowego i na

tym tle można wytłumaczyć sprzecz-
ności klasowe powstające w społe-
czeństwie. Nasze rozważania doty-
czą funkcji produkcji, która opisuje
relacje ilościowe zachodzące w pro-
cesie produkcji, w sferze wytwa-
rzania dochodu narodowego, któ-
re to relacje stanowią parametry
swojego rodzaju technologii proce-
sów ekonomicznych. Dla wytłuma-
czenia zjawisk zachodzących w tej
sferze działalności zgodnie z mark-

sowską ekonomią należy posługiwać
się pojęciem wartości użytkowej,
która powstaje na gruncie zespole-
nia .wszystkich czynników biorących
udział w procesie produkcji.

Dla zrozumienia niuansów charak-
teru teoretycznego i praktycznego
posługiwania się tymi pojęciami
warto przestudiować prace niektó-

rych ekonomistów radzieckich zaj-
mujących się tą problematyką (Stru-
milin, Fiodorenko, Kwasza, Kac, Ko-

tow, Trapeznikow, Michalewskij o-

raz inni).
Na ile problem ten jest skompli-

kowany, wynika to chociażby z fak-
tu, że można uzyskiwać dodatkowy
wzrost gospodarczy bez wydatkowa-
nia dodatkowej pracy, co w ujęciu
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JERZY BAZGIER, MARIAN NITECKI —

POLSKA—RUMUNIA Gospodarka współ-
praca, str. 140, cen zl II.—, PWE, War-
szawa 1973.
MIECZYSŁAW TOMALA — POLSKA--
NRF — Gospodarka, stosunki ekono-
miczne — str. 156, cena zl 14.—, PWE,
Warizawa 1973.
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cena zl 20.—, PWE, Warszawa 1C73.
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Zachodem — Zeszyt 3 — str. 128, cena

zl 17.—, Inst. Koniunktur i Cen Handlu
ZacraniczncFO. PWE, Warszawa 1373.
PRACA ZBIOROWA — PROGNOZOWA-
NIE GOSPODARKI KAPITALISTYCZ-
NEJ — str. 468, cena zł 49.—, PWE,
Warszawa 1973.
WACŁAW PII.INSKI. JOACHIM CERA-
FICKI, ANDRZEJ NOWAKOWSKI —

ANALIZA WARTOŚCI — str. 164, cena
zł 18.—, PWE, Warszawa 1973.
KAZIMIERZ SAWICKI — ANALIZA
KOSZTOW W PRZEDSIFBIORSTWIE
PRZEMYSŁOWYM — str. 260, cena zl
21, _ , pWE, Warszawa 1873.
IGOR TIMOFIEJUK - STOPA WZRO-
STU GOSPODARCZEGO METODY LI-
CZENIA — str. 128, cena zl 17.—, PWE,
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I PROGRAMOWANIE ROZKŁADOW
PŁAC I DOCHODÓW LUDNOŚCI — Str.
27G cena zł 24.—, PWE, Warszawa 1S73.
N. M. NIKOLSKI - REWOLUCJA NA-
UKOWO-TECHNICZNA — Gospodarka,
polityka, ludność — z języka rosy.1s'5i^o
tłumaczyła J. M . Skrzypkowa — str. 380,
cena zł 29.—, PWE, Warszawa 1973.
STANISŁAW KROL — MATERIAŁ O-
CH^NNOSC PRODUKCJI PRZEMY-
SŁOWEJ — str. 184, cena zl 14.—, PWE,

MmOSŁAW1S7KRZYSZTOFIAK STANI-

SŁAW PARADYSZ, JERZY ZVSVAB- ' I
- STATYSTYKA W PRZEDSIĘBIOR-

STWIE PRZEMYSŁOWYM — str. 376,

cena zl 18.—, PWE. Warszawa 1973.
ADAM STAROSTECKI — RYTMICZ-
NOŚĆ PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ I
MALOSERYJNEJ — str. 128, cena zl 11,—,
PWE Warszawa 1973.
ZBIGNIEW GACKOWSKI — INFORMA-
TYKA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘ-
BIORSTWEM PRZEMYSŁOWYM — str.
412, cena zl 26.—, PWE, Warszawa 1973.
TADEUSZ CICHON — ZARZĄDZANIE
GOSPODARKĄ MATERIAŁOWĄ W
BRANŻY PRZEMYSŁU — str. 184, cena
zł 12.—, PWE, Warszawa 1973.
JAKUB DROZDOWICZ — SPOŁECZNE
PROBLEMY KIEROWANIA LUDŹMI W
ZAKŁADACH PRACY — str. 212 cena
zl 16.— PWE. Warszawa 1973.
MfVRIAN DRĄG — PLANOWANIE W
PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLOWYCH
— str. 252, cena iX 19,— PWE, Warszawa
1973.

STANISŁAW KOWALEWSKI — TEORIA
STRUKTURY ADMINISTRACJI PAŃ-
STWOWEJ — str. 428. cena 7.1 GO—-
PWE, Warszawa 1973.
TADEUSZ KIERCZYNSKI, URSZULA
WOJCIECHOWSKA — FINANSE PRZED-
SIĘBIORSTW SOCJALISTYCZNYCH —

wydanie III zmienione — str. 376,
cena zl 48 PWE. Warszawa 1973.
JOZEF KOZIOŁ - FINANSOWANIE
ROZWOJU PAŃSTWOWYCH GOSPO-
DARSTW ROLNYCH — str. 240, cena zl
23.— PWE. Warszawa 1973.
TADEUSZ PŁOSZAJSKI — RACHUN-
KOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BUDOW-
NICTWA — str. 440, cena zl 65— PWE,
Warszawa 1973.
STUDIA FINANSOWE — Zeszyt 14 —

str. 264, cena zl 31.— Instytut Finan-
sów. PWE. Warszawa 1973.
EUFEMIUSZ TEREBUCHA — EWIDEN-
CJA MATERIAŁÓW I PRZEDMIOTÓW
NIETRWAŁYCH — str. 204. cena zl 17.—
PWE Warszawa 1973.
KRYSTYNA BURSCHE — AWANS BO-
BOTNIKOW W ZAKŁADZIE PRZEMY-
SŁOWYM — str. 228. cenft ii 22.—, PWE,
Warszawa 197S.

stej w rolnictwie od źródła wzro-

stu gospodarczego — czynniki nie-
zależne od podmiotu gospodarczego.

Dla pełnego zrozumienia szczegó-
łowych problemów związanych z

funkcją produkcji warto przestu-
diować prace ekonomistów, którzy
są autorami-tej formy opisu proce-
sów produkcji (Douglas, Tinbergen,
Solow, Arrow, Kendrick, Denison i

inni), a także prace polskich ekono-

mistów, którzy zajmowali się tą pro-

blematyką (Pajestka, Knyziak, To-

mala, Nasiłowski i inni).

2S. Szwedowski zarzuca mi, że
w obliczeniach zamiast liczby

•zatrudnionych posługuję się
wielkością dochodów pierwotnych
pracy, przy czym dla 1972 roku wiel-
kość ta została przyjęta szacunko-
wo bez podania kryteriów. Następ-
nie stwierdza się, że „nawet w przy-

padku słuszności twierdzeń M. Bo-

rowego przyjęcie jako lepszego od

liczby zatrudnionych wskaźnika
wielkości dochodów pierwotnych z

pracy jest wątpliwe".

Przyjęto, że dochody pierwotne
ludności rolniczej wzrosły o 25 mld

złotych (całkowite dochody ludności

zgodnie z komunikatem GUS w TL

wzrosły o 90 mld zł). Według da-

nych Rocznika Statystycznego GUS-
-1973 (str. 255) dochody nominalne
ludności rolniczej wzrosły o 22 mld

zł, zatem pomyłka w szacunku wy-
nosi 3 mld zł, czyli 0,7 proc. w

stosunku do globalnej wielkości do-
chodów. Przeto relację 1,80 do 1,87
należy zmienić na relację 1,81 do

1.87, co nie ma istotnego znaczenia
dla pokazanych trendów.

Nie jestem jedyny, który uważa,
że pierwotne dochody z pracy lepiej
charakteryzują relacje efektywno-
ściowe niż parametr zatrudnienia.
K. Porwit, krytykując metody aprio-
ryczne ustalania współczynników e-

lastyczności, wyraża się. że „bardziej
obiecujący jest więc inny kierunek

poszukiwafi, który opiera się na syn-
tetycznym stosunku nakładów do e-

fektów produkcyjnych w danym o-

kresie..." (Ż.G. nr 42,69). Pierwotne

dochody ludności ż pracy właśnie

stanowią nakłady na czynniki pra-
cy. Zdziwiony jestem, że niektórych
ekonomistów trzeba przekonywać,
że fundusz płac lepiej odzwiercied-
la relacje efektywnościowe niż licz-
ba zatrudnionych, chociażby ze

względu na zmianę, w różnych o-

kresach, liczby godzin pracy (zmia-
nowość) oraz struktury zatrudnienia

pod względem kwalifikacji, płci, wie-
ku itd. Poprawki pod tym względem
wprowadzał również Denison.

3S. Szwedowski zwraca uwagę,
że nie uwzględniłem w swoich

"obliczeniach podwyżki płac na-

uczycieli oraz zmiany płac w admi-

nistracji centralnej. Uwaga słuszna.
Rozważania nasze dotyczą sfery pro-
dukcji materialnej i w związku z

tym nie uwzględniłem podwyżki
płac zatrudnionym,w sferze działal-
ności nieprodukcyjnej. Prawdopo-
dobnie S. Szwedowski zalicza dzia-
łalność nauczycielską i administracji
państwowej do produkcji material-

nej i dlatego uzyskał inne wyniki
(ale może nie tylko dlatego, o czym
będzie jeszcze mowa w dalszym tek-

ście).

4S. Szwedowski sugeruje, że au-

tor przyjął jako kryterium wy-
" boru dochód narodowy i jed-

nocześnie cytuje ustęp z mojego ar-

tykułu, że „byłoby celowe przyję-
cie definicji określającej jednoznacz-
nie kryterium wyodrębniania bar-

dziej lub mniej efektywnych form

Szwedowski pierwszy zastosował tę
metodę.

4 Podstawą do obliczeń, których
wyniki podane są w tablicy 1,

•jest stwierdzenie S. Szwedow-
skiego, że „różnica między tempem
wzrostu produkcji idochodu narodo-

wego) a tempem wzrostu zatrudnie-
nia i technicznego uzbrojenia pracy
jest utożsamiana z wpływem czyn-
ników organizacy j no-technicznych
(na przyrost dochodu narodowego —

M B.)". Czy teza ta jest słuszna?

Niezależnie od tego, że przy* tym
założeniu przyjmuje się, że waga
pracy jest taka sama, jak waga ka-

pitału (o czym była mowa w moim

poprzednim artykule), można to
stwierdzenie S, Szwedowskiego wy-
razić następująco:

r—(r+r)-r
d z u 1.

gdzie r — tempo wzrostu dochodu

narodowego, r — tempo wzrostu

zatrudnienia, r tempo wzrostu

MICHAŁ BOROWY

my działalność gospodarczą, aby dy-
namizacja wzrostu nawet wr dłuż-

szych okresach czasu nie napotyka-
ła barier, co jest możliwe, gdy po-
trafimy stworzyć warunki dla wła-

ściwego wyzyskiwania intensywnych
czynników wzrostu.

5 „Do wyników analizy liczbowej
podanych przez M. Borowego

"nie będę się ustosunkowywał,
są to ustalenia oparte na bardzo

dyskusyjnych założeniach, a oblicze-
nia udziału wzrostu ekstensywnego
i intensywnego, podane w tablicy 2,
wątpliwe" — stwierdza S. Szwedow-
ski. Profesorski ton tego stwierdze-
nia byłby uzasadniony, gdyby mój
polemista, chociażby w krótkich u-

wagach, sformułował konkretne za-

rzuty, które podważyłyby założenia
do metody autora i tym samym wy-
niki obliczeń. Przyznaję, że metoda
stosowana przez autora ma charak-
ter oryginalny i oczekuję właśnie,
że dyskusja wskaże, jakie są jej sła-

bości, co pozwoli ulepszyć ją i wy-

daje mi się, że taka powinna być
polemika, jeśli troską jest posuwa-
nie naprzód myśli ekonomicznej w

kraju.

*

Ze swej strony pragnę krytycznie
ustosunkować się do niektórych
sformułowań S. Szwedowskiego, a

przede wszystkim do uzyskanych
wyników.

1Stwierdzenia S. Szwedowskiego
„mierzenie wzrostu gospodarcze-

'

go za pomocą jednego wskaź-
nika jest wysoce niedoskonałe",
„miarą tempa wzrostu dochodu na-

rodowego jest przyrost dochodu na-

rodowego" (?). „trzeba pamiętać o

tym, że wzrost gospodarczy kształ-

tuje się pod wpływem postępu tech-

nicznego, a w dobie rewolucji nau-

kowo-technicznej postęp ten jest o

wiele szybszy..." i że „pewne efekty
wzrostu gospodarczego pozostają
poza tą miarą. Są to takie, jak wpływ
na poziom kulturalny, zdrowotność,
średnią długość życia..." w zasadzie

są trafne, ale użyte w sporze o me-

todę analizy wzrostu gospodarczego
stają się banałami.

2 Wyrażenia z artykułu S. Szwe-
dowskiego: „Likwidacja gnę-

"biącej w okresie międzywojen-
nym polską klasę robotniczą zmory
bezrobocia była jednym z najważ-
niejszych zadań politycznych, jakie
stanęły przed ustrojem socjalistycz-
nym" i następne „Jako członek spo-
łeczeństwa socjalistycznego rozwija-
jącego się w sposób planowy... nie

fetyszyzuję intensywnego rozwoju,
zależy mi na tym, aby wzrost go-
spodarczy był możliwie najszybszy"
mają charakter propagandowy i nie

wzbogacają polemiki, natomiast to

ostatnie jest merytorycznie niesłusz-
ne. W długim okresie czasu niemoż-
liwa jest dynamizacja wzrostu bez

quasi „fetyszyzowania" intensyw-
nych czynników wzrostu, o czym
już była mowa.

3 „Najprostszą metodą ustalania
udziału poszczególnych czynni-

Jków we wzroście dochodu na-

rodowego jest metoda reszty" —

stwierdza S. Szwedowski i powołu-
je się przy tym na swój artykuł w

Ż. G. z 1969 r. W danym przypadku
bardziej właściwe byłoby powołanie
się na J. Tinbergena (Selected Pa-

pers, Amsterdam, 1959), który zmo-

dyfikował funkcję Cobb-Douglasa
przez wprowadzenie tzw. trzeciego
czynnika, a w warunkach polskich,
wydaje mi się, że również nie S.

technicznego uzbrojenia pracy, r —

i

tempo wzrostu udziału czynników
organizacyjno-technicznych. Z inne-

go ustalenia S. Szwedowskiego moż-
na napisać, że

r - r-fr zatem r - r—r

d iw 1 nr u

gdzie r — tempo wzrostu wydajno-
w

ści pracy.
Do takiej samej formuły można

dojść stosując inne rozumowanie.

W:U»P

gdzie W — wydajność pracy D : Z;
U — techniczne uzbrojenie pracy
K : Z; P — produkcyjność kapita-
łuD:K;gdzieD—dochódnaro-
dowy, zaś K — kapitał "(majątek).
Logarytmując to ostatnie wyrażenie
otrzymujemy:

gdzie r — tempo wzrostu produk-
p

cyjności kapitału.
Zatem tę resztę w interpretacji S.

Szwedowskiego można zidentyfiko-
wać z produkcyjnością kapitału.
Zresztą podobne przekształcenia, jak
pokazane wyżej dla tezy S. Szwe-
dowskiego, przeprowadził R. Solow
(„Technical Progress, Capital For-
ma tion and Economic Growth", „A-
merican Economic Revlew", 1962),
który jest autorem teorii „capital
embodied technical progress". So-
low przyjmował założenie, że nośni-
kiem postępu technicznego jest ka-

pitał, a siła robocza jest komplemen-
tarna. Wiąże się to z hipotezą, że
wobec realizującego się postępu
technicznego i technblogicznego no-

wsze maśzyny i. urządzenia są bar-

dziej efektywne, a więc można o-

trzymać większą ilość produktu z

jednostki wartości tych urządzeń. W

tym kontekście Solow wprowadził
pojęcie „vintage" tzw. generacji ka-

pitałowych oraz funkcji agregato-
wej, co w ujęciu Mi Kaleckiego od-

powiada „przekuwaniu aparatu wyt-
wórczego".

Przeciwstawna tej teorii Solowa
(autora parametru „A" funkcji Cobb-
-Douglasa) jest teza ubiegłoroczne-
go laureata nagrody Nobla, J.K . Ar-

rowa, o tzw. „learning by doing".
Według tezy Arrowa, nośnikiem po-

stępu technicznego są kwalifikacje
ludzkie, wzrastające nie tylko dzię-
ki wiedzy naukowej, ale również

dzięki doświadczeniu praktycznemu
(by doing), zaś kapitał jest czynni-
kiem uzupełniającym. Wydaje się, że

bardziej adekwatna do rzeczywiste-
go przebiegu procesów ekonomicz-

nych jest teza, że oba czynniki są
nośnikami postępu technicznego, co

uzasadnia celowość analizowania

tych procesów z punktu widzenia
obu relacji (praca i kapitał) oraz

wprowadzeniem wag obu tych czyn-
ników, czego nie uczynił S. Szwe-
dowski.

5 Obliczając majątkochłonność
dochodu narodowego S. Szwe-

-dowski definiuje ten wskaźnik

jako „stosunek udziału akumulacji
w dochodzie narodowym roku po-
przedniego do. przyrostu dochodu na-

rodowego w roku badanym". Aku-

mulacja roku poprzedniego nie od-

działuje na przyrost dochodu naro-

dowego roku badanego, ale ma istot-
ne znaczenie dla wzrostu dochodu

narodowego po uwzględnieniu czyn-
nika czasu określonego średnim cy-
klem budowy obiektów inwestycyj-
nych, który w naszych warunkach

wynosi około 3 lat. Zatem wielko-
ści podane w tablicy 2 nie odzwier-

ciedlają pewnych relacji ekonomicz-

nych, lecz stanowią jedynie wielko-
ści statystyczne.

6
Wielkości podane w tablicy 1

artykułu S. Szwedowskiego ma-

"ją niby odzwierciedlać udział

czynników organizacyjno-technicz-
nych w dochodzie narodowym, a w

rzeczywistości informować o zmia-
nach produkcyjności kapitału. W o-

parciu o dane Rocznika Statystycz-
nego 1973 można stwierdzić, że rze-

czywiście w 1972 roku produkcyj-
ność kapitału była większa niż w

1971, ale nie w takim stopniu, jak
podano w tablicy, gdyż zamiast sze-

regu czasowego, charakteryzującego
zatrudnienie w produkcji material-

nej, zastosowano szereg czasowy
charakteryzujący zmiany zatrudnie-
nia w gospodarce uspołecznionej.

NA podstawie dotychczasowych
rozważań należałoby odpowie-
dzieć na pytania sformułowa-

ne we wstępnej części niniejszego
artykułu.

S. Szwedowski swoje wątpliwości
na ten temat formułuje (Ż.G. 43/69)
następująco: „Po pierwsze w poda-
nej metodzie przy ustalaniu udzia-
łu zwiększenia uzbrojenia przyjęto
zalożemie, że cena środków trwałych
Jest proporcjonalna do ich produk-
tywności. Można przytoczyć wiele

przykładów, wskazujących, że tak nie

jest, nie mówiąc już o sposobie usta-

lenia cen na importowane środki".

Zatem zmniejszenie uzbrojenia
pracy powinno oznaczać spadek pro-

dukcyjności kapitału. Okazuje się,
że często występują zjawiska wręcz
odwrotne. W tym samym tekście

czytamy: „Po drugie w przyjętym
sposobie liczenia technicznego u-

zbrojenia pracy na zatrudnionego w

grupie przemysłowej (M : Z) zmniej-
szenie poziomu tak obliczonego u-

zbrojenia pracy nie zawsze można

uznać za objaw negatywny. Maleją-
cy wskaźnik wzrostu technicznego
uzbrojenia pracy nie musi wpływać
ujemnie na wzrost wydajności pra-

cy, dotyczy to przede wszystkim tych
sytuacji, kiedy wzrasta zmianowość,
tzn. dany majątek trwały jest
lepiej wykorzystany. Obniżenie

wskaźnika technicznego uzbrojenia
pracy może być wtedy zjawiskiem
pozytywnym".

Przy czym S. Szwedowski powo-,

łuje się, że również K. Porwit zgła-
sza zastrzeżenia do tej metody.

Określenie „Symptomy intensyw-
nego wzrostu" jest słuszne, jeśli po-

równamy udział intensywnych czyn-
ników wzrostu w poprzedniej pię-
ciolatce z uzyskanymi w latach

1971 i 1972.

Natomiast, mimo że rok 1972

wskutek znacznego wzrostu zatrud-

nienia i majątku produkcyjnego pod
względem efektywności "gospodaro-
wania jest znacznie korzystniejszy
niż uzyskane w poprzedniej pięcio-
latce, to w stosunku do roku 1971

nastąpiło pewne pogorszenie relacji
1 semantyczne krytyczne uwagi od-

nośnie definicji lub stosowania od-

powiednich formuł nie zmienią tego
faktu. Oprócz metod opartych na na-

uce ekonomii, można, posługując się
zdrowym rozsądkiem czy chłopskim
rozumem, udowodnić (przeprowadzi-
łem takie rozumowanie w poprzed-
nim artykule), że ta ocena jest słusz-

na i użyteczna ze względu na ko-

nieczność opracowania w tym kon-

tekście właściwych kierunków półlo-
ty ki gospodarczej na najbliższe lata.

TORUŃSKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWNICTWA

OGÓLNEGO
Toruń, ul. Mickiewicza 146

poszukuje dostawcą
na dostawę sukcesywnq

wagonową

ŻUŻLA
WIELKOPIECOWEGO

w ilości 300-500 ton

kwartalnie.

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

Adres wysyłkowy: TPBO
Toruń, ul. Mickiewicza 146,
Toruń - Północ, bocznica
PKP.
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Kryzys
ekoSogiczny
IV2..G(nr29z1973r>ukazał

lię bardzo Interesujący artykuł J.
Semkowa pt. „O adekwatne rozumie-
nie kategorii sił wytwórczych".
IVzbudza on duto refleksji prowa-
dzących do wniosków różnych od
autorskich konkluzji.

J. Seraków pisze; „Siedząc dzisiej-
szy stan dyskusji nad środowiskową
problematyką odnoti się niekiedy
wrażenie, że spełnia ona funkcje
alibi, mającego zretatywizować opa-
czny stosunek człowieka do przyro-
dy". Łagodne to potraktowanie „sta-

nu dyskusji", który posiada podłoże
klasowe podobnie Jak sprawa zagro-
żenia, czego dowodzi Semkow w

swym artykule.
Głośna dyskusja wokół zagrożenia

(rodowlska naturalnego sprawia wra-
żenie zasłony dymnej, poza którą
przygotowuje się exodus kapitalistów
w okolice, gdzie nie dociera niszczący
wpływ przemysłu. J . Semkow pozy-
tywnie ocenił „Raport rzymski", a

przecież nic ma żadnej sprzeczności
między duchem I literą „Raportu"
a zamierzeniami, o których ewentu-
alności napisałem.

J. Semkow odpowiedzialnością za

kryzys ekologiczny obarcza kapita-
lizm: „2ródło ekologicznego kryzy-
su leży wyłącznie w istocie kapita-
listycznej produkcji i ukształtowa-
nym na jej . gruncie systemie war-
tości". Słuszne to tylko częściowo.
Socjalizm obecnie — jak to określił
Marks, posiada wszelkie znamiona
swego pochodzenia, tzn. pochodzenia
od kapitalizmu — I jeszcze długo te
znamiona pozostaną, a przeto 1 my —

niezależnie od indywidualnego wyk-
ształcenia 1 świadomości — pozosta-
jemy w pewnym stopniu pod wpły-
wem „systemu wartości" ukształto-
wanego na gruncie kapitalistycznej
produkcji.

Lecz z tego nie wynika, że gdy
się wyzwolimy spod.tego wpływu, to
przemysł nasz przestanie niszczyć śro-
dowisko naturalne. Zbyt zabsoluty-
zował J. Semkow winę kapitalizmu,
a skutkiem tego zbyt optymistyczne
są Jego słowa, że „planowa gospodarka
na gruncie społecznej własności
środków produkcji może zapewnić
konieczne 1 wystarczające warunki

ukształtowania globalnej równowagi
ekologicznej". Niestety „planowa go-
spodarka" stwarza tylko przesłanki
przezwyciężenia „kryzysu ekologicz-
nego", lecz od przesłanek do przezwy-
ciężenia daleko; dobra wola 1 naj-
bardziej stanowcze postanowienia nie
wystarczą.

Nie wystarczy deklarować: „należy
dążyć do kształtowania takiego śro-
dowiska ekologicznego, jakie odpo-
wiadałoby nie tylko biologicznym ale
również psychicznym, estetycznym i
innym potrzebom wszechstronnie roz-

wijającej się istoty ludzkiej".
Nie wystarcza z wielu powodów:

1) aby następował wszechstronny roz-

wój ludzi, trzeba podnieść powszech-
ny poziom wykształcenia,' stworzyć
warunki aktywnego uczestniczenia w

życiu naulcowo-kulturalnym; 2)trzcba
w tym celu stworzyć ekonomiczne
warunki 1 rozwinąć produkcję urzą-
dzeń ułatwiających życie, podnieść
dochody, słowem — zwiększać wy-
dajność pracy, by każdy mógł je
nabyć I uwolnić się od tych codzien-
nych kłopotów, ambarasującycłi u-

mysly I zabierających czas.

Wszystko to, mówiąc ogólnie, wy-
maga rozwoju przemysłu, czyli two-
rzenia sztucznego środowiska. Łatwo
dostrzec, że między tym a wizją czło-
wieka wszechstronnego 1 odpowiada-
jących mu warunków — występuje
sprzeczność. Nie rozwiążemy Jej, Je-
śli będziemy tylko poprzestawać na

twierdzeniu o zmianie kryteriów 1 ra-

cjonalności produkcji.
Do zwalczania tego, co Jest skut-

kiem obecnego stosowania techniki,
trzeba zaprząc naukę, technikę i po-
wołać do życia przemysł, który prze-
ciwdziałałby temu. Chodzi o działa-
nie powszechne 1 silne, które pro-
wadziłoby do oczyszczania powietrza
z sadzy pyłów 1. trujących gazów,
wychwytywanie zanieczyszczeń 1
przekształcanie Ich we wtórny suro-

wiec, lub nadawało postać, w której
mogłyby zmieszane z glebą, stano-
wić Jej urodzajną część ltd. Powie
ktoś: przecież to nic nowego, zakła-
damy filtry w cementowniach I In-
nych zakładach, urządzamy oczysz-
czalnie ścieków. Tak — tak — „za-
kładamy — urządzamy", a przejść
obok cementowni nie można — takie
tam zapylenie; „urządzamy", a ryby
zdychają w coraz większej liczbie
rzek I jezior.

Nazwa „kryzys ekologiczny" nauko-
wo jest ścisłą, lecz trzeba jej nadać

sens społeczny. Jest to bowiem prob-
lem, w którym Jest (powinno być)
zainteresowane całe gospodarujące
społeczeństwo.

FELIKS STOLINSKI

Niech się martwi
handel...

Pragnę dorzucić klika uwag do ar-

tykułu Zofii Długosz pt. „Manewry
na lekkim rynku" (2G nr 33). Treść
tego artykułu I podobnych aż nadto
zaprasza I wzywa do dyskusji odpo-
wiedzialnych ludzi z przemysłu, nie-
stety na ogół adresaci wol,( milczeć.
Moja wypowiedź to uwagi konsu-
menta i handlowca.

Niedopasowanie produkcji do po-
trzeb rynku wynika głównie stąd, że
przemysł nie czuje się dostatecznie
odpowiedzialny za to, co wytwarza.
Jego rzecz to duio wyprodukować
i zepchnąć do hurtu, a dalej nlcch się
martwi handel. Ocena wyników zakła-
dów w zbyt małym stopniu zalpżna
Jest od tego czy towar odpowiada
klientom — czy jest społecznie pot-
rzebny.

Problem handlu to niewystarczająca
I nie przystosowana do nowych wa-

runków podaży sieć sklepów detalicz-
nych i magazynów hurtowych. Wia-
domo wszystkim, że zaległości w po-
większaniu i unowocześnianiu sieci
detalicznej mamy ogromne I nie moż-
na liczyć na rychle dostosowanie Ich
do potrzeb. Ale i tu powinniśmy się
zastanowić czego chcemy i na co nas

będzie stać w najbliższej przyszłości.
Np. czy potrzebne jest obecnie, przy
zaspokojeniu podstawowych potrzeb,
takie duże rozdrobnienie sieci. Czy w

każdym sklepie obuwniczym, dzie-
wiarskim I konfekcyjnym musi być
wszystko — pełen asortyment? Przy-
kładowo — jeśli powierzchnia sklepu
pomieścić może 1000 par butów, to
jaką alternatywę należy wybrać: czy
sklep powinien mieć 50 asortymen-
tów butów po 20 par w każdym,
żeby utrzymać minimum numeracji
(nie mówiąc o tęgości) czy też 100
asortymentów tylko po 10 par lub 200
po 5 par? Pytanie to stawiam celowo
w nawiązaniu do art. Zofii Długosz
1 Innych autorów informujących o
zmianie opakowania obuwia.

Zamiast w zestawach (wiele nume-

rów) tylko w kartonach (5 i 10 sztuk
w jednym numerze). Jeden I drugi
system byt stosowany przez kilka po-
przednich lat i żaden z nich nie zdał
egzaminu, bowiem każdy ma wady
1 zalety. Dlaczego więc jednym złym
systemem zastępuje się drugi zły sy-
stem? Czy nie powinno się wybrać
zalet obu systemów, a odrzucić wady?
Ale znów handel musiał ulec presji
i dogodzić przemysłowi w spychaniu
towaru (lo obrotu.

Trzecia sprawa to kontraktacja na

V,giełdach, gdzie handel podpisuje u-

mowy na dostawy towarów z przemy-
słu. Przede wszystkim warunki pracy
uciążliwe, nie ma miejsca, handlowcy
sami muszą pisać umowy. Przemysł
pokazuje inne wzory w ekspozycji,
inne oferuje przy kontraktacji. Da-
lej zbyt wydłużony Jest okres od
chwili podpisania umowy do- czasu

spływu towaru (3—7 miesięcy). W tym
czasie nie można dokonywać zmian
lub rezygnacji bez płacenia kar umo-

wnych, choć handel i przemysł często
wiedzą, te te towary będą odkładane
na skład 1 powiększą zapasy do prze-
ceny.

Wreszcie należy pamiętać, że o po-
wodzeniu każdego działania decydują
pracownicy. Trzeba spojrzeć na ich
ciężką pracę, odpowiedzialność za

mienie, skandaliczne często warunki
lokalowe oraz nieatrakcyjne wyna-
grodzenie. Borykamy się z brakiem
ludzi, bowiem zawód handlowca jest
niedoceniany. Znawców spraw hand-
lowych mamy tylu, ilu jest dorosłych
ludzi w Polsce — ale do pracy w

handlu nic ma chętnych.

mgr JERZY JAWORSKI
Konin

„Półkownicy
ekonomii"

W 32 numerze „Życia Gospodarcze-
go" ukazał się artykuł -pp . Teresy
Mach i Jerzego Surdykowskiego pt.:
„Fundament dla ETO", poświęcony
dociekaniu przyczyn niskiej efektyw-
ności zastosowań systemów informa-
tycznych w przedsiębiorstwach. Po-
śród wielu wymienionych — arcy-
słusznyeh moim zdaniem — źródeł
tego stanu rzeczy, jedno wzbudziło
moje szczególne zainteresowanie. Jest

to mianowicie teza o Istnieniu tzw.
„pólkowników ekonomii", czyli gru-
py pracowników naukowych uprawia-
jących swą dziedzinę w całkowitym
oderwaniu od rzeczywistości, z „pół-
ką" jako ostateczną dziedziną zasto-
sowań.

Zainteresowanie moje wywodzi się
z faktu, iż nieco wcześniej, w dniu
22 lipca 1373 r., w „Tygodniku Mor-
skim" (nr 29) opublikowałem arty-
kuł zatytułowany „Dyktatura pół-
kowników", w którym — wydaje się
po raz pierwszy — sformułowałem
definicję i podałem genezę tej naj-
liczniejszej grupy pracowników na-

ukowych. Nawiasem mówiąc, uwagi.
moje pokrywały się częściowo z te-
zami odpowiedniego ustępu pracy T.
Mach 1 J. Surdykowskiego. Ponieważ
artykuł mój był zaproszeniem do dy-
skusji nad przyozynnmi obecnego, nio
najbardziej radosnego stanu w na-
uce polskiej I ponieważ Autorzy za-

pewne' go nic czytali — o czym
świadczy brak odpowiedniego cyta-
tu — pozostaje ml jedynie wyrazić
głęboką radość z powodu posiadania
Jcszcze jednego dowodu na to, że
prawda jest jedna, ale różne do niej
drogi.

WALDEMAR KWIECIEŃ
Gdańsk

na produkcję
drobiu i jaj

Nawiązując do artykułu A. Wielo-
polskiego pt. „Głupia gęś", zamiesz-
czonego w „Życiu Gospodarczym" (nr
34 z 2G sierpnia 1973 r.) a zawierają-
cego m. in. krytykę zasad 1 warun-
ków udzielania pomocy kredytowej
na rozwój produkcji drobiu, wyja-
śniamy:

1. Podział kompetencji w obsłudze
kredytowej między Bankiem Rolnym
a spółdzielniami oszczędnościowo-pó-
życzkowymi oraz zasady I warunki
udzielania pomocy kredytowej ustalił
minister finansów. Zgodnie z tym po-
dbiałem od 1972 r. wypłaty kredytów
obrotowych na produkcję drobiarską
organizowaną na podstawie wielolet-
nich umów kontraktacyjnych zostały

przeniesione ze spółdzielni oszczęd-
nośclowo-pożyczkowych do Banku
Rolnego. Chodziło o skoncentrowanie
w Jednym banku państwowym kre-
dytów Inwestycyjnych 1 obrotowych,
udzielanych w stosunkowo wysokich
kwotach na podejmowane na coraz

szerszą skalę przedsięwzięcia produk-
cyjne w zakresie produkcji Jajczar-
sko-drobiarskiej.

Zjednoczenie Produkcji Drobiar-
skiej „Poldrob" zaakceptowało prze-
jęcie przez Bank Rolny pełnej ob-
sługi kredytowej producentów.

2. Warunki udzielania pomocy kre-
dytowej na rozwój produkcji drobiar-
skiej są następujące:

— kredyty obrotowe na produkcję
prowadzoną w ramach wieloletnich
umów kontraktacyjnych oprocento-
wane są w wysokości 3 proc. w sto-
sunku rocznym, bez względu na wy-
sokość kredytu. Kredyty te udzielane
są na okres spłaty do IB miesięcy,

—kredyty inwestycyjne na budowę,
rozbudowę, remonty i wyposażenie w

urządzenia ferm drobiarskich, udzie-
lane w kwotach do 200 tys. zł., opro-
centowane są w wysokości 4 proc.
w stosunku rocznym, natomiast dla
części kredytów przekraczających 200
tys. złotych — oprocentowanie wyno-
si G proc. w stosunku rocznym. Dla
kredytów Inwestycyjnych maksymal-
ny okres spłaty może wynosić 12 lat,
z możliwością zastosowania karencji
do 2 lat.

Podane zatem w artykule stwier-
dzenie, że przy udzielaniu kredytów
na rozbudowę istniejących obiektów
produkcyjnych, od nowo udzielanych
kredytów pobiera się oprocentowanie
w wysokości 6 proc. w stosunku rocz-

nym oraz potrąca się dotychczasowe
zadłużenie z tytułu kredytu — jest
niezgodne z podanymi wyżej, aktual-
nie obowiązującymi warunkami u-

dzielania pomocy kredytowej.
3. Celem usprawnienia obsługi kre-

dytowej producentów, Bank wprowa-
dza obecnie nowy system kredytowa-
nia nakładów eksploatacyjnych zwią-
zanych z prowadzeniem produkcji.
Usprawnienia te polegać będą na

wprowadzeniu m. in. zasady udzie-
lania kredytu obrotowego na podsta-
wie jednego wniosku kredytowego —

na okres ważności wieloletniej umowy
kontraktacyjnej. Ograniczy to w

znacznym stopniu częstotliwość oso-

bistych kontaktów producentów z

Bankiem Rolnym.
BANK ROLNY

Centrala

AKTUALNOŚCI

STAN BHP

Plenum Centralnej Rady Zwią-
zków Zawodowych, obradujące
20 września, dokonało podsumo-
wania stanu bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy od początku 1971 r.

W materiałach plenum i wy-

stąpieniach w dyskusji odnoto-
wano bezsprzeczny fakt zdecy-
dowanej poprawy, jeśli chodzi o

stan zaplecza socjalnego w za-

kładach pracy, a więc tę grupę
zagadnień, która dotyczy głównie
higieny pracy.

Stwierdzono, że dotychczas re-

windykowano' 6240 pomieszczeń
socjalnych, czyli 92,5 procenta

przewidzianych do • rewindykacji.
Tam gdzie pomieszczenia te trwa-

le adaptowano na potrzeby pro-

dukcyjne, tam buduje się nowe

obiekty socjalne. W wielu miej-
scach doskonali się i ulepsza
istniejące. Braki, które w roku

1970 wynosiły około miliona me-

trów kwadratowych tych pomie-
szczeń zostały w zasadzie uzupeł-
nione. Dalsza poprawa może na-

stąpić tylko pod warunkiem bu-

dowy nowych obiektów, czemu

zresztą udziela się wiele uwagi.
Poprawa w tej dziedzinie nie

idzie jednakże w parze z popra-

wą, jeśli chodzi o wypadko-
wość przy pracy. Gdy uwzględni-
my wzrost zatrudnienia w tym o-

kresie, wskaźnik częstotliwości
nie będizie wzrastał gwałtownie.
Należy też wziąć pod uwagę, że

w ositatndm okresie znacznie rze-

telniej prowadzi się statystyki
wypadkowe, dio czego w powa-

żnym stopniu przyczyniło się
podniesienie zasiłków. Po pro-

stu nie udaje się skrywać tylu
wypadków co dawniej. Szczegól-
nie widać to jeśli chodzi o przy-

padki lekkie, które w roku

ubiegłym wzrosły w porównaniu
do roku 1970. Skok ten jest na

pewno w poważnym stopniu
rezultatem znacanie. większego
stopnia ujawnień — wypadki
ciężkie, a zwłaszcza śmiertelne

zaiwsze były trudne do skrycia.
Oczywiście nie ma sposobu, by
stwierdzać, w jakim stopniu po-

raiwa rzetelności wpłynęła na

pogorszenie się obrazu wypadko-
wości.

Warto też stwierdzić, że w bie-

żącym roku zarysowała się już
pewna poprawa. Wzrost wypad-
ków w pierwszym półroczu w

porównaniu do pierwszego pół-
rocza zeszłego roku wyniósł je-
dynie 6,4 procent, a więc był
niższy niż w dwóch poprzednich
latach. Nastąpił też spadek wy-

padków śmiertelnych o 7,6 pro-
cent.

Na szczególną uwagę zasługuje
stan bezpieczeństwa w trzech re-

sortach: górnictwa, budownictwa

i komunikacji. Przypada na nie

łącznie 21,1 procent zatrudnienia
i 28,6 proc. wypadków przy pra-
cy, a w tym 45,5 procent wszyst-
kich wypadków śmiertelnych.
Gwoli prawdzie należy odnotować

zdecydowaną poprawę w gór-
nictwie, która nastąpiła w ostat-
nim okresie. Najbardziej niebez-

pieczną pracą we wszystkich re-

sortach jest transport. Przypada
nań wprawdzie 20 procent wszy-
tkich wypadków, a około poło-
wy śmiertelnych. Jeśli chodzi o

przyczyny wypadków, to 70 pro-
cent bierze się z nieprzestrzega-
nia przepisów i złej organizacji
pracy.

Wzrasta też niepokojąco Ilość
chorób zawodowych. W ubiegłym
roku zanotowano 6583 nowe przy-

padki, o 30 procent więcej niż
o rok wcześniej. Zapewne i tu

można wziąć pod uwagę poprawę
wykrywalności.

Z tego co było powiedziane na

plenum CRZZ wynika, "że w za-

kładach pracy nastąpił niebez-

pieczny podział funkcji: admini-

stracja gospodarcza koncentruje
uwagę na sprawach produkcji,
zostawiając sprawy bezpieczeń-
stwa i higieny wyspecjalizowa-
nym służbom i instancjom związ-
kowym. Inspektorzy pracy wyko-
nują olbrzymią pracę celem po-

prawy sytuacji. W ubiegłym roku
unieruchomili do czasu usunięcia
niesprawności ponad 13 tysięcy
maszyn i wstrzymali ponad 5 ty-
sięcy prac, nie działając przy tym
pochopnie i uwzględniając racje
natury produkcyjnej. Świadczy
to jednak o poważnych zanied-
baniach ze strony administracji,
dla której sprawy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy nie mogą
stanowić balastu przy wykonywa-
niu zadań produkcyjnych, lecz

powinny być integralną częścią
działalności gospodarczej.

Uchwała podjęta przez CRZZ

przewiduje podjęcie wielu kro-
ków przez instancje związkowe.
Są one bez wątpienia konieczne,
ale już dotychczas wysiłek związ-
ków zawodowych w tym kierun-
ku był znaczny. Istnieje też w

zasadzie wystarczająca ilość prze-
pisów prawnych i porządkowych.
Chodzi o to, aby były one w

większym niż dotąd stopniu
przestrzegane przez administrację
gospodarczą wszystkich szczebli,
od ministra do majstra — gdyż
chyba to jest kluczem do zagad-
nienia. (sk)

GEOGRAFIA CEN WARZYW

Duże różnice międzywojewódz-
kie cen warzyw w handlu uspo-
łecznionym wskazują, że ma nie-

których terenach handel nie na-

dąża z dostosowaniem podaży do
potrzeb i nie wykorzystuje w do-

statecznym stopniu możliwości

przewozu warzyw z tych miejsco-
wości, gdzie występują nadwyżki
na tereny o niedostatecznym za-

opatrzeniu.
Okazuje się np., że w lipcu

br. ceny marchwi w woj. gdań-
skim i olsztyńskim dochodziły do
12 zł, podczas gdy np. w poznań-

skim 1 łódzkim sprzedawano ją
po 5 zł za 1 kg. Podobnie dyspro-
porcje cen występowały w tych
województwach w obrocie cebulą.
Ceny buraków w Koszalińskiem

wyniosły 9 złotych, podczas gdy
na innych terenach nie przekra-
czały4złza1kg(np.wŁódz-
kiem i Zielonogórskiem). Ceny
ogórków wahały się od 11 zł w

Warszawskiem do 21 zł w Biało-
stockiem.

Przyczyny tych dysproporcji
cen, obok zaniebań w przerzutach
zielonego towaru mogą być bar-
dzo różne. Widoczne jest jednak,
że geografia warzyw zasługuje na

bliższą analizę., (Sb)

STAN ZAPASÓW

W skali kraju w pierwszym
półroczu br. wzrostowi sprzedaży
w granicach 12 proc. towarzyszył
wzrost zapasów na koniec czerw-

ca w porównaniu z czerwcem ub.
r. o 7,3 proc. Jednak w wojewódz-
twach olsztyńskim i opolskim
wzrost zapasów był szybszy od
wzrostu sprzedaży, natomiast w

województwie szczecińskim i ko-
szalińskim tempo wzrostu sprze-
daży było ponad trzykrotnie szyb-
sze od tempa wzrostu zapasów.

Gdyby nawet założyć, że zna-

cznie szybsze tempo wzrostu za-

pasów niż sprzedaży jest uzasad-
nione uzupełnianiem braków za-

opatrzenia, a znacznie wolniejsze
tempo wzrostu zapasów niż sprze-
daży wiąże się z upłynnianiem
zapasów, to i tak nie zmienia
to faktu, że w poprzednim okre-
sie musiały występować duże

dysproporcje terytorialne w za-

opatrzeniu handlu. (Sb)

WZROST WYPŁAT
Z TYTUŁU SKUPU

Podsumowanie wypłat z tytułu
skupu produktów rolnych od in-

dywidualnych rolników wskazuje,
że wypłaty te w przeliczeniu na 1

hektar użytków rolnych były w

1972 roku o ok. 43 proc. wyższe
niż w 1970 r. Szczególnie wydat-
nie wzrosły wypłaty te w woj.
koszalińskim (o 78 proc.), zielo-

nogórskim (o ok. 62 proc.), szcze-

cińskim (o ok. 59 proc.), kato-
wickim (o ok. 58 proc.), rzeszow-

skim i gdańskim (o ok. 55 proc.)
i olsztyńskim (o 51 proc.) .

Było to tylko częściowo zwią-
zane z ilościowym wzrostem pro-
dukcji rolnej. W pewnym stopniu
wynikło to także ze wzrostu cen

skupu. W niczym nie zmienia to

jednak faktu, że trzeba się liczyć
z koniecznością znacznego zwię-
kszenia dostaw na potrzeby wsi
i odpowiedniego zróżnicowania

tempa ich wzrostu dla poszcze-
gólnych województw. (Sb)

ZAHAMOWANIA W SKUPIE
JAJ

W warunkach, gdy występują
braki zaopatrzenia rynku w mię-
so i przetwory mięsne istotne jest
zapewnienie możliwie dynamicz-
nego wzrostu produkcji i skupu
innych produktów zawierających
białko zwierzęce, do których na-

leżą m. in. jaja. Okazuje się tym-

czasem, że w okresie 7 miesięcy
br. skup jaj był o 5 proc. niższy
niż przed rokiem.

W omawianym okresie szcze-

gólnie spadł skup jaj w woj.
krakowskim (o 29 proc.), kato-
wickim (o 25 proc.) i wrocław-
skim (o 20 proc.). Zjawisko to nie

znajduje uzasadnienia w sytuacji
paszowej, gdyż w wielu woje-
wództwach, gdzie nastąpił spadek
skupu jaj wystąpił spadek cen

zbóż w obrotach między rolni-
kami. Nie można też zakładać, '

że ograniczenie produkcji jaj wy-

stąpiło w związku ze zwiększe-
niem u rolników hodowli trzody,
gdyż w województwach, gdzie
wystąpił szczególnie głęboki, spa-
dek skupu jaj (katowickie i kra-

kowskie) zanotowano niewielki

tylko wzrost skupu trzody chlew-

nej.

Żróc. ł zahamowań w skupie jaj
trzeba więc szukać raczej w wa-

runkach i organizacji skupu. (Sb)

ZAOPATRZENIE W PASZE
TREŚCIWE

Na koniec lipca br. wystąpiły
znaczne różnice w kształtowaniu

zaopatrzenia w pasze treściwe,
które mogą rzutować na tenden-

cje i możliwości rozwoju hodo-
wli. Wskazuje na to szczególnie
głęboki spadek zapasów pasz
treściwych w porównaniu z koń-
cem lipca ub. r. w woj. biało-
stockim (o 53 proc.), gdańskim
(o 38 proc.), poznańskim (o 28

proc.) i olsztyńskim (o 16 proc.).
Równocześnie w tych wojewódz-
twach stan zapasów pasz ukształ-
tował się na szczególnie niskim

poziomie w porównaniu z roz-

miarami sprzedaży w okresie

omawianych 7 miesięcy, bo w

granicach 2 do 3 proc. rozmiarów

tej sprzedaży.
Jest to związane w znacznej

mierze z niedostatecznym zhar-
monizowaniem tempa wzrostu do-
staw z tempem wzrostu sprze-
daży. Równocześnie bowiem w

niektórych województwach miał"

miejsce znaczny wzrost zapasów
(np. w krakowskim o 97 proc.,
katowickim o ok. 30 proc. i rze-

szowskim o 53 proc.). Na tych
terenach udział zapasów w war-

tości sprzedaży w okresie 7 mie-

sięcy br. ukształtował się na re-

latywnie wysokim poziomie (w
granicach 6 — 8 proc.). (Sb)

RYNEK PRACY

W sierpniu br. na pracowników
czekało 250 tys. miejsc pracy.
Najwięcej ludzi do pracy potrze-
bowały woj.: katowickie, lubel-

skie, warszawskie, gdańskie,
wrocławskie i krakowskie oraz

Warszawa i Kraków. W ośrod-
kach uprzemysłowionych utrzy-
mywał się deficyt pracowników
fizycznych.

Systematycznie rośnie liczba

wolnych miejsc pracy dla kobiet
z 49 tys. w sierpniu ub. r. do
64 tys. w br. W 5 miastach wy-

dzielonych koncentrowało się 23

proc. wolnych miejsc pracy, na-

tomiast udział kobiet poszukują-
cych pracy w tych miastach sta-
nowił tylko 1 proc. Wojewódz-

twa: gdańskie, katowickie, opol-
skie i szczecińskie dysponowały
29 proc. wolnych miejsc nato-

miast kobiety stanowiły tylko 7

proc. liczby ogólnokrajowej. W
. województwach: kieleckim, poz-

nańskim i warszawskim sytuacja
była odwrotna; 10 proc. wolnych
miejsc na 38 proc. kobiet poszu-

kujących pracy. Jeszcze głębsze
dysproporcje występowały na te-

renie poszczególnych powiatów.
W 52 powiatach woj. białostoc-

kiego, kieleckiego i warszaw-

skiego było 7-krotnie więcej ko-
biet poszukujących pracy niż wy-
nosiła ilość wolnych miejsc.

W siierpniu br. skierowano do

pracy 24,8 tys. absolwentów
szkół zawodowych i'' średnich.
Wydziały zatrudnienia oferowały
38 tys. wolnych miejsc, z czego
28 tys. dla chłopców i 11 tys.
dla dziewcząt. O 40 proc. mło-

dych ludzi mniej niż w ub. r.

poszukuje pracy. Najkorzystniej-
sza sytuacja dla absolwentów by-
ła w woj. gdańskim, katowickim,
łódzkim, najtrudniejsza w woj.,
białostockim, kieleckim, wrocław-
skim i warszawskim, (msk).

INWESTYCJE KOLEJOM"''

Po 7 miesiącach nadwyżka w

przewozach w stosunku do zadań

planowych wyniosła 2,7 min ton
towarów. W tym czasie na naj-
ważniejszych magistralach Kra-

ków—Medyka, Katowice—Gliwi-
ce—Wrocław, Katowice—Warsza-
wa, Warszawa—Poznań, wymie-
niono już kilkadziesiąt kilome-
trów torów. Jeszcze w tym roku

wymieni się 1550 km torów, z

czego 1 076 km stanowi wymianę
starych szyn na tor bezstykowy.

Zakończona została elektryfika-
cja odcinków Herby Stare—Lu-
bliniec, Oświęcim — Trzebinia,
Zduńska Wola—Sieradz. Najwię-
kszą inwestycją elektryfikacyjną
br. jest linia Kluczbork—Ostrów.
Do końca roku zelektryfikuje się
88-kilometrowy odcinek Kozłów-

Koniecpol—Częstochowa, stwa-

rzając możliwość nowego połącze-
nia Krakowa z Częstochową.

W tym roku zakończona zosta-
nie elektryfikacja podmiejskiego
i dalekobieżnego odcinka Cho-
rzów—Tarnowskie Góry. W do-

brym tempie przebiegają prace
przy elektryfikacji linii Oświęcim
—Mysłowice. Opóźnienia nato-
miast wystąpiły przy elektryfika-
cji trasy Rybnik—Żory—Chybie.
Ogółem w tym roku przybędzie
368 km trakcji elektrycznej.

Z nowo budowanych linii, po-
za centralną magistralą kolejową
Śląsk—Warszawa i budową ukła-
du komunikacyjnego dla Huty
„Katowice" oraz dla Bielska-
-B iałej i Tych, kończy się osta-

tni odcinek tzw. linii siarkowej
o długości 88 km. Jednocześnie
od strony Biłgoraju przystąpiono
do budowy nowej linii do Niska,
(msk).

CO PIĄTY DOJEŻDŻA
DO PRACY

Każdego dnia 1,7 min osób do-

jeżdża do miejsca prący, czyli do-

tyczy to co piątego pracownika
zatrudnionego w gospodarce
uspołecznionej.

Charakterystyczny dla Polski

wysoki udział ludności wiejskiej
(65 proc.) w ogólnej liczbie do-

jeżdżających powoduje, że ludzie
ze wsi stają się „dziennymi"
mieszkańcami miasta, które dla
nich bywa nie tylko miejscem
pracy, ale i miejscem zakupów,
rozrywek i zaspokajania innych
potrzeb.

W zespole warszawskim obej-
mującym Warszawę z Ursusem,
Mińsk Mazowiecki, Otwock, Ży-
rardów i Wołomin, dojeżdża do

pracy ponad 165 tys. osób, a więc
na 1000 zatrudnionych 181 pra-
cowników. Najwięcej z dojeżdża-
jących pracuje w transporcie 1

łączności (32 proc.), w obrocie to-

warowym (15,8 proc), w admi-

nistracji publicznej i instytucjach
wymiaru sprawiedliwości (12,4
proc.), w ochronie zdrowia, opiece
społecznej i kulturze fizycznej
(11,9 proc.), w oświacie, nauce,
kulturze (9,4 proc..) .

Najwięcej dojeżdżających Jest
w ośrodkach liczących poniżej 100

tys. mieszkańców. Na 1000 za-

trudnionych wypada tam 212 do-

jeżdżających. (msk).

PRZED NOWYM ROKIEM
AKADEMICKIM

W bież. roku młodzież pocho-
dząca z rodzin robotniczych 1

chłopskich stanowi 43 proc. kan-

dydatów przyjętych na studia.
W porównaniu do ub. roku aka-

demickiego w tym zakresie na-

stąpił wzrost o 1 proc. 60 proc.
młodzieży robotniczej i chłopskiej
zgłosiło się do wyższych szkół

pedagogicznych, 57,1 proc. do

wyższych szkół nauczycielskich, a

52,4 proc. ogółu kandydatów do
akademii rolniczych. Natomiast

najmniej, bo tylko 30 proc. kan-

dydatów stanowiła młodzież ro-

botniczo-chłopska do akademii

medycznych. Nieco więcej (44
proc.) młodzieży pochodzącej z

rodzin robotniczych i chłopskich
znalazło się w grupie kandydatów
przyjmowanych na wyższe studia
bez egzaminu wstępnego, a zatem

laureatów olimpiad i konkursów

przedmiotowych oraz najlepszych
maturzystów kierowanych na stu-

dia przez szkoły średnie.

*

Kilkanaście tysięcy studentów
z tzw. roku zerowego, a więc
przyjętych na studia dopiero w

tym roku, rozpoczęło we wrześniu

praktyki robotnicze. Młodzież

pracuje w tradycyjnych działach

gospodarki, jak budownictwo,
przemysł spożywczy, rolnictwo,
leśnictwo, transport. Coraz sze-

rzej rozwija się jednak najnowsza
forma organizacji praktyk robot-

niczych w przedsiębiorstwach bu-
dowlanych, które realizują uczel-
niane instytucje. W ten sposób
świeżo „upieczeni" studenci od-

bywając praktyki robotnicze po-
magają jednocześnie swojej
uczelni, (msk).
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