
Czas to jedyna wartość, której nie moina odzyskać — NASZ KOMENTARZ (str. 1) # Umiejętności żołnierzy i nowoczesna technika słuiy nie tylko sprawom obron-
ności — wywiad x gen dyw. ini. MIECZYSŁAWEM OBIEDZIŃSKIM Głównym Kwatermistrzem WP (str. 1) * Nie tylko naukowcy, ale społeczeństwo „stawia na na-

ukę" — JERZY SURDYKOWSKI (str. 7) Przetwórstwo surowców rolnych może kształtować struktury spożycia żywności — ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK (str. 6) $ Na

półmetku pięciolatki 1971—-1975 — co zrobiono, co pozostaje do zrobienia — JAN GŁÓWCZYK (str. 8) O Kultura nie pieniędzmi stoi — ale pieniądze mogą jej
skutecznie służyć — ERNEST SKALSKI (str. 9) ® Jak nauka pomaga handlować z zagranicą — rozmowa z prof. dr hab. LUCJANEM CIAMAGĄ.
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JEDEN
kilometr linii metra kosz-

tować ma około 400 milionów
złotych, a dzienna produkcja

przemysłu w pierwszym kwartale te-

go roku wyniosła 4,48 miliarda zło-
tych. W drugim było już 4,6 miliar-
da, w lipcu (urlopy) wartość ta spad-
ła do 4,15 miliarda, lecz wiadomo,
że w drugim półroczu zawsze jest
większa niż w pierwszym. Który-
kolwiek okres brać pod uwagę, to te-

goroczna dniówka w przemyśle war-

ta jest ponad dziesięć kilometrów
linii ińetra, które wciąż jeszcze jest
dla nas inwestycją zbyt drogą. Przy-
mierzmy teraz do wartości produk-
cji tylko niespełna dziesięcioprocen-
towe straty wynikłe z nie przepraco-
wanych godzin roboczych i zobaczy-
my, że w miesiącu tracimy mniej
więcej tyle, ile kosztowałaby pier-
wsza linia metra w stolicy.

Dwadzieścia lat temu straty wy-
nikłe z rfmrntiwańiacżiiśu pfacy nie
były aż tak dotkliwe — produkowa-
ło się mniej na jednostkę czasu —

za pięć% lat dżien "prflctf będzie miał
jeszcze większtf wagę: A strata* cza-

su leży u podstaw znacznie szersze-

go, znanego od lat zjawiska, jakim
jest nierytmiczność produkcji, czy
zgoła nierytmiczność naszego życia
gospodarczego.

Straty te są bardzo duże i tylko
częściowo uchwytne statystycznie.
Na ogół dopiero w pół godziny po
rozpoczęciu zmiany odnotowuje się
w przemyśle pełny pobór mocy. Ten
czas można więc śmiało spisać na

straty. Gdyby to podsumować wyjdą
ze dwie dniówki miesięcznie — stra-

ta, która do żadnych statystyk nie
trafia, ale statystyki i tak mają co

pokazywać, jeśli chodzi o zmarnowa-

ny czas pracy.

W
PIERWSZYM półroczu tego
roku statystyczny robotnik
grupy przemysłowej nie prze-

pracował nie licząc urlopu 95,8 ro-

boczogodzin, czyli 8,3 procent czasu

roboczego. Na zwolnienia chorobo-
we przypadło z tego 64,1 godziny.
Na zwolnienia do prac społecznych
•— 2,2 roboczogodziny. Czy wartości,
nie tyle materialne, powstałe dzięki
tej działalności w godzinach prpśy

tą dla społeczeństwa naprawdę wię-
cej warte niż to, co by ci ludzie zro-

bili w tym czasie przy swoim war-

sztacie pracy?
2,9 roboczogodziny nie przepraco-

wane i nieusprawiedliwione, to o-

czywiście bardzo źle. Ale 3,4 godziny
nie przepracowane na skutek prze-
stojów, wynikłych przeważnie ze złej
organizacji pracy to jeszcze gorzej.
Pobieżna nawet obserwacja tego, co

się dzieje w fabrykach sugeruje, że
przestojów chyba musi być więcej
niż wykazuje statystyka, ale trzy-
majmy się już tylko tych oficjalnych
danych. Wynika z nich, że ilość go-
dzin nie przepracowanych z winy za-

kładu jest większa, niż ilość go-
dzin opuszczonych z winy robotni-
ków. Oczywiście, nie powinno to

służyć jako usprawiedliwienie bu-
melek, ale w jeszcze mniejszym stop-
niu można usprawiedliwić przestoje
i straty wynikłe z winy organizato-
rów produkcji. Ich odpowiedzialność,
zarówno subiektywna, jak i mierzo-
na w skutkach, jest bez porównania
większa.

O
SPRAWACH' tych, czyli o

marnowaniu czasu roboczego
mówi się i pisze od lat, z bar-

dzo umiarkowanym skutkiem. Cho-
dzi o to, że w dotychczasowym sy-
stemie gospodarowania istniało prze-
konanie, że straty te można nadrobić,
że tu się straci, tam się zyska i per
saldo wyjdzie na swoje. To przeko-
nanie nigdy nie odpowiadało rzeczy-
wistości, którą byśmy nazwali eko-
nomiczną, czy realną, ale doskonale
mieściło się w rzeczywistości plano-
wo-sprawozdawczej. Bowiem plan
gospodarczy pomyślany w swym za-

łożeniu jako funkcjonalny instru-
ment działalności gospodarczej co-

raz bardziej stawał się celem samym
dla siebie. Zakłady rozlicza się z

planu. Jeśli się go wykona w całości
i na czas, wszystko jest mniej wię-
cej w porządku. Nikt już wtedy nie
dochodzi zbyt dociekliwie w jaki
sposób, jakim, kosztem, ani kiedy zo-

stało to osiągnięte.
Wkraczamy właśnie w czwarty, o-

statni kwartał roku i już wkrótce po
małej odsapce, świadczącej o trudach

wykonania zadań trzeciego kwarta-
łu, rozpocznie się wielki przedsylwe-
strowy wyścig, aby jakoś się zbilan-
sować w tym roku. Podział planów
rocznych na półroczne, kwartalne i
miesięczne częściowo usprawnił ten

system, ale też przeniósł jego man-

kamenty na krótsze odcinki czasu.

Mamy nakładające się na siebie ryt-
my dekadowe, miesięczne, lecz poza
wymogami planistycznymi trudno
znaleźć uzasadnienie, dlaczego w

pierwszej dekadzie miesiąca ma się
pracować gorzej niż w trzeciej. A to

jest właśnie mechanizm powstawa-
nia nierytmiczności w produkcji.

OD
dawna zresztą nie kończy

się to bynajmniej na produk-
cji. .Narzuca ona swój rytm,

a właściwie arytmię ćałej gospodar-
ce. Nierytmiczńa produkcja to nie-
rytmiczne dostawy dla kooperantów,
ale i-dla handlu krajowego i zagra-
liićzfi&gó! Doehbd/zi db~ tego, że iii*
tylko eksportujemy, ale i sprowa-
dzamy towary w ostatniejt chwili.
Nierytmiczńie kształtuje się Zapo-
trzebowanie na energię, surowce,
przewozy, a to z kolei znowu wpły-
wa na rytm produkcji. Jeśli nawet
na jakimś odcinku udałoby się od
każdego pierwszego mieć w pełnej
gotowości ludzi i maszyny, to na-

walą kooperanci, odbiorcy, kolej.
Termin „sprzężenie zwrotne" nadu-
żywany jest ostatnio co niemiara,
ale tutaj pasuje jak ulał.

Nadganianie planu w końcu okre-
su sprawozdawczego może w krań-
cowych przypadkach być nawet gor-
sze z gospodarczego punktu widze-
nia niż jego niewykonanie. Pociąga
to za sobą dodatkowe koszty w po-
staci nadmiernego wysiłku pracow-
ników, nadgodzin, zwiększonego nie-
raz w sposób nieracjonalny zużycia
energii,, surowców, rabunkowej ek-
sploatacji sprzętu itp. A jeśli można

powiedzieć, że praca pod koniec
kwartału czy roku jest loydajna, ra-

cjonalna, to powstaje naturalne py-
tanie: dlaczego nie pracuje się w ten
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Podstawowym tematem pierwszego., w sesjT jesiennej plenarnego posiedze-
nia Sejmu PRL była działalność PoTski w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospo-
darczej. Informację* rządu ^działalności Polski wynikającej z jej udziału w

R-WPG przedstawił Sejmowi wiceprezes Rady Ministrów, przewodniczący Ko-

misji Planowania przy Radzie Ministr ów — Mieczysław Jagielski.
W dyskusji, w której

1
zabraii głos posłowie: T. Pyka (PZPR), M. Serwiński

(beżp.), K: Łubieński (bfczp. „Znak"), T. Młyńczak (SD), St. Roztworowski (ChSS),
T. Bejm (PZPR), W. Janikowski (PAX), W. Lipski (ZSL), akcentowano znaczenie,
jakie dla dalszego społeczno-gospodarczego rozwoju naszego kraju ma stale

poszerzająca się współpraca gospodarcza i naukowo-techniczna z krajami na-

leżącymi do RWPG.

Sejm przyjął informację rządu o działalności Polski wynikającej z jej udziału
w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej do aprobującej wiadomości.
Fragmenty wystąpień wicepremiera Mieczysława Jagielskiego i posła Tadeu-
sza Pyki zamieszczamy na str. 3 .

Na zdjęciu wicepremier MIECZYSŁAW JAGIELSKI przemawia w czasie posie-
dzenia plenarnego Sejmu PRL.

OJSKA I GOSPODARKI
ROZMOWA Z GENERAŁEM DYWIZJI INŻ. MIECZYSŁAWEM OBIEDZIŃSKIM GŁÓWNYM KWATERMISTRZEM WOJSKA POLSKIEGO

REDAKCJA: Towarzyszu Genera-
le, historia Ludowego Wojska Pol-
skiego, to nie tylko dzieje jego pow-
stania, zmagań i powojennego roz-

woju, dobrze znane społeczeństwu.
To także mniej eksponujący się a

przecież bardzo ważny trud tysięcy
żołnierzy, których zadaniem jest za-

gwarantowanie sprawnego funkcjo-
nowania wojska. Chodzi mi o tę
część wojska, którą nazywa się służ-
bami Icwatcrmistrzowskimi tyłów.
J5ą to jednak ciągle jeszcze pojęcia
dość hermetyczne, a wiedza o ich
pracy uboga.

M. OBIEDZIffSKI: W historię Lu-
dowego Wojska Polskiego, tak jak
to tow. Redaktor ujął, jest wpisany
rozwój i cała działalność tyłów. Bez
niej, nam wojskowym, nie sposób
sobie wyobrazić rozwoju, a tym sa-

mym historii wojska. Jest to inte-
gralny element sił zbrojnych, bez
którego nic się nie dzieje i to na

każdym szczeblu.

Jakby to plastycznie wyrazić. Ty-
ły to jak system krwionośny zasila-
jący ustrój człowieka, bez jego fun-
kcjonowania trudno sobie wyobrazić
jakikolwiek wysiłek ludzki. Im

większy wydatek energetyczny,
większe potrzeby, tym większych
trzeba dostaw...

REDAKCJA: Inaczsj mówiąc, każ.

dą formację wojskową można umow-

nie podzielić na dwa główne czło-
ny?

M. OBIEDZIŃSKI: Tak. Pierwszy
z nich, zawsze widoczny, to żołnierze
wyposażeni w technikę, których
przeznaczeniem jest działanie —

walka. I to niezależnie od epoki —

w średniowieczu miecz, a obecnie
czołg, samolot lub rakieta. Nato-
miast drugi człon, ten mniej wi-
doczny, to zaplecze, które „żywi" tę
walkę, zaspokaja potrzeby tak żoł-
nierza, jak i techniki, którą się żoł-
nierz posługuje.

Wachlarz potrzeb oraz uwarunko-
wań, które towarzyszą tym przed-
sięwzięciom, jest szeroki i bogatv.
Dla każdego jest oczywiste, że gdy
mówimy o wojsku, to zawsze wi-
dzimy obywatela w mundurze. Czy-
li sprawy umundurowania są jed-
nym z elementów pracy tyłów, ale
należy przy tym widzieć jeszcze róż-
ne oporządzenie żołnierza. Jest ono

uzależnione i dostosowane do spe-
cyfiki rodzajów służby wojskowej,
że przykładowo wymienię kombine-
zon ciśnieniowy pilota samolotów
naddźwiękowych, a dla przeciwwagi
ubiór ochronno-roboczy mechanika
czołgowego, lub biały, sterylny far-
tuch lekarza-chirurga. Dalej są spra-
wy żywienia ludzi. Proste a jedno-
cześnie skomplikowane. Żywimy bo-
wiem duże i małe zespoły żołnierzy.
W warunkach garnizonowych i w

polu, latem i zimą. Mamy także
żywność awaryjną dla pilota, który
musi ratować się na spadochronie
np. na morzu i wiele innych. Żoł-
nierz wymaga także — jak każdy
— zakwaterowania. Czynimy to nie
tylko w warunkach stacjonarnych,
w koszarach i na poligonach. Orga-
nizujemy także biwakowanie w polu,
co dotyczy zwłaszcza walki i ćwi-
czeń. A to nde tylko namiot lub in-
ne schronienie. To także zapewnie-
nie możliwości utrzymania higieny
osobistej, czyli dobór odpowiednich
środków do tego celu, to umywalnie
i łaźnie, a także woda konsumpcyj-
na i do celów technicznych. Żołnierz
musi mieć także pewność — i ma

ją — że w każdym przypadku zosta-

nie mu udzielona pełna pomoc le-
karska, tak w polu jak i w garni-
zonie. Służy temu cały system, po-
cząwszy od udzielania pierwszej po-
mocy, do leczenia specjalistycznego
— tak w warunkach stacjonarnych,
jak i w szpitalach polowych. Jak
wiemy z wielu przykładów, wojsko-
wa służba zdrowia, ma liczące się
osiągnięcia i cieszy się wysoką
sprawnością i efektywnością działa-
nia...

REDAKCJA: To o czym tow. Ge-
neral mówi, dotyczy działania jed-
nostek tylów na rzecz bezpośred-
nich potrzeb żołnierza.

M. OBIEDZIŃSKI: . Oczywiście
jest jeszcze dalsza część tej ogrom-
nej pracy nacelowana na potrzeby
techniki wojskowej. Dotyczy ona

usług remontowo-eksploatacyj ny ch,
które mają . zapewnić niezawodność
działania sprzątu wojskowego w

każdych wr.runkach i sytuacjach. To
także dostawy materiałów pędnych
i smarów do poruszania pojazdów
mechanicznych, czołgów, okrętów
wojennych i samolotów, a także ra-,
kiet. Należy jeszcze dodać, że środki

te muszą być dostarczone, a usługi
zapewnione, w miejscach rozlokowa- '

nia jednostek wojskowych, co ma

szczególne znaczenie w czasie dzia-
łań bojowych. Służy temu transport
drogowy, kolejowy, a także wodny
i lotniczy. Wykonują to jednostki
specjalistyczne, które mają zadania
utrzymania w sprawności eksploa-
tacyjnej ten transport oraz drogi,
po których się porusza.

REDAKCJA: Wysiłek organizator-
ski przy zadaniach o takich rozmia-
rach jest trudny do okreSlenia w

obecnej dobie, jeśli operuje się wy-

łącznie doświadczeniami działalności
cywilnej...

M. OBIEDZItfSKI: Przeprowadze-
niu tych zadań służy-zorganizowany
i sprawnie funkcjonujący, oparty na

historycznych wzorach i najnow-
szych osiągnięciach nauki system.
Lapidarnie określamy go „zabezpie-
czeniem tyłowym lub systemem za-

opatrywania i obsługi wojsk". Sy-
stem ten obejmuje organy, zarzą-
dzania i jednostki wykonawcze zwa-

ne także tyłowymi lub kwatermi-
strzowskimi, odpowiednio ugrupo-

wane, zależne od szczebla,' rodzaju
oraz charakteru formacji wojsko-,
wych.

Trzeba w tym miejscu podkreślić,
że system ten oraz organizacja ^ty-
łów, na przestrzeni dziejów ulegały
wielu zmianom, adekwatnym dó za-

chodzących na polu walki oraz w

strukturze i w-wyposażeniu technicz-
nym wojsk., Zmiany w sposobach
prowadzenia wojny, wynikające z

nowej techniki oraz organizacji
armii, powodowały wzrost wymagań,
i w konsekwencji modernizowały,
tyły wojsk. Zmiany te miały i mają,
gdyż jest to proces ciągły, charakter
tak ilościowy jak i jakościowy,

Na potwierdzenie chciałbym po-
służyć się następującym przykładem.
Otóż w 1 Armii WP, ilość środków'
materiałowych, przypadających na'
jednego żołnierza na dobę walki wy-
nosiła około 30 kg. Jeśli weźmiemy
pod uwagę liczebność Wojska Pol-
skiego w 1945 r. wynoszącą około
400 tys. żołnierzy-, wówczas możemy
sobie wyobrazić wielkość potrzeb w
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PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Cboó wstępne założenia przestrzennego zagospodaro-
wania kraju zostały już sformułowane, dyskusja na

ten temat wcale nie wygasa — a wręcz przeciwnie
ukazują się coraz to nowe koncepcje, nieraz daleko

odbiegające od wspomnianych założeń. Niedawno opu-

blikowaliśmy taką koncepcję sformułowaną przez M.

Rakowskiego — obecnie ukazał się w „MIESIĘCZNI-
KU LITERACKIM" artykuł przedstawiający nowy za-

rys sieci osiedleńczej proponowany przez prof. JU -

LIUSZA GORYNSItlEGO.
I

Prof. GoryAsbl rozpatruje przyszłą sleó osiedleńczą
W Polsce 7. punktu widzenia potrzeb I celów społecz-
nych. Uważa on, że zasadniczym, nadrzędnym celem

polJ4vkl przestrzennej jest zapewnienie człowiekowi

szczęścia, ro można przełożyć na pewne bardziej kon-
kretne założenia: dobrem nleodtwarzalnym 1 nicpom-
nażalnym jest czas — a więc celem musi być oszczęd-
ność czasu przeznaczonego na działanie techniczne,
mająco zaspokoić potrzeby człowieka; jest to warunek

realizacji zadania, Jakim Jest wszechstronny rozwój
osobowości.

Model sieci osadniczej musi zaspokajać — lub współ-
działać w zaspokajaniu — takich potrzeb jak poczu-
cie bezpieczeństwa fizycznego 1 duchowego, identyfi-
kacji ze środowiskiem materialnym i społecznym, swo-

body wyboru, poczucie potrzeby terytorium Itp.
Autor uważa, że dla zapewnienia tych potrzeb nio
można przekraczać pewnej skal! w architekturze I ur-

banistyce, 7<e gigantomania Jest w tym wypadku wy-
razem despotyzmu, dążności do zastraszenia. Co praw-
da rozwój techniczny pozwala na zwiększenie zagęsz-
czenia mieszkańców na jednostkę powierzchni, ale
równocześnie odcina to Ich od środowiska uaturalnp-
go, prowadzi — nawet przy znacznym komforcie mie-
szkania — do ujemnych skutków społecznych 1 psy-
chicznych.

Wielkość I charakter slerl osiedleńczej ma również

ogromne znaczenie dla zapewnienia swobody wyboru
— swobody w takich dziedzinach, jak nilejscc zamie-

szkania, dróg I kierunków kształcenia młodzieży, miej-
sca 1 rodzaju pracy zawodowej, sposobu spędzania cza-

su wolnego itp.
Sieć osiedleńcza musi więc zapewniać dostęp do

usług materialnych i niema trlalnych różnego rodzaju,
zapewniać różny charakter zabudowy itp.

Prof. Goryński uważa, ie takie warunki zapewniają
osiedla złożone z dwóch typów jednostek przestrzen-
nych — jednostek mleszkałno-osledłowych 1 Jednostek

wyspecjalizowanych. Te drugie skupiałyby przem>«ł
i pewne usługi (np. szkoły w>ższe, Instytuty badaw-

cze) 1 powinny być wyraźnie oddzielone od Jednostek

mieszkalnych, ale powiązane z nimi sprawnymi po-
łączeniami komunikacyjnymi.

W koncepcji tej następuję więc niejako oddzielenie

przemysłu od Jego bezpośrednich funkcji miastotwftr-
rzych. Wymaga to nowego spojrzenia na lokalizację
przemysłu. Przy okazji autor podważa — na podsta-
wie ogólnych danych z lat ubiegłych — tzw. korzyści

wielkiej skali, a wlec wielkiej koneentrac£ przemytu,
uważając, że nie są one tak duże. Jak się naogół sąd£

Przeciwstawia się również koncepcji P^mowo-w^

zlowej rozmieszczenia sieci osiedlcnczej uwazaiąc ze

wynika ona z ubiegłowiecznego związania osadnictwa
zc szlakami kolejowymi, co - wobec nowych możli-
wości komunikacyjnych - nie ^y^r^^ui^o iak

Zarówno koncepcje prof. J. Goryńsk e^go, jak
I wspomniane na wstępie propozycje M. Rakowskiego
poparte są wieloma interesującymi argumentami.
Warto byłoby więc chyba, aby twórcy"bccnlc roz^.

trywanego projektu planu przestrzennego zagospoda-
rowania kraju zaprezentowali szcrszej op nli piihiir/-
nej swoje koncepcje I argumenty I ustosunkowali %'ę
do zgłaszanych propozycji. Sprawa ma ogromne zno-

czenle dla przyszłości naszego kraju, dla matcrlalnwn
kształtu socjalizmu, trzeba wlec słuchać uważnie

wszystkich poglądów I konfrontować opinie fachowców
z pragnieniami I dążeniami społeczeństwa.

DI

W UBIEGjŁYM TYGODNIU

W KRAJU

O BIURO POLITYCZNE KC
. rZPR rozpatrzyło stan przygotowań
do I Krajowej Konferencji Partyj-
nej. Postanowiono zwołać 11 paź-
dziernika X Plenum Komitetu Cen-

tralnego PZPR dla omówienia tez

referatu KC na I Krajową Konfe-
rencję Partyjną oraz informacji Ko-

misji Planowania, przy Radzie Mi-
nistrów o rozwoju społeczno-ekono-
micznym Polski, w latach 1971—73.

Biuro Polityczne wysoko oceniło

rezultaty ogólnopartyjnego czynu 3Q
września br. i wyraziło podziękowa-
nie wszystkim uczestnikom czynu i

jego organizatorom.

$ RADA PAŃSTWA zarządziła
WYBORY DO RAD NARODOWYCH
w dniu 9.XII. bież.roku.

©NA POSIEDZENIU PREZY-
DIUM RZĄDU zaakceptowano pro-

gram kompleksowego zagospodaro-
wania mineralnych surowców odpa-
dowych; rozpatrzono projekt uchwa-

ły Rady Ministrów, mający na celu
stworzenie sprzyjających warunków
dla zwiększenia pogłowia owiec, pro-
dukcji i skupu młodego żywca ba-

raniego, wełny i skór futrzarskich;
rozpatrzono niektóre problemy pol-
skiej atomistyki. Istnieją możliwości
skrócenia cyklu budowy drugiego
reaktora w Świerku o 11 miesięcy.

© Ocena realizacji Uchwały VII
Plenum KCPZPR i wynikających z

niej wniosków do dalszej pracy par-

tyjnej wśród młodeao pokolenia by-
ły tematem PLENUM KW PZPR w

POZNANIU.
— Co należy uczynić, aby SAMO-

RZĄDY MIESZKAŃCÓW jak naj-
lepiej mogły spełniać swe funkcje
współgospodarza terenu, aby jego
organy sprawowały rzeczywistą kon-
trole svołeczną nad życiem osiedla?
— temu problemowi poświecone by-
ło plenarne POSIEDZENIE KOMI-
TETU ŁÓDZKIEGO PZPR z udzia-
łem aktywu FJN, związkowego
i działaczu społecznych.

— W Ursusie koło Warszawy od-

była sie NARADA I SEKRETARZY
KOMITETÓW GMINNYCH PZPR,
naczelników gmin oraz aktywu po-

lityczna - gospodarczego Mazowsza.
Na naradę przybył członek Biura-

Politycznego KCPZPR, premier
Pintr Jaroszewicz.

Wysoko oceniając dotychczasowe
osiągnięcia rolnictwa mazowieckie-

go, premier P. Jaroszewicz zwrócił

jednocześnie uwagę w swoim wy-
stąpieniu na fakt, że jeszcze w wie-
lu gminach, wsiach i grupach gospo-
darstw tkwią duże rezerwy, któ-

rych uruchomienie przyczynić się

może do zwiększenia udziału Mazo-
wsza w poprawie zaopatrzenia ryn-
ku w artykuły żywnościowe.

— ZADANIA STOŁECZNEGO
PRZEMYSŁU dn 1980 r., to temat

odbytego PLENUM KOMITETU
WARSZAWSKIEGO PZPR. Podsta-

wą do wytyczenia planu na. następ-
ną pięciolatkę są aktualne produk-
cyjne możliwości stołecznych zakła-
dów przemysłowych. Na terenie

Warszawy rozwijać się będą te

przemysły, które znajdują oparcie w

istniejącym już potencjale produk-
cyjnym. oraz w kadrze inżynierskiej,
naukowej i robotniczej.

— Zasady i kierunki działania za-

pewniające najbardziej efektywne
WYKORZYSTANIE KADRY PRA-
COWNIKÓW szczecińskiej gospo-
darki były głównym tematem PLE-

NUM KWPZPR W SZCZECINIE.
Plenum dokonało oceny sytuacji
kadrowej przede wszystkim w tych
działach gospodarki województwa,
które decydują o tempie rozwoju
społeczno-gospodarczego Ziemi

Szczecińskiej.

0 PONAD DWA MILIONY
CZŁONKÓW PARTII ZGŁOSIŁO

SIĘ W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ DO
CZYNU SPOŁECZNEGO I PRO-

DUKCYJNEGO, zainicjowanego przez
Komitet Centralny. Była to potężna
manifestacja m.ożliwości mobiliza-

cyjnych partii dokonana przed zbli-

żającą się I Krajową Konferencją
Partyjną.

• TEMATEM PLENARNEGO
POSIEDZENIA SEJMU PRL była
działalność Polski w RWPG. Ponad-
to IZBA UCHWALIŁA USTAWĘ O
ZMIANIE ARTYKUŁU 34 KON-
STYTUCJI PRL ORAZ O ZMIANIE
ORDYNACJI WYBORCZEJ DO
RAD NARODOWYCH. Oba akty
służą wzmocnieniu roli i znaczenia
rad narodowych wszystkich szczebli.
SEJM UCHWALIŁ TAKŻE USTA-

WĘ O ZAOPATRZENIU EMERY-
TALNYM TWÓRCÓW I ICH RO-
DZIN, dokonał zmian w ustawie
o powszechnym obowiązku obrony,
ustanawiając stopień generała armii
oraz zatwierdził dekret Rady Pań-
stwa o dodatkowych dniach wolnych
od pracy.

O Od 2.XI. do 10.XII.br. odbędzie
się w całym kraju jedna z najwięk-
szych operacji, statystyczno-badaw-
czych: SPIS KADROWY. Spis obej-
mie imiennie ok. 10,5 min pracow-
ników zakładów uspołecznionych i

będzie miał duże znaczenie dla kom-

pleksowej oceny gospodarki kadra-
mi. Pozwoli bowiem uzyskać dane

niezbędne dla prauHdłowego opra-
cowania wieloletnich i perspektywi-

cznych planów zapotrzebowania na

kadry, ułatwiając jednocześnie okre-
ślenie przyszłych zadań dla szkolnic-
twa. zawodowego.

Q W Toruniu odbyła się INAU-
GURACJA ROKU AKADEMICKIE-

GO, w której wziął udział Premier
Piotr Jaroszewicz. Tegoroczna inau-

guracja miała, charakter szczególnie
uroczysty, bowiem stanouiiła kulmi-

nacyjny punkt, obchodów koperni-
kowskich, związanych z 500 roczni-

cą urodzin wielkiego astronoma —

patrona toruńskiej Alma Mater.

O Z cenną inicjatywą wystąpiły
Krakowskie Zakłady Drzewne Prze-

mysłu Terenowego podpisując umo-

wę ze Związkową Spółdzielnią Mie-

szkaniową W SPRAWIE WYPOSA-
ŻENIA NOWO ODDAWANYCH
MIESZKAŃ W MEBLE. Lokatorzy
nowych mieszkań mogą zamawiać
całe komplety mebli segmentowych
lub dowolne ich zestawy. Krakow-
skie Zakłady Drzewne na życzenie
klienta zajmą się również wyposa-
żeniem przedpokojów, obudową
wnęk itp. Korzystający z usluq pła-
cić będą zarówno gotówką jak i w

ratach.

®W Katowicach obradowało
PLENUM ZG ZW. ZAW. GÓRNI-
KÓW. Omówiono zadania w dziedzi-
nie intensyfikacji wydobycia rud
miedzi i rud cynkowo-ołowianych.
Krytycznie oceniono działalność og-
niw związkowych w niektórych zak-
ładach xoydobywczych. Np. lustracje
w wielu przedsiębiorstwach górni-
czych wykazały znaczne uchybienia
w zakresie warunków bhp oraz rea-

lizacji zadań w dziedzinie socjalno-
bytowej.

9 Jak sie oblicza, OBSZAR POL-
SKI ZMNIEJSZA SIĘ CO ROKU o

156 metrów kwadratowych. Tyle bo-
wiem Bałtyk przeciętnie rocznie

przesuwa się w yłąb lądu.

9 Jedno z największych w kraju
przedsiębiorstw budowlano-monta-

żowych „ENERGOMONTAŻ-PÓŁ-
NOC" ORCHODZI DWUDZIESTO-
LECIE DZIAŁALNOŚCI. W tym. ro-

ku załogi „Energomontażu" pracują-
ce na 60 placach, budowy i terenie
11 uiojewńdztw wykonują roboty o

irartości ok. 1,5 mld zł. Z okazji
20-lecia działalności „Energomontaż
-Północ" odznaczony został Orde-
rem Sztandaru Pracy II klasy.

9 Przy Polskim Związku Moto-

rowym we Wrocławiu i Auto-
mobilklubie Dolnośląskim, powstało
PIERWSZE W KRAJU OCHOTNI-
CZE POGOTOWIE LEKARSKIE,
które śpieszyć bedzie z pomocą ofia-
rom wypadków drogowych.

W Nowym Jorku podpisano po-
rozumienie między Izbą Przemysłn-
wo-Handlową ZSRR. i amerykańską
firmą „Occidental Petroleum. Com-

pany" w spraure UTWORZENIA W
MOSKWIE OŚRODKA MIĘDZYNA-
RODOWEGO HANDLU i kontaktów

naukowo-technicznych z zagranicą.
Porozumienie podpisali przewodni-
czący Prezydium Izby Przemysłowo-
Handlowej ZSRR. Boris Borisow i

znany przemysłowiec amerykański,
prezes i przewodniczący rady dyrek-
torów firmy „Occidentał Petroleum

Company" — dr Armand Hammer.

Porozumienie o zorganizowaniu w

Moskwie ośrodka handlu międzyna-
rodowego jest jednym z konkret-

nych dowodów, jak szerokie i po-
myślne perspektyioy ma rozwój sto-

sunków gospodarczych i handlowych
między ZSRR i innymi krajami —

oświadczył. Boris Borisow w rozmo-

wie z korespondentem agencjii
TASS.

Budowa obiektów międzynarodo-
wego ośrodka handlowego rozpocz-
nie się wiosną przyszłego roku i zo-

stanie zakończona w pierwszej poło-
wie 1977 r.

U Czechosłowacja zajmuje jedno
z pierwszych mieisc na świec ie nod

względem. WYPOSAŻENIA GOSPO-
DARSTW DOMOWYCH W PRZED-
MIOTY TRWAŁEGO UŻYTKU.
Stwierdzono to na posiedzeniu par-

lamentarnej komisji przemysłu,
transportu i handlu.

W 1971 r. j"i*en aparat radiowi/

przypadał na 0.7 rodziny, jedna lo-
dówka — na 1.5 odkurzacz — na

1,9, samochód osobowy — na 4,5, a

telewizor i pralka są w posiadaniu
niemal każdej rodziny.

W chwili obecnej pierwszorzędne
znaczenie ma troska o podniesienie
jakości produkowanych towarów

trwałego użytku.
W okresie obecnego pięciolecia do-

stawy przemysłu hutniczego i. ma-

szynowego na rynek zwiększa się
o 8 mld koron. Oznacza to wzrost

dostaw o 50 proc. w porównaniu z

rokiem 1970, podczas, gdy łączne ob-

rntfi havdUi. det"v "~zT">na ma'" '»

myśl dyrektyw XIV Zjazdu KPCz

zwiększyć sie w tym samym okre-
sie o 28—30 proc.

Jednym z czynników dalszego, ja-
kościoirego polepszenia handlu wew-

nętrznego powinno się stać rozsze-

rzenie importu towarów powszech-
nego użytku. Udział importu tych
towarów, bez samochodów, w ca-

łości obrotów handlu detalicznego
wynosi obecnie 12 proc., ro stanoiri

już znaczny postęp w porównaniu

z 1967 r., kiedy udział ten sięgał
zaledwie 6 proc.

• WALKA Z INFLACJĄ jest do-

minującym tematem dorocznego
sprawozdania gospodarczego Komi-

sji EWG. przekazanego prasie przez
wiceprzewodniczącego tego organu,
Wilhelma Haferkampa. Podkreślił on

że przeciwdziałanie procesom infla-
cyjnym jest głównym zadaniem na

rok 1974.

W sprawozdaniu, które po raz

pierwszy obejmuje wszystkie dzie-

więć państw Wspólnego Rynku, ko-

misja brukselska stwierdza z ubole-

waniem, że EWG przeżywa już piąty
z kolei rok nasilania się procesów
inflacyjnych. Mimo wspólnych za-

biegów, nie udało się powstrzy-
mać wzrostu cen w okresie ostat-
nich dwunastu miesięcy. Ceny zwyż-
kują w przyśpieszonym tempie.
Wskaźniki tego wzrostu kształtują
się w granicach od 6 proc. (Luksem-
burg) do 11 proc. (Włochy), podczas,
gdy w roku ubiegłym wynosiły
5,5—8 proc.

Zdaniem Komisji EWG, w roku
1974 nie należy oczel-iwać poważ-
niejszych zmian w kształtowaniu się
koniunktury światowej. Trzeba jed-
nak Uczyć się z pewnym osłabieniem

dynamiki rozwoju handlu międzyna-
rodoroego, z uwagi na sytuację w tej
dziedzinie w USA, Kanadzie i wielu

krajach zachodnioeuropejskich.

• „Prawda" w numerze z 27
września zamieściła artykuł pt.: „W
KONTAKCIE Z PRZYRODĄ". Au-

torzy artykułu: członek Akademii
Nauk ZSRR, nestor ekonomistów ra-

dzieckich. Stanisław Strumiłin oraz

kandydat nauk historycznych E.Pi-
sarenko omawiają wyniki Ogólno-
związkowej Międzyresortowej Kon-

ferencji na temat „Klimat-Miast o-

-Człowiek". która obradowała w Mo-
skwie w dniach 18—22 września br.

. Konferencja rozpatrzyła cztery
podstawowe grupy zagadnień.

Pierwsza i jedna z najważniejszych
dotyczy rejonizacji przyrodniczo-kli-
matycznej. Mn ona ogromne znacze-

nie przy wyborze rozwiązań urbani-

stycznych stosownie do rozmaitych
stref geograficzno-klimatycznych,
przede wszystkim, zaś najsurowszych
pod względem klimatycznym, stref
kroili, intensywnie driś zagospoda-
rowanych: Dalekiej Północy, pustyń
Azji Środkowej, Syberii i Dalekiego
Wschodu.

Drugą i nie mniej ważną grupę
zagadnień stanowi uwzględnianie lo-

kalnych warunków klimatyczno-
-przyrodniczych.

Trzecia grupa zagadnień dotyczy
najtrudniejszej bodaj sprawy, a mia-
nowicie. walki z zanieczyszczeniem
środowiska miejskiego oraz jego uz-

drowienia. Ważne znaczenie dla

praktyki ma w szczególności opra-
cowanie i przestrzeganie skrajnych
tolerancji dopuszczalnego skoncen-
trowania wszystkich szkodliwych
substancji w wodzie, atmosferze t

glebie z uwzględnieniem ich kom-

pleksowego oddziaływania na śro-
dowisko.

Czwarta grupa obejmuje inżynie-
ryjno-geologiczne, hydrogeologiczn e

i hydrologiczne zagadnienia urbani-

styki.
Liczne metody ochrony przed ne-

gatywnym oddziaływaniem, środowi-
ska naturalnego są znane (choć wy-
magają oczywiście dalszych badań).
Ałe przemysł nie zawsze jeszcze za-

spokaja rosnące potrzeby na odpo-
wiednie urządzenie służące tej och-
ronie.

B W tym roku STAN ZATRUD-
NIENIA W RUMUNII, której lud-
ność zbliża się do 21 milionów, prze-
kroczył 10 milionów osób. Liczba

zatrudnionych poza rolnictwem, wy-

nosząca 5,6 min, ma wzrosnąć do
końca bieżącej 5-latki o 275 tys. osób.

Już obecnie odczuwa się w nie-

których• rejonach kraju trudności ze

zdobyciem siły roboczej, szczególnie
jeśli chodzi o duże ośrodki przemy-
słowe, zawody mniej popularne, a

także pracę na drugą, a tym bardziej
na nocną zmianę.

Ponieważ procent zatrudnionych
kobiet jest jeszcze w Rumunii niski
— ok. 33 proc. wszystkich zatrudnio-

nych w zawodach pozarolniczych —

przewiduje się poważny wzrost w

tej dziedzinie, organizacje partyj-
ne i związkowe już obecnie położyły
nacisk na stworzenie odpowiednich
warunków. Jednym ze środków jest
rozwój przedszkoli. Obejmują one

ok. połowę dzieci w wieku 5 lat,
ałe w 1976 r. mają już objąć wszy-
stkie dzieci w tym wieku w mia-
stach.

• PRZEMYŚL SPOŻYWCZY DA-

JE 23 PROC. GLOBALNEJ PRO-
DUKCJI BUŁGARII, a jego towary
stanowią 38 proc. globalnego ekspor-
tu Bułgarii.

Generalny plan rozwoju kraju
przewiduje dalszy znaczny lozrost n-

działu tej gałęzi zarówno w cało-
kształcie produkcyjnej działalności

kraju, jak i w wywozie towarowym.
Dlatego też już obecnie 300 przedsię-
biorstw i wydziałów wytwórczych
ulega stopniowej rekonstrukcji i mo-

dernizacji, pr-ede wszystkim z my-
ślą o zwiększeniu mocy produkcyj-
nych maszyn i urządzeń dn produk-
cji konserw, papierosów oraz napo-

jów alkoholowych.
Według danych statystycznych, ek-

sport towarów spożywczych wzrósł
w ciągu ostatniego dziesięciolecia
dwukrotnie.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Białko z ropy
W Polsce w latach sześćdziesiątych w

Instytucie Antybiotyków w Warszawie,
prowadzono intensywne badania nad pro-
dukcją białka z ropy naftowej. Opraco-
wano oryginalną metodę, uzyskując dob-
ro wydajności biomasy. Badania te —

z^odnlp z ustaleniami TI Kongresu Nankl
Polskiej — powinny uler intensyfikacji.
Brnna Jest przy tym port uwagę dostęp-
ność taniego surowca, będącego bezuży-
tecznym odoadem (n-paraflny). Jeszcze
wieksze Ilości tego surowca dóstarczą
rafinerie po urnchomlcniii masowej pro-
dukcji samochodu małolitrażowego „Fiat
12G p", gdy wzrośnie zapotrzebowanie
na olele silnikowe. Do produkcji bio-
masy mogą być też wykorzystywane za-

soby gnzu ziemnego odkryte ostatnio w
Polsce. (Interpress)

Oczyszczalnie na dnie morza

Inżynierowie australijscy onracowall o-

ryginalną oczyszczalnię ścieków zlokali-
zowaną na pełnym morzu. Wszystkie u-

rządzenla zakotwione są w dnie morza

w odlcglofci około 20 km ort brzegu.
Jedna wle:>a wsnomninnngo systemu słu-
ży jako pomieszczenie dla załogi w dru-
giej umieszczona jest aparatura i syste-
my sterowania, w trzeciej zaś odbywa
się sam proces oczyszczania. Wydajność
tej malel fibryczkl wynosi loon t odpa-
dów i ścieków dziennie. Gaz powstały
przy przemiale odpadów na własności
nsentyezne i wykorzystywany Jest. Jako
paliwo przy eksploatacji urządzeń oczysz-

czalni. Przypuszcza się, ie nowa metoda
znajdzie zastosowanie w przypadkach za-

nieczyszczenia wód przybrzeżnych roną
naftową (Handelsblatt 28/72 — wg PT)

Lepiej' nii w klasycznych
Przewodniczący francuskiego Komisa-

riatu Energii Atomowej — Andre Giraud
oświadczył, iż Francja wlafla jedną piątą
światowych rezerw uranu. Obecnie fran-
cuska energetyka Jądrowa dostarrza 2.8
tys. MW. Za 7 lat jej moc wzrośnie
do 13,4 W ciągu następnego dziesięcio-
lecia zwiększy się do B7 tys. MW. by
w roku 200(1 osiągnąć 160 tys. MW. Koszt
paliwa Jądrowego w stosunku do war-
tości wyprodukowanej energii elektrycz-
nej kształtuje się we Francji Jak 1:10.
Stosunek ten Jest pięciokrotnie korzyst-
niejszy niż w przypadku elektrowni kla-
sycznych. 27 m sześć, wzbogaconego u-

ranu — o 3 procentowej zawartości
dostarcza tvie samo energii, co 1,5

min węgla. (PAP)

Krakowska specjalność
W Polsce rodzi się rocznie ok. 5 tys.

dzieci z wrodzonymi wadami układu krą-
żenia. 2yć normalnie mogą one jedynie
po przeprowadzonej operacji serca. W tej
trudnej dziedzinie medycyny specjalizu-
je się najnowocześniejszy w kraju In-
stytut Pediatrii Akademii Medycznej w

Krakowie. Rozpoznaje, się w nim i le-
czy wady wrodzone, dokonując operacji
serca nawet u noworodków. Rocznie
przychodzi tu do zdrowia cały „natu-

ralny przyrost" chorych dzieci, tj. ok.
5 tys. Rperjnlistyczne przychodnie przyj-
mują ok. 80 t,ys. małych pacjentów.(PAP)

W CSRS - o „Fiacie 125P"

Toraz więcej „Fiatów 125P" Jeździ po
drogach Czechosłowacji I prasa motory-
zacyjna CSRS przedstawia opinie użyt-
kowników.Stwierdzała oni, ie wóz nie
należy już obecnie do czołówki w swojej
klasie, przedstawia Jednak bardzo solidny
standard. Ma dobre własności trakcyjne,
poziom wykończenia wnętrza I wykona-
nia zespołów podwozia. Poprawy nato-
miast wvmaga bezpieczeństwo bierne, np.
deska rozdzielcza, układ kierowniczy 1
kolo kierownicy, no slabyrh stron na-

leżą opony, trwałość niektórych części
1 zawieszenie osi tylnej. Wysoką ocenę

otrzymały hamulce tarczowe. (Interpress)

Informatyka na eksport
Warszawskie Zakłady Urządzeń Infor-

matyki „Meramat" rozwijają na podsta-
wie opracowań Instytutu Maszyn Ma-
tematycznych produkcję nowoczesnych
głowic magnetycznych do pamięci kom-
puterowych. Konstrukcja I technologia
tych urządzeń chTonlona Jest przez 10
patentów krajowych i szereg zagranicz-
nych uzyskanych m. in. w Stanach Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii, Francji,
Danii, Holandii I NRF. Eksport tvch ele-
mentów przekroczy w ciągu kilku naj-
bliższych lat wartość 2 milionów dola-
rów, mimo lł sama głowica Jest minia-

turowym urządzeniem o wadze kilkudzie-
sięciu zaledwie gramów. (PAP)

Katalizatory zeolitowe

Zakłady Petrochemiczne w Płocku
przejmą prowadzenie prac doświadczal-
nych nad katalizatorami — dziełem nau-

kowców z Instytutu Chemii Organicz-
nej P \N, którzy opracowali oryginalną
metodę otrzymywania katalizatorów wol-
framowych i molibdenowych (na bazie
zeolitów). Zastosowanie tych katalizato-
rów przyspieszy prowadzenie różnych
procesów chemicznych — szczególnie
petrochemicznych 1 rafineryjnych. Dzięki
ich aktywności — I oslaganej przez to
wyższej konwersji — można uzyskać
więcej produktów z tej samej Ilości su-

rowca. Zużywa się przy nich mniej
energii i mniejsza jest zawartość pier-
wiastków molibdenu i wolframu, a więc
osiąga się poważne oszczędności materia-
łowe. (Interpress)

Kwalitologia
Wzrastające wymagania ro do jakości

produkcji nrzemvslowej przyczyniły się
do wyodrębnienia nowe i dyscypliny
— km-ałitologii. Narodziła się w «-

statnich latach — ale już rozwija
sie prężnie w rńżnvcb krajach. W Polsce
czołowym jej przedstawicielem Jest prof.
dr Roman Ko<man z Gdańska — kie-
rownik Zakładu Obrabiarek 1 Obróbki
Metali Skrawaniem w Instytucie Tech-
nologii Budowy Maszyn miejscowej Po-
litechniki. Kwalitologia znajduje pole do

działania przy badaniu wpływu różnych
czynników na Jakość wytwarzanych pro-
duktów 1 materiałów. Pracuje nad jedno-
litym systemem kryteriów I metodyką
postępowania przy wyznaczaniu jakości,
nad optymalizacją metod sterowania Ja-
kością bada efekty praktycznego wykor
rzystania wdrażanych zasad itd. (Inter-
press)

Mniej siarki w powietrzu
Ostatnio przeprowadzono w tarnobrze-

skim „Siarkopolu" modernizację I fab-
ryki kwasu siarkowego. Zasadniczym ce-

lem modernizacji było zmniejszenie eml-
sli lotnych zwlnzkńw siarki do atmosfery.
O ile w poprzednich miesiącach wypusz-
czano do atmosfery około 200 kg dwu-
tlenku siarki i 100 kg trójtlenku siarki
na godzinę, to obecnie otrzymuje się wy-
niki w granicach nie przekraczających
40 kg SO, 1 10—15 kg SO,. Jak na

pierwsze dni po ponownym uruchomie-
niu fabryki, są to efekty, bardzo dobre.

(PAP)

Wiek twórczy
2ycIorysy wybitnych naszych wynalaz-

ców I racionsHzntorów zntrudnlonvch w

różnych gałęziach przemysłu wykazują,
że najwięcej twórców ma grupa wieku
31—35 lat, w dalszej kolejności ustawiły
cle grn*>v 3R—40 lit I »n—30 lat. V su-

mie 15-Ietni okres życia: od 26 do 40
lat grupuje ponad 55 proc. badanych.
Ciekawe, że racjonalizatorzy najczęściej
mieszczą siq w grupie 31—35 lat, pod-

czas gdy wynalazcy są starsi: mają miej-
sce w grupie 36—40 lat. Wiąże się to
z nagromadzoną wiedzą fachową i do-
świadczeniem — niezbędnymi czynnika-
mi wynalazczości. (J. O .

— Interpress)

Elektroniczna waga analityczna
W Przemysłowym Instytucie Automa-

tyki 1 Pomiarów w Warszawie opraco-
wano niezwykle precyzyjną elektronicz-
ną wagę analityczną, której praca Jest
uzależniona od zewnętrznych zakłóceń
elektromagnetycznych. Waga ta umożli-
wia przeprowadzenie szybkich wielokrot-
nych pomiarów masy z nadzwyczaj dużą
dokładnością, a także pozwala na ciągłą
rejestrację ewentualnych zmian tej wiel-
kości. (PAP)

Papier syntetyczny
Z uwagi na deficyt 1 rosnące ceny

masy celulozowej pojawienie się kilka
lat temu w Japonii pierwszego papieru
svntetvrzne»n. zostMo oowltane z entu-
zjazmem. Okazało się jednak, że począt-
kowe przewidywania odnośnie zapotrze-
bowania na nowy produkt (90 tys. ton
W 1973 roku) były zbyt optymistyczne.
Według aktualnej oceny sprzedaż papieru
syntetycznego w roku bieżącym nie prze-
kroczy 5 tys. ton. Podstawowa przyczy-
na — to zhyt wysoka cena. około 3-
-krotnle wyższa nił papieru konwencjo-
nalnego. Mimo to uważa się, że per-
spektywy papieru syntetycznego są dob-
re, zwłaszcza jeśli zostaną wprowadzo-
ne tańsze I bardziej efektywne metody
Jego produkcji.(WIT)

żywocik gospodarczy
Q Informowaliśmy już o tym, że

jacyś faceci Icup li na licytacji stary
autobus, przemalowali go na kolor

PKS, uiymalowali emblematy tej fir-
my, ustaxoili przystanki, uszyli sobie

viundury i poczęli kursować na no-

wej trasie zawstydzając Państioową
Komunikację Samochodową cierpią-
cą z racji deficytowego charakteru
ruchu pasażerskiego; osiągali wielkie

zyski. Afcrzyici wpadli, bo poszli na

urlop, mieszkańcy napisali do PKS

sknrge. żc cr'obus nie kursuje, PKS
zdziwił się, bo nie znał takiej linii
i skończyło się kryminałem, po

trzech latach pysznej prosperity.
Otóż sprawa ta zyskała obecnie ciąg
dalszy. Mieszkańcy okolicy, gdzie to

się zdarzyło, jak informuje „Wieczór
Wybrzeża" ślą skargi, bo teraz mają
prawdziwą linię PKS. Żądają przy-
wrńcenia lipnej. Tamten autobus
zawsze przyjeżdżał punktualnie,
wszędzie się zatrzymywał, wszyst-
kich zabierał, a obsługa była grzecz-
na.

O Półtora milionc. złotych zarobił
dodatkowo Jerzy S., który w kato-
wickim klubie NOT prowadził ka-

wiarnię i restaurację, a nie mając

prawa wyszynku nielegalnie sprze-
dawał alkohol. Skoro obroty wódką
trwały kilka lat i uuaiy iu...

świadczy to o tym, że katowickie
środowisko techniczne to ludzie dy-
skretni. Obecnie Jerzy S. czeka na

rozprawę, a lokal prowadzi jego żo-
na. „Dziennik Zachodni" zapewnia,
że nndnl można tam się uchlać wed-
le potrzeb.

O Na warszawskiej Starówce ist-
niała knajpa zakamufloicana jako
herbaciarnia, nazywała się „Ring"
i prowadzona była przez byłego bok-

sera Kuleją, czy też jego żonę. Lokal
mial złą prasę: kosmiczne ceny

„ vo^.aya, ourdy, skandale.
Warszawskie gazety ostatnio donio-

sły. że dotychczasowemu ajentowi w

związku z tym wszystkim odebrano

koncesję, dostał ją ktoś inny. Nowa
„herbaciarnia" de facto restauracja
nazywa się „Kmicic". Po mordzie
tam bodaj nie biją, ale po kieszeni

jeszcze bardziej. Jedna grzanka z

kawałkiem mięsa — 45zł. Szaszłyk
w którym cebulę i słoninę ozdabia-

ją, trzy (policzyliśmy) kęsy mięsa
— 30 zł. Na winie (zachowaliśmy

rachunek) — marża 200 proc. Na do-
miar złego w lofcnlw nie daje się kar-

ty. więc turysta staje sie przedmio-
tem napadu bez uprzedzenia. Istnieją
luksusowe lokale z wielkim zaple-
czem i personelem, gdzie ceny są wy-
sokie i w porządku. Ale wydaje się,
że jest kolosalnym, wypaczeniem ze-

zwalanie prywaciarzom na otwiera-
nie pseudoherbaciarni-lokalików
skromnych, w których niczego nad-

zwyczajnego nie ma i na pobieranie
rabunkowych cpn. Małe ajencyjne
lokale powinny być dla ludzi. Celem

systemu ajencyjnego jest poprawa

usług a nie to, aby ktoś się błyska-
wicznie bogacił społecznym kosztem.

0 Pisaliśmy o tym, że w Łodzi
komornik poszedł egzekwoirać nie-

należny skarbowi podatek od czło-
wieka skreślonego z listy podatni-
ków, a nie zastawszy go w domu

zajął lodówkę w sąsiednim mieszka-
niu. Obecnie opublikowano w Łodzi

wyjaśnienie władz finansowych, że
tak właśnie dokładnie było i komor-
nik został ukarany. Urządzono też

naradę komorników, gdzie im spra-
wę przedstawiono — dla nauki. Cie-
kawe co z zajętą lodówką?
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UDZIAŁ W SOCJALISTYCZNEJ
NTEGRACJI GOSPODARCZEJ

DROGA DO ROZWOJU KRAJU
I DOBROBYTU NARODU

fragmenty wystąpienia
wicepremiera mieczysława jagielskiego
na posiedzeniu sejmu prl

SZYBKO
rosnące, a zarazem klu-

czowe znaczenie rozwoju naszej
współpracy ekonomicznej i na-

uko wo-technicznej z krajami RWPG
w realizacji programu społeczno-go-
spodarczego rozwoju kraju, wytyczo-
nego przez VI Zjazd Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej, uzasad-
nia potrzebę kompleksowego omó-
wienia tej problematyki na forum
Sejmu.

Pragnę przeto poinformować Wy-
soką Izbę o działalności Rządu w

ramach Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej, o osiągnięciach i pro-
blemach związanych z uczestnic-
twem Polski w procesach socjali-
stycznej iritegracji gospodarczej. Za-

gadnienia- te mają szeroki i wszech-

stronny charakter, jeśli zważyć za-

równo gospodarczą, jak i polityczną
funkcję spełnianą przez RWPG w

stanowieniu i umacnianiu socjalisty-
cznej wspólnoty, której niezłomnym
ogniwem jest Polska Rzeczpospolita
Ludowa. Rola tej właśnie dziedziny
naszych stosunków zewnętrznych
wzrasta zarówno na płaszczyźnie go-
spodarczej, jak i w całokształcie pol-
skiej polityki zagranicznej.

Wymaga to szczególnego podkreślenia.
Wiąże się bowiem z konsekwentną Wolą
dalszego umacniania związków ekono-
micznych 1 jedności naszej polityki ze

Związkiem Radzieckim oraz innymi kra-
jami naszej wspólnoty, w czym wyraża
się praktyczna realizacja socjalistyczne-
go internacjonalizmu, zasad leninow-
skich, na których opierają się stosunki
nowego typu między bratnimi państwa-
mi. Jest to dziedzina, w której szczegól-
nie dobitny wyraz znajduje jedność
ideologii, polityki i ekonomiki, w któ-
rej przejawia się ścisły związek wew-

nętrznej i zewnętrznej sfery działania
partii i państwa.

Na etapie rozwojowym w jaki wkra-
czają kraje członkowskie ItWGP, rola
ich wzajemnej, dwu i wielostronnej
współpracy gospodarczej wydatnie wzra-

sta. Dyktują ją wymogi rewolucji na-

ukowo-teclinicznej, wzmagają potrzeby
unowocześnienia i umocnienia potencja-
łu gospodarczego i zapewnienia — na tej
podstawie — wyższej dynamiki wzrostu

poziomu życiowego społeczeństwa.
Oto dlaczego Rząd uważa za ko-

nieczne poinformować Obywateli
Posłów o udziale Polski w

pracach RWPG, o stanowisku

jakie strona polska zajmowała
i zajmuje w podstawowych proble-
mach współpracy gospodarczej i na-

ukowo-technicznej w ramach RWPG
oraz o najważniejszych zamierze-
niach w kierunku dalszego rozwoju
tej współpracy.

DOROBEK 25 LAT RWPG -

POTWIERDZENIEM JEJ IDEI
I ZAŁOŻEŃ

Stan obecny i kształtujące się dziś

perspektywy są wytworem blisko

25-letniej już historii rozwoju RW-
PG — organizacji, którą europejskie
państwa socjalistyczne powołały do

życia w styczniu 1949 roku. Był to

krok głęboko umotywowany gospo-
darczo i politycznie. Wychodził on

naprzeciw najżywotniejszym potrze-
bom państw, znajdujących się w o-

kresie budowy fundamentów socja-
lizmu, a zarazem szczytowego nasile-
nia „zimnej wojny".

We współpracy gospodarczej kra-

jów RWPG znalazła w tym okresię
pełny wyraz braterska wzajemna po-
moc — jedna z podstawowych za-

sad, na jakich oparta została dzia-
łalność Rady. Pomoc gospodarcza
świadczona krajom słabiej rozwi-

niętym ekonomicznie, podejmującym
dopiero dzieło socjalistycznej indu-

strializacji — przez kraje zasobniej-
sze, rozporządzające większym po-
tencjałem przemysłowym i technicz-

nym, a przede wszystkim przez
Związek Radziecki — miała wyjąt-
kowe znaczenie, tworząc jedyne, w

ówczesnych warunkach, możliwości

budowy od podstaw nowych gałęzi
przemysłu, a dzięki temu dokonywa-
nia głębokich przeobrażeń struktu-

ralnych...
Ow pierwszy etap współpracy — to

już dzisiaj historia. Trzeba jednak
do niej powracać dla wykazania in-

tegralnego związku między awansem

gospodarczym Polski, a współpracą
w ramach RWPG...

W latach pięćdziesiątych ukształtowały
się również te podstawowe zasady i me-

chanizmy współdziałania, które potwier-
dził i rozwinął statut RWPG, przyjęty
w grudniu 1959 roku. Jego zasady sta-
nowią wyraz międzynarodowych stosun-
ków gospodarczych nowego typu pomię-
dzy państwami socjalistycznymi, które
posiadają jednorodny ustrój polityczny
i bazę ekonomiczno-społeczną w posta-
ci ogólnonarodowej własności środków
produkcji oraz kierują się wspólną ideo-
logią. Zbieżność założeń ustrojowych
dała możliwość oparcia współpracy go-
spodarczej na fundamencie planowego
rozwoju. Niemal od pierwszych lat ist-
nienia RWPG koordynacja planów roz-

woju gospodarczego stalą się podstawową
metodą współpracy krajów członkow-
skich. Jest to jedna z cech różniących
integrację socjalistyczną od innych form
integracji gospodarczej.

Zgodnie z leninowskimi zasadami

internacjonalizmu, działalność RW-
PG opiera się na współpracy samo-

dzielnych i równoprawnych orga-
nizmów gospodarczych, na zasadach

gwarantujących pełną ochronę in-

teresów każdego z krajów członkow-
skich.

Logiczną konsekwencją tych za-

sad stał się od początków istnienia
RWPG jej otwarty charakter, wy-

rażający dążenie do rozwoju między-
narodowych stosunków gospodar-

czych w sposób wolny od barier i

usztywnionych linii podziału. Wy-
maga to szczególnego podkreślenia
w porównaniu z praktyką rozwinię-
tych państw kapitalistycznych, z ich

tendencjami do tworzenia zamknię-
tych ugrupowań gospodarczych i do

wygrywania tendencji integracyj-
nych na rzecz ekspansywnych celów

politycznych.

Osiągnięcia rozwoju społeczno-e-
konomicznego krajów RWPG, a

przede wszystkim wzrost ich poten-
cjału gospodarczego wywierały za-

sadniczy wpływ na rozszerzenie i

pogłębienie ich współpracy. Jedno-
cześnie wraz z umacnianiem i do-
skonaleniem systemu funkcjonowa-
nia gospodarki krajów członkow-
skich podlegały ewolucji formy i

mechanizmy tej współpracy.

Decydującym momentem w tym
procesie stał się przełom lat sześć-

dziesiątych i siedemdziesiątych.
Nieodparte potrzeby dalszego roz-

woju krajów członkowskich podyk-
towały konieczność wykorzystania
międzynarodowego podziału pracy
jako jednego z podstawowych źródeł

tego rozwoju. Dla rozwiniętych
struktur przemysłowych krajów
RWPG nie był już wystarczający u-

dział w tym podziale pracy za po-
średnictwem tradycyjnej wymiany
handlowej...

POSTĘPY W REALIZACJI
KOMPLEKSOWEGO

PROGRAMU

WYSOKA IZBO!

Nowy etap wspólnoty krajów RWPG

otworzyła XXV Sesja Rady, która w

1971 r. jednomyślnie przyjęła Kom-

pleksowy Program socjalistycznej
integracji gospodarczej, jako drogę
przyśpieszenia dynamiki rozwoju
spoleczno-ekonomicznego naszych
krajów i podniesienia efektywności
tego rozwoju.

Ten obszerny program nacechowany
konkretnością szczegółowych ustaleń,
zmierza do następujących celów pod-
stawowych :
— po pierwsze — możliwie pełnego 1 ko-
rzystnego dla wszystkich krajów zaspo-
kojenia perspektywicznego zapotrzebo-
wania na podstawowe surowce przemy-
słowe ;
—po drugie — tworzenie warunków roz-

woju wysoko efektywnej produkcji w

drodze rozszerzenia i pogłębienia współ-
pracy w przemysłach przetwórczych w

oparciu o specjalizację i kooperację,
—po trzecie — skuteczniejszego łączenia

sil i środków w wykorzystaniu badań
naukowych i prac t-chniczno-rozwojo-
wych jako żródla postępu społeczno-go-
spodarczego.

Realizację wynikających z tego zadań
zaplanowaliśmy wspólnie na kolejne lata

bieżącego pięciolecia I następne okresy
pięcioletnie

Osiąganie tych celów, na coraz wyż-
szym jakościowo poziomie, wymaga oczy-
wiście sprawniejszych, pogłębionych
form i mechanizmów współpracy, dosko-
nalenia dotychczasowych i tworzenia no-

wych — odpowiednio do skomplikowa-
nych problemów, jakie niesie rozwój
kooperacji przemysłowej, wspólnych ba-
dań naukowo-technicznych i wspólnych
przesięwzięć inwestycyjnych. Komplek-
sowy Program zawiera w tym względzie
istotne uzgodnienia, wprowadzane stop-
niowo w życie...

Dwa lata realizacji Programu po-

zwalają na ocenę pierwszych do-
świadczeń wdrażania przedsięwzięć
integracyjnych.

Jest rzeczą zrozumiałą, z uwagi na

długofalowy charakter celów wyty-
czonych w Kompleksowym Progra-
mie, obliczonych na co najmniej 15
lat, że w ich realizacji znajdujemy
się dopiero na początkowym etapie.
Uzyskane rezultaty są jednak godne
podkreślenia, gdyż stwarzają dobre

podstawy do dalszego pomyślnego
rozwoju procesów integracyjnych.

Trzeba w szczególności odnotować
nowe doświadczenia w rozwiązywaniu
problemów surowcowo-paliwowych. W
wyniku wielostronnych prac nad usta-
leniem form udziału zainteresowanych
krajów RWPG w rozwoju na terytorium
ZSRR, wydobycia i produkcji niektó-
rych surowców na zaspokojenie potrzeb
innych krajów, w tym również Polski
— uzgodniono i podpisano porozumienia
w sprawie budowy kombinatu celulozo-
wego i azbestowego. Analogiczne prace
prowadzone aktualnie w RWPG dotyczą
wydobycia i produkcji niklu i miedzi
oraz wysokoprocentowych koncentratów
rud żelaza, dostaw gazu ziemnego i ropy
naftowej, a także budowy huty w opar-
ciu o zasoby rud z tzw. kurskiej anomalii
magnetycznej.- •

W celu rozszerzenia bazy kooperacji
1 specjalizacji produkcji w przemyśle
maszynowym, opracowano i zawarto
kilkanaście porozumień wielostronnych...

Przedmiotem tych porozumień są za-
równo ustalone rozmiary wzajemnych do-
staw wyrobów objętych specjalizacją jak
i zobowiązania dotyczące ich paramet-
rów techniczno-ekonomicznych...

Realizując ustalenia Komplekso-
wego Programu zmierzamy do za-

gęszczenia sieci kontaktów i powią-
zań placówek naukowo-badawczych
krajów Rady. Jest to podstawa dla

szybszego przepływu informacji na-

ukowo-technicznej, ściślejszej ko-

ordynacji prac badawczych i rozwo-

ju wspólnych badań. Na tej drodze

kształtujemy wspólnie zespół wa-

runków koniecznych dla integracji
rozwoju nauki i techniki krajów
RWPG...

Inny, ważny rozdział procesów in-

tegracyjnych stanowi dalszy rozwój,
powołanych w latach sześćdziesią-
tych, międzynarodowych organizacji
branżowych...

Notujemy również postęp na dro-
dze tworzenia wspólnych przedsię-
biorstw produkcyjnych. Polska i
NRD odegrały tu pionierską rolę,
podejmując budowę wspólnej przę-
dzalni bawełny w Zawierciu.

W ramach doskonalenia systemu
walutowo-kredytowego powołano do

życia Międzynarodowy Bank Inwe-

stycyjny. Już w dwu pierwszych la-
tach swej działalności udzielił on

krajom RWPG — 316 min rb. kre-

dytów na budowę 28 obiektów zwią-
zanych z realizacją przedsięwzięć
integracji gospodarczej.

Wszystkim tym przedsięwzlęcom
towarzyszy ożywienie kontaktów
kadr gospodarczych, naukowych i

technicznych na różnych szczeblach
w tym również — zjednoczeń i

przedsiębiorstw. Jest to wielkiej wa-

gi czynnik przyśpieszający procesy
integracyjne, o dużym znaczeniu za-

równo merytorycznym, jak również

ideowym i wychowawczym.

SZEROKIE PERSPEKTYWY -

ODPOWIEDZIALNE ZADANIA

W myśl założeń Kompleksowego
Programu integracji, jego urzeczy-
wistnianiu towarzyszy rozwój dwu-

stronnej współpracy między krajami
członkowskimi. Jeśli chodzi o Pol-

skę zawarliśmy ostatnio wiele po-
ważnych porozumień dwustronnych
dotyczących specjalizacji i koopera-
cji produkcji oraz współpracy nau-

kowo-technicznej, przede wszystkim
z ZSRR, NRD, CSRS i LRB. Orien-
tacyjna wartość związanej z nimi

wymiany w latach 1971—1975 oce-

niana jest na ok. 2,4 mld rubli.
Miarą osiągnięć w rozwoju powiązań

gospodarczych z krajami RWPG jest
również wzrost obrotów handlowych. W
ostatnich dwóch latach obroty polskiego
handlu zagranicznego z całym obszarem
RWPG wzrosły o ok. 24 proc., przy czym
poziom wymiany ustalony w wielolet-
nich umowach handlowych z poszczegól-
nymi krajami jest w kolejnych latach
bardzo poważnie przekraczany.

Trzeba jednak powiedzieć, że udział
obrotów towarami specjalizowanymi oraz

udział wymiany kooperacyjnej w ogól-
nych obrotach handlu zagranicznego są
jeszcze skromne, zaś osiągnięta dynamika
nie wyczerpuje możliwości rozwoju
współpracy Polski z socjalistycznymi
partnerami...

Postępująca specjalizacja i kooperacja
produkcji w określenych dziedzinach i
wyrobach przemysłu przetwórczego — to
niezbędna przesłanka zwiększania udzia-
łu Polski w międzynarodowym podziale
pracy. W ten jedynie sposób możemy za-

pewnić naszemu eksportowi zdolność do
konkurencji na rynkach zagranicznych...

To trudne zadanie wymaga stałej uwagi
i wysiłków. Rosnący udział wymiany z

zagranicą jest bowiem niezbędnym wa-
runkiem osiągnięcia przez Polskę po-
ziomu cechującego kraje najbardziej
rozwinięte. Kierunek, o którym mowa,
stanowi nakaz obecnych czasów, w któ-
rych rozwijanie wysoko specjalizowanej
produkcji branż I dziedzin silnie zwią-
zanych z wymianą międzynarodową staje
się kluczem do dynamicznego i efektyw-
nego rozwoju gospodarczego 1 do społecz-
nego dobrobytu.

ZAPOCZĄTKOWANIE
NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

WYSOKI SEJMIE!

Dotychczasowy dorobek — to do-

piero wstępny etap procesów socja-
listycznej integracji gospodarczej.
Przed nami jest cały, złożony kom-

pleks związanych z nią przedsięw-
zięć...

Nasilającym się obecnie pracom
nad planami na pięciolecie 1976—
— 1980 towarzyszy ich wzajemna ko-

ordynacja. Prowadzi to do organicz-
nego powiązania przedsięwzięć in-

tegracyjnych z zamierzeniami po-
szczególnych krajów w nadchodzą-
cym okresie...

Rząd PRL w pełni uwzględnia ten

postulat w pracach nad projektami
planu na następne 5-lecie oraz planu
społeczno-ekonomicznego rozwoju
kraju do roku 1990. Kierujemy się
przekonaniem, że przyszła dynamika
socjalistycznego budownictwa w

wielkiei mierze zależy od wykorzy-
stania możliwości, jaką tworzą pro-
cesy integracji gospodarczej.

Rząd, Komisja Planowania i mini-
sterstwa skupiają w związku z tym
uwagę przede wszystkim na kilku

podstawowych kierunkach o rosną-
cym stale znaczeniu.

Pierwszym kierunkiem o strate-

gicznym znaczeniu jest zapewnienie
naszej gospodarce niezbędnych do-
staw surowców i materiałów, któ-

rych nie posiadamy w ogóle lub —

w niedostatecznej skali.
Przeprowadzone już w ramach koordy-

nacji planów rozmowy pozwalają prze-
widywać, iż poważna część naszych
potrzeb surowcowych, łącznie z rudami
żelaza 1 innych metali, ropą naftową i
gazem ziemnym, będzie nadal pokrywana
dostawami z obszaru RWPG w ramach
wieloletnich umów i porozumień...

Drugi konsekwentnie rozwijany kieru-
nek współpracy — to specjalizacja 1 ko-
operacja w przemysłach przetwórczych...

przyśpieszenie rozwoju międzynarodo-
wej specjalizacji i kooperacji przemy-
słowej jest w koordynacji planów roz-

woju gospodarki Polski z pianami innych
krajów RWPG jednym z czołowych te-
matów. Wszechstronc wykorzystanie za-

let specjalizacji i kooperacji jest warun-
kiem szybkiego i skutecznego rozwiąza-
nia prrez nasz przemysł wielu problnmów
technicznych i produkcyjnych, którym
nie bylibyśmy w stanie podołać, bądź ich
rozwiązanie wymagałoby nakładów nie-
współmiernych do efektów...

Rachunek korzyści z udziału w so-

cjalistycznej integracji gospodarczej

wiązać trzeba z charakterem i roz-

miarami całego rynku krajów
RWPG. Jest to bowiem — z jednej
strony — rynek maksymalnie dla nas

otwarty, na którym jesteśmy obecni
od dziesięcioleci, z drugiej zaś —

rynek ogromny i szybko rosnący, o

wielkich możliwościach rozwojo-
wych, chłonny na nowoczesne wyro-
by wysokiej jakości.

Trzeci podstawowy kierunek — to

współdziałanie z krajami RWPG na

polu nauki i techniki. Podstawowym
naszym zadaniem jest wykorzysta-
nie sprzyjających warunków, jakie
tworzą zawarte już porozumienia.
Trzeba wypełnić je konkretna tre-

ścią, coraz szybciej przechodzić do

efektywnych działań...

NIEZŁOMNE ZASADY
INTERNACJONALIZMU

WYSOKI SEJMIE!

Czołową rolę w socjalistycznej w-

spólnocie gospodarczej odgrywa
Związek Radziecki. Potencjał ekono-

miczny, naukowy i techniczny, do-
świadczone kadry, zasoby bogactw
naturalnych i wielki rynek wew-

nętrzny ZSRR stanowią . potężnev
czynniki rozwoju ekonomiki krajów
RWPG i ich wzajemnej współpra-
cy. Wkład Związku Radzieckiego od-

grywał w dotychczasowym rozwoju
RWPG zasadniczą rolę. Nie inaczej
jest dziś i będzie w przyszłości

Pełniejsze wykorzystanie socjali-
stycznego podziału pracy i wszech-

stronny rozwój współpracy gospo-
darczej z krajami RWPG należą do

podstawowych wytycznych polityki
Kraju Rad. „Praktyka doprowadziła
nas do wyciągnięcia wspólnego
wniosku — mówił z trvbunv XXIV

Zjazdu KP7.R iei Sekretarz General-
ny. tow. LEONID BREŻNIEW — że

jest rzeczą konieczną poślubienie
specjalizacji i kooperacji produkcji,
ściśle.ifse wiązar><e ze soba nlarów

gospodarki narodowej, jednym sło-
wem posuwania się po drodze inte-

gracji gospodarczej państw socjali-
stycznych".

Liczne inicjatywy I działania dowo-
dzą, że dążenie do integracji stało się w

polityce ekonomicznej Związku Radziec-
kiego kierunkiem o jeszcze większym
niż poprzednio znaczeniu. Pomnaża to
szanse powodzenia obecnych zamierzeń
RWPG, zwiększa rachunek wzajemnych
korzyści, płynących z socjalistycznego
podziału pracy.

Jeśli chodzi o nasz kraj, narastający u-

dzlał w procesach socjalistycznej inte-
gracji gospodarczej uważamy za pod-
stawę naszvch powiązań z gospodarką
światową. Z tych pozycji rozszerzamy
stosunki gospodarcze ze wszystkimi kra-
jami, niezależnie od ich ustroju społecz-
nego. Jesteśmy zdecydowani rozszerzafi
międzynarodowe stosunki gospodarcze w

oparciu o długofalowe porozumienia, na-

dawać im konkretną i coraz bogatszą
treść w codziennej współpracy.

Stoimy bowiem na wspólnym z naszymi
socjalistycznymi partnerami stanowisku,
z mocą potwierdzonym przez ostatnie
spotkanie na Krymie, że rozwój szero.

kich stosunków gospodarczych i nauko-
wo-technicznych miedzy krajami przy-
należnymi do różnych systemów ustrojo-
wych, a także i ugrupowaniami ekono-
micznymi tych krajów, jest zarówno na-

turalną cechą 1 konsekwencją pokojo-
wego współistnienia, jak i siła napędową
dalszego umacniania jego zasad.

"Rząd kieruje się przy tym prze-
konaniem, że nasze stosunki gospo-
darcze z krajami całej Europy i
świata będą tym korzystniejsze, im

szybciej rosnąć będzie nasz własny
potencjał i pozycje ekonomiczne.

Droga do tego celu prowadzi zaś

bezpośrednio przez poełebianie zwią-
zków gospodarczych Polski z kraja-
mi RWPG.

Osiągnięcia w realizacji programu
VI Zjazdu PZPR, rosnący potencjał
kadrowy i techniczny naszego kraju
upoważnia Rząd do stwierdzenia, że
Polska z korzyścią dla siebie i całej
socjalistycznej wspólnoty staje się
coraz silniejszym jej ogniwem.

O zależności pomiędzy rozwojem
kraju, a postępami socjalistycznej
integracji, o pełnej zgodności na-

szych interesów narodowych z dą-
żeniami całej socjalistycznej wspól-
noty. mówił Pierwszv Sekretarz KC
PZPR TOW. E. GIEREK, występu-
jąc na XXIV Zjeździe KPZR: „Nasze
wysiłki na rzecz umocnienia Polski

Ludowej i bardziej dynamicznego jej
rozwoju są nierozdzielnie zespolone
z dążeniem do konsekwentnego bu-
dowania zorientowanej ku przyszło-
ści socjalistycznej integracji ekono-

micznej i naukowo-technicznej w

ramach RWPG".

Stwierdzenie to stanowi zasadni-

czą wytyczną dla działań Rządu, jest
skondensowanym wyrazem patrio-
tycznych i internacjonalistycznych.
zasad którymi kierujemy się w rea-

lizacji programu socjalistycznej in-

tegracji gospodarczej.

fragmenty wystąpienia

posła tadeusza pyki

: DYSKUSJI jako pierwszy za-

brał głos pos. Tadeusz Pyka,
który oświadczył, że klub po-

selski PZPR, w imieniu którego prze-
mawia, aprobuje w pełni politykę
i działalność rządu PRL, wynikają-
cą z udziału Polski w RWPG. Na-
sze członkostwo w Radzie — stwier-
dził poseł — wywiera niezmiernie
ważki wpływ, zarówno na umacnia-
nie pozycji Polski w Europie i w

świecie, jak i na realizację celów

społecznych i gospodarczych, okre-

ślonych w uchwale VI Zjazdu partii.
W dobie burzliwego rozwoju nauki

i techniki żaden kraj nie jest w sta-

nie nadążyć za nieustannie wzrasta-

jącymi potrzebami społeczeństwa
i sprostać współzawodnictwu z inny-

mi krajami bez aktywnego włącze-
nia się w międzynarodowy podział
pracy. Podstawową formułą udziału
Polski w międzynarodowym podzia-
le pracy jest konsekwentne dążenie
do realizacji kolejnych etapów kom-

pleksowego programu socjalistycznej
integracji gospodarczej w 1971 r. na

XXV sesji RWPG.

Nawiązując do wystąpienia wice-

premiera M. Jagielskiego mówca

podkreślił, iż dobitnie scharakteryzo-
wało ono znaczenie, jakie nasz rząd
przywiązuje do realizacji tego pro-
gramu. Poseł, w imieniu swego klu-
bu podkreślił, że zgodnie z uchwałą
VI Zjazdu partii, rząd nasz konsek-
wentnie realizuje zadania jakie przy-

padają Polsce w związku z udziałem

w RWPG w nowym okresie współ-
pracy.

Wyrazem tego jest przechodzenie
do bardziej ścisłych związków we

wszystkich fazach reprodukcji roz-

szerzonej : w dziedzinie nauki i tech-

niki, inwestycji, produkcji, wymiany
towarowej, jak również w sferze
bezpośrednich kontaktów naszych
5połeczeństw.

To, że cele społeczno-gospodarcze
bieżącego 5-lecia realizujemy w spo-
3Ób przyśpieszony, sprawniej i sku-

teczniej rozwiązując napięte zadania

-wiązane z szybszym niż planowano
tempem wzrostu dochodów ludności
i nakładów inwestycyjnych, jest —

obok trudu własnego — rezultatem

pełniejszego korzystania z możliwo-

ści socjalistycznego podziału pracy,
rozszerzania się kooperacji produk-
cji, rosnącej dynamiki wzajemnej
wymiany obrotów towarowych, w

tym również wymiany towarów kon-

sumpcyjnych. Osiągnięta przez nasz

kraj w ciągu trzech lat wysoka dy-
namika rozwoju gospodarczego jest
zarazem naszym wkładem w umac-

nianie łącznej siły wspólnoty socjali-
stycznej. Wyrazem postępu integra-
cji socjalistycznej jest szybszy
wzrost produkcji przemysłowej i do-
chodu narodowego krajów człon-
kowskich rady.

Powstają jednak wciąż nowe możli-
wości, do których trzeba dostosować for-
my współpracy, metody planowania i ko-
ordynacji planów. Im głębiej sięga po-
dział pracy i integracja, tym więcej po-
wstaje problemów wymagających podję-
cia decyzji I rozwiązania. Mówca pod-
kreślił, że koncentracja działalności rzą-
du na rozwiązywaniu w ramach współ-
pracy wielkich węzłowych zagadnień, ta-
kich jak problemy bazy surowcowej 1
energetycznej, współpracy naukowo-
technicznej i kooperacji produkcji, a w

związku z tym położenie wielkiego na-

cisku na koordynację planów wielolet-
nich i perspektywicznych w okrasie ich
tworzenia — w pełni odpowiada potrze-
bom współczesnego etapu współpracy
l rozwoju.

W przyszłym 5-leciu współdziała-
nie może być jeszcze bardziej pogłę-
bione, dzięki wykorzystaniu oręża

socjalistycznego planowania, uzgod-
nieniu kierunków specjalizacji pro-
dukcji i skoordynowaniu zamierzeń

inwestycyjnych. Pomyślna realizacja
nowej polityki gospodarczej, nakre-

ślonej uchwałami VI Zjazdu PZPR,
determinuje bowiem potrzebę przy-

śpieszenia tempa rozwoju wymiany
towarowej z zagranicą, a przede
wszystkim pogłębienia i rozszerze-

nia współpracy gospodarczej z kra-

jami socjalistycznymi.

Podstawowe znaczenie ma dla nas

wszechstronna współpraca ze Związ-
kiem Radzieckim. Jest to wiodący
kierunek naszego udziału w inte-

gracji socjalistycznej. Współpraca i

pomoc ZSRR miała zawsze u swych
podstaw nie tylko partnerstwo go-
spodarcze, lecz była wyrazem brater-

skiego, internacjonalistycznego sto-

sunku pierwszego państwa socjali-
stycznego do naszego kraju, do na-

szego narodu.

Znaczną część swego wystąpie-
nia poseł Pyka poświęcił proble-
mom rozwoju handlu, kooperacji prze-
mysłowej i współpracy gospodarczej ze

wszystkimi krajami, niezależnie od ich
systemów społeczno-politycznych.
Stwierdził, że wzajemnie korzystna
współpraca gospodarcza może uczynić z

Europy kontynent pokojowego Współży-
cia narodów.

W końcowe] części swego przemówie-
nia mówca podkreślił, że określającym
czynnikiem w kształtowaniu naszych
zewnętrznych związków ekonomicznych
jest pełniejsze wykorzystanie walorów
socjalistycznego podziału pracy. Podział
pracy i specjalizacja w ramach RWPG.
oznacza, że w zaopatrzeniu rynku wew-

nętrznego, w zaopatrzeniu przemysłu w:

maszyny i urządzenia, części I podze-
społy, w materiały do produkcji, rośnie
udział dostaw naszych partnerów. Rów-
nież nasze dostawy na rynki krajów
RWPG w coraz większym stopniu wy-
wierają wpływ na rozwój gospodarczy
1 przebieg realizacji planów bratnich
krajów. Dlatego też zadania wynikają-
ce ze współpracy w ramach RWPG sta-
nowią integralną cześć naszych planów
gospodarczych.

Linia naszej partii, skierowana na

wszechstronny rozwój stosunków go-
spodarczych z krajami RWPG —

stwierdził poseł — realizowana jest
w sposób konsekwentny przez rząd
PRL i znajduje pełne zrozumienie
i poparcie w całym naszym społe-
czeństwie. Ma to ogromne znaczenie

ponieważ proces integracji socjali-
stycznej ogarnia już obecnie milio-

ny pracowników naszej gospodarki,
którzy bezpośrednio uczestniczą w

jego realizacji. Jest to nie tylko
sprawa gospodarcza wynikająca
z porozumień i umów, lecz w rów-

nej mierze kardynalna zasada poli-
tyczna, wynikająca z idei prole-
tariackiego internacjonalizmu.
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Zaopatrywaniem I obsługę sił zbrojnych zajmują się służby kwatermlstrzowskie.
Poziom potencjału obronnego Polski Ludowej wymaga, by kadry te odza-
czały się obok walorów ideowo-poli tycznych — rozległą wiedzą teoretycz-
ną oraz odpowiednimi umiejętnościami i przygotowaniem do samodzielnego
rozwiązywania problemów wojskowo- ekonomicznych.

PODSTAWOWE
zadania w zakre-

sie przygotowania kadr kwater-
mistrzowskich do pracy w apa-

racie zaopatrywania i obsługi wojsk
spełnia Wyższa Szkoła Oficerska
Służb Kwatermistrzowskich. Jako
uczelnia wojskowo-ekonomiczna
przygotowuje kadry korpusów kwa-
termistrzowskich w specjalnościach:
kwatermistrzów, żywnościowej,
mundurowej, materiałów pędnych 1

smarów, finansowej, oraz specjali-
stów dla służby zakwaterowania i
budownictwa.

Absolwent szkoły wynosi z niej
niezbędny zasób wiedzy w zakresie
taktyki rodzajów wojsk ze szczegól-
nym uwzględnieniem umiejętności w

zakresie zaopatrywania i obsługi
wojsk zarówno w okresie pokoju, jak
1 w przewidywanych warunkach
prowadzenia współczesnej walki.
Równocześnie z opanowaniem nie-
odzownej wiedzy wojskowej i u-

gruntowanej wiedzy politycznej ab-
solwent szkoły powinien posiadać
niezbędny zasób wiedzy w zakresie
umiejętności posługiwania się nowo-

czesną metodologią i nowoczesnymi
narzędziami sporządzania analizy e-

konomicznej, opanować metodolo-
gię wypracowywania i podejmowa-

nia decyzji wojskowych oraz gospo-
darczych a także znać zasady nauko-
wej organizacji pracy. Oprócz tego
powinien mieć wyrobione nawyki i

umiejętności organizacyjne niezbęd-
ne do racjonalnego gospodarowania
mieni ęm wojskowym. Specjalną u-

wagę zwraca się na umiejętności kie-
rowania określoną służbą.

Każdego absolwenta powinny
przy tym cechować wysokie walory
osobiste, odpowiadające wzorom

żołnierza nowoczesnej armii, z któ-
rych na podkreślenie zasługuje u-

miejętność samodzielnego myślenia i

kojarzenia współzależności zacho-
dzących między rozwojem sytuacji
bojowej a stanem wojsk w zakresie
ich potrzeb pod względem zaopatry-
wania i obsługi. Oficer, opuszczają-
cy mury WSOSK powinien także
umieć dostrzec związki przyczynowe
i współzależności zachodzące między
rozwojem społecznym, a postępem
technicznym i ekonomicznym.

WYŻSZA Szkoła Oficerska Służb
Kwatermistrzowskich jest naj-
młodszą wyższą uczelnią woj-

skową, istnieje dwa lata i jest kon-
tynuatorką 27-letnich tradycji daw-
nego Centrum Szkolenia Kwater-

mistrzowskiego. Obecnie absolwenci
tej uczelni przy uzyskaniu dyplomu
ukończenia wyższej szkoły oficer-
skiej, uzyskują również tytuły dy-
plomowanego ekonomisty, a więc
dyplom ukończenia studiów pierw-
szego stopnia uprawniający do pod-
jęcia studiów drugiego stopnia we

wszystkich wyższych uczelniach e-

konomicznych oraz w Akademii
Sztabu Generalnego 1 Wojskowej
Akademii Politycznej.

Etapem, który zapoczątkował pro-
ces organizowania wyższej uczelni
typu wojskowo-ekonomicznego było
zorganizowanie w latach 60-tych
Wyższych Ekonomicznych Studiów.
Etap ten zapoczątkował ścisłą współ-
pracę z Wyższą Szkołą Ekonomiczną
w Poznaniu, która uległa (i ulega)
stałemu dalszemu zacieśnianiu.
Współpraca ta w sprawie wspólnej
organizacji studiów wyższych doty-
czy opracowania programów pozwa-
lających na opanowanie wiedzy o-

gólnoekonomicznej wymaganej na

studiach wyższych. WSOSK korzy-
stała przy tym w szerokim zakresie
z dorobku naukowego WSE, jak
również z pomocy wysoko kwalifi-
kowanych pracowników dydaktycz-
no-naukowych tej uczelni.

Współpraca z WSE pozwoliła nie
tylko na wzbogacenie i rozwijanie
treści ekonomicznego szkolenia słu-
chaczy wojskowych, ale stworzyła
również jedną z dróg prowadzącą do
podnoszenia kwalifikacji kadry dy-
daktycznej młodej uczelni wojsko-
wej w ramach studiów podyplomo-
wych, doktoranckich i habilitacyj-
nych prowadzonych przez WSE.

W realizacji tych celów WSOSK
nawiązuje do przodujących osiągnięć
wojsk i sztabów, korzysta z wzorów
wypracowanych przez inne uczelnie
cywilne i wojskowe, zwłaszcza z do-
robku naukowego wydziału Ekono-
miczno-Wojskowego Akademii Poli-
tycznej im. F . Dzierżyńskiego. Aka-
demii Sztabu Generalnego im. Gen.
Świerczewskiego, Politechniki Po-
znańskiej, Centralnego Ośrodka Go-
spodarki Magazynowej. Zawarte z

wyżej wymienionymi uczelniami i
instytucjami porozumienia o współ-
pracy dają wymierne i widoczne
efekty.

Na podkreślenie zasługuje współ-
praca z Centralnym Ośrodkiem Go-
spodarki Magazynowej w Poznaniu.
Ośrodek ten zajmuje się problema-
tyką ekonomiki i organizacji maga-
zynów, budownictwa magazynowego
i technologii prac magazynowych o-

raz prowadzi informację technic7.no-
-ekonomiczną z dziedziny gospodarki
magazynowej. Leży to również w

sferze zainteresoxvan gospodarki
kwatermist.rzowskiej i problematyki
szkoleniowej w WSOSK. Współpraca
ta dotyczy szczególnie udzielania
konsultacji, opracowywania projek-
tów i wniosków, prowadzenia ko-
operatywnych prac wycinkowych
oraz udzielania wzajemnych infor-
macji będących obiektem obustron-
nych zainteresowań.

Obowiązkiem uczelni jest prze-
cież przygotowanie takich ofice-
rów i chorążych służb kwatermi-
strzowskich, którzy by z punktu wi-
dzenia uzyskanych kwalifikacji od-
powiadali potrzebom sił zbrojnych.
Uczelnia dąży do tego, by wyprze-
dzić te potrzeby, aby na podstawie
przeobrażeń w ekonomice kraju, na

podstawie analizy kierunków rozwo-

jowych ekonomiki wojska i ekono-.
miki wojennej, ekonomii politycznej,
polityki ekonomicznej i planowania
gospodarki obronnej, przewidywać
kształtujące się w tym zakresie
przyszłe zapotrzebowanie i aktyw-
nie współdziałać w ich zaspokaja-
niu.

PROBLEMEM podstawowym, ja-
ki wyłonił się z chwilą powo-
łania i przekształcenia szkoły w

wyższą uczelnię wojskową, było o-

kreślenie koncepcji kształcenia eko-
nomicznego słuchaczy. Dzięki sy-

stematycznym wysiłkom wypraco-
wano w WSOSK własną praktyczną
koncepcję kształcenia ekonomicz-
nego kadr kwatermistrzowskich, u

podstaw której legły dwie kardy-
nalne zasady dydaktyczne: jed-
ność nauczania i wychowania oraz

związki teorii i praktyki.
Kolejnym istotnym problemem te-

oretycznym i praktycznym, w nowo*
czesny sposób rozwiązywanym w

WSOSK, jest dobór treści kształce-
nia. Program na uczelni obejmuje
wszystkie przedmioty realizowane
według programów wyższych szkół
ekonomicznych, a ponadto przedmio-
ty wojskowe, w tym również woj-
skowo-ekonomiczne. Obok innych
specjalistycznych przedmiotów eko-
nomicznych, podstawowy kształt
szkolenia ekonomiczno-wojskowego
ujęty jest w zasadniczym przedmio-
cie nauczania pod nazwą: „Ekono-
mika kwatermistrzowskiego zaopa-
trywania i obsługi wojsk". Przedmiot
ten jest częścią składową nowo

kształtowanej dyscypliny naukowej
— ekonomiki sił zbrojnych — wy-

stępującej w ramach nauki wojen-
nej na równi z teorią ekonomiki
wojennej, z drugiej zaś strony jest
konkretną dyscypliną naukową na

podobieństwo ekonomiki przemysłu
transportu, handlu itp.

Ekonomika kwatermistrzowskiego
zaopatrywania i obsługi wojsk obej-
muje teoretyczne zagadnienia dzia-
łalności gospodarczej sił zbrojnych a

przedmiotem jej badań jest cało-
kształt problematyki budowy i fun-
kcjonowania modelu gospodarki
kwatermistrzowskiej, to znaczy
związku i współzależności oraz wa-

runków i przebiegu realizacji pro-
cesów zaopatrywania i obsługi,
przechowywania zasobów materia-
łowo-technicznych, konserwacji, ek-
sploatacji i napraw sprzętu i wy-
posażenia materiałowego służb kwa-
termistrzowskich.

Samą w sobie kwestię stanowi
metodologia badań. Jej odmienność
w stosunku do tzw. ekonomik szcze-

gółowych, stanowiących część skła-
dową systemu nauk ekonomicznych,
polega na odpowiednim łączeniu kry-
teriów racjonalności i efektywności
gospodarczej z wymaganiami sztuki
wojennej. Ekonomiki szczegółowe
(przemysłu, transportu, handlu itp.),
wychodząc z ogólnoteoretycznych
założeń ekonomiki politycznej so-

cjalizmu, badają drogi i metody
optymalnego rozwiązywania zadań,
stawianych przed tymi działami go-
spodarki, za pomocą kryteriów i
środków ekonomicznych. Ekonomika
kwatermistrzowskiego zaopatrywa-
nia obsługi sil zbrojnych musi się
kierować w praktyce badawczej za-

sadą priorytetu wymagań sztuki wo-

jennej 1 systemu gotowości bojowej,

uwzględniać całą złożoność powią-
zań pomiędzy strategia a gospodarką
oraz wielostronny charakter dzia-
łalności gospodarczej sił zbrojnych.

Opracowany zasadniczy program
szkolenia wojskowo-ekonomicznego
dla podchorążych — przyszłych ofi-
cerów służb kwatermistrzowskich
oraz kadetów — przyszłych chorą-
żych, stał się podstawą do szkole-
nia zarówno podchorążych rezerwy
po wyższych studiach (poprzednio
szkolonych na uczelniach w ramach
Studium Wojskowego), jak również
oficerów i chorążych na organizo-
wanych kursach doskonalenia.

WTOKU realizacji zadań zwią-
zanych z ekonomicznym
kształceniem kadr kwatermi-

strzowskich w WSOSK, uczelnia sta-
ra się współpracować z praktykami
i teoretykami zarówno wojskowymi,
jak i cywilnymi, organizując wza-

jemne sympozja, konsultacje, poka-
zy, spotkania itp. Sprzyja to uzy-
skaniu wysokich kwalifikacji absol-
wentów WSOSK. Ich wykładnikiem
jest praca wychowanków tej uczel-
ni na różnych stanowiskach kwater-
mistrzowskich w jednostkach i in-
stytucjach naszego wojska.

Uczelnia nie przerywa więzi ze

swoimi absolwentami po opuszcze-

niu przez nich murów uczelni. Przy-
jęto jako zasadę, że w pierwszym
roku pracy absolwenta w jednostce
wyznaczony wykładowca czuwa nad

jego pierwszymi krokami, udziela

mu pomocy, współpracuje z jego
przełożonymi itp. Kontakty te są po-

żyteczne dla obu stron, dla młode-

go absolwenta, który nie czuje się
osamotniony w trudnym okresie a-

daptacji na pierwszym samodzielnym
stanowisku oraz dla wykładowcy
WSOSK, który ma możność wyciąg-
nięcia odpowiednich wniosków dla

siebie i szkoły w celu usprawnienia
działalności dydaktyczno-wycho-
wawczej.

Wiedza absolwentów WSOSK
przydatna jest nie tylko w wojsku.
Posiadają oni przecież dyplomy u-

kończenia wyższych studiów ekono-
micznych i permanentnie zasilają go-
spodarkę narodową, przenosząc tam
również wysoką ideowość, zaanga-
żowanie i walory wojskowej, dobrej
organizacji pracy.

gen. bryg.
JULIAN KOWALEWICZ
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REMIGIUSZ DĄBKOWSKI

WCZYNACH społecznych I zo-

bowiązaniach charakteru pro-

dukcyjnego, przynoszących
wymierne korzyści wojsku, gospo-
darce narodowej i społeczeństwu w

I półroczu 1973 r. żołnierze przepra-

cowali ogółem 1.495 tys. roboczodnl.

Szacunkowa, ogólna wartość robo-

cizny żołnierzy i użytego sprzętu woj-
skowego wyniosła ponad 90.690 tys.
złotych. Z tego na rzecz gospodarki
narodowej i społeczeństwa — 30.421

tys. złotych.
Realna wartość wykonanych prac

przez żołnierzy jest w wielu przy-

padkach znacznie wyższa bądź nie-

możliwa do oszacowania. Wszystkie
prace żołnierzy obliczane bowiem

były według najniższych stawek pła-
cy za godzinę i kosztów pracy uży-
tego sprzętu wojskowego, a nie war-

tości wykonanej pracy, a więc kon-

kretnego obiektu. Nie uwzględniają
one też oszczędności, jakie uzyskała
np. gospodarka narodowa z tytułu
wcześniejszego oddania do użytku
wykonanego obiektu łub wykonania
konkretnego zadania bez przerwania
produkcji, zastosowania tańszej me-

tody wykonawstwa itp. I tak dla

przykładu:
Koszty wyburzenia zniszczonej w

czasie wojny Hali Targowej we Wro-

cławiu wojsko obliczyło tylko na 284

tys. złotych. Halę wyburzono w cią-
gu jednego miesiąca. A według obli-

czeń przy zastosowaniu tradycyjnej
metody, przewidywano koszty sięga-
jące 3,6 min złotych i czas pracy na

16—18 miesięcy;
Inny przykład: koszty zainstalowa-

nia przez żołnierzy wojsk lotniczych
wielu różnych urządzeń dla zakła-

dów przemysłowych w ramach ak-

cji „Pomoc z niieba" obliczane są
na podstawie czasu pracy pilota i

śmigłowca. A przecież wiadomo, że

stanowią one zaledwie niewielką
cząstkę wartości wykonanej pracy.

Niezależnie od prac wykonywa-
nych w ramach czynów i zobowiązań
na rzecz wojska i społeczeństwa żoł-

nierze uczestniczyli w realizacji róż-

nych planowanych zadań produkcyj-
nych na podstawie specjalnych u-

mów międzyresortowych. Wartość

ich pracy nie została uwzględniona
w przedstawionym wyżej bilansie,
bowiem wykonują ją na zasadzie od-

płatności. Jednostki wojsk kolejo-
wych i drogowych przekroczyły np.

o kilka procent swoje zadania plano-
we, a wartość ich robocizny wynio-
sła 29.306 tys złotych; jednostki ob-

rony terytorialnej Warszawskiego
Okręgu Wojskowego uzyskały lep-
szą niż w roku ubiegłym średnią
dniówkę o kilka złotych, a wartość

ich pracy wyniosła 24.245 tys. zło-

tych itd.

Żołnierze uczestniczyli lub samo-

dzielnie wykonali wiele ważnych

prac dla sprawności i gotowości bo-

jowej wojska, poprawy warunków

bytowy-ch żołnierzy, przyśpieszenia
rozwoju gospodarki narodowej i re-

gionów.
W Śląskim Okręgu Wojskowym w

ramach tych pracy, w jednym tylko
związku taktycznym wybudowano
basen kąpielowy, parking dla samo-

chodów, wiaty do obsługi sprzętu
pancernego i samochodowego, kilka

boisk sportowych do gry w siatków-

kę i piłkę ręczną; urządzono 4 kluby
żołnierskie i kawiarnie oraz izby od-

wiedzin, adaptując do tego pomie-
szczenia piwniczne; wyremontowano
3 stołówki żołnierskie, zmodernizo-

wano dwie strzelnice do strzelań ma-

łokalibrowych i jedną dużą strzelnicę
do wszelkich strzelań; przeprowa-
dzono remonty kilku garaży, urzą-
dzono warsztaty do naprawy agre-

gatów, kilka gabinetów metodycz-
nych itp.

A oto lista ważniejszych prac na

rzecz gospodarki narodowej i spo-

łeczeństwa, w których brali udział

żołnierze:

# wyburzenie -wymienionej już
Hali Targowej we Wrocławiu, usu-

nięcie umocnień żelbetonowych pod
rozbudowę rafinerii w Gdańsku, wy-

sadzenie żelbetonowych konstrukcji
w celu przygotowania terenu pod
rozbudowę zakładów w Kostrzy-
niu;

0 budowa i naprawa mostów w

Modlinie na rzece Bugo-Narew, na

Sanie w miejscowości Zbytowo, na

Odrze w Policach i w wielu innych
miej scowościach;

0 wykonanie prac związanych z

modernizacją węzłów komunikacji
miejskiej w Łodzi, Warszawie, Kra-

kowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdyni
i Gdańsku;

0 likwidacja skutków klęsk ży-
wiołowych, w tym między innymi
likwidacja skutków oberwania się
chmury nad Tarnobrzegiem, pożaru
„Domu Słowa Polskiego" i Zakła-

dów „Elana" w Toruniu oraz powo-
dzi na Podkarpaciu;

Operacja „Przerzut" — 1350 tonowej koparki przez Wisłę była wyczynem bez precedensu nawet dla przywykłych do wyjątkowych zadań jednostek
wojskowych FOT. M. STANKIEWICZ

budowa obiektów socjalno-re-
kreacvjnych jak: szpitali w Szcze-

cinie-Dąbiu i Koszalinie; parków
kultury i wypoczynku w Warszawie

(Park Mokotowski), Szczecinie (am-
fiteatr, przystań i ośrodek rekrea-

cyjny w parku im. Kasprowicza),
Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i innych
miastach;

0 porządkowanie kilkudziesięciu
miast i setek osiedli, zwłaszcza zaś

Wrocławia, Łodzi, Bydgoszczy, To-

runia, Olsztyna, Elbląga, Fromborka;

0 prace związane z obsługą orga-

nizacyjną ważniejszych imprez cha-

rakteru ogólnopaństwowego, jak
„Zlotu Mlqdych Przodowników Pra-

cy i Nauki" w Krakowie; „Ogólno-
polskiej Sesji Stowarzyszenia Geo-

detów Polskich" w Toruniu poświę-
conej 500 rocznicy M. Kopernika;
„Wyścigu Pokoju"; próby bicia re-

kordów przez „Polskiego Fiata 125p"
na autostradzie pod Wrocławiem;

0 wykonanie operacji o charak-
terze unikalnym, jak: ustawianie ig-
lic odgromowych w Czechowicach,
montowanie kominów wentylacyj-
nych w Kole, anteny telewizyjnej
w Bydgoszczy, różnych urządzeń w

zakładach przemysłowych Łodzi, Za-

mościa, Sanoka i innych miejscowo-
ściach;

0 udział w realizacji prioryteto-
wych inwestycji takich jak: huty
„Centrum", magistrali kolejowej,
„Śląsk—Porty", dróg szybkiego ru-

chu, mostów stalowych, zakładów

samochodów małolitrażowych, roz-

budowa zakładów w Jelczu itd.

Niezależnie od tego naukowcy
wojskowi w ramach współpracy z

przemysłem i zakładami pracy

świadczyli usługi, których wartość

sięga setek milionów złotych. Świad-
czenia tylko Wojskowej Akademii

Technicznej w pierwszym półroczu
br. osiągnęły wartość 750 milionów

złotych. Ambicją naukowców WAT

jest uzyskanie w roku jubileuszu
XXX-lecia LWP świadczeń wartości

miliarda złotych.
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NOWOŚCI
WOJSKOWEJ
AKADEMII

TECHNICZNEJ
Technologia otrzymywania

kryształów włoskowatych
W Katedrze Metaloznawstwa 1 Techno-

logii Metal) WAT opracowano nowa me-

•odę otrzymywania kryształów wlosko-

Watych.
Otrzymana kryształy wtoakowats ko-

Fundu pozwalają na produkowanie no-

wych materiałów konstrukcyjnych o

wybitnych własnościach wytrzymałościo-
wych i łarnnd pornych w postaci kom-

pozytów z metalami 1 masami plastycz-
nymi.

Materiały te znajduj* zastosowania do

burtowy komór spalania i elementów
układu dyszowego silników rakietowych,
turboodrzutowych i strumieniowych. Ja-
ko żaroodporne materiały (osłony, po-

krycia 1 izolacje) np. do rakiet, cien-
kościenne Izolatory o wysokiej stałej
dielektrycznej itd.

Spycharka z wymiennym
osprzętem

W Katedrze Maszyn Inżynieryjnych
WAT opracowano konstrukcję osprzętu
spycharki samojezdnej do róbót ziem-

nych, która została tak zaprojektowana,
aby osprzęt mógł być wymieniony z

osprzętem ładowarki (Ł-32) bez koniecz-
. noścl zmian konstrukcyjnych punktów
mocowania ramy i elementów hydrau-
licznego układu sterowania. Spycharka
przeznaczona jest do skrawania i prze-
mies7^ania poziomego gruntów oraz do

wyyinywania nasypów i płytkich wy-

l/pów (do 1,5 m). Przy skrawaniu i

przemieszczaniu gruntu na odległość oko-
ło 50 m wydajność spycharki w zależ-
ności od rodzaju gruntu wynosi ok. 70
m' Ii.

Spycharka może wykonywaC wszystkie
prace ziomne podobnie jak spycharki
czołowo na podwoziach gąsienicowych z

wyjątkiem pracy w mokrych gruntach
gliniastych. Tego typu spycharki znajdą
zastosowanie do prac rozrzuconych w

terenie, do zgrubnego plantowania grun-
tów, przy budowie dróg, lotnisk, walów

ochronnych itp.
W roku 1013 wykonywana jest seria

próbna spycharek, a w latach na-

stępnych zostanie podjęta produkcja
seryjna.

Układ wentylacyjny
d!a urządzeń elektronicznych

W Katedrze Aerodynamiki i Budowy
Kimolotów Instytutu Techniki lotniczej
WAT opracowano teleskopowo-kolumno-
\vy u':lnd wentylacyjny do stanowiska

montażowego aparatury elektronicznej
służący do odciągania lotnych zanieczy-
szczeń powstaiych w procesie lutowania

urządzeń elektronicznych.

Wykorzystując możliwości obrotu i prze-
suwu elementów układu wentylacyjnego
zapewnia on odsysanie zanieczyszczeń
znad powierzchni stanowiska montażo-

wego w poziomym obszarze o wymia-
rach 65 cm X 125 cm do wysokości 50

era przy małym niezbędnym wydatku
powietrza odsysającego 5 mn,min.

Układ ten może być również wykorzy-
stany w innych urządzeniach z otwartą
przestrzenią roboczą, wymagających lo-

kalnego odsysania szkodliwych lotnych
zanieczyszczeń.

Stanowiska montażowe aparatury
elektronicznej z powyższym układem

wentylacyjnym są produkowane seryjnie
przez Zakład Radiochemicznych Urzą-
dzeń Laboratoryjnych w Toruniu pod-
legły zjednoczonym Zakładom Urządzeń
Jądrowych „POLON".

Geodezyjne urzqdzenie
laserowe

W Instytucie Elektroniki Kwantowej
— WAT skonstruowano geodezyjne
urządzenie laserowe, lttóre służy do wy-
znaczania kierunku w płaszczyźnie po-

ziomej i pionowej, jak również do po-
miaru kątów w tych płaszczyznach za

pomocą wiązki światła lasera helowo-

neonowego.

Urządzenia te mogą być stosowane do
kontroli prostolinlowoścl drążenia tuneli,
kopania rowów, układania torów kole-

jowych, budowy dróg i pasów starto-

wych na lotniskach, wyznaczania osi ka-
dłubów statków przy montażu segmen-
towym, jaK rownlez do określania ugięć
konstrukcji mostowych lub innych
konstrukcji, osiadania powierzchni grun-
tów (np. nad wyrobiskami węglowymi)
oraz do innych podobnych celów.

Dotychczas w WAT wykonano 6 kom-

pletów, a w Zakładzie Doświadczalnym
polskich Zakładów Optycznych 3 kom-

plety urządzeń LUG-1 . Serie modelowo

v.ykonywane są w dwóch wersjąch, w

lekkiej oraz w „górniczej", która po-
siada wbudowany zasilacz oraz antywy-
buchową obudowę, co umożliwia zasto-

sowanie w kopalniach o zagrożeniu wy-

buchowym.
Plan wdrożeń przewiduje wykonanie w

Polskich Zakładach Optycznych w la-
tach 1073-1975 — 140 tego typu urządzeń.

Koagulator laserowy dla
lecznictwa

Instytut Elektroniki Kwantowej "WAT

opracował 1 wspólnie z Zakładpm Do-

świadczalnym PZO wykonał 20 sztuk

koagnlatorów laserowych przeznaczonych
do mlkrochirurgli okulistycznej. Urządze-
nie to ma zastosowanie w przypadkarh
odklejeń siatkówki, korekcji stanów po-

operacyjnych odklejeń, przepalania
zrostów ora.z w stanach, w których do-

tychczasowe postępowanie chirurgiczne
jest niemożliwe, niedokładne lub mało
skuteczne.

Do chwili obecnej wykonano około
S 000 zabiegów na oku ludzkim, w tym
w Akademii Medycznej w Warszawie
ok. 3 000 zabiegów, wykorzystując zdo-

byte doświadczenia do opracowania zmi-

niaturyzowanej wersji tego urządzenia.
Zminiaturyzowany koagulator pod

względem parametrów i konstrukcji do-

równuje aktualnie produkowanym koa-

gulatorom w krajach, w których te-

chnika laserowa stoi na najwyższym po-
ziomie światowym. Jego produkcję mają
podjąć Polskie Zakłady Optyczne.

Pomiar temperatury
pracujqcych tłoków

W Zakładzie Termodynamiki i Teorii

Spalania WAT opracowano metodę po-
miaru temperatury części mechanizmów
w ruchu przy wykorzystaniu czujników
termistorowych.

' Za pomocą tej metody można wyko-
nywać pomiary temperatury np. tłoków
silników spalinowych i innych części w

ruchu posuwistozwrotnym części wirni-
ków turbin I innych.

Stosując tę metodę wykonano m. in.

pomiary temperatury tłoków silników
Fiat 1 300, Fiat 1 500 oraz silnika Ley-
landa.

Dokumentację tej metody pomiaru
przekazano do Instytutu Lotnictwa w

Warszawie, POLMO (FSO-Zerań) oraz do
Zakładów H. Cegielski w Poznaniu.

Technologia wybuchowego
mocowania

W Wojskowej Akademii Technicznej
opracowano technologię wybuchowego
rozłącznego mocowania rur, która za-

stępuje klasyczną, maloefektywną meto-

dę ręcznego roziwaicowywania rur o

średnicy 16 mm w wymiennikach ciepła,
przy użyciu importowanych urządzeń.

Metoda wybuchowego mocowania umo-

żliwia jednoczesne zamocowanie kilku
lub kilkudziesięciu rurek skracając w

znacznym stopniu czas wykonania ca-

łego wymiennika, przy czym wykazują
one lepsze własności wytrzymałościowe,
a szczelnością wielokrotnie przewyższa-
ją szczelność uzyskiwaną metodą kla-

syczną.

Metodę wybuchową zastosowano w

Fabryce Kotłów Przemysłowych „FA -

KOP" w Sosnowcu przy wykonywaniu
wymienników ciepła oraz w remontach

wymienników tego samego typu w ele-
ktrowni Siersza II oraz elektrociepłow-
niach w Łodzi, Bydgoszczy i Wrocławiu.

Wdrożenie przemysłowe w/w metody
pozwoliło uzyskać wysokie efekty eko-
nomiczne.

Metoda wybuchowa
platerowania ołowiu

W Wojskowej Akademii Technicznej
opracowano technologię platerowania
ołowiu stopem CL-60 metodą wybuchową.
Technologia ta znalazła zastosowanie w

przemyśle elektrotechniczni1TM. Metoda ta

eliminuje konieczność budowy gorących
wanien i Innych urządzeń niezbędnych
do uzyskania właściwego pokrycia. Nowa
metoda charakteryzuje się doskonalą
przyczepnością, równomiernością nakła-

danej warstwy i nominalną gęstością.
Technologię dwustronnego platerowania

ołowiu stopem CL-80 metodą wybuchową
wdrożono w zakładach LAMINA w Pia-
secznie k/Warszawy, co pozwoliło uni-

knąć poważnych nakładów inwestycyj-
nych oraz podniosło jakość wyrobów.

Przygotował J.D .

na podstawie opracowań
Oddziału Naukowego WAT

Foto WAF

DLA WOJSKA
GOSPODARKI

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

zakresie dowozu i wysiłek organiza-
cyjny yłów oraz obciążenie zaple-
cza.

Dziś potrzeby żołnierza na polu
walki niepomiernie wzrosły i liczy-
myjenaok.100kgnadobę.Mu-
simy sobie zdawać także sprawę z

tego, że rodzaje środków zaopatrze-
nia uległy poważnemu zróżnicowa-
niu. Np. w amunicji przewiduje się
3—4 -krotny wzrost potrzeb w sto-

sunku do IT wo.iny światowej, a tak-

że, co jest bardzo istotne, na zaopat-
rzenie składają się innego rodzaju
środki, jak rakietowe materiały na-

pędowe i wiele innych. To zaś po-
ciąga za sobą zmiany w wyposaże-
niu technicznym tyłów oraz two-

rzenie nowych, specjalistycznych
jednostek, że wymienię tylko jed-
nostki rurociągów przeprawowych.
Wynika to. jak wiemy, z olbrzymiego
postępu technicznego na świecie, co

w wojskach znajduje odbicia w

wprowadzaniu do uzbrojenia nowo-

czesnych środków walki — jak sa-

moloty naddźwiękowe i rakiety, udo-
skonalone typy czołgów zdolnych do

samodzielnego przekraczania prze-
szkód wodnych itd.

W związku z tym zmieniły się pro-
porcje liczpbności tyłów w stosunku
do wojsk. Obserwujemy stały wzrost

liczebny tyłów, co jest prawidłowo-
ścią znajdującą potwierdzenie we

wszystkich armiach świata, jako
efekt technizacji i raldetyzacji armii,
powodującej oorócz zmian ilościo-

wych zmiany jakościowe tyłów.

Redakcja: Proporcjonalnie zwięk-
szyć się musi również zaabsorbować

nie tymi problemami ze strony do-

wodzących wojskami.
M. OBIEDZmSKI: Bez troski do-

wódców o tyły nie można wygrać
żadnej batalii. Znane jest twierdze-
nie Renatusa Vegetiusa, interpreta-
tora dzieł Juliusza Cezara, który pi-
sał, że „w skoordynowaniu zaopa-
trywania z operacjami leży trudność
sztuki wojennej". Juliusz Cezar ro-

zumiał bowiem, że zaopatrywanie
jest zasadniczym elementem planów
operacyjnych.

Teza ta na przestrzeni dziejów nic
nie straciła na aktualności. Wielcy
wodzowie i teoretycy tylko ją po-
twierdzali. Nie skąpi nam przykła-
dów także II wojna światowa, żeby
wskazać operacje prowadzone przez
Armię Czerwoną, wstrzymane na

Wiśle i Odrze w celu podciągnięcia
tyłów i uzupełnienia walczących
wojsk. Bowiem czołgi bez oleju na-

pędowego nie ruszą do boju, gdy nię
dowiezie się pocisków armaty mil-

czą, a niebo będzie bezbronne, gdy
zabraknie paliwa i amunicji samolo-
tom i rakietom. Głodny żołnierz, bez
munduru i wyposażenia także nie

podniesie się do walki. Stąd też rodzi

się znaczenie tyłów i docenianie ich
roli we wszystkich działaniach bojo-
wych...

Wojsko Polskie jak pamiętamy,
było formowane w złożonej sytuacji
politycznej, na terenie Związku Ra-

dzieckiego, dzięki jego bezinteresow-

nej pomocy oraz ogromnemu wysił-
kowi ludzi radzieckich, ponoszących
brzomię wojny z hitlerowskimi Nieirw
cami. Dostarczono wówczas m. in.
około 410 tys. karabinów i pistole-
tów maszynowych, 19 tys. karabi-
nów maszynowych, 7 tys. rusznic

przeciwpancernych, 4.800 moździe-

rzy, 3.500 dział, 670 czołgów i dział

pancernych, ponad 1.000 samolotów,
przeszło 12 tys. samochodów. Środki
te dowieziono z różnych źródeł ob-
szaru Związku Radzieckiego, a na-

stępnie na bieżąco zaspokajano po-

trzeby związane z istnieniem i dzia-
łaniem sformowanych armii Wojska
Polskiego. Problemami zaopatrywa-
nia i obsługi formowanych jednostek
Wojska Polskiego zajmował się apa-
rat kwatermistrzowski początkowo
1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza
Kościuszki, dywizji zorganizowanej
na terenie ZSRR, z kolei 1 Armii

Wojska Polskiego i Wojska Polskie-

go jako całości. W czasie jego for-
mowania i przygotowywania korzy-
staliśmy z pomocy, wzorców i do-
świadczeń Armii Czerwonej. Zwią-
zek Radziecki stworzył nam warun-

ki do aktywnego i bezpośredniego
udziału w walce o wyzwolenie naro-

dowe i społeczne.

W ogniu walk, aparat kwatermi-
strzowski Wojska Polskiego dosko-
nalił swe umiejętności w działaniu,
współtworząc historię ludowego
Wojska Polskiego. Z tego aparatu,
czym się szczycimy i Co warte jest
szczególnego podkreślenia, wywodzi
się wielu pracowników i działaczy
gospodarczych i państwowych z Pre-
mierem Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, członkiem Biura Politycz-
nego KC PZPR towarzyszem Pio-
trem Jaroszewiczem, który w trud-

nych latach powojennych pełnił
funkcję Głównego Kwatermistrza
WP — III Wiceministra Obrony Na-

rodowej.

Aparat kwatermistrzowski, reali-

zując zadania w zakresie zaspoka-
jania potrzeb walczących wojsk,
jeszcze w dniach wojny jednocześnie
uczestniczył w odbudowie gospodar-
ki i naszej państwowości. Zabezpie-
czał przed dewastacją oraz urucha-
miał fabryki, składy i różne urzą-
dzenia. Pomagał w organizowaniu
terenowych władz administracji pań-
stwowej, uczestniczył w realizacji
postanowień dekretu o reformie rol-

nej.

REDAKCJA: Zaczynał się nowy

okres działalności służb kwaiermi-

strzowskich, przybyło jeszcze więcej
obowiązków.

M. OBIEDZIftSKI: Tak, t0 był
najtrudniejszy okres. Pamiętamy
nasz kraj zniszczony i wycieńczony
wojną oraz okupacją. Zdezorganizo-
wana komunikacja, zaminowane ol-

brzymie połacie kraju — miasta,
osiedla, drogi, linie kolejowe i pola
uprawne. Piętrzyły się olbrzymie
trudności aprowizacyjne oraz w za-

kresie odbudowy, zwłaszcza budyn-
ków mieszkalnych.

W ogniu tych działań pod prze-
wodem Polskiej Partii Robotniczej
kształtowała się nowa socjalistyczna
społeczność naszego kraju oraz Woj-
sko Polskie jako armia nowego typu
o Masowym charaktarze. Pamiętamy
wielkie akcje politycane i walkę z

reakcją. Utrwalało to ludowładztwo
na naszych ziemiach, a jednocześnie
zabezpieczało odbudowę kraju ze

zniszczeń wojennych. Uczestniczyli-
śmy jako żołnierze w odbudowie i za-

gospodarowaniu Ziem Zachodnich,
budując na nich zręby naszej gospo-
darki i państwowości. Podczas gdy
saperzy rozminowywali kraj, jedno-
stki tyłów obsiewały niezasiedlone
ziemie Pomorza Zachodniego. Powo-
łana w marcu 1945 r, dywizja rolno-

-gospodarcza, przejęła i zagospoda-
rowała na wyzwolonych terenach,
ponad 255 majątków oraz wiele
obiektów przemysłowo-gospodar-
czych jak: młyny, tartaki, cegielnie,
gorzelnie itp. Użytki rolne na tych
obszarach zostały obsiane, a plony
zebrane i uprzątnięte. Władzom

miejscowym pomagaliśmy w urucha-
mianiu terenowego przemysłu prze-
twórczego, a także w zaopatrzeniu
ludności i udzielaniu pomocy lekar-

skiej. Współdziałaliśmy w prowadze-
niu akcji osiedleńczej oraz repatria-
cyjnej, przekazując osadnikom zgro-
madzone maszyny i sprzęt rolniczy/
oraz tysiące sztuk bydła rogatego,
trzody chlewnej i koni, a także ok.
9 tys. samochodów — stanowiło to

wszystko ogromną wówczas pomoo
dla kraju.

REDAKCJA: Był to więc okres, w

którym jednostki tylów zdobywały
doświadczenia także w służbie dla

gospodarki, na bardzo rozległym po-

ligonie. Jednocześnie była to eduka-

cja na miarę ówczesnych umiejęt-
ności organizacyjnych i technicz-

nych...

M. OBIEDZlSfSKI: Wkład służb

kwatermistrzowskich, o czym mówi-

liśmy, był tym bardziej liczący gię,
gdy weźmiemy pod uwagę, że dzia-

łając na rzecz gospodarki kraju, aby
maksymalnie skrócić czas jej odbu-

dowy, jednocześnie pamiętaliśmy o

potrzebie zachowania pełnej mocy
i siły wojska, aby niczego nie za-

przepaścić — co w pełni zostało zrea-

lizowane. Świadczy to o patriotycz-
nej postawie wszystkich żołnierzy,
którzy nie szczędzili wysiłków w bu-
downictwie nowej Polski, wcielając
w praktyce wielkie hasła. PPR.

Jednocześnie z chwilą .zakończenia

wojny, zadania, system i formy dzia-
łania aparatu kwatermistrzowskic-

go natychmiast dostosowywano do

nowych, pokojowych wymagań. W
toku powojennych lat odbudowy,
jednostki tyłowe uległy poważnym
przeobrażeniom. Było to możliwe

dzięki wysiłkowi całego narodu i da-

lekowzrocznej polityce naszej par-
tii. W krótkim czasie jak wiemy zdo-
łano zbudować przemysł, pracujący
także na potrzeby sił zbrojnych. Poz-
woliło to jednocześnie wyposażyć
wojsko, a w tym tyły w nowoczesny

sprzęt, który gwarantuje wykonanie
najbardziej nawet skomplikowanych
zadań. Technika, w którą jesteśmy
wyposażeni, jest wsparta wysokimi
umiejętnościami kadry — specjali-
stów służb kwatermistrzowskich.

Społeczeństwo miało zaś wielokrot-
nie okazję obserwować czym się
obecnie posługujemy. Działanie na-

szych jednostek wspieramy już naj-
bardziej nowoczesną techniką, m.in.
takimi urządzeniami jak lasery
i wiele innych.

Umiejętności żołnierzy i technika,
w którą są wyposażeni — służą nie

tylko sprawom obronności. Jak pow-

szechnie wiadomo, wykonujemy wie-

le zadań na rzecz gospodarki naro-

dowej i to w różnych dziedzinach.

Jednostki komunikacji wojskowej
uczestniczą w budowie i moderniza-

cji szlaków komunikacyjnych, budu-

ją mosty drogowe i kolejowe — na

całym obszarze kraju, w tym także

trasę łazienkowską. Szczególnym
osiągnięciem na skalę światową, jest
pomyślnie wykonana w 1972 r. ope-

racja „PRZERZUT" — 1 350-tonowej
koparki przez Wisłę w Tarnobrze-

skim Zagłębiu Siarkowym. Istotną
rolę odegrały także nasze jednostki
w akcji „Czechowice". Stałą pomoc

naszych jednostek w zwalczaniu

klęsk żywiołowych i wypadków lo-

sowych jest powszechnie znana i do-

ceniona. Współuczestniczyliśmy przy

organizowaniu wielkich imprez o

znaczeniu ogólnokrajowym jak: zlo-

tów, dożynek lub zjazdów. Jednost-

ki inżynieryjno-budowalne wybudo-
wały szereg obiektów użyteczności
publicznej. Braliśmy udział w mo-

dernizacji i budowie: Huty im. Le-

nina, Zakładów Petrochemicznych w

Płocku i Policach, Puławskich Azo-

tów, Rafinerii Gdańskiej i wielu in-

nych. Nie sposób wymienić wszyst-

kiego.

O jednym wszakże chcę jeszcze
wspomnieć. Otóż wojskowa służba

zdrowia oprócz wielu świadczeń na

rzecz ludności cywilnej, łącznie z le-

czeniem specjalistycznym, organizu-
je wśród żołnierzy w ramach „służ-

by krwi", akcję honorowego krwio-

dawstwa. Z akcji tej ponad 40 tys.
litrów krwi rocznie jest przekazy-
wanych na potrzeby lecznictwa spo-

łecznej służby zdrowia, jako danina

krwi, składana społeczeństwu dla ra-

towania życia innym.

Sądzę, że przytoęzone przykłady
świadczą o patriotycznych posta-
wach oraz o spójności wojska ze spo-

łeczeństwem, gdzie w jedności celów

i dążeń, wykłada się tradycyjne ha-

sło „Lud z wojskiem i wojsko z lu-

dem", które żołnierze naszego woj-
ska wypełniają dzisiaj nową, bardzo

konkretną i pożyteczną dla gospo-
darki i społeczeństwa, także w za-

kresie ludowej obronności treścią.

REDAKCJA: Czy jednostki kwa-

termistrzowskie na przestrzeni lat

znacznie odbiegły qd swych pierwo-
wzorów?

M. OBIEDZlSSKI: Oczywiście tak.

Ale chcę tu podkreślić, że pomimo
wielu zmian, podstawowe funkcje
tyłów pozostały te same. Zmiany
wyrażają się przede wszystkim w

bardzo wysokim poziomie technicz-

nym jednostek tyłowych, dostosowa-

nych do wartości, charakteru oraz

skali potrzeb wojska. Składa się-na
to także wysoka wiedza specjalisty-
czna kadr kwatermistrzowskich oraz

zdolności organizacyjne kierowniczej
kadry. Na marginesie można wspo-

mnieć, że jeśli w roku 1971 wyższe,
wykształcenie posiadało 35 proc. ofi-

cerów, to już w 1973 roku będzie je
miało około 60 proc. kadry.

W działalności naszych służb corw

powszechniej posługujemy się elek-

troniczną techniką obliczeniową w

procesach zarządzania i administro-

wania, gdyż czynnik czasu staje się
decydujący. Pełne obywatelstwo w

gospodarce wojskowej ma analiza

ekonomiczna, jako rękojmia efek-

tywności działania...

REDAKCJA: Czy mógłby tow. Ge-

neral krótko scharakteryzować, na

czym obecnie służby kwatermi-

strzowskie koncentrują iwą uwagę?

M. OBIEDZIEftSKI: Przede wszy-

stkim mamy na uwadze wysoką go-

towość wojsk oraz związane z tym
warunki i możliwości działań w po-

lu. Temu też podporządkowujemy
poszukiwania nowych rozwiązań.
Dążymy w tym do zwiększenia mą-
newrowości i żywotności tylów oraz

optymalizacji ich samodzielności w

różnych sytuacjach ewentualnego
pola walki.

W toku realizacji tych zamierzeń

na poczesnym miejscu widzimy czło-

wieka i jego potrzeby. Dążymy do

polepszenia kultury bytowania we

wszystkich przejawach i warunkach,

widząc w tym także aspekty wycho-
wawcze, kształtujące człowieka na-

szej epoki o właściwym stosunku do

obowiązków i społecznego współży-
cia. Kierujemy naszą uwagę na no-

woczesne i efektywne rozwiązania,
stwarzając warunki szybkiego ich

wdrażania, mając na względzie od-

robienie występujących jeszcze za-

ległości.

W odniesieniu zaś do bieżących po-

trzeb wojsk, zmierzamy do pełniej-
szej samodzielności w funkcjonowa-
niu pośrednich i najniższych ogniw
gospodarczych, szczególnie w pionie
zakwaterowania i budownictwa woj-

, skowego. Decentralizując procesy za-

rządzania i kierowania, coraz szerzej
wprowadzamy system rozliczeniowy
oparty na limitach finansowych. Dą-
żymy do udoskonalenia systemów
informatycznych przy pomocy elek-

tronicznej techniki obliczeniowej.
Porządlkujemy sferę normatywną,
regulującą gospodarkę wojskową, a

także integrujemy i upraszczamy

czynności ewidencyjno-sprawozdaw-
cze.

REDAKCJA: Towarzyszu Genera-

le, jubileusz 30-lecia Ludowego Woj-
ska Polskiego jest okazją, by zapy-

tać, co służby kwatermistrzowskie

mogą uznać za swoje najważniejsze
osiągnięcia?

M. OPIEDZIŃSKI: W tym jubileu-
szu dla nas żołnierzy sprawą naj-
istotniejszą jest poczucie wielkiej sa-

tysfakcji, że ludowe Wojsko Polskie,
a w tym jego tyły, są na wskroś no-

woczesne. Włożone zaś wysiłki i pra-

ca dobrze owocują. Satysfakcją na*-

pawa także świadomość, że jesteśmy
liczącym się partnerem państw —

uczestników Układu Warszawskiego,
że ludowe Wojsko Polskie cieszy się
respektem u wrogów oraz szacun-

kiem wśród przyjaciół, w czym upa-

trujemy także rezultaty i wyniki
osiągnięte przez służby kwatermi-

strzowskie. Ważnym czynnikiem w

tym układzie jest nasza kadra, pre-

zentująca wysoki poziom intelektu-

alny, techniczny oraz morale, w peł-
ni oddana sprawie socjalizmu i na-

rodowi.

Dorobek 80-lecia ludowego Wojska
Polskiego daje nam poczucie dobrze

spełnionego obowiązku względem
społeczeństwa, państwa i jego sił

zbrojnych. Dokonując obrachunku,
świadomi jesteśmy zadań wynikają-
cych z uchwał VI Zjazdu PZPR. Zo-

bowiązuje nas do tego troska kie-

rownictwa Partii i Rządu, a zwłasz-

cza osobiście I Sekretairza Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej To-

warzysza Edwarda Gierka o sprawy

wojska, zbrojnego ramienia Polski

Ludowej. Zobowiązuje nas to do dal-'

szych wysiłków, służących obronie

zdobyczy Polski socjalistycznej i bu-

dowie pokojowego bytu naszego na-

rodu.

RED.: Dziękujemy sa wypowiedź.

Notował:
JERZY DZIĘCIOŁOWSKI
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jlata konsekwentnych decyzji

ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK

Postęp, który osiągnął przemysł spożywczy w la-
tach 1971—73 i zamierzenia do 1975 r. z pełnym uza-

sadnieniem pozwalają mówić, że w przetwórstwie
surowców rolnych dokonujemy długo oczekiwanej
ofensywy. Świadczą o tym już chociażby nakłady in-
westycyjne. W latach 1971—75 zainwestujemy w

przemyśle spożywczym około 88 mld złotych, tj. wię-
cej niż w ciągu 20-lecia 1950—1970, zaś w porówna-
niu z poprzednią pięciolatką (1966—70) prawie 3 razy
więcej- Jest to znaczny zastrzyk inwestycyjny, który
wespół z innymi, uruchomionymi czynnikami wpły-
wającymi na wzrost produkcji żywności (głównie w

rolnictwie) pozwolił już w latach 1971—72 na wydat-
ne zwiększenie produkcji i spożycia artykułów żyw-
nościowych. Spożycie np. mięsa i przetworów w

przeliczeniu na 1 mieszkańca zwiększyło się w 1972 r.

(w porównaniu z 1970 r.) z 53,1 do 59 kg, masła z 6 do
6,6 kg, cukru z 39,3 do 41-8 kg, dotyChczśsówe oceny
pozwalają sądzić, że te tendencje, zwłaszcza jeśli
chodzi o mięso zaznaczą się również w br.

ŚRODKI
przeznaczone na rozwój

przemysłu spożywczego w bie-

żącej pięciolatce pozwalają na

usunięcie najbardziej dotkliwych
niedoborów potencjału produkcyjne-
go; przyczynią się do jego unowo-

cześnienia oraz umożliwią lepsze
wykorzystanie rezerw wzrostu pro-
dukcji żywności, które tkwią w

przetwórstwie surowców rolnych.
Wprowadza to przemysł spożywczy
na nową i korzystniejszą pozycję w

systemie gospodarki żywnościowej
oraz wydatnie wzmaga siłę eko-

nomiczną tej ostatniej jako ca-

łości. Nie trzeba dziś specjalnie uza-

sadniać jak to jest ważne w zesta-

wieniu ze strukturą konsumpcji, z

której wynika, że blisko połowa wy-
datków ludności przeznaczana jest
na żywność. Dlatego odnotowując z

satysfakcją nowe tendencje w tej
dziedzinie musimy być świadomi, że

problemów produkcji żywności i

wyżywienia w bieżącej pięciolatce
w całości nie rozwiążemy.

Warto jednak zastanowić się, co

w związku z tym wnosi ekspansja
przemysłu spożywczego, którą aktu-
alnie obserwujemy. Z . punktu widze-
nia produkcji żywności i jej wpły-
wu na całą gospodarkę ważne są:
1) udział (wielkość) środków przez-
naczonych na gospodarkę żywnością,
tj. na rolnictwo, przemysł pracują-
cy dla rolnictwa, przemysł spożyw-
czy i obrót surowcami i artykułami
żywnościowymi; 2) jak rozdyspono-
wuje się te środki na poszczególne
dziedziny gospodarki żywnościowej.
Otóż w latach 1956—1970 udział in-

westycji gospodarki żywnościowej w

inwestycjach ogółem wyniósł śred-
nio około 22 proc. Środki te, jak
wykazały doświadczenia nie były
wystarczające. Ale nie tylko to

wskazywało na potencjał ekono-

miczny gospodarki żywnościowej.

Można ustalić, że w latach 1961—
'65 wystąpiła silna rozbudowa gałę-

zi pracujących dla rolnictwa, zaś w

latach 1966—70 wzrosły znacznie in-

westycje rolne. Jednocześnie w tym
okresie udział inwestycji w prze-
myśle spożywczym i obrocie spadał
w porównaniu z okresem 1956—60 .

Tempo inwestowania w poszczegól-
nych ogniwach gospodarki żywno-
ściowej było zróżnicowane, co powo-
dowało dysproporcję między podażą
surowców a możliwościami prze-
twórstwa i obrotu.1) Brak koordyna-
cji działań w obrębie gospodarki
żywnościowej ograniczał dodatkowo
możliwości wzrostu produkcji żyw-
ności, jej unowocześnienia, niezależ-
nie od wielkości środków przezna-
czonych na jej rozwój.

Bieżący plan pięcioletni zapocząt-
kowuje tu zmiany. Proporcje między
tempem inwestowania w poszczegól-
nych ogniwach gospodarki żywno-
ściowej układają się na korzyść
przemysłu żywnościowego i obrotu.
W planie tym i na dalszą przyszłość
konsekwentnie przyjmuje się zało-

żenie, że postęp w produkcji żyw-
ności w miarę unowocześniania się
struktury gospodarki w coraz więk-
szym stopniu zależy od przemysło-
wej i innej obsługi rolnictwa, prze-
mysłu spożywczego i obrotu surow-

cami i artykułami żywnościowymi.

Gdy tempo produkcji przemysłu
spożywczego jest równe lub niższe
od tempa skupu płodów rolnych —

jak to miało miejsce przed 1970 r.

to mamy do czynienia z sytuacją,
w której nie można wykorzystać
szansy zwiększenia produkcji żyw-
ności w sferze przetwórstwa, tak

pod względem ilości, jak i jakości
oraz asortymentu. Szansę tę może

wykorzystać przemysł dostatecznie

wyposażony pod względem technicz-

nym i skoordynowany w swoim dzia-
łaniu z całym systemem gospodarki
żywnościowej. Podstawą i począt-
kiem pozostaje tu potencjał prze-
twórczy przemysłu spożywczego,

który w pięcioleciu 1971—75 przeła-
muje te zastarzałe bariery. Kilka
słów o kierunkach jego rozwoju w

tej nowej fazie.

PONAD
70 proc. nakładów inwe-

stycyjnych przeznaczono rja roz-

wój produkcji artykułów żyw-
nościowych, ponad 20 proc. kieru-

je się na budowę elewatorów, ma-

gazynów, chłodni składowych, in-

westycje skupowo-plantacyjne, ho-

dowlę trzody chlewnej, brojlerów.
Bliżej charakteryzowane kierunki
inwestowania przedstawiają, się na-

stępująco:

Q Przetwórstwo i przechowalnic-
two artykułów pochodzenia zwierzę-
cego pochłania 46.4 proc. nakładów,
którymi bezpośrednio dysponuje
Ministerstwo Przemysłu Spożywcze-
go i Skupu. Środki pozwalają m.in.
na zbudowanie: 10 zakładów mięs-
nych o pełnym profilu produkcyj-
nym, 9 wędliniarni, 3 kombinatów

wychowu brojlerów z rzeźniami
oraz 11 chłodni składowych. Na ko-
niec pięciolatki potencjał przemysłu
mięsnego wzrośnie (w porównaniu z

1970 r.) o 60 proc.

Q Dużą dynamikę wykazują in-

westycje dla usprawnienia odbioru
buraków cukrowych, przechowalnic-
twa zbóż, zbuduje się m.in. ,33 ele-

watory zbożowe, których łączna po-
jemność wzrośnie o 50 proc.

® Na przemysł cukrowniczy prze-
znacz^ się 11 proc. nakładów, z któ-

rych m.in. zbuduje cukrownię w Ła-

pach i rozpocznie się budowę cu-

krowni w Krasnymstawie.

© Przemysł cukierniczy pochłonie
3,4 proc. nakładów przeznaczonych
na rozbudowę i budowę 4 nowych
zakładów w Słupsku, Płońsku, Gań-
sku i Krakowie.

@ W przemyśle koncentratów

spożywczych (2,6 proc. nakładów)
zbuduje się m.in. wytwórnie poszu-

kiwanych pieczyw, 5 linii ekstraktu

kawy zbożowej, odżywek niskokalo-

rycznych itp.

© W przemyśle piwowarskim (6
proc. nakładów) powstaną m.in. no-

we browary, 8 wytwórni napojów
typu „Cola".

OW przemyśle mleczarskim

(CZSM) zbuduje się 89 nowych za-

kładów lub oddziałów, w tym 33

proszkownie mleka, 6 zakładów se-

rowarskich.

W latach 1971—72 z ważniejszych
obiektów oddano do użytku m.in.

wytwórnie wędlin we Wrocławiu i

Rybniku, zakłady mięsne w Koście-

rzynie, 10 elewatorów zbożowych,
zakłady owocowo-warzywne w Piń-

czowie, Chełmie Lub. i Ziębicach, 4

chłodnie składowe.

W roku bieżącym (do lipca) od-
dano do użytku m.in. zakłady mię-
sne w Tarnowie i Łukowie, 3 chłod-
nie składowe w Lublinie, Łagiszy
i Kielcach, elewator zbożowy w Py-
rzycach, 2 wytwórnie „Pepsi" i „Co-
ca—Cola". Do końca zostaną m.in.
oddane do użytku zakłady mięsne
w Kole i Ełku, fabryka osłonek w

Białce, wędliniarnia w Łodzi, ele-

watory zbożowe w, Werbkowicach i

Kętrźynie, oddziały pieczywa cu-

kierniczego w Skawinie i Jarosła-
wiu. .•

W przemyśle mleczarskim w la-
tach 1971—72 oddano do użytku 29

obiektów, a w 19,73 przewiduje od-
danie 23 dalszych.

Łączne wykorzystanie ustalonych
limitów inwestycyjnych na 3 lata

bieżącej pięciolatki w jednostkach
podległych Ministerstwu Przemysłu
Spożywczego i Skupu wyniesie 45,1
proc., zaś w CZŚp. Mleczarskich od-
setek ten osiągnie poziom 42,7 proc.
Zaawansowanie realizacji planu in-

westycyjnego jest niższe niż wyni-
kałoby to z upłjfwu- czasu pięciolat-
ki. Należy jednak uwzględnić, że de-

cyzje poważnie zwiększające kwotę
inwestycji następowały w toku rea-

lizacji tego planu (1972) r.) .

REALIZOWANY, obecnie pro-
gram rozwoju przemysłu spo-
żywczego —; obok konkretnych

pociągnięć, efektów, które tylko czę-
ściowo zostały wyżej reprezentowa-
ne — ma pewne istotne cechy ze

strukturalnego i ekonomicznego
punktu widzenia.

Następuje w toku jego realizacji
poprawa w przestrzennym rozmie-
szczeniu przemysłu, spożywczego, je-
go rozbudowa głównie we wschod-

niej i centralnej* części Polski. W

województwach wyraźnie deficyto-
wych pod. względem potencjału prze-
twórczego, tzri. Rzeszowskim, lubel-
skim, kieleckim,- warszawskim, bia-

łostockim, olsztyńskim i " koszaliń-
skim już zaznacza się wzrost udzia-
łu w produkcji przemysłu spożyw-
czego. Umożliwia • to skuteczniejsze
oddziaływanie przemysłu na rolnic-

two, rejonizacją i specjalizację jego
produkcji, potanienie transportu
i zmniejszenie strat z tym związa-
nych.

Omówiony program rozbudowy
przemysłu spożywczego ma korzy-
stną strukturę techniczną, tj. sto-

sunkowo niski udział robót budow-

lano-montażowych w inwestycjach.
Dodatkowe decyzje inwestycyjne w

tym przemyśle połączone były z od-

powiednimi limitami dewizowymi,
które przeznaczono na zakup kom-

pletnych obiektów, linii technologi-
cznych oraz maszyn. Dzięki temu w

porównaniu do pierwotnych zamie-
rzeń planowych, udział robót bu-

dowlano-montażowych w inwestyc-
jach poważnie zmalał, do poziomu
poniżej 40 proc.

W realizowanych inwestycjach po-
ważnie ograniczono budownictwo
kubaturowe koncentrując się na mo-

dernizacji, której ulega głównie
przemysł mięsny, cukierniczy, kon-
centratów spożywczych, . owocowo-

warzywny i chłodni składowych. Na-

stępuje szybki przyrost zdolności

wytwórczych, jednocześnie unowo-

cześnia się technologia, jakość wy-

robów, estetyka opakowań. Przyrost
zdolności produkcyjnych, uzyskiwa-
nych dzięki modernizacji stanowi w

latach 1971—75 prawie 1/3 ogólnego
przyrostu produkcyjnego.

W powstających obiektach wyko-
rzystuje się najnowsze, zagraniczne
osiągnięcia techniczne i technolo-

giczne. Przykładem tego są rozwią-

zania w. zakreślę budowy chłodni

•składowych i zakładów mięsnych.

NOWE metody produkcji wpro-
wadzane w przemyśle mięsnym
pozwalają na osiąganie wyższej

jakości i trwałości wyrobów. Każdy
tego typu zakład wyposażany jest
w nowoczesne maszyny i urządzenia
pakujące. Wzrasta wydajność pracy;
w importowanych zakładach mię-
snych załoga jest o połowę mniejsza
niż w odpowieetfrich co do wielkości
zakładach krajowych. Wzrasta rów-
nież wydaj hóść surowców, gdyż osią-
ga się znacznć zmniejszenie ubytków
naturalnych, efekty z tego tytułu w

zakładach importowanych wynoszą
3,3 min zł ępczYiie.-

W przemyśle Spożywczym zaryso-
wuje się obecnie wyraźna tendencja
do wprowadzania nowoczesnych me-

tod utrwalania żywności, które pole-
gają na chłodzeniu, zamrażaniu
i wykorzystaniu pfocesów biochemi-

cznych. W biężącej pięciolatce wszy-
stkie związante*:z tym problemy nie

będą jeszcze rozstrzygnięte, ale jest
to długofalowy, kierunek działania.

Metody, o których mowa, służą
utrwalaniu i Wzbogacaniu wartości

odżywczej • produktów. Pozwala to

równocześnie na maksymalne wyko-
rzystanie surowteów oraz racjonalny
obrót artykułami spożywczymi, ob-

rót, w którym możliwe staje się łą-
czenie ze, sobą. nawet odległych ryn-
ków, utrzymywanie wartości użytko-
wej wyrobów w dłuższym czasie.

Zwiększa to ? kolei szanse neutrali-
zowania wahań ,w podaży surowców

rolnych. '

GŁÓWNYM, efektem I zarazem

żadanieip realizowanego obecnie

programu-rozbudowy, przemysłu
spożywczego jeąt ilościowe i jako-
ściowe — asortymentowe wzbogace-
nie rynku żywnościowego. Na te ce-

le w bieżącej pięciolatce — jak już
była mowa — przeznacza się ponad
70 proc. nakładów inwestycyjnych.

W 1972 r. wprowadzono na rynek
160 nowych wyrobów, zaś w bie-

żącym roku rynek ten wzbogaci się
0 dalsze 500 nowych wyrobów. Są
to m.in. przetwory mięsne o nowych
właściwościach, odżywczych i sma-

kowych (konserwy różnego przezna-
czenia, wyróbyJwędliniarskie i gar-
mażeryjne), nowe ródzaje zun bły-
skawicznych. produkty umożliwiają-
ce szybkie przygotowanie potraw w

gospodarstwie domowym, pieczywo
cukiernicze, .konserwy warzywno-
owocowe, nowfe ' w'yroby mączne i

ziemniaczane, mrożonki itd.

JEDNOCZEŚNIE przemysł spo-
żywczy zyskuje stopniowo coraz •

lepsze wariinki dla rozwijania
opłacalnej działalności eksportowo-
importowej. Mamy w tej dziedzinie

tradycyje, bazę surowcową i korzy-
stne położenie geograficzne, lecz do
niedawna nasz udział-w światowych
obrotach żywnością był bardzo niski.

Możemy wywozić pewne wyroby, ale
w odpowiednio dużych partiach
1 standardzie jakościowym wymaga-
nym na rynku światowym, oraz

przywozić artykuły, których nam

brakuje.
Opłacalność przedsięwzięcia wy-

maga jednakże specjalizacji przygo-
towania produkcji pod względem

FOT. JVL. S1ANKIEWICZ

technologicznym oraz nowoczesnych
i funkcjonalnych opakowań, czyli
potrzebny jest do tego dobrze roz-

winięty przemysł spożywczy.
Jak wiadomo tempo wzrostu pro-

dukcji roślinnej w rolnictwie jest
mniej więcej o połowę mniejsze od

tempa produkcji zwierzęcej. Odczu-

wamy więc deficyt pasz, które wła-
śnie w ramach wymiany możemy u-

zyskiwać i to na korzystnych warun-

kach ekonomicznych. Np. za wyek-
sportowaną masę towarową z 1 ha

upraw buraków cukrowych, tytoniu
czy rzepaku można zakupić kilka-
krotnie więcej zboża niż można by
uzyskać z 1 ha jego uprawy w kra-

ju.2)
Przemysł spożywczy zwiększając

swój potencjał zaczyna dorastać do
swoich zadań. Przemysł ten — po-
nieważ pozostaje w bezpośrednich
związkach z rolnictwem, obrotem,
jak również konsumpcją — j?st w

rozwijającej się gospodarce natural-

nym czynnikiem koordynacji i in-

tegracji w systemie gospodarki żyw-
nościowej. Rolę taką przemysł spo-
żywczy może spełniać tym skutecz-

niej, im większym i doskonalszym
aparatem wytwórczym dysponuje.

Ważne i trudne są zwłaszcza za-

dańia przemysłu spożywczego w zak-
resie kształtowania i unowocześnia-
nia struktury spożycia żywności. Ja-
ko dostawca produktów żywniośció-
wych przemysł ten może wpływać
na racjonalizację spożycia tak pod
względem żywieniowym, jak i eko-

nomicznym. Wyłaniają się tu nowe

problemy (podobnie jak w innych
gałęziach pracujących bezpośrednio
na zaspokojenie potrzeb ludności),
gdyż przemysł snożywczy (a przy-

najmniej szere» jego b-anż) w r-o-pz

w:ększvm stopniu brdzie prd"eff'y
właściwościom sytuacji, którą nazy-
wamy rynkiem konsumenta.

Przemysł ten staje się technicznie

zdolny do zwiększenia i asortymen-
towego uatrakcyjnienia produktów
żywnościowych. Toteż umożliwia tak

uzupełnienie naszego menu o ele-

menty, których jeszcze brakuje, jak
również do przygotowania w ofero-

wanych produktach pełnego zestawu
składników odżywczych i to w po-
staci łatwiejszej do osiągnięcia pod
względem ekonomicznym, tzn. tań-

szych.
Błędem byłoby jednak sądzić, że

jest to tylko problem technologicz-
ny. Chodzi tu o rynek skomplikowa-
ny. gdz'e obok czynników ekonomi-

cznych liczą się także przyzwyczaje-
nia, tradycje zróżnicowane zresztą
pod względem społecznym i regio-
nalnym. Dlatego produkcyjnej eks-

pansji przemysłu spożywczego musi

towarzyszyć i to w skali większej
niż dotąd, analiza wszystkich osobli-
wości i tendencji rynku żywnościo-
wego. Rozbudowa zaplecza naukowe-

go, skoordynowane działan;e różnych
ogniw systemu gospodarki żywno-
ściowej są nieodzownym warunkiem

społecznie i ekonomicznie racjonal-
nego dyskontowania postępu, który
zachodzi w przemyśle spożywczym.

1) T. Hunek — Kompleks gospodarki
żywnościowej w Polsce, Ekonomista
nr 3/1973.

2) E. Kołodziej — Kierunki rozwoju prze-
mysłu rolno-spożywczego, Nowe Drogi
nr 7/1973.

A C PREZYDIUM ZGPTE
ŚRÓD tematów rozpatrywa-
nych na wrześniowym posie-
dzeniu ZG PTE czołowe miej-

sce zajęła druga wersja oceny re-

alizacji uchwał krajowych zjazdów
PTE i ekonomistów. Uzupełniały ją
uwagi i wnioski nadesłane przez
szereg oddziałów wojewódzkich oraz

niektórych członków ZG i Rady To- •

iwarzystwa.
Prace nad wspomnianą wyżej oce-

ną zapoczątkowane zostały już kilka

miesięcy temu i temat ten był już
przedmiotem wstępnej oceny na ple-
num ZG PTE w końcu II kwartału

br., o czym informowaliśmy Czytel-
ników Życia Gospodarczego.

Dyskusja nad tym tematem w toku

wrześniowego posiedzenia Prezy-

dium ZG PTE miała na celu usta-

lenie stanowiska tej instancji w naj-
bardziej węzłowych sprawach dla

dalszego rozwoju Towarzystwa.
Skoncentrowała się ona przede
wszystkim na trzech następujących
sprawach:

© DALSZYM ROZWOJU POD-
STAWOWYCH OGNIW TOWA-
RZYSTWA, JAKIMI SĄ KOŁA ZA-
KŁADOWE PTE. Uznając, że pod-
stawowym problemem dalszego roz-

woju Towarzystwa jest obecnie
zwłaszcza pogłębienie form i jakości
pracy kół PTE na czoło wysuwa się
sprawa tworzenia „statusu" koła
PTE w zakładzie, analogicznie do
NOT. Konieczne jest i możliwe roz-

wijanie form udziału kół PTE w

konferencjach samorządu robotni-

czego oraz w klubach techniki i ra-

cjonalizacji. Postanowiono wysiać w

tej sprawie list ZG PTE do kół PTE

przv wszystkich zakładach pracv.
6 AKTYWIZACJI RÓŻNYCH

OGNIW TOWARZYSTWA. Są duże
różnice w stopniu aktywności róż-

nych ogniw. Istotne znaczenie dla

prawidłowego rozwoju Towarzystwa
w poszczególnych województwach
ma praca oddziałów wojewódzkich.
Postanowiono podjąć głębszą analizę
możliwości większej aktywizacji po-
szczególnych oddziałów wojewódz-
kich.

9 TZW. KOMPLEKSU SPRAW
EKONOMISTÓW. Jest to sprawa
szczególnie ważna z punktu widze-

nia uzyskania niezbędnej zgodności
w sposobie jej rozumienia i inter-

pretowania w środowisku ekonomi-
stów. Występuje duża rozbieżność o-

pinh i stanowisk w tej sprawie we-

wnątrz środowiska ekonomistów, co

nie pomaga w realnym podnoszeniu
rangi zawodu ekonomisty w gospo-
darce narodowej.' Sprawa ta stała
sie przedmiotem ożywionej dyskusji
również w toku omawianego posie-
dzenia Prezydium Zarządu Głównego
PTE.

Z innych spraw ocenianych w toku

wrześniowego posiedzenia Prezy-
dium Zarządu Głównego PTE na

uwagę' zasługuje PROJEKT OPINII
TOWARZYSTWA DO RAPORTU O
STANIE OŚWIATY w sprawie

kształcenia i doskonalenia zawodo-

wego ekonomistów i roli PTE.

Wstępne materiały w tej sprawie
zostały oprńćowane przez Komisję
ZG PTE. d/s Kształcenia Kadr Eko-
nomistów m.in. na podstawie kilku

konferencji natlkowych, jakie zostały
w tym celu zorganizowane. W przy-

jętym przez Prezydium ZG projekcie
opinii zawarta jest m.in. prognoza
rosnącego zapotrzebowania na eko-
nomistów ze

' średnim wykształce-
niem; zgłoszono sżereg postulatów
n.t. tzw. aktywnego nauczania i za-

kresu różnych specjalizacji ekono-

micznych, zwrócono uwagę ną. zja-
wiska nienadążania szkolnictwa

ekonomicznego . za organizacyjno-
-technicznym postępem w gospodar-

ce narodowej; na konieczność i po-
żądane kierunki unowocześniania

systemu kształcenia ekonomicznego
(zwłaszcza przez rozwój systemu
kształcenia w takich dziedzinach, jak
zastosowanie matematyki w eko-

nomii, informatyka, organizacja i za-

rządzanie itp.).
•ćr

W toku omawianego posiedzenia
Prezydium ZG PTE przyjęło także
dużo szczegółowych postanowień or-

ganizacyjnych dotyczących pracy
aparatu ZG PTE w IV kwartale b»

. M.M .

*) Patrz artykuły: „Problemy aktywi-
zacji , „Podstawowe ogniwa", „Pole

29/1873 r'3 dU PTE" (ZG nr 27' 28
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JEST
rzeczą oczywistą, że uch-

wała VI Zjazdu PZPR — do-
kument powstały w okresie gdy

pełne wejście w fazę rewolucji nau-

kowo-technicznej. pełne spożytko-
wanie szans z nią -związanych, stało

się decydującym warunkiem nasze-

go dalszego rozwoju i pomyślności —

szczególnie dużo miejsca poświęca
roli i miejscu nauki, jej związkom
z rozwojem społeczno-gospodarczym
Polski. Ale jest to również doku-

ment, który formułuje kompleksowy,
daleko sięgający program zmian w

sferze nauki i jej związków z go-

spodarką. Szereg zadań sformułowa-

nych w uchwale udało się wykonać
zadziwiająco szybko, szereg po-
stulowanych tam zmian przyno-
si już widoczne efekty. Obok
nich są jednak zadania czekające
dziś jeszcze na pełną realizację, są
zmiany, których przeprowadzenie —

choć zapoczątkowane — nie będzie
bynajmniej łatwe. Dlatego też warto
zastanowić się nad realizacją uch-
wał VI Zjazdu w sferze nauki, tym
bardziej, że sposobność po temu da-

je dobiegający końca Rok Nauki

Polskiej.

Okres po roku 1970 przyniósł bez

wątpienia najistotniejsze z dokona-

nych dotychczas zmian w samej nau-

ce i jej wielorakich związkach z ży-
ciem kraju. Jest to widoczne to każ-

dej dziedzinie i da się ująć w kon-
kretne miary ilościowe — takie jak
wzrost nakładów, liczby zatrudnio-

nych w badaniach, liczby placówek
badawczych i wdrożeniowych. Ale
prócz miar ilościowych, prócz zmian

jakościowych, wyrażających się
choćby w widocznym wzroście spo-
łecznej rangi i stopnia trudności

podejmowanych przez naukę tema-

tów, uwzględnić też musimy istotny
czynnik psychologiczny.

Okres ten, stał się — nie tylko
w odczuciu bezpośrednio zaintereso-

wanych, ale całego społeczeństwa —

okresem ..stawiania na naukę", ok-

resem, gdy w sposób widoczny kie-
rownictwo społeczno-polityczne i go-
spodarcze kraju podnosiło znacze-

nie nauki i uczonych, gdy w sposób
również widoczny konsultowało z u-

czonymi większość ważnych decyzji
również o charakterze pozanauko-
wym.

Powszechność tego przekonania
wynika także z widomego umacnia-
nia powiązań między nauką, a prak-
tyką gospodarczą, z przyjętej i spo-
pularyzowanej praktyki powoływa-
nia różnorodnych naukowych ko-

misji ekspertów zapoczątkowanej
przez najbardziej znaną komi-

sję, która opracowała raport o

stanie oświaty, a wreszcie z

psychospołecznych elektów Roku
i Kongresu Nauki Polskiej. Nie
można lekceważyć tego typu
oddziaływania na świadomość, któ-
re po pewnym okresie musi przy-
nosić widoczne efekty. Rzecz w tym,
by ten proces doprowadził do głęb-
szych zmian u tych osób i w tych
ośrodkach, gdzie owa świadomość

nowej roli nauki wyraża się jeszcze
jedynie w deklaracjach werbalnych.

NALEŻY ZAPEWNIĆ WARUNKI
ORGANIZACYJNE DLA JEDNOLI-
TEJ POLITYKI PAŃSTWA W STO-
SUNKU DO CAŁEGO OBSZARU
DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ 1

ROZWOJOWEJ, NIEZALEŻNIE OD
RODZAJU BADAŃ I PODPORZĄD-
KOWANIA ORGANIZACYJNEGO

(z uchwały VI Zjazdu).

Jest to zadanie niezmiernie trudne,
lecz decydujące dla realizacji wszyst-
kich ważniejszych celów społeczno-
-gospodarczego rozwoju kraju. Dzia-
łania zmierzające do stworzenia ta-

kich możliwości i warunków podej-
mowane były już przed 1971 rokiem.

Pozytywne zmiany i udoskonalenia
w systemie organizacyjnym nauki,
nasiiiły się i nabrały charakteru

kompleksowego dopiero w okresie
dwu lat ostatnich 1 dziś po raz

pierwszy w historii nauki polskiej,
dysponujemy jednolitym systemem
planowania i koordynacji prac ba-

dawczych w skali kraju. Wprowa-
dzony w 1971 roku system tzw.

„problemów węzłowych" określają-

cych najistotniejsze w skali państwa
perspektywiczne zadania postawione
do rozwiązania badaczom, stanowi
w sfer/e polityki naukowej innowa-

cję najistotniejszą i najbardziej zna-

czącą dla przyszłości. Towarzyszą
problemom węzłowym problemy re-

sortowe i branżowp, rozwiązywane
i koordynowane w skali ministerstw
i zjednoczeń. System koordynacji po-

wiązany jest ścisłe z finansowaniem

prac badawczych i obejmuje prak-
tycznie całe „pole organizaeyjne"
nauki.

Udało się tu przy tym osiągnąć
rzecz niezmiernie istotną, która po-
winna stanowić przykład rozwiązań
organizacyjnych także i w innych
dziedzinach życia. System koordyna-
cyjny jest tu bowiem systemem „po-
ziomym", niezależnym od przynależ-
ności resortowej danej placówki ba-

dawczej. Obejmuje Polską Akademię
Nauk, uczelnie, instytuty przemysło-
we. Pewne problemy węzłowe o za-

sadniczym znaczeniu gospodarczym,
przekształcane są stopniowo w tzw.

„programy rządowe", gdzie koordy-
nacja obejmuje nie tylko placówki
badawcze i wdrożeniowe, ale rów-
nież produkcyjne. Przykładem jest
tu szeroki program w dziedzinie

optoelektroniki.

To przełamywanie barier organi-
zacyjnych' i przesławnych- „opłot-
ków' międsyi^ortbwyćh" *$b)8wta się
w nauce również tworzeniem pla-
cówek friiesz.anych. ' przynależnych
jednocześnie do różnych resortów, a

realizujących wspólne zadania. Za-

początkowane jeszcze w 1969 roku
tworzeniem instytutów uczelniano-
-przemysłowych (choć były to po-
czątki nipkoniocznie udane) rozwi-

nęło się w sposób bardzo zdecydo-
wany w roku 1971 i 1972. Mamy
dziś szereg dobrze funkcjonujących
instytutów uczelniano-przemysło-
wych oraz placówek naukowych,
wchodzących jednocześnie w skład
PAN i konkretnego ministerstwa.

Umiemy dziś o wiele lepiej formu-
łować cele stojące przed nauką i sa-

ma nauka jest o wiele lepiej przy-
stosowana do przyjmowania i reali-

zacji tych zadań. Przełamanie ba-
rier organizacyjnych i wytworzenie
sprawnie już działającego systemu
koordynacji badań — dokonane w

bardzo krótkim czasie — uznać na-

leży za szczególnie ważny I pozy-

tywny efekt realizacji uchwał VI

Zjazdu.

Przełamanie to nastąpiło jednak
nie wszędzie w jpdnakowym stopniu.
0 wiele bardziej widoczne jest w

dużych instytutach, o wiele mniej
na uczelniach i w małych placów-
kach nie objętych realizacją proble-
mów węzłowych. Szczególnie dużo

jest do zrobienia w szkolnictwie

wyższym, gdzie głębokie podziały i

uprzedzenia pozostałe po starym sy-
stemie katedralnym wciąż funkcjo-
nują „de facto", a separacja poszcze-
gólnych grup badaczy od siebie jest
zdecydowanie zbyt wielka.

NALEŻY ZAPEWNIĆ PLACÓW-
KOM NAUKOWYM MOŻLIWOŚĆ
ELASTYCZNEGO WYKORZYSTA-
NIA ŚRODKÓW NA BADANIA,
JAK RÓWNIEŻ FUNDUSZU PŁAC
1 FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO,
(z uchwały VI Zjazdu).

Jak wiadomo, w bieżącym roku
2.3 proc. dochodu narodowego przez-
naczyliśmy na prace badawcze i roz-

wojowe. Od roku 1971 tempo wzro-

stu tych nakładów zdecydowanie
przekracza tempo wzrostu dochodu

narodowego. Jest rzeczą całkowicie

realną osiągnięcie, a nawet przekro-
czenie w 1975 roku stopy 2.5 proc
dochodu narodowego przeznaczonego
na te cele. Jest to jednocześnie bar-
dzo wiele, wobec odsetka niewiele

przekraczającego 1 proc. w poprzed-
nim dziesięcioleciu, ale też nie tak
wiele w porównaniu z innymi rozwi-

niętymi krajami — także krajami
socjalistycznymi — przeznaczającymi
na prace badawcze i rozwojowe oko-
ło 3 proc. swego dochodu narodo-

wego.

O wiele jednak istotniejszy od dy-
lematu „ile wydawać" jest dylemat

nych tleeeń gospodarki. Bardzo roz-

powszechniło się i przyniosło pozy-
tywne rezultaty stosowanie fundu-
szu efektów wdrożeniowych prowa-

dzące do integracji wokół wspólne-
go celu badacza i praktyka prze-
mysłowego. Więcej wątpliwości bu-
dzi umiejętność kierownictw organi-
zacji gospodarczych formułowania i

stawiania przed swymi placówkami
naukowymi konkretnych celów i zle-
ceń. Częstokroć są one zbyt błahe i
mało ambitne. Dalszy proces integra-
cji nauki i gospodarki, wejście dy-
rektorów instytuów w skład ścisłych
kierownictw organizacji gospodar-
czych, powstawanie w przemyśle
ośrodków badawczo-rozwojowych
(OBR), presja rynków zagranicznych,
wszystko to powinno stopniowo
wpływać na poprawę w tym wzglę-
dzie.

Również stopniowe krzepnięcie 1

rozrost istniejących już placówek
naukowo-badawczych i rozwojo-
wych. skupianie się nad wybrany-
mi. naprawdę ważnymi i właściwie

finansowanymi tematami, musi przy-

czynić się do lepszego zespolenia
nauki z gospodarką. W 1966 roku
w dziedzinie badań i rozwoju pra-
cowało 1,6 pror. wszystkich zatrud-

nionych, w 1972 roku już 2.7 proc.
Pracują oni w większych placów-
kach. a za to w mniejszym roz-

proszeniu, co ilustruje tabela:

„na co wydawać?". I właśnie dla-

tego wspomniane już powiązanie sy-
stemu koordynacji z finansowaniem
badań jest dokonaniem tak bardzo

ważnym dla przyszolści kraju. Zde-

cydowana większość nakładów „kon-
sumowana" Jest bowiem przez nau-

kę nie przez dotacje budżetowe —

jak było przed kilku laty — lecz

przez przedmiotowe finansowanie

konkretnych prac, 'podejmowanych
w ramach problemów węzłowych
oraz przez finansowanie „zamówień"
jakie placówkom naukowym stawia-

ją organizacje gospodarcze. Ten sy-
stem trzeba doskonalić, ale najważ-
nie.iszp, że jest to już system istnie-

jący, a nie dopiero postulowany.
Jeżeli jednak zastanowimy się nad

wydatkowaniem tych środków przez
poszczególne placówki naukowe i

rozwojowe, nad możliwościami wła-

ściwego „uruchamiania" potrzebnych
środków, wówczas zaobserwujemy
szereg riiedomagań, które były już
częściowo przedstawiane na kon-

kretnych przykładach w naszym cy-
klu publicystycznym „Nauka — go-
spodarce". Swoboda „manewru fi-

nansowego" placówek naukowych
jest dziś nieporównanie większa
niż dotychczas. W wielu placów-
kach zniesiono limitowanie fundu-
szu płac. w placówkach pracu-
jących na zlecenie gospodarki
umożliwiono wykorzystywanie od-

pisów z zysku ńa potrze-
by własne, zezwolono na pozosta-
wienie w placówkach naukowych
większej części wpływów dewizo-

wych osiągniętych dzięki eksporto-
wi aparatury I myśli naukowo-tech-

nicznej. Jest to jednak jeszcze za

mało, by w tej mierze postulaty wy-
nikłe z uchwał VI Zjazdu można

było uznać za zrealizowane. Trzeba

stworzyć warunki prawno-organiza-
cyjne dla zapewnienia placówkom
naukowym o wiele większych niż

dotąd możliwości manewru, przezna-
czania sił i środków na tematy no-

we, obiecujące, lecz wcześniej nie

zaplanowane, bo wynikłe w trakcie
badań. Kierownictwo tych placówek
oraz kierownictwa organizacji go-
spodarczych, którym te placówki są
podporządkowane, powinny mieć za-

gwarantowaną większą samodziel- .

ność w podejmowaniu decyzji i ich

finansowaniu, oczywiście w porozu-
mieniu z koordynatorem danego
problemu węzłowego.

SPRAWNE PRZYSWAJANIE
PRZEZ GOSPODARKĘ NARODO-

WĄ KRAJOWYCH I ZAGRANICZ-
NYCH OSIĄGNIĘĆ BADAWCZYCH
JEST OBECNIE NAJWAŻNIEJ-
SZYM WARUNKIEM ZWIĘKSZE-
NIA ROLI NAUKI JAKO CZYNNI-
KA ROZWOJU SIL WYTWÓR-
CZYCH. NALEŻY ROZWINĄĆ I
USPRAWNIĆ DZIAŁALNOŚĆ OG-
NIW POŚREDNICH MIĘDZY NAU-

KĄ I PRODUKCJĄ, TAKICH JAK
ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE.
BIURA TECHNOLOGICZNE I
DZIAŁY BADAWCZO — ROZWO-
JOWE PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ
WPROWADZIĆ W TRYBIE EKSPE-
RYMENTU NIE STOSOWANE DO-
TYCHCZAS W POLSCE FORMY
INSTYTUCJI WDROŻENIOWYCH
JAK NP. PRZEDSTAWICIELSTWA
ZAJMUJACE SIĘ WYŁĄCZNIE
WDROŻENIAMI. BIURA KONSUL-
TACYJNE I.T .P. (z uchwały VI

Zjazdu).

Problem praktycznych, e zwłasz-
cza gospodarczych wyników zastoso-
wań badań naukowych już od dawna

znajdował się w zasięgu zaintereso-
wań najwyższych władz partyjnych
i rządowych. Najistotniejszy dla

praktycznego wykorzystania osiąg-
nięć nauki problem, jakim jest
sprawne powiązanie jej z gospodarką
oraz właściwe funkcjonowanie og-
niw pośrednich, daleki jest jeszcze
do pełnego i całkowicie pozytywne-
go rozwiązania, jednakże na drodze
do tego celu posunęliśmy się po ro-

ku 1970 bardzo daleko.

Powszechną praktyką nie budzą-
cą czyichkolwiek wątpliwości jest
dziś praca przemysłowych instytu-
tów naukowo-badawczych w syste-
mie rozrachunku gospodarczego i

wykonywanie przez nie konkret-

Hok 1966 1970 1972
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Tylko duże. dobrze wyposażone
placówki mogą szvr>k<-> realizować
ważne i trudne prace badawczo —

rozwojowe. Takich placówek mamy
coraz więcej, choć wciąż za mało.

Obok szybkiej rozbudowy ogniw
pośrednich pomiędzy nauką, a gospo-
darką znanych już wcześniej, jak
zakłady doświadczalne i ośrodki ba-

dawczo-rozwojowe. ostatni okres

przyniósł też powstanie form zupeł-
nie nowych, postulowanych przpz

uchwałę VI Zjazdu. Przy Polskiej
Akademii Nauk rozwinęły się insty-
tutowe lub między instytutowe, ma-

łe przedsiębiorstwa, zajmujące się
przemysłowymi zastosowaniami wy-
ników badań tych instytutów oraz

wytwarzaniem dla potrzeb gospodar-
ki aparatury i oprzyrządowania opar-
tego bezpośrednio na procesach nau-

kowych. Obok najstarszego i długie
lata już działającego UNIPANU. ma-

my dziś CHEMIPAN, TELPAN,
UNIPRES, WILMER. ASPAN i inne.
Powstało we Wrocławiu pierwsze
wojewódzkie małe przedsiębiorstwo
zajmujące się upowszechnianiem wy-
nalazków i projektów racjonalizator-
skich. Forma małych operatywnych
przedsiębiorstw opartych na wyko-
rzystaniu rpyśli naukowej i technicz-

nej wyrhagą, -upowszechnie-
nia i rozwinięcia* Początek został

zrobiony. ,,

Gdy mówi się o praktycznym za-

stosowaniu wyników badań, nie
można pominąć nauk społecznych.
Zwrócenie uwagi na ten ich aspekt
i możliwość takiego ich wykorzysta-
nia jest dorobkiem ostatnich dwu
lat. Partyjna narada nauk społecz-
nych zwołana jeszcze przed Kongre-
sem Nauki Polskiej, realizacja wy-

nikłych z niej zadań, tworzenie spe-

cjalnych placówek naukowych (np.
w Instytucie Socjologii i Filozofii-
PAN oraz w niektórych wyższych
uczelniach) zajmujących się opraco-
wywaniem pilnych ekspertyz spo-
łecznych, wszystko to stanowi bar-
dzo istotną i ważną dla przyszłości
nowość. Z jednej strony następować
musi lepsze rozpoznanie przez wła-
dze potrzeb, nastrojów i nadziei spo-
łeczeństwa. a także społecznych
skutków j uwarunkowań podejmo-
wanych decyzji. Z drugiej zaś stro-

ny umiejętne wprowadzanie obok

innowacji technicznych i ekonomicz-

nych również dobrze przemyślanych
i zbadanych innowacji społecznych.

PRZYSPIESZENIE POSTĘPU
TECHNICZNEGO W PRODUKCJI,
ZALEŻY W POWAŻNEJ MIERZE
OD WYKORZYSTANIA PROPOZY-
CJI ZGŁASZANYCH PRZEZ WY-
NALAZCÓW I RACJONALIZATO-
RÓW (z uchwały VI Zjazdu).

Wiele kontrowersji wzbudzała
zawsze (także i na naszych łamach)
sprawa właściwego wykorzystania
tej wielkiej szansy, jaką dla gospo-
darki stanowią wynalazki i wyna-
lazcy. niezależnie od tego. gdzie wy-
nalazki te powstają i gdzie zatrud-
nieni są ich autorzy. N;e ulega wąt-
pliwości. że w stosunku do poten-
cjału tak kadrowego jak material-

nego naszej gospodarki i naszej nau-

ki powstaje zdecydowanie zbyt ma-

ło projektów wynalazczych i racjo-
nalizatorskich. Są to często projek-
ty błahe i marginalne, a nade wszyst-
ko wykorzystanie i stopień zastoso-

wania projektów już zgłoszonych są
niedostateczne. Pod względem licz-

by udzielonych patentów w stosun-
ku do liczby zatrudnionych pozosta-
jemy w tyle nie tylko za wysoko-
rozwiniętymi państwami zachodnimi
i za większością krajów socjalistycz-
nych.

W tej dziedzinie okres po 1970
roku przyniósł również istotne zmia-

ny. może nie tak widoczne i oczy-
wiste w skutkach, jak wprowadze-
nie systemu planowania i koordy-
nacji badań, lecz niewątpliwie zna-

czące Trudno zresztą spodziewać się,
by zmiany organizacyjno-prawne w

sferze ruchu wynalazczego i racjo-
nalizatorskiego przyniosły natych-
miast widoczne efekty liczbowe. Na
te trzeba będzie poczekać, jednakże

grunt dla przyśpieszonego rozwoju
w tym względzie został przygoto-
wany właśnie w ostatnim okresie.

Złożyło się na to przede wszystkim
wprowadzenie od początku bieżącego
roku przepisów nowego prawa wy-

nalazczego. praktyczne skrócenie o-

kresu oczekiwania pracownika na

wypłacenie mu wynagrodzenia za

projekt racjonalizatorski oraz wy-
raźna poprawa pracy Urzędu Paten-

towego.
' Trudno oceniać praktyczni reali-

zację nowego prawa wynalazczego
po tak krótkim okresie stosowania.

Niewątpliwie stwarza ono zdecydo-
wanie lepsze warunki dla rozwoju
wynalazczości, dla zastosowań wyna-
lazków ; wynagradzania twórców.
Za przepisami nie zawsze jednak
nadążają przepisy towarzyszące i

świadomość ludzka. Znajomość no-

wego prawa w przedsiębiorstwach,
jest zdecydowanie zbyt mała. Nowe

przepisy zmierzają do stworzenia sy-
stemu krajowego obrotu licencjami
i wynalazkami. Inne obowiązujące
przepisy zdecydowanie jednak fawo-

ryzują zakup licencji i myśli tech-

nicznej za granicą. Zakupujący obcą
licencję znajduje się w o wiele lep-
szej sytuacji wobec przepisów 1 ogra-
niczeń dotyczących na przykład in-

westycji. Stąd ód wytworzenia na-

wyku szukania licencji najpierw w

krain — a więc od stworzenia wew-

nętrznego „rynku wynalazków"
dzieli nas jeszcze bardzo wiele.

O poprawie sytuacji świadczy jed-
nak stały wzrost liczby udzielanych
patentów, w tym patentów dla jed-
nostek zaplecza naukowego i roz-

wojowego gospodarki. W tych ostat-

nich niewykorzystywanie możliwości

wynalazczych personelu w minio-

nych latach było rażące. Szczególnie
szybki wzrost zanotowano w ostat-

nich dwu latach.

rok udzielone patentyrok

ogółem krajowe dla Jednostek
zaplecza n-t

1968 2210 1764 1010

19«» 26«» 2077 1139
1970 2621 2180 1243

1971 2674 2531 1421

1972 3847 3017 1791

We wszystkich przedsiębiorstwach
przemysłowych, placówkach nauko-

wych i organizacjach gospodarczych,
gdzie interesowałem się realiami ru-

chu wynalazczego, dostrzegłem jedno
wspólne, nader istotne zjawisko.
Tam, gdzie kierownictwa naczelne
i kierownictwa poszczególnych dzia-
łów rozumiały potrzeby, ale i jed-

• nocześnie obawy wynalazców; gdzie
kierownicy osobiście interesowali się
losem ważniejszych projektów —

tam realia owe przedstawiały się co

najmniej zadowalająco. Tam, gdzie
tego zainteresowania i zrozumienia
nie było, rzeczywistość pozostawiała
bardzo wiele do życzenia, mimo ko-

rzystnych warunków iormalno-
-prawnych. Potwierdza to tezę o ro-

snącym znaczeniu jakości i poziomu
przygotowania ludzi pracujących w

sferze, gdzie powstają innowacje, a

zwłaszcza ludzi, od których zależy
podejmowanie decyzji. Poprawa tej
jakości urastać będzie do miary za-

dania coraz poważniejszego.

USPRAWNIĆ NALEŻY SYSTEM
DOBORU I SELEKCJI KADR W
PLACÓWKACH NAUKOWYCH I
OPRZEĆ GO NA KRYTERIACH

PREFERUJĄCYCH ZDOLNOŚCI I
KONKRETNE OSIĄGNIĘCIA... Na-
LEŻY STWORZYĆ WARUNKI
SWOBODNYCH DYSKUSJI NAU-
KOWYCH I KRYTYKI ORAZ
PRZECIWSTAWIĆ SIĘ TENDEN-
CJOM DO TWORZENIA MONOPO-
LISTYCZNYCH UKŁADÓW PER-
SONALNYCH I PRZEDKŁADANIA
WŁASNYCH AMBICJI PONAD IN-

TERESY SPOŁECZNE (z uchwały
VI Zjazdu).

Zadanie stałej poprawy Jakości,
walorów ludzkich, moralnych i za-

wodowych kadr (nie tylko kierowni-

czych) w nauce, zadanie obiektywi-
zacji kryteriów, według których te

walory należy oceniać, jest chyba
najtrudniejszym zadaniem wynika-
jącym z uchwał VI Zjazdu 1 z po-
trzeb, jakie rodzi aktualna sytuacja.
Choć widać w ostatnim okresie

poprawę w stylu kierowania pla-
cówkami naukowymi i rozwo-

jowymi, poprawę systemu selek-

cji i powoływania kierowników i

dyrektorów, choć można wskazać

szereg placówek znakomicie kiero-

wanych o doskonale układających
się stosunkach międzyludzkich, to do

przełomu bardzo jeszcze daleko.

Wciąż nie udało się nie tylko zwal-

czyć, ale nawet w poważniejszym
stopniu naruszyć pozostałości nie-

sławnego „feudalizmu" i owych „mo-

nopolistycznych układów personal-
nych", zwłaszcza na wyższych uczel-
niach. Można je też odnaleźć w wie-
lu instytutach, nie tylko należą-
cych do Polskiej Akademii Nauk,
ale i do przemysłu.

Wiele też trzeba jeszcze uczynić
by doprowadzić do powszechności
swobodnej dyskusji i krytyki nauko-

wej. Przyczyną są tu nie zawsze

wspomniane „układy" l niechęć
zwierzchności do dyskutowania. Bar-
dzo często przyczyną zaniku dyskusji
i upadku szerszych — poza wąskimi
opłotkami dyscypliny — zaintereso-
wań pracownika nauki jest po pro-
stu brak czasu, brak swobodnej
chwili na spotkanie w szerszym gro-
nie i wymianę poglądów. Ta tenden-

cja — nader często obserwowana w

skądinąd zasłużonych placówkach —

jest nie mniej niebezpieczna.

Cytowany tu fragment uchwały
warto by zawiesić na niejednej
ścianie, nad niejednym biurkiem.

ORZECZNICTWO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZARZĄDCY BUDYNKU

ZA KRADZIE2

PRZYRZĄDÓW
MIERNICZYCH

ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zakład Energetyczny w N. wy»

stąpił na drogę postępowania ar-

bitrażowego przeciwko Spólriziel-
nl Mieszkaniowej z żądaniem za-

płaty odszkodowania za skradzio-
ne liczniki na klatkach schodo-

wych oraz zerwanie kilkudziesię-
ciu plomb ze skrzynek liczniko-

wych, znajdujących się na klat-
kach schodowych w budynkach
należących do Spółdzielni.

Pozwana Spółdzielnia odmówi-
ła zapłaty twierdząc, że nie ponosi
odpowiedzialności materialnej za

kradzież liczników przez osoby
trzecie. Równocześnie Spółdziel-
nia przypozwała do sprawy Pań-

stwowy Zakład Ubezpieczeń, l

którym łączyła Spółdzielnię umo-

wa ubezpieczenia odpowiedział*
noścl cywilnej.

Okręgowa Komisja Arbitrażo-
wa uwzględniła roszczenie Zakła-
du Energetycznego w stosunku do
Spółdzielni, natomiast oddaliła ]•
W stosunku do PZU z uwagi na to,
te w myśl warunków ubezpiecze-
nia PZU nie odpowiada za szkody
„powstałe wskutek zaginięcia,
kradzieży lub rabunku rzeczy".

Główna Komisja Arbitrażowa
rozpatrzywszy sprawę z odwoła-
nia Spółdzielni, orzeczeniem 8
dnia 17 listopada 1972 r. nr III-
-10619/72 podtrzymała stanowisko

OKA, wypowiadając następujący
pogląd prawny:

Odbiorca energii elektryczne!
bądź zarządca budynku odpowia-
dają za całkowite zabezpieczenie
przyrządów mierniczych, a w tym
również — za Ich kradzież.

W uzasadnieniu swego stano-
wiska GKA zaznaczvła m. in.:

„(...) Przepis § 6 ust. 1 pkt 4 (...)
zarządzenia Ministra Górnictwa
i Energetyki w sprawie warun-

ków dostarczania energii elektry-
cznej (Monitor Polski z 1970 r.

Nr 37, poz. 279-S.Z.) nakłada na

odbiorcę energii obowiązek zabez-

pieczenia przed zniszczeniem
i uszkodzeniem przyrządów mie-

rzących energię elektryczną, zain-

stalowanych w pomieszczeniach
odbiorcy, oraz do pokrywania
strat z tytułu uszkodzeń tych
przyrządów.

Podobny obowiązek dotyczy za-

chowania w stanie nienaruszo-

nym plomb nałożonych przez do-

stawcę na liczniki znajdujace się
poza pomieszczeniem odbiorcy
(§6ust.1pkt.5).

Jeżeli urządzenia elektroener-

getyczne odbiorcy lub liczniki

znajdują się poza pomieszczenia-
mi odbiorcy (na klatkach schodo-

wych), do przestrzegania powoła-
nych wyżej obowiązków zobowią-
zany jest zarządca budynku, W

którym te \i rządzenia się znajdu-
ją($6ust.2).

W świetle powołanych przepi-
sów, skoro odbiorca energii elek-

trycznej względnie zarządca bu-

dynku odpowiada za szkody spo-
wodowane zniszczeniem i uszko-
dzeniem przyrządów mierniczych,
to w przyjętym przez OKA stano-

wisku, że odpowiada on również
za ich kradzież, nie można dopa-
trzyć się naruszenia wykładni'
tych przepisów. Z Intencji powo-
łanych przepisów wynika, że od-
biorca energii elektrycznej
względnie zarządca budynku od-

powiada za całkowite zabezpie-
czenie przyrządów mierniczych, a

skoro odpowiada za zniszczenie —

tym bardziej odpowiada za ich
kradzież.

Błędne są wywody odwołania o

korelacji powołanych przepisów
zarządzenia Ministra Górnictwa
1 Energetyki z przepisami ogól-
nych warunków ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej. Prze-

pisy te są od siebie zupełnie nie-
zależne I zakres ochrony ubezpie-
czeniowej udzielanej przez PZU,
określony umownie w oparciu o

ogólne warunki ubezpieczenia, nie
może wywierać wpływu na obo-

wiązki ubezpieczonego, wynikają-
ce z Innych obowiązujących prze-
pisów prawa

"

KIEDY INWESTOR
NIE ODPOWIADA

ZA WSTRZYMANIE ROBOT

Wobec przerwania przez Dy-
rekcję Inwestycji Miejskich, jako
inwestora, wykonywania robót na

budowie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Miejskiego, jako ge-
neralny wykonawca, wystąpiło z

roszczeniem przeciwko Dyrekcji
na drogę postępowania arbitrażo-

wego.

Okręgowa Komisja Arbirażowa
uznała roszczenie za częściowo
uzasadnione i zasądziła na rzecz

wykonawcy karę od Dyrekcji In-

westycji Miejskich.
Główna Komisja Arbitrażowa

rozpoznawszy sprawę w trybie
odwoławczym, dnia 16 listopada
1972 r. nr 11-1088/72 orzeczenie
OKA zmieniła i roszczenie wyko-
nawcy oddaliła, wychodząc z na-

stępującego założenia prawnego:
Jeżeli ujawnione zostaną wła-

ściwości terenu, których nie moż-
na było przewidzieć ani im zapo-
biec, wówczas inwestor nie ponosi
odpowiedzialności za wstrzymanie
robót budowlanych.

W uzasadnieniu GKA zaznaczy-
ła:

„Fakt przerwania wykonywa-
nia robót na budowie przedmio-
towego budynku jest niesporny.
Również niesporne jest, że przer-
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wanie wykonania robót nastąpiło
na polecenie pozwanego inwesto-

ra, a spowodowane zostało poja-
wieniem się szczeliny w wykopie
pod budynek.

Pozwany inwestor trafnie za-

rzuca, że w świetle postanowień
§ 67 ust. 1 o.w.r.i. wolny jest od

obowiązku zapłaty dochodzonej
przez powodowego wykonawcę
kary umownej. W myśl postano-
wień tego przepisu strona, która
nie wykonała umowy lub wyko-
nała ją nienależycie, obowiązana
jest wyrównać drugiej stronie

spowodowane tym straty, chyba
że niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy jest następ-
stwem okoliczności, za które stro-

na zobowiązana nie odpowiada, a

taki przypadek miał miejsce wła-
śnie w niniejszej sprawie.

Jak już wyżej wskazano, przy-

czyną, wskutek którejś pozwany-
inwestor polecił przerwać wyko-
nywanie robót na budowie bu-

dynku było pojawienie się szczeli-

ny. Z opinii geologiczno-górni-
czej, opracowanej na zlecenie

Okręgowej Komisji do Spraw
Szkód Górniczych wynika, że

przyczyną powstania szczeliny nie

są ani ogólne ruchy tektoniczne,
ani wpływy eksploatacji górni-
czej, lecz że szczelina ta, nie da-

jącego się wyjaśnić pochodzenia,
zawsze istniała i że została odkry-
ta wykopami pod fundamenty,
przy czym — zdaniem ekspertów
— jest to zjawisko nadzwyczajne,
którego istnienia nie można było
przewidzieć. Ponadto z ustaleń

zawartych w tej opinii wynika, że

pozwany inwestor podjął decyzję
co do realizacji budowy budynku
w oparciu o projekt, uwzględnia-
jący ustaloną kategorię zagroże-
nia dla terenu i przewidujący od-

powiednie zabezpieczenie budow-
li. Co więcej, pozwany inwestor

przekazał do biura projektów da-
ne wyjściowe, dotyczące odkształ-
ceń terenu, definiując większe je-
go deformacje, co spowodowało
zwiększenie stopnia zabezpiecze-
nia projektowanej budowli.

Jak więc z powyższego wynika,
szczelina, która wystąpiła w wy-
kopie, jest zjawiskiem, którego —

według oceny eksperta z dziedzi-

ny geologiczno-górniczej — nie
można było przewidzieć. Powsta-
nia tego zjawiska pozwany rów-
nież nie zawinił; przeciwnie, jeśli
chodzi o projekt — dochował naj-
wyższej stosownej do okoliczno-
ści staranności, jak wreszcie —

mimo dołożenia staranności —

powstałej przeszkody, powodują-
cej przerwanie robót, nie zdołał

przezwyciężyć.
W świetle przepisu § 67 ust. 1

o.w.r.i . okoliczności te stanowią
podstawę do zwolnienia inwestora
od odpowiedzialności za wstrzy-
manie robót.

W tym stanie rzeczy odwołanie

pozwanego inwestora jest zasad-
ne zarówno w świetle postano-
wień powołanych wyżej przepi-
sów, jak i w świetle zasad orzecz-

nictwa arbitrażowego (uchwała
Hr 2/58 Kolegium arbitrażu GKA
z 17.IV.1958 r. — PUG 1958 nr 6,
s. 234, teza I)."

ftęWE PRZEPISY

^RZĄDZENIA
WYKORZYSTANIE

POWIERZCHNI
MAGAZYNOWYCH

Przewodniczący Państwowej
Rady Gospodarki Materiałowej
zarządzeniem z dnia 4 sierpnia
1973 r. (Monitor Polski Nr 35, poz.
216) ustalił zasady wykorzystywa-
nia okresowo wolnych powierz-
chni magazynowych, ogłoszone
jako załącznik do zarządzenia.

Zasady dotyczą wykorzystania
okresowo występujących wolnych
powierzchni magazynowych w

magazynach eksploatowanych
przez jednostki gospodarki uspo-
łecznionej (handlowe i produk-
cyjne).

Chodzi o udostępnienie wspo-
mnianych powierzchni magazyno-
wych na magazynowanie zapasów
innych jednostek gospodarki u-

społecznionej, w których wystę-
pują niedobory powierzchni ma-

gazynowych wskutek: sezonowe-

go nie planowego spiętrzenia za-

pasów, wypadków losowych i in-

nych przyczyn uniemożliwiają-
cych zmagazynowanie zapasów
we własnych magazynach.

Jednostki posiadające przez
okres ponad 3 miesiące wolne po-
wierzchnie magazynowe co naj-
mniej 200 m2 powinny zgłosić te

powierzchnie przedsiębiorstwu
„Państwowe Magazyny Usługo-
we", natomiast jednostki gospo-
darki uspołecznionej posiadające
okresowo niedobory powierzchni
magazynowych mogą zwrócić się
do tegoż przedsiębiorstwa o wska-
zanie możliwości i sposobu za-

spokojenia ich potrzeb.
Wolne powierzchnie magazyno-

we udostępniane są odpłatnie na

warunkach zawartej między za-

interesowanymi jednostkami u-

mowy.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

SPROSTOWANIE

W artykule M. Borowego pt. „A
Jednak symptomy intensywnego
wzrostu", ŻG 39/73 w pkt. 1 przed-
ostatni ustęp: ...,.na który oddzia-
ływają źródła wzrostu gospodarcze-
go mające charakter endogeniczny
(zewnętrzny) i jak również egzo-
geniezny (wewnętrzny)..." powinien
brzmieć: na który oddziaływają
źródła wzrostu gospodarczego mają-
ce charakter endoger.lczny (we-
wnętrzny) i jak również egzoge-
nlczny (zewnętrzny)..."

Mamy za sobą połową planu pięcioletniego na lata
1971-1975, planu o szczególnym znaczeniu ze wzglę-
du na to, że przekłada on na język zadań ekonomicz- .

nych, bilansów i proporcji założenie i cele nowej po-
lityki społeczno-ekonomicznej, zapoczątkowanej
przez VII i VIII Plenum Komitetu Centralnego ubiegłej
kadencji i określonej w postaci rozwiniętej strategii
w luchwale VI Zjazdu. Bieżący plan 5-letni powstał w

złożonych warunkach. Składały się na nie skutki i de-
terminanty poprzedniej polityki w postaci licznych
napięć i dysproporcji, ujawnione w sposób skumulo-
wany a tłumione poprzednio latami potrzeby spo-
łeczne, doraźne rozwiązania zawarte w nowej kon-
strukcji planu rocznego na rok 1971 oraz założenia
bardziej długofalowe strategii rozwoju na całą de-
kadę Jat siedemdziesiątych.

OPRACOWANIE
operatywnej

koncepcji planistycznej dla re-

alizowania nadrzędnego celu

nowej polityki społeczno-ekonomicz-
nej — systematycznej poprawy wa-

runków bytowych, socjalnych i kul-

turalnych społeczeństwa — było nie-
zmiernie trudne. Stosunkowo łatwo

jest bowiem, nawet startując w wa-

runkach gospodarki odwróconej pod
względem strukturalnym „plecami"
do potrzeb społecznych, zastosować

taktykę doraźnego, krótkookresowe-

go wzrostu konsumpcji. Jest to jed-
nak taktyka oparta na krótkich no-

gach. która bardzo s^.vbko wymaga
trąbienia na odwrót. Mieliśmy z nią
w istocie rzeczv do czynienia w la-
tach 1956—1957. jeśli nie wdawać
sie w specyfikę tego okresu. Znako-
micie trudniej natomiast tworzyć
warunki dla systematycznej poprs-
wy warunków życiowych. Oznacza
to bowiem konieczność wzrostu środ-
ków materialnych w takiej skali,
aby starczyło ich i na wzrost kon-

sumpcji bieżącej i na stworzenie
warunków zaspokojenia potrzeb
przyszłych, to znaczy na inwestycje.

Równoległość działania na rzecz

potrzeb Drzyszłych i bieżących —

zapewniając harmonijność rozwoju
oznacza zarazem wielorakość celów,
co mnoży wymagania zarówno w o-

kresie konstrukcji planu, jak i W
trakcie jego realizacji. Każda jedno-
stronność byłaby tu łatwiejsza dla

realirptorów... i trudniejsza dla spo-
łeczeństwa.

Dlatego też pierwszym imperaty-
wem przy formułowaniu koncepcji
bieżącego planu pięcioletniego było
zdecydowane przyspieszenie dyna-
miki rozwoju gospodarczego, wygo-
spodarowanie większych środków, a

tym samym większej swobody w

ich rozdziale na potrzeby teraźniej-
szości i przyszłości. Z tym przysło-
wiowym bochenkiem rzecz się ma

tak, że chodzi nie tylko o to, jak
się go dzieli, ale i jak wielki został
on wypieczony. Im większy, tym
łatwiej dzielić, bo każda kromka

jest większa.
Drugie założenie to usuwanie dy-

sproporcji i aktywne kształtowanie

bardziej nowoczesnej struktury go-
spodarki narodowej. W pierwszych
latach z głównym akcentem na lep-
sze dostosowanie ogólnych proporcji
produkcji do rosnącej, aktywnej roli

konsumpcji w procesie reprodukcji
rozszerzonej. W latach końcowych,
w związku z określonymi już przez

nową politykę kierunkami inwesto-
wania — z położeniem akcentu na

zapoczątkowanie bardziej głębokich
przemian strukturalnych, zwłaszcza
w przemyśle, z uwzględnieniem ja-
kościowych już zmian w strukturze

zapotrzebowania ludności oraz peł-
niejszego wykorzystania możliwości

międzynarodowego podziału pracy,
zwłaszcza w ramach RWPG.

Trzecie założenie, to — obok lep-
szego zdyskontowania ekstensyw-
nych czynników rozwoju i prostych
rezerw — coraz mocniejsze urucha-
mianie jakościowych rezerw rozwo-

ju, uzyskanie zdecydowanej po-

prawy efektywności gospodaro-
wania na wszystkich odcinkach:

wydajności pracy. wykorzystanie
surowców, produktywności majątku
produkcyjnego. Działanie tych in-

intensywnych, efektywnościowych
czynników powinno najpierw wspie-
rać dvnamike uzyskiwaną z wyko-
rzystania rezerw prostych, a na-

stepnie stopniowo przejmować fun-
kcje napędzania rozwoju społeczno-
gospodarczego. To założenie zostało

powiazane z zadaniami doskonale-
nia i unowocześnienia systemu kie-
rowania i zarzadzania gospodarką.

W uchwale Sejmu te podstawowe
cele. a zarazem i kierunki polityki
społeczno-gospodarczej zostały spre-
cyzowane następująco:

• zapewnienie wszechstronnego
rozwoju socjalistycznego społeczeń-
stwa ze szczególnym uwzględnie-
niem poprawy poziomu życiowego,
socialnego i kulturalnego ludności,

• osiągnięcie wydatnego wzrostu

pienieżnych dochodów ludności, re-

alizowanego przez zwiększenie płac
realnych pracowników zatrudnio-

nych w gospodarce uspołecznionej
0 18 proc. oraz zwiekszenie w zbli-

żonym temnip dochodów realnvch
ludności rolniczej, przeznaczonych
na konsumpcje, a także przez po-
ważne zwiekszpnie socialnych świad-
czeń pieniężnych Państwa,

® zapewnienie pełnego, a zara-

zem racjonalnego zatrudnienia dla

całego przyrostu ludności w wieku
zdolności do pracy, ocenianego na

okojo 1.8 miliona osób,
• szerokie unowocześnienie gos-

podarki narodowei, dynamizowanie
1 przyśpieszenie jej rozwoiu oraz u-

suwanie istniejących napięć i dys-
proporcji.

• stwarzanie podstaw pod dal-

szy, szybki i efektywny rozwój spo-
łeczno-ekonomiczny kraju.

Mamy tu zwięźle wyłożone i pod-
stawowe cele — zadania i społecz-
no-polityczne ujecie metody ich re-

alizacji: wskazanie na wzajemne u-

warunkowanie wzrostu poziomu ży-
ciowego i wzrostu aktywności gos-
podarczej. Najbardziej zaś bezpo-
średnio, w soosób najbardziej zro-

zumiały, wykłada się ten związek
przez mocne uzależnienie od siebie

dynamiki wydajności pracy i płac
realnych. Dlatego też wydatny
wzrost płac realnych uznany zo-

stał i w uchwale VI Zjazdu i w

koncepcji planu na lata 1971—1975
za główna drogę poprawy poziomu
życiowego ludności.

Co można powiedzieć o przebie-
gu realizacji planu pięcioletniego o-

becnie, pod koniec trzeciego roku?
Które elementy koncepcji udało
nam się w pełni przekształcić w

cym wyprzedzeniem. Ostatni szereg
tabeli jasno informuje, że w sposób
zdecydowany przełamana została
wieloletnia tendencja ślamazarnego
wzrostu płac. Przyjęty dla pięcio-
latki średnioroczny wzrost (3.4 proc.)
już oznaczał prawie podwojenie
tempa, uzyskanego w minionym
piecioleciu. W ciągu dwóch lat wy-
niósł on w rzeczywistości ok. (3 proc.
średniorocznie. W roku bieżącym
dotychczasowe temoo' wzrostu płac
realnych zostanie na pewno utrzy-
mane. Oznacza to, że w ciągu trzech
lat nłace realne zwiększą się co naj-
mniej o 19 proc., co oznacza pełne
wykonanie zadań, przewidzianych
na całe pięciolecie. Jest to wzrost

osiągnięty porrzednio w dziesięcio-
leciu 10BI—1970. „

Uzyskiwane tempo wzrostu płac
realnych, choć wysokie, nie wyma-
gałoby tak silnego akcentowania,
gdvby nie fakt. że jest ono realizo-
wane równolegle z zadaniem pełne-
go zatrudnienia najwyższego przy-
rostu rąk do pracy. Średnioroczne
tempo wzrostu zatrudnienia bvło w

labach 1971—1972 wvższe (3 7 proc.)
niż w minionvm piecioleciu (3.4
n^or V a wszvstW) wskakuje na to,
że w bieżącym roku ulegni» ono dal-
szemu przyśpieszeniu. Właśnie na

tle konsekwentnego realizowani
zasad" rełno^o zatrudnienia uzyski-
wane w trzvlepiu temDO wzrostu nłac

realnych uznać można za bezprece-
densowe.

W latach 1956—1958 tempo wzro-

stu płac realnych było również wy-
sokie. Zatrudnienie jednak zwięk-
szyło się w ówczesnym trzvleciu za-

ledwie o ok. 360 tys. W latach zaś
1971—1972 wzrost zatrudnienia wy-
niósł już ok. 740 tys. osób, a w I

półroczu br. dalsze 414 tys. osób.
Można więc szacować, że w ciągu
trzech lat bieżącego pięciolecia przy-
rost zatrudnienia jest trzy razy

większy, niż w pierwszych trzech la-
tach pięciolecia 1956—1960. Na tym

się ona w latach 1971—1972 na śred-

niorocznym poziomie 7,2 proc., pod-
czas gdy w latach 1966—1970 w gra-
nicach 4 proc.

Jeżeli porównać wzrost wydajno-
ści pracy (w latach 1986—1970 —

4.1 proc., w latach 1971—1972 —

7.2 proc.) oraz płacy realnej (odpo-
wiednio 1,9 proc. i 6 proc.) zauwa-

żymy również nowe ukształtowanie

relacji, jeśli chodzi o stopień opła-
cania wzrostu wydajności pracy.
Naprowadza to na jedną z istotnych
dźwigni wzrostu wydajności pracy
w bieżącym pięcioleciu, którą jest
wyższy stopień opłacenia wzrostu

wydajności pracy. Zamiast wzrostu

płac realnych o 0,46 proc. za 1 proc.
wzrostu wydajności pracy, jak to

miało miejsce w latach 1966—1970
— wzrost płac o 0,83 proc. za 1 proc.
wzrostu wydajności.

Zmiana w stosunku do przeszłości
jest zasadnicza po obu stronach —

wydajności i dochodów z pracy. Jed-
nakże ze względu na lawinowo na-

rastające potrzeby chciałoby się wię-
cej. Dotyczy to już roku bieżącego
i lat następnych, co uzasadnione jest
narastającym tempem wzrostu tech-

nicznego uzbrojenia pracy, poczyna-
jąc od roku 1972.

Przy wszelkich zastrzeżeniach (wy-
nikających ze złożoności związku
między dynamiką płac i wydaj-
ności w skali masowej, włącza-
jąc również w rozumowanie zda-

rzające się fakty wzrostu płac
nieuzasadnionego prawidłowymi re-

lacjami ekonomicznymi) można od-

powiedzieć chyba pozytywnie na po-
stawione uprzednio pytanie: czy zda-

je w praktyce egzamin najogólniej-
sze założenie nowej polityki gospo-
darczej, że wzrost płac i konsumpcji
jest siłą napędową rozwoju gospo-
darczego. Przestano się obawiać

przekraczania' norm, osiągania wy-
sokiej wydajności, bo jak się to po-
pularnie mówi, „teraz opłaca się pra-
cować".

działach, jak również ich udział pro-

centowy w tym przyroście.

Tabela II

Przyrost doćhodu narodowego w latach
1971—1972 (łącznie) w mld xl w cenach

bieżących (realizacji)

PIĘCIOLATKA NA PÓŁMETKU

EFEKTY
PRZYŚPIESZENIA

JAN GŁÓWCZYK

praktykę gospodarowania, a które

wymagają nadal mozolnego, uparte-
go wysiłku, aby koncepcja zamknę-
ła się w owocującą społecznie ca-

łość? Czy zdało egzamin życia zało-
żenie najogólniejsze, wyrażane naj-
prościej w formule — konsumpcja
celem i dźwignią rozwoju gospo-
darczego?

Dla pełnej odpowiedzi na te pyta-
nia potrzebne są i będą miały miej-
sce — analizy i oceny bardziej kom-

petentne od publicystyki. Każdy z

nas, uczestników pogrudniowego o-

żywienia politycznego i gospodar-
czego, ma w dodatku dwie jak gdy-
by miary ogromnie wartkich, głębo-
kich przemian w żvciu kraju: tę
wspólną, będącą odbiciem, syntezą
przekształceń w svtuacji poszczegól-
nych grup zawodowych, regionów,
kolektywów pracy i indywidualną,
która nie musi sie pokrywać z sy-

tuacją całości. Warto jednak skon-
frontować własne wrażenia i oceny
ze spojrzeniem całościowym, z rzu-

tem oka na to. co się zmieniło w

naszej gospodarce. Jakby bowiem
nie były anonimowe, uniformizujace
niekompletne wskaźniki i ujęcia
statystyczne, pozwalają jednak spoj-
rzeć z dystansu, z lotu ptaka na ma-

sowe procesv społeczno-gospodarcze.
Statystyka likwiduje bowiem indy-
widualność. ale zarazem informuje
o ruchu zbiorowości. Posłużmy się
wiec statystyka, aby się w tym ru-

chu umiejscowić.

Popatrzmy na tabelę P). Pod

stawowy cel planu — wydatne przy-

śpieszenie tempa wzrostu plac real-

nych jest realizowany z daleko idą-
Tabela I

polegała obecnie trudność i na tym
polega sukces aktualnej polityki
wzrostu płac realnych.

Przekraczanie założeń planu w

zakresie płac realnych, przy dyna-
micznym (nie zawsze zresztą w peł-
ni racjonalnym) wzroście zatrudnie-
nia i w połączeniu z realizowanym
programem regulacji płac (w tym
podwyżka płac najniższych oraz rent
i emerytur), wyraziło się w bardzo

wysokim tempie wzrostu dochodów

pieniężnych ludności. Tempo to zo-

stało dodatkowo zdopingowane przez
bardzo wysoki wzrost dochodów lud-
ności rolniczej z tytułu sprzedaży
produktów rolnych (21 proc. śred-
niorocznie w latach 1971—1972) —

co jest niesłychanie korzystnym
przejawem korekt polityki rolnej.
W rezultacie średnioroczny wzrost

przychodów pieniężnych całej lud-
ności daleko wykracza nie tylko poza
tempo ubiegłego pięciolecia, ale
i tempo przyjęte uprzednio w pla-
nie pięcioletnim. To cieszy, ale
i stwarza problemy, do których póź-
niej wrócimy.

Czy uzyskany wzrost płac i do-

chodów, który tylko pozytywnie
ocenić można z punktu widzenia

potrzeb ludności daje pełny efekt
zwrotny w postaci oddziaływania na

dynamikę produkcji? Pełna odpo-
wiedź na to pytanie wymagałaby
bardziej głębokiej analizy nie ogra-
niczonej zresztą tylko do wyników
statystycznych dwóch lat. Jednym
z uchwytnych elementów jest jed-
nak wyraźne przyspieszenie dynami-
ki społecznej wydajności pracy w

całej sferze produkcji materialnej.
Według danych GUS, kształtowała

Średnioroczna
tempo
wzrostu

I półrocze
1973
(I półrorze
1972 = 100)

Średnio-
roczne

tempo

Wyszczególnienie

1966—1970 1971—1972

I półrocze
1973
(I półrorze
1972 = 100)

wzrostu
wg planu
5-letniego
na lata
1971—1975

Produkcja globalna
przemysłu uspołecznionego 8,3

grupa A 9,3
grupa B 6.6
Produkcja globalna rolnictwa 1,8
Produkcja budowlano-montażowa 7,4
Sprzedaż detaliczna 7,1

9,5
9,1

10.4
5.8

12,3
9.9

U,S

21,9
11,8

8.5
8.6
8,2
3,6—3,9

8,2
7,3

Dochód narodowy (wytworzony) 6,0 9,1* 7,0

Eksport
Import

9,7
9,0

13,1
16,6

15,5
23,8

9,2
9,8

Dochód narodowy podzielony 5,7 11,4 . 7,1
Akumulacja

w tym inwestycje netto
Nakłady inwestycyjne ogółem
(brutto)
Spożycie ogółem
przychody pieniężne ludności
fundusz płac
w gosp. uspołecznionej

6.5
9.2

8.2
5.6
7.3

7,6

18,3
18,7

15,3
8.2

12,2

10,1

23,0

13,0

11,6 ')

7,9
8,1

7,9
6,9
7,8

7,3

Płaca realna 1,9 6.0 3,4

<) osobowy fundusz płac

Bylibyśmy jednak niesprawiedliwi,
próbując wszystko przeliczyć na pie-
niądze. Punktem wyjścia dla dźwig-
ni ekonomicznych i czynnikiem stale
z nimi skojarzonym był i jest nowy
klimat polityczny, chęć do pracy
wzmagana przez postęp i otworzoną
perspektywę postępu we wszystkich
dziedzinach naszego życia — nie tyl-
ko w sferze materialnej. Te niewy-
mierne, ale jakże silnie działające
czynniki rozwoju, stosowane nie za-

miast, lecz wraz z zainteresowaniem

materialnym, tkwią u podstaw prze-
stawiania gospodarki na wysokie
obroty.

Przyspieszenie rozwoju społeczno-
-gospodarczego, które jest rezulta-
tem zwrotu w polityce gospodarczej
na rzecz poziomu życiowego ludności
i które zarazem stanowi podstawę
wzrostu tego poziomu, uzyskane zo-

stało we wszystkich podstawowych
dziedzinach produkcji materialnej —

w przemyśle, rolnictwie, budowni-

ctwie, w handlu.

Zasadnicza zmiana nastąpiła w

strukturze produkcji przemysłu w

kierunku wzrostu udziału produkcji
środków konsumpcji (grupa B). Po
raz pierwszy bowiem od lat śred-
nioroczne tempo wzrostu produkcji
środków konsumpcji w przemyśle
jest wyższe, niż tempo wzrostu

środków produkcji (10,4 proc. gru-
pa B, 9,1 proc. grupa A). Jest to

bardziej decydująca zmiana niż

zwiększenie ogólnego tempa wzros-

tu produkcji przemysłowej. Przeła-
manie bowiem zastarzałej tenden-

cji spadku udziału grupy B w ca-

łości produkcji przemysłowej otwo-

rzyło (wraz z rolnictwem) drogę do

przyśpieszenia wzrostu płac real-

nych.
W latach 1971—1972 uzyska-

liśmy 9 proc. tempo średniorocz-

nego wzrostu dochodu narodo-

wego (wytworzonego), a wyniki
pierwszego półrocza br. wskazu-

ją, że tempo w tych granicach bę-
dzie dotyczyć trzech lat bieżącego
pięciolecia. Jest to tempo o 3 proc.,
a więc o 1/2 szybsze, niż w latach
1966—1970 (średniorocznie 6 proc.),
a sięgając dalej wstecz, o 3 proc.
wyższe od osiąganego w całym dzie-

sięcioleciu 1961—1970. W tym minio-

nym dziesięcioleciu tylko raz, w- roku

1968, zostało osiągnięte tempo zbli-
żone. Uzyskane rezultaty są również
o 2 proc. wyższe od założeń planu
pięcioletniego.

Jaki udział w tym przyspieszeniu,
a więc w przyroście dochodu naro-

dowego miały dotychczas poszczegól-
ne działy produkcji materialnej?
Najogólniejszą informację na ten te-

mat ułatwi tabela II, w której wy-

liczyliśmy w mld zł w cenach bie-

żących przyrost produkcji czystej w

latach 1971—1972 we wszystkich

Działy produkcji Przyrostprodukcjiczystejwmldzłmaterialnej Przyrostprodukcjiczystejwmldzł m
S11So

Przemysł 61,2 31,0 >)
Rolnictwo 49,2 25,0

19.0Budownictwo 37,8
25,0
19.0

Leśnictwo 2,9 1,3
Transport 1 łączność 13,9 7,0
Handel 31,3 18,0
Pozostała produkcja 1,6 0,7
Dochód narodowy

100ogółem (przyrost) 197,9 100

«) w cenach stałych 1971 r. udział prze-
mysłu w przyroście dochodu narodowe-
go Jest znacznie wyższych bo ok. S2 proc.,
niższy Jest natomiast udział rolnictwa
(ok 12 proc.); udział pozostałych dzia.
łów' produkcji materialnej nie ulega
Istotnym zmianom; ceny bieżące (reali-
zacji) lepiej wyrażają realne procesy
ekonomiczne, niż ceny stale.

Decydującą rolę odegrał tu wzrost

produkcji czystej w przemyśle i w

rolnictwie. W rolnictwie dlatego, że
chociaż jego udział w dochodzie na-

rodowym jest niewielki (ok. 16 proc.),
nastąpił wręcz skokowy wzrost pro-
dukcji, zwłaszcza czystej, w porów-
naniu z minionym pięcioleciem. W

przemyśle z tego powodu, że przy-
rost produkcji był wydatny, a udział

jego w dochodzie narodowym wyno-
si ok. 50 proc. Łącznie rolnictwo
i przemysł (którego produkcja czy-
sta uzależniona jest w niemałej mie-
rze od wyników przemysłu spożyw-
czego, a więc pośrednio od rolni-

ctwa) złożyły się łącznie na ponad
50 proc. przyrostu dochodu narodo-

wego w latach 1971—1972. Istotny
był również wkład budownictwa
1 handlu (łącznie 35 proc.).

Warto sobie przy okazji uświado-

mić, jaka jest różnica między 6 proc.
tempem wzrostu dochodu narodo-

wego (średnia w dziesięcioleciu
1961—1970) i obecnie uzyskiwanym
9 proc. tempem wzrostu. Przy 6 proc.
tempie wzrostu dochodu narodowego
uzyskalibyśmy jego przyrost w cią-
gu 2 lat o 12.5 proc. w stosunku do
r. 1970 (dochód narodowy 749 mld

zł). Wystarczyłoby to zaledwie na sfi-
nansowanie w tym samym okresie
2 lat nakładów na inwestycje netto

(92 mld zł), przy zerowym wzroście

spożycia i rezerw; lub na sfinanso-
wanie wzrostu spożycia (101,7 mld zł)
przy całkowitym zahamowaniu na-

kładów inwestycyjnych, z zatrzyma-
niem już prowadzonych budów, z

budownictwem mieszkaniowym włą-
cznie.

Są to porównania abstrakcyjne,"
ale przecież w jakimś stopniu po-

uczające. Ilustrują one po prostu, co

oznacza, również w sensie społecz-
nym, wolne i przyspieszone tempo
wzrostu dochodu narodowego. Pro-

centy i wskaźniki, to jest rzeczywi-
ście w jakimś stopniu statystyczna
abrakadabra. Jednakże realne, wy-
pracowane miliardy złotych, produk-
ty, które je wyrażają, są to już wiel-
kości uchwytne, które tym łatwiej
dzielić między różne potrzeby, bie-

żące i przyszłe, produkcyjne i kon-

sumpcyjne, im jest ich więcej.
W latach 1971—1972 nastąpiło

również wydatne przyśpieszenie _
o-

brotów handlu zagranicznego po
stronie eksportu i jeszcze szybsze
po stronie importu (patrz tabela I).
W rezultacie możliwe było szybsze
średnioroczne tempo wzrostu do-
chodu narodowego podzielonego
(11.4 proc.), niż dochodu narodo-

wego wvtworzonego w kraju (9,1
proc.). Polityce wzrostu obrotów w

handlu zagranicznym sprzyjał ko-

rzystny układ cen na rynku świa-

towym towarów przez nas ekspor-
towanych i importowanych. Ceny
towarów przez nas eksportowanych
rosły bowiem szybciej, niż ceny to-

warów importowanych. Wskaźnik
tzw. „terms of trade" kształtował
sie następujaco: 1969 r. — 100.1;
1970 r. — 102.4; 1971 r. — 106,6;
1972 r. — 109.1 . Walory aktywnej
polityki gospodarczej polegają nie

tylko na umiejętnym wychodzeniu
z trudności, na uruchamianiu no-

wych sił napędowych, ale i na

dyskontowanie korzystnych warun-

ków zewnętrznych, niezależnych od
tei polityki: w handlu zagranicz-
nym, w produkcji rolniczej, jak i
w innych dziedzinach.

Sumując można więc z pełnym
uzasadnieniem stwierdzić, że wspom-
niane na wstępie pierwsze założenie

polityki gospodarczej — zdecydowane
przyśpieszenie dynamiki rozwoju
gospodarczego — jest z powodze-
niem w tempie ponadplanowym re-

alizowane i w pierwszej połowie
pięciolatki stanowiło główne źródło

przyśpieszonej również realizacji
celów społecznych. Akcentując to

mocno trzeba jednak brać pod u-

wagę, że proste rezerwy wzrostu"

dynamiki będą się w drugiej poło-
wie pięciolecia stopniowo wyczer-
pywały. Tym większego znaczenia

nabierają dwa dalsze założenia —

unowocześniania struktury gospo-
darczej i poprawy efektywności go-
spodarowania. Konsekwentne wdra-
żanie w praktyce gospodarowania
tych założeń jest nie tylko warun-

kiem utrzymania wysokiej dynami-
ki wzrostu, ale i nadania mu no-

wych jakościowych cech. W tei pła-
szczyźnie pozostało nam jeszcze
wiele do zrobienia, ale o tym już
w oddzielnym artykule.

') Wszystkie dane w artykule pochodzą
z Rocznika Statystycznego GUS 1973, *

miesięcznych biuletynów statystycznych
GUS, z Uchwały Sejmu o planie gospo-
darczym na lata 1971—197.1 z komunika-
tów GUS o wykonaniu planów gospodar-
czych, względnie obliczone zostały na

podstawie tych źródeł.

STRONA 8 ŻYCIE GOSPODARCZE Nr 40 (1151) 7.X.1973 r.



KULTURA NAS
NIE RUJNUJE
ALE

ERNEST
SKALSKI

••#
.. .wcale stąd nie wynika, że możemy się nie przejmo-
wać wydatkami na nią i rezygnować z racjonalnej
polityki finansowej w tej ważnej dziedzinie naszego
życia. Z tego, że faktyczne wydatki publiczne (po
uwzględnieniu dochodów) wynoszą około półtora
miliarda złotych*), czyli niewiele w skali kraju, i z te-

go, że nie pieniądz jest głównym warunkiem jej
rozwoju — nie należy wyciągać wniosków, iż progra-
mowo niekomercjalne podejście do spraw kultury
może programowo tolerować niegospodarność.

PRZEDE
wszystkim, niezależnie

od ich wielkości, są to pieniądze
publiczne, przeznaczone na roz-

wój określonych, wysoko cenionych
wartości społecznych. Nie można do-

puścić do ich marnowania, do tego,
aby pod szyldem popierania kultury
tolerowane były takie rzeczy, jak
nieudolność, niedbałość, hochsztap-
lerstwo Postulat ten dotyczy wszy-
stkich dziedzin życia, ale tu nabiera

dodatkowego znaczenia. Złe wyniki
gospodarcze w takim na przykład
skupie żywca są rzeczą jawnie i nie-
dwuznacznie karygodną. W działal-
ności kulturalnej zaś — co w prak-
tyce zdarza się — można się powo-
ływać na racje nadrzędne, na ko-
nieczność finansowania, na nieko-

mercjalne podejście, czyli na spra-
wy słuszne. Ale ta argumentacja w

zasadzie słuszna, nie może być na-

dużywana Musimy wyraźnie wie-

dzieć, co, dlaczego i w jakich roz-

miarach powinno być w kulturze do-

finansowywane.

Gospodarność w kulturze może dać
środki na jej dofinansowanie i przy-

śpieszony rozwój. Dopuszczenie do

nieuzasadnionych i nadmiernych
strat powoduje zaś cięcia, które choć
może niezbyt są wielkie w żywej
gotówce — w skali całej gospodarki
— dla takiej dziedziny jak» kultura

okazują się zwykle bolesne.

Nie znajduje się to bynajmniej w

sprzeczności z programowo nieko-

mercjonalnym podejściem do spraw
kultury. Jej związek z finansami jest
mechanizmem działającym w spo-
sób bardzo złożony. Wbrew bowiem
utartym poglądom pięknoduchów,
sytuacja nie wygląda tak, że praw-
dziwe wartości kulturalne wymagają
tylko nakładów, a dochody przynosi
jedynie sznura. Życie jest bardziej
skomplikowane. O wiele częściej
dobra kultuia właściwie upowszech-
niana przynosi niemałe zyski, które
w dodatku bywają nieodzowne dla

jej należytego funkcjonowania, a

mecenat na siłę, polecający na lek-
ceważeniu tych zysków i uporczy-
wym ładowaniu pieniędzy, bardziej
mógłby kulturze niż . finansom za-

szkodzić. Zupełną zaś b*durą z każ-

dego punktu widzenia jest dopłaca-
nie do szmiry, co niestety często ma

miejsce.

DOPŁACAĆ DO KLOSSA?

Na całym - świecie kino albo jest
dochodowym interesem, albo go nie
ma. Oczywiście, może się zdarzyć, że
trzeba czasem do te.io interesu do-

łożyć. Raz to jest niewypał artystycz-

ny, raz próba nadmiernie artystycz-
na, ale zawsze — wyjątek, podczas
gdy w polskiej kinematografii defi-
cytowość od paru lat staje się nie-

bezpieczną regułą.
W dalszym ciągu przynoszą zyski

w-twórnie i studia filmowe, wy-
twórnia kopii filmowych, a więc
firmy wykonujące prace na zle-

cenie, wedle ustalonego cennika
oraz niektóre inne przedsiębior-
stwa tej branży. Deficytowe
są natomiast zespoły filmowe, któ-
re inwestują w film i od któ-

rych zależy jego kształt. Straty
przynosi Centrala Wynajmu Filmów
oraz znakomita większość przedsię-
biorstw eksnloatujacych kina. W su-

mie 80 milionów deficytu.

Nie będziemy wchodzić w skompli-
kowane metody rozliczeń między
przedsiębiorstwami i instytucjami
związanymi z filmem; zastanów-

my się gdzie powstają Straty.
A więc wzrost produkcji fil-
mów polskich oznacza wzrost strat,
gdyż na ogół widz za nimi
nie przepada. W roku 1972 na 401

wyświetlanych filmach polskich by-
ło 23 miliony. widzów, podczas gdy
na 124 filmach francuskich 22 mi-

liony, a na 95 filmach produkcji
USA — 30 milionów widzów',. Wed-

ług danych GUS, na 38 filmów pol-
skich w latach 1968—1970, aż 25
z nich nie pokryło kosztów produk-
cji, już nawet, bez uwzględniania
kosztów kopii i wyświetlania. Abso-
lutny rekord deficytu, blisko 7 mi-
lionów złotych przyniosła, o dziwo,
zrobiona dla kina „Stawka większa
niż życie", nie zwracając nawet po-
łowy kosztów produkcji.

Jeśli nadal hędzie się rozwijała
produkcja filmów i jeśli nadal więk-
szość z nich będzie się mijała z za-

potrzebowaniem widzów — straty
będą się nieuchronnie powiększać.
Sposób premiowania twórców maja-
cych decydujący wpływ na kształt
filmów nie zapobiega temu.

Robiąc filmy, liczą oni przeważnie
tylko na ustalone z góry honoraria.
To zrozumiałe, że podejmując sporą
wszak pracę, twórcy muszą mieć za-

gwarantowane jakieś minimum wy-

nagrodzenia, ale powinni też mieć
szanse na uczestniczenie w ewentu-

alnym rzeczywistym sukcesie kaso-

wym swojego dzieła. Mają je, ale w

sposób dosyć skomplikowany. Powy-
żej pewnej ilości widzów i pewnego
poziomu zwrotu nakładów otrzymują
oni tantiemy, czyli procent od wpły-
wów kasowych. Ale wysokość tego
progu zależy od grupy, do jakiej
film zostanie zakwalifikowany. Są

trzy grupy: filmy o wybitnych war-

tościach ideowych, o wybitnych war-

tościach artystycznych, pozostałe.
Każda kolejna grupa wymaga wyż-
szej frekwencji celem dopuszczenia
do tantiem, przy czym na ogół jest
tak, że komisyjna ocena jest istot-

niejsza dla zarobków twórców, niż

ilość widzów i ekonomiczny wynik
przedsięwzięcia.

Trudno z całym przekonaniem po-
wiedzieć, że to podejście niezgodne
z zasadami gospodarności odpowia-
da należycie pozahandlowym wymo-
gom stawianym sztuce. System ten

wziął się zapewne z bardzo szla-

chetnych intencji propagowania te-

go, co na propagowanie zasługuje,
ale przekształca się w swoją kary-
katurę. Premiowanie dzieł o warto-
ściach ideowych, nie popartych war-

tościami artystycznymi, dzieł, któ-

rych przy tym widz nie chce oglą-
dać jest obrazą dla mającej być pro-

pagowaną idei. T straty z tego tytułu
są o wiele dotkliwsze niż deficyt.

Wreszcie sprawa kin. Ich sieć pow-
stała w zupełnie innym okresie. Wte-

dy po wsiach, miasteczkach i na

przedmieściach wielkich miast fakt,
że coś się niewyraźnie rusza na sza-

rym ekranie, i, że słychać przy tym
jakieś zachrypnięte dźwięki, był au-

tentycznym dotarciem kultury do lu-
dzi jej pozbawionych i spragnionych.
Dziś przede wszystkim jest telewi-

zja, a parę innych rzeczy też się
zmieniło. Zły obraz i niewyraźny
dźwięk zapewnia już większość na-

szych telewizorów, natomiast film

wszędzie na świecie broni się wiel-
kim barwnym obrazem, luksusem

projekcji i częściowo wyrafinowa-
niem artystycznym, nie pasującym
do telewizji. Te jego atuty są nie do

wygrania w małych i ponurych bie-
da-kinach i jest rzeczą logiczną, że
ta kinowa tanizna przynosi straty.
Zyski natomiast dają duże luksuso-
we kina, drogie wszak w utrzyma-
niu, oraz kina studyjne przeznaczo-
ne dla owych filmów, co to jakoby

pie powinny mieć masowego widza,
a więc zysków. Okazuje się, że moż-
na zarobić na trudnym artystycznym
filmie, a traci się na szampańskiej
korredi-i, jak „Poradnik matrymo-
nialny".

Ale wracajmy do kin. Zdaje się, że

tylko dwa kina w Polsce — krakow-
ski „Kijów*' i warszawski „Relax"
— przystosowane są do wyświetla-
nia filmów 70-milimetrowych. I tłok
tam jak diabli, choć bilety droższe.
Widz jednak wie, za co płaci i chęt-
nie zapłaci, jeśli mu się to umożli-
wi. Ale nawet w Warszawie więk-
szość widzów, która się nie może
dostać do „Relaxu". ogląda takiego
„Hubąla" w innych kinach w uboż-

szej. węższej wersji, płacąc odpo-
wiednio mniej. Czy gdyby wcześniej
przestało się utrzymywać i dofinan-
sowywać parę biednych podmiej-
skich kin, do których mało kto
wchodzi, a rozbudowało się szyb-
ciej sieć naprawdę nowoczesnych
obiektów, do' których widzowie te-

raz nie mogą się dopchać i na któ-

rych można zarobić, to czy byłby
to uszczerbek dla ideowych i kul-

turalnych wartości kina?

Na skutek rozwoju telewizji, a

także pojawienia się nowych możli-
wości spędzania wolnego czasu (wy-
jazdy weekendowe) kino prawie na

całym świecie znajduje sie w od-
wrocie. U nas też. W roku
1960 mieliśmy 3418 stałych kin
z 658 tysiącami miejsc, a na

mich 202 miliony widzów. W

zeszłym roku odpowiednie liczby
wynoszą: 2971 kin, 592 tysiące
miejsc oraz 136 milionów widzów.

Pewien spadek Ilości kin I miejsc
można uznać za uzasadniony, choć
struktura sieci kinowej nie kształtu-

je się przy tym zadowalająco. Ciągle
za wiele kin złych z punktu widze-
nia interesów kultury, a przy tym
deficytowych, za mało zaś dobrych
pod tymi obydwoma względami. W

spadku ilości widzów natomiast spo-
ra część to skutek nie tyle zmiany
warunków obiektywnych, co nieu-
dolności w robieniu filmów i ustala-
niu repertuaru oraz w administracji
kinami. W tym wypadku jesteśmy
stratni nie tylko na finansach, lecz
— co ważniejsze — i na kulturze.

KRÓCEJ,
PO INNYCH BRANŻACH

Książka. W swoim czasie była to

wizytówka rozwoju i upowszechnia-
nia kultury. Nauczyło się czytać mi-

liony analfabetów, zaczęło się wyda-
wać masowe, tanie nakłady klasy-
ków literatury swojej i obcej, lite-

ratury współczesnej, podręczników.
Ale to co było ewenementem

ćwierć wieku temu, nie jest już
niczym nadzwyczajnym dziś. W

krajach RWPG, żeby nie szukać

daleko, zajmujemy już od pew-
nego czasu zdecydowanie ostat-

nie miejsce pod względem ilości

egzemplarzy wydawanych książek i
broszur w stosunku do ilości mie-
szkańców kraju. W roku 1960 była
jeszcze za nami jedna Rumunia, lecz

i Rumunia zostawiła nas w tyle już
dość dawno. Według danych za rok

1970, na jednego Polaka przypadało
3,57 egzemplarzy, Rumuna — 4,44,
a na Niemca z NRD (pierwsze miej-
sce) — 7,33 egzemplarza.

Nieosiągalny jest dla nas stan, w

którym stale do kupienia byłyby
podstawowe dzieła literatury pol-
skiej i obcej. Od lat nie udaje się
zlikwidować deficytu podręczników,
przez co marnują się w dużym stop-
niu wielkie nakłady na naukę. Czy-
telnicy rozchwytują spod lady po-
szukiwane książki, a większość po-
tencjalnych nabywców nie dostaje
tego co chciałoby kupić. Cykl wy-
dawniczy trwa już lata, marnując
wartość wielu-wydawnictw, a szereg
po prostu uniemożliwiając. A jedno-
cześnie półki i magazyny zalegają
cegły wydawnicze, których albo nikt
nie chce kupować, albo z którymi
nie umie się trafić do właściwego
czytelnika.

Zmysł praktycyzmu budzi się na-

tomiast od czasu do czasu w sposób
zaskakujący w postaci nieprzemyśla-
nej przeceny, czy zgoła przemiału
książek, które wprawdzie leżą na

półkach, ale właśnie powinny tam

leżeć długo. Są wszak dzieła kla-

syczne, które wydaje się raz na po-

kolenie czy nawet rzadziej, ale które

powinny być stale do dostania i ab-

surdem jest sztuczne wyczerpywanie
lub likwidacja drogiej na ogół edycji,
której latami będzie brak, lub którą
trzeba będzie przedwcześnie znowu

wydawać.

To, że w tej sytuacji daje on je-
szcze prawie 10-procentowy zysk,
wynoszący 115 milionów złotych
(1972) można uznać za niezasłużone

zrządzenie losu. Świadczy to jednak
o kolosalnych możliwościach tkwią-
cych w tym przedsięwzięciu. Postu-
lowana od dawna jego racjonalizacja
oznaczałaby nie tyko lepsze zaspoka-
janie potrzeb społecznych, ale i zwie-
lokrotnienie środków na ten cel.

Oczywiście, że ruszenie z miejsca
spraw wydawniczych wymagałoby,

oprócz posunięć organizacyjnych,
sporych początkowo nakładów na

poligrafię i przemysł papierniczy.
Jeśli jednak dziś przy niezaspokojo-
nym popycie i długim, drogim cyklu
wydawniczym cały interes daje ja-
kieś dochody, to chyba nie spadłyby
one po jego racjonalnej rozbudowie
i można by liczyć zarówno na zwrot

nakładów, jak i na większe zyski.
Czy przyniosłyby one uszczerbek czy
korzyść naszej kulturze?

Fonografia jest znacznie drobniej-
szym, lecz o wiele jaskrawszym
przykładem złego gospodarowania
zarówno kulturą, jak i pieniędzmi.
Ten przemysł, a właściwie manufak-
tura, produkując mało, źle, długo i
nie to co trzeba, daje 50 procent
akumulacji. To że się tego złotego
interesu nie rozbudowywało świad-

czy o wyjątkowej abnegacji. Zeby
chodziło tu jeszcze tylko o lekcewa-
żenie pieniądza, który można zarobić!
Lekceważy się też potrzeby kultu-
ralne tych, którzy chcieliby kupo-
wać płyty oraz możność propagowa-
nia (z zarobkiem!) polskiej kultury
poza granicami, czemu sprzyja wy-
soka aktualnie pozycja w świecie

polskiej muzyki.
Widowiska. Tu sprawa jest bar-

dziej skomplikowana, gdyż ta bran-
ża kultury składa się z wielu bar-
dzo różnych elementów. Dla upro-
szczenia podzielmy je na dwie grupy.
Jedna to teatry i instytucje muzycz-
ne, driura to wszelkiego rodzaju est-

rada. Pierwsza grupa w roku 1972

przyniosła ok. 850 milionów deficytu
(koszta zwróciły się w 26 procen-
tach), druga dała 2,5 procentowy
zysk, wyrażający się skromną sumą
niecałych 6 milionów złotych.

Teatr, opera, filharmonie muszą
kosztować i na to nie ma żadnej
rady. Uzasadniać tego ich rolą dla

kultury narodowej chyba nie trzeba.
W teatrach 67 procent kosztów sta-

nowią płace 16,5 tysiąca zatrudnio-

nych. z czego połowę stanowią pra-
cownicy grupy artystycznej. Ludzie
ci w masie nie są przepłacani. W
środowiskach artystycznych istnieje
opinia, że stan ten skłania ludzi te-
atru do nadmiernej i szkodliwej za-

wodowo chałtury.
Zważywszy, że w większości przy-

padków atutem teatru, który w ja-
kimś zakresie, też konkuruje z tele-

wizją, a i z kinem, jest jakość i roz-

mach wystawy, dojdziemy do wnio-
sku, że personel pomocniczy jest za

mały w stosunku do artystycznego.
Do tego trzeba dodać fakt, że prawie
żaden budynek teatralny nie odpo-
wiada zawodowym wymogom (ponoć
jeszcze najlepiej spisują się Teatr
Polski w Warszawie i Słowackiego
w Krakowie), ą stąn techniczny wie-
lu teatrów jest opłakany, czy cżdsem
nawet niebezpieczny.

W sumie więc tę właśnie dziedzinę
kultury trzeba potraktować extra

comercio i jeszcze do niej dołożyć.
Nie mówiąc już o dalekosiężnych
skutkach rozwoju teatru i muzyki
poważnej dla kultury, trzeba wziąć
pod uwagę, że na tych gałęziach
sztuki w poważnym stopniu bazują
te, które są lub powinny być docho-
dowe: radio i telewizja, film, nagra-
nia płytowe, estrada. Więc może te

branże powinny jakoś partycypować
w utrzymaniu teatru na zasadzie

dotacji, czy jakiejś innej formy od-

płatności?
Nieuzasadnione jest — to już od-

nośnie drugiej grupy: widowisk —

że spektakle estradowe, na które jest
kolosalne zapotrzebowanie, mają tak

mikry obrót i tak marny zysk. W du-

żym stopniu bierze się to z nieudol-

ności, z organizowania drogich pom-
patycznych widowisk, gdzie wzniosła

okazja nie Idzie w parze z pozio-
mem i atrakcyjnością. Ale to są
sprawy drugorzędne. Po prostu cajy
ten interes jest za mały, ze szkodą
dla kultury i dla Jej zarobków.

Przy aktualnej bazie organizacyj?
nej, a zwłaszcza kadrowej, nie można

go jednak rozkręcić na skalę, która

odpowiadałaby zapotrzebowaniu.
Musimy pamiętać, że cały, szeroko

rozumiany, show-business. a więc te-

atr, kino, telewizja, radio, bazuje
przeważnie na grupie aktorów te-

atralnych, którzy się „nie wyrabiają'
i którym, jak już wspomnieliśmy
nadmiar chałtury szkodzi. Widzom

zresztą też. Czyż byśmy mieli za ma-

ło aktorów? Skądinąd wiadomo, że
w zespołach teatralnych jest wiele

martwych dusz — nie otrzymują ról
1 latami nie pojawiają się na de-
skach scenicznych. Czy są to źli ak-

torzy, czy też Inne względy grają
tu rolę?.

RTV. I tu sytuację należy uznać
za skomplikowaną. Z telewizją jest
mniej więcej w porządku. Na ty-
siąc mieszkańców mamy 143 abo-
nentów telewizyjnych, przy średniej
światowej wynoszącej 94 aparaty.
Średnia światowa jest oczywiście ro-

biona przez kraje Trzeciego Świata,
ale jak na naszą grupę dochodu na-

rodowego jeszcze nie jest źle. Tytn
bardziej, że telewizja została dostrze-
żona przez odpowiednie czynniki, a

je] potrzeby są uwzględnione w pla-
nach i wydatkach. Najbliższe lata

powinny1 przynieść jej dalszy dyna-
miczny rozwój, odpowiadający kolo-
salnemu zapotrzebowaniu społeczne-
mu. Wystarczy powiedzieć, ie zab-
rakło w spr7Pdaży kolorowych te-

lewizorów. które kosztują majatek,
aobrazdaja—nietylkounas—
Jeszcze niedoskonały.

Akumulacja na telewizorach, od-
biornikach radiowych, masnetofO-
ngch i gramofonach wyniosła w

ubiegłym roku prawie tr*v miliardy
złotych, z czeeo większość dawały
telewizory i radia. Jest to więc zysk
wypracowany TV> tyle przez prze-
mysł. co przez RTV. Do tego należy
dodać ponad 2.5 mUiona opłat abo-
nenckich za radio i telewizję i pa-
miętać, że przedsiębiorstwa te orga-
nizują jeszcze odpłatnie i z pewnym
zyskam imprezv kultu-plne. Suma
wyd r> tków rad iowo-t el e wizy j nych
wyniosła 1.86 miliardów złotych.
Wprost nakładów postępuje szybciej
niż wzrost opłat, i za trzy lata je
przewyższy — bedzie to skutek szyb-
kiej moderp'»acii tplewizji przede
wszystWm Nie wydaje sie jednak,
aby cały ten interes. iiW7.ę'<*dninjąc
akumulację, miał się okazać deficy-
towy.

Ochrona zabytków i muzea. Jest
to bezwzttTednie pozycja, na którą
trzeba wvrtaws»ć Pewre możliwości

zmniejszenia deficytu powinny być
jednak brane pod uwagę, nie tyle
nawet ze wzffledów finansowych, co

raczej z powodu korzyści kultural-

nych. iakie mn*na przy tvro osiąg-
nąć. Licme obiekty do zwiedzania
w świecie prowadza aktywną dzia-
łalność popularyzacyjną prz" pomo-
cy najrormai^szych form. Wydawa-
nie pocztówek i przeźroczy, broszu-
rek i prospektów wypożyczanie ma-

gnetofonów i karet z różnojęzycznym
tekstem objaśniającym, automaty,
które no wr*iioen!n monety opowia-
dają ten tekst. Widowiska i kon-

certy. U nas jest tego wszystkiego
bardzo mało, a rodzaje tej działal-
ności mało urozmaicone i zaplecze
techniczne prawie żadne. A przecież
chodzi przćde wszystkim o upow-
szechnienie wartości kulturalnych w

tfcfi Śtttśób, no i grosż tą drogą zdo-
byty nie śmierdzi.

*

Nie będziemy dalej omawiać po-
szczególnych działów kultury. Tego
co było powiedziane wystarczy chy-
ba, aby pokazać, że nie chodzi o to,
by się na kulturze dorabiać, lecz by
ją rozwijać w celowy sposób, co w

dużym stopniu związane jest... z za-

rabianiem. Uzyskane środki można z

powodzeniem przeznaczyć na dalszy
rozwój kultury. Trzeba tylko wie-
dzieć — jak. Wydać lub zgodzić się
na deficyt, to za mało. Często wszak
za tymi stratami czy wydatkami kry-
je się marazm i nieudolność ze stra-

tą dla samej kultury. Okazuje się
wtedy, że wydajemy źle i nie na to
co trzeba. Powtarzamy raz jeszcze:
nie o pieniądze tu przede wszystkim
chodzi, lecz o kulturę!

•) Patrz poprzedni artykuł „Zycie Go-
spodarcze" nr 37.

LIBYSMY WIĘCEJ...
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

sposób przez cały czas? Logiczna od-

powiedż może być tylko jedna: nie
warto się wysilać, skoro i tak można

wykonać plan, a nie warto go też

przekraczać w zbyt wielkim procen-
cie, bo bidzie to podstawą do wy-
sunięcia wyższych zadań w następ-
nym. okresie.

Dopóki będziemy myśleli tylko ka-

tegoriami planu, trudno nam będzie
naprawdę przekonać się o szkodli-
wości tego rodzaju postępowania.
Trzeba operować pojęciem czasu,

który jest wartością nie do odrobie-
nia Jeśli jednego dnia nie wykorzy-
stało się wszystkich możliwości, to

ju> się ich nie wykorzysta, bo ten

dzień nigdy nie wróci. To co się
nadrobi nazajutrz to można by zro-

bić i bez strat poprzedniego dnia.
Jest więc iluzją sądzić, że wykona-
nie planu oznacza nadrobienie strat

ekonomicznych. W rzeczywistości są

one już nie do odrobienia, ich skutki

zostaji trwałe, chociaż się o nich

zapomina. Zawsze będziemy mogli
sobie powiedzieć, że bylibyśmy dalej
i mielibyśmy więcej, gdybyśmy nie
stracili czasu.

TO wszystko dotyczy nie tylko
produkcji, ale i inwestycji. Po-

ślizgi inwestycyjne, mimo pew-
nej poprawy w ostatnich latach, są
ciągle częste, więc uważamy, że

wszystko jest w porządku, gdy in-

westycię oćdano to zaplanowanym '

terminie. Nie zastanawiamy się już
czy termin był właściwie zaplano-
wany, czy przypadkiem nie nazbyt
wiele uwagi poświęciliśmy obniżaniu
kosztów zamiast przyśpieszaniu ter-

minów, jakby zapominając, że czas

to pieniądz nie tylko w banalnym
porzekadle, ale w rzeczywistości. Je-
śli można wcześniej zacząć .czerpać
korzyści z inwestycji, to późniejsze
jej oddanie do użytku oznacza stra-

tę, chociażby nawet harmonogram
nie był przy tym naruszony.

Warto przy tym zwrócić uwagę na

jeszcze jeden aspekt tego zagadnie-
nia, pomijany na ogół w dotychcza-

sowych rozważaniach: tempo inwe-
stowania i rytmiczność produkcji, a

sytuacja rynkowa. Wypłaty uposa-
żeń są dokonywane rytmicznie, co

tydzień, czy co miesiąc. Dąży się do

tego, aby większa niż dotąd część
zarobków wypłacana była w ramach

stałych uposażeń, a nie premii, co

zwiększa jeszcze regularność otrzy-
mywanych wypłat. Tej regularności
nie odpowiada rytm. dostaw rynko-
wych, zależny przede wszystkim od

wyprodukowania kolejnych partii
towarów, a w tym od nazbyt czę-
stych poślizgów.

Niemożność zrealizowania popytu
wtedy, kiedy akurat, są pieniądze,
przez miliony zainteresowanych
traktowana jest — i słusznie — jako
dolegliwość. Ich niezadowolenie jest
już zjawiskiem społecznym o dużym
znaczeniu. Powoduje to także nie-

pożądane skutki gospodarcze: dodat-
kowe napięcia na rynku, natury już
nie strukturalnej lecz organizacyj-
nej. W sytuacji tej ma również miej-
sce przerzucanie przez ludność środ-

ków na zakupy niejako wymuszone,
niepożądane z punktu widzenia
klienta i całej gospodarki.

r RUDNO powiedzieć, jak wielkie

są to perturbacje, można jed-
nak wyrobić sobie pojęcie o

tym, jakiego rzędu sumy wchodzą
tutaj w rachubę. W drugim kwarta-
le wartość dziennej produkcji glo-
balnej przemysłu, lekkiego pracują-
cego przeważnie na potrzeby rynku
wynosiła 510 milionów złotych. W

przemyśle maszynowym, który rów-
nież w pmoażnym stopniu pracuje
bezpośrednio dla konsumenta war-

tość ta lojmiosła 725 milionów. Kil-

kuprocentowe „poSliznięcie v się"
jednego dnia może spowodować na

rynku braki idące w dziesiątki mi-

lionów złotych. Możliwość ich nad-
robienia wtedy, kiedy pieniądze lud-
ności zostaną już w znacznym stop-
niv wydane na coś innego, jest bar-
dzo małą pociechą. W dodatku wia-

domo, że niedoinwestou-any, prze-
ciążony i niezbyt wydolny handel
może nie podołać rozprowadzeniu

dostarczonych nierytmicznie towa-

rów. Nie jest też rozsądnym wyj-
ściem łatanie przy pomocy importu
braków, wynikłych nie z tego, że

czegoś w ogóle się u nas nie robi,
lecz z tego, że nie zrobiło się tego
na czas.

Nierytmiczność produkcji, nieli-
czenie się z czasem przy inwesty-
cjach, to zjawiska na tyle powszech-
ne i zastarzałe, że na pewno nie zlik-

widują ich powtarzane od lat apele.
Nie są one wszak wynikiem czyjejś
złej woli, lecz rezultatem określo-

nych nawyków i układów, zrodzo-

nych przez dawne metody zarządza-
nia. przy czym w początkowym ok-
resie ich działania nie przynosiło to

szkód tak wielkich jak dzisiaj. O-
becnie, kiedy przed gospodarką stoją
nowe cele i tworzy się nowy system
zarządzania, w którym decydującym
staje się realny efekt ekonomiczny,
powstają warunki zmuszające do lik-

widacji arytmiczn ości, do pełnego
wykorzystania czasu pracy ludzi i

maszyn.

Problem polega na tym, że przy
arytmii całego organizmu gospodar-
czego trudno znaleźć jedno ogniwo,
w którym by ją można przerwać.
Zwracanie się do wszystkich jest na

ogół zwracaniem się do nikogo, a

„kompleksowe działanie" stało się u

nas frazesem zastępującym zrobie-
nie czegokolwiek konkretnego. W

tym wypadku jednak nie można i-

naczej postawić sprawy, bo nic roz-

strzygnie jej przy najlepszej nmli
ani szef oddziału, ani dyrektor fab-
ryki czy budowy, ani nawet mini-
ster. Największą trudnością jest wła-
śnie zgranie działania wszystkich za-

interesowanych ogniw. Poza tym nie
ma żadnych obiektywnych, material-

nych czy technologicznych powodów
by kontynuować tę szarpaninę. Jej
likwidacja natomiast wyzwoliłaby
wielkie rezerwy, nie wymagające do-

datkowych nakładów, ani wysiłków,
jeśli nie liczyć dość powszechnego
ruszenia głowami.

J. SK.
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INSTYTUTU KONIUNKTUR I CEN HANDLU ZAGRANICZNEGO

W końcu września br. odbyła się w Warszawie XIV

konferencja naukoWo-badawczych instytutów handlu
zagranicznego krajów członków RWPG i Jugosła-
wii. W obradach uczestniczyli również przedstawicie-
le Sekretariatu RWPG oraz Stałej Komisji Handlu Za-

granicznego RWPG i Międzynarodowego Instytutu
Ekonomicznych Problemów Światowego Systemu
Socjalistycznego.

n
RED.: Jaki charakter miała kon-

ferencja, któnej Pan przewodniczył?
L. CIAMAGA: Konferencje1 na-

szych instytutów różnią się w spo-
sób zasadniczy od innych, konferen-
cji naukowych, sympozjów czy zja-
zdów. O ile bowiem na innych kon-
ferencjach — w wielu z nich u-

czestniózyłem — naukowcy wygła-
szają swoje referaty v/e. własnym
imieniu prezentując dorobek i wnio-
ski własnych badań czy też bardzo,
z reguły wąskich kręgów lub grup
specjalistów, o tyle u nas jest ina-
czej. Na naszych konferencjach pre-
zentuję się poglądy instytutów.
Skąd ta różnica?

Otóż. w pierwszym: przypadku
przyjmuje się milcząco domniemanie,
że praktyka móże skorzystać z wy-
ników- ,badań prezentowanych przez
poszczególnych naukowców, lufo
grupy uczonych, lub też może z

nich nie korzystać, w drugim nato-
miast zakłada się, że wnioski będą
realizowane w praktyce. _

Dlatego też na naszych konferen-
cjach obowiązuje zasada mocnego
trzymania się realiów świata, w któ-
rym -żyjemy i niewybiegania za-

nadto do przodu. Nie ma, zresztą ta-

kiej potrzeby, "ponieważ zbieramy się
rokrocznie w stolicach krajów-człgn-
ków RWPG i każdorazowo możemy
dyskutować inny problem bądź też
wracać ¢0 kilka razy do problemu,
jeżeli tó uznamy za niezbędne.

Chodzi nam o wyeliminowanie
znańego skądinąd dualizmu, kiedy

to teoria sobie a praktyka sobie wy-
znaczała i realizowała cele, ustalała
metody i środki ich realizacji. Wnio-
ski z naszej konferencji, zapisane w

protokole, zostąną przekazane Ko-
misji Handlu Zagrahićznego RWPG.

RED.: Co stanowiło zasadniczy
przedmiot dyskusji?

L. CIAMAGA: Ogólnie można po-
wiedzieć, że dyskutowaliśmy nad
najistotniejszymi problemami gospo-
darki światowej, które mają bezpo-
średni wpływ na han,del zagranicz-
ny naszych krajów.

A więc w pierwszej kolejności
przeanalizowaliśmy najważniejsze
problemy koniunktury świata kapi-
talistycznego za lata 1972—73. Nie
chodziło nam

' wcale 'p uchwycenie
prawidłowości, cyklu,, czynniki osła-
biające napięcia i wpływające łago-
dząco na przebieg cyklu, choć i o tym
była mowa, lecz o zbadanie prawid-
łowości rozwoju kryzysu walutowe-
go świata kapitalistycznego, inflacji
oraz następstw tych zjawisk dla han-
dlu światowego'.

Pamiętamy, że w okresie między-
wojennym kryzys płatności między-
narodowych był sygnałem przejścia
od epoki wolnego harjdlu do autarkii.
Mechanizm tego zjawiska został dość
dobrze zbadany.. Wystąpiło tam zja-
wisko — że użyję .modnego obecnie
wyrażenia — sprzężenia zwrotnego;
mianowicie kryzys płatności między-
narodowych miał swe źródło w od-
powiednich, niekorzystnych zmia-
nach w ekonomicznej strukturze go-

spodarstwa światowego, z kolei środ-
ki obrony przed kryzysem waluto-
wym i inflacją spowodowały rozbi-
cie rynku światowego na poszcze-
gólne rynki narodowa i--dalsze nie-
korzystne zmiany w ekonomicznej
strukturze gospodarki światowej. To
błędne koło przecięła — jak wiado-
mo — druga wojna światowa.

RED.; Czy możliwy jest obecnie
nawrót do takiego rozwoju sytuacji
w handlu światowym?

L. CIAMAGA: Nie. Aczkolwiek o-

becny kryzys walutowy świata ka-
pitalistycznego ma również swoje
źródło w niekorzystnych zmianach
w ekonomicznej strukturze — po-
wiedzmy w skrócie — świata nie-
socjalistycznego, to jednak struktu-
ra polityczna obecnego świata jest
zasadniczo odmienna od tej, jaka
istniała w okresie międzywojennym.
Powstały silne organizmy między-
narodowe o charakterze integracyj-
nym. Kapitalizm opanował dość do-
brze sztukę posługiwania się taką
bronią jaką jept interwencjonizm
państwowy. Wreszcie wymogi współ-
czesnego etapu rozwoju rewolucji
naukowo-technicznej narzuciły ko-
nieczność zmiany charakteru powią-
zań gospodarek narodowych poszcze-
gólnych państw; zmieniła się także
rola wielkich korporacji międzyna-
rodowych.

Z braku miejsca nie rozwijam
tych myśli, choć bliższe zbadanie
wpływu i roli tych czynników na

handel światowy, w tym na eko-
nomiczną współpracę Wschód-Za-
chód jest zadaniem i pasjonującym
z naukowego punktu widzenia i bar-
dzo pożytecznym dla bieżącej poli-
tyki handlowej tak naszego kraju
jak i innych zaprzyjaźnionych kra-
jów.

RED.: Jeżeli nie będzie tak źle, to

czy wobec tego możemy spać spo-
kojnie?

L. CIAMAGA: Nic bardziej fał-
szywego nie można by zalecić. Jed-
na większa transakcja zawarta w

niewłaściwej walucie, w niewłaści-
wym czasie, bez właściwego zabez-
pieczenia może przynieść straty nie
do odbrobienia. A takich transak-
cji, w skali światowej, zawiera się
codziennie bardzo wiele.

Nie muszę dodawać, że transakcja
taka zawarta właściwie może przy-
nieść dodatkowe korzyści. Warto
może na marginesie wspomnieć, że
„terms of trade" w handlu zagranicz-
nym Polski z wysokorozwiniętymi
krajami kapitalistycznymi,. kształtu-
ją się w ostatnim okresie korzyst-
nie.

Poszukiwaliśmy zatem środków u-

chrohienia naszych gospodarek na-

rodowych przed negatywnym wpły-
wem następstw kryzysu walutowego
świata kapitalistycznego. Poświęcili-
śmy Stosunkowo dużo uwagi roli do-
lara amerykańskiego jako waluty re-

zerwowej, waluty niedawno jeszcze
przyrównywanej do złota, w której
wszystkie inne waluty świata kapi-
talistycznego miały ustalone swoje
parytety, ponieważ kryzys dolara
jest równoznaczny z kryzysem ca-

łego systemu walutowego kapitali-
zmu.

W drugim punkcie porządku
dziennego, któremu poświęciliśmy
stosunkowo dużo 'uwagi, omówione
zostały kluczowe problemy rozwoju
handlu wzajemnego krajów RWPG.

Staraliśmy się. <iby w teoretycz-
nym dorobku tej' konferencji zna-

lazło się przede wszystkim uogól-
nienie obecnego etapu przechodze-
nia od międzygałęziowego do wew-

nątrzgałęziowego podziału pracy,
specjalizacji i kooperacji produkcji
w ramach RWPG. Sądzimy bowiem,
iż byłoby to bardzo pomocne dla
przyszłego kształtowania struktury,
kierunków i form wzajemnej współ-
pracy ekonomicznej.

RED.: Czy konferencja zajmowała
się przewidywaniem tych procesów?

I. CIAMAGA: Nie. Jest to bowiem
przedmiotem prac wyłonionej spośród
przedstawicieli naszych instytutów
grupy roboczej do spraw prognozo-
wania. Grupa ta wymieniła już kil-
kakrotnie na ten temat poglądy, u-

staliła metodologię prognozowania,
a ostatnio — wiosną br. — skonfron-
towała pierwsze wyniki prognoz
handlu wzajemnego między krajami
RWPG. Okazało się, że wskaźniki
dynamiki handlu wzajemnego prze-
widywane w prognozach narodo-
wych są dość różne, wobec czego
prognoza dla całego obszaru RWPG

nie może być konsystentna. Temu
zagadnieniu poświecone jest kolejne
spotkanie grupy • roboczej w paź-
dzierniku br. w Bukareszcie.

Interesujące jest może to, w jaki
sposób na podstawie uzgodnionej
metodologii otrzymano dość różno-
rodne Wyniki? Sfcrawa polega, jak
sądfcę. na wartości przyjętych pa-
rametrów, w szczególności na ocenie
— którą trudho wyrazić liczbowo —

jaki będzie wpływ procesów integra-
cyjnych na tempo wzrostu wzajem-
nych obrotów.

Ale tym bQdzie zajmować się gru-
pa robocza naszych instytutów. My
natomiast na samej konferencji za-

stanawialiśmy się nad tym, dlaczego
nowe, integracyjne formy współpra-
cy wzajemnfej z takim trudem torują
sobie drogę w naszej praktyce. Na
ogół panowała zgodna opinia co do
tego, że trudności natury technicz-
nej odgrywaja tu rolę drugorzędną.
Na pierwszy plan wysuwają się trud-
ności ekonomiczne, a przede wszyst-
kim brak Wymienialności walut 1

związany z tym, a nie uregulowany
należycie, kras problemów. Nie bar-
dzo też potrafimy liczyć koszty 1 u-

stalać ceny. Jeżeli wzorujemy się
na cenach światowych to zatracamy
sens różnicy komparatywnej kosz-
tów produkcji'w ramach' RWPG, je-
żeli chcemy sięgnąć po koszty wła-
sne,' to nie bardzb wiemy według
jakiego kursu i jakich kryteriów u-

stalać na Ich podstawie ceny. Jak
wiadomo obok. kursu, występują tu
takie kryteria, jak konkurencja,
wpływ pbpytu i podaży, jakość, mar-

ka itp.
Nie uszła także naszej uwadze

zmiana roli handlu zagranicznego
który z biernego czynnika rozwoju
gospodarki narodowej staje się ak-
tywnym czynnikiem napędzającym
rozwój' gospodarki narodowej oraz

zmiana charakteru rynku socjalisty-
cznego, c który z' rynku producenta
przekształca się w rynek konsumen-
ta.

Doszliśmy także do wniosku, iż nie
od rzeczy będzie przypominać o nie
wykorzystanych ' ciągle możliwo-
ściach rozwijania handlu wzajem-
nego. Staraliśmy się także wskazać
na dziedziny, w których naszym zda-
niem, można by tych rezerw szukać.

Po raz pierwszy na XIV konferen-
cji naszych Instytutów zwrócono u-

wagę na potrzebę doskonalenia sy-
stemu prawnego współpracy krajów
RWPG. Wniosek lzostał przyjęty, ale
na ile znańi'struktury organizacyj-
ne instytutów handlu zagranicznego
zaprzyjaźnionych . krajów, obsada
kadrowa dla tej -problematyki jest
bardzo słaba, a w Instytucie Koniun-
ktur i CenyHandlu Zagranicznego w

ogóle się nią nie zajmujemy. Brak
ten musimy,jak sądzę, czym prę-
dzei nadrobić. .

W .kolejnym, trzecim punkcie na-

[ szego porządku obrad, omawialiśmy
wyniki analiz przeprowadzonych w

poszczególnych jhstytutach, dotyczą-
cych zasobów eksportowych krajów
rozwijających-,; się i możliwości
zwiekszenia zakupów kraiów-człon-
ków RWPG1 z tego kierunku.

RED.: Jakie-były zasadnicze po-
wody. dla ktfirych zajęliście się tą
problematyką? -

. L. CIAMAGĄ: Dwa są tego po-,
wody: 1. konieczność uzupełniania
naszych potrzeb importowych.teraz i
w przyszłości, szczególnie w dziedzi-
nie surowców i materiałów i 2. zmia-
na charakteru podaży tych krajów.
Krótko mówiąc my nie możemy, a

oni nie chcą-handlować po staremu.
Tak jak kraje socjalistyczne nie chcą
być tylko dostawcami surowców i
żywności do / x wysokorozwiniętych
krajów kapitalistycznych, tak kraje
rozwijajace sie nie chcą spełniać tej
roli w stosunku do nas. Należy do
tej sprawy podeiść ze zrozumieniem.

„Trzeci Świat" .to kraje o bardzo
zróżnicowanym stopniu rozwoju i

różnych możliwości handlowych. W
tvm stanie '

rzeczy obroty krajów
RWPG z tvm obszarem cechuje zna-

czny stopień, koncentracji. Tak np.
Związek Radziecki utrzymuje sto-
sunki handlowe ze wszystkimi kra-
jpmi rozwijającymi się, niemniej
80 proc. tych obrotów przypada na

8 krajów. Polska utrzymuje stosun-
ki handlowe ze 100 krajami, ale
75 proc. naszych obrotów przypada
na 15 krajów itd.

Podobnie jak poprzednio tak i tu

zgłoszono szereg ciekawych, orygi-
nalnych wniosków, a między innymi
ten, aby nie czekać aż kraje rozwi-
jające się wystąpią do nas z okre-
śloną propozycją eksportową, ale
podpowiadać im, na podstawie wła-
snego rozeznania ich możliwości i
naszych ootrzeb — z czym mają wy-
stąpić. W przypadkii braku odpo-
wiednich zdolności wytwórczych, po-
macać w rozwijaniu miejscowej pro-
dukcji. Można by w tym celu powo-
łać odpowiednie konsorcjum lub
konsorcja złożone z firm i banków
zainteresowanych krajów RWPG dla
finansowania rozwoju tego, rodzaju
produkcji w krajach rozwijających
się. W każdytft razie zebrani podzie-
lili pogląd, że bez kredytowania dłu-
gookresowego dostaw inwestycyj-

nych do tych krajów, nie sposób
rozwijać korzystnego eksportu inwe-
stycyjnego 1 trudno będzie zwięk-
szyć import interesujących nas to-
warów. Nie ulega wątpliwości, iż w

strukturze Importu z tego kierunku
trzeba w większym niż dotychczas
stopniu uwzględniać udział półfa-
brykatów i wyrobów gotowych. Ry-
suje się także konieczność przejścia
do fzw. czynnej kooperacji przemy-
słowej z tymi krajami, tj. propono-
wania im dziedziin i konkretnych
przedsięwzięć kooperacyjnych.

Dużo miejsca, ze względów zro-

zumiałych, zajęły sprawy zwiększe-
nia importu surowców, materiałów
i paliw z tych krajów.

Wreszcie w czwartym punkcie na-

szego porządku obrad omówione zo-

stały ważniejsze sprawy związane z

wpływem rozszerzenia Wspólnego
Rynku na jego handel z krajami
trzecimi.

Obok znanych stwierdzeń np. w

odniesieniu do wspólnej polityki rol-
nej, w których podkreślano jej
autarkiczny charakter godzący z jed-
nej strony w eksport rolno-spożyw-
czy krajów trzecich do EWG, a z

drutiei stron" w interesy Indrt nra-

cy krajów EWG, padały także sfor-
mułowania o dumpingu v eksporcie
artykułów rolno-spożywczych z tego
ugrupowania.

Autarkiczna polityka rolna przy-
czynia się do sztucznego zawyżania
cen na artykuły żywnościowe, co

z kolei wpływa na wzrost kosztów
utrzymania i ceny siły roboczej i w

ten sposób prowadzi do wzrostu ko-
sztów produkcji w przemyśle i do
pogorszenia warunków konkurencyj-
nych wyrobów gotowych produko-
wanych w obszarze EWG. Wspólno-
rynkowi eksporterzy mają możność
doświadczania tego codziennie w

zderzeniu z konkurencją japońską.
Toteż wspólna polityka rolna nie
jest zbyt popularna, zwłaszcza w

NRF i W. Brytanii, NRF w najwięk-
szym bowiem stopniu dopłaca do
drogiej wspólnorynkowej produkcji
rolnej i do eksportu płodów rolnych
z EWG; będzie jej w tym towarzy-
szyć W. Brytania. Paradoks polega
na tym, że oba te kraje, zaintereso-
wane w imporcie" taniej żywności
spoza EWG, dopłacają do nieefek-
tywnego eksportu nadwyżek niektó-
rych artykułów rolno-spożywczych
z Wspólnego Rynku pooierając w

ten sposób autarkię 1 dumping —

dwa czynniki zaprzeczaj ace lo-
gice handlu światowego. W. Bry-
tania jest — można by rzec —

kolebką wolnego handlu, NRF nato-
miast hołduje obecnie zasadom wol-
nej konkurencji. Wyjątek wiec u-

czynlony w stosunku do polityki rol-
nej jest bardzo znamienny.

RED.: Można się snotkać z prłosa-
ml udowadniającymi, że polityka
rolna EWG nie odbiła się negatyw-
nie na dynamice obrotów artyMi-ni
rolno-spożywczymi w relacji RWPG
—EWG.

L. CIAMAGA: Świadczy to tylko,
jak sądzę, o doskonałej elastyczno-
ści podaży z naszej strony i-w żad-
nym przypadku nie podważa słusz-
ności tezy o autarkicznych no^a-
wach, na jakich ooiera się wspólno-
rynkowa polityka rolna.

• Mówiono także. Iż wspólnorynko-
wa polityka handlowa w ogóle rów-
nież nie wywiera negatywnego wnły-
w na dvnamikę handlu RWPG —

EWG. ponieważ obroty rosną. Jed-
nakże i tu można by wskazać, że za-

czynaliśmy z bardzo niskiego pozio-
mu bezwzględnego, wnbeć czego dy-
namika jest wysoka. W każdym raz!e
z ostatecznymi ocenami w tym
wz,śledzie trzeba będzie jeszcze za-

czekać.

RED.: Jak ocenia Pan tego rodzaju
koife~ncie?

L. CIAMAGA: Znaczenie kh jest
wielowarstwowe. Naklerowują one

badania na określoną tematyke. Wy-
miana wyników tych badań iest
przedsięwzięciem eelowvm zarówno
wtedv, gdy są one zbierne jak i

wtedy, pdy sa rozbieżne. Ważne iest
to. co czym delegaci mówią na kon-
ferencji, a czasami ważniejsze iest
to, o czvm nie mówią. Już sam fakt,
że konferencje te stwarzaja zapo-
trzebowanie na określone badania
wydaje się bardzo pożyteczny.

Poza tym, na konferenciach spoty-
kają się specjaliści z różnych dy-
scvnlin, zawiazuią się nieformalne
gruny dyskusyjne, wymienia się
poglądy często typu czysto warszta-

towego, metodologicznego; delegaci
dzielą się swoimi spostrzeżeniami na

temat trudności w rozwiązywaniu
poszczególnych problemów, wymie-
niają doświadczenia z zakresu orga-
nizacji badań. Są to może efekty
niewidoczne, niemniej bardzo waż-
ne. Często dyskusje w grupacli
nieformalnych orzenoszą sie na

płaszczyznę dyskusji międzyinsty-
t''towych i kontynuowane są jeszcze
długo po konferencji kolejno w sto-
licach — siedzibach zainteresowa-
nych instytutów.

Rozmawiał:
ANDRZEJ LUBOWSKf

KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Radziecka telefonia

900 tysięcy nowych telefonów ot-

rzymają w bieżącym roku mieszkań-
cy Związku Radzieckiego.

Na pocztach, dworcach, lotniskach,
w miejscowościach uzdrowiskowych
pracuje już 2 400 międzymiastowych
automatycznych łączy. Wewnętrzną
sieć telefoniczną posiada dziś 60
proc. kołchozów i 80 proc. sowcho-
zów.

Proces telefonizacji kraju jest
przyspieszany dzięki wykorzystywa-
niu nowej techniki. Radiowe stacje

przekaźnikowe uzupełnia system łą-
czności sztucznych Satelitów ziemi
i stacji nadawczych przekazujących
tą drogą wiadomości .do odległych
rejonów Syberii i Dalekiego Wscho-
du. (L)

NRD — zmiany struktury
konsumpcji

Na rynku NRD obserwuje się
ostatnio przyspieszony proces zmian
struktury spożycia charakteryzują-
cej się szybkim wzrostem udziału
artykułów przemysłowych w całości
wydatków konsumpcyjnych.

W bieżącym roku produkcja dóbr
konsumpcyjnych zwiększy się w

NRD o ponad 6 proc. w stosunku do
roku ubiegłego. Produkcja artykułów
żywnościowych wzrośnie o ponad 4

proc., a artykułów przemysłowych
powszechnego użytku — o ponad 8
proc. W porównaniu z rokiem ubieg-
łym inwestycje w przemyśle lek-
kim wzrosną o ok. 63 proc., w prze-
myśle szkła i fajansu — o 60 proc.,
w przemyśle spożywczym o 37 proc.
Nakłady te pozwolą usunąć pewne
braki asortymentowe istniejące je-
szcze w przemyśle dóbr konsumpcyj-

nych. Dla zapewnienia podaży tych
artykułów przewiduje się także
znaczny ich import. (L)

Kurczę po węgiersku
W szybkim tempie rozwija się na

Węgrzech hodowla brojlerów. Pro-
dukcja kurcząt, która wynosiła na

Węgrzech w roku 1960 około 65 tys.
ton wzrosła w roku 1970 do 100 tys.
ton.

Globalna produkcja drobiu na

Węgrzech przekroczyła aktualnie 300
tys. ton i równa się produkcji wo-

łowiny. Oznacza to, że w WRL pro-
dukcja drobiu ,na głowę ludności
wynosi 30 kg. Daje to jeden z naj-
wyższych wskaźników na świecie. (L)

Rumuńska energetyka
W latach 1,960—1972 moc rumuń-

skich elektrowni wzrosła 4,5-krotnle
l wynosi obecnie 8 tysięcy megawa-
tów.

Rumunia kładzie duży nacisk na

pełne wykorzystanie wodnego poten-
cjału swoich rzek. Na Dunaju kró-
luje sy&tem hydroenergetyczny i na-

wigacyjny — znane powszechnie
Żelazne Wrota. Dunajski gigant
posiada moc 2100 MW i wy-
twarza rocznie ponad 10 miliar-
dów kWh, połowę energii dostarcza-
jąc do Rumunii, a połowę do Jugo-
sławii, przy której współpracy sy-
stem ten zbudowano.

Obecnie powstaje szereg dużych
hydroelektrowni. Obiekty te wraz z

istniejącymi elektrowniami cieplny-
mi, doprowadzą produkcję energii
elektrycznej Rumunii do 58—60.8
miliardów kWh w roku 1975,
wobec 43,4 mld kWh w 1972 r. (L)
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JEDNYM
z bardzo ważnych wska-

źników charakteryzujących roz-

wój sytuacji gospodarczej krajów
kapitalistycznych w roku 1973
Jest szybki wzrost stopy dyskonto-
wej. Poziom stopy dyskontowej ban-
ku centralnego wyznacza bowiem

wysokość oprocentowania, jakie po-

bierają przy udzielaniu kredytu inne
banki (tzw. banki komercyjne). Wy-
sokość oprocentowania kredytów
udzielanych przez te banki jest zró-
żnicowana w zależności od zaufania
do poszczególnych grup kredytobior-
ców (im mniejsze ryzyko udzielania

kredytu, tym niższe oprocentowanie).
Stopa procentowa pobierana od kre-

dytów banków komercyjnych jest
jednak z reguły wyższa niż stopa
banku centralnego. Wzrost stopy dy- .

sknntowej banków centralnych głó-
wnych krajów kapitalistycznych, ja-
ki obserwuje się w roku 1973, wska-

zuje więc, że koszty kredytu w kra-

jarh kapitalistycznych zwiększają
się, że kredyt staje się tam coraz

droższy.

Wzrost kosztów kredytu wiąże się
ściśle z takimi cechami charaktery-
zującymi aktualny rozwój sytuacji
gospodarczej w głównych krajach
kapitalistycznych, jak: wysoka ko-
niunktura gospodarcza, której towa-

rzyszy silny wzrost cen surowców,
wzrastające tempo inflacji, które

znajduje wyraz w szybkich wzroście
cen artykułów konsumpcyjnych, w

tym żywności') oraz trwający kryzys
kapitalistycznego systemu walutowe-

go*). Wspomniane wyżej cechy
boomu koniunkturalnego, w jakim
znajdują się obecnie kraje kapita-
listyczne, powiązany z tym, że boom
ten objął niemal jednocześnie wszy-
stkie główne z tych krajów (powo-
jenny cykl koniunkturalny miał ra-

czej nierównomierny charakter) spo-
wodował, że w prasie zachodniej za-

częły pojawiać się rozważania na te-

mat podobieństw i różnic między
aktualnym rozwojem sytuacji gospo-
darczej a rozwojem tej sytuacji w

okresie bezpośrednio poprzedzają-
cym światowy kryzys gospodarczy,
który rozpoczął się w roku 1929,
Na łamach naszej prasy aktualny
rozwój sytuacji gospodarczej w świe-
cie kapitalistycznym prowadzi nato-

miast do kojarzenia pewnych jej ele-
mentów z problemami rozwoju na-

szpj gospodarki. To ostatnie wydaje
mi się mieć większy walor poznaw-
czy. co nie znaczy, że ze wszystkimi
z nich można się zgodzić. I bez tego
typu skojarzeń celowe wydaje się
uważne śledzenie rozwoju koniun-

ktury gospodarczej w głównych kra-

jach kapitalistycznych. Oddziaływa
ona bowiem za pośrednictwem ob-
rotów handlowych 7. zagranicą i na

nasze problemy ekonomiczne.

PRZYJRZYJMY SIĘ FAKTOM

Wspomniany na wstępie wzrost

Stopy dyskontowej w roku 1973 jest
zjawiskiem nowym. Jeszcze w ciągu
pierwszych 10 miesięcy" 1972' roku
miała bowiem miejsce raczej ten-

dencja do jej obniżenia, co Ilustruje
zamieszczone niżej zestawienie.

STOPA DYSKONTOWA
w procentach
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W okresie styczeń — wrzesień z 14

krajów wymienionych w tablicy w

6-ciu: Francji, Belgii. Holandii. Ja-

ponii, Włoszech, NRF stopa dyskon-
towa została obniżona w porówna-
niu ze stanem na koniec roku 1971;
w następnych pięciu (Austria. Ka-

nada, USA, Szwajcaria i Szwecja)
nie- uległa ona zmianie. Jedynie w

Wielkiej Brytanii, a w pewnym ok-
resie również w Danii mial miejsce
wzrost stopy dyskontowej. Dn przy-

czyn tej odrębności wypadnie jesz-
cze powrócić. W tym miejscu warto

natomiast zwrócić uwagę na podnie-
sienie w NRF stopy dyskontowej do

3,5 proc. w dniu 4.X.1972 roku. Była
to podwyżka do poziomu niższego
nadal niż w końcu 1971 roku. Sta-
nowi ona jednak pierwszy sygnał
zmiany sytuacji w tym zakresie.

Poczynając bowiem od listopada 1972
roku mamy już bowiem do czynie-
nia z tendencją do wzrostu stopy
dyskontowej, która ze szczególną si-

łą ujawniła się jednak w roku 1973.
Dla uzmysłowienia sobie skali wzro-

stu stopy dyskontowej w tym okre-
sie warto i w tym przypadku odwo-
łać się do odpowiednich danych.

POZIOM I ZMIANY STOPY
DYSKONTOWEJ W OKRESIE

WRZESIEŃ 1072 — WRZESIEŃ 1973 W %

Kraj 31.X.72 31.X.73. Zmiany

W. Brytania 7.5 11.5 + 4,0
Franrja 5,75 11,0 + 5.25
Dania 7,0 8,0 + 1,0
USA 4.5 7,5 + 3.0
Japonia 4,35 7,0 + 2.75
NRF 3,50

4,75
7,0 + 3,5

Kanada
3,50
4,75 6,75 + 2.0

Belgia 4,0 6,5 + 2.5
Holandia 3,0 6,5 + 3,5
Wiochy 4,0 6,5 + 2,5
Austria 5,0 5,5 + 0,5
Szwecja 5.0 5,0 bez zmian
Szwajcaria 3,75 4,5 + 0,75

Zamieszczone wyżej dane wskazu-

ją dostatecznie wymownie na skalę
natężenia wzrostu stopy dyskonto-
wej. Dla uzmysłowienia sobie jej
aktualnego poziomu warto może do-
dać, że w takich krajach, jak Fran-

cja, Wielka Brytania, czy USA osią-
gnęła ona poziom nie notowany od

bardzo, bardzo wielu lat. Warto tu

Może dodać* że w okresie"'wr»e6ień
1972 — wrzesień 1973 stopa dyskon-
towa była podwyższona przykłado-

KREDYT

DROŻEJE
wo: w USA 7-miokrotnie, w NRF

5-krotnie, a we Francji 4-krotnie.
Zamieszczone wyżpj dane zwra-

cają również uwagę na zmianę kolej-
ności poszczególnych krajów pod
względem poziomu stopy dyskonto-
wej. Wystarczy w tym celu porów-
nać kolejność krajów w obu zamie-

szczonych wyżej tablicach; w pierw-
szej z nich kraje zostały uszerego-
wane w kolejności poziomu stopy

. dyskontowej na 31.XII.71 roku, w

drugiej na 31.X. bieżącego roku.

Zamieszczone wyżej dane zwraca-

ją również uwagę na nierównomier-

ny wzrost stopy dyskontowej w po-
szczególnych krajach. Szczegółowe
skomentowanie tej tendencji nie jest
oczywiście możliwe w artykule tego
typu. Zastanówmy się więc nad

ogólnymi przyczynami pokazanej
wyżej tendencji ruchu stopy dyskon-
towej w głównych krajach kapita-
listycznych.

STOPA DYSKONTOWA
A ROZWÓJ KONIUNKTURY

Operowanie wysokością stopy dy-
skontowej przez bank centralny jest
klasyczną metodą oddziaływania na

rozwój koniunktury gospodarczej w

krajach kapitalistycznych. Obecnie
rola tej metody jest wprawdzie już
znacznie mniejsza, pozostaje ona jed-
nak nadal jednym z centralnych in-

strumentów oddziaływania na roz-

wój koniunktury. Mechan.i7.m tej
metody można w skrócie przedsta-
wić w następujący sposób.

Obniżenie stopy dyskontowej ban-
ku centralnego pociąga za sobą po-
tanienie kosztów kredytów zaciąga-
nych w innych bankach. Potanienie

kredytu działa pobudzająco na inwe-

stycje produkcyjne oraz budownic-
two mieszkaniowe, co z kolei wpły-
wa- na ożywienie koniunktury. W

tym • właśnie kierunku zmierzała
omawiana iwyżej tendencja do ob-
niżania stopy • dyskontowej w pierw-
szej połowie 1972 roku. W okresie

tym koniunktura gospodarcza głów-
nych krajów kapitalistycznych znaj-
dowała się bowiem w fazie osłabie-
nia. Okres ten nazywano jednak
również stagflacją ze względu na to,
że osłabieniu koniunktury nie towa-

rzyszyło zahamowanie tempa wzro-

stu cen, co stanowi jeden z podsta-
wowych przejawów inflacji Tenden-

cja do obniżenia stopy dyskontowej
była więc również w tym okresie

wyrazem tego, że rządy głównych
krajów kapitalistycznych bardziej
obawiały się dalszego osłabienia ko-

niunktury, niż dalszego wzrostu cen.

Ożywienie gospodarcze, które roz-

poczęło się w głównych krajach ka-

pitalistycznych w drugiej połowie u-

biegłego roku okazało się jednak sil-

niejsze niż oczekiwano. Ożywieniu
temu towarzyszyło również wrrażne
nasilenie procesów inflacyjnych,
czego przejawem było widoczne

przyśpieszenie tempa wzrostu cen

artykułów konsumpcyjnych, w tym
żywności.

W niektórvch kra i ach zaczęły po-
jawiać się nawet zjawiska nie no-

towane w gospodarce kapitalistycz-
nej od okresu wojny i pierwszych
lat po drugiej wojnie światowej. Zja-
wiska te to brak poszczególnych to-

warów i pogorszenie jakości produk-
cji. Dla ilustracji warto może zacy-
tować dwa tylko choć bardzo zna-

mienne stwierdzenia z artykułu zna-

nego amerykańskiego czasopisma
..US News and World Report" (z 3.

IX.br). który omawia dalszy rozwój
sytuacji gospodarczej w USA.

„Zabrakło" — w najbliższych ty-
godniach coraz częściej słyszeć bę-
dziemy to słowo w związku z pogar-
szającymi się warunkami podaży, za-

równo materiałów dla przemysłu,
jak również towarów konsumpcyj-
nych".

„Czas dostaw większości surowców

uległ już wydłużeniu. Ale — stwier-
dza W. F. Hamilton, wiceprezes do

spraw produkcji 'W>firrriie Logeteo-
nics Inc. — za jeszcze ważniejsze
uważam to, że spada jakość. Jeśli

odsyła się Jakiś materiał z uwagi
na jego niższą jakość, to dostawca

często wymienia go na Inny, rów-
nie zły lub nawet jeszcze gorszy".

Na liście zjawisk towarzyszących
silnemu przyśpieszeniu rozwoju go-
spodarki znajdują się jednak nie tyl-
ko towarzyszące mu zjawiska
w postaci wzrostu cen, braków

towarowych oraz pogarszającej
się jakości produkcji. Stopień na-

silenia procesów inflacyjnych za-

czyna się również przejawiać
we wzmaganiu zakupu towarów,
które jest wyrazem ucieczki przed
deprecjacją pieniądza. Potęguje to

popyt, i co się z tym wiąże wy-
mienione wyżej zjawiska. Wzma-

ga to presję na inwestycje, mimo
że ich koszty szybko rosną, i tworzy
realne niebezpieczeństwo, że wiele
z tych inwestycji okaże się w przy-
szłości „nie trafiona".

Wydaje się. że właśnie wspomnia-
ne wyżej zjawiska wpłynęły na

zmianę polityki gospodarczej głów-
nych krajów kapitalistycznych. Oba-
wa przed dalszymi skutkami inflacji
okazała się silniejsza niż dążenie do

uzyskania wysokiego tempa wzrostu

gospodarki. Obawę przed „przegrza-
niem" koninktury uznać więc trzeba
za pierwszą przyczynę tendencji do
wzrostu stopy dyskontowej, która

zaznaczyła się już w IV kwartale
ub. roku, szczególnie wyraźnie ujaw-
niła się jednak w roku 1973. Pod-

wyższenie stopy dyskontowej nasta-

wione jest bowiem na podrożenie
kredytu, I co się z tym wiąże, na

ograniczenie inwestycji produkcyj-
nych oraz budownictwa mieszkanio-

wego.

STOPA DYSKONTOWA
A KRYZYS WALUTOWY

Wzrost stopy dyskontowej w osta-

tnim okresie wiąże się jednak nie

tylko z obawą przed dalszymi skut-
kami przegrzania koniunktury i na-

silającej się inflacji, lecz również ze

skutkami tego w bilansie płatniczym
1 pozycją własnej waluty, i co się
z tym wiąże, z kryzysem systemu
walutowego świata kapitalistyczne-
go. Oczywiście wzrost cen w danym
kraju nie stanowi zagrożenia dla sta-

nu jego bilansu płatniczego i kursu

jogo waluty, jeśli w innych krajach
ceny rosną w podobnym tempie.
Jeśli jednak inflacja rozwija się nie-
równomiernie w poszczególnych kra-

jach, stanowi to dodatkowy czynnik
zakłócenia w obrotach handlu za-

granicznego między krajami kapi-
talistycznymi, którego podstawową
przyczyną jest zmiana w układzie
sił między głównymi z tych krajów.
Niższe tempo wzrostu inflacji w da-

nym kraju działa bowiem, przy in-

nych warunkach niezmienionych na

poprawę jego sytuacji płatniczej, 1

co się z tym wiąże, na wzmocnienie
kursu jego waluty. Wyższe niż w in-

nych krajach tempo inflacji prowa-
dzi do odwrotnych skutków.

Bardzo ważnym czynnikiem, dzia-

łajacym na tendencję wzrostu stopy
dyskontowej w ostatnim okresie, a

przede wszystkim na nlerówiramter-
ność tego wzrostu Jest wreszcie dą-
żenie do przyciągnięcia kredytów
krótkoterminowych w celu poprawy
bilansu płatniczego. Ten właśnie

czynnik zadecydował o tym, że
wbrew ogólnej tendencji w pierw-
szej połowie ub. roku Wielka Bryta-
nia podwyższała, a nie obniżała po-
ziom stopy dyskontowej. Czynnik
ten odegrał również poważną rolę
we wzroście stony dyskontowej
w Stanach Zjednoczonych, Jaki
miał miejsce w ciągu pierwszych
dzlesleciu miesięcy bieżącego ro-

ku. W tym ostatnim przypad-
ku jednym z ważnych celów ko-

lejnych podwyżek stopy dyskonto-
wej banków systemu rezerwy fede-
ralnej była bowiem repartycja kapi-
tałów krótkoterminowych, głównie
z rynku eurodolarowego. w celu no-

prawy amerykańskiego bilansu płat-
niczego i co się z tym wlaże wzmoc-

nienia kursu dolara. Wzrost stopy
dyskontowej zwiększa bowiem wy-
sokość oprocentowania na prywat-
nym rynku kapitałowym USA.a wraz

z tym atrakcyjność lokaty kapitałów
krótkoterminowych w bankach ame-

rykańskich.
Tendencja wzrostu stopy dyskon-

towej doprowadziła Jednak nie tylko
do podwyższenia oprocentowania
kredytów na rynkach kapitałowych
poszczególnych krajów, znajduje ona

również odbicie w poziomie oprocen-
towania kredytów udzielanych w

eksporcie. Stopa oprocentowania
tych kredytów zwiększyła się w roku

bieżącym w granicach 2 procent i os-

cyluje obecnie dla kredytów średnio-

terminowych wokół poziomu 10 pro-
cent.

Koszty kredytów zwiększają
więc nie tylko dla inwestorów w po-
szczególnych krajach kapitalistycz-
nych. Rosną również koszty kredy-
towych zakupów w handlu zagra-
nicznym z krajami kapitalistyczny-
mi. I to Jest bezpośredni wniosek,
jaki nasuwa się z dokonanego wyżej
przeglądu zmian w poziomie stopy
dyskontowej w bieżącym roku.

Wniosek ten dotyczy oczywiście
tylko tzw. kredytów handlowych, za-

ciąganych bezpośrednio u dostaw-
ców (tzw. kredvty kupieckie), jak
również w bankach komercyjnych
(tzw. kredyty bankowe). Kredyty te

odgrvwaia Jednak istotną role w na-

szych obrotach handlowvch z wyso-
ko rozwini»tvml kraiami kaoitall-
stvcznvm'. Wniosek t»n nie dotyczy
bezpośrednio kredytów państwo-
wych, gdvż Ich oprocentowa-
nie nie musi pokrywać sle 8
kosztami kredvtu na nrvwatnvrn

rynku kapitałowym. Trzeba Jed-
nak powiedzieć zarazem. ż° wyso-

kość oorocentowania kredytów pań-
stwowych nie kształtuje sle oder-
wanie od rozwoju svtuacjl na pry-

watnym rynku kapitałowym.
W.R ,

Ił PorflwnaJ „Kryrvs tywnoSclowy"
2vcie Oosnnrtarcze nr SO z br.

S> „Stabilizacji nadal brnk" — 4vo1«
Go>;no<1m-c*e nr Wl br oraz prreełnrty
„Na rvnkncb plenle*nvrb" zamieszczane
w poprzednich numerach 2G.
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LECH FROELICH

święto narodowe Niemieckie) Republiki Demokra-
tycznej jest dobrą okazją, aby przypomnieć znacze-

nie, jakie dla przyśpieszenia tempa rozwoju zarów-
no NRD jak i Polski ma postępująca współpraca mię-
dzy obu naszymi krajami, a także udział w socjalis-
tycznym międzynarodowym podziale pracy, specja-
lizacja produkcji i kooperacja.

CZERWCOWA
wizyta I sekreta-

rza KC PZPR w NRD. rozmowy

polityczne i gospodarcze
Edwarda Gierka z Erichem Ho-

neckerem, podpisana przez naszych
przywódców „deklaracja o umocnie-
niu przyjaźni i pogłębieniu współ-
pracy między PRL i NRD" dała temu

wyraz zewnętrzny. Można powie-
dzieć, że rozmowy te były sygnałem
dla wielu nowych rokujących dobre

nadzieje inicjatyw, że otworzyły dal-
sze tereny aktywności w rozszerza-

niu socjalistycznej integracji. Nie-
któro z węzłowych zadań precyzuje
wspólny komunikat:

„Uzgodniono, że łączne obroty to-

warów i usług w latach 1976—1980

powinny ulec podwojeniu w porów-
naniu do przewidywanych obrotów
w latach 1971—1975, a udział wyro-
bów produkcji specjalizowanej i ko-

operacyjnej we wzajemnych obro-
tach handlu zagranicznego powinien
wzrosnąć do ok. 30 proc. w 1980 ro-

ku".

NRD jest drugim, po ZSRR, na-

szym handlowym partnerem. Jak
wiadomo w bieżącym roku obroty
między naszymi krajami uległy wy-
bitnemu zdynamizowaniu i przekro-
czyły pułap 1 mld rubli dewizowych.

Oczywiście podwojenie obrotów,
wbrew pozorom, nie jest zadaniem

łatwym. W coraz szerszym zakresie

producenci obu zaprzyjaźnionych
krajów będą musieli uruchamiać

produkcję, tworzyć nowe moce pro-
dukcyjne z nakierowaniem do po-
trzeby partnera. Komunikat wymie-
nia całą serię branż przemysłowych
podatnych na gospodarcze współ-
działanie:

„Właściwe organa PRL i NRD po-
winny aktywnie rozwijać podział
pracy w produkcji maszyn i urządzeń
dla budownictwa, obrabiarek, w bu-
downictwie okrętowym, w przemy-
śle budowy maszyn rolniczych, w

produkcji maszyn i urządzeń odlew-

niczych, maszyn dla przemysłu spo-
żywczego i przemysłu używek, ma-

szyn elektrycznych, urządzeń dla

automatyzacji, wyrobów techniki po-
miarowej i steroirniczej, w technice

przekazywania informacji, jak też w

innych gałęziach przemysłu budowy
maszyn, elektrotechniczno-elektro-

nicznego i dążąc na tej podstawie do

zwiększenia wzajemnych dostaw wy-
robów ( podzespołów".

Aktualną strukturę wymiany han-

dlowej, w której nadal dominują
tradycyjne w pewnym sensie wyro-
by, a udział produktów będących
wynikiem planowej uzgodnionej spe-
cjalizacji sięga 7 proc. należy uznać
za niezadowalającą. Używając pew-
nej przenośni można stwierdzić, że
w mechanizmie współpracy gospo-
darczej tkwi arytmetyczny fenomen:
jeden plus jeden czyni więcej niż
dwa. Ekonomiczna moc dwóch part-
nerów jest większa niż obu organi-
zmów gospodarczych z osobna. Oczy-
wiście im każdy z partnerów sil-

niejszy, tym i możliwości współpra-
cy szersze — efekty wyższe.

Niemiecka Republika Demokraty-
czna jest krajem stosunkowo ubogim
w surowce. Aby spłacić należności
z tytułu surowcowego importu (ropy
naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza
i miedzi) trzeba produkować wyroby
poszukiwane przez kontrahentów na

wysokim poziomie nowoczesności o

dobrych parametrach eksploatacyj-
nych, o wysokiej jakości. W czasie

niedawnych jesiennych Targów Lip-
skich można było stwierdzić, że w

wielu dziedzinach NRD dysponuje

takimi artykułami. Wyroby ze zna-

kiem NRD sprzedaje się łatwo. Ist-

nieje jednak problem ich wytwarza-
nia (odpowiedniej masy towarowej)
i cen. I tu dotykamy węzłowej spra-
wy specjalizacji i kooperacji. Profil
naszych gospodarek narodowych wy-

kazuje znaczne podobieństwa. I NRD
i Polska budują statki morskie, sa-

mochody, wagony kolejowe, obra-
biarki do metali; i mv i oni produ-
kujemy zbliżone gatunki włókien

syntetycznych: i my i oni produkuje-
my podobne maszyny rolnicze, ma-

szyny dla przemysłu spożywczego,
maszyny dla przetwórstwa spożyw-
czego.

Wszystkim wiadomo, że większą
opłacalność ekonomiczną uzyskuje
się z reguły przy wielko- lub śred-

nioseryjnej produkcji np. w Polsce
i NRD produkujemy kombajny zbo-
żowe. Eksperci oceniają, że opłacal-
na produkcja tego typu maszyn za-

czyna się od 5—6 tysięcy rocznie.

Powstaje pytanie, czy jesteśmy w

stanie w naszych krajach rozwinąć
do takich właśnie rozmiarów pro-
dukcję tych maszyn, zabezpieczając
xv sprzęt własne rolnictwo oraz ek-

sport. Czy też należałoby kojarzyć
siły na kooperacyjnej drodze. Ten
sam dylemat dotyczy wielu innych
maszyn, urządzeń, wyrobów.

Warto odnotować, że poza umowa-

mi zawartymi na wysokim szczeblu
— coraz częściej nawiązuje się bez-

pośredni dialog kooperacyjno-spe-
cjalizacyjny między przedsiębior-

stwami I zjednoczeniami Polski 1

NRD. Takich umów „niższego" sto-

pnia już po czerwcowej wizycie To-

warzysza Edwarda Gierka zawarto

ponad 150.

Ważniejszych korzyści oczekuje się
po wejściu w życie dobrej praktyki
wzajemnej koordynacji planów.
Sprawie tej poświęcony był dłuższy
fragment komunikatu berlińskiego.

,.W roku 1972 organy planowania
obu państw przystąpiły do koordy-
nacji projektów planu na .lata
1976—80. koordynacja planów po-
winna doprowadzić do dalszego wza-

jemnego powiązania gospodarczego
obu krajów i poprzez stałe rozszerza-

nie pracy przemysłowej specjałizar
cji produkcji i kooperacji osiągnąć
wyższą efektywność gospodarczą.
Opracowanie „wspólnej koncepcji
głównych kierunków rozwoju sto-

sunków gospodarczych między PRL
1 NRD do roku 1980" jest podstawą
prac nad koordynacją planów dla
działalności komitetu Współpracy
Gospodarczej i Naukowo-Technicz-

nej, jak i wszystkich właściwych
organów państwowych i gospodar-
czych PRL ł NRD".

Sytuacja polityczna w Europie, dą-
żenie do odprężenia międzynarodo-
wego. normalizacja stosunków mię-
dzy Polską a NRF oraz ZSRR —

a NRF i wreszcie między NRD 1

NRF, przyjęcie obu państw niemie-
ckich do ONZ, coraz powszechniejsze
nawiązywanie stosunków dyploma-

tycznych, a także handlowych * ne»

szym zachodnim partnerem, wszyst-
ko to stwarza dla NRD dobre prog-
nostyki. NRD staje się pożądanym
partnerem gospodarczym, w zakre-
sie produkcji przemysłowej znajduje
się na 10 pozycji w świecie. W NRD

spotyka się coraz częściej przedsta-
wicieli przemysłu z krajów socjali-
stycznych, kapitalistycznych l trze-

ciego świata. Na rynkach świato-

wych stale dokonuje się gospodarcza
konfrontacja. Swoisty „dobór natu-

ralny" 1 „konfrontacja możliwości"

dokonuje się także na płaszczyźnie
szukania kooperacyjnych partnerów.
Zaostrzone zostały tym sa-

mym również wymagania wobec

polskich partnerów szukających
związków z NRD-owskimi.

Kompleksowy Program socjalisty-
cznej integracji uchwalony w lipcu
1971 w Bukareszcie Jest podstawo-
wym dokumentem określającym
podstawowe kierunki pogłębienia
współpracy 1 integracji na olcre?

15—20 lat. Ta integracja jest głów-
nym czynnikiem przyśpieszenia roz-

woju naszych krajów. Jakość nasze-

go żyda, tempo wzrostu stopy życio-
wej1unasIwNRD,zależyodtego,
w Jaki sposób nasze polsko-NRD-
-owskie związki bilateralne będzie-
my potrafili wpisać w ogólne ramy
kompleksowego programu.

:3⁄4 ŚwiAta

„Cichy" oułobus

Ponieważ ulice naszych miast sta-

ła się coraz bardziej hałaśliwe —

Europejska Komisja Gospodarcza
ONZ opracowała zalecenia, określa-

jące normy dopuszczalności hałasu

wytwarzanego przez transport miej-

ski. Np. natężenie hałasu powodo-
wanego przez autobusy nie powin-
no przekraczać 90—92 decybeli. Za-
lecenia te zostały już przyjęte m. in.

przez Wielką Brytanię, gdzie skon-
struowano model „cichego" autobu-
su, w którym dzięk. zastosowanym
innowacjom udało się obniżyć wy-

twarzany hałas do 77 decybeli, jest
to więc pojazd cichszy niż wiele

typów samochodów osobowych. (S)

Niedobory cementu

Ożywienie w budownictwie na

świecie spowodowało znaczny wzrost

zapotrzebowania na cement; produ-
kcja tego materiału nie zwiększa się
jednak dostatecznie szybko. Szacuje
się, że w ubiegłym roku światowa

produkcja cementu wzrosła o 6,5
proc., zbliżając się do 600 min ton.

W wielu krajach nie zaspokoiło to

Jednak potrzeb. Szczególnie duże

niedobory wystąpiły w Stanach Zje-
dnoczonych, gdzie braki uzupełnia-
ne są rosnącym importem. Ale tra-

dycyjni w zachodniej Europie eks-

porterzy cementu — NRF, Włochy
1 Francja — mimo koniunktury nie

zwiększają produkcji. Przykładem
kraju — eksportera cementu, który
w związku z rozwojem własnego bu-

downictwa może wkrótce stać się
jego importerem, jest Japonia. Prze-

widuje się więc wzrost niedoborów.

CS)
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„Piwko" i absencja
Z uwagą przeczytałem artykuł Ire-

ny Durajczyk pt. „Niepokoi absen-
cja nieusprawiedliwiona" (Zycie Go-
spodarcze nr 38). Przeciwdziałanie
nieusprawiedliwionym nieobec-
nościom w pracy w niektórych bran-
żach zawodowych, charakteryzują-
cych się deficytom kadrowym, nie
Jest w cale łatwe. Dyscyplinarne
zwolnienie z Zakładu „A" nie jest
w istocie karą, jeżeli łatwo otrzyma
się ur*i:ę w zakładzie „B ", później
,,C'-; po pewnym czasie można prze-
cież powrócić do zakładu „A", gdzie
Już zapomniano lub nie chce się
pamiętać o niezdyscyplinowanym pra-
cowniku.

Pewien procent nieusprawiedliwio-
nej absencji wynika z nadarzającej
się okazji dobrze płatnej pracy pry-

watnej. Bywa jednak, że pracownik,
który wyszedł z domu z intencją
udania się do zakładu pracy, wcale
się tego dnia w zakładzie nie zjawił.
Stał się np. klientem budki z piwem,
przy której spotkał kolegów lub za-

warł nowe znajomości i uraczywszy
się, „pienistym napojem" poszukał
wygodnego miejsca do drzemki.

Wdzięcznym miejscem do obserwo-
wania podobnych sytuacji są dworce
kolejowe, na których sprzedaje się
piwo. Pracownikom dojeżdżającym do
pracy — kandydatom lub zaliczają-
cym się już do marginesu społecz-
nego, trudno opuścić towarzystwo ze-
brane wokół atrakcyjnego kiosku z

piwem. Często opóźniony przyjazd po-
ciągu jest zachętą do wypicia dal-
szych „piwek". Z kolei drzemka w

poczekalni lub na trawce, potem jest
zbyt późno, aby jechać do pracy,
a kogo piwo nastawiło bojowo I szko-
da mu czasu na drzemkę — może
od razu ruszyć „w Polskę". Sprze-
daż piwa na stacjach PKP lub w

ich pobliżu, w sąsiedztwie przystan-
ków PKS, zwłaszcza w godzinach po-
przedzających rozpoczęcie pracy, ma

swój niewątpliwy udział w powsta-
waniu absencji nieusnrawicdliwionej,
pi-zyrzvnim si«> do spóźnień 1 stawia-
nia się do pracy w stanie nie zaw-

AKTUALNOŚCI

WYDAJNOŚĆ PRACY W

PRZEKROJU REGIONALNYM

Regionalne ukształtowanie re-

lacji ekonomicznych w przedsię-
biostwach przemysłowych wska-

zuje, że w znacznie większym
stopniu wzrost produkcji oparty
jest na wzroście wydajności pra-
cy w województwach, gdzie sil-

niej odczuwane są braki rąk do

pracjr. Np. w Łodzi, Poznaniu oraz

w woj. opolskim, katowickim
i szczecińskim w okresie 7 mie-

sięcy br. ponad 80 proc. przyro-
stu produkcji globalnej przemy-
słu, osiągnięto dzięki wzrostowi

wydajności pracy (przy średniej
krajowej ok, 69 proc.) . Natomiast
w województwach białostockim,
lubelskim, rzeszowskim tylko
50 proc. przyrostu produkcji glo-
balnej osiągnięto dzięki wzrosto-

wi wydajności pracy.
W niektórych regionach, gdzie

występują braki rąk do pracy hie
zwraca się jednak dostatecznej
uwagi na potrzebę silniejszego o-

parcia przyrostu produkcji o

wzrost wydajności pracy. Odnosi

się to m.in. do Warszawy, gdzie
tylko 64 proc. przyrostu produkcji
osiągnięto dzięki wzrostowi wy-

dajności pracy i Koszalińskiego,
gdzie tylko 51 proc. przyrostu
produkcji osiągnięto dzięki wzro-

stowi wydajności pracy. (Sb)

OPÓŹNIENIA
W BUDOWIE MIESZKAŃ

W okresie 7 miesięcy br. uspo-
łecznione budownictwo mieszka-
niowe przekazało do eksploatacji

izo pozwalającym na jej podjęcie. Zna-
na jest w niektórych resortach gorsza
frekwencja 1 wydajność pracy w po-
niedziałki: ktoś się źle czuje po nie-
dzielnej libacji, ktoś inny w ogóle
do pracy nie przyszedł.

Sądzę, że rzeczywiste wzmożenie
walki z alkoholizmem, w tym 1 ure-

gulowanie całokształtu zagadnień
związanych ze sprzedażą piwa, po-
winno się przyczynić do zmniejsze-
nia nieusprawiedliwionych nieobec-
ności w pracy i w ogóle zmniejszenia
czasu nleprzepracowanego.

LUCJAN POWAJBO
Warszawa

sejszosc
też ludzie

W artykule Marii Lltmanowlcz pt1.:
„Odzież dla wytrwałych", zamiesz-
czonym w 37 numerze Waszego pisma
zwróciło moją uwagę stwierdzenie
korespondentów miejskich GUS, iż ci
klienci, którzy nie podzielają gustów
większości i wolą np. kurtki z ela-
nobawełny od ortalionowych, czy gar-
nitury z wełny od ubrań z 'elany
— mieli szczególne trudności z re-

alizacją zakupów. Jest to symptpm
ogólniejszego zjawiska związanego ze

sposobem zamawiania towarów przez
handel u producentów. Prowadząc
coraz częściej różne sondaże rynku,
handlowcy lepiej obecnie orientują
się w potrzebach konsumentów. Ich
zamówienia składane są w fabrykach,
biorąc jednakże pod uwagę głównie
preferencje, większości klientów. W
zasadzie nie jest to źle, jednakże dla
zapewnienia cząstkowej równowagi
rynkowej, która jest obecnie pod-
stawowym problemem w obrocie to-
warowym, konieczne jest również
uwzględnienie w odpowiedniej pro-
porcji potrzeb mniejszych grup na-

bywców. Człowieka, który nie jnosl
ortalionów nie cieszy ich obfitość
na rynku, a brak wyboru kurtek,

'
z innego materiału powoduje u niego
odczucie że sklepy są źle zaopatrzone.

ok. 48,5 proc. planowanej na br.

powierzchni użytkowej mieszkań.
Jest to stopień zaawansowania
zadań rocznych nieco niższy niż

w analogicznym okresie ub.r., gdy
wynosił on 49,6 proc. Stosunko-
wo wysokie zaawansowanie reali-

zacji zadań rocznych budownic-
twa mieszkaniowego w woj. ol-

sztyńskim (ok. 63 proc.), kosza-
lińskim i poznańskim (ok. 60

proc.). Szczególnie duże opóźnie-
nia wystąpiły w woj. warszaw-

skim. (31 proc. planu rocznego),
Krakowie (35 proc.), i Łodzi (35
proc.) . Zwraca przy tym uwagę
fakt, że w woj. warszawskim i

Krakowie opóźnienia występują
przy spadku oddanej do eksplo-
atacji powierzchni mieszkań po-
niżej ub.r. (w granicach 25 proc.
w Krakowie i 30 proc. w woj.
warszawskim). (Sb)

CZY OSŁABIENIE

ZAINTERESOWANIA

ROZWOJEM HODOWLI

TRZODY

Jednym z pierwszych sygnałów
mogących świadczyć o osłabieniu
zainteresowania indywidualnych
gospodarstw chłopskich rozwojem
hodowli jest spadek cen prosiąt
w obrocie między rolnikami. Spa-
dek taki zanotowano w miesią-
cach letnich br. w skali kraju
(w granicach 3 proc. w porówna-
niu z ub. r.). W woj. poznań-
skim, rzeszowskim, szczecińskim,
wrocławskim i zielonogórskim
skala tego spadku była jednak
znacznie większa (o ponad 5

proc.).

Taką zaś właśnie sytuację mamy
w wielu grupach towarów, m. In.
w rynkowej ofercie bielizny dam-
skiej. Większość klientek nosi bie-
liznę z jedwabiów syntetycznych i ta
rzeczywiście Jest w sklepach, jeśli
Jednak ktoś chce czy może nosić tylko
bieliznę bawełnianą, nogi schodzi, za-

nim znajdzie poszukiwaną rzecz.

MARIA ROGALSKA
Warszawa

Ba a rdzo uprzejmy
»

12 lipca br. nabyłam # sklepie
„Argetlu" nr 537 przy ul. Pańskiej G1
lodówkę węgierską marki „Lehel".
Lodówkę ładną, niedużą ale o dużej
pojemności (150 1) i nadzwyczaj funk-
cjonalnie rozwiązanym wnętrzu. Nie
cieszyłam się jednak zbyt długo no-
wo nabytym sprzętem. Po upływie
kilku tygodni użytkowania, akurąt
wtedy gdy w zamrażalniku przecho-
wywałam długo wysiany w „iiortck-
sie" tort lodowy — lodówka przesta-
ła mrozić. Zadzwoniłam więc do cen-

tralnego punktu naprawy, skąd po
upływie 4 dni przysłano montera,
który wymienił kolejno cewkę I 3
agregaty, po Czym oznajmił, że mam

prawo żądać zamiany lodfivki na in-
ną. Poinformował mnie tałize, co na-

leży w tej sprawie uczynić. I tu się
zaczęło: przyszedł więc najpierw
monter z punktu naprawy, który
miał potwierdzić, że usiłowania
pierwszego były rzeczywiście bez-
owocne. Okazało się, że to silnik jest
wadliwy, a nawet spalony. Potem
musiałam udać się do sklepu, w

którym kupiłam tę nieszczęsną lo-
dówkę, gdzie szybko i sprawnie spo-
rządzono tzw. zgłoszenie reklamacyj-
ne, zanotowano mój numer telefonu
i zapewniono, że w ciągu 3 do 14 dni
zgłosi się do mnie rzeczoznawca, któ-
ry telefonicznie ustali, kiedy przyj-
dzie obejrzeć lodówkę i stwierdzić,
czy ocena monterów z punktu na-

prawy jest zgodna z rzeczywistością.

Spadek cen prosiąt może być
oczywiście związany również z re-

latywnie wysokim wzrostem ich

podaży, tym niemniej na szczegól-
ną uwagę zasługują notowania
cen prosiąt, jakie ukształtują się
w październiku br. już pod wpły-
wem ocen możliwości stworzo-

nych przez nowe zbiory zbóż i
ziemniaków. (Sb)

STYPENDIA I PRAKTYKI

STUDENCKIE

Przeszło miliard złotych prze-
znacza państwo na stypendia pie-
niężne dla studentów wyższych
uczelni. Z tej pomocy korzysta
ponad 11 tys. studentów. Najwię-
cej stypendiów przypada na u-

częszczających do wyższych szkół

nauczycielskich; stanowią oni 70

proc. ogółu słuchaczy, na studen-
tów wyższych szkół pedagogicz-
nych, 69,3 proc. oraz na akademie
rolnicze — 64,9 proc. ogółu słu-

chaczyj*' v"^ '•

W związku z reformą systemu
stypendialnego, jaka została

wprowadzona w bież. roku prze-

ciętna wysokość stypendium w

porównaniu z ub. rokiem wzrosła
o przeszło 250 zł. Warto zazna-

czyć, że nowy system stypendial-
ny wpłynął na poprawę wyników
nauczan:a. Wiadomo bowiem, że

zreformowany system uzależnia

wysokość stypendium od uzyski-
wanych wyników w nauce. Pre-
mie za wyniki w nauce otrzymuje
około 34 proc. studentów.

*

Ponad 5 tys. studentów odby-
wało w tym roku praktyki za-

Rzeczoznawca owszem, zgłosił się, ale
dopiero po upływie dwóch tygodni
i tylko telefonicznie. Bardzo uprzej-
mie zawiadomił mnie, że właćnie wró-
cił z urlopu i w najbliższych dniach
złoży mi wizytę. Po czym nastąpiła
cisza. Na telefoniczną interwencję,
tym razem już w „Argedzic", dowie-
działam się, że właśnie zmieniono In-
spektora, stąd ta przerwa w toku załat-
wiania mojej sprawy. Po kilku dniach
przyszedł już inny rzeczoznawca, któ-
ry po obejrzeniu lodówki powiedział,
że otrzymam odpowiedź na piśmie.
Kiedy minął tydzień od Jego wizyty
1 żadnego pisma nie otrzymałam —

zadzwoniłam ponownie do „Argedu".
Teraz dowiedziałam się, że nie ma

jcszcze decyzji w mojej sprawie, gdyż
nie wpłynął protokół od Inż. — in-
spektora. Upierałam się Jednak, że
to niemożliwe, gdyż minęło już prze-
cież sporo czasu od jego bytności
u mnie. Moja rozmówczyni domyśli-
ła się wtedy, że pewnie protokół zo-

stał wysłany na adres poprzedniej
siedziby Argedu. Z rozmowy wy-
nikało, że skoro Jestem tak niecierp-
liwa, iż nic potrafię zrozumieć wszys-
klch obiektywnych przyczyn zwłoki
będzie chyba zmuszona pofatygować
się osobiście na stary adres 1 odeb-
rać protokół, by zadość uczynić moim
żądaniom.

Upłynął znowu przeszło tydzień od
mojej ostatniej z nią rozmowy. Mu-
szę przyznać, że tylko dzięki utrzy-
mującej się od dłuższego czasu chłod-
nej cyrkulacji powietrza dotychczas
nie trafił mnie przysłowiowy szlag,
bo gdyby było gorąco, to kto wie!...
Widocznie mam więcej szczęścia do
pogody niż do zmechanizowanego
sprzętu. MARIA GAWROŃSKA

Warszawa

lodówek?
W nawiązaniu do artykułu Andrze-

ja Nałęcz-Jaweckiego p.t .: „Lodówka

wodowe poza granicami Polski.

Najwięcej, bo blisko 3.700 mło-

dzieży wyjechało w ramach umów

międzypaństwowych i w ramach
kontaktów międzyuczelnianych
do krajów socjalistycznych. Po-
zostali studenci odbywali prakty-
ki w zakładach pracy i instytu-
cjach 25 krajów kapitalistycz-
nych. (msk)

DROBNA WYTWÓRCZOŚĆ
UZUPEŁNIA ZAOPATRZENIE

RYNKU

Założone w planie dostawy na

zaopatrzenie rynku w 1973 r. dla

drobnej wytwórczości wynoszą
64 mld zł. W stosunku do wyko-
nania zadań w 1972 r. w br. dosta-

wy są wyższe o 13,4 proc. Wartość
dostaw stanowi ponad 92 proc. za-

kładanej wartości dostaw na za-

opatrzenie rynku w 1975 r., tj.
zbliża się do wielkości planowa-
nej uprzednio na Ostatni rok
5-latki.

W wyrobach dziewiarskich

przewidywane dbstawy w br. w

stosunku do 1972 r. w państwo-
wym przemyśle terenowym sta-

nowić będą 119 proc. , w spółdziel-
czości pracy pomad 144,5 proc. w

meblach — w państwowym prze-
myśle terenowym ponad 109 proc.,
w spółdzielczości pracy ok. 112,5
proc. Wskaźniki powyższe nie u-

względniają ponadplanowych do-
staw objętych zobowiązaniami —

w meblach za 240 min zł i wy-
robach włókienniczych za 90 min

zł. Dzięki zobowiązaniom w wy-

mienionych grupach wyrobów,
dostawy na zaopatrzenie rynku

potrzebna Jest w domu" („2ycie Go-

spodarcze" Nr 30) pragnę poinformo-
wać redakcję, że zagadnienia o

których mowa w artykule są do-

strzegane przez przemysł, ściślej
mówiąc przez podległe Zjednoczonlu
„ FREDOM" Biuro Projektowe „PRE-
DOM-BIPROZAP" we Wrocławiu.

Między innymi została opracowana
w roku ubiegłym prognoza zapotrze-
bowania na lodówki w latach 1073-1985
i na tej podstawie programowany Jest

rozwój ich produkcji 1 rozwój bazy
produkcyjnej. Prognoza ta, jakkol-
wlak nie uwzględnia wszystkich
czynników, pozwalających określić
wielkość przyszłego popytu, jest
pierwszym szacunkiem potrzeb kra-

jowych i eksportowych do roku 1985.

Zdajemy sobie sprawę z niedosko-
nałości naszego opracowania wywo-
łanej nikłym doświadczeniem w pro-
gnozowaniu, brakiem danych statysty-
cznych charakteryzujących rynek w

przeszłości oraz niedostatecznym ro-

zeznaniem aktualnych potrzeb i ży-
czeń konsumentów. Badań takich nie-
stety nikt dotychczas nie prowadzi
— zarówno handel jak i przedsię-
biorstwa przemysłowe — chociaż sło-
wo marketing często używane jest
w dyskusjach Biuro nasze nie dyspo-
nuje niestety funduszami na ten cci
chociaż odczuwa dotkliwy brak ta-
kich badań. Sądzimy Jednak, że han-
del, który ma największe możliwości
po temu, podejmie tę działalność
i korzystając z wyników tych ba-
dań oraz z naszej prognozy średnio-
okresowej, będzie opracowywał pro-
gnozy krótkookresowe, przyczyniając
się skutecznie do utrzymania równo-
wagi na rynku przemysłowych to-
warów konsumpcyjnych.

mgr inż. JERZY ZIELIŃSKI
Kierownik Pracowni WTR

Biura Projektowo-Technologicznego
Przem. Precyzyjnego „Predom-

Biprozep" Wrocław

są większe za okres 7 miesięcy
br., niż w analogicznym okresie
1972 r.: w dziewiarstwie o 695 min

zł, w meblach o 470 min zł.
W dostawach na rynek dużą

pozycję stanowią wyroby nowe

i zmodernizowane, których war-

tość wyniesie w br. ponad 5 mld
zł. W kwocie tej najwyższą pozy-
cję stanowią nowości w branży
odzieżowej (ok. 1 ,5 mld zł). W po-
zostałej kwocie dominują wyroby
branży metalowo-elektrycznej,
drzewnej, włókienniczej i chemi-

cznej.
Pomyślna realizacja dostaw no-

wych wyrobów rynkowych roz-

szerza asortyment dostarczanych
artykułów. Zwiększa się także
ilość produkcji artykułów, którym
zostało przyznane w bież. roku

prawo do znaku jakości jak: opra-
wy oświetleniowe, żyrandole, że-
lazka elektryczne, ogrzewacze a-

kumulacyjne i promiennikowe,
miksery i tortownice, pasty . do

podłóg, i mydła, środki, da. czysz-
czenia skór, przetwory warzyw^
ne (buraczki, pieczarki) oraz wi-
na markowe, (msk)

DYSPROPORCJE ROZWOJU

GASTRONOMII

Okazuje się, że w br. szczegól-
nie szybki wzrost sprzedaży w

uspołecznionych przedsiębior-
stwach gastronomicznych ma

miejsce na terenach, gdzie sieć
zakładów gastronomicznych jest
już i tak relatywnie lepiej roz-

winięta.
Przy ogólnym wzroście sprze-

daży przedsiębiorstw gastrono-

Łatwiej
s:ę rozwieść,
niż otrzymać
dokument

To, co napiszę pozornie z gospo-
darowaniem nie ma nic wspólnego.

Potrzebny ml Jest akt rozwodowy,
udałem się więc do Sądu Powiato-

wego dla m. st. Warszawy, oddział
XII Cywilny, na V piętro gmachu
przy ul. Świerczewskiego. Panićnka

zapisała wszystkie potrzebne dane I
kazała zgłosić się za 2 tygodnie z

wykupionymi znaczkami sądowymi.
Na pytanie, dlaczego to musi trwać
aż tak długo — odpowiedziała, że
trzeba zażądać wydania czy wysta-
wienia tego aktu przez archiwum.

Ponownie odwiedziłem ten przyby-
tek wymiaru sprawiedliwości nie po
upływie dwóch, lecz trzech tygodni.
Kiedy po długim wyczekiwaniu (bo
w sądzie istnieje zwyczaj załatwia-
nia adwokatów poza kolejnością, na-

wet jeśli ich jest wielu, a petent
tylko jeden) — udało mi się wylusz-
czyć po co przyszedłem. Ta sama pa-
nienka oświadczyła, że jeszcze dla
mnie nic nie ma, gdyż do archiwum
trzeba pójść, a ona — jak z tego
wywnioskowałem — jeszcze tego nie
uczyniła. Zapewniała mnie jednak,
że do poniedziałku otrzymam ten
nieszczęsny papierek pocztą. Minął
Już poniedziałek, a ja ciągle czekam.
Czy to trwające zjawisko nieliczenia
się przez urzędy z cudzym czasem

nie ma więc jednak dużego związku
z dyscypliną i poszanowaniem na-

szej własnej pracy w biurach, skle-
pach, fabrykach?

M.G.
Warszawa

micznych w okresie 7 miesięcy br.
w granicach 12,3 proc. w porów-
naniu z analogicznym okresem
ub.r., szczególnie wydatnie wzro-

sła sprzedaż w zakładach gastro-
nomicznych woj. poznańskiego (o
ok. 17 proc.), miasta Poznania (o
17,5 proc.) oraz woj. bydgoskiego
(o ok. 16 proc.), miasta Poznania

(o 17,5 proc.) oraz woj. bydgo-
skiego (ok. 16 proc.). Poniżej
średniej krajowej wzrosła nato-

miast sprzedaż w Warszawie (11,7
proc.), woj. katowickim (9,3
proc.), krakowskim, lubelskim i
wrocławskim (w granicach 10

proc.). (Sb)

WARUNKI ROZWOJU

HODOWLI BYDŁA

Dobre zbiory siana sprawiły, że

ceny w obrotach pomiędzy rolni-
kami w miesiącach, letnich br.

ukształtowały, się ą -2^3 proc. po-
niżej poziomu z up.r. W połącze-
niu z dobrymi plonami liści z bu-
raków cukrowych t" w^Sokimi
zbiorami koniczyny zapewnia to

korzystne warunki dla dalszego
rozwoju hodowli bydła.

Zwraca jednak uwagę fakt, że

przy ogólnokrajowym spadku cen

siana ma miejsce wzrost jego cen

w województwach poznańskim
(o ponad 3 proc.), białostockim

(o 2 proc.), gdańskim (o ok. 3

proc.). Zachęcać to powinno do

organizowania na większą niż do-

tąd skalę „przerzutów" siana do

tych województw z koszalińskie-

go i olsztyńskiego. (Sb)

TRZYDZIESTOLECIE
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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

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

swojego środowiska pracy.

Gospodarka jest tą dziedziną, gdzie naród nasz do-
konał historycznego wysiłku i gdzie sukcesy są wi-

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

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

statystykach, sprawozdaniach, a nawet opracowaniach
naukowych.

Nie oczekujemy więc monograficznych opisów za-

kładów. przedsiębiorstw, instytucji, regionów, ich hi-
storii rozwoju, statystyk, zestawień itp. To może

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

Do udziału w naszym konkursie zapraszamy eko-

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

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

są przygotowani, a więc i bardziej zobowiązani do

głębszej i odpowiedzialnej analizy, oceny i krytyki
zjawisk życia społecznego. Konkurs daje szczególną
sposobność do osobistych refleksji tym, których pa-
sjonowała i pasjonuje rola ekonomisty w gospodar-
ce socjalistycznej, upowszechnianie zasad socjalistycz-
nego myślenia ekonomicznego. Liczymy, że w kon-
kursie wezmą udział ekonomiści naukowcy i peda-
godzy — których opinie o rozwoju myśli ekonomicz-

nej i kształceniu ekonomistów wnieść mogą wiele —

oraz działacze oddziałów i kół PTE, mający z pew-
nością wiele ciekawych refleksji i spostrzeżeń z pracy
społecznej wśród ekonomistów.

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

łecznego i jego rozwoju. Pisać bowiem prace konkur-
sowe będą zapewne zarówno ekonomiści o długim
stażu pracy, jak i ludzie młodzi, dopiero w okresie

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 tylfco ekonomiści z dyplomem wyż-
szych uczelni lub świadectwem ukończenia średniej
szkoły ekonomicznej. Mile widziane będą także prace
wszystkich tych, którzy nie mając formalnego patentu,
działają lub działali na polu gospodarczym w cha-
rakterze pracowników ekonomicznych. Oczekujemy
również 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.

Pożadana 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 Koła
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
Dwie drugie — każda po 15 tys. zl

Trzy trzecie — każda po 10 tys. z)
10 wyróżnień po 3 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 możl:wość wydania najciekawszych prac dru-
kiem w postaci książki.

ZARZAD GŁÓWNY
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZYCfE
EKONOMICZNEGO GOSPODARCZE
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