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O WSPOŁCZE

REP.: Panie Profesorze w imieniu' Czytelników i ze-

społu naszego pisma składamy Panu najlepsze życze-
nia urodzinowe. Doprawdy- trudno uwierzyć, że to

osiemdziesiąte piąte Pańskie urodziny. Pan - Profesor

wciąż sporo podróżuje, Udzielą-wywiadów.
• E. LIPIŃSKI: Wywiad to jiie; jest trudna rzecz.

Człowiek mówi banały i tyle.
, RED.: A jak to Się dzieje, że /te, 'jak Pan mówi, „ba-

nały" czytąją wszyscy z zainteresowaniem, a nie-ba-
ńały mijają bez echa?

E. LIPIŃSKI: Ja bym próbował to wytłumaczyć
w ten sposób. Nie mówię współczesnym językiem. Ję-
zyk współczesny został zepsuty. Jest on trochę sztucz-

ny, zbyt wygładzony.
RED.: Czy stąd płynie wniosek, że sięganie do trady-

cji, do niewspółczcsnego języka może odświeżać nasze

myślenie?
E. LIPIŃSKI: Nie to jest sięganiem do tradycji. Ja

się nie zmieniłem. Wiele się tylko nauczyłem. Ży-
łem .w okresie gigantycznego eksperymentu, którego,
początkowo nie rozumiałem.' . Zacząłem to rozumdec
dość późno. Było niezwykle pasjonujące być świadkiem
tego eksperymentu, choć nie był on pozbawiony błę-
dów i zaniedbań natury społecznej. Stało się to właśnie
źródłem mego sloganu o znaczeniu infrastruktury spo-
łeczno-moralncj. I to również zrodziło u mnie obsesję
na punkcie zjawisk kreatywności. To znaczy inicja-

tywy, przedsiębiorczości, twórczości ludzkiej w pro-
cesie ekonomicznym.

RED.: Ale czy zgodzi się Pan Profesor, że w tej
dziedzinie poszukiwania czynników kreatywnych na-

stąpiła u Pana pewna zmiana akcentu. Np. w latach
50-tych można było dostrzec w Pańskich pracach ak-
cent położony gównie na kreatywną rolę przedsiębior-
cy, natomiast w ostatnich latach w poszukiwaniu czyn-
ników kreatywnych wykracza Pan poza formułę przed-
siębiorstwa.

E. LIPIŃSKI: Wykraczam poza przedsiębiorcę, gdyż
biorę pod mvagQ przedsiębiorstwo, które jest złożonym
tworem. Nie sam dyrektor, kierownik jest istotą de-
cydującą. Dyrektor nie może się dziś znać na wszy-
stkim. Musi mieć wielu utalentowanych współpracow-
ników. I stąd mój nowy slogan: TALENT STAŁ SIĘ
SIŁĄ WYTWÓRCZĄ. Nie tylko talent dyrektora na-

czelnego, ale talent dużej grupy ludzi, którzy współ-
tworzą, inicjują, mają pomysły, którzy sa kreatywni.
Przedsiębiorstwo stało sie. dla mnie głównym ele-
mentem ekonomii politycznej socjalizmu.

RED.: Czy nie zaciera się tutaj granica pomiędzy
funkcjami ekonomii a wszystkim' innymi naćkał"i
społecznymi? Poszukiwanie talentów, to sięganie do
wielu nauk społecznych, nie tylko do ekonomii.

E. LIPIŃSKI: Sięga się, bo musi się sięgać. Nie ma

ekonomii politycznej bez socjologii, bez nauk poll-

tycznych;, bezpsychologii. Bez tych nauk nie sposób
• Zrozumieć skórhplilęowanej struktury człowieka, czło-
wieka W dziatótJiu.C Ą gospodarstwo to działanie.

RED.: A więc 1 motywy działania.

E.. LIPIŃSKI: Oczywiście i. motywy działania. Nie-
dawno ktpś mi sprzedał rocznik „Świata" z 1916 roku.
Był tam mój artykuł pt. „Przemysłowiec polski". Pi-
sałem, że w Polsce, która nadchodzi, ponieważ nie
mamy tradycji przemysłowca polskiego, „kapitana prze-
mysłu" zadanie, inicjatywy gospodarczej musi wziąć
na siebie państwo. Szukałem już wówczas źródeł ak-

tywności, tego co sprawia, że odbywa się rozwój, że

podejmuje %ię nowe decyzje, że wciąż odnawia się
technologie-, asortyment produkcji.

I. to'nie jest tylko sięganie do innych nauk. Bo jeśli
mówię--o teorii przedsiębiorstwa, a powinienem mieć
taką teorię przedsiębiorstwa w ekonomii socjalizmu,
to nić zajmuję się czynnikami psychologicznymi. Zaj-
muję się tym,. jakie warunki są potrzebne ku temu,
aby przedsiębiorstwo spełniało ;swą rolę i jakie są za-

dania przedsiębiorstwa. I to jest nauka ekonomiczna.
Ale nauka ekonomiczna nie może się zajmować je-
dynie wycinkami działalności gospodarczej. Ekonomia
polityczna socjalizmu to przecież nauka normatywna.

W starożytnej Grecji działanie gospodarcze trakto-
wano jako ząjęcie godne tylko niewolników. W kapi-
talizmie głównym celem działania gospodarczego było
zdobycie zysku. Jakie zadanie ma działanie gospodar-
cze w systemie socjalistycznym? Jak należy oceniać
działalność przedsiębiorstwa z tego właśnie punktu
widzenia? Mówi się o zaspokojeniu potrzeb, Ale to nie
jest operatywne. Przedsiębiorstwo nie jest oceniane
w zależności od tego. w jakim stopniu zaspokaja po-
trzeby ludzkie, tylko jaki ma zysk. jak wykonuje plan.
Potrzebne więc są nowe metody oceny działania przed-
siębiorstwa socjalistycznego. W jakim stopniu przed-
siębiorstwo socjalistyczne i proces gospodarczy speł-
niają swe zadania, podnoszą jakość życia mas ludzkich.

RED.: Aczkolwiek i to sformułowanie nie jest ope-

ratywne.
E. LIPIŃSKI: To też nie jest operatywne, bo sam

proces jest dialektyczny. Rozwija się w sprzecz-
nościach, w walce. Dlatego potrzebna jest wal-
ka konsumenta z producentem, jako że istnieje od-
wieczna sprzeczność między interesem producenta
i konsumenta, a sprzeczność ta nie jest wcale zatarta
w systemie gospodarki socjalistycznej. I zatarta być
nie może.

RED.: Choć często rozgrywa się we wnętrzu tego
samego ęzłowieka. Najczęściej ten sam człowiek wy-
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„Każdy chętniej ł dokład-
niej wykona obowiązki swo-

je, każdy lepiej odprawi ro-

botę i rzemiosła, kiedy jako
człowiek rozumny prowadzo-
ny w nich. będzie"

TAKA była jedna z tez ustawy
Komisji Edukacji Narodowej,
pierwszej - w" Europie władzy o-

S wiat owej, powołanej przez- Sejm
Polski 14 października 1773 r.

W dwusetną rocznicę pamiętnego
i stanowiącego przedmiot uzasad-
nionej dumy nairodowej wydarzenia
— Sejm Polski Ludowej ma zatwier-
dzić opracowywany od 3 lat program
reformy systemu edukacji narodo-
wej i stopniowego upowszechniania
wykształcenia średniego.

Trudno o piękniejsze 1 bardziej
konkretne uczczenie postępowych
tradycji naszego narodu, o pełniejszą
kontynuację poczynań najbardziej
światłych myślicieli i reformatorów
dawnych epok. W latach Oświecenia
„przedziwny" — jak go określił Jan
Śniadecki — plan rządu szkolnego,
który uchwaliła i wprowadziła Ko-
misja Edukacji Narodowej, zakła-
dając publiczność i świeckość na-

uczania, objęcie nim (choć w róż-
nym, oczywiście, stopniu) wszystkich
klas ludności, był prawdziwym pla-
nem przekształcenia naszego na-

rodu.

Dziś idea upowszechnienia jedno-
litego średniego wykształcenia i re-

forma całego systemu edukacji jest
również jedną z zasadniczych prze-
słanek przeobrażenia naszego kraju,
przeobrażenia intelektualnego i go-
spodarczego. Jej realizacja wpłynie
na podniesienie poziomu kultury
społeczeństwa, kultury życia i kultu-
ry pracy — tych niezbędnych czyn-
ników wzrostu wydajności społecz-
nej.

Można oczywiście wytoczyć' argu-
ment, że za wcześnie mówić o upow-
szechnieniu średniego, ogólnego wy-
kształcenia w kraju, w którym łopa-
ta i kilof zbyt często są Jeszcze w

użyciu.
Można uważać, że za wcześnie po-

dejmować tak ogromny, wymagający

wielomiliardowych nakładów wysi-
łek w dziedzinie' oświaty, kiedy na

własne mieszkanie czeka jeszcze
spora część społeczeństwa, kiedy
dojazdy do pracy i z pracy, kupo-
wanie ,żywności, prowadzenie domu
wyrijaga wielogodzinnej mitręgi! wv-

yrołuje otępiające imęczente.Śą: tó
przecież równie istotne przesłanki
podnoszenia kultury (społecznej.

Możnn też m^ążą^jće baza łotesrSto*
wa l stan, wygóiażeinia naszych,
szkół w

"
nowoczesne urządzenia,

przygotowanie kadr pedagogicznych
nie stwarza przesłanek do realizacji
programu stopniowego upo wszech -

' nieiiiai szkoły średniej.
A jednak podjęcie tej decyzji wła-

śnie teraż, a nie za lat kilka, podyk- .

towane jest nie tylko i nie głównie
chęcią uczczenia pięknych tradycji
naszego narodu. Jest ono po prostu
kolejnym konsekwentnym krokiem
wynikającym z nowej strategii roz-

wojowej', która przed trzema laty
sprawom oświaty i nauki nadała
inną rangę. Z roli służebnej wobec
przemysłu przesunięto je do odegra-
nia roli wiodącej, inspirującej
wszechstronny rozwój kraju. I dlate-
go właśnie jedną z pierwszych de-
cyzji Biura Politycznego KC PZPR
po VII Plenum było powołanie ko-
mitetu ekspertów, którego zada-
niem stało się przygotowanie ra-

portu o stanie oświaty i wychowa-
nia. I dlatego przed rokiem, w trak-
cie prac komitetu, Sejm uchwalił
już Kartę Praw i Obowiązków
Nauczyciela, podnoszącą rangę- te-

go pięknego, trudnego i tak bardzo
odpowiedzialnego za przyszły kształt
społeczeństwa, zawodu, a wraz z

Kartą nowy system płac,' który nie
tylko przyniósł podwyżkę zarobków,
ale przede wszystkim żapoczątko- ,

wał uporządkowanie całego syste-
mu uposażeń i awansu, nagród l

organizacji pracy w szkole.

W wytycznych do dyskusji przed
VI Zjazdem Partii ustalono, że \y
ciągu 2 lat zapaść' powinna decy-
zja w sprawie przyszłego kształtu
jednolitego systemu oświatowego.
Terminu tego — jak to stało się
powszechną już praktyką — dotrzy-
mano. Opracowany na podstawie ra-

ANNA KUSZKO

portu o stanie oświaty, przy współ-
pracy resortów oświaty i wychowa-
nia oraz nauki, techniki i szkolnic-
twa wyższego i współudziale całe-
go społeczeństwa, zwłaszcza środo-
wiska nauczycielskiego, które żywo
dyskutowało nad przedłożonymi
wariantami .'.rozwiązań, , program re-

formy sys^einu edukacji i stopniowe-
go upowszechnienia wykształcenia
średniego został przedłożony Sejmo-

'
w i dó zatwierdzenia.

Jest to program, długoletni. Oświa-
ta bowiem, bardziej niż jakakolwiek
inna dziedzina gospodarki, wymaga
takiego 'właśnie, perspektywicznego,
dalekosiężnego nakreślenia jej
kształtu. Tu rezultatów działania nie
można oczekiwać. w; ciągu dwu, lecz
co najmniej dziesięciu, a'nawet pięt-
nastu lat. 1 o tym trzeba pamiętać
przy ocenie przyjętego programu.
Wymaga on oderwania się .od rea-

liów dnia dzisiejszego. Wyobrażenia
sobie gospodarki jutra, nowoczesnej,
zautomatyzowanej, dynamicznie się
rozwijającej. Przyjęcie programu re-

formy łączy się więc ściśle z no-

wym kierunkiem perspektywicznego
planowania w całej gospodarce. Za
lat kilka nastąpią duże zmiany de-
mograficzne w naszym kraju. Bę-
dziemy musieli wielokrotnie zwięk-
szyć wydajność pracy. Dokonać tego
mogą tylko luęlzie „rozumni", odpo-
wiednio wykształceni, samodzielni i

twjórczy na każdym stanowisku pra-
. cy,'

„Należało zamierzyć pew-
ny t istotny cel wszystkim
tym naukom, to jest pożyte-
czność w prywatnym i publi-
cznym życiu, niby promienie
w jeden punkt ściągając".

TAK formułowała cele reformy
ustawa 'Komisji Edukacji Naro-
dowej sprzed .200 lat.. Program

przedłożony dziś Sejmowi ma ten
śam cel ogólny, choć innego wyma-
ga wykształcenia i' innej.jego użyte-
czności .^zarówno w nowoczesnej so-

cjalistycznej. gospodarce,yjMk i w ży-
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PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

. W miarę, Jak zaczynamy się zbliżać do końca roku,
można ł cofaz większym prawdopodobieństwem prze-

widywać przebieg różnych zjawisk ekonomicznych za

Heine 3 lata planu pięcioletniego. Cechą najbardziej
charakterystyczną tych zjawisk jest (akt, że przyśpie-
szenie tętna życia gospodarczego nie słabnie, a prze-
ciwnie nasila się coraz bardziej.

< - W tych warunkach coraz częściej zaczynamy mó-
wić o zmianach jakościowych, a nie tylko o prostym
przyroście — produkcji, dochodów, wydajności Itp.
Te zmiany Jakościowe dotyczą również rynku, a ści-

ślej mówiąc popytu* ludności, wynikającego ze wzro-

•tu sity nabywczej.

Próbę oceny, tego co dzieje się na rynku, daje
W ostatnim numerze „POLITYKI" ANDRZEJ MĆZO-
LOWSKI, w, artykule pt,: „Początek dobrego rynku"...
bzytaczając dane o wzroście dostaw wielu artyku-
łów w ciągu 3-ch lat autor stwierdza, że choć liczby
te "Uttwlą prawdę — to odczucia ludzi nie zawsze są
z nimi Zgodne. Ale 1 te odczucia też są prawdziwe...
'Jąk więc logicznie wytłumaczyć tę sprzeczność?

A. MOZOŁOW8KI mówi o ostrym wyścigu „dwóch
koni" — siły nabywczej i strumienia towarńw oraz

usług. Powiedzmy szczerze — konie te nie Idą „łeb
w leb" — sita nabywcza obecnie wyprzedziła nieco

dostawy w wielu grupach artykułów. Nie tylko jed-
nak to — a może nawet nie przede wszystkim to —

jest przyczyną różnic między statystyką a odczuciami.
W tym wyścigu bowiem bierze udział i trzeci koń,
który niestety nie jest ani w formie plerwSZego, ani
nawet drugiego. Między produkcją a konsumentem
Jest cała sfeira obrotu — nazywana handlem wewnętrz-
nym, choć nie tylko o sam handel tu chodzi.

Wracając do ludzkich odczuć — to każdy z nas JMt

konsumentem, a więc kupującym — 1 kupując wyda-
jemy najbardziej masowo, powszechne opinie o ca-

łfej gospodarce. Praca handlu wewiiętrzhego — to rów-
nież działalność propagandowa, któfej bardzo trudno
Jest przeciwstawić i statystykę i „słowo pisane".

Nie chcę powiedzieć, że handel robi tylko „złą pro-
pagandę" to nie byłaby prawda — pracują tam ludzie
równie ofiarnie, jak np. w przemyśle. Ale warunki
tak się ułożyły, że handel nie może obecnie podołać

w pełni ani nowym zjawiskom Ilościowym, ani tym
bardziej jakościowym. Mimo bowiem (a może dlate-,
go?) wzrostu dochodów ludności nie jest obecnie
wcale łatwiej sprzedawać — przeciwnie jest trudniej;
Trudniej, bo sieć nie nadąża za obrotami, ale trudniej
1 dlatego, że zmienia się jakość wymagań klientów,
a również — choć Jeszcze znacznie wolniej jakość do-

starczanych towarów.

Gdy było pięć gatunków sera — łatwo można było
krótko wyjaśnić klientowi ich cechy smakowe i za-

stosowanie. dar jest dwadzieścia — sprawa blę żnaicż-
nle komplikuje, A gdy będzie pięćdziesiąt — sprze-
dawca w sklepie musi stać się towaroznawcą, który
porOdzI 1 pomoże klietitOwi. Z serem jest jeszcze jed-
nak spraWa dość prosta — a co będzie gdy w sklepach
ukaże się dwadzieścia czy trzydzieści rodżajótf mag-
netofonów?

Jeśli handel nie będzie potrafił sprostać nowyni wy-

maganiom — to prży równoczesnych brakach w wie-
lu towarach możemy natrafić na pozorną „barierę
zbytu", która w rzeczywistości będzie barierą handlu.
Do wielu nowości np. przemysłu spożywczego trzeba

kupującego zachęcić, wytłumaczyć walory nowych
wyrobów, stać się doradcą! Czy nie są to za wielki,
wymagania? Oczywiście w warunkach, gdy na Jedne-
BO sprzedawcę w sklepie spożywczym przypada BO
a 60 transakcji na godzinę — rzecz jest nierealna, na-

wet gdyby sprzedawca ten był znakomitym znawcą
w dziedzinie znajomości technologii przemysłu spo-
żywczego I racjonalnego żywienia. Wracając Jednak
do analogii A. MOZOLOWSKIEGO - trzeci koń mu-

si zacząć biec szybciej, muszą się znaleźć I dla niego
środki, gdyż Inaczej zmarnujemy po prostu wysiłki
i nakłady poniesione na produkcję.

Minister MHWIU mówił w wywiadzie dla naszego
nisma o aktywności handlu na dwie strony -

w

strono producenta i w stronę konsumenta. Zmjany. w

tvm kierunku powinny ulec przyśpieszeniu. Zależy od

tego nie tylko poprawa warunków zakupu. lecz roz-

wiązanie wielu różnych problemów społecznych 1 eko-

nomicznych. Zbyt wielka rolę odgrywa handel we-

wnętrzny w naszym życiu I w naszej ekonomice, by
można było sobie pozwolić na dalsze opóźnienia w

Jego przyśpieszonym rozwoju. S. C.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

SI PLENARNI? OBRADY WOJE-
DZKIClt INSTANCJI PARTYJ-

NYCH dobiegają końca. Zapoczątko-
wał je KW PZPR w Katowicach
Z .udziałem Edwarda Gierka i wy-
borem pierwszych delegatów na I

krajową Konferencję Partyjną. W si-
łach zbrojnych jako pierwsze obra-

dowały Komitety Partyjne Wojsk
Obrony Powietrznej Kraju w War-

sząwie i Pomorskiego Okręgu Woj-
skowego w Bydgoszczy oraz Wojsk
Lotniczych w Poznaniu.

Przytaczając dane mające świad-

czyć o wyraźnym wzroście dynami-
ki rozwoju wszystkich dziedzin ży-
ćia społecznego i gospodarczego —

uczestnicy posiedzeń plenarnych KW

stusierdzają jednocześnie pełną goto-
wość do podjęcia nowych, jeszcze
bardziej ambitnych i mobilizujących
zadań oraz przyspieszenia tempa re-

alizacji programu wytyczonego przez
VI Zjazd PZPR.

6 NA OSTATNICH SESJACH W
KADENCJI WRN radni oceniają
dotychczasowe osiągnięcia swego te-
renu i bilansują dorobek w latach
1969—1973.

O Serwis krajowy PAP od dłuż-

szego już czasu przynosi informacje
O POMYŚLNYCH WYNIKACH
PRODUKCYJNYCH. Mają one, w

obliczu zbliżającej się Krajowej Kon-

ferencji Partyjnej szczególną wymo-

wę. M. in. we wrześniu górnicy do-

starczyli dodatkowo ok. 20,5 tys. ton

węgla kamiennego, a załogi hutni-
cze ok. 8,7 tys. ton wyrobów wal-

cowanych. Załoga cementowni „Ku-
jawy" w Barcinie zameldowała o

wyprodukowaniu milionowej tony
cementu. Osiągnięto to dzięki skró-
ceniu okresu dochodzenia cementow-

ni• do projektowanej mocy produkt
cyjnej. Wagon cementu 'z miliono-

wą.toną postanowiono przekazać na

odbudowę Zamku Królewskiego w

Warszawie. Na 2 tygodnie przed ter-

minem, budowniczowie elektrowni

i,Kozienice" przystąpili do synchro-
nizacji z krajową siecią energetycz-
ną IV bloku energetycznego o mo-

cy 200 MW.

• W BELWEDERZE ODBYŁO

SIĘ WRĘCZENIE NOMINACJI 33

NOWYM PROFESOROM ZWY-
CZAJNYM I 88 PROFESOROM
NADZWYCZAJNYM. W zakresie
nauk ekonomicznych nominacje o-

trzymali: ZBIGNIEW ADAMOWSKI
doc. w Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie, KLE-

MENS BIAŁECKI, doc. w Szkole

Głównej Planowania i Statystyki w

Warszawie, LUCJAN CIAMAGA,
doc. w Instytucie Koniunktur i Cen
Handlu Zagranicznego w Warszawie,
IRENA IWIŃSKA doc. w Uniwer-

sytecie Łódzkim, JOZEF KRYNICKI
doc. w Wyższej Szkole Ekonomicz-

nej we Wrocławiu, WŁADYSŁAW
KWIECIEŃ doc. w Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-

nie, WŁADYSŁAW RADZIKOWSKI
doc. w Ośrodku Badawczo-Rozwojo-
wym Informatyki w Warszawie, JAN
ROSNER doc. w Szkole Głównej
Planowania i Statystyki w Warsza-

wie, LESŁAW SWATLER doc. w

Politechnice Szczecińskiej.

O Na 16 kierunkach studiów u-

niwersyteckich, na których przygo-
towuje się kadry nauczycielskie
WPROWADZONY ZOSTAŁ Z PO-

CZĄTKIEM TEGO ROKU AKADE-
MICKIEGO PIERWSZY ETAP RE-
FORMY. Nowe plany i programy
studiów wchodzić będą w życie suk-

cesywnie. Reformę studiów uniwer-

syteckich rozpoczęto od kierunków

pedagogicznych, ponieważ istnieje
potrzeba szybkiego zwiększenia licz-

by wysoko kwalifikowanych nauczy-
cieli. Nowe plany i programy dla

pozostałych kierunków studiów naj-
prawdopodobniej wejdą w życie w

przyszłym roku ąkademickvrp, .
© W dniach 25—30 pążdziern^ką

trwać będą TARGI KRAJOWE w

POZNANIU, na których przedsta-
wiona zostanie oferta polskiego prze-

mysłu. Z tej okazji organizowany
jest dorocznym zwyczajem konkurs

pod nazwą „Dobre — ładne — po-
szukiwane".

9 Po ostatnich opadach deszczu,
w południowych i północno-wschod-
nich województwach ZŁAGODZO-
NY ZOSTAŁ DEFICYT WILGOCI
W GLEBIE, co stworzyło lepsze wa-

runki dla przyspieszenia opóźnio-
nych siewów jesiennych. Ze zbóż,
najbardziej opóźnione sa siewy
pszenicy ozimej.

Mimo nasilonych prac polowych,
rolnicy kontynuują dostawy produk-
tów z tegorocznych zbiorów dla pań-
stwa. W br. wyższe niż w ub. roku

są dostawy ziemniaków oraz bura-
ków cukrowych, do których przero-
bu przystąpiły już niemal wszyst-
kie cukrownie.

O DWA ŁÓDZKIE ZAKŁADY
PRACY ZOSTAŁY ODZNACZONE
ORDERAMI SZTANDARU PRACY
I KLASY. Są to: Łódzkie Zakłady
Przemysłu Bawełnianego im. Har-
nama oraz Widzewskie Zakłady
Przemysłu Bawełnianego im. 1 Maja.

© Redakcja „Polityki" ustanowi-
ła NAGRODĘ IM. SALVADORA
ALLENDE. Nagroda w wysokości
10 tys. zł ufundowana ze składek

dziennikarzy tej redakcji, przyzna-
wana będzie za najlepsze dzieło na

temat Ameryki Łacińskiej, autora

polskiego lub zagranicznego, wyko-
nane lub opublikowane w Polsce —

książkę, sztukę teatralną, esej, film
etc. Nagroda przyznawana będzie co

roku 11 września w rocznicę śmier-
ci Salvadora Allende poczynając od
1974 r.

O Z okazji przypadającego 9 paź-
dziernika DNIA ZNACZKA Poczta
Polska wprowadziła do obiegu spe-
cjalny znaczek. Na znaczku widnie-

je reprodukcja obrazu Marcella Ba-

cciarellego z kolekcji Zamku Kró-

lewskiego, przedstawiającego portret
Mikołaja Kopernika,

9 NAJLEPSZYM TRAKTORZY-

STĄ W KRAM został St. NycZ
z woj. krakowskiego. Wygrał on kra-

jowy konkurs orki.

• Brytyjski NATIONAL INSTI-
TUTE OF ECONOMIC AND SOC-
IAL RESEARCH (NIESR) — Naro-

dowy Instytut Badań Gospodarczych
i Społecznych opublikował kolejną
półroczną OCENĘ SYTUACJI GO-
SPODARCZEJ Wielkiej Brytanii
i świata oraz perspektyw rozwoju
tej sytuacji w najbliższej przyszłości.
Czytamy tam m.in.: „Mimo bardzo

szybkiego wzrostu produkcji, trwają-
cego w krajach uprzemysłowionych
od połowy 1972, poziom produkcji w

tych krajach do roku 1973 był przy-
puszczalnie wciąż znacznie niższy od

poziomu pełnego wykorzystania mo-

cy produkcyjnych i w szeregu kra-

jów znowu zaczęło wzrastać bezrobo-
cie. Jednakże polityka gospodarcza
ma charakter coraz bardziej restryk-
cyjny zwłaszcza w dziedzinie pie-
niężnej, w związku z groźbą wzrostu

tempa inflacji. Nadal oczekujemy,
że w roku 1973 jako całości całkowi-

ty realny wzrost produkcji w kra-

jach OECD wyniesie ok. 7 proc., ale
nasza wstępna prognoza na 1974

przewiduje wzrost tylko o ok. 5 proc.

To, w jakim stopniu uda się
zmniejszyć tempo inflacji, zależeć

będzie w znacznej mierze od rozwoju
sytuacji w dziedzinie cen surowców...

Kraje wywożące surowce powinny
stanowić kwitnący rynek eksporto-
wy... Oceniamy obecnie, że wolumen
handlu światowego wzrośnie w 1973
aż o 13-14 proc.

H PRIVEDNI PREGLED, Nr

5095, z 23 sierpnia 1973, przynosi
artykuł na temat KRYZYSU MIĘ-
SNEGO w Jugosławii. Autor stwier-

dza, że trudności w zaopatrywaniu
to mięso stają się w ostatnich mie-

siącach coraz oczywistsze. Mimo nie-

dawnego podniesienia cen, stan rze-

czy nie uległ istotniejszej poprawie.
Mimo niedawnego podniesienia

cen mięsa, producentom hodowla nie

opłaca się, gdyż koszty produkcji są

zbyt wysokie ż potUodu znacznej dro-

żyźhy pasz. Jedynym tii/jściem z ta-

kiej sytuacji jest dalsze podniesienie
ceny skupu trzody, co wymaga też

skorygowania cen detalicznych mię-
sa.

Jednakże trwalszych powiązań nie

da się uzyskać bez wzmocnienia kra-

jowej bazy paszowej, która winna

zastąpić drogie, importowane skład-

niki proteinowe. Jest to jeden z

czynników decyuw/ątrych, gdy chodzi

o przezwyciężenie obecnych trudno-

ści w hodowli i stworzenie podstaw
jej długofalowego rozwoju.

n Na WĘGRZECH bawił ostatnio

Z WIZYTĄ MINISTER HANDLU

USA, Frederićk B. Dent. W marcu

br. złożył w USA wizytę wicepremier
WRL Beter Valyi odpowiedzialny
za stosunki gospodarcze z zagranicą.
(Jak wiadomo, zmarł on niedawno

tragicznie). Omawiano wówczas

przede wszystkim problemy związa-
ne z zawarciem nowej umowy hand-

lowej. Zawarto też porozumienie w

sprawie uregulowania wzajemnych
roszczeń finansowych. Zgodnie z po-

rozumieniem, Węgry wypłacą USA

w ciągu 20 lat w równych ratach

18,9 min dolarów.

Wartość obrotów towarowych
między obu krajami sięga obecnie

45-50 min dolarów rocznie. Według
opinii kompetentnych kół węgier-
skich, zasada największego uprzywi-
lejowania umożliwiłaby 3—4-krotnie

zwiększenie obrotów w ciągu czte-

rech lat.

BI Trzy radzieckie zjednoczenia
handlu zagranicznego podpisały
ostatnio w Moskwie wielki kontrakt

z tulóśką firmą „Montedison" Warto-

ści 0,5 mld rubli (0,6 mld dolarów).
ZWIĄZEK RADZlECKi ZAMÓ-

WIŁ WE WŁOSZECH urządzenia
dla 7 przedsiębiorstw chemicznych
na warunkach kredytu bankowego
udzielonego na okres 10 lat.

Kontrakt dotyczy m.in. wyposaże-
nia dla dwóch fabryk amoniaku o

wydajności 2 min ton rocznie każda,

fabryki mocznika i fabryki lakierów.

B Chiny ł Australia podpiszą w

najbliższym czasie trzyletni kontrakt

w sprawie ZAKUPU PRZEZ ChRL

OKOŁO 4,5 MLN TON PSZENICY

australijskiej. Poinformował o tym
minister handlu zagranicznego Au-

stralii, Jim Carins, który zatrzymał
się w Hongkongu po ośmiodniowym
pobycie w KRLD i Chinach.

W roku bieżącym Australia do-

starczy Chinom 1 min ton pszenicy.

Q Jak podała agencja CTK, w

najbliższym czasie sekretarz gene-

ralny KC KPCz GUSTAW HUSAK

uda się na zaproszenie przewodni-
czącego ZKJ i prezydenta Broz-Tito

z oficjalną WIZYTĄ PRZYJAŹNI
DO JUGOSŁAWII.

Q VORWAERTS zamieścił wy-

wiad z Hansem Matthoeferem, parla-
mentarnym sekretarzem stanu w

bońskim ministerstwie współpracy z

krajami rozwijającymi się, na temat

roli wielkich koncernów ponadnaro-
dowych. Krytycznie wypowiadając
się o ich działalności, sekretarz sta-

nu"" wyrłiził'% bptkiąl 'że AMERY- <

KAŃSKI KONCERN. ITT MACZAŁ

RĘCE W PUCZU WOJSKOWYM W

CHILE.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Przeciw blokowaniu kół

W . ośrodku badawczym Fiata w Tu-
rynie opracowano instalację hamulcową,
automatycznlo regulującą siłę hamowa-
nia ] zapobiegającą blokowaniu kół. In-
stalacja ta została zaprojektowana do
stosowania w samochodach ciężarowych,
pociągach drogowych i autobusach. Urzą-
dzenie zapobiega występowaniu pośliz-
gów w trudnych warunkach drogowych
—f. tym samym może w znaczny spo-
sób wpłynąć na zwiększenie bezpieczeń-
stwa ruchu.(Interpress)

Z „POLTEGORU" - za ocean

W 7 krajach europejskich i pozaeu-
ropejskich realizuje się obecnie szereg
ważnych inwestycji na podstawie prac
naukowo-badawczych i projektowych
wykonanych w centralnym ośrodku ba-
dawczo-projektowym górnictwa odkryw-
kowego „Poltegor" we Wrocławiu. Ostat-
nio rozpoczęto z „Poltegoru" eksport do
tlSĄ opracowali naukowo-badawczych w

zakresie ochrony środowiska. Bardzo po-
ważne „dostawy" polskiej myśli technicz-
nej realizuje obecnie „Poltegor" do NRD,
zaś w kooperacji z NEF przygotowuje się
dokumentację urządzeń dla potrzeb ener-

getyki w Turcji. (PAP)

Powietrzny autobus

W biurze generalnego konstruktora lot-
niczego — Siergieja lljuszlna opracowu-
je się model źierobusu, czyli powietrzne-

go autobusu. Specjaliści zaliczają do ka-
tegoril aerobusów te samoloty, które mo-

gą zabierać na pokład 300—500 pasaże-
rów jednocześnie, są ekonomiczne w eks-
ploatacji, zapewniają wysoki komfort w

podróży. Nowy samolot „Ił -86" powinien
odpowiadać wszystkim tym wymaganiom.
W czterech salonach pokładowych może
zasiąść jednocześnie 350 pasażerów. Krze-
sła ustawione mają być w trzech rzę-
dach. Zasięg samolotu — 5500 km. Czte-
ry silniki odrzutowe pozwolą rozwijać
na wysokości 14 km prędkość 950 km/godz.

(PAP)

Jak wiercić tunele

Pod Londynem został wywiercony eks-
perymentalny tunel. Przy jego wykona-
niu zastosowano nową metodę. Polega
ona na specjalnej mieszance wody, gliny
i betonu, zamieniającej Się przy ciągłym
mieszaniu w ciecz, która po zatrzyma-
niu mieszania twardnieje. Proces ten zo-

stał nazwany tiksotropią. Metoda ta jest
szczególnie przydatna przy wierceniu tu-
neli w terenach podmokłych 1 piaszczy-
stych. (Interpress)

Uciqzliwe samochody
Oto raport zachodnłonlemlecklch spe-

cjalistów: w roku 19701 w kraju tym
jeździło 16 min pojazdów mechanicznych,
które „zasiliły" atmosferę w 6 min ton
tlenku węgla, około miliona ton tlen-
ków azotu 1 niespełna milion ton węglo-
wodorów. Oprócz tego z rur wydecho-
wych wyleciało w powietrze 18 tys. ton
dwutlenku 'siarki 1 ponad 8 tys. ton

związków ołowiu. Dodać do tego trzeba
60 tys. ton substancji powstałych w wy-
niku tarcia opon o nawierzchnię. Wszyst-
kie te zanieczyszczenia atakują już nie
tylko najbliższe okolice ulic i szos, ale
są uciążliwe dla całej biosfery i nawet
mieszkańcy miasteczek i wsi oddalonych
od głównych traktów komunikacyjnych
odczuwają niekorzystne skutki motory-
zacji. Przeróbki układu zasilania i sil-
ników samochodowych są tylko półśrod-
kami, Konieczne jest zastanowienie się
nad generalnym rozwiązaniem problemn
uciążliwości dla otoczenia samochodu,
którego wady wyraźnie przeważają nad
zaletami. (PAP)

Cukier owocowy z sacharozy
Utrzymujące się poglądy na temat

szkodliwego wpływu spożycia cukru na

organizm ludzki (wzrost chorób zębów,
cukrzyca, choroby serca) oraz wzrost
zapotrzebowania na syntetyczne środki
słodzące sprawiły, że w Finlandii pod-
jęto przed kilku laty badania nad otrzy-
mywaniem na skalę przemysłową cukru
owocowego, który jest słodszy od sacha-
rozy i jako cukier prosty lepiej jest
przyswajany przez organizm. Cukier o-

wocowy, którego cena jest konkurencyj-
na w stosunku do syntetycznych środ-
ków słodzących może je z powodzeniem
zastąpić. (Interpress)

Bezpieczny palnik
We Wrocławskich Zakładach Metalur-

gicznych opracowano specjalny palnik
do domowych kuchenek gazowych, przy-

stosowany do spalania wszelkiego rodza-
ju gazów, używanych powszechnie do
opalania kuchni. Opatentowane już roz-

wiązanie polega m. in. na zastosowaniu
dwóch stref spalania, umieszczonych jed-
na nad drugą, co zabezpiecza prawidło-
wą działalność palnika przy różnych ci-
śnieniach gazu. W przypadku częścio-
wego zdmuchnięcia łub zalania płomie-
nia, natychmiast następuje powtórne .le-
go zapalenie, co zapewniają specjalne
obwodowo ułożone szczeliny. (PAP)

Mosty z proszku
Spiekane w wysokich temperaturach

proszki motalowo-ceramiczne mogą być
materiałem na elementy mechanizmów
samochodowych, poddawane dużym ob-
ciążeniom. Technolodzy radzieccy zasto-
sowali ten materiał do wytwarzania czę-
ści mechanizmu różnicowego tylnych mo-

stów samochodu GAZ-53A, uzyskując ob-
niżenie pracochłonności I zużycia me-

talu. (Interpress)

Domek na linie

Cztery olbrzymie wieże podtrzymują na
linach pojemniki mieszkalne — konte-
nery. Pojemniki mają kilka kondygnacji:
najniższa — to wejściowa „nóżka" slu-
żąca także Jako hall, dwie następne —

to typowe nomleszczenia mieszkalne, o-

statnia. najwyższa — taras z ogródkiem.
Do wież podtrzymujących całość kon-
strukcji podłączone są tuby, które służą
do montażu, naprawy oraz wymiany
domków — kontenerów, których wnętrza,
dzięki ruchomym Ścianom, użytkownicy

mogą sobie dowblnle zmieniać. Ruch sa-

mochodowy W obrębie osiedla jest całko-
wicie wyeliminowany. Do domków na

linach prowadzą chodniki dla pieszych
otoczone zielenią. Ten właśnie, projekt
futurologicznego osiedla zdr»był jertno z

wyróżnień j&pońskiego instytutu Miśawa
Homes. Jego autorem jest WrficlawsKl
architekt, Zbigniew Bac przy współpra-
cy z architektem Wojciechem Jarząb-
kiem.

Embriony z lodówki

Żywe cielę przyszło na świat W bry-
tyjskim ośrodku badań rolniczych w

Cambridge. Wyrosło z embrionu przecho-
wywanego uprzednio w temperaturze —

196° C, w lodówce z ciekłym azotem, a

następnie wszczepionego do organizmu
krowy. Jest to pierwszy przypadek ży-
wych urodzin tak dużego ssaka, który
przeszedł operację głębokiego zamrożenia
w stanie embrionalnym. Doświadczenie
to może odegrać dużą rolę w dosko-
naleniu metod hodowlanych. Sztuczna in-
seminacja krów pozwala poprawiać rasę
bydła, ale — zdaniem specjalistów —

wszczepianie embrionów będzie o wiele
skuteczniejsze, ponieważ w ten sposób
na potomstwo innych przenoszone są od
razu cechy genetyczne wyselekcjonowa-
nych matek 1 ojców. (Interpress)

Kontrola hałasu

Automatyczne urządzenie do kontrolo-
wania hałasu wytwarzanego przez po-
jazdy skonstruowano 1 opatentowano w

Stanach Zjednoczonych. Urządzenie to

automatycznie wykonuje zdjęcie pojaz-
du, który wywołuje hałas przekraczają-
cy dopuszczalną normę. Stąd już tylko
krok do sporządzenia mandatu i obcią-
żenia nim konta właściciela pojazdu.

(PAP)

Uprawa roślin pastewnych
W Europie hodowcy roślin pastewnych

powsztienhie dążą do wprowadzenia od-
mian I mieszańców odpornych na choro-
by, szkodniki 1 wylęganie. W Anglii
wyhodowano itowe odłftiany owsa odpor-
ne na suszę 1 szkodniki. W Stanach
Zjednoczonych największą uwagę po-
święca się Hodowli kukurydzy o piono-
wym układzie llśći, dającej wysokie i
wczesne plony ziarna. . W państwach
skandynawskich prace hodowlane doty-
czą przede wszystkim zbóż pastewnych,
zwłaszcza Jeczmlcnia oraz wysoko-biał-
kowych roślin motylkowych. W krajach
socjalistycznych do największych osiąg-
nięć zaliczać należy wprowadzenie no-

wych odmian bobiku, saradell l wyki
— w Polsce, a grochu pastewnego —

w Czechosłowacji. (Interpress)

W 10 minut bułeczka
W Niemieckiej Republice Federalnej

dostarczono do sklepów próbną partię
konserwowanego ciasta pakowanego w

specjalne puszki, zawierające » porcji
Po włożeniu puszki do pieca, otrzymu-
je się w domu już po 10 minutach
świeże, chrupiące bułeczki. Ta forma
sprzedaży pieczywa spotkała sie z du-
żym uznaniem konsumentów. (WiT)

ŻYWOCIKGOSPODARCZY

(|) W mysłowickich zakładach

mięsńi/ch ukształtował się rynek we-

wnętrzny. Istniała bezgotówkowa
ivymiana Wódki na zakąskę. Józef Z.,
palacz ut kotłowni zawsze miał za-

pas alkoholu i pobierał stałą stawkę:
3 J$p mięsa >sa pół litra. Tym trybem
zakład topieli? tracił część surowca

pracy uprzedmiotowionej, a potem
w rezultacie. część pracy żywej. (U-
pojenie alkoholowe). Za nabywaną
w mieście wódkę Józef Z. także pła-
ciłmięsem.

0 Mamy już specjalne przedsię-
biorstwa reklamowe posiadające dy-
rektorów i wykształcony personel
otarty o zagranicę, a także mgliste
przynajmniej wyobrażenie co to jest
reklama i jak to się robi. I mamy
na'1 jednej stronicy „Wieczoru Wy-
brzeża" trzy równocześnie ogłosze-
nia.. Każde ma w nagłówku infor-
mację „Jesienne Targi „Społem" 73".

Teksty: „Suma kwadratów przypro-
stokątnych równa się kwadratowi

przeciwprostokątnej (Pitagoras). Do-
wolna suma złotówek wydanych na

Targach, równa Się nabyciu czegoś
pożytecznego. (Społem) Następny
tekst: „. ..i choćby przyszło tysiąc a-

tletów i każdy zjadłby tysiąc kotle-
tów i każdy nie wiem jak się wy-
tężał, to nie udźwigną — taki to cię-
żar towarów, które WSS „Społem"
nagromadziła dziś na ul. Szerokiej!
(prawie Tuwim)". Kolejny tekst: „Po-
wiedz komplement, może polubi...
Daj bukiet kwiatów — może poko-
cha... Zaproś na Targi — zyskasz
więcej!". Równocześnie w „Głosie
Wybrzeża" anons tychże targów: „O
szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni

jesienny... " Przemyśl listę zakupów!"
Jak widzimy twórcy reklam gdań-
skiego „Społem" chodzili do szkoły
i wynieśli stamtąd bogactwa, które

pragną wyeksploatować w całości.

# Wytwórca turbin używanych w

elektrowni „Konin" poproszony o

pilny remont wału, na którym zau-

ważono rysę zgodził się i podał ter-

min: sześć lat. Po interwencji wy-
sokich czynników zgodził się skró-
cić czas naprawy: sześć miesięcy. Po

jeszcze wyższej interwencji jeszcze
trochę ustąpił: dziesięć dni. Starczy-
łoby sześć dni, ale zabrakło jeszcze
wyższej interwencji. GUS błądzi do-

konując pomiaru naszego gospodar-
czego zaawansowania poprzez szacu-

nek mocy wytwórczych, czy racho-
wanie rozmiarow prouuclj., yu-
spodarka . oparta jest na interwen-

cjach, a tych się nie liczy. Póki
istnieć będą wały — póty nieodzow-
ni są interwenci.

0 Na placu budowy osiedla „Sło-
neczna" w Gorzowie brygadzista
zbrojarzy Gorzowskiego Przedsię-
biorstwa Budowlanego „Zachód"
znalazł kameleona. „Dziennik Za-
chodni": „Odkrycie stało się sensa-

cją. Tym większą, że kameleon bez

przerwy zmieniał kolory... " Kame-

leon, który kolorów nie zmienia jest
gościem zwyczajnym na placach bu-

dowy i nazywa się biała myszka.
# W mieście Łobza oddano do u-

żytku nowy Dom Kultury. Wszyst-
kie sale mają drewniany parkiet,
ale etat sprzątaczki jest tylko je-
den. Wobec tego drugą sprzątaczkę
przyjęto na etat choreografa. Dzięki
takim metodom wymijania sztyw-
nych limitów przyrasta szybko licz-
ba twórców, co czyni z nas mocar-

stwo kulturalne.
0 W Białostockich Zakładach Pi-

wowarskich rozpisano ankietę wśród

załogi. Jej intencją było, aby każdy

swobodnie wyraził swe pragnienia i

wtedy dyrekcja da personelowi
wszystko wedle potrzeb. „Komu na-

leży podwyższyć pobory o 500 zł?" —

brzmi jedno z pytań, inaugurując
nową, demokratyczną politykę a-

wansową. Interesujące jest wszakże
inne pytanie: „Z kim pan chciałby
spędzać urlopy...?" Idzie ku temu, że

pragnącym dyrekcja przydzielać za-

cznie panienki, co się na angielski
przekłada: human relations.

O W „Trybunie Opolskiej" grupa
robotników PGR z Miechowej opu-
blikowała list, w którym skarżyła
się, że na ich boisku sportowym jest
pryzma kiszonki, która utrudnia grę
w piłkę i śmierdzi. W odpowiedzi
dyrektor kombinatu PGR w Byczynie
napisał, że kierownik gospodarstwa,
który nie pozwala pryzmy kiszonki

usunąć jest człowiekiem pełnym e-

nergii i sprzyja sportowcom, a boi-
sko powstało z jego inicjatywy, co

nie jest doceniane. Mało tego — kie-
rownik uznał, że boisko sportowe
wymaga istnienia bramek i osobiście

polecił je zbudować. Skoro jednak
mimo to załoga jest niezadowolona,
kiszonki z boiska wprawdzie nie u-

sunie się, ale ogrodzi siatką. Zapach
kiszonki — uważa dyrektor — jest
normalny, a zamieszczanie takich
listów przez gazety jest niewłaści-

we, gdyż podryuja się autorytet kie-
rowników.

0 Kwitnie oddolna inicjatywa.
Niektóre przedsiębiorstwa są skłon-
ne ulepszać decyzje rządowe. Nowe

przepisy o zasadach rozliczania de-

legacji służbowych zostały w ra-

dzyńskim przedsiębiorstwie budowla-

nym w ten sposób udoskonalone, że
kazano do rozliczonej delegacji do-

łączać zużyte bilety kolejowe. Obec-
nie znaczny personel pracuje przy
ich segregacji i magazynowaniu. Z

biegiem lat pojawi się konieczność
budowania gmachu archiwum sta-

rych biletów.

# W Szczecinie, w sklepie z fut-
rami pod nazwą „Sobol" zainstalo-

wany jest system alarmowy. Jest to

sftem całkowicie nowego systemu.
Dzwoni całą noc bez przerwy, kiedy
nikt się nie włamuje, ostrzegając
złodziejów, że istnieje. Gdy ktoś do-
biera śię do sklepu — milknie. Cisza
stawia na nogi lokatorów wszystkich

okolicznych domów. System jest
skuteczny.

• Na „Fiata 126" niektórzy zara-

biają sławiąc go i to nie w związku
z zamówieniem reklamowym, ale z

potrzeby serca. W. Leliwa. Piosen-
ka „Ty i „Fiat" drukowana w „Gaze-
cie Poznańskiej":
„Kiedy motor cicho gra
głośniej biją serca dwa —

wtedy właśnie chce się żyć
więcej nam nie trzeba nic!" (...)
„Wystarczy raz nacisnąć gaz
i nowy cel przed sobą masz."

(...) „Ty i Fiat

już bez rat:

oto nasz wspaniały świat!"
To by była dzisiejsza „Oda do

młodości".

• Wydział Inwestycji Kuratorium

Okręgu Szkolnego w Lublinie od-
mówił redakcji „Głosu Budowla-

nych" informacji o liczbie nowych
szkół oddanych do użytku przed
rozpoczęciem obecnego roku szkol-

nego, utrzymując, że jest to tajem-
nica państwowa. Czyżby w Polsce
znowu powstawało tajne naucza-

nie?
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RED. Panie Prezesie, z racji peł-
nionej funkcji wio Pan wszystko o

mieszkaniach l sprawach z nimi

związanych. Jak scharakteryzował-
by Pan obecną sytuację mieszkanio-

wą?

S. KUKURYKA: Pomimo znacznej
poprawy sytuacji mieszkaniowej w

Polsce Ludowej — jest to nadal je-
deir z najostrzejszych problemów
społeczno-gospodarćzych naszego
kraju. Złożoność problemu, a tym
samym i przezwyciężenie trudności
mieszkaniowych, wymaga długofalo-
wegoi konsekwentnego wysiłku
i wielostronnego działania. Zadania
w tej mierze zostały, jak wiadomo,
nakreślone przez VI Zjazd Partii,
a ich szczegółowym wyrazem jest
perspektywiczny program mieszka-
niowy zatwierdzony Uchwałą V Ple-
num KC PZPR i Sejmu PRL. Decy-
zje oparte o perspektywiczny prog-
ram mieszkaniowy oznaczają wyra-
źniejsze niż kiedykolwiek określenie
roli mieszkania w gospodarce naro-

dowej — wyznaczają również wyra-
źnie rolę i miejsce spółdzielczości w

rozwiązywaniu kwestii mieszkanio-
wej w naszym kraju.

Wyniki osiągnięte w latach 1971.
i 1972 oraz w pierwszym półroczu
1973 r. da ją, gwarancję pełnej .reali-
zacji — zwiększonych w stosunku do
pierwotnych ustaleń — zadań spół-,
dzielczego budownictwa mieszkanio-
wego całej bieżącej pięciolatki, a na-

wet istnieje praWopodobie.ństw,o4^
przekroczenia, ,a' tym ..samym'
wodem do optymizmu n& pjsęygęłość;
Zdajemy sobie jednak sprawę ż wy-
stępującego również zniecierpliwie-
nia członków spółdzielni spowodowa-
nego wyczekiwaniem w szeregu mia-
stach, nieraz kilkuletnim, w spół-
dzielczej kolejce na przydział mie-
szkania. •

RED. Czy można prosić o bliższe

informacje na temat tego, co zrobiła

spółdzielczość w czasie, który upły-
nął od VI Zjazdu.

S. KUKURYKA: Zanim powiem co

i jak robimy, chciałbym zwrócić u-

wagę na fakt, że rezultatów ostat-
nich trzech lat nie można oceniać w

oderwaniu od warunków, jakie
kształtowały się w poprzednim ok-
resie, które bardzo mocno rzutują na

możliwości i kierunki naszych dzia-
łań dzisiaj. Myślę o zmniejszaniu się
pod koniec lat sześćdziesiątych. in-

westycji mieszkaniowych, a także
wcześniejszym obniżaniu się jakości.
rozwiązań ur^amęj^ęzn^oft,;i ..afjjM-^
tektonicznych,'1 pogarszaniu*' , jar.,
kości budynkow i i.» •*nieęgkaiv PFfflTo
równoczesnym wzroście kosztów ich •

budowy- a przede wszystkim 0 og-
raniczeniu budownictwa rad - naror

dowych i budownictwa zakładowego, .

co spowodowało gwałtowne powięk-
szenie się w omawianym okresie
spółdzielczej kolejki do około milio-
na członków i kandydatów.

W owym czasie miało również
miejsce zahamowanie rozwoju prze-
mysłu materiałów budowlanych i ba-
zy wytwórczej budownictwa, co rzu-

tuje dziś w sposób zasadniczy na za-

kres inwestycji mieszkaniowych.
Scharakteryzowanie tych zjawisk
niezbędne jest dla rozumienia, dla-
czego mimo postępującego.od trzech
lat stałego wzrostu rozmiarów bu-
downictwa mieszkaniowego, jest ono

nadal w odczuciu wielu oczekujących
na spółdzielcze mieszkanie nieza-

dowalające. Niewątpliwie na tego ro-

dzaju odczucie, wpływa również -fakt
niewywiązywania się wielu , jeszcze
spółdzielni z terminów przydziału
mieszkań w stosunku do. członków.
Bazujemy na przygotowaniach lat
poprzednich i wielu spraw-nie da-się
po prostu'— tak szybko jakby sig
chciało — przeskoczyć. Dopiero ęa*-
kładany zasadniczy wzrost zadaęt- na.-

lata 1976—80 stworzy warunki do.
terminowej realizacji naszych zobo-
wiązań wobec członków oraz umoż-
liwi likwidację zaległości.

Na scharakteryzowanym wyżej tle
aktywa ostatnich lat stają się tym
bardziej wyraziste. Ilustrują je naj-
lepiej następujące fakty. W tym pię-
cioleciu mamy zgodnie z założeniami
V Plenum wybudować — we wszy-
stkich formach — 1.080 tys. miesz-
kań, co daie wzrost, licząc w powierz-
chni użytkowej. w stosunku do lat
1965—70 o 25 proc. Plan spółdziel-
czego budownictwa mieszkaniowego
zakłada realizację 500 tys. mieszkań,
co daje wzrost w stosunku do pop-
rzedniej pięciolatki o 31 proc. Jest
to więc wzrost znaczny.

W okresie ostatnich dwu lat na-

stąpiła zasadnicza i wyraźna popra-
wa standardu. Mieszkania aktualnie
budowane są znacznie większe, bar-
dziej funkcjonalne, lepiej wykończo-
ne i wyposażone. Zlikwidowane zo-

stały między innymi projekty mie-
szkań z ciemnymi kuchniami. Znie-
sione zostało limitowanie budowni-
ctwa mieszkaniowego wykonywane-
go systemem gospodarczym w wy-
niku czego np. w województwie ka-
towickim wybudowanych będzie w

tym roku w ramach tego systemu
dodatkowo blisko 1.000 mieszkań.
Pod patronatem ZMS i przy współ-
pracy ZMS z Ministerstwem Budow-
nictwa i Przemysłu Mateviałów Bu-
dowlanych młodzież buduje ok. 11

tys. mieszkań spółdzielczych, w któ-
rych to mieszkaniach zamieszkają
ci, którzy wznoszą te mieszkania.

Podjęliśmy również działania na

rzecz budowy mieszkań tzw. „rota-
cyjnych" przeznaczonych głównie
dla młodych małżeństw. Wspólnie z

Urzędem d/s Kombatantów przygo-
towaliśmy program budowy miesz-
kań dla inwalidów. W realizacji są
już pierwsze domy o specjalnym pro-
gramie użytkowym dla osób star-

szych i osób samotnych.

Wymienione działania wpływają
na złagodzenie deficytu mieszkań, a-

le oczywiście rozwiązanie tego prob-
lemu wymaga działań umożliwiają-
cych zasadnicze zwiększenie rozmia-
rów budownictwa mieszkaniowego.
Dlatego też równolegle prowadzimy
przygotowania do założonego zasad-
niczego wzrostu zadań budownictwa
mieszkaniowego przyszłej pięciolatki.
Pragnę też dodać, że na spółdziel-
czości mieszkaniowej, która zgodnie
z Uchwałą V Plenum ma być głów-
nym inwestorem w dziedzinie bu-
downictwa mieszkaniowego, spoczy-
wa również obowiązek zrealizowania
całego szeregu przedsięwzięć organi-
zacyjnych.

RED. Jakie konkretne przedsię-
wzięcia ma Pan na myśli1?

S. KUKURYKA: W wyniku reali-
zacji Uchwał V Plenum pracujemy
nad-modelem organizacyjnym spół-
dzielczości mieszkaniowej, który do-
stosowany byłby do nowych zwięk-
szonych zadań. Początki praktyczne-
go działania już mamy za sobą. Moż-
na tu wymienić opracowanie i wdro-
żenie zasad statutowych nowego ty-
pu.'spółdzielni tzw. lokatorsko-wła-
snościowych, wprowadzenie zasaidy
korzystnej dla członków waloryzacji
wkładów mieszkaniowych, czy no-

wych zasad wnoszenia wkłądów mie-
szkaniowych w formie zryczałtowa-
nej, co zostało przyj.ęte z wielkim
zadowoleniem przez spółdzielców.
Szczególną jednak uwagę chciałbym
zwrócić na działanie mające ńa celu
wprowadzenie w życie nowego, mo-

delu zarządzania gospodarką mie-
szkaniową. Mówiąc w skrócie zakła-
damy decentralizację zarządzania za-

sobami polegającą na usamodzielnie-
niu osiedli mieszkaniowych przeno-
sząc ośrodek decyzyjny do osiedla
tak, aby wszystkie sprawy łączące
się z użytkowaniem mieszkań i ży-
ciem w osiedlu mogły być załatwiane
w miejscu zamieszkania. Jednocze-
śnie istniejące Oddziały Wojewódz-
kie, które są administracyjnymi jed-
nostkami Centrali, planujemy prze-
kształcić w jednostki' gospodarcze o

większej samodzielności i zwiększa-
nych uprawnieniach — tworząc j
nich Wojewódzkie Związki;,.

TS ża'saSy-Organizacy}rte~Wpi*0wo-
dzone zostały w tym roku tyttiłim
próby wspólnie z władzami stolicy
na terenie m.st. Warszawy, Opraco-
wując koncepcję nowego modelu za-

rządzania spółdzielczymi żaśobairii
mieszkaniowymi mieliśmy na uwa-

dze, obok kwestii sprawniejszego in-
westowania, potrzebę przybliżenia
ośrodka decyzyjnego zarządzania do
mieszkańców. Dystans ten bardzo się
bowiem w trakcie rozwoju dużych
spółdzielni powiększył. Powoduje to

zmniejszanie się sprawności działa-
nia wielu dużych spółdzielni i zda-
rzające się słuszne krytyczne uwagi
mieszkańców na poziom usług eks-
ploatacyjnych.

Podkreślić także chciałbym, że
spółdzielczość mieszkaniowa- szcze-

gólną uwagę przywiązuje do sprawy
uprawnień samorządu i jego prak-
tycznego oddziaływania mai system
zarządzania.

RED. Inaczej mówiąc chodzi i o

zbliżenie między administracją- a

członkami spółdzielni 1, używając
modnego określenia, zmianę stylu
pracy administracji osiedlowej?

S. KUKURYKA: Nie ma chyba po-
trzeby uzasadniać, że aktywność
mieszkańców, indywidualna czy zor-

ganizowana współpraca z. admini-
stracją, mają zasadniczy wpływ na

gospodarcze i społeczne efekty na-

szej działalności. Bez sprawnie dzia-
łającego samorządu mieszkańców nie
może być dobrze pracującej spół-
dzielni. Stąd m.in. wielka uwaga, ja-
ką przywiązujemy do rozwijania
wszelkich form. samorządowej dzia-
łalności w osiedlach spółdzielczych.
Jak 'pamiętamy, uchwałą Biura Po-
litycznego samorządom spółdziel-
czym nadane zostały uprawnienia
samorządów miejskich i terenowych
ogniw FJN, co przyjęte zostało przez
aktyw spółdzielczości mieszkaniowej
z wielką satysfakcją. Stworzyło to

spółdzielniom budownictwa miesz-
kaniowego szersze niż dotychczas
możliwości realizacji procesu inte-
gracji społecznej w miejscu zamiesz-
kania, integracji z zakładami pracy
,i z samorządem miejskim.

RED. W związku z tym, co Pan do-

tychczas powiedział, nasuwa się u~

waga, że działalność spółdzielczości
mieszkaniowej ma jakby dwa głów-
ne nurty: realizacja bieżących zadań

i przygotowywanie gruntu, na któ-

rym będzie się można oprzeć w przy-

szłej pięciolatce, w której — Jak

wiadomo — ma się dokonać znaczny
skok Ilościowy w budownictwie

mieszkaniowym.

S. KUKURYKA: Założony w Uch-
wale V Plenum zasadniczy wzrost

WYWIAD ZE STANISŁAWEM KUKURYKĄ
- PR ZEWODNICZĄCYM ZARZĄDU

CENTRALNEGO ZWIĄZKU
SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA

MIESZKANIOWEGO

zadań budownictwa mieszkaniowego
w ilości około 1.600 tys. mieszkań
w stosunku do 1.080 tys. bieżącej
pięciolatki, mówi sam za, siebie.
Wszystkie przedsięwzięcia obecnie
podejmowane, a więc praktycznie
biorąc, znaczna część naszych dzia-
łań, powinna zmierzać więc do stwo-
rzenia bazy, na której .będziemy
mogli się mocno oprzeć, w. latach
następnych. Równolegle, chcemy, by
osiedla i mieszkania obecnie budowa-
ne zapewniały dogodne warunki1 za-

mieszkiwania także w przyszłości.

rREDitrCzy o mógłby* Bbn^isWyj^Snić
ni Czyni^potega-- iśtótać tych poozy-

nań?

S. KUKURYKA: Na początek wy-

mienię zagadnienie usprawnienia ob-
sługi procesu inwestycyjnego; W. bu-
downictwie spółdzielczym Wprowa-
dzamy w podległych nam służbach
— • zasadę, aby zamiast dotychcza-
sowego układu 3 partnerów t.j . biu-
ro projektów, inwestor, wykonawca,
działało tylko dwóch partnerów: Wy-
konawcy i inwestor, którego repre-
zentantem jest projektant. Wydaje
nam -się, że odbiurokratyzowaliśmy
w ten sposób działalność naszych
służb < inwestorskich, łącząc je z pro-
jektowaniem i lokalizując jednocze-
śnie odpowiedzialność za poszczegól-
ne odcinki robót. Idąc dalej, wpro-
wadzamy zryczałtowane opłaty za

obsługę inwestycyjną i projektowa-
nie co nie będzie zachęcać do drogich
rozwiązań. Rzecz ma znaczenie nie
tylko organizacyjno-ekonomiczne.
Integracja służb projektowych prze-
prowadzona została przede wszyst-
kim z uwagi na dążenie do podnie-
sienia jakości spółdzielczego budow-
nictwa mieszkaniowego. O jakości
decydują w znacznej mierze pier-
wsze etapy prac — projektowanie
i przygotowanie inwestycji tj. etap
ńa którym powstaje koncepcja i ok-
reśla się funkcjonalność mieszkań,
zaś nadzór projektanta nad realiza-
cją, osobiste zainteresowanie się tym,
co powstaje z jego projektu — jest
chyba nadzorem najlepszym. Już o-

siągnięte pozytywne wyniki są za-

chętą do dalszego rozwoju i umac-

niania naszych „Inwestprojektów".

Co ponadto? Dokonaliśmy zmian
w metodach odbiorcy budynków.
Odpowiedzialność za odbiory przeję-
ły służby eksploatacyjne i jest to

naszym zdaniem- jedynie słuszne roz-

wiązanie. Konsekwentnie wprowa-
dzamy zasadę ńieodbierania budyn-
ków nie wykończonych, z usterkami,
bądź wadami. Skuteczność przestrze-
gania tej zasady wynika z prostego
faktu, że służbom eksploatacyjnym
zależy na tym, żeby nie poprawiać
po innych. Łącznie z MBiPMB i Mi-
nisterstwem Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska przyjęliśmy,
jako regułę stosowanie wyłącznie
projektów o sprawdzonych rozwią-
zaniach konstrukcyjnych i technolo-
gicznych, występując równocześnie o

wycofanie niewłaściwych technolo-
gii, materiałów i urządzeń. Podjęte
przez nas kroki dla poprawy sytu-
acji na odcinku jakości i komplek-
sowości budownictwa nie zawsze są
jeszcze w pełni skuteczne. Dlatego
rozumiemy słuszne skargi, i uwagi
naszych członków. Uwagi te w wie-
lu wypadkach1 są i w dalszym ciągu
będą wytyczną naszego działania.

RED. Jakio miejsce w programie
rozwoju spółdzielczości miesżkahlo-

Fot. MAREK STEFANKOWSKI

wej wyznaczone zostało budowni-

ctwu jednorodzinnemu?

S. KUKURYKA: Przewidujemy
znaczny udział tej formy budowni-
ctwa w realizacji naszych zadań w

przyszłej pięciolatce. Uchwała Rady
Ministrów z 22 stycznia 1972 r. stwo-

rzyła podstawy do rozwoju tego bu-
downictwa. Zmienione zostały za-

sady finansowania budownictwa je-
dnorodzinnego i obecnie w ramach
spółdzielni lokatorsko-własnościo-
wych przydział mieszkań w budow-
nictwie -jednorodzinnym odbywać się
łyędale' -na* •; identycznych zasadach
W§dy tbvfattia;' ?fak 'p%y "przydziale
mieszkań własnościowych w zabudo-
wie wielorodzinnej. Są to bardzo do-
godne warunki. Spółdzielnie będą
mogły więc rozwijać jak najszerzej
budownictwo ' jednorodzinne, prefe-
rując- jednak zabudowę zwartą na

Wydzielonych lokalizacjach, bądź to-

warzyszącą zabudowie wysokiej, z

uwagi na konieczność oszczędnego
gospodarowania terenami i przeciw-
działania monotonii zabudowy w o-

siedlach miejskich. Podkreślam tak
mocno kwestię' terenów, bowiem jest
to obecnie jeden z najważniejszych
hamulców wzrostu budownictwa w

ogóle, a budownictwa jednorodzin-
nego w szczególności. Intensywnie
pracujemy nad koncepcją rozwoju
tego budownictwa, ale muszę wy-
raźnie stwierdzić, że najbliższe dwa
lata nie przyniosą jeszcze wyraźnych
i większych efektów ilościowych.
Traktujemy je jako okres przygoto-
wawczy, tak aby już w przyszłej pię-
ciolatce można było w pełni rozwi-
nąć. zgodnie ze społecznym zapotrze-
bowaniem, budownictwo jednoro-
dzinne.

RED. Jak spółdzielczość mieszka-

niowa zamierza uniknąć niepowo-
dzeń, których nie brakowało w róż-

nych próbach nadania zorganizowa-
nych form temu budownictwu?

S. KUKURYKA: Nasze dotych-
czasowe doświadczenia i rozeznanie
wskazuje, że rozwój budownictwa
jednorodzinnego zorganizowanego i

indywidualnego uzależniony jest
głównie od wyznaczenia w planach
zagospodarowania przestrzennego
odpowiednich terenów, uregulowa-
nia stanu prawnego tych terenów,
wykonania na nich niezbędnych u-

rządzeń komunalnych, zapewnienia
projektu, wreszcie zaspokojenia po-
trzeb materiałowych.

Dla rozwoju budownictwa jedno-
rodzinnego zamierzamy wykorzystać
zakłady remontowo-budowlane ist-
niejące przy spółdzielniach oraz

ewentualny wolny potencjał zakła-
dów przemysłowych. Będziemy się
też starali stworzyć maksymalnie
korzystne warunki dla budowy do-
mów jednorodzinnych siłami wła-
snymi zainteresowanych m.in. przez
zorganizowanie zrzeszeń pomocy w

budowie domów jednorodzinnych.
Jest to dotychczas najskuteczniejsza
i najtańsza forma tego budownictwa.
Sądzę też, że uda nam się namówić
do współpracy na tym polu rzemio-
sło i spółdzielczość pracy.

Przy okazji, chciałbym zwrócić u-

wagę inżynierów i techników czyta-
jących „Zycie Gospodarcze" na Na-
grodę Roku 1973 ustanowioną przez
Zarząd CZSBM. Za najlepsze, kom-
pleksowe rozwiązanie konstrukcyj-

no-montażowe związane z budowni-
ctwem jednorodzinnym przewiduje-
my nagrody: pierwszą w wysokości
300 tys. zł, drugą w wysokości 200
tys. zł. Za prace' spełniające formal-
ne warunki nagrody, wnoszące czą-
stkowe wartości merytoryczne, za-

pewniamy zwrot kosztów. Liczymy,
że uzyskane tą drogą rozwiązania
pozwolą budować domki dobrze i w

miarę tanio.

Zamierzamy się opierać przede
wszystkim na rozwiązaniach krajo-
wych eliminujących do maksimum
materiały niezbędne w budownictwie
wielorodzinnym — głównie cement.

Dajemy preferencje rozwiązaniom
zapewniającym wykorzystanie, su-

rowców miejscowego pochodzenia,
aby stworzyć tzw. drugi front in-

westycyjny.

RED. Spółdzielczość mieszkanio-

wa nie jest samoistną siłą w reali-

zacji programu mieszkaniowego. Co

poza działaniami podejmowanymi
przez samą spółdzielczość, będzie
czynnikiem rozstrzygającym o tym,
czy progi-im ten zosiinir. wykonany
zgodnie z założeniami?

S. KUKURYKA: Najbardziej „go-
rącym", że się tak wyrażę proble-
mem wydaje się być w lej chwili
deficyt uzbrojonych terenów budow-
lanych, przy czym deficyt ten' rośnie.
Nie chodzi tu tylko o nakłady. Pod-
stawowy kłopot polega na tym, że
stosowana przez nas technika uzbra-
jania terenów przestała nadążać za,
potrzebami. Nie najlepiej- też 'jeśt
z materiałami i możliwościami wy-
konawczymi. W rezultacie coraz

częściej dochodzi do jednoczesnego
zbrojenia terenów i budowania o-

biektów. Dezorganizacja robót na

placu budowy wynikająca z tej sy-
tuacji w znacznym stopniu ogra-
nicza efekty przyśpieszania budow-
nictwa mieszkaniowego osiągane
dzięki wprowadzaniu uprzemysło-
wionych technologii.

RED. Jaką rolę wśród czynników,
które zadecydują o powodzeniu tego
co zamierza spółdzielczość mieszka-

niowa, wyznaczyłby Pan przemysło-
wi mieszkaniowemu?

S. KUKURYKA: Bez wątpienia
przemysł mieszkaniowy będzie czyn-
nikiem determinującym .przyśpiesze-
nie tempa budownictwa mieszkanio-
wego.

Sądzę, że podstawowym zadaniem
przemysłu mieszkaniowego jćst na-

sycenie rynku wyi-dbamr 'ńbWoczes-J
nymi, o dobrym poziomie jakości i;
takie zróżnicowanie produkcji, aby
pozwalała na wielowariantowość w

projektowaniu rozwiązań wykończę-'
nia budynków, wnętrz i wyposażeń
mieszkań.

RED. Istnieje dość rozpowszech-
niony pogląd, że mieszkanie jest tym
„towarem", na który można stawiać

Jako na środek stabilizacji równo-

wagi'rynkowej. Rzeczywiście, miesz-

kanie Jest 1 trze z długie lata będzie
dobrem bardzo atrakcyjnym. Ale czy

faktycznie równie skutecznym czyn-
nikiem angażowania wolnych zaso-

bów ludności? Wielkość 1 długoter-
minowość kredytów na budownictwo

mieszkaniowe dowodzi, że tak nie

jest. Jest jedrtak bardzo prawdopo-
, dobne, że rolę taką mogłyby speł-

niać właśnie produkty przemysłu
mieszkaniowego...

S. KUKURYKA: . Podzielam ten

pogląd. Mówiąc o mieszkaniu jako
ważnym elemencie składowym kon--

sumpcji, trzeba przenieść środek,
ciężkości angażowania wkładów z u-'

zyskania mieszkania na jego wypo-

sażenie. Na całym świecie obserwuje
się wyraźny trend do indywidualizo-
wania wnętrz mieszkalnych, kosztem

znacznych nieraz nakłądów i rezyg-

nacji z innych dóbr konsumpcyjnych.,.
Zjawisko takie, można obserwować

również w Polsce i jest sprawą prze-

mysłu mieszkaniowego „złapanie
wiatru w żagle". Model konsumpcji
kształtowany m.in. przez zwiększe-
nie podaży atrakcyjnych składników

wykończenia i wyposażenia miesz-

kania, jest w naszych wairunkach z

pewnością bardzo korzystny gospo-
darczo i społecznie. W zmianach mo-

delowych spółdzielczości mieszkanio-

wej zostały te sprawy w pełni uw-

zględnione. Nowy model spółdzielni
lokatorsko-wlasnościowej, uatrakcyj-
nienie nabywania mieszkań na wła-

sność oraz zakładany, rozwój budow-

nictwa jednorodzinnego oznaczać bę-
dzie zapewnienie każdemu członko-

wi spółdzielni możliwości uzyskania
praw własności do mieszkania w każ-

dym czasie. Muszę tu zaznaczyć, że

członkowie spółdzielni mieszkanio-

wych, posiadający już mieszkania,
wykazują duże zainteresowanie na-

bywaniem uprawnień własnościo-

wych do mieszkań. Oznacza to mo?

żliwość zmiany uprawnień lokator-

skich na własnościowe, Jak i naby-.

wanie mieszkań na warunkach,
własnościowych z nowego budow-

nictwa.

Stworzony został w ten sposób,!
bardzo elastyczny model spółdzielni

"żape\tfń"iająey ~— zgodnie z Uchwał^

V. J^ierium — warunki, aby miesz-

kanie mogło stawać się w coraz saer-'

szym zakresie osobistą własnością,
obywateli. .

'
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stąpuje równocześnie i jako producent I jako kon-
sument.

E. LIPIŃSKI: Na pewno tak Jest. Tylko, ie produ-
cent butów robi sobie zapewne dobre buty.

RED.: Różnie to bywa. Nierzadko, jak mówi przy-
słowie, szewc bez butów chodzi.

E. LIPIŃSKI; Mam nadzieję, że ten szewc da sobie
radę.

Mnie interesuje obrona konsumenta, organizacje
konsumentów, opieka nad konsumentem, konkurencja
między producentami — to są dialektyczne elementy
niezbędne, aby proces gospodarczy spełniał swe za-

dania.

RED.: Pan Profesor powiedział, że ekonomia poli-
tyczna jest nauką normatywną. Kto i w jaki sposób
te normy wyznacza?

-E. LIPIŃSKI: Jeśli zadaniem procesu gospodarcze-
go jest zaspokajanie potrzeb ludzkich, podnoszenie ja-
kości życia mas, to wynikają z tego różnego rodzaju
implikacje. Mianowicie określona organizacja produk-
cji. określona struktura procesu produkcji, określone
proporcje między różnymi działami, określone funkcje
pieniądza czy kredytu, określone funkcje wyboru kie-
runków inwestowania. To zadanie nauki ekonomii.

Możemy mówić o optymalizacji z punktu widzenia
właśnie tego ogólnego zadania, ogólnego celu.

RED.: A więc problem wyboru?
E.' LIPIŃSKI: Myślę, że wybór jest funkcją pla-

nowania gospodarczego. Znaczy to, iż centralne pla-
nowanie gospodarcze wyznacza generalne kierunki roz-

woju wychodząc z ogólnych założeń, ogólnych celów
społeczeństwa, które buduje socjalizm.

RED.: Istnieją różne grupy społeczne i zawodowe,
o. niezupełnie jednorodnych dążeniach, nie zawsze

identycznych interesach.

E. LIPIŃSKI: Istotą wszelkiego rozwoju jest ściera-
nie się, docieranie, dialog. 1 to jest normalne, nie
należy się tego bać, nie da się tego uniknąć. Nigdy
nie będzie człowieka w pełni doskonałego. Doskonałej,
całkowicie racjonalnej gospodarki również nigdy nie
było, nie ma i nie będzie. Trzeba jednak do niej stale
dążyć, stale poszukiwać lepszych rozwiązań. Ścieranie
się, docieranie się i dialog mogą dać wyniki najbar-
dziej prawidłowe.

RED.: A jednak opinia publiczna domaga się od
ekonomistów „idealnych" mechanizmów, „idealnych"
rozwiązań, zwartych systemów i precyzyjnych narzędzi
gospodarowania.

. E. LIPIŃSKI: Byłem kiedyś urzeczony szkoła neokla-

syczną, która przy pomocy matematyki, wykresów, roz-

wiązywała problemy gospodarcze w pozycji równo-
wagi. Czy to była równowaga konsumenta, równowaga
producenta, równowaga rynku, ujęcie całego procesu
gospodarczego jako zjawiska równowagi. Było to urze-

kające ujęcie choć błędne. Uważano na przykład, że
państwo to zewnętrzny element systemu gospodarcze-
go. Niektórzy twierdzili nawet, że postęp techniczny
to coś idącego z zewnątrz. Pojmowano gospodarkę jako
system związanych ze sobą i wzaiemnie wywierają^
cych na siebie wpływ wielkości takich, jak cena, popyt,
podaż, stopa procentowa, płaca robocza itd. Człowiek
był olśniony pięknością tego systemu. Trzeba było dzie-
siątków lat. aby orzekcnać się. że jest to tylko int.ere-
resujaca utopia lub ideologia. Samo pojęcie równowagi
jest pożyteczne, ale cała ta szkoła ze swymi równa-
niami czy wykresami jest dziś czysta makulaturą. Nie
żałuje, że tvm się zajmowałem, lecz już to przezwycię-
żyłem. Dziś nie interesuje mnie równowaga. Wręcz
przeciwnie, interesuje mnie ruch, to. jak się zrywa
równowagę, jak sie ja przezwycięża. Inna rzecz,
to proporcje. Zachowanie pewnych proporcji jest ab-
solutnie konieczne. To, że zaniedbaliśmy budownic-
two mieszkaniowe, że nie docenialiśmy problemu wy-
sokości płacy roboczej i znaczenia bodźców powodo-
wało zwichnięcie proporcji struktury społeczno-gospo-
darczej.

RED.: I hamowało rozwój, przechodzenie do nowe-

go Układu równowagi.
E. LIPIŃSKI: Właśnie, i hamowało rozwój gospodar-

czy. Coś więc w tym jest. w tej równowadze. Nie
mogę całkowicie dowolnie dawać priorytetów pewnym
zjawiskom a inne zaniedbać Popełniam wówczas błąd
i to się potem mści. Podobnie jak w przyrodzie. Jeśli
zniszczyć jedne gatunki stwarza się możliwość roz-

woju innych. Gubi pan ptaki, to owady się rodzą.
RED.: A więc równowaga dynamiczna...
E. LIPIŃSKI: Myślałem kiedyś, przez parę miesięcy,

czy parę lat. że stworzyłem „nową" teorię skoków go-
spodarczych. Nie była ona nowat Gospodarka nie roz-

wija śie równomiernie, tylko co pewien czas dokonu-
je skoku, jakościowego skoku, przechodząc do nowe-

go , układu. Ale jak takiego skoku dokonać? Dzisiaj
wiemy, że nawet jeśli znamy powiedzmy siedemnaście
elementów Dotrzebnych dla tego skoku, może się on

nie odbyć. Interakcja bowiem między tymi siedemna-
stoma elementami nie zawsze jest jednakowa, a ta

interakcja jest niezwykle ważna.
RED.: Czy Pan Profesor nawiązuje tutaj do swych

miedzywotannych prac o koniunkturze?
E. LIPIŃSKI: Nie, to nie jest zjawisko koniunktury.

Koniunktura to jest właśnie coś takiego, co jest zwią-
zane z rówńowagą i jej zachwianiami. Tymczasem
teoria skoków wynikała z mej obserwacji samego roz-

woju, obserwacji naszego eksperymentu. Szukając tych
zjawisk, które powodują to, że się rozwijamy, że prze-
chodzimy do nowej sytuacji, doszedłem do przekonania,
że nie ma ciągłości rozwoju historycznego.

RED.: CO to znaczy?
E. LIPIŃSKI: To znaczy, że... Weźmy przykład: rewo-

lucja przemysłowa w Anglii, w ciągu 30 lat powstała
całkowicie nowa sytuacja. Fakt, że w ciągu tych 30 lat
zjawili się gromadnie wynalazcy nowych koncepcji,
nowych idei, że zjawił się nowy typ przedsiębiorcy,
nie' podobny do typu dawnego, to nie był tylko efekt
działania przeszłości, to było powstanie nowej jakości.
Czyli tutaj nie działała zasada ciągłości rozwoju, lecz
wystąpiło zjawisko rozwoju skokowego. Skok w rozwo-

ju gospodarczym wymaga daleko idącej specjalizacji
produkcji, odnowy majątku trwałego, odnowy jakości
produkcji, zmian asortymentu, a więc radykalnego
przestawienia się na nowoczesność. Tego w naszej go-
spodarce wciąż jeszcze nie widać.

RED.: A więc przyspieszenie jeszcze w ramach tej
samej jakości?

E. LIPIŃSKI: Myślę, że pan to dobrze sformułował.
Jest to przyspieszenie w ramach tej samej jakości.

RED.: Panie Profesorze, przed kilkunastu laty wy-

stępował Pan w charakterze eksperta w Radzie Eko-
nomicznej. Co by Pan jako ekspert dzisiaj zalecał,
w sensie najogólniejszym, aby przyśpieszyć ten prze-
skok do nowej jakości?

E. LIPIŃSKI: Gdybym ja wiedział, co zrobić, to

zapewne powierzono by mi takie stanowisko, które
mogłoby pomóc w rozwiązaniu tego problemu, ale nie

mogę powiedzieć, że wiem. Natomiast przychodzą ml
do głowy takie myśli: nieraz za granicą spotkać moż-
na nasze towary o wysokim, światowym standardzie,
bardzo dobre, bardzo nowoczesne. Wskazuje to, że
jesteśmy zdolni do wytwarzania towarów wysokiej ja-
kości. Po temu jednak, aby takie towary wytwarzać
muszą istnieć zazwyczaj pewne szczególne warunki.
Powstaje wobec tego pytanie, czy te szczególne wa-

runki można już stworzyć w skali masowej, dla całości
produkcji. Czy na przykład braki w zaopatrzeniu na-

szych sklepów w stosunku do naszych możliwości
wytwórczych są tylko funkcją wad w zarządzaniu, w

systemie bodźców, czy też jest to także funkcją różne-
go rodzaju ograniczeń, to znaczy niedostatku nowocze-

snej technologii, niedostatku nowoczesnych surowców,
a może także i niedostatku kadr. Oto jest pytanie.

Jakie stąd płyną postulaty praktyczne? Myślę, że
z jednej strony w procesie inwestycyjnym trzeba w

ogromnym stopniu preferować przechodzenie na zu-

pełnie nowe stadium nowoczesności. Z drugiej strony
należy chyba uruchamiać mechanizmy ostrzejszej we-

ryfikacji produkcji przez szeroko pojętego odbiorcę,
po konsumenta włącznie, w większym stopniu wyko-
rzystać import jako środek nacisku na producenta
krajowego; i wreszcie przenosić doświadczenia uzyski-
wania wysokiej jakości w produkcji eksportowej na

całą produkcję krajową. Niestety niezawodnego roz-

wiązania nie znam.

RED.: W każdym razie nie rozstrzygnie tu jeden
czynnik.

E. LIPIŃSKI: Oczywiście. Potrzebna jest bardziej
generalna reforma systemu gospodarczego. Niezwykle
ważny jest dobór kadr, kształcenie kadr, i wreszcie
umożliwienie tym kadrom działania. Musimy na co

dzień pamiętać, że TALENT STAŁ SIĘ SIŁĄ WY-
TWÓRCZĄ.

RED.: Stąd wniosek, że jedną z Istotnych funkcji
kierowania gospodarczego jest mobilizowanie talentów.

E. LIPIŃSKI: Tak. Skupianie talentów. Twierdzę to

przy wszelkiej estymie jaką żywię wobec planowania.
Planowanie bowiem, tak samo jak cybernetyka, infor-
matyka, maszyny cyfrowe, wszystko to nie wyklucza,
a wręcz przeciwnie stwarza możliwości dla działania
ludzkiego talentu; pomysłowości, aktywności.

RED.: Kilka lat temu została opublikowana Pańska
praca „Karol Marks i zagadnienia współczesności". W
jakim sensie teoria Marksa stanowi klucz do rozumie-
nia współczesności?

E. LIPIŃSKI: Marks podjął problem najważniejszy
dla kultury świata, a mianowicie problem wy-
zwolenia człowieka zależnego i podległego wykonu-
jącego mechaniczne czynności. Marks podjął problem
uniwersalnego rozwoju każdej jednostki społecznej
i stworzenia takich warunków społecznych, takiego
społeczeństwa, w którym człowiek mógłby realizować
swe człowieczeństwo. Myślę, że takie sformułowanie
przez Marksa tej naczelnej idei ma wieczystą wartość.
Ponieważ człowiek jest głównym celem historii, o ile
można mówić o głównym celu historii. Historia sama

w sobie ma tylko o tyle sens, o ile my jej sens nadaje-
my. My chcemy stworzyć takiego człowieka, który
według naszych wyobrażeń jest pełnym, uniwersalnie
r.ozwiniętym< człowiekiem. Dlatego jestem marksistą;
ponieważ uważam, że ten problem jest problemem
głównym. W jakim stopniu to się uda ludzkości roz-

wiązać, to jest inne zagadnienie. To są sprawy nie-
zwykle trudne.

Mówimy na przykład o wolnym czasie, dążymy do
tego, aby było go możliwie najwięcej. Ja to nazywam
„WCZASEM", nie „wczasy" a „wczas". Możemy dać
wiele tego wczasu, a człowiek nie będzie umiał nasycić
go treścią. Czytałem w pewnej amerykańskiej książce
o wolnym czasie, że są robotnicy, którzy w piątek
po południu są chorzy, psychicznie chorzy, ponieważ
czekają ich dwa dni wolne od pracy i nie wiedzą,
co z nimi zrobić.

Inny problem niesłychanej wagi — jak technika,
rozwój nauki może stworzyć takie warunki, żeby czło-
wiek nie czuł się tylko kółkiem w maszynie, a był
człowiekiem realizującym samego siebie. Tylko roz-

wój techniki, rozwój nauki, może dać człowiekowi
możliwość pracy w sposób godny jego człowieczeń-
stwa.

RED.: Czyli dążenie do przekształcenia również 1 pra-
cy w swoistą potrzebę.

E. LIPIŃSKI: Tak. I usunięcie zewnętrznej dyscyp-
liny w procesie pracy. Oparcie dyscypliny na partner-
stwie a nie podległości. Te problemy ekonomiczne są
jednocześnie problemami kultury, filozofii kultury, psy-
chologii, socjologii. U Marksa w „Kapitale" jest to

jeden z głównych problemów. Tak jak jednym z głów-
nych problemów marksowskiej metodologii nauki jest
rola krytyki, rozumianej jako poszukiwanie prawdy.
Wszak podtytuł „Kapitału" brzmi: „Krytyka ekonomii
politycznej". W każdym ustroju, każda nauka społecz-
na musi być krytyczna. Ponieważ wszelki stan istnieją-
cy jest niedoskonały. Marks wystrzegał się mówienia
o tym, czym będzie gospodarka socjalistyczna. Mówił
o wolnym, zrzeszonym producencie, który świadomie
będzie kształtować życie gospodarcze. Wiemy dziś, że
takie świadome, planowe kierowanie procesem eko-
nomicznym, tak jak i wszelkimi innymi procesami
społecznymi jest niezmiernie złożone. W procesach roz-

woju występują zawsze zjawiska nieprzewidziane i na-

wet irracjonalne. Rzecz oczywista bez planowania nie
ma żadnego postępu, choć planowanie wszystkiego nie
może rozwiązać.

RED.: Czy jest prawdą, że Pan Profesor z trudem
przebrnął przez pierwszy rozdział pierwszego tomu

„Kapitału"?
E. LIPIŃSKI: Wcale nie przebrnąłem. Rzuciłem

książkę. Miałem 19 lat i nie doszedłem wówczas nie-
stety do tych części „Kapitału", które łatwo się czyta.

RED.: Trudno czytać a przecież taka ogromna siła
oddziaływania...

E. LIPIŃSKI: Tak. ogromna siła. To wynika z tego,
że Marks stawiał problemy najbardziej istotne dla
społeczeństwa. No a przy tym stworzył nadzieję, że
można przez uspołecznienie środków produkcji, planowe
kierowanie procesem gospodarczym przez świadomego,
wolnego producenta rozwiązać niesłychanie trudne,
okrutne zjawiska, jakie towarzyszyły pierwszym eta-

pom rozwoju kapitalizmu.
RED.: Panie Profesorze, ostatnie pytanie. Czy ukażą

się kiedyś Pańskie pamiętniki?
E. LIPIŃSKI: Nie. nigdy. Nawet mi kiedyś Państwo-

we Wydawnictwo Naukowe przysłało umowę do pod-
pisania, ale pamiętników nie napiszę. Lubię czytać pa-
miętniki. Ale sam nie napiszę.

RED.: Panie Profesorze, nie będziemy życzyć stu

lat, bo to za mało.
E. LIPIŃSKI: Następnych stu lat.
RED.: I zawsze tej wspanialej kondycji Intelektual-

nej. Dziękujemy za rozmowę. .

Rozmawiali:
JAN GŁOWCZYK

ANDRZEJ LUBOWSKI

„POŻYTECZNOŚĆ
W PRYWATNYM
I PUBLICZNYM
ŻYCIU"
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

clu rodzinnym. Chodzi o to, żeby
młodzież w szkole uzyskiwała nie
tylko pewien zasób wiedzy, lecz u-

miejętność posługiwania się nią w

życiu, aktywnego i twórczego jej za-

stosowania w pracy zawodowej, w

wychowaniu własnych dzieci, w or-

ganizacji czasu wolnego.
Chodzi o to, żeby młodzież podej-

mowała ważką decyzję o wyborze
swojej drogi życiowej, o wyborze
zawodu dojrzalsza, bardziej do tego
przygotowana, dysponująca więk-
szym wykształceniem ogólnym niż

daje obecnie szkoła podstawowa.
Chodzi również o to, żeby i szkoła
mogła elastycznie dostosowywać
profil wykształcenia wychowanków
do zmieniających się szybko w do-
bie rewolucji naukowo-technicznej
potrzeb gospodarki, żeby mogła go
uzupełniać W miarę rozwoju nauk.

Starając się uwzględnić to . wszy-
stko reforma przewiduje jednolity
program 10-letniej szkoły średniej,
w której — w oparciu o upowszech-
nienie wychowania przedszkolnego,
i objęcie nim co najmniej wszyst-
kich sześciolatków, skrócony zosta-
nie o rok (tzn. do 3 klas) okres
początkowego nauczania. W klasach
od czwartej do dziesiątej cykl kształ-
cenia składać się będzie z dwóch
części. Pierwsza — obowiązująca
wszystkich — obejmie przedmioty
podstawowe: język i historię ojczy-
stą, prawa przyrodnicze, rozwój spo-
łeczny, zasady techniki i technologii
oraz normy współżycia. Tu domino-
wać będzie układ liniowy kształce-
nia, a nie jak dziś koncentryczny, za-

kładający dawkowanie wiedzy i u-

gruntowywanie jej na poszczegól-
nych szczeblach kształcenia, a więc
przesuwający tym samym w czasie
zdobycie umiejętności posługiwania
się tą wiedzą, samodzielnego koja-
rzenia faktów. Układ liniowy i po-

wiązanie ze sobą poszczególnych dy-
scyplin może przyśpieszyć proces do-
skonalenia jednostki aktywnie ucze-

stniczącej w procesie nauki.

Druga część cyklu kształcenia w

klasach od IV do X to programy
przedmiotów fakultatywnych: ma-

tematycznych, społeczno-ekonomicz-
nych, przyrodniczych, technicznych,
językowych i historycznych, które u-

czeń wybiera zgodnie ze swoimi za-

interesowaniami i rozwijać je może

jeszcze dodatkowo w licznych ko-
łach zainteresowań.

Obok tego cyklu w klasach od VI
do X lub od VIII do X, w zależności
od potrzeb, szkoły prowadzić będą
tzw. ciągi uzawodowione dla mło-
dzieży, nie mogącej podołać progra-
mowi ogólnokształcącemu, a nie
kwalifikującej się do szkolnictwa
specjalistycznego.

Taki program szkoły średniej obo-
wiązywać będzie zarówno w mieście,
jak i na wsi. Zapewni on więc całej
młodzieży wykształcenie równorzęd-
ne-średnie, choć nierównoważne pod
względem treści (przedmioty fakul-
tatywne uwzględniające zaintereso-
wania młodzieży, ciągi uzawodowio-
ne uwzględniające predyspozycje
wrodzone uczniów).

Reforma stworzy więc imłodym
ludziom równe szanse, zależne wy-
łącznie od uzdolnień, a nie od śro-
dowiska, w którym się wychowują
lub miejsca zamieszkania. Dopiero
po ukończeniu 10-letniej szkoły śred-
niej podejmują oni decyzję w spra-
wie wyboru dalszej drogi. Mogą od
razu podjąć pracę zawodową i pro-
ces adaptacji do niej przechodzić
już w zakładzie. Mojfą też kształcić
się nadal w dwuletnich szkołach spe-
cjalistycznych przygotowujących do
studiów wyższych, bądź w szkołach
zawodowych, w których nauka, w

zależności od specjalności trwać bę-
dzie od pół do dwóch, a niekiedy
dwóch i pół lat.

Ukończenie każdej z tych szkół
upoważnia do podjęcia studiów wyż-
szych, daje też określone umiejęt-
ności zawodowe. Szkolnictwo za-

wodowe zorganizowane na bazie wy-
kształcenia średniego dawać będzie
kwalifikacje techników, wysoko wy-
specjalizowanych robotników, rolni-
ków, pracowników usług. A szkoły
specjalistyczne, przygotowujące w

zasadzie uczniów na poszczególne
kierunki studiów, przez intensywną
naukę języków obcych, wykształce-
nie informatyczne i, miejmy nadzie-
ję, ekonomiczne — przygotowywać
będą jednocześnie do pracy zawo-

dowej na różnych szczeblach admi-
nistracji państwowej i zawodowej.
Każdy uczeń tych szkół będzie więc
mógł — jeśli chce i zdoła — podjąć
studia wyższe, ale zdobywa również
określone kwalifikacje, przydatne w

przyszłej pracy zawodowej, gdyby ze

studiów zrezygnował.
Bezpośrednio do szkoły wyższej

zaraz po ukończeniu szkoły średniej
ma szansę dostać się jedynie mło-
dzież najzdolniejsza — zwycięzcy w

olimpiadach przedmiotowych i kon-
kursach organizowanych centralnie.
Mogą też zdawać do szkoły wyższej
absolwenci dziesięciolatki po co naj-
mniej dwu latach nienagannej pra-
cy zawodowej.

System zakłada więc dużą ela-
styczność i drożność nauczania.
Stwarza aż 4 drogi dojścia do szkoły
wyższej. Wydaje się to nie do przy-

jęcia przy obecnej organizacji stu-
diów wyższych, ale w przyszłości za-

kłada się wprowadzenie pełnej in-

dywidualizacji procesu kształcenia.
Określona zostanie tylko górna gra-
nica trwania studiów. Będą więc
one uzależnione nie od układu ka-
lendarzowego, lecz od percepcji i
uzdolnień studenta. Zakłada się
też pełną użyteczność praktycz-
ną, a nie wyłącznie teoretyczną
prac badawczych podejmowanych w

trakcie studiów — to znaczy zwią-
zanie studentów z określonymi in-

stytutami, pracującymi bezpośrednio
dla potrzeb gospodarki.

Takie są najogólniejsze zarysy
programu reformy. Programu, któ-
ry stanowić będzie po 2-letniej jesz-
cze pracy nad nim podstawę do
ustawy o systemie oświaty, jaką
uchwalić ma Sejm w 1975 r.

„...póki inaczej uczyć będą
w szkołach, a inaczej wypad-
nie postępować w praktyce
życia, póty ludzie nie będą
wolnymi od zgorszenia błędu,
choćby ich nauka zasadzała
się na nieprzepartych niczym
prawidłach"

(Hugo Kołłątaj)

REFORMA systemu edukacji na-

rodowej nie dotyczy jednak wy-
łącznie szkolnictwa, choć system

szkolny w procesie kształcenia i wy-
chowania młodego pokolenia odgry-
wa niewątpliwie rolę najważniejszą.
Jeśli jednak założenia reformy zmie-
rzają do tego, żeby szkoła nie tylko
i nie głównie dawała swym wycho-
wankom niezbędny zasób wiedzy,
skupiła uwagę na właściwym prze-
kazaniu określonych treści przed-
miotowych, lecz — jak to sformuło-
wano na VI Zjeździe Partii — umia-
ła „wyrabiać umiejętności samo-

dzielnego uczenia się, dostrzegania i

rozwiązywania problemów, kształto-
wać postawę współuczestnictwa w

rozwoju nowoczesnej gospodarki" -

to we wszystkich ogniwach tej go-
spodarki stworzyć trzeba warunki
umożliwiające wykorzystanie i do-
skonalenie tych twórczych zdolności,
dobrej pracy ńa każdym stanowi-

Fot. ALEKSANDER JALOSlNSKI

sku. Upowszechnić w społeczeństwie
system wartości, który te właśnie
cechy cenić będzie najwyżej, po-
wiązać go z całym systemem płac,
z drogą awansu — kariery osobistej
każdego pracownika.

Jeśli obserwujemy dziś niepoko-
jące zjawisko wysokiej płynności
kadr, zwłaszcza wśród młodych pra-
cowników, absolwentów szkół — to
nie możemy przecież winą za ich
zniechęcenie, marnotrawstwo zdoby-
tej wiedzy i zdolności obarczać wy-

łącznie obowiązującego obecnie sy-
stemu oświaty. Jego nieelastyczność,
tradycyjne formy nauczania, wąskie
profile kształcenia zawodowego ma-

ją oczywiście na ten stan wpływ o-

gromny. W niemniejszym jednak
Btopniu obciąża to system pracy służb
zatrudnienia, poziom polityki per-
sonalnej i stosunków między ludźmi
panujący w zakładach.

Od trzech lat konsekwentnie po-
dejmuje się działania zmierzające do
poprawy warunków pracy, mecha-
nizacji prac najbardziej uciążliwych
wprowadza się też zasadnicze zmiany
w zarządzaniu produkcją, w syste-
mach płac. Są one bardziej elastycz-
ne, w coraz większym stopniu uw-

zględniają indywidualną wydajność,
kwalifikacje, stopień odpowiedzial-
ności każdego pracownika. W lipcu
IX Plenum KC PZPR problemy za-

trudnienia postawiło w centrum u-

wagi całego społeczeństwa.
„W CHWILI OBECNEJ SPRAWĄ

DECYDUJĄCĄ JEST TWORZENIE
WSZĘDZIE, W KAŻDYM ZAKŁA-
DZIE i ZESPOLE PRACOWNI-
CZYM, TAKICH WARUNKÓW,
ABY POTENCJALNE MOŻLIWO-
ŚCI KAŻDEGO ROBOTNIKA MOG-
ŁY SIĘ OPTYMALNIE ROZWINĄĆ
I BYŁY W PEŁNI SPOŻYTKOWA-
NE" — stwierdził na Plenum Edward
Gierek.

Zadania gospodarki muszą być
zintegrowane z zadaniami szkolnic-
twa, gdyż wzajemnie się warunku-
ją. Przyjęty więc program edukacji
narodowej i upowszechnienia wy-
kształcenia średniego, choć tak dale-
ko wybiega w przyszłość, nie jest
bynajmniej humanistyczną mrzonką
reformatorów, oderwaną od warun-

ków dnia dzisiejszego, lecz niezbęd-
nym kolejnym ogniwem w łańcuchu
przemian zapoczątkowanych przed
trzema laty, a zmierzających do
szybkiego podniesienia poziomu ży-
cia i kultury naszego społeczeństwa.

Jest to jednak program zakłada-
jący przyjęcie najtrudniejszego wa-

riantu reformy. Przyjęcie 10-Ietniego
okresu nauczania w powszechnej
szkole ogólnokształcącej wymaga
szybkiego upowszechnienia wycho-
wania przedszkolnego, większego niż

dotychczas wciągnięcia domu rodzi-
cielskiego w proces kształcenia, wy-
maga ogromnej rozbudowy sieci
przedszkoli i szkół, zwłaszcza na wsi.
(Szacuje się, że trzeba będzie wybu-
dować 1 000 szkół i 500 rozbudować).

Wiele elementów tego systemu za-

rysowano dopiero ogólnie. Trzeba
teraz dokonać ^^ściśleń, eksperymen-
talnego sprawdzenia', analizy efektyw-
ności. Dwa lata dzielące nas od przy-
jęcia ustawy o reformie muszą być
więc latami wytężonej pracy środo-
wiska szkolnego: nauczycieli, nauko-
wców i administracji szkolnej. Re-
forma stawia też ogromne zadania
przed działaczami gospodarczymi, a

zwłaszcza przed ekonomistami, któ-
rzy już obecnie powinni przeprowa-
dzić rzetelny i wnikliwy rachunek
kosztów. Chodzi bowiem o to, żeby
ogromne miliardowe sumy, które
musi pochłonąć reforma, przyniosły
najlepszy rezultat, żeby żadna z pod-
jętych decyzji inwestycyjnych, czy
też organizacyjnych nie prowadziła
do marnotrawstwa społecznych środ-
ków i nie zahamowała realizacji
pięknej idei kształcenia nowoczesne-

go człowieka o szerokich horyzon-
tach i dużej wiedzy specjalistycznej.

Dyskusja tocząca się nad raportem
dowiodła, że zainteresowanie całe-
go społeczeństwa problemami oświa-
ty jest ogromne, że bardzo zależy
nam wszystkim na tym, żeby szkoła
miała lepsze warunki działania, cie-
szyła się pełnym uznaniem zarówno
młodzieży i jej rodziców jak i władz
kraju. Tylko w klimacie takiego
bezpośredniego współdziałania całe-
go społeczeństwa, zwłaszcza środo-
wiska nauczycielskiego i ekonomi-
stów można będzie po dwu latach za

Hugo Kołłątajem powtórzyć:

„...nie było Polaka w tym
obiekcie rzetelnie pracujące-
go, którego nie starał się
przygarnąć tak dalece' że gdy
przyszło dzieło reformy do
skutku przywodzić nalazła
Komisja, nad swe podobno
spodziewanie, zdatnych do
każdego obiektu Polaków".

ANNA KUSZKO
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WŁADYSŁAW DUDZIŃSKI

pp
NAJBARDZIEJ wyraziście uzew-

nętrzniają Się te problemy w

związku ze znacznie wyższym
nit początkowo zakładano, tempem
wzrostu dochodów i płac realnych
ludności. Na rynku wewnętrznym
wytworzyła się zupełnie nowa sy-
tuacja. Zwiększenie dochodów doty-
czy wszystkich grup ludności. Wzrost

wydajności w połączeniu ze znacznie

wyższym niż dawniej stopniem opła-
cenia przyrostu wydajności, wzrost

zatrudnienia, regulacje płac w wie-
lu grupach zawodowych, podwyżka
płac najniższych oraz rent i emery-
tur, znaczny wzrost dochodów rol-
ników — wszystko to jest źródłem
zarówno przyrostu ogólnej zamoż-
ności społecznej, jak i istotnych
przesunięć w strukturze grup za-

możności. Np. liczba rodzin miej-
skich o dochodach poniżej 1 000 zł

na osobę zmniejszyła się w roku ub.
do 10 proc. Wzrosły natomiast
1 liczebnie, i pod względem docho-
dowości grupy średnio i wysoko za-

rabiające (powyżej 2fl tys. na osobę)
— do ok, 30 proc., podczas gdy w

roku 1971 było ich 26 proc.

ZMIANY POPYTU

Tempo tych zmian było i Jest o

wiele szybsze niż przewidywano w

planie. Bez wątpienia znacznie le-

piej, aczkolwiek do pełnego Sukcesu
daleko, zaspokaja ludność swe pod-
stawowe potrzeby. Jednakże narasta

problem zaspokajania potrzeb wyż-
szego rzędu. Następuje bowiem tak-
że szybsza zmiana struktury potrzeb,
rosną wymagania konsumentów co

do wyboru, jakości, nowoczesności
towarów. Przekształca się psycholo-
gia nabywcy, który dokonuje już wy-
boru, a byle czego nie chce brać.

Pojawiają się fale popytu na nowości
nawet w tych samych grupach, które

już na rynku są (np. elektronika u-

żytkowa, sprzęt domowy itp.).

Stąd konieczność przyspieszenia
wzrostu i jednocześnie unowocze-

śnienia produkcji rynkowej. Odnowa
powinna równolegle zmierzać dwo-

ma, torami: unowocześnienia produk-
cji standardowej oraz uruchomienia
w należytym tempie i w masowej
skali zupełnie nowych wyrobów. Ten
kierunek politykf1 znalazł \\>yraz wj
Uchwalć Prezydiur^ Iłządu stycz-
nia br., nakazującej aby 2/3 tego-'
rocznego przyrostu dostaw artyku-
łów konsumpcyjnych stanowiły tzw.

nowości. Wielu producentów wy-

wiązuje się dobrze z tego obowiązku,
na ogół jednak realizacja tego za-

dania nie przebiega zadowalająco ani

pod względem ilościowym, ani ja-
kości.*)

W poprzednim dziesięcioleciu, gdy
dochód narodowy i dochody ludności

rosły znacznie wolniej, odnowa asor-

tymentu rynkowego była wąska,
przebiegała w tempie wolnym. Obec-
na więc dynamika wydatnie zaostrza

konieczność odnowy asortymentu
rynkowego także z uwagi na duże

zaległości. Jest to przy tym kwestia
nie tylko spełnienia oczekiwań spo-
łecznych i realnie istniejącego po-
pytu, lecz także i w związku z tym —

zapewnienia równowagi i tempa dal-

szego harmonijnego rozwoju gospo-
darczego.

PRZEMYSŁ „NIE NADĄŻA"

Strategia szybkiego wzrostu stopy
życiowej, będąca trzonem polityki
społeczno-gospodarczej partii i pań-
stwa, nieodzownie wymaga nowocze-

snej i wysokiej jakości produkcji
rynkowej. Obfita podaż takich arty-
kułów przemysłowych jest dopiero
w stanie przyspieszyć pożądane
zmiany struktury popytu efektyw-
nego.

Prosty wniosek, że przemysł „jesz-
cze nie nadąża" za potrzebami rynku
— w tym sensie, jaki nadawano mu

przed laty — nie wyczerpuje sprawy.
Tak zwana „aktywizacja produkcji
rynkowej" w znaczeniu tradycyjnym,
tzn. głównie ilościowym, byłaby
przedsięwzięciem absolutnie niewy-
starczającym.

Chodzi nie o to, aby przemysł na-

dążał za potrzebami, lecz by je wy-

przedzał, by rynkowi oferował pro-
dukty nowoczesne, wysokiej jakości,
w skali masowej. Produkt nowocze-

sny dziś — Po pewnym czasie, za-

leżnie od jego przeznaczenia i cha-

rakteru, staje się przestarzały, „mo-
ralnie" zużyty, jego funkcjonalność
maleje. Wytyczną polityki produk-
cji rynkowej powinna więc być od-

powiednio sterowana odnowa asor-

tymentu produkcji, traktowana jako
proces stały.

Jest to w praktyce gospodarczej
czynnik wielkiej wagi. Po pierwsze
— dlatego, że zapewnia prawidłowe,
zgodne z zasadami ustrojowymi za-

spokajanie szybko rosnących potrzeb
społecznych. Po drugie — stwarza

w ten sposób warunki równowagi,
czyli dynamicznego i harmonijnego
rozwoju. Po trzecie — stanowi siłę
stymulującą postępowe zmiany
strukturalne oraz modernizację a-

paratu wytwórczego. Po czwarte

wiĘC — przyspiesza wzrost ogólnej
efektywności gospodarowania.

Domagając się szybkiego tempa
odnowy produkcji rynkowej bynaj-
mniej nie mam na myśli wielekroć

krytykowanej (także przeze mnie)
tzw. przyspieszonej rotacji, prakty-
kowanej w krajach kapitalistycz-
nych. Jest qna w istocie 'manewrem

producenta w interesie producenta.
Ma na celu wyłącznie, bez względu
na społeczną potrzebę, powiększenie
zysków. Rynek jest tam w dużej
mierze przedmiotem manipulacji,, to-

war zaś często nie tyle jest nosicie-
lem faktycznej' wartości użytkowej,
lecz pełni funkcje prestiżowe, spo-
łecznie jałowe.

ODNOWA - ZADANIEM DNIA

Argumentacja na rzecz odnowy
asortymentu produkcji u nas musi
akcentować jej wielostronne funkcje
społeczno-gospodarcze. Jeśli idzie o

rynek zwróćmy uwagę pr?ede wszy-
stkim na znaczenie wartości użytko-
wej produktu.

Spośród dwóch cech — /wartości
i wartości»-użytkowej,+r.-,f>ęzeęciysł sq-i
c.ialistyczny jest. zobowiązany do

szczególnego wyeksponowania i pod-
niesienia rangi wartości użytkowej
produkowanych wyrobów, i- to w

skali masowej. Waga tego problemu
nie docenianego jeszcze w należy-
tej mierze przez część naszych pro-
ducentów, rośnie ęoraz bardziej. Zja-
dania z tym związane wyczytać moż-
na z wielu fragmentów.Uchwały VI

Zjazdu PZPR na temat podniesięriia
jakości i nowoczesności produkcji
rynkowej, rozszerzenia wyboru to-

warów, zmian struktury konsumpcji.
Na realizację tych wytycznych prze-
znaczono miliardowe środki inwe-

stycyjne, kwoty importowe. Dzięki
temu towarów rzeczywiście' atrak-

cyjnych mamy wprawdzie "o 'wie-
le więcej niż przed paru lóty,
ale niedostatecznie w stosunkii do

jeszcze szybciej rosnących potrzeb.
Branż i przedsiębiorstw, które chwy-
ciły wiatr • nowej „koniunktury" W

swoje żagle, nie jest, jak już wspom-
niano, wiele. Wyroby zaś odpowia-
dające aktualnym wymaganiom,'zni-
kają ze sklepów jak ' kamfora.
Zmierzch kariery bubli jest zjawi-
skiem, które będzie się nasilać. Dla-

tego generalna odnowa produkowa-
nego asortymentu artykułów kon-

sumpcyjnych jest zadaniem dnia.

Odnowa taka, rozumianą jako
trwała praktyka naszego przemysłu,
nie może oczywiście obyć się bez ro-

zumnej polityki, podporządkowują-
cej zmiany asortymentowe faktycz-
nym potrzebom społecznym i respek-
tującej zarazem wymagania ekono-
miki. Decyzje muszą wynikać z do-

brej znajomości potrzeb, z wiedzy
— co, dlaczego, dla kogo i w jakim
terminie należy produkować i uno-

wocześniać, wzbogacać itp'. Uzyska-
nie danego efektu konsumpcyjnego,
wymaga każdorazowo ścisłej analizy
ekonomicznej, jednakże istnieją tu,
jak się wydaje, trzy reguły:

© Częstsza odnowa asortymentu
obejmować powinna wyroby zaspo-
kajające tzw codzienne potrzeby (o-
buwie, odzież itp.), gdzie rytm zmian

dyktowany jest modą. Natomiast

artykuły tzw.1 trwałego użytku po-
winna cechować stosunkowo więk-
sza stabilizacja, a więc wysoka ja-
kość, niezawodność, stosunkowo du-
ża trwałość w użytkowaniu. Bynaj-
mniej nie wyklucza to uruchamiania

produkcji • nowych wyrdbów, jeżeli
rzeczywiście reprezentowałyby lep-
sze walory użytkowe, oraz stałego
ulepszania funkcjonalności i jakości
wszystkich wytwarzanych artyku-
łów, co jest przecież konwencjonal-
nym obowiązkiem producentów.

O Odnowa asortymentu nie móże

się sprowadzać do wąskich strumy-
czków nowości rynkowych, ponieważ
mija się.to z celem i społecznym,
i ekonomicznym. W takich przypad-
kach koszty muszą być wysokie, . co

stanowi zaporę i zbytu, i produkcji.

Wprawdzie stopa akumulacji może

być wówczas wysoka, ale masa aku-

mulacji musi być mizerna. Intere-
sowi społecznemu i ekonomicznemu

sprostać może najlepiej produkcja
nowości masowa o cenach skalkulo-

wanych tak, aby z jednej strony za-

pewniły możliwie szeroki dostęp do
biesiadnego stołu, z drugiej zaś, by
przyniosły możliwie największą ma-

sę akumulacji, czyli środków na dal-

szy rozwój i zaspokojenie potrzeb
społecznych na jeszcze wyższym po-
ziomie.

6 Z „regułą masowości produk-
cji" wiąże się ściśle „reguła ceny
czasu". Jakikolwiek model konsum-

pcji wypracujemy — będzie to tylko
model kierunkowy, hierarchizujący,
mający charakter normatywny. Nie

będzie on, bo nie może być, ani mo-

delem asortymentowym, ani techno-

logicznym, ani w ogóle bezpośrednim
pragmatycznym programem produk-
cji. Konkretne ludzkie potrzeby pod-
legają zmianom, czasem nieoczeki-

wanym i szybkim. Stąd obok ma-

sowości nowej produkcji, jako nie-

uchronny. jąwi si£ .ppstiila^ najszyb-
szego''tempa jej Uruchamiania ivźby-
tu. Jest "w tymcelcałkićm pragma-
tyczny, którego wstydzić się iiie na-

leży: chodzi o pełny i z zyskiem —•

zwrot poświęconych na tę produk-
cję nakładów, głównie inwestycyj-
nych.

CZY NOWA TECHNIKA
JEST DROŻSZA?

Odnowa asortymentu produkcji w

skali masowej i przy najszybszym
tempie realizacji wymaga aparatu

produkcyjnego, zapewniającego ma-

ksymalną jakość, nowoczesność pro-

dukcji, a zarazem najwyższą wy-

dajność i najniższe jednostkowe ko-

szty produkcji. Elastyczność, szybka
zdolność do przestawień asortymen-

towych również wymaga — obok

silnego zaplecza B + R — nowo-

czesnej technologii, bogatego wypo-

sażenia specjalistycznego, oprzyrzą-
dowania itp. itd. Logiczny stąd wnio-

sek, że postulat odnowy dotyczy
przede wszystkim tegoż aparatu wy-

twórczego. Każdy rozumie, że przy

pomocy przestarzałych maszyn, choć

jeszcze funkcjonujących, wiele na

rzecz wydajności i nowoczesności nie

zdziałamy. Ale instalowanie nowo-

czesnych urządzeń to przecież do-

datkowe koszty, dodatkowe inwesty-
cje, a przy tym straty np. w po-

staci złomowanych maszyn, co praw-

da przestarzałych, ale jeszcze „ma-

jących się dobrze" i przecież pro-

dukcyjnie użytecznych.

W przeszłości formułowano nawet

teorie o zaniku t.zw. moralnego zu-

życia maszyn i urządzeń wytwór-
czych. Niewątpliwie — obok jedno-
stronnie i krótkowzrocznie pojmo-
wanych oszczędności (najczęściej ja-
ko rezultat tzw. krótkiej kołdry) —

takie dość szeroko lansowane poglą-
dy wytworzyły nawyk drobiazgowe-
go studiowania tylko jednej strony
ekonomicznego bilansu — wydat-
ków: im mniejsze — tym lepiej; dru-

ga strona — efekty spełniała funkcję
niemal wyłącznie bierną, wynikową.
Większe szanse miało najczęściej
przedsięwzięcie inwestycyjne np.

100-milionowe o efektach 100 milio-

nów, niż 150-milionowe dające jed-
nak zysk 250 milionów (pomijam tu

już kwestię czasu).

Poglądy takie techniczno-przemy-
słowa praktyka świata odłożyła
już do archiwów akt bardzo daw-

Dwoistość aktualnej sytuacji gospodarczej polega
głównie na tym, że to, co jest źródłem społecznej
satysfakcji, spiętrza jednocześnie skomplikowane
problemy dalszego rozwoju. Szybka dynamika przy-
bliżyła przyszłość. Pilniejszego rozwiązywania doma-
gają się problemy traktowane do niedawna jako
przedsięwzięcia mniej lub bardziej odległe. Takim
węzłowym zadaniem jest niewątpliwie bardziej
energiczne niż dotychczas przestawianie gospodar-
ki, głównie przemysłu, na tory intensyfikacji. Prawie
3 lata niespotykanego tempa — i w dodatku bardziej
niż kiedykolwiek harmonijnego — rozwoju ujawnia
zarazem pewną „metodologiczną" bezwładność
przemysłu, który z ogromnym trudem wyzbywa się
skłonności do mnożenia zdolności produkcyjnych
i ilości dóbr z mniejszym naciskiem na jakość i

koszty.

nych. Znane są fakty, że przedsię-
biorcy (m. in. w Anglii, NRF; Fran-

cji) za darmo oddawali innyrići ma-

szyny nie odpowiadające najnowsze-
mu poziomowi techniki, uwalniając
się dzięki temu od kłopotów i kosz-

tów demontażu. Eksploatacja prze-

starzałych maszyn kalkulowała się
drożej, niż ich ew. złomowanie i za-

kup nowoczesnych.

Większość zastrzeżeń co do tego

rodzaju praktyki wywodzi się u nas

z pomijania wielu istotnych okolicz-

ności. Czy maszyna stara już zamor-

tyzowana, ale sprawna, naprawdę
nic nie kosztuje? Czy eksploatacja
takich urządzeń rzeczywiście zmniej-
sza nacisk na inwestycje, czyli obni-

ża koszty rozwoju i podnosi ogólną
efektywność gospodarowania? Oto

pytania, nad którymi warto się za-

stanowić.

Pozornie „za darmo" pracujące u-

rządzenie (zamortyzowane) w Isto-

cie chłonie ogromne kwoty,. niczym
pustynny piasek wodę. Kosztowne

i kłopotliwe remonty, konserwacja,
angażujące materiały i pracę żywą,
przeważnie wysoko kwalifikowaną
— to nie wszystko i nie najważniej-
sze. Najbardziej szkodliwe i naj-
większe są skutki pośrednie.

Stara maszyna z reguły daje niską
wydajność i jakość produkcji, na-

tomiast wysokie zużycie materiałów,
surowców, paliwa i energii. Stanowi

barierę zamykającą nieomal wszyst-
kie drogi postępu. Prowadzi z jed-
nej strony do nadmiernego zatrud-

nienia, z drugiej zaś blokuje Wzrost

płac (niska wydajność i jakość), czę-

sto wysoko kwalifikowanych załóg,
co jest przecież marnotrawstwem

najcenniejszego kapitału, jakim fią
umiejętności ludzkie. Nie zapewnia*-
j,ąc wskutek niskiej wydajności i ja-
kości odpowiedniej do potrzeb pro-

dukcji-, wywołuję , potrzebę dodatko-.

Wych "inwestycji: Ten 'Sam skutek,

potęgowania nacisku na inwestycje
lub na zwiększony import, wywołuje
nadmierne zużycie materiałowe, , ,a

przecież wiadomo, że tego typu in-

westycje są najbardziej kapitało-
chłonne i czasochłonne.

Urządzenia eksploatowane ponad
oltfes moralnego zużycia utrwalając
niski poziom techniki wytwórczej
podcinają szansę międzynarodowej
korzystnej specjalizacji. Międzynaro-
dowy podział pracy może być efek-

tywny tylko dla tego producenta,
który oferuje wyroby nowoczesne,

wysokiej jakości i po niskich kosz-

tach. Tych walorów stara technika

zapewnić nie jest w stanie. A jest
to obecnie problem szczególnie dla

nas ważny, bowiem rosnący import
nowoczesnych technologii, licencji
i urządzeń wymaga maksymalnie
szybkiego przetwarzania tego typu
nakładów w ekspansję eksportową.
Na rynkach światowych czynnik cza-

su, szybkość produkcyjnego i han-

dlowego zdyskontowania zaangażo-
wanych funduszów ma charakter

jeszcze bardziej drastyczny, niż na

rynku krajowym. Konkurencja jest
tam nieubłagana, żadna taryfa ulgo-
wa nie jest przyjmowana do wiado-

mości.

Aktualny stan parku maszynowego

oraz poziom stosowanych technolo-

gii utrudnia, a w wielu przypadkach
wręcz uniemożliwia przyswajanie
postępu technicznego w produkcji.
Import nowej techniki oraz częścio-
wo dostawy krajowe tych producen-
tów, którzy zdołali dźwignąć się na

poziom światowy, eliminują w wielu

punktach anachroniczny aparat wy-

twórczy, lecz pole do działania ;jest
wciąż duże.

Niedostateczny poziom technologii
bez wątpienia utrudnia także ada-

ptację wyników prac naukowo-ba-

dawczych zaplecza. Przemysłowe za-

stosowanie nowych wyrobów staje
się często niemożliwe z pomocą sta-

rej techniki w zakładach. Z dru-

giej strony wzmaga to nacisk rta

import licencji i technologii, co

eliminując własne wysiłki moderni-

zacyjne — ułatwia życie przemysło-
wi.

Oczywiście, nowa technika, dająca
nawet wysokie efekty, kosztuje zaw-

sze w jednym sensie: efekty uzysku-

jemy po pewnym Czasie. Zanim się
uzyska efekty jutro, trzeba jednak
dżlA' wyłożyć środki. Istnieją więc
pewhe. granice wydatków na najbar-
dziej nowocześni i najbardziej nawet

efektywne przedsięwzięcia inwesty-
cyjni. Granicft te jednak stają się
bardziej elastyczne, im szybciej —

W czasie — następuje zwrot ponie-
sionych nakładów, co w niemałej
mierżę uzależnione jest od technicz-

nej struktury Inwestycji: zwiększa-
nia W ramach ogólnych nakładów

inwestycyjnych modernizacji,
zmniejszenia zaś udziału nakładów

na budowle i budynki.
Nowa technika kosztuje, to fakt,

ale w gospodarce, nie ma nic droż-

szego od powielania starej techniki.

»!
PROGRAM STRATEGICZNY

Polityka rozwojowa resortów,

branż, przedsiębiorstw powinna do-

konać zwrotu w kierunku maksy-
malnego uprzywilejowania moderni-

zacji. Modernizacja, to oczywiście
mniejsze koszty i większe efekty, ale

cele te będą osiągalne tylko w okre-

ślonych warunkach. Wówczas, gdy
zrezygnuje się z rzekomo oszczęd-
nych „ćwierćmodernizacji", czy niby
— modernizacji, .na rzecz faktyczne-
go i • kompleksowego unowocześnie-

nia całych przedsiębiorstw, a ści-

ślej mówiąc — całych cyklów tech-

nologicznych, które zazwyczaj stano-

wią łańcuch Opasujący wiele branż,
a nąWet resortów. Taki tryb moder-

nizacji zawiera programowe założe-

nie wykluczania ż góry tzw. wą-
skich gardeł, czyit założenie, że

zdolność wytwórczą (pod względem
ilości, jakości I nowoczesności) ca-

łego cyklu należy dostosowywać nie

do najsłabszego, lecz do najmocniej-
szego ogniwa.

Intencją Uchwały Rady Ministrów

z br. . w sprawie skrócenia okresu

amortyzacji jest właśnie przyspiesze-
nie wymiany moralnie zużytych
1 modernizacji maszyn 1 urządzeń.
Akcentują te zamierzenia również

mechanizmy ekonomiczne jednostek
inicjujących. Zasady te zmuszające
do wymiany zużytych moralnie u-

rządzeń powinny być upowszechnio-
ne, lecz przecież nie będą działać

samoczynnie. Wybór między nową

inwestycją a. modernizacją starych
fabryk jest kwestią prawidłowego
rozumienia i długofalowej strategii,
i bieżącej sytuacji społeczno-gospo-
darczej, i — zwłaszcza — kwestią
rachunku ekonomicznego. .

• "'Słfątfegia? ''ztoran strukturalnych •

i odnowy majątku trwałego nie jest
oczywiście możliwa bez ścisłego jej
sprzężenia ze strategią przemysłu
maszynowego; Ten przemysł jest
przede wszystkim powołany do prze-

łamywania inercji modernizacyjnej
innybh dziedzin przemysłu i całej
gospodarki. Obecnie jednak w odno-

wie majątku produkcyjnego ucze-

stniczy w znacznie większym stop-
niu import, niź produkcja krajowa.

Uchwała VI Zjazdu PZPR wychów
dząc z tych założeń określiła ko-

nieczność ,(przebudowy 1 unowocze-

śnienia struktury gospodarczej w

kraju, podniesienie efektywności ca-

łego systemu gospodarczego", ale Za-

strzegając realistycznie, że: „Nie

wszystkie jednak zadania w tej dzia-

dzinie mogą być uwzględnione w

bieżącej pięciolatce. Dlatego pllhym
zadaniem jest opracowanie perspek-
tywicznego programu, w którym te

niezbędne strukturalne przemiany
znajdą pełne odbicie".

Przemysł maszynowy spełni swą

rolę czynnika odnowy, jeżeli w swym

programie strategicznym uwzględni:
po pierwsze — potrzeby modernlza- ..

cyjnę głównych dziedzin gospodarki,
po wtóre — potrzebę najszybszego
tempa tych przedsięwzięć, co deter-

minuje koncepcję ścisłej i szeroko"

zakrojonej specjalizacji międzynaro-
dowej, zwłaszcza w obrębie krajów
RWPG.

Odnowa majątku produkcyjnego, ••

pojmowana przede wszystkim jako
modernizacja, przyczyni się.do
względnego obniżenia kosztów zmian

strukturalnych, zwiększy bowiem

i przyspieszy efekty nakładów. Nie

może być więc traktowana jako
sprężyna nakręcająca inwestycję.
Przeciwnie — to czynnik, który po-

winien zmniejszyć napięcie inwesty-
cyjne. Nie chodzi tylko o to, źe od-

nowa, to . „nie taki straszny diabeł

jak go malują". Jest to obecnie po

prostu warunek szybkiego i efektyw-
nego rozwoju gospodarczego, szyb-
kiego wzrostu spożycia.

Istnieje tu sprzężenie zwrotne,

którego prawidłowe funkcjonowanie
jest jednak uzależnione od siły pler-'
wotnej, inicjującej reprezentowanej
przez odnowę asortymentu produkcji
rynkowej. W latach poprzedzających
obecny dynamiczny okres, niskie

tempo wzrostu dochodów ludności

wiązało się, jak już wspomniałem, z

powolną odnową produkcji rynko-
wej. Zjawisko to — dodajmy teraz

— łączyło się z powolną moderniza-

cją majątku produkcyjnego; nie mia-

ła ona bowiem w istocie celu, sko-

ro produkt finalny gospodarki nie

ulegał zasadniczym zmianom jako-
ściowym. Stymulująca, sprawcza ro-

la odnowy produkcji rynkowej w

odniesieniu do modernizacji poten-

cjału wytwórczego stanowi więc pra-

widłowość istotną z punktu widze-

nia strategii społeczno-gospodarczej.
Odnowa tą nie jest możliwą.,t-.bez.

Uprzedniej' modernizacji maszyn
i urządzeń, ale modernizacja nie na-

stąpi, jeśli nie będzie poprzedzona
programowym, ściśle zaplanowanym
i rygorystycznie egzekwowanym u-

nowocześnieniem towarów rynko-
wych.

*) Nr 38/73 ŻG: Andrzej Nalęez-Jaweckl
— „Nowości rynkowe na huśtawce".

.BANK UMIEJĘTNOŚCI RSP"

5 KONKURSÓW W 1 KONKURSIE
TYGODNIKA

„SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA"
Wszyscy, którzy chcieliby się przyczynić do upowszechnienia

dobrych Sposobów stosowania wiedzy rolniczej oraz społecznej
w konkretnych rolniczych spółdzielniach produkcyjnych proszeni
są o wzięcie udziału w atrakcyjnym konkursie pt.: „BANK UMIE-

JĘTNOŚCI ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH".

• Organizatorem tego konkursu jest redakcja tygodnika „SPÓŁ-
DZIELNIA PRODUKCYJNA". W artykule przedstawiającym kon-
kiirs redakcja zwraca uwagę, że o powodzeniu poszczególnych rol-

niczych spółdzielni produkcyjnych, jak i całego ruchu RSP nie

, ijnogą dziś decydować wyłącznie takie czynniki jak: ziemia, wypo-
sażenie w środki produkcji, pieniądze i siłę roboczą. W dobie re-

wolucji naukowo-technicznej coraz większego znaczenia nabiera
wiedza rolnicza i społeczna. Celem konkursu jest więc — jfck
stwierdza regulamin — uzyskanie do publikacji (w „Spółdzielni

: Produkcyjnej") rzeczowych, pouczających, aktualnych opisów, ar-

tykułów lub, reportaży o umiejętnym i pomyślnym zastosowaniu

wiedzy rolniczej i społecznej w spółdzielniach produkcyjnych
w jednej z pięciu dziedzin: 1) produkcji żywca wolowego, 2) pro-
dukcji żywca wieprzowego, 3) produkcji drobiu rzeźnego (brojle-
rów), 4) produkcji i przetwórstwie owoców i warzyw, 5) rozwiązy-
waniu spraw bytowych rodzin spółdzielczych (mieszkania, urządze-
nia komunalne, Jak: wodociągi, gaz, itp.).

Zą prace z każdej dziedziny regulamin przewiduje jedną pierw-
szą nagrodę w kwocie 5 tys. zł, dwie drugie nagrody po 3 tys. zł

( trzy trzecie nagrody po 1 tys. zł — niezależnie od honorariów
za prace opublikowane. Tak więc konkurs pt. „Bank Umiejętno-
ści RSP" jest zestawem pięciu konkursów w jednym konkursie.
Fundatorami nagród jest Ministerstwo Rolnictwa, centrale rolnicze
i tygodnik „Spółdzielnia Produkcyjna".

Udział iw konkursie mogą brać spółdziielczynie i spółdzielcy, spe-
cjaliści pracujący w RSP i współpracujący z nimi naukowcy, dzia-
łacze organizacji i instytucji gospodarczych oraz społecznych
i dziennikarze.

Prace do „Banku Umiejętności RSP" należy nadsyłać do 10

listopada br. pod adresem: Redakcja tygodnika „Spółdzielnia
Produkcyjna", 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 z dopis-
kiem na kopercie: „Banfc Umiejętności RSP".

Szczegółowy regulamin konkursu można przeczytać w 40 nume-

rze „Spółdzielni Produkcyjnej" z br., który zainteresowanym udo-

stępni zarżąd każdego powiatowego lub wojewódzkiego związku
RSP.
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LATA KONSEKWENTNYCH DECYZJI

CHEMICZ
AKCELERACJA

LECH FROELICH

Bez chemii we współczesnym świecie żyć się nie da. Korzystamy nie tylko na

każdym kroku bezpośrednio z jej wyrobów, lecz przez coraz bardziej rozbudo-
wane powiązania kooperacyjne przemysł chemiczny staje się czynnikiem albo
warunkującym, albo ograniczającym rozwój wielu innych branż przemysłowych,
a więc i całej gospodarki. Mówi się, że chemia staje się nośnikiem postępu
technicznego — bez nowoczesnych wyrobów chemicznych, tworzyw, włókien,
żywic, lakierów, środków ochrony roślin itd. nie byłby możliwy jakościowy po-
stęp we wszystkich dziedzinach współczesnej produkcji. Nowoczesność jest za-

daniem dnia — bez nowoczesnych farb o specjalnych walorach antykorozyjnych
nie można zbudować rzeczy tak ciężkiej jak kadłub nowoczesnego statku; bez
specjalnych lakierów nie da się zbudować rzeczy tak subtelnych, jak elektronicz-
ne elementy maszyn matematycznych. By zwięźle wyrazić-ten dynamizujący i sty-
mulujący charakter przemysłu chemicznego, wynaleziono zgrabny termin „chemi-
zacja gospodarki".

POWSTAJE
pytanie, , jak; polska

chemia spełnia obecnie tą rolę?
W jakiej mierze nasza chemia

zapewnia modernizację i intensyfi-
kację gospodarki jako całości? Czy
rozwój polskiej chemii powinien do-

konywać się szerokim frontem, czy
też — biorąc pod uwagę ograniczo-
ne możliwości finansowe i realiza-

cyjne na polu inwestycyjnym —- por
winniśmy w trybie uderzeniowym
rozwijać wybrane dziedziny, a na-

wet poszczególne technologie.

Jest rzeczą oczywistą, że przemysł
chemiczny powinien rozwijać pro-
dukcję z maksymalną dynamiką, w

tempie przewyższającym rozwój
przemysłu ogółem (podobnie, jak
energetyka). Tak czynią zresztą kra-

je, które posiadają bardziej od nas

rozwiniętą wytwórczość (np. Japo-
nia, czy NRF) wykazując w skali

roku, przyrosty produkcji chemicz-

nej rzędu 16—18 proc., a minimal-
nie 13 proc. Na tym tle, ogranicze-
nie środków inwestycyjnych na roz-

budowę polskiej chemii, które za-

znaczyło się od 1967, roku,, dopro- T

wadziło do tego, że tempo, rozwoju
naszej chemii spadło w trzech la-
tach bieżącej pięciolatki do poziomu
10,9 proc. (w poprzedniej pięciolatce
1966—70 wynosiło 14,1 proc.) wywo-

łując i pogłębiając szereg zjawisk
negatywnych.

W naszym piśmie w roku 1970

poddając krytycznej ocenie sytuację
przemysłu chemicznego1) stwierdzi-

liśmy, że jeśli w minionej pięciolatce
udało nam się w zasadzie rozwiązać
dwa węzłowe problemy: zaopatrzenia
rolnictwa w nawozy Sztuczne i inne
środki oraz podniesienia jakościowe-
go i ilościowego produkcji przemy-
słu farmaceutycznego — to w innych
dziedzinach nadal tempo rozwoju
jest niezadowalające. Dotyczy to
zwłaszcza stworzenia nowoczesnej
bazy surowcowej dla samej chemii
oraz szczególnie szybkiego rozwoju
tych gałęzi polskiej chemii, które

„trzymają za gardło" inne o społecz-
nej doniosłości. Zdaniem ekspertów
— chemików walkę z czasem na-

leży prowadzić głównie w zakresie
czterech kompleksów:

1) przerobu ropy naftowe] wraz s Je]
transportem 1 dystrybucją produk-
tów,

2) dalszego rozwoju produkcji włókien
,syntetycznych głównie na nodsta-

!" •' wie fcazy petrochemicznej,
i^rozwoju petrochemii oraz produkcji

nowoczesnych tworzyw sztucznych:
poliolefln, PCW, polistyrenu, poliu-
retanów wraz z ich przetwórstwem,

4) rozwoju produkcji kauczuków.

Wytwórczość nawozów i siarki bę-
dzie można po osiągnięciu już wy-

sokiego poziomu rozwijać w tempie
umiarkowanym. Ogłoszono więc w

polityce inwestycyjnej chemii zwrot:

od rozwoju chemii nawozów do wy-
soko uszlachetnionego przetwórstwa
naftowego. Ta modyfikacja znalazła
odbicie w proponowanych zmianach
nakładów inwestycyjnych na kolejne
pięciolatki. Na cztery wymienione
kompleksy produkcyjne chemia wy-
dała w pięciolatce 1966—70 — 26,8
mld złotych, a w okresie 1971—75

postulowano wydatki 54,1 mld zł.
Plan wskazywał więc na wyraźne
preferencje nowoczesnego przemysłu
chemicznego. Czy jednak dostatecz-
nie? Szczególne obawy wywoływała
(i wywołuje!) sytuacja na polu pe-
trochemii. Opóźnienia w zakresie

przestawiania wielu produktów che-

micznych z tradycyjnej bazy surow-

cowej na nowoczesną, opieranie wie-
lu technologii chemicznych na bazie

ropy i gazu ziemnego wydawało się
ekspertom zbyt powolne — jeśli
uzmysłowimy sobie, że iw krajach
o najwyżej rozwiniętym przemyśle
chemicznym aż 85 proc. produktów
w ujęciu wartościowym wywodzi się
z ropy.

Znaczne opóźnienia występowały
(i występują nadal) w produkcji
-tworzyw, w których przy końcu pię-
ciolatki w roku 1975 wytwarzać bę-
dziemy ok. 15 kg na mieszkańca —

podczas, gdy już w roku 1970 wskaź-
nik ten wynosił w NRF — 78 kg,
wUSA—44,5kg,wJaponii—
44,4 kg, w krajach EWG (łącznie)

— 48 kg, przy czym chodzi tu nie

tylko o tworzywa „w ogóle" lecz
o nowoczesne ich odmiany o szcze-

gólnie poszukiwanych właściwo-
ściach.

Pierwotny program w zakresie no-

woczesnych produktów m. in. two-

rzyw zaledwie pozwoliłby złapać
pierwszy oddech, ponieważ dynami-
ka wybranych i uprzewilejowanych
dziedzin niewiele górowałaby nad
średnim tempem wzrostu produkcji
chemicznej (projektowany przyrost
„globalnej" produkcji chemicznej
wynosił w projekcie pięciolatki 77

proc., zaś przerobu ropy 83 proc..,
produkcji tworzyw — 86 proc., a

tylko tworzyw sztucznych — 205

proc.) . Sytuacja nie eliminowała

więc potrzeby dalszych przegrupo-
wań inwestycyjnych zarówno wew-

nątrz resortu chemii, jak też i w

skali szerszej. Jednak wewnętrzne
rezerwy resortu wydawały się nie-

wystarczające do dokonania takiego
manewru.

Ta obszerna dygresja obrazująca
stan rzeczy w roku 1970 jest ko-
nieczna, by zrozumieć sytuację dnia

dzisiejszego, tendencje i założenia,
które stały się podstawą wyjściową
Programu Chemizacji Gospodarki
Narodowej.

\ /I ZJAZD Partii walnie dopo-
V I mógł przemysłowi chemiczne-

mu do przełamania złej passy.
Określił on nowe .zasady strategii
ekonomicznego rozwoju gospodarki
narodowej nakierowanej w stronę
dynamicznego wzrostu poziomu ży-
ciowego polskiego społeczeństwa.
Realizacja tych celów nie może się
obyć bez przemysłu chemicznego, o

czym już mówiliśmy. VI Zjazd sło-
wami swojej uchwały nakreślił za-

dania, które po niespełna trzyletnim
okresie dzielącym nas od Zjazdu
okazały się programem — minimum.

Najważniejszym dla rozwoju pol-
skiej chemii faktem było opracowa-
nie i akceptowanie 6 marca br. przez
Biuro Polityczne KC Programu Che-

mizacji Gospodarki Narodowej. Do-
kument ten jest pionierską formą
długofalowego wyznaczania zadań

strategicznych, przy czym w meto-

dologii dał się zaobserwować cha-

rakterystyczny zwrot. Od abstrak-

cyjnych wskaźników wzrostu, uży-
wanych chętnie przez planistów, roz-

poczęto pracę od wyobrażenia sobie

perspektywicznych warunków życia
w Polsce. Trzeba najpierw wyobrazić
sobie i ustalić, jak chcemy żyć —

by potem wiedzieć, eo wytwarzać.
W ten sposób narodził się dynamicz-
ny program rozwoju polskiej chemii,
a jego podstawową treść stanowią
t. zw. kompleksowe modele .opatrzo-
ne nazwami: „wyżywienie", „miesz-
kanie" „odzież", „motoryzacja"
„rynek wewnętrzny", .„handel za-

graniczny".

Jak wiadomo, przedstawiony do-
kument Biuro Polityczne określiło

jako program minimalny postulując
kontynuację prac nad dopracowa-
niem szczegółów, akcentując, ze pod-
stawą programu powinno być lepsze
wykorzystanie krajowej bazy surow-

cowej oraz istniejących mocy^ pro-
dukcyjnych. Stwierdzono, że chemia

powinna być czynnikiem wiodącym
i decydującym o nowoczesnym roz-

woju całej polskiej gospodarki.
Program jest śmiały, jego ustale-

nia daleko przekraczają sugestie
i dane liczbowe zawarte w Uchwale
VI Zjazdu. Program ten omawia-

liśmy obszernie w naszym piśmie2)
— warto jedynie przypomnieć, że na

podstawie szczegółowej analizy roz-

woju całej gospodarki narodowe],
określa' on' niezbędne tempo roz-

woju przemysłu chemicznego. Je-
śli. — przy., założeniu 7-procento-
wego średniorocznego tempa wzro-

stu produktu globalnego w prze-
myśle, powinien on w roku 1980

osiągnąć poziom 3950 mld zł —to

w tej wartości 332 mld zł czyli

8,4 proc. powinien, wynosić udział
chemii. Aby osiągnąć ten pułap \v

ciągu dziesięciolecia 1970—1980 pro-
dukcja przemysłu chemicznego po-
winna wzrosnąć 3,2 raza, czyli 13

proc. rocznie.

Program chemizacji wylicza szcze-

gółowo niezbędne przedsięwzięciu
inwestycyjne, jest ich 207 zgrupo-
wanych na 52 placach budowy na

łączną kwotę 379 mld zł.

Przewidywany przyrost wartości

produkcji w konsekwencji zrealizo-

wanego programu przyniesie 235 mld

zł, a więc wskaźnik kapitałochłon-
ności wyniósłby 1,61.

Szczegółowa lektura programu
uwidacznia, że uwzględnione w nim

zostały podstawowe, wielokrotnie

przez opinię fachową wysuwane, po-

stulaty — przyszłościowe, wiodące z

punktu widzenia całości gospodarki
narodowej gałęzie uzyskały niezbę-
dny inwestycyjny priorytet. Obra-

zuje to zestawienie przewidywanych
programem chemizacji nakładów in-

westycyjnych.

Wminzł
do roku

1975 1976—80 po roku
1980 Ogółem

przemysł rafineryjny i petrochemiczny
Przemysł tworzyw sztucznych
Przemysł włókien sztucznych
Przemysł gumowy

20.000
4.300

10.300
4.000

106.700
21.700
34.100
11.400

38.800
400

27.100
2.700

169.500
26.400
71.500
18.100

Razem 281.400

W porównaniu z ogólnymi nakładami

postulowanymi przez program chemiza-

cji gospodarki narodowej stanowi to aż
72 proc.,; a przeglądając zestawienie

szczegółowe, Siedząc dynamikę rozwojo-
wą szczególnie interesujących nas dzie-
dzin produkcji, znajdujemy, że w dzie-

sięcioleciu 1970—80 przerób ropy nafto-
wej wzrośnie 373 proc., produkcja ety-
lenu 1709 proc., tworzyw sztucznych 444

proc., włókien syntetycznych 474 proc.

(w tym polistyrenu 711 proc.), produkcji
kauczuku 207 proc., itd.

Te dane perspektywiczne wskazują
wyraźnie, że resort przemysłu che-

micznego w sposób zdecydowany
pragnie realizować nową strategię
gospodarczą i mimo naporu inwe-

stycyjnego, mimo postulatów finan-

sowania wszystkich branż „każdemu

po trochu" — postanowił skoncen-

trować się na kompleksach węzło-
wych. Oczywiście przedstawione tu

dane i tendencje są wciąż perspek-
tywą, aczkolwiek uzyskały aprobatę
Kierownictwa Partyjnego i Rządu.
Realizacja Programu Chemizacji
Gospodarki Narodowej znajduje się
na etapie wstępnym, praktycznie

Realizacja planu Inwestycyjnego chemii w latach 1971—73

biorąc dopiero w przyszłym roku

ruszą większe inwestycje związane
z jego realizacją.

MYŚLĘ jednak, że warto odrywa-
jąc się od horyzontu roku 1980
wrócić do dnia dzisiejszego.

Spojrzeć, jak dziś gospodarzy chemia
środkami znacznie skromniejszymi?
Czy na cherAicznym barometrze

drgnęła wskazówka w kierunku

uznanym za najbardziej pożądany?
W całości nakładów inwestycyj-

nych na bieżącą pięciolatkę (102 mld

zł) przewidywany udział wydatków
na cztery kluczowe branże tj. prze-

róbkę ropy wraz z petrochemią na

^tworzywa sztuczne, włókna sztuczne,

na przemysł gumowy — stanowi

57,3 proc. (54,1 ml(J zł). Jak jednak
realizowana jest pięciolatka, zadania

roczne poszczególnych zjednoczeń
i branż?

Ciekawe może być porównanie
dwóch korespondujących ze sobą
zestawień (dane MPChem) — z jed-
nej strony jak kształtowały się fak-
tyczne nakłady inwestycyjne, a z

drugiej, jakie w tym samym okresie

poszczególne branże (zjednoczenia)
uzyskiwały wyniki-produkcyjne.

W min. rt

Roczne wycinki planu
pięcioletniego Wykonani»

1971 1972 1973 Razem 1971 1972 1973 Razem

Przemysł rafineryjny
i petrochem.

Przemysł włókien
sztućztiych-

Przemysł gumowy

• BOSO 8210-3

1835 '33700 '

775 1400

81S0*

6500 •

1200

17390

10705 •

3375

«8438

1877
921

0888

~ 3505
1820

8400

4800
1500

17724

0182
4241

Przemysł chemiczny
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JEDNOSTKI INICJUJĄCE

NOWE
FABRYKA

Syntetyków Zapa-
chowych „Pollena-Aroma" jest

? największym przedsiębior-
stwem w Polsce produkującym kom-

pozycje i syntetyki zapachowe. Pro-

dukcja syntetyków oparta jest w

przeważającej mierze na surowcach

pochodzenia krajowego. Natomiast

wszystkie kompozycje zapachowe o-

trzymuje się przeważnie z surow-

ców pochodzenia zagranicznego. Po-
wstałe w drodze łączenia składni-
ków (komponentów) mieszanki za-

pachowe dodaje się do kosmetyków,
mydeł, perfum, środków piorących
itp. Zakład wchodzi w skład Zjed-
noczenia Chemii Przemysłowej „Pol-
lena", które z początkiem bieżącego
roku stało się jednostką inicjującą.

„KOŃCOWY" EFEKT SPRAWĄ"
WSZYSTKICH"

Zacznijmy może od wyników, jakie
osiągnęło przedsiębiorstwo w pierw-
szym półroczu. Nie ujawnią one za-

pewne mechanizmów całego syste-
mu. Do tego dojdziemy później.
Najpierw przedstawmy w sposób
syntetyczny efekty, jakie przyniosły
nowe zasady.

Dochód — ten podstawowy mier-
nik — ma wzrosnąć w stosunku do
roku wyjściowego o 45 proc. W mi-

nionym półroczu wykonano 53 proc.
tego. co zaplanowano. Plan sprzeda-
ży w cenach zbytu wykonano w 54

proc. Produktywność majątku trwa-

łego liczona w cenach zbytu w

pierwszym półroczu bieżącego roku
w stosunku do porównywalnego
.okresu roku ubiegłego wzrosła o 7

proc., natomiast wydajność pracy
mierzona dochodem zwiększyła się
o prawie 17 proc.

Przekroczenie podstawowych, za-

planowanych na wysokim poziomie
relacji ekonomicznych stało się moż-
liwe dzięki nowemu systemowi. Plan

przestał być biernym narzędziem
służącym tylko wykonywaniu rocz-

nych dyrektyw i nakazów. Nowe re-

guły gry ekonomicznej przyznają
planowi rolę aktywnego instrumen-
tu zarządzania i stymulatora służą-

cego maksymalizacji celów wyzna-
czonych przedsiębiorstwu. Usunięto
w ten sposób główne bariery hamu-

jące ujawnianie rezerw.

Głównym motorem maksymaliza-
cji celów już na etapie - sporządzania
planów — mówi dyrektor ekonomi-

czny ZDZISŁAW PRZYBYLSKI —

jest konieczność odpowiedniego
wzrostu średnich płac, który jest
uzależniony od wzrostu dochodu.

Dlatego też plan nie może obecnie

ograniczać się do założeń „pewnych"
np. norm zużycia materiałów z roku

ubiegłego, aktualnie stosowanych te-

chnologii wytwarzania, sprzedaży
wyrobów wprowadzonych już na ry-
nek itp., a musi znacznie wyprzedzać
stan bieżący, uwzględniać przedsię-
wzięcia nowe, mogące przynieść ko-

rzyści za kwartał, rok, trzy lata.

Wprowadzenie nowych przedsię-
wzięć zależy w dużej mierze od ich

konkretyzacji oraz sporządzenia od-

powiedniego harmonogramu dla
służb odpowiedzialnych za ich rea-

lizację. i

Ponieważ przedsiębiorstwo pracu-
je obecnie na planach optymal-
nych, wykorzystujących wszyst-
kie istniejące i dostępne rezerwy,
więc końcowy pomyślny efekt jest
sprawą wszystkich pracowników, a

nie jak to było dotychczas wyłącznie
służby ekonomiczno-finansowej. Na

tym tle szczególnego znaczenia na-

biera wewnątrzzakładowy rozrachu-
nek gospodarczy, będący przekład-
nią zadań ogólnych na konkretne od-
cinkowe zadania dla poszczególnych
komórek organizacyjnych. W po-
przednio obowiązujących systemach
zarządzania próby wprowadzenia
rozrachunku „paliły na panewce".
Nie było bowiem zainteresowania

przedsiębiorstw precyzyjnymi meto-

dami. zarządzania. Teraz jest inaczej
— prawidłowo działający wewnątrz-
zakładowy rozrachunek gospodarczy
w przedsiębiorstwie to sprawne dzia-
łanie nowego systemu. Ogólny plan
przedsiębiorstwa zostaje przełożony
na konkretne zadania dla poszcze-
gólnych oddziałów i służb właśnie

przy pomocy rozrachunku wewnętrz-
nego..

Z tegorocznego planu ekonomicz-

no-finansowego wynika, że nacisk

zostanie, półożony na trzy podstawo-
we zadania odcinkowe, które mają
się przyczynić do wzrostu dochodu:

• Oszczędności w zużyciu materiałów
bezpośrednich W tym roku ulepszono
m. in. Jedenaście technologii wytwarza-
nia, dzięki czemu zmniejszy się zużycie
materiałów przypadających na Jednostkę
produktu. W efekcie tego zabiegu zakład
uzyska około czterech milionów złotych
oszczędności w skali rocznej. Jest to
szczególnie ważne zagadnienie, ponieważ
produkcja opiera się w znacznej mierze
na imporcie.

• Wykorzystanie do produkcji surow-

ców Importowanych pochodzących z jak
najbardziej opłacalnych źródeł. Oczywi-
ście przy zastrzeżeniu, że cena nie może
w żadnym przypadku rzutować na Ja-
kość dostarczanego materiału. Pełna rea-

lizacja tego postulatu zależy nie tylko
od samego przedsiębiorstwa, lecz w rów-
nej mierze od głównego importera —

„ CIECHU" . „AROMA" Jeszcze na po-
czątku tego roku wystąpiła do centrali
handlu zagranicznego z propozycją, . aby
ta na bieżąco informowała kierownictwo
zakładu o wahaniach cen na rynku świa-
towym. Dzięki temu stałoby się możliwe
wspólne ukierunkowywanie zakunów lub
też bieżące działanie w kierunku sub-
stytucji surowców.

• Inne źródła rezerw, do których można
zaliczyć szybsza rotację zapasów, czy też
minimalizację zużycia materiałów pośred-
nich i usług obcych.

Świadome kształtowanie zapasów
przez przedsiębiorstwo możliwe jest
dzięki zastosowaniu ETO w zakresie

planowania zużycia, zakupów i ana-

lizy materiałów bezpośrednich. Rów-
nocześnie fabryka opracowała rze-

czowe normy zapasów dla wszyst-
kich materiałów bezpośrednich i w

dalszym ciągu prowadzi prace zmie-

rzające do udoskonalenia zasad nor-

mowania zapasów.
Wszystko to, co przewiduje plan

— stwierdza dyrektor PRZYBYL-
SKI —' jest obowiązujące dla wszyst-
kich i znajduje odbicie . w wewnę-
trznym rozrachunku gospodarczym

UPROSZCZONY
LECZ SKUTECZNY

Przy takiej produkcji jak w „Aro-
mie wewnętrzny rozrachunek go-
spodarczy ma postać uproszczoną.

str. 6 ŻYCIE GOSPODARCZE Nr 41 (1152) 14.X.1975 r.



Obserwujemy więo zasadniczą
zbieżność realizacji c wytycznymi
planu • niewielkim przekroczeniem
w przemyśle rafineryjnym l petro-

chemicznym, znaczniejszym w prze-

myśle gumowym. Jeśli jednak udział

wymienionych „wiodących" branż

zgodnie z planem miał wynosić łącz-
nie 61,5 proc. — wciąż mówimy tu o

trzech pierwszych latach pięciolatki
1971—72—73, to faktycznie wyniósł
52,5 proc. (wydatkowano zamiast

31 470 min zł — 31140 min zł).
Oznacza to, że dodatkowe miliardy
poszły na inwestycje innych branż;
oznacza to, jak silne są potrzeby in-

westycyjne tych innych branż, jak
trudno jest utrzymać kierunek gene-

ralnego strategicznego uderzenia.

Wprawdzie w ubiegłej 5-latce na

wymienione branże kierowano tylko
38 proc. ogólnych środków inwesty-

cyjnych chemii, a w ciągu trzech lat
bieżącej B-latkl już 02 proo., leca

do nokreślonego Programem Chemi-

zacji Gospodarki Narodowej wskaź-

nika 72 proc. jeszcze daleko.

Kiedy jednak spojrzymy na tabelę
produkcji okaże się, że mimo wol-

niejszego niż przewidywano tempa
Inwestowania, zasadnicze ustalone w

wycinkach rocznych 5-latki zadania

produkcyjne są z reguły wykonywa-
ne 1 przekraczane. Jest to więc wy-

nik w mniejszej mierze inwestowa-

nia, a w większej szerokiej akcji
modernizacyjnej; wyzwalania rezerw

produkcyjnych, poprawy gospodar-
ności itd. Jak wiadomo nowy system

zarządzania, którym objęte już zo-

stało 8 zjednoczeń, a wśród nich

„Petrochemia", „Chemitex", „Stomil"
— w sposób szczególny dopinguje
przedsiębiorstwa do poprawiania
produkcyjnej ekonomiki.

Produkcja wybranych podstawowych wyrobów

W tys. ton

Roczne wycinki
planu 5-letniego Wykonanie

W tys. ton

1971 1972 1973 1971 1972 1973

Przerób ropy naftowej 8300 B900 10300 8331 9982 10900
Tworzywa sztuczne 249 287 335 253 296 336
Włókna syntetyczne 150 157 173 151 163 180
Włókna sztuczne 63 69 79 66 71 83
Nawozy azotowe 1045 1170 1400 1049 1115 1370

Trzeba również podkreślić, że nie-

co wolniejsze od przewidywanego
tempo inwestowania w progresyw-

nych dziedzinach chemii (a istnieją
obawy, że tendencja ta może się
utrzymać) uzależnione jest od sytu-

acji na froncie wykonawstwa in-

westycyjnego. Obecnie newralgicz-
ną sprawą w realizacji zamierzeń in-

westycyjnych chemii jest nie tyle
brak środków finansowych, — w

czasie pierwszych trzech lat bieżącej
5-latki nastąpiło dofinansowanie

i przekroczenie planu inwestycyjne-
go o ok. 8 mld zł — lecz trudności

ze znalezieniem potencjału wyko-
nawczego, i jeszcze większe w za-

kresie dostaw aparatury, maszyn

i instalacji. Warto też zauważyć, że

zdaniem fachowców w przemyśle
chemicznym wyraźnie poprawił się
styl inwestowania. O ile niegdyś re-

gułą były inwestycje niedoszacowa-

ne „aby tylko zaczepić się o plan",
teraz częściej spotyka się koszto-

rysowanie ostrożne, Inwestycje częś-
ciej kosztują taniej, niż to przewi-
dywał kosztorys.

JEŚLI chodzi o aparaturę to kra-

jowi producenci iidostawcy za»-.;

spokajają potrzeby chemii ,w spo-

sób niewystarczający. Coraz trudniej
także kupić tę aparaturę z importu.
Przemysł chemiczny przeżywa swoją
hossę w skali światowej. Rosną oeny

produktów chemicznych, a tym bar-

dziej ceny aparatury i urządzeń. Ter-

miny dostaw się wydłużają. Produk-

cja aparatury chemicznej stała się
więc obecnie przysłowiowym złotym
jabłkiem. Aby zabezpieczyć sobie

własny rozwój MPChem stara się
stworzyć własny potencjał w zakre-

sie budowy maszyn i urządzeń.
Można by powiedzieć, że występuje
tu strukturalny dualizm — zamiast

zajmować się produkcją chemiczną
„chemicy" budują aparaturę, insta-

lację, maszyny. Znajdują się jednak
w sytuacji przymusowej: skoro inne

źródła dostaw zawodzą trzeba się ra-

tować we własnym zakresie.

Produkcjaaparaturychemicznejwtys.tonOgółemkraj
e
S
NB-g.So Import

1971 r.

1972 r.

1973 r.

34,6
31,8
30,0

12,6
15,0
12,0*)

9,0
9,8

10,5»)

•) Przewidywane wykonanie.

Uwidaczniają się nawet w skali

kraju tendencje spadkowe. Za pro-

dukcję urządzeń chemicznych biorą
się w trybie awaryjnym,różne drob-

ną, przedsiębiorstwa. MPC zabezpie-
cza potrzeby rozwoju chemii w za-

kresie ok. 25 proc., a zapotrzebowa-
nie stale wzrasta przy czym należy
wzląó pod uwagę coraz większe ga-

AC
Pełny rozrachunek gospodarczy
można bowiem prowadzić na wy-

działach, które w ramach przedsię-
biorstwa stanowią zamkniętą całość,
a więc mają swój „produkt finalny",
zapewniony zbyt „na zewnątrz" oraz

gdy nie występują trudności w za-

opatrzeniu materiałowym. W takich

przypadkach przedsiębiorstwo ma-

cierzyste może oceniać podległe mu

jednostki przy pomocy syntetyczne-
go miernika dochodu i zysku oraz

delegować „w dół" uprawnienia
związane z tworzeniem i podziałem
dyspozycyjnego funduszu płac. Po-
dobnie jak to się dzieje w stosunku

zjednoczenie — przedsiębiorstwo.
Żaden z oddziałów produkcyjnych

„Aromy" nie spełnia tych warun-

ków. Produkcją towarową są przede
wszystkim kompozycje zapachowe
oparte na surowcach pochodzących
z zewnątrz i syntetykach otrzymy-
wanych na miejscu, w zakładzie, wy-
twarzane przez oddział produkcji
kompozycji. Wszystkie pozostałe
działy kooperują wewnętrznie przy

wytwarzaniu produktu końcowego.
W naszych warunkach — stwier-

dza dyrektor PRZYBYLSKI — pro-
wadzimy więc uproszczony rozra-

chunek wewnętrzny. Może on pole-
gać m. in. na:

0 doprowadzeniu Jednostkowych nor-

matywnych (planowych) kosztów mate-
riałów bezpośrednich do poszczególnych
wydziałów produkcji podstawowej oraz

rozliczeniu poszczególnych faz produk-
cyjnych (półfabrykatów) po koszcie nor-

matywnym (planowym),
0 wprowadzeniu zasady rozliczania

świadczeń oddziałów pomocniczych wed-
ług stawek normatywnych (planowa:
nvch), oraz limitowaniu tych świadczeń
dia ich „odbiorców" wewnątrz przedsię-
biorstwa,

0 wprowadzeniu zasady limitowania
podstawowych pozycji kosztów pośred-
nich dla poszczególnych komórek orga-
nizacyjnych (materiały pośrednie, usługi
obce itp.),

• wprowadzeniu zasady limitowania
kosztów pośrednich dla głównych dy-
sponentów (dział głównego mechanika —

usługi remontowe, dział transportu —

usługi transportowe),
• rozdzielaniu planowanego funduszu

plac (zasadniczych i premii) na poszcze-
gólne komórki organizacyjne.

baryty tych urządzeń, eoraz większe
stosowanie ciśnienia, coraz wyższe
wymagania wytrzymałościowe sta-

wiane materiałom 1 wyższe wymaga-

nia jakościowe stawiane wykonaw-
com.

Jeśli roczne nakłady Inwestycyjne
chemii osiągną w roku 1975 roz-

miary 34 — 35 mld zł, to w 5-latce

1975—80 będą dalej zwyżkowały
od 50 do 80 mld zł, to trzeba sobie

zdać sprawę, że wobec postępu
technologicznego udział „zamaszyno-
wania" w naszych inwestycjach
będzie rósł, a „robót budowlano-

montażowych" względnie malał.

Skoro więc można się spodziewać,
że zapotrzebowanie na maszyny i

aparaturę będzie również dynamicz-
nie rosło (według grubego szacunku

tonażowego z ok. 50 tys. ton w roku

1975 do 100—120 tys. ton w roku

1980) — to kto tę aparaturę dostar-

czy? Jest to jeszcze hamletowe py-

tanie. Tymczasem chemia (Zjedno-
czenie „Metalchem") podjęło budowę
piewszej wielkiej fabryki aparatury

0 mocy produkcyjnej 40 tys. ton

rocznie w Opolu. Rozwiązanie pro-

blemu aparatury, jak się wydaje bę-
dzie kluczem powodzenia całego
Programu Chemizacji Gospodarki
Narodowej.

Realizacja tego programu zapew-
nia wzrost udziału przemysłu che-

micznego w ogólnokrajowej produ-
kcji przemysłowej z 8,9 proc. do

11,3 proc. w roku 1980. Równocześ-

nie nastąpi wzrost udziału polskiej
chemii w światowej produkcji che-

micznej od 0,76 proc. do 2,4 proc.

1 nasz awans na światowej tabeli

producentów chemicznych z 12 miej-
sca na miejsce 11 lub 10.

Wysoką ekonomiczność programu

ukazują wpłaty netto przemysłu
chemicznego do skarbu państwa. W

latach 1971—75 wyniosą one 177

mld zł, a w latach zaawansowanej
realizacji programu w 1976—80 już
428 mld zł.

Tak silne przyśpieszenie jest nie

do osiągnięcia siłami samej chemii,
i jej rozwój staje się zadaniem ogól-
nonarodowym podobnie jak rozwój
polskiego okrętownictwa, polskiego
przemysłu motoryzacyjnego, czy

budownictwa mieszkaniowego. Po-

zytywne efekty zagwarantować mo-

że jedynie współdziałanie wszystkich
zainteresowanych. Bo co my dziś

damy chemii ona jutro podwójnie,
potrójnie, poczwórnie nam odda.

Są to przykłady jakie elementy
można uwzględniać przy prowadze-
niu uproszczonego wewnętrznego
rozrachunku gospodarczego, w zależ-
ności od specyfiki i struktury pro-
dukcji danego przedsiębiorstwa. W

przypadku „Aromy" wygląda to na-

stępująco:
Oto Dział Szefa Produkcji i wyni-

kające dlań zadania służące wzrosto-

wi dochodu przedsiębiorstwa:
0 oszczędność na materiałach bezpo-

średnich, poczynione w stosunku do usta-
lonego limitu,

9 oszczędność lub przekroczenie kosz-
tów pośrednich w stosunku do ustalonego
limitu,

0 ewentualne przekroczenie wartości
produkcji w toku. Oszczędności z tego
tytułu nie uwzględnia się, ponieważ ze

względu na utrzymanie właściwych roz-

miarów produkcji finalnej, produkcja w

toku musi zachować właściwy poziom,
0 jako efekt syntetyczny przyjmuje się

sumę efektów cząstkowych.

W dziale Głównego Mechanika

uwzględnia się następujące elemen-

ty:
0 koszty pośrednie (utrzymanie się w

limicie),
0 wartość zapasów materiałowych, za-

kupowanych przez wydziałową służbę za-

opatrzenia,
0 ewentualne doliczanie S0 proc. war-

tości materiałów wpisanych w ciężar
strat nadzwyczajnych z tytułu ujawnie-
nia zapasów zbędnych przez jednostki
kontrolne,

0 Jako efekt syntetyczny przyjmuje się
sumy powyższych efektów cząstkowych.

Dział Zakupu Surowców:

0 odchylenia cen kupowanych surow-
ców od cen ewidencyjnych. Te ostatnie
są ustalane i zatwierdzane przez dyrek-
tora przedsiębiorstwa i w tej postaci
wchodzą do planu. Chodzi tu głównie
o to, aby kierownictwo zakładu było na

bieżąco informowane o ruchach cen na

podstawowe surowce, zwłaszcza pocho-
dzące z importu,

0 wartość zapasów bieżących i nie-
prawidłowych zapasów materiałów' bez-
pośrednich,

0 ewentualne doliczanie S0 proc. war-

tości surowców 1 materiałów na tej sa-

mej zasadzie jak w Dziale Głównego Me-
chanika,

0 końcowe efekty.

Przy wprowadzaniu tej formy roz-

rachunku wewnętrznego nie trzeba

było stosować żadnych zasadniczych

1) Władysław Dudziński' „Selektyw-
ność wczoraj 1 dziś" — „Życie Gospo-
darcze" nr 8 z dnia 22.11.1970 r.

3) Lech Froelloh „Program nadziei —

program konieczności" ..Życie 'Gospo-
darcze" nr 14 s dnia 8.IV.1973 r.

ANDRZEJ

CHMIELEWSKI

zmian organizacyjnych. Nie było to

zresztą konieczne, ponieważ pewny-
mi elementami rozrachunku „ARO-
MA" posługiwała się już przedtem,
jednak miały one ograniczony zasięg
działania. Obecnie rozwinięty rozra-

chunek gospodarczy stanowi swego
rodzaju przekładnię transponującą
założenia ogólne w głąb przedsię-
biorstwa do pracowników bezpośred-
nio produkcyjnych. Od pomyślnego
wykonania zadań przewidzianych
dla konkretnych działów zależy w

40 proc. wysokość premii dla kierow-
nictwa.

Chociaż działający rozrachunek

wewnętrzny zwie się uproszczonym,
trudno powiedzieć, aby nie był sku-

teczny. Uwzględnia wszystkie te ele-

menty, które decydują w głównej
mierze o skuteczności działania no-

wych zasad w połączeniu z syste-
mem materialnego zainteresowania
dla kierownictwa poszczególnych
działów.

„TWARDE PRAWA"

Udział kosztów bezpośrednich w

ogólnych kosztach produkcji wyno-
si około 80 proc., w tym materiały
z importu stanowią aż 60 proc.

Z tym importem wyniknęło dla za-

kładu mnóstwo kłopotów — twier-
dzi dyrektor ZDZISŁAW PRZYBYL-
SKI — Nowy system w części doty-
czącej handlu zagranicznego ma na

celu zbliżenie gospodarki naszego
kraju do rynku światowego. Odejście
od stałych cen w imporcie oderwa-

nych od cen światowych jest jak
najbardziej słuszne.

Jednakże „wejście" na rynek świa-

towy, obok korzyści przynosi ze so-

bą wszystkie wynikające z tego fak-
tu negatywne skutki. Panują tam

twarde prawa, z którymi trzeba się
liczyć. Dużym niebezpieczeństwem są
zwłaszcza znaczne wahania cen. Z

tym właśnie zetknęła się „Aroma".
Mianowicie od trzeciego kwartału br.

daje się zaobserwować znaczny
wzrost cen podstawowych surowców.

Są to obiektywne czynniki, na które
nie może mieć wpływu przedsiębior-
stwo.

Jak w tych warunkach działa no-

wy system i czy w dostatecznym
stopniu chroni interesy przedsiębior-
stwa przed negatywnymi skutkami
wzrostu cen?

W rozliczeniach transakcji zagra-
nicznych obowiązują ceny transak-

cyjne i ceny cennikowe. Te ostatnie

są ustalane przez Państwową Komi-

sję Cen na surowce o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki. Nie doty-
czą one surowców używanych w

„Aromie". Natomiast ceny transak-

cyjne surowców w imporcie, bo te

są najważniejsze dla tego przedsię-
biorstwa, oznaczają dewizową cenę
zakupu na warunkach franco grani-
ca polska lub cif port polski, prze-

liczohą na złotówki według obowią-
zujących przeliczników i powiększo-
ną o marżę obowiązującą przedsię-
biorstwa handlu zagranicznego.

Takie właśnie ceny — mówi dy-
rektor ZDZISŁAW PRZYBYLSKI —

obowiązują i nasze przedsiębiorstwo.
Wszystko działało sprawnie mniej
więcej do końca czerwca. Ale już w

lipcu nastąpiła wręcz niespotykana
zwyżka cen większości surowców na

rynku światowym, sięgająca kilku-

dziesięciu, a nawet kilkuset procent.
Aby temu zapobiec wystąpiliśmy do

zjednoczenia o zatwierdzenie cen

kalkulacyjnych, które powinny zneu-

tralizować skutki wahań cen świa-

towych. Ceny te obowiązują na ma-

teriały o podstawowym znaczeniu
dla przedsiębiorstwa i są ustalane na

poziomie średnioważonych cen tran-

sakcyjnych spodziewanych w da-

nym okresie obliczeniowym. Co naj-
mniej przez okres roku powinny
one być stale.

Poprzez zastosowanie cen kalkula-

cyjnych skutki podwyżek zostają
przesunięte na szczebel zjednoczenia.
Jeśli nia zadziała ten system, rynek
światowy „zjadłby" około 30 proc.
spodziewanego przyrostu dochodu

„AROMY" w 1973 r. W końcu nie

starczyłoby środków nie tylko na

podwyżki płac, mimo poprawy efek-
tów gospodarowania, ale również na

wzrost stanu zatrudnienia pracowni-
ków związany ze wzrostem produk-
cji. Cenami kalkulacyjnymi zgodnie
z propozycjami przedsiębiorstwa po-
winno być objęte 16 asortymentów

FOT. M . STANKIEWICZ

materiałów sprowadzanych z zagra-
nicy, co stanowi ponad 40 proc.
wszystkich surowców importowa-
nych. W przeciwnym razie przedsię-
biorstwo zmuszone byłoby dopłacić
6 min zł z wypracowanego dochodu.

Ceny kalkulacyjne nie zostały jesz-
cze zatwierdzone. Sugestie zakładu

idą w tym kierunku, aby zostały one

oparte na roku 1972 i w momencie
zatwierdzania zadziałały wstecz, tzn.

od początku bieżącego roku. Chodzi
0 zrekompensowanie „strat", jakie
poniosło i ponosi nadal przedsiębior-
stwo ze względu na światową zwyż-
kę cen. Natomiast reszta, czyli pra-
wie 60 proc. importu nadal byłaby
rozliczana po cenach transakcyjnych,
a więc uzależnionych od koniunktu-

ry na rynku światowym.
Co prawda te 60 proc. to prawie

400 najprzeróżniejszych surowców,
jednak wartość zużycia w poszcze-
gólnych asortymentach jest niewiel-
ka. Niemożliwe jest więc ustalenie
na wszystkie te wyroby cen kalkula-

cyjnych. Do tej pory bilans strat

1 zysków na te 400 importowanych
pozycji wykazuje pewną nadwyżkę,
którą osiągnięto dzięki korzystnym
relacjom cen w I półroczu.

Dzięki temu przypuszcza się, że
nawet spekulacyjna zwyżka ceny

jakiegoś surowca na rynkach świa-

towych, ze względu na jego mini-

malne zużycie nie „rozłoży przedsię-
biorstwa na łopatki".

Dotychczasowe doświadczenia

„AROMY" wskazują, że znacznie od-
formalizowano samą działalność

przedsiębiorstwa, stwarzając tym sa-

mym podstawę do rozwijania wła-

snej inicjatywy i pomysłowości. Du-

żego znaczenia zaczyna nabierać we-

wnątrzzakładowy rozrachunek go-
spodarczy, który pozwala na

wszechstronną ocenę wkładu po-
szczególnych pracowników w ogól-
ne wyniki przedsiębiorstwa.

Jednocześnie nowy system przy-
niósł ze sobą wiele nowych zjawisk
nie znanych dotychczas producentom

— chociażby wpływ wahań cen świa-

towych na gospodarkę zakładu. Sta-
ło się to w chwili, gdy nowy system
nie działa w całym organizmie go-
spodarczym lecz w wybranych jed-
nostkach. Można więc jeszcze wiele

spraw dopracować „na gorąco".

ORZECZNICTWO

OBOWIĄZEK STRON
W RAZIE DOSTARCZENIA

RZECZY Z WADAMI

Fabryka N dostarczyła Dyrek-
cji Okręgowej Kolei Państwo-

wych lokomotywy elektryczne.
Już w początkowym okresie ek-

sploatacji w lokomotywach tych
uległy uszkodzeniu silniki wenty-
latorów oporów rozruchowych,
które dostarczone zostały Fabry-
ce w ramach umowy kooperacyj-
nej przez Zakłady Doświadczal-

no-Konstrukcyjne i na które Zak-

łady te udzieliły gwarancji. Awa-
rie silników spowodowały unie-
ruchomienie lokomotyw, wobec

czego DOKP pobrała od Fabryki
przewidziane w zawartej z nią
umowie kary umowne w wyso-
kości 0,2 proc. wartości lokomo-

tyw za każdy dzień wyłączenia
lokomotywy z ruchu. Łącznie
Fabryka zapłaciła kwotę 918.000
zł i następnie pokrycia tej sumy
kar jako szkody dochodziła w try-
bie arbitrażowym od wspomnia-
nych Zakładów Doświadczalno-
-Konstrukcyj nych.

Okręgowa Komisja Arbitrażo-
wa roszczenie oddaliła przyjmu-
jąc, że do zasądzenia od Zakła-
dów kwoty uiszczonych przez
Fabrykę kar brak jest podstaw,
ponieważ nie ma dowodów, że
dostarczone przez te Zakłady sil-
niki były wadliwe.

Na skutek odwołania Fabryki,
Główna Komisja Arbitraż.owa o-

rzeczenie OKA zmieniła i docho-

dzoną sumę zasądziła od pozwa-
nych Zakładów. GKA uznała, że
wobec udzielenia na omawiane
silniki gwarancji, dla zwolnienia

się od odpowiedzialności za szko-

dę pozwane Zakłady powinny
wykazać, iż uszkodzenia silników

powstały z przyczyn, za które nie

odpowiadają, a tego rodzaju przy-
czyn nie udowodniły.

W wyniku rewizji nadzwyczaj-
nej wniesionej przez Ministra

Przemysłu Maszynowego, orze-

czenie GKA zostało uchylone 1

sprawa przekazana GKA do po-
nownego rozpoznania w trybie
zwykłym. Tym razem GKA po-
dzieliła stanowisko OKA co do

obowiązku powodowej Fabryki u-

dowodnienia wadliwości silników,
wskazując jednocześnie, że szko-
da powodowej Fabryki, wyraża-
jąca się w zapłaconych DOKP
karach umownych, nie stanowi

normalnego następstwa wadliwo-
ści silników.

Od tego orzeczenia Minister

Przemysłu Maszynowego ponow-
nie założył rewizję nadzwyczajną.

Rozpatrując sprawę po raz

wtóry w trybie rewizyjnym
(zwiększonym), Główna Komisja
Arbitrażowa w orzeczeniu z dnia
13 kwietnia 1972 r. nr BO-8315/71

wypowiedziała następujący pog-
ląd prawny w tej ciekawej fak-

tycznie i prawnie sprawie:
i ; 1. I^a kupującym, który, otrzyr
, mai . przedmiot z wadami, oiąży

jedynie obowiązek wykazania
istnienia wady, natomiast nie ma

on obowiązku udowodnienia, że
wada powstała z przyczyn tkwią-
cych w rzeczy sprzedanej.

2. Gdy rzecz sprzedana objęta
jest gwarancją, sam fakt ujaw-
nienia wady w terminie gwaran-
cji powoduje po stronie sprze-
dawcy odpowiedzialność z tego
tytułu, chyba że wykaże, iż wady
powstały z innych przyczyn niż

tkwiące w nabytej rzeczy.
W uzasadnieniu tego ostatnie-

go orzeczenia GKA zaznaczyła
m.in.:

„Pozwane Zakłady dostarczyły
powodowej Fabryce silniki na

podstawie wieloletniej umowy
kooperacyjnej o dostawy (...). Sil-
niki te — jako element koope-
racyjny — przeznaczone były do
wmontowania w produkowane
przez powodową Fabrykę loko-

motywy i służyć miały do roz-

ruchu znajdujących się w tych
lokomotywach wentylatorów o-

porów rozruchowych. Zgodnie z

protokolarnymi ustaleniami, do-

konanymi wspólnie przez DOKP,
pozwaną Fabrykę i pozwane Zak-

łady, już w początkowym okresie

eksploatacji lokomotyw omawia-
ne silniki uległy uszkodzeniom,
których przyczyną było w posz-
czególnych silnikach: przebicie
izolacji do masy na wirniku, prze-
grzanie obwodu głównego, prze-
palenie przewodu od bieguna
zwrotnego do urządzenia szczot-

kowego, w jednym silniku -7
zwarcie międzyzwojowe w uzbro-

jeniu wirnika. Powodowało to, że
silniki stały się niezdatne do u-

żytku, co w świetle art. 556 § 1

k.c. dawało podstawę do potrak-
towania tych silników jako wad-
liwe.

W razie, gdy rzecz sprzedana
objęta jest gwarancją, sam fakt
ujawnienia wady w terminie

gwarancji powoduje po stronie

sprzedawcy odpowiedzialność z

tego tytułu (art. 577 § 1 k.c.).
Zgodnie zatem z wyrażoną w art.
6 k.c. ogólną zasadą, że ciężat
udowodnienia faktu spoczywa na

osobie, która z faktu tego wy-
wodzi skutki prawne — na kupu-
jącym ciąży obowiązek wykaza-
nia tylko istnienia wady, nato-
miast nie ma on obowiązku udo-

wodnienia, że wada powstała z

przyczyny tkwiącej w rzeczy
sprzedanej. Na powyższe stano-
wisko pozostaje bez wpływu prze-
pis art. 578 k.c., w myśl którego,
jeżeli w gwarancji inaczej nie

zastrzeżono, sprzedawca ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwa-
rancji tylko wtedy, gdy wada
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powstała z przyczyny tkwiącej w

rzeczy sprzedanej. Z powołanego
przepisu bowiem nie wynikają o-

bowiązki dowodowe dla kupują-
cego; przepis ten stwarza tylko
podstawę dla sprzedawcy do u-

chylenia się od odpowiedzialności
za wady przez wykazanie, że wa-

dy te powstały z innych przyczyn
niż tkwiące w silnikach, co wy-

łączałoby również odpowiedzial-
ność odszkodowawczą na zasa-

dach ogólnych w związku z wadą
rzeczy sprzedanej (art. 471 k.c .) .

W tych warunkach słuszny jest
zarzut rewizji, że nie na powodo-
wej Fabryce ciąży obowiązek u-

dowodnienia, iż przyczyny uszko-
dzeń silników tkwiły w tych sil-

nikach, lecz pozwane Zakłady po-
winny były wskazać, że uszko-
dzenia silników powstały z in-

nych przyczyn niż tkwiące w nich

samych. W danej sprawie dowo-
du takiego pozwane Zakłady nie

przeprowadziły, co jednak nie
stwarzało jeszcze podstawy do

obciążenia ich dochodzonym od-
szkodowaniem. Roszczenie po-
wodowej Fabryki przeciwko poz-
wanym Zakładom jest roszcze-

niem o pokrycie szkody, wywo-

dzącym się z nienależytego wy-
konania zobowiązania. Przesłan-

ką odpowiedzialności za szkodę
jest istnienie związku przyczyno-
wego pomiędzy szkodą a działa-
niem lub zaniechaniem, z które-

go szkoda wynikła, przy czym
zgodnie z art. 361 § 1. k.c. zobo-

wiązany do odszkodowania ponosi
odpowiedzialność tylko za nor-

malne następstwa działania lub
zaniechania (...)

Szkoda powodowej Fabryki,
wyrażająca się w sumie zapłaco-
nych pozwanej DOKP kar umow-

nych, nastąpiła na skutek posto-
ju lokomotyw do czasu wymia-
ny silników. Jako normalne na-

stępstwo wad silników można uz-

nać przestój lokomotyw przez ok-
res niezbędny dla wymontowa-
nia uszkodzonych i wmontowania
w ich miejsce innych silników;
nie można natomiast przyjąć, że

cały okres przestoju lokomotyw
jest normalnym następstwem wad

silników, nawet jeżeli brak było
zastępczych silników, pozwalają-
cych na natychmiastową wymia-
nę uszkodzonych. Do obciążenia
bowiem pozwanych Zakładów
skutkami braku zapasowych sil-
ników nie ma podstaw, zwłasz-
cza że umowa o dostawę loko-

motyw zobowiązywała powodową
Fabrykę — jako producenta fi-

nalnego — do zapewnienia od-

powiedniej ilości silników zastęp-
czych i zorganizowania magazy-
nów gwarancyjnych z gwarancyj-
nymi częściami zastępczymi. (...)

Natomiast dostarczenie silni-
ków z wadami uzasadniało obo-

wiązek pozwanych Zakładów za-

płacenia kar umownych zgodnie
z przepisami ogólnych warunków
umów sprzedaży w brzmieniu o-

bowiązującym w czasie wykoną-
nia dostaw, tj. w 1968 r. (Moni-
tor Polski 1966 nr 57, poz. 276;
1967 nr 6, poz. 29)."

NOWE PRZEPISY

I ZARZĄDZENIA
ZWIĘKSZENIE

ZAKRESU INWESTYCJI
MODERNIZACYJNYCH

W celu rozszerzenia procesów
modernizacyjnych w gospodarce
narodowej, Prezes Rady Mini-

strów wydał zarządzenie (nr 64
z dnia 10 sierpnia 1973 r.) w spra-
wie zwiększenia zakresu inwesty-
cji modernizacyjnych w ogólnych
rozmiarach inwestycji produkcyj-
nych (Monitor Polski Nr 35, poz.
212).

W myśl tego zarządzenia, jed-
nostki organizacyjne upoważnio-
ne do zatwierdzania założeń tech-

niczno-ekonomicznych inwestycji
przemysłowych, przed podjęciem
decyzji o budowie nowego lub

kapitalnej rozbudowie istniejące-
go zakładu są obowiązane roz-

patrzyć celowość i efektywność
tego rodzaju inwestycji w porów-
naniu do modernizacji istnieją-
cych zakładów. Wybór formy in-
westowania (pomiędzy budową
nową, rozbudową a modernizacją)
powinien być rozstrzygnięty na

podstawie analizy i porównaw-
czego rachunku efektywności e-

konomicznej, z uwzględnieniem
czynnika czasu.

Do inwestycji modernizacyj-
nych mogą być zaliczane rów-
nież inwestycje połączone z czę-
ściową rozbudową istniejących
zakładów i obiektów produkcyj-
nych, jak też inwestycje odtwo-

rzeniowe, polegające na zakupie
i instalowaniu nowych maszyn i

urządzeń w zamian zużytych lub

przestarzałych technicznie i eko-

nomicznie, jeśli nowe maszyny
i urządzenia produkcyjne i pomoc-
nicze zapewniają zwiększenie
produkcji, obniżenie kosztów wy-
twarzania lub unowocześnienie

wyrobów.

Jpko załącznik do zarządzenia
ogłoszone zostały „Kryteria tech-
niczno-ekonomiczne inwestycji
modernizacyjnych w przemyśle",
które wyjaśniają szczegółowo na-

stępujące problemy: 1.Moderniza-

cja przemysłu, 2.1nwestycje mo-

dernizacyjne, 3.Charakter rzeczo-

wy nakładów na inwestycje mo-

dernizacyjne i 4.Kryteria ekono-
miczne podjęcia inwestycji mo-

dernizacyjnych.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

W zachodniej literaturze ekonomiczno-rolniczej coraz

częściej pojawia się pojęcie „dolara konsumenckie-
go". W sposób skrótowy wyraża ono udział poszcze-
gólnych ogniw gospodarki żywnościowej w jednost-
ce pieniężnej wydawanej przez konsumenta na żyw-
ność. Na ogół pojęcie to wykorzystywane jest po to,
aby zwrócić uwagę na malejącą pozycję rolnictwa w

kompleksie gospodarki żywnościowej.

NA
przykład udział szwedzkie-

go rolnictwa w „koronie kon-

sumenckiej" zmalał wg obli-
czeń S. Holmstflma i B. Sjoholma w

okresie 1960—71 następująco (w
procentach):

1960 1B71

podatki polrednle 5,9 17,6
koszty sfery pofirednlctwa <4,6 48,3
udział rolnictwa 49,5 34,1

Trzoda mięsno słoninowa

1. 7.1966 1 ; 1,105
1967 1 :1,105

30. 6.1968 1 ; 1,105
1. 7.1968 1 : 1,165

1869 1 ; 1,165
1870 1 • 1,173

14.13.1970 1 : 1,143
22. 3.1971 1 : 1,142

1. 5.1972 1 : 1,138

Jał6wkl 1 wólce

100,0 100,0

Przytoczone liczby nasuwają sze-

reg refleksji. Wynika z nich przede
wszystkim, że o malejącym udziale
rolnictwa w „koronie konsumenc-

kiej" decyduje głównie wzrost po-
datków pośrednich; wzrost udziału
kosztów sfery pośrednictwa może

1966 1 : 1,315
1967 1 :1,315
1968 1 1 1,277
1969 1 : 1,277
1970 1 S 1,277

1.1 .1970 1 : 1,350
14.12.1970 1 : 1,380
22. 3.1971 1 : 1,366

1. 1.1972 1 :1,187
4. 4.1972 1 : 1,867

Chociaż niejako samorzutnie na-
suwa się wniosek typu: cena kon-

Dopłata za jakość, stosowana na

rynku trzody mlęsno-słoninowej,
jest najbardziej kontrowersyjną
częścią ceny skupu tego produktu.
Zrozumienie ewolucji tej dopłaty
Wymaga cofnięcia się do pierw-
szych lat powojennych. Wówczas to

głęboki deficyt tłuszczu i ihięsa
sprawił, że w chowie trzody zapa-
nował kierunek słoninowy, prefe-
rowany za pomocą dopłat za jakość
do końca lat 1950 w całym kraju
oraz do roku 1965/66 w tej jego części,
która była objęta cennikiem strefy
słoninowej. Preferowanie kierunku

słoninowego wyrażało się w tym, że

zwierzęta najcięższe uzyskiwały
najwyższą dopłatę za jakość, zaś

zwierzęta najlżejsze — najniższą.

Od początku lat 1960 w części
kraju (cennik strefy mięsnej) i od
roku 1966/70 w całym kraju nastą-
piła reorientacja kryteriów kwalifi-
kacyjnych. Sztuki najcięższe uzy-

skują odtąd dopłaty najniższe, zaś
sztuki lżejsze — najwyższe.

Ten pozornie logiczny zabieg prze-
tasowania klas wagowych opierał
się na irracjonalnej wierze w sku-
teczność ceny Jako instrumentu

zdolnego do zrewolucjonizowania
rasy świni, technologii tuczu, mocy
wytwórczych gospodarstw rodzin-

nych, nawyków producentów itp.
Oczywiście owa „zabawa w klasy"
dała rezultat w postaci spadku

PŁYW CEN
„ZŁ0TÓWK

KONSUMENCKĄ"
JERZY MAŁYSZ

być natomiast umiarkowany, gdy w

gospodarce żywnościowej istotną
rolę odgrywa spółdzielczość.

„ZŁOTÓWKA KONSUMENCKA"

'mmmmm

Znaczenie tego pojęcia ulega
zwielokrotnieniu w warunkach, gdy
sfera pośrednictwa działa w1 ojp&r-
ciu o państwową lub spółdzielczą
własność środków produkcji, przy

czym działalność ta ujęta jest w

ramy planu społeczno-gospodar-
czego.

Jeśli bowiem państwo socjali-
styczne chce przeciwdziałać szyb-
kiemu wzrostowi cen detalicznych
żywności bądź nawet okresowo ce-

ny te zamrażać, wówczas koniecz-

nym warunkiem takiej polityki ce-

nowej jest wzmożona racjonaliza-
cja sfery pośrednictwa. Stąd też

badania nad strukturą „złotówki
konsumenckiej" mogłyby udzielić

odpowiedzi na wiele pytań m. in.

na pytanie, czy wewnętrzna budo-

wa ceny skupu pozwala obniżyć
koszty ponoszone w sferze pośred-
nictwa? Zajmijmy się szczegółowo
tym pytaniem.

Ogólna odpowiedź na nie brzmi:

cena skupu wtedy oddziałuje pozy-

tywnie na koszty sfery pośrednic-
twa, gdy stanowi skuteczny instru-

ment sterowania jakością podaży i jej
czasowo-przestrzennym rozmiesz-

czeniem. Zmiany wzajemnych rela-

cji składników pojedynczej ceny

skupu mogą bowiem wpływać po-

budzająco lub hamująco na opty-

malizację jakościowej i czasowej
struktury podaży, tym samym zaś

przyczyniać się mogą do spadku lub

wzrostu kosztów sfery pośrednic-
twa.

CENA REALIZOWANA
W PIENIĄDZU

Za dostarczony produkt' rolnik
może otrzymać co najmniej prze-
widzianą cennikiem cenę minimal-

ną. Nazywam ją ceną podstawową,
co oznacza, że należy się ona pro-
ducentowi zawsze (jakość najniż-
sza, termin niepreferowany, strefa

niepreferowana). Cena podstawowa
powiększona o najwyższe dopłaty
za jakość, termin i strefę jest ceną
maksymalną.

Rozpiętość między ceną podsta-
wową a ceną maksymalną jest mia-

rą zróżnicowania pojedynczej ceny.
Im rozpiętość jest większa, tym —

teoretycznie rzecz biorąc — więk-
sza jest możliwość skutecznego od-

działywania za pomocą dopłat za

jakość, czas i miejsce podaży.

Następujące relacje wyrażają roz-

piętość między ceną podstawową ą
ceną maksymalną (w skupie kon-

traktacyjnym) :

traktacyjna trzody jest bardziej spła-
szczona w porównaniu z ceną kon-

traktacyjną jałówek i wolców — to

brak jest podstaw do jego sformu-
łowania. Optymalną rozpiętość ce-

ny dla danego produktu można bo-
wiem określić tylko metodą induk-

cji poprzez systematyczne badania
nad cenową elastycznością produk-
cji- ,„ .. .

Analiza relacji ceny- podstawo-
wej do ceny maksymalnej pozwala
natomiast na sformułowanie innego
wniosku: stałe zmniejszanie ro?r

piętości ceny skupu kontraktacyjne-
go trzody poczynając od 14.12.70
oraz zmniejszenie rozpiętości ce-

ny jałówek i wolców w la-
tach 1968—1970 — świadczą o nie-
docenianiu wewnętrznej budowy
ceny jako instrumentu polityki rol-

nej. W pierwszym przypadku tem-

po wzrostu ceny podstawowej było
szybsze niż tempo wzrostu ceny
maksymalnej, co jest równoznaczne
z nieuzasadnionym premiowaniem
najgorszych producentów trzody
miesno-słoninowej. W drugim przy-

padku, przy niezmiennej cenie

podstawowej, spadek rozpiętości
wywołano m. in. przez obniżenie

ceny maksymalnej, co stanowiło

nieuzasadnioną karę wymierzoną
najlepszym producentom jałówek' i

wolców.

Zbyt duża cena podstawowa jest
przyczyną marnotrawstwa nakła-
dów '

pracy przy wytwarzaniu żyw-
ności. Producent otrzymujący sto-

sunkowo wysoką cenę podstawową,
a równocześnie nie poddany presji
dostatecznie skutecznych bodźców

zachęcających do oferowania pro-
duktu najwyższej jakości, w czasie
i miejscu preferowanym — zawsze

będzie wybierał rozwiązanie oparte
o cenę podstawową. Jest ono dla

niego najbardziej korzystne a rów-
nocześnie najłatwiejsze, ponieważ
niektóre z wymagań cenników nie

• mają wyraźnie określonej dolnej
granicy, zaś inne wymagania nie są
bezwzględnie egzekwowane.

Budowa ceny, w której ta jej
część, która się zawsze należy, od-

grywa zbyt dużą rolę, musi być
Uznana za instrument polityki rol-

nej nadający się przede wszystkim
do pobudzenia Ilościowej podaży
produktu rolnego. W miarę przy-

wiązywania coraz większego zna-

czenia do optymalnego wykorzysta-
nia nakładów pracy w kompleksie
gospodarki żywnościowej, należało-

by stopniowo ograniczać ową cechę
budowy ceny skupu.

Stosowanie nadmiernie wysokich
cen podstawowych oznacza, że or-

gan stanowiący ceny skupu rezy-
gnuje z tej właściwości ceny, która

polega na pobudzaniu podaży o

najwyższej jakości w czasie i miej-
scu preferowanym. Jest to równo-
znaczne z negatywnym wpływem
ceny skupu na asolutny poziom
marży pośrednictwa.

Rozpiętość ceny wypełniają na-

stępujące dopłaty do ceny podsta-
wowej:

TRZODA MIĘSNO-SŁONINOWA
1) dopłata za jakość
2) donlata za termin
JAŁÓWKI I WÓLCE
1) dopłata za jakość - -

2) dopłata terminowo-jakościowa-stre-
fowa (od niedawna dopłata za termin)

Wzajemne wyważenie dopłat moż-
na w sposób wystarczająco dokład-

ny ocenić za pomocą różnic między
relacjami dopłaty do ceny podsta-
wowej. Wydaje się, że zasadą po-
winno być takie stopniowanie siły
bodźcowej, które pobudza coraz sil-

niej przy przechodzeniu od klas niż-

szych do wyższych. Oczywiście, że

stopień tego zróżnicowania może być
określony tylko empirycznie, przy
użyciu miar elastyczności.

Okazuje się, że dopłaty za jakość
nie są wzajemnie wyważone: z

większą siłą zachęcają do przejścia
od klasy III do klasy II, niż od kla-

syIIdoI.

CENA REALIZOWANA
W KORZYŚCIACH

NIECENOWYCH

przeciętnej wagi tucznika (w
kg/szt.):
1960 — 127,0 1967 — 113,4
1961 — 121,0 1968 — 115,4
1962 — 119,8 1969 — 115,3
1963 — 116,0 1969/70 — 110,8
1964 — 121,5 1970/71 — 112,4
1965 — 120,5 1971/72 — 113,9
1966 — 119,7 (

Eksperci z CPM twierdzą jednak,
że jest to w dalszym ciągu świnia
ras^ słoninowej, tyle że niedótu-
czória. . J . ,,

Wpj-pwadzenie do cennika kryte-
riów ',.kwalifikowania, które prefe-
rowałyby kierunek mięsny staje
się' uzasadnione dopiero wówczas,
gdy zawczasu, z dostatecznym wy-1
przedzeniem, dokonane zostaje prze-,
stawienie kierunku chowu za po*,
mocą zabiegów hodowlanych. Wów-
czas to cena skupu może (i powin-
na) odbijać zmiany zaszłe w pra-
wach techniczno-bilansowych. Od-
wrotne działanie może przynieść
tylko nikłe rezultaty.

Najbardziej rozsądny — przy

wszystkich powyższych zastrzeże-
niach — był układ kryteriów jako-
ściowych w okresie lat 1968—1970,
kiedy obok wagi wprowadzono ja-
ko drugie kryterium stopień umięś-
nienia zwierzęcia. W logiczny spo-
sób tucznik o tej samej wadze, ale

lepszym umięśnieniu kwalifikowa-
ny był do wyższej klasy jakościo-
wej. Słabą stroną była jednak su-

biektywność kryteriów oceny ży-
wych zwierząt.

Okres od r. 1970 to stanowi po-

czątek degradacji kryteriów, jako
że z typowym, 2-letnim opóźnieniem
dają o sobie znać błędne decyzje
na rynku zbóż. Kryterium^ stopnia
umięśnienia zostaje częściowo zli-

kwidowane. Stworzenie zbitki z

wymagań „pełnomięsne" i „mięsne"
w istocie rzeczy oznaczało obniże-
nie wymagań.

W grudniu roku 1970 doprowa-
dzono do całkowitej degradacji wy-

magań jakościowych, bowiem nie

tylko zlikwidowano ostatecznie wy-

maganie, co do stopnia umięśnie-
nia, ale na dodatek powiększono
przedział wagowy klasy I o 14

kg/szt. Przy wszystkich zasadni-

czych zastrzeżeniach do traktowa-
nia ceny jako panaceum, nie moż-
na zapominać, że długotrwała zmia-
na czasu trwania tuczu — wywo-
łana przetasowaniem klas wago-
wych — może mieć . pewien wpływ
na wartość użytkową świni. Został
on przekreślony decyzją o powięk-
szeniu górnej granicy przedziału
wagowego klasy I. W rezultacie

rozpoczął się powolny wzrost prze-

ciętnej wagi tucznika.

Zmiana cen skupu w roku 1971

wprowadzona została w warunkach

silnego deficytu mięsa i stąd mody-
fikowanie dopłat za jakość stanowiło
cel o zbyt dużej konkurencyjności
wobec bardziej pilnego zadania ilo-

ściowego wzrostu podaży.
Ostatnia zmiana dopłaty za jakość

od maja 1972 polega na obniżeniu

górnej granicy przedziału wagowe-
go o 14 kg/ szt. (powrót do 120 kg/szt)
oraz równoczesnym obniżeniu dol-

nej granicy o 9 kg/szt.; klasy wa-

gowe II i III zostają połączone we

wspólną klasę jakościową, która wy-
znacza jakość podstawową (86—101
kg/szt i powyżej 120 kg/szt.) .

Cena skupu realizowana w pie-
niądzu stanowi tylko część bodźca

adresowanego do producenta; pozo-
stałą część stanowią tzw. korzyści
niecenowe. Korzyści niecenowe w

kontraktacji żywca składały się do
niedawna z uprawnień do:

a) trzoda mięsno-sloni-
nowa

— zakupienia paszy po cenach de-

talicznych wg obowiązującej stawki

paszowej (140—185 kg/szt.);
— zakupienia węgla po cenie deta-

licznej lub otrzymanie ekwiwalentu
w razie rezygnacji z uprawnienia
(do 31.12.70)

— zakupienia zaliczkowo części
przysługującego węgla (do 31.12.

1970);
— uzyskania niskooprocentowane-

go kredytu;
b) jałówki 1 wólce
— zakupienia węgla po cenie de-

talicznej (do 31.12.1970);
— uzyskania niskooprocentowa-

nego kredytu;
— uzyskania obniżki podatku

gruntowego (do 31.12.1971).
Obecnie w skład niepieniężnej czę-

ści finalnej ceny skupu trzody mię-
sno-słoninowej wchodzą tylko dwie

korzyści: uprawnienie do zakupu
pasz 1' do korzystania z niskoopro-
centowanego kredytu; w skład fi-

nalnej ceny skupu młodego bydła
rzeźnego — już tylko uprawnienie
do. korzystania z niskooprocentowa-
nego kredytu. Tym samym zmniej-
szeniu uległa ta część ceny final-

nej, która wpływa nleselektywnie
na jakość i termin.

Po przywróceniu równowagi na

rynku mięsa korzyścią niecenową
staną się wieloletnie umowy kon-

traktacyjne, uwalniające producen-
ta od ryzyka rynkowego. Dotychczas
umowami wieloletnimi zdołano ob-

jąć 1 proc. podaży trzody i 5 proc.
podażv młodego bydła rzeźnego.

Ogólna ocena korzyści nieceno-

wych stosowanych na rynku żyw-
ca jest negatywną.. Sumaryczny
efekt - daat&-Hy£h ^ó&yścr—^o
obniżona sprawność ceny skupu ja-
ko instrumentu regulującego jakość,
ćzas i miejsce podaży. Korzyści nie-
cenowe wzmacniają natomiast

wpływ ceny na ilościową podaż pro-
duktu. ćo w pewnych okresach (de-
ficyt produktu — deficyt środków

produkcji) jest pożądane.

KIERUNKI REKONSTRUKCJI

Ze względu na to, że nie można

przewidzieć reakcji producenta na

generalną reformę cen skupu żyw-
ca, konieczne jest stosowanie zrtiiah

stopniowych.
Pierwszym etapem powinno być

stopniowe zwijanie korzyści nieuza-

sadnionych deficytem środków pro-

dukcji r stwarzać warunki db tego
można będzie .właśnie poprzez lik-
widowanie owych dokuczliwych de-

ficytów. Zwijńnie korzyści niecenó-

wych nie może być równoznaczne
z obniżeniem finalnej ceny skupu.
Stąd korzyści • te muszą być prze-
kształcone w . dopłaty realizowane w

cenie. •'

Ostatnie decyzje cenowe na ryn-
kach trzody i młodego bydła rzeź-

nego przyczyniają się do tego. że
finalna cena skupu kontraktacyjne-
go coraz bardziej zrównuje się z ce-

ną płaconą w pieniądzu. Jest to po-

zytywny kierunek zmian, w wyniku
których przywrócona zostanie cenie

jej pęłna sprawność. Równocześnie

jednak powstaje niebezpieczeństwo
stworzenia nowego systemu korzyści
niecenowych, które doprowadzą do

powstania finalnej ceny skupu w

kontraktacji wieloletniej, wyższej od

finalnej ceny skupu realizowanej
w kontraktacji zwykłej. Jest oczy-
wiste. że po to, aby producent skłon-

ny był zawrzeć umowę wieloletnią,
muszą wystąpić- obok korzyścf we-

wnętrznych (większa skala wytwa-
rzania — niższy koszt jednostko-
wy) także korzyści zewnętrzne. Moż-
na je udostępnić albo przez wyższą
cenę płaconą w pieniądzu, albo przez
udostępnienie zespołu korzyści nie-

cenowych (różnorodne uprawnienia
do zakunu środków produkcji lub

nieodpłatnego korzystania* z usług).
Łatwo zauważyć, że właśnie wyższa
cena może posłużyć do sfinansowa-
nia zakupionych usług, bez których
wyspecjalizowane gospodarstwo i
tak nie może się obyć.

Wydaje się. że' należałoby się za-

stanowić nad ceną skupu dla go-
spodarstw podejmuiacych kontrak-

tację wieloletnią. Wszelkie usługi
mogłyby wówczas być świadczone

po cęnie gwarantującej umiarkowa-

ny zysk usługodawcy. Korzyści ta-

kiego rozwiązania byłyby dwojakie:
— po pierwsze: system cen zo-

stałby uwolniony od bagażu korzy-
ści niecenowych — tym samym za-

chowałby dwie cechy: skuteczność
i czytelność;

— po wtóre: stworzone zostały-
by nprmalne warunki ekonomiczne
dla organizacji obsługujących gos-
podarstwa wyspecjalizowane, co po-
zwoliłoby zaniechać dotowania usług.

Drugim etapem rekonstrukcji mo-

głoby być uporządkowanie dopłat
do ceny podstawowej. Szczególnej
uwagi wymagają dopłaty za jakość,
a tym samym kryteria będące pod-
stawą różnicowania jakości. Jedno-
czesność tych kryteriów — odwrotni®
niż na rynku zbóż — pozostawia
wiele do życzenia.

Wbrew pozorom, do szybkiego
przyrostu podaży trzody może się
przyczynić w większym stopniu u-

realnienie wymagań jakościowych
ni iż podnoszenie absolutnego pozio-
mu ceny. Obowiązujące wartościo-
wanie jakości hamując wzrost utar-

gów zamraża potencjalne rezerwy
produkcji w drobnotowarowych go-
spodarstwach. w przeszłości szcze-

gólnie dotkliwie doświadczonych
przez woluntarystyczną „zabawę w

klasy".

REKONSTRUKCJA
WEWNĘTRZNEJ BUDOWY

CENY A PROBLEM MIĘSNY

Wydaje się, że nie rezygnując z

racjonalnego celu, jakim jest stop-
niowe przestawienie kierunku tuczu

ze słoninowego na mięsny należało-

by zaniechać prób osiągania tego
celu tylko za pomocą bodźców

cenowych: cena nie może zastąpić
postępu zootechnicznego.

Przejściowym rozwiązaniem, sku-

tecznym dopóty, dopóki nie urucho-
mi się na wystarczającą skalę re-

produkcji świń rasy mięsnej, było-
by' ponowne wprowadzenie dwóch

równoległych cenników: dla strefy
słoninowej i strefy mięsnej. Ponie-
waż jednak rzeczywista granica
między tymi strefami przebiega riie

pomiędzy jednostkami administra-

cyjnymi, ale pomiędzy sąsiadujący-
mi ze sobą gospodarstwami, cenniki

musiałyby funkcjonować równolegle
Obok siebie. Liczbę klas wystarczy-
łoby sprowadzić do dwóch (trze-
cią stanowiłyby sztuki wybrakowa-
ne):

WARIANT MIĘSNY
Klasa i « sztuki pełnomięsne

96—120 kg
Klasa n - sztuki mięsne

86—96 kg
WARIANT SŁONINOWY

Klasa I — sztuki pnwyżej 130 kg
Klasa n = sztuki do 130 kg

Producent miałby swobodę wy-
boru cennika, a tym samym swobo-

dę wyboru kierunku chowu, co u-

możliwiłóby maksymalizację docho-
du z chowu trzody zarówno w go-
spodarstwach dużych jak i drob-

nych.
Oczywiście powstaje od razu py-

tanie: czy wszystkie gospodarstwa
nie wybrałyby ceny wg wariantu sło-
ninowe^?. Wvęląie się, że rolnicy
dostatecznie silnie reagują na prak-
seológiczne prawo rosnących nakła-
dów dodatkowych, dające znać o

sobie w miarę przyrostu wagi zwie-

rzęcia o kolejne kilogramy. Przegię-
cie krzywej. Wyrażającej zależność

między produktem i nakładem (w
okresie krótkim) następuje wcześ-

niej w gospodarstwach prowadzą-
cych tucz na większą skalę, a więc
m.in. w oparciu o własne prosięta
i dokupywane pasze treściwe, niż w

gospodarstwach marginalnych, ku-

pujących prosięta i zużywających
w większym stopniu pasze gospo-
darskie.

Idealna byłaby sytuacja, jeśliby w

obydwu wariantach cennika można

było stosować taką samą cenę pod-
stawową i dopłatę za jakość pierw-
szą! Gdyby natomiast • okazało się.
że 'mimo korz5rści większej. skali

wytwarzania i szybszej rotacji stada,
gospodarstwa większe preferują nad-
miernie cennik strefy słoninowej, kq-
nieczne byłoby wprowadzenie dopła-
ty-zą kierunek mięsny. Można jed-
nak przypuszczać, że większą rolę
odegrają środki pozacenowe, jak pro-

dukcja tanich prosiąt rasy mięsnej,
wzrost podaży wysoko jakościo-
wych pasz treściwych dostarcza-

nych rytmicznie transportem usługo-
wym, krędyty celowe, instruktaż zo-

otechniczny. powszechna kwalifika-
cja w oparciu o wagę bitą ito. Nato-
miast wielkość podaży świń słoni-

nowych można by regulować za po-

mocą kontraktacyjnych umów. W
ten sposób można by regulować po-
daż słoniny oddziałując tylko na

fragment rynku trzody: raz na zaw-

sze odpadałaby konieczność manipu-
lowania kryteriami klasyfikacyjnymi
w cenniku trzody iriięsno-słontno-
wej w celu uzyskania chwilowego
przyrostu sztuk ciężkich.

*

Uporządkowanie systemu cen sku-

pu, przywrócenie poszczególnym ce-

nom ich optymalnej skuteczności

zracjonalizuje strukturę podaży z

punktu widzenia jej jakości, rytmu
i rozmieszczenia. To z kolei przv-

czyni się do zwiększonej racjonalno-
ści gospodarczej sfery pośrednictwa,
przeciwdziałając nieuzasadnionemu
wzrostowi kosztów funkcjonowania
całego kompleksu gospodarki żywno-
ściowej.

Udział marży pośrednictwa w

„złotówce konsumenckiej" powinien
zwiększać się tylko o tvle o ile w

sferze tej następuje dodatkowe u-

szlichetnienie produktu finalnego
Racjonalizacja struktury podaży

za pomocą doskonalonego svstemu

cen skupu stanowi dla sfery pośred-
nictwa tzw. Zewnętrzną korzvść.
Jruchomienie tej korzyści jest naj-
bardziej efektywnym środkiem

zwiększenia społecznej wydajności
pracy w sferze pośrednictwa.
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KONSEKWENTNYCH DECYZJI

Poziom I struktura spożycia oraz następujące w nich zmiany uwarunkowane są
przede wszystkim ogólnym rozwojem gospodarczym kraju. Występują zbadane
I uzasadnione prawidłowości ekonomiczne w tej dziedzinie, które znajdują rów-
nież potwierdzenie w naszej rzeczywistości.

ZESTAWIENIE
rozmiarów I

struktury spożycia w ujęciu
kompleksowym nie jest rzeczą

łatwą. Główną trudność powoduje
brak odpowiednich danych staty-
stycznych, zwłaszcza w zakresie spo-

życia naturalnego oraz sprzedaży na

targowiskach produktów rolniczych,
sprzedaży artykułów i usług przez

jednostki gospodarki nieuspołecznio-
nej poza rolnictwem. Nie w pełni
odpowiada potrzebom statystyka
handlu uspołecznionego oraz staty-
styka usług konsumpcyjnych dla
ludności. W obliczeniach spożycia
nie można zatem obejść się bez sza-

cunków, co należy mieć na uwadze

przy korzystaniu z publikowanych
na ten temat obliczeń.

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE
SPOŻYCIE

Przyspieszenie tempa rozwoju go-
spodarczego Polski i wzrostu docho-
du narodowego w latach 1971—1972

stworzyło warunki lepszego zaspo-

kajania potrzeb społeczeństwa,, a

przede wszystkim, • jppfrzeb qiaterial- .

nych i duchowych. ''' r '

Dochód narodowy' podzielony wy-
nosił w 1972 r. 948,5 mld zł; w po-
równaniu z 1970 r. wzrósł o ok. 24

proc (w cenach stałych). Część przez-
naczona na spożycie dóbr material-

nych i z dochpdów osobistych lud-
ności- (bez zużycia budynków mie-

szkalnych) wynosiła 539,4 mld zł,
czyli 56,9 proc. dochodu narodowego
podzielonego.

W 1972 r. realne dochody osobiste
ludności osiągnęły kwotę 653 mld zł
i były wyższe o blisko 23 proc. w

porównaniu z 1970 r. Średni roczny

przyrost dochodów był zatem bar-
dzo wysoki i wynosił 11 proc. Za-

decydowało o tym głównie nie no-

towane od wielu lat wysokie tempo
wzrostu płac realnych oraz docho-
dów realnych ludności chłopskiej
z produkcji rolniczej.

Z ogólnej sumy dochodów osobi-

stych ludności na spożycie dóbr ma-

terialnych i usług niematerialnych
przypadało w 1972 r. 569 mld zł., tj.
87 proc.; pozostałe 13 proc. stanowi-

ły wydatki na budownictwo mie-

szkaniowe, powiększenie stanu

oszczędności oraz inne wydatki go-
spodarstw domowych.

Wartość spożycia dóbr material-

nych i usług niematerialnych opła-
conych z dochodów osobistych lud-
ności w przeliczeniu na jednego sta-

tystycznego mieszkańca Polski wy-
nosiła w 1972 r. 17209 zł (w skali

rocznej), z czego na spożycie dóbr

materialnych przypadało 16312 zł, a

na spożycie usług niematerialnych
8&7 zł. W porównaniu z 1970 r. spo-

życie z dochodów osobistych ludno-
ści wzrosło o ok. 14,5 proc.; średni

roczny przyrost wynosił zatem 7

proc. Tak wysokiego tempa wzro-

stu spożycia nie notowano w Pol-
sce od wielu lat. Faktyczny poziom
spożycia i jego wzrost były znacznie

wyższe niż zakładano w planie na

lata 1971—1972.

Analiza wzrostu i zmian w struk-
turze spożycia nie może ograniczać
się tylko do spożycia dóbr i usług
niematerialnych opłacanego z docho-
dów osobistych ludności. Na spoży-
cie jako całość składa się ponadto
spożycie dóbr materialnych i usług
niematerialnych przekazywane lud-
ności nieodpłatnie, lub za częściową
odpłatnością, czyli tzw. spożycie fi-
nansowane z funduszu świadczeń

społecznych.
Podjęte w ostatnich latach przez

Rząd decyzje dotyczące poprawy wa-

runków socjalno-bytowych ludzi

pracy znalazły widoczny wyraz we

wzroście spożycia finansowanego z

funduszów społecznych. Wartość

spożycia finansowanego z funduszów
społecznych wynosiła w 1972 r. po-
nad 2500 zł w przeliczeniu na 1 mie-

szkańca, co stanowi ok. 13 proc.

ogólnej wartości spożycia przez lud-
ność. W porównaniu z 1970 r. ta

kategoria spożycia zwiększyła się o

ok. 490 zł na 1 mieszkańca fj. o ok.
21 proc.

JAK KSZTAŁTOWAŁY SIĘ
PODSTAWOWE PROPORCJE

Najszerzej rozumianą kategorią
spożycia jest tzw. ogólne spożycie
przez ludność, na które składa się:

a) spożycie dóbr materialnydh,
b) spożycie usług niematerialnych.
Pierwsza, z tych kategorii jest ści-

śle związana z podziałem produktu
i dochodu narodowego, gdyż określa

rozmiary spożycia przez ludność do-
chodu narodowego (artykułów i

usług materialnych), druga zaś okre-
śla łączne rozmiary spożycia przez
ludność usług niematerialnych.

Biorąc pod uwagę kryterium fi-

nansowania, ogólne spożycie przez
ludność można podzielić na inne
dwie kategorie, a mianowicie:

a) spożycie dóbr materialnych
i usług niematerialnych opłacone
z dochodów osobistych ludności

(tj. z wynagrodzeń za pracę, do-
chodów z produkcji rolniczej,
emerytur i rent, zasiłków pracow-

niczych itp.),, ,

b) spożycie dóbę niatćrialn^ćh
i usług niematerialnych opłacone

s funduszów społecznych (świad-
czenia w naturze finansowane ze

środków budżetu państwa oraz

przedsiębiorstw i organizacji spo-
łecznych).

Najbardziej syntetycznym mierni-
kiem spożycia jest więc ogólne spo-

życie przez ludność. Jest to agre-
gat obejmujący sumę spożycia przez

gospodarstwa domowe wszelkich
dóbr konsumpcyjnych oraz usług
niematerialnych, zarówno opłaco-
nych z dochodów osobistych lud-

ności, jak i dostarczonych ludności

nieodpłatnie. Występują istotne róż-
nice w strukturze rodzajowej soo-

życia w zależności od tego, jaką ka-

tegorią będziemy analizować. Kom-

pleksowe ujęcie spożycia pozwala za-

tem na właściwą ocenę jego pozio-
mu i struktury oraz stopnia zaspoko-
jenia potrzeb.

Przedmiotem dalszej analizy bę-
dzie spożycie szeroko rozumiane. Za-
mieszczona poniżej tablica obrazuje
rozmiary i strukturę spożycia przez
ludność dóbr materialnych i usług
niematerialnych oraz zmiany, jakfe
zaszły w 1972 r. w porównaniu z

1970 r,

. W cfąę"u dwóch lat. wartość spo-

życia w jSftfelicźfetilu na' T mieszkań-
ca wzrosła o 2,6 tys. zł tj. o ok. 15

. Zródla finansowania

Grupy spożycią

1970 1972
. Zródla finansowania

Grupy spożycią razem
•S So
ooC
•a o«
NoB zfunduszówspołecznychrazem-zdochodówosobistychludności

•g*
ag

•Oo

au

s«

Na 1 mieszkańca w złotych (ceny stałe)

SPOŻYCIE OGÓŁEM 17111 15031 2080 19720 17209 2511
Dobra materialne 14471 14231 240 16575 16312 263

żywność • 6343 6315 28 7310 7233 47
napoje alkoholowe V!30 1480 — 173G 1736

_

artykuły nieżywnośclowa 5022 48X5 207 6257 6046 211

usługi materialne 1126 1121 5 1272 1267 5

Usługi niematerialne 2640 80» 1840 3145 897 224S

Struktura w cU3e'.'.- ?.c:I

SPOŻYCIE OGÓŁEM . 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
Dobra materialne 81(6 94,6 11,5 84,1 91,8 10,5

żywność 40,0 45,3 1,3 37,1 42,2 1,9
napoje alkoholowe 8,« 9,8 — 8,8 10,1

_

artykuły nleżywhośćiowe 29,4 32,0 10,0 31,7 35,1 8,4
usługi materialne 6,6 7,5 0,2 6,5 7,4 0,2

Usługi niematerialne 15,4 5,4 88,5 15,9 5,2 89,5

proc. Tempo wzrostu spożycia finan-
sowanego z funduszów społecznych
(wzrost o 21 proc.1) w przeliczeniu
na 1 mieszkańca) było zdecydowanie
szybsze niż spożycia z dochodów oso-

bistych (wzrost o 14,5 proc.) .

Nadal poważną pozycję w spoży-
ciu stanowi żywność. W 1972 r. prze-

ciętny statystyczny Polak spożył
żywności za 7,3 tys. zł. W porówna-
niu z 1970 r. spożycie żywności Wzro-
sło o 6,8 proc, a więc znacznie mniej
niż spożycie ogółem.

Średnie roczne tempo wzrostu Spo-
życia żywności w latach 1971—1972

(3,4 proc.) było nieco szybsze ńlż W

poprzednim 5-leciu (2,8 proc.) . Na-
tomiast spożycie artykułów nleżyw-
nościowych wzrosło w okresie dtyóch
lat o ok. 24,5 proc. w przeliczeniu,
na 1 mieszkańca.

Średnie roczne tempo wzrostu spo-
życia artykułów nieżywnośclowych
w latach 1971—1972 wynosiło ok. 12

proc., a zatem kształtowało Się po-
nad dwukrotnie wyżej niż w po-
przednich dziesięciu latach (w pię-
cioleciu 1961—1965 średni roczny
wzrost wynosił ok. 5,5 proc., a w la4-
tach 1966—1970 — ok. 5 proc.). t

Na uwagę zasługuje szybkie tem-

po wzrostu spożycia usług niema-

terialnych (o ok. 19 proc. w przeli-
czeniu na 1 mieszkańca w okresie
dwóch lat), o czym zadecydował
głównie wzrost o 22 proc. usług fi-

nansowanych z funduszu świadczeń

społecznych.
W konsekwencji zróżnicowanej

dynamiki wymienionych grup Spoży-
cia nastąpiły zmiany w jego struk-
turze. Zmniejszył się w 1972 r, w

porównaniu z 1970 r. udział żyw-
ności w ogólnym spożyciu o 2,8
punkta kosztem wzrostu udziału ar-

tykułów nieżywnościowych i usług
niematerialnych. Ten kierunek
zmian strukturalnych świadczy o ro-

snącej stopie życiowej społeczeń-
stwa. Wiadomo bowiem, że pray jej
wzroście coraz więcej pieniędzy
przeznacza się na lepsze wyposaże-
nie mieszkania, lepszą odzież i obu-

wie, częstsze rozrywki kulturalne

itp.

Struktura spożycia z dochodów

osobistych ludności różni się. dość
istotnie od struktury spożycia finan-

sowanego z funduszów społecznych.
W spożyciu z dochodów osobistych
blisko 95 proc. stanowiło spożycie
dóbr materialnych, a tylko 5 prtfc.
przeznaczone było na finansowanie

spożycia usług niematerialnych. Z
funduszów społecznych finansowane

są przede wszystkim usługi niema-

terialne; w 1972 r. spożycie usług
niematerialnych stanowiło prawie
90 proc. całego spożycia z funduszów
społecznych.

JAK SIĘ ODŻYWIALIŚMY

W 1972 r. statystyczny Polak prze-

znaczył z dochodów osobistych ńa

żywność 7263 zł, tj. o 448 zł więcej
niż \v 1970 r.

W ogólnej wartości spożycia żyw-
ności wydatki na żywność zakupio-
ną w handlu uspołecznionym, stano-

wiły w 1972 r. 68,5 proc; spożycie na-

turalne produktów rolniczych 19

proc.; zakup na wolnym rynku 10

proc.

. W porównaniu z 1970 r. umniej-
szył się o 4 punkty udział Spożycia
naturalnego w wyniku postępującej
denaturalizacji spożycia na wsi.

Z łącznej wartości spożycia żyw-
ności przypadało w 1972 r. na: piię-
so i przetwory — 2129 zł, nabiał
i jaja — 1226 zł, przetwory zbbżó-
we — 829 zł, tłuszcze jadalne —

750 zł, warzywa, owoce i strączko-
we — 706 zł, cukier i wyroby, 'cu-
kiernicze — 704 zł, kawę i herbatę
— 210 zł.

W stosunku do 1970 r. większy
wzrost zanotowano w wartości Spo-
życia mięsa — wzrost o '277 zł. na

1 osobę, cukru i wyrobów cukierni-

czych o 92 zł, kawy i herbaty o 40 źł.

Tylko nieznacznie (od 10 do 25 zł na

osobę) wzrosło spożycie pieczywrą. i

wyrobów ciastkarskich, tłuszczów

jadalnych oraz nabiału i jaj). Ziśiniej-
szyła się natomiast wartość spożycia
warzyw, owoców i strączkowych (o
15 zł na 1 osobę). .

W strukturze spożycia żywności
obserwujemy niewielkie zmiany w

1072' r. w porównaniu z 1970 r.

Wzrpsł o 2 punkty udział mięsa,
podrobów i przetworów mięsnych, w

mniejszym stopniu udział cukru i

wyrobów cukierniczych oraz kawy
i. herbaty. Obniżył się natomiast
udział, przetworów zbożowych, tłu-

szczów, ryb,, warzyw i owoców oraz

nabiału 1 jaj. O ile można uznać za

korzystne obniżenie udziału prze-
tworów zbożowych oraz tłuszczów,
o tyle trzy ostatnife pozycje, a zwła-
szcza spadek udziału warzyw i owo-

ców jest zjawiskiem niekorzystnym.
Poniższe zestawienie obrazuje
zmiany w strukturze spożycia arty-
kułów żywnościowych.

, 1970 r. 1972 r.

2ywnol6 ogóleii 100,0 100,0

wtym
przetwory cbotowe, pieczy-
wo "1 wyroby -ciastkarskie 12,1 11 ,3
•W tym
plectywo 1 wyroby ciast-

karskie t,8 7,5
ziemniaki 3,6 3,6
atrąfczkowe, warzywa, owoce 10,5 9,7
mięso, podroby, przetwory 27,1 29,1
thiszcze Jadalne 10,7 10,3

ryby i przetwory 2,2 2,1
nabiał 1 Jaja 17,7 16,8
cukier 1 wyroby cukier-

nicze 8,B 9,6
kai^a 1 herbata 2,5 2,9

ZNACZNIE WIĘCEJ WYPAJfeMY
NA URZĄDZENIE MIESZKAŃ

ODZIEŻ I SAMOCHODY

W miarę podnoszenia poziomu, ży-
cia zainteresowanie ludności przesu-
wa się z żywności na inne artykuły.
Na wyższym szczeblu rozwoju siła

nabywcza ludności skierowana jest
w większym stopniu na zaspokoje-
nie potrzeb wyższego rzędu. Te pod-
stawowe prawidłowości ekonomicz-
ne znajdują wyraz w zachodzących
w naszym kraju zmianach w struk-
turze spożycia w latach 1971—1972.

Przypomnijmy, że wartość spoży-
cia żywności wzrosła w 1972 r. W

porównaniu z 1970 r. o 6,8 proc., na-

tomiast wartość spożycia artykułów
nieżywnościowych wzrosła w tym
okresie o ok. 25 proc.; tempa wzro-

stu było zatem blisko czterokrotnie

szybsze. Szczególnie duży wzrost

spożycia zanotowano w takich arty-
kułach jak: artykuły elektrotechni-
czne i metalowe dla gospodarstwa
domowego (lodówki, pralki, odkurza-

cze, froterki, naczynia kuchenne itp.),
meble, elektroniczny sprzęt użytku
kulturalnego (telewizory, radiood-
biorniki, magnetofony itp.), odzież 1

samochody osobowe.

Dla zilustrowania zmian w roz-

miarach i strukturze spożycia pod-
stawowych artykułów przemysło-
wych posłużymy się zestawieniem

liczbowym.

Grupy artykułów

Na 1 mieszkańca
1972 r.

1970 1971

Grupy artykułów

rozmia-
ry spo-

życia

przy-
rost w
stosun-
ku do
1970 r.

struktur» spoty oteGrupy artykułów

w sic«tych w odsetkach '

OaOLEM 8257

w tymi
Odzie* 2030
Obuwie 411

Urządzenie I utrzymanie mieszkania 1391

w tyms
artykuły elektrotechniczne i metalowo J15
meble S®

Opal M«

Higiena osobista 1 ochrona zdrowia 560
Kultura 1 oświata 614

w tym sprżęt elektroniczny 283

Sport, turystyka 23

Transport 1 łączność SOS

w tym samochody osobowe >92

Wyroby tytoniowe 438

133
81

17
71

116

100,0

31,7
7,8

4.2
3.6

4.0

9.7

9,9
3,6
0,5
6.3

8.1

100,0

32,5
6,6

22,2

5,5
5.8
2.9

8,9
9,8
1,5
<M

8,1

V
7,0

Daje się zauważyć wyraźny wzrost

zapotrzebowania na artykuły trwa-

łego użytkowania, o czym świadczyć
mogą> dane ilościowe dotyczące za-

opatrzenia rynku. Na przykład licz-
ba Odbiorników telewizyjnych do-

starczonych do handlu wzrosła z

557- tys. w 1970 r. do 726 tys. w

1972 r., magnetofonów odpowiednio-
2 B£\tys. do 275,'tys., gramofonów
z 281 tys. do 436 tys., chłodziarek
z 373' tys. do 544 tys., samochodów

osobowych z 49 tys. do 70 tys., mo-

torowerów z 69 tys. do 146 tys.
N W niektórych grupach artykułów

• zapotrzebowanie nie jest w pełni
zaspokojone. Nd pierwszym miejscu
wyniienić należy samochody osobo-

we, gdzie liczba potencjalnych na-

bywców wielokrotnie przewyższa
po^aż. aut. Brakuje wciąż mebli, a

wysokiej jakości odzież i obuwie,
odpowiadające wymogom mody,
znikają ze sklepów jak przysłowio-
wa „woda".

JAK KSZTAŁTOWAŁO SIĘ
SPOŻYCIE USŁUG

W ogólnym funduszu spożycia
uśłUgi konsumpcyjne zakupione
przez ludność z dochodów osobistych
oraż otrzymane bezpłatnie stanowiły
w 1972 r. ok. 22,5 proc. W porów-
naniu z 1970 r. Udział usług nieco

się-. ;zwiększył. Usługi zakupione
prżęZ ludność charakteryzowały się
wolniejszym tempem wzrostu niż

usługi, otrzymane bezpłatnie, a tak-
że -golniejszym niż spożycie artyku-

Rosnąccmu popytowi na usługi nie może sprostać wątła sieć zakładów naprawczych,
drę, maszyny i niezbędne do pracy materiały.

w znacznej części starych, ciasnych, ubogo wyposażonych w ka-

Fot. ALEKSANDER JALOSIŃSKI

łów. W konsekwencji udział usług
zakupionych przez ludność z docho-'
dów osobistych w stosunku do łącz-
nej wartości spożycia z dochodów

osobistych obniżył się z 12,9 proc.
w 1970 r. do 12,6 proc. w 1972 r.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca
wartość spożycia usług wynosiła w

1972. r.- ok. 4|4 tys. zł; w porównaniu
z 1970 r. była wyższa o ok. 0,7 tys.zŁ-

Ponad połowę wartości spożycia
usług stanowiły w 1972 r. usługi
świadczone nieodpłatnie na rzecz

ludności, czyli finansowane z fun-
duszu świadczeń społecznych. W po-
równaniu z 1970 r. wartość usług
finansowanych, z funduszu świad-
czeń społecznych wzrosła o 408 zł.,
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, tj.
0 22,1 proc., natomiast wartość usług
finansowanych z dochodów osobi-

stych ludności wzrosła o połowę
mniej, tj. o 243 zł (o 12,5 proc.).

W zaspokajaniu potrzeb ludności
w zakresie usług konsumpcyjnych
wciąż jeszcze dużą rolę odgrywa go-'
spodarka nieuspołeczniona. Dotyczy
to w szczególności usług odzieżo-

wych, obuwniczych, naprawy arty-
kułów gospodarstwa domowego,
1 użytku kulturalnego, usług fry-
zjerskich i kosmetycznych .oraz fo-
tograficznych, gdzie udział gospodar-
ki nieuspołecznionej jest duży.

Z ogólnej wartości usług konsum-

pcyjnych wynoszącej w 1972 r. 4417
zł na 1 mieszkańca (w skali rocznej)
najmniej przypadało na usługi obu-
wnicze (27 zł), odzieżowe (77 zł),
sportowe, turystyczne i wypoczynko-
we (262 zł), energię elektryczną, ciepl-
ną i gaz (289 zł); największą nato-

miast wartość stanowiły usługi w

zakresie kultury, oświaty i wycho-
wania (1420 zł), higieny osobistej i

ochrony zdrowia (851 zł), transportu
i łączności (bez usług transportu op-

łacanych przez ludność ze środków
na delegacje służbowe) — 630 zł oraz

usług mieszkaniowych i naprawy

sprzętu domowego (632 zł).

1) Dokładne dane o tym. Jak rózdy- '

sponowane zostały fundusze ha spoży-
ci e sDołMzne, znaleźć można w artykule
G. Pisarskiego ,.Więce) niż zakładów", '

„7..G." nr 31 z 5.Vm.br.
2) Omtbllkowany w nr 28/1139 „Życia

Gospodarczego" artykuł Czesława Nlewa-
dziego omawia szeroko niedociągnięcia
w rozwoju usług dla ludności, tj. prży-.
czyny i skutki niskiego tempa ich
wzrostu. Pragnę zwrócić uwagę, że Cz.
Niewadzi przytacza liczby dotyczące •

usług ogółem świadczonych odpłatnie dla
ludności tj. konsumpcyjnych 1 niekon-
sumpcy.inycli i odnosi je do łącznej war-

tości zakupu towarów przez ludność. Dla
uniknięcia nieporozumień w konfronto-
waniu podawanych przeze mnie liczb
z liczbami w artykule Cz. Niewadziego
należy namiętać. że na ogólne pojęcje
usług dla ludności oraz towarów dla
ludności składają się, obok usług i towa-
rów konsumpcyjnych 7n'iczonych przeze
mnie do spożycia również usługi i to-
wary nipkonsnmnrv.jne, nie stanowiace
składników spożycia. Są to usługi pro-
dukcyjne świadczone dla rolnictwa
i innych jednostek gospodarki nie-
uspołecznionej oraz usługi o charak-
terze inwestycvjnym. Analogiczna u-

waga odnosi sie do towarów, których
część zakupywana jest przez ludność z

przeznaczeniem na cele bieżącej pro-
dukcji oraz na cele inwestycyjne. Po-
nadto spożycie artykułów obejmuje
zakup towarów konsumpcyjnych oraz

wartość spożycia naturalnego -produktów
rolniczych. Zatem w spożyciu przez lud-
ność udział usług konsumpcyjnych oraz

ich dynamika kształtują się nieco Ina-
czej niż to wynika z artykułu Ćż. Nte-
wadzlego.
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PIERWSZE
w historii międzynaro-

dowych poznańskich imprez han-

dlowych — stwierdził minjster
Handlu Zagranicznego, TADEUSZ
OLECHOWSKI, podczas uroczysto-
ści otwarcia TAKONU — Targi Kon-
sumpcyjne stanowią jeden z prze-

jawów troski, jaką przywiązuje kie-
rownictwo partii i rządu do stałego
podnoszenia stopy życiowej ludno-
ści przez wzbogacanie zaopatrzenia
rynku zarówno drogą rozszerzenia
produkcji własnej, jak i zwiększo-
nego importu...

Cel TAKONU był więc oczywisty:
targi te mają się przyczyhiać przede
wszystkim do zwiększenia wymiany
towarów konsumpcyjnych, nawiązy-
wania różnorodnych form współpra-
cy kooperacyjnej między firmami za-

granicznymi a producentami krajo-
wymi oraz pośrednio oddziaływać na

tych ostatnich do systematycznego
podnoszenia poziomu produkcji.

Część organizatorów TAKONU ży-
wiła jednakże obawy, czy cele te

zostaną spełnione, czy w praktyce
TAKON zda egzamin. Wydzielenie
z czerwcowych, wielobranżowych
MTP artykułów konsumpcyjnych
pozwoliło na ponad 2-krotne zwię-
kszenie ekspozycji tych artykułów
na wrześniowych targach- Ale czy
nie przekształci śię TAKON w je-
szcze jedną WYSTAWĘ, których w

tym okresie bardzo dużo Organizuje
się w Europie i poza nią? Czy znaj-
dą handlowcy czas na TAKON? Czy
TAKON nie sprowadzi się tylko do

reklamowej ekspozycji, bez żadnego
praktycznego znaczenia dla handlu?

Do dyrektora „Polcoopu" usiłowa-
łem dostać się trzykrotnie. Spotka-
łem mgr J. Jaroszyńskiego dopiero
późnym wieczorem na cocktailu w

pawilonie RWPG.

„— Myślałem, że w ciągu całych
targów będę miał w ogóle kilka-
naście rozmów z handlowcami za-

granicznymi. A tu już pierwszego
dnia odbyłem ponad 20 konferencji
handlowych. TAKON jest dla bran-

ży rolno-spożywczej nieco spóźnio-
ny. A jednak... Anglicy i Niemcy
z NRF interesują się np. naszą no-

wością — dżemem z dyhi i jabłek.
Włosi i Niemcy ziemniakami. Dalej
wzrasta zainteresowanie królikami w

tuszkach — sprzedajemy ich aktu-
alnie ok. 1400 ton rocznie — nie jest
to produkt popularny .na rynku kra-

jowym, za granicą cieszy się powo-
dzeniem... Musimy pomyśleć o pro-
dukcji euroglasów (owalne słoiki),
które będą już niedługo obowiązko-
wym opakowaniem na rynku NRF...

Innego znów wieczoru rozmawiam
z Włochem, dr Vittorio Granito.

Wpadł na pomysł — po obejrzeniu
polskiego pawilonu, meblowego — że

moglibyśmy wspólnie zdobywać ryn-
ki trzecie. Jak? Szereg polskich me-

bli — stwierdził — cechuje orygi-

nalność I wysoka funkcjonalność.
Włosi natomiast — reklamuje —

słynni są z tego, że ona ją kapitalne
pomysły dekoracyjne, i są naprawdę
dobrźy w uatrakcyjnianiu wyrobów.
Polskie -męble z włoskim wykończe-
hiem zrobiłyby furorę na rynkach
światowych...

Tego typu rozmów odbyłem wie-
le, zarejestrowałem kilkanaście po-
mysłów. Jedne były realne, inne

mniej, jedne korzystne dla nas, dru-

gie naciągane pod jakiś tam cudzy
interes...' Ale czasem z najdziwacz-
niejszych pomysłów wyciągnąć mo-

żna praktyczne wnioski i rozwią-
zania.

Nie tylko Ja odniosłem wrażenie,
że TAKON stał się imprezą, gdzie
nie wystawiano lecz handlowano.
Ńasi handlowcy oszacowali, że dzien-
nie przeprowadzają ok. 500 rozmów
handlowych. Nic dziwnego — ucze-

stniczyło w TAKONIE 1500 firm z

36 krajów Europy, Azji, Afryki, A-

meryki Północnej I Południowej. Na
targach obecnych było ponad 2200

kupców z krajów socjalistycznych,
zachodnich i Trzeciego Świata. Wło-
si chcą wybudować drugi olbrzymi
pawilon, Rosjanie zapowiedzieli, że

przywiozą na drugi rok znacznie
więcej zabawek, które przecież w

ZSRR produkuje aż 691 fabryk; rów-
nież przedstawiciele NRD, Mongo-
lii, firm francuskich i indyjskich za-

powiedzieli powiększenie ekspozy-
cji..."

Również nasz handel wewnę-
trzny potraktował poważnie poznań-
skie targi TAKON — 73 .

— Nasze ministerstwo — powie-
dział mi jeszcze przed targami I-szy
zastępca Ministra HWiU, EDWARD
WISZNIEWSKI — ponosi odpowie-
dzialność za zaopatrzenie rynku we-

wnętrznego, w pierwszym rzędzie w

towary służące zaspokajaniu potrzeb
ludności. W naszym obrocie dostawy
z importu stanowią obecnie 7,5 proc.,
ale jeszcze przed kilku laty stano-

wiły zaledwie 8,4 proc. ...Chociaż u-

dział dostaw towarów z importu nie

jest wysoki w stosunku do całości
obrotów, to w niektórych branżach
odgrywa istotne znacźenie w zaspo-

kajaniu potrzeb ludności...

Ministerstwo Handlu Wewnętrzne-
go i Usług przysłało na „TAKON-73"
kilkudziesięcioosobową grupę eks-
pertów — z poszczególnych central
handlowych. W oparciu o Ich opinie
jednostki handlu zagranicznego do-

konywać miały zakupów. Ponadto
zórganizowano szereg „wycieczek"
pracowników handlu wewnętrznego
(zwłaszcza tych szeregowych), by
mogli zapoznać się z poziomem

oraz płyt azbestowo-cementowych za

4,6 min zł dew. Z NRD „Varimex"
zakupił artykuły fotochemiczne a

„Universal" znaczną ilość instrumen-
tów muzycznych. Z NRD sprowa-

dzimy też kolejną, dużą partię za-

bawek politechnicznych. Ze Związku
Radzieckiego sprowadzimy również

partię takich zabawek. Podpisaliśmy
też porozumięnle na import zegar-

ków szwajcarskiej firmy „Venicar",
które będą znacznie tańsze niż do-

tychczas Importowane z tego, kraju.
„Agros" zawarł umowę z amerykań-

ANDRZEJ NAŁĘCZ-}AWECKI

światowym w poszczególnych bran-
żach.

Nie tylko atmosfera TAKONU

Awiadczyła o dużym zainteresowaniu

się handlowców zagranicznych pol»
skim rynkiem. Świadczą o tym rów-

nież wyniki poznańskiej imprezy.
Wysokość obrotów na TAKON-73

przeszła oczekiwania. Zawarte przez

Polskę na TAKONIE-73 umowy

eksportowo - importowe wyrażają
się kwotą ponad 560 min złotych
dewizowych. Sprzedaliśmy ' towary
na sumę ok. 270 min zł dewizowych,
a zakupiliśmy za 290 min zł dew.

towary konsumpcyjne.

Co kupiliśmy? Zawarto kilkadzie-

siąt kontraktów — przodowały Cen-

trale „Uniwersał"; „Hortex", „Ciech"
i „Rolimpex". Wymieńmy tylko kilka

najciekawszych zakupów. „ Skórim-

pex" podpisał kontrakt na import
sztucznej skóry na potrzeby prze-

mysłu obuwniczego. Z Indii spro-

wadzimy też znaczną'ilość galanterii
skórzanej. „Minex" zawarł kontrakt

z radzieckim „Raźnoj eksportem" na

import cementu za 6,6 min zł dew.

TAKONIE-73 sprawom wymiany to-

warów i kooperacji w przemysłach
produkujących na rynek między Pol-

ską a RWPG. Zorganizowano nawet

specjalny pawilon „ POLSKA w

RWPG" .7 '

Jesti wiele powodów, by sprawie
dalszego rozszerzenia współpracy w

RWPG poświęcić dużo uwagi. Na

samym „TAKONIE-73" przekonaliś-
my się, że rynek RWPG ma dla nas

pierwszoplanową rolę. W naszym

imporcie (w Poznaniu) zdecydowa-
nie pierwsze miejsce zajmuje nasz

sfeą firmą ijPhillip Morris" na pro»

dukcję l sprzedaż w Polsce papie-
rosów Malboro — będzie Je podob-
no można kupić Już w grudniu br.

A co sprzedaliśmy? „Coopexim-
- Cepelia" sprzedał do Wielkiej Bry-
tanii 1 Francji wyroby wiklinowe

I meble ludowe za 560 tys. zł dew,
„Universal" eksportuje do Rumunii

żyletki „Polsilver" za 700 tys. zł dew.,
a także do NRD 1 ZSRR. „Minex"
sprzedał porcelanę do Francji,
„Ciech" — farmaceutyki do Czecho-

słowacji, „Hortex" — dżemy do Ja-

ponii, „Uniwersał" — dużą partię
sprzętu sportowego do NRD I Wę-
gier. Ponadto wyeksportujemy: do

Węgier maszyny do szycia, rowery

i lodówki do CSRS, piwo, wódkę
i nasiona do Rumunii i NRF, mro-

żone owoce I warzywa do Berlina

Zachodniego. Zawarto też umowę z

amerykańską firmą na dostawę do

USA konserw rybnych. Itd. itd.

Większość transakcji przypada na

kraje socjalistyczne. W ogóle nie-

zwykle dużo uwagi poświęcono na

największy partner handlowy —

Związek Radziecki, w którym zaku-

piliśmy towarów konsumpcyjnych za

64 min zł dewizowych. .

Powiedzmy sobie szczerze — za-

równo rynek radziecki jak i.poten-
cjał przemysłowy stwarzają możli-

wości niezwykle korzystne do roz-

wijania zarówno Importu jak. 1 eks-

portu do naszego .wschodniego są-

siada.

Związek Radziecki — powiedzie-
li nam w Poznaniu towarzysze ra-

dzieccy — realizuje aktualnie naj-
większy program budownictwa no-

wych zakładów przemysłu lekkiego
1 spożywczego. W latach 1970—1975

oddane zostanie do eksploatacji 500

obiektów. Nakłady na te Inwesty-
cje wyniosą 8,7 mld rubli, czyli zo-

staną zwiększone dwukrotnie w po-

równaniu z poprzednią pięciolatką.

W Polsce wystąpiła też duża dy-
namika rozwoju przemysłów produ-
kujących (co też było jednym z po-

wodów zainteresowania zagranicz-
nych handlowców) na rynek. Świad-

czyć o tym może m. in. fakt, ie w

okresie 1970—1973, nakłady dewizo-

we na import maszyn i urządzeń dla

tych działów gospodarki, których
produkcja prawie w całości prze-

znaczona jest ńa zaspokojenie po-

trzeb ludności wzrasta z 804 min zł

dew. do 2012 min zł dew.; a więc
dokładnie 2,5-krotny wzrost w cią-
gu 3 lat.

Ale nie tylko w Polsce czy ZSRR

dynamicznie rozwijane są przemy-

sły produkujące na ryriek. Również

pozostałe kraje RWPG poczyniły w

tym względzie duży wysiłek. Dlate-

go też — dysponując coraz nowocze-

śniejszymi towarami — kraje RWPG

systematycznie dążą do wzrostu wza-

jemnej wymiany towarów, do koope-
racji produkcyjnej.

TAKON był też okazją do porów-
nania polskiej oferty eksportowej z

ofertami innych krajów. Porówna-

nie to wypadło różnie w poszcze-

gólnych branżach. Dużym powodze-
niem cieszyły się rowery („Romet"
uzyskał tytuł „Mister eksportu-73"
przyznawany przez Polską Telewi-

zję i Polską Izbę Handlu Zagranicz-
nego), mrożonki przemysłu owóco-

wo-warzywnego (wicemister ekspor-
tu), płaszcze z poznańskiej „Modeny"
(tytuł „Juniora eksportu"), a także

powiększalniki „Krokus^' z PZO, czy

np. torby skórzane ze spółdzielni
„Plastyk" w Elblągu.

Zwiedzający „TAKON-73 " premier
P.' Jaroszewicz powiedział dzienni-

karzom:

Na podstawie tego, co widzie-

liśmy, można stwierdzić duży postęp
w produkowanych przez nasz. prze-

mysł towarach rynkowych. Oznacza

to, że stać nas na więcej, a rów-

nocześnie — iż to, co dotychczas
osiągnęliśmy w tej dziedzinie nie

może zadowalać; tym bardziej, że

przemysł dał dowód, iż potrafi opa-

nować w szybkim tempie produkcję
nowych asortymentów. Jest to prze-

de wszystkim efekt zakupu nowo-

czesnych maszyn, budowy od pod-
staw wielu zakładów, korzystania z

nowych technologii własnych i im-

portowanych. Jest to naturalnie bar-

dzo skomplikowany i wcale nietani

proces. Obserwujemy dobry początek
tego procesu; powtarzam jeszcze raz

z naciskiem: dobry początek" .

Z KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

Stidowniczy program ZSRR

W ZSRR przygotowywana jest
prawdziwa ofensywa w Sadowni-

ctwie, która poważnie zmieni udział

tego kraju, a tym samym i całego
obszaru RWPG, w światowych zbio-
rach owoców. Dotyczy to szczegól-
nie jabłek.

Dziś np. kapitalistyczne kraje Eu-

ropy, produkują z górą dwa razy
więcej jabłek -niż kraje RWPG, li-

czące więcej mieszkańców. Wynika
to głównie ze stosunkowo niskiej
produktywności sadów w krajach so-

cjalistycznych. Na ten problem kła-
dzie obecnie szczególny nacisk rol-
nictwo ZSRR, a także innych krajów
RWPG, opracowując długofalowe
plany rozwoju sadownictwa. .

W Związku Radzieckim na rozwój
sadownictwa przeznacza się w bie-

żącej pięciolatce 2,5 miliarda rubli.
W ciągu najbliższych 8—10 lat po-
winien tam nastąpić co najmniej 3-
- krotny wzrost produkcji owoców.

(L)

Wykorzystanie surowców
wtórnych w NRD

W przemyśle stalowym NRD u-

dział surowców wtórnych w ogólnym
rocznym zużyciu surowców stanowi
70 proc., w przemyśle papierniczym
— 35 proc., włókienniczym — 10

proc.

Z powstających w ciągu roku w

przemyśle energetycznym około 12

min ton popiołów 1,5 min ton znaj-
duje zastosowanie przede wszystkim
w górnictwie oraz w przemyśle ma-

teriałów budowlanych. Znaczne iloś-
ci popiołów są zużywane do utrwa-

Uwaga!

lania/hałd, I rekuljtywacj i. powierzch-
ni wyeksplotowanych przez górnic-
two.

Wtórnie wykorzystuje się w NRD
duże ilości o^jów. Z gospodarczego
punktu wid-3nia bardzo korzystne
jest również zużytkowanie złomu.

Zużycie 1000 ton złomu staliwnego
pozwala na zmniejszenie o około 1500
ton importu rudy i 200 ton koksu. (L)

Węgierski handel licencjami
Jako jeden z nielicznych krajów

w Europie Węgry mają dodatni bi-
lans handlu licencjami i dokumen-
tacją. W ub.roku całkowita wartość
importu licencji, patentów i „know-
- how" wyniosła 86 min forintów, na-

tomiast eksport — 160 min forin-
tów.

Bilans ten jest dla Węgrów wy-
raźnie dodatni w wymianie z in-

nymi krajami socjalistycznymi —

obroty w tej dziedzinie z krajami
kapitalistycznymi zamknęły się w

ub. roku niewielkim saldem ujem-
nym.

Największymi odbiorcami węgier-
skiej myśli technicznej są: NRD, Cze-

chosłowacja, Algieria i Związek Ra-
dziecki.

W ostatnich czterech latach war-

tość węgierskiego handlu zagranicz-
nego licencjami i dokumentacją
wzrosła przeszło siedmiokrotnie. (L)

Maszyny włókiennicze z CSRS

W Irlandii Północnej dobiegają
końca prace przy budowie wielkie-

go obiektu przemysłu tekstylnego, z

którym pracować będzie 600 czecho-
słowackich maszyn tkackich. Podob-

Uwaga!

DYREKTORZY PRZEDSIĘBIORSTW
I SZEFOWIE SŁUŻR ZAOPATRZENIOWYCH
Nie omijajcie okazji — dodatkowy zysk — racjonalną gospodarkę

daje współpraca z Państwowymi Magazynami Usługowymi
w Warszawie

które prowadzą w działalności pozaplanowej zagospodarowywanie
okresowo wolnych powierzchni magazynowych na terenie całego
kraju na warunkach odpłatności.
Zgłoszenia wolnych powierzchni magazynowych do zagospodaro-
wania przyjmuje oraz udziela wszelkich informacji

Dział Handlowy PMU
telefon 21-66 -44

29-96-66
telex 83-30-34
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ne zakłady, również wyposażone w

maszyny z CSRS, budują specjaliści
czechosłowaccy na Węgrzech. Licen-

cje na produkcję urządzeń tkackich
z CgRS zakupiły m.in. firmy japoń-
skie i amerykańskie. Czechosłowa-
ckie maszyny tkackie dobrze zdają
egzamin w Wielkiej Brytanii i w

Polsce; wiele z nich pracuje w prze-

myśle włókienniczym ZSRR, Francji,
NRF, Belgii i krajów Ameryki Ła-
cińskiej.

Ostatnią nowością czechosłowac-

kiej branży włókienniczej, która
zdobyła sobie uznanie tak na rynku
krajowym, jak i za granicą są wy-

sokowydajne przędzarki bezwrzecio-
nowe.

Produkcja czechosłowackiego
przemysłu maszyn włókienniczych
zwiększyła się w ostatnim dziesię-
cioleciu 3-krotnie. (L)

Bułgarzy budujq za granicq

Bułgarscy budowniczowie, którzy
już od dziesięciu lat wznoszą liczne
obiekty w Iraku, zakończyli tam o-

statnio budowę systemu nawadniają-
cego, który zasili wodą około 40 tys.
ha ziem uprawnych. Do końca bieżą-
cego roku będą prowadzone roboty
przy budowie linii kolejowej. Bułga-
ria współpracuje w dziedzinie bu-
downictwa z wieloma krajami. Obec-
nie w trakcie budowy znajdują się
m.in. zakłady petrochemiczne w Sy-
rii, teatr w Lagos, lotnisko w Tripo-
lisie. osiedla mieszkaniowe w NRF.
Przewidziana jest budowa przedszko-
la w Hanoi i szkoły zawodowej w

Bangladesz, budynku ambasady w

Ułan-Bator, a także 16 poliklinik w

Libii.
Działalność bułgarskiego przedsię-

biorstwa „Technoexportstoj" obej-
muje także prace projektowe i ba-
dania geologiczne. W niektórych
miastach Libii, Tunisu, Maroka, Al-

gierii, Nigerii pracują specjalne buł-
garskie biura projektowe. (L)

Turystyczne dochody Jugosławii
Opierając się na wynikach ekono-

micznych pierwszej części tegorocz-
nego sezonu turystycznego, władze
jugosłowiańskie spodziewają się, iż
rok bieżący przyniesie Jugosławii
wpływy co najmniej 600 milionów
dolarów.

Po przejściowvm osłabieniu tem-

pa przyrostu przyjazdów turystów
z krajów socjalistycznych w roku
bieżącym notuje się ich liczbę więk-
szą o 15 proc. niż w roku ub.

Jak równocześnie podaje jugosło-
wiańskie Towarzystwo Turystyczne,
w roku 1972 Jugosławianie wydali
poza krajem ponad 200 milionów
dolarów. Dodatni bilans wynosi więc
400 min dolarów. (SK)

HANDEL
ANICZNY

HRL
TYGODNIK

„E konomiczeskaja
Gazieta" zamieścił niedawno
(Nr 40) interesujący artykuł po-

święcony handlowi zagranicznemu
Chińskiej Republiki Ludowej. Poni-
żej publikujemy jego omówienie:

Sytuacja społeczno-ekonomiczna
Chin jest dziś niezwykle skompli-
kowana i pełna sprzeczności. Brak

wewnętrznej równowagi gospodar-
czej odbija się wyraźnie na ekono-
micznych powiązaniach z zagranicą.
Sądząc z informacji prasy zachod-

niej handel zagraniczny Chin rośnie
powoli. Średnioroczne tempo wzro-

stu obrotów w okresie 1961—1972

wyniosło ok. 3 proc., podczas
gdy w okresie 1951—1960, to

znaczy wówczas, gdy ChRL aktyw-
nie współpracowała z krajami so-

cjalistycznymi, tempo to wynosiło
12,6 proc. W 1972 roku udział Chin
w handlu światowym kształtował się
na poziomie 0,7 proc., wobec 1,5 proc.
w roku 1960.

Analiza danych pokazuje, że Chiny
dokonały reorientacji swych kon-
taktów gospodarczych z zagrani-
cą na rzecz rynku kapitalistycz-
nego. W 1972 roku handel z

krajami kapitalistycznymi wzrósł 3,4
raza w porównaniu z rokiem 1959,
podczas gdy wymiana z krajami so-

cjalistycznymi zmniejszyła się nie-
mal 2,4 raza.

Wiadomo, że w latach 50-tych han-
del ChRL z krajami socjalistyczny-
mi rozwijał się dynamicznie. W 1959
roku stanowił on niemal 70 proc.

globalnych chińskich obrotów z za-

granicą. Działo się tak wówczas, gdy
USA i inne mocarstwa imperialisty-
czne prowadziły wobec ChRL poli-
tykę blokady ekonomicznej. Wzaje-
mnie korzystna współpraca gospo-
darcza z obozem socjalizmu nie o-

graniczała się do handlu. Związek
Radziecki udzielił Chinom na dogo-
dnych warunkach kredytów na o-

gólną sumę 1,8 mld rubli. Z pomo-
cą ZSRR zbudowano w Chinach ok.
250 zakładów przemysłowych, które

stały się zalążkiem rozwoju wielu

nowych gałęzi przemysłu. Znacznej
pomocy w tworzeniu i rozbudowie

chińskiego przemysłu udzieliły także
i inne kraje socjalistyczne.

Jednak na początku lat 60-tych
kierownictwo pekińskie wzięło kurs
na gwałtowne zahamowanie współ-
pracy z krajami socjalistycznymi.
Znacznie Zmniejszyły się rozmiary
wzajemnego handlu; dotyczy to

zwłaszcza handlu chińsko-radziec-

kiego. Wartość wymiany pomiędzy
ChRL i krajami socjalistycznymi
spadła z 3 mld dolarów w 1959 roku
do 1,25 mld dolarów w roku 1972

(22 proc. całości handlu ChRL).
W wielu przypadkach chińskie

kierownictwo usiłowało wykorzystać
więzi ekonomiczne jako formę na-

cisku na niektóre kraje socjalistycz-
ne. Przykładem mogą tu być stosun-
ki chińsko-mongolskie. Po tym, jak
Mongolska Republika Ludowa potę-
piła awanturniczą politykę Pekinu,
Chiny niemalże zaprzestały handlu
z Mongolią. Przerwano pomoc w bu-
dowie obiektów przemysłowych, wy-
cofano chińskich specjalistów. W re-

zultacie Mongolia poniosła straty
sięgające kilkuset milionów rubli.

W ostatnich latach w wyniku re-

orientacji .polityki chińskiej poważ-
nie rozszerzył się handel Chin z wy-
soko rozwiniętymi krajami kapita-
listycznymi. Bilans tego handlu jest
dla Chin chronicznie ujemny. W osta-
tnich pięciu litach (1968—1972) de-

ficyt ten osiągnął wielkość niemal
3. mld dolarów, z tego w 1972 roku
około 550 min dolarów.

Pierwszym partnerem handlowym
jest dziś Japonia, na którą przypada
ok. 20 proc. całości chińskich obro-
tów towarowych z zagrariicą (1,1 mld

doi.) . Japonia dostarcza ChRL głów-
nie maszyny i urządzenia, nawozy
sztuczne, wyroby metalowe. W za-

mian otrzymuje surowce, żywność,
tkaniny i inne wyroby przemysło-
we powszechnego użytku.

16 proc. chińskiej wymiany han-
dlowej przypadało w 1972 roku na

kraje Wspólnego Rynku, spośród
których najważniejsi partnerzy to
NRF (270 min doi.) i .Francja (165
mlh doi.) . Od czasu nawiązania w

19^0 roku stosunków dyplomatycz-
nych znacznej aktywizacji uległ han-
del chińsko-kanadyjski. Wartość

wzajemnych obrotów przekroczyła w

ub. roku 300 min doi.

92 min doi. wyniosły w 1972 roku

obroty między ChRL i USA. W przy-
szłości przewidywany jest dynamicz-
ny wzrost tego handlu. W ub. r.

Stany Zjednoczone dostarczały Chi-
nom głównie pszenicę, kukurydzę,
bawełnę, soję i tytoń. Zgodnie z

wcześniej podpisanymi kontraktami
do końca 1973 roku USA dostarczą
do ChRL 5 samolotów Boening —

707.

Wa^ny element zagranicznej poli-
tyki gospodarczej Chin stanowią sto-
sunki z krajami rozwijającymi się.
Jednakże fakty świadczą o tym, że

gdy w grę wchodzą wielkomocar-
stwowe interesy maoistów, interesy
krajów rozwijających się schodzą na

plan dalszy. Slogany o przykładowym
poparciu dla ruchów narodowo-wyz-
woleńczych nie przeszkadzają w

rozwoju kontaktów gospodarczych z

rasistowskimi reżimami RPA i Po-

łudniowej Rodezji.
W okresie 1960—1972, według ocen

prasy zachodniej, handel ChRL z

krajami - rozwijającymi się wzrósł

tylko o 2,3 raza. Ich udział w ca-

łości chińskiego handlu zagranicz-
nego wynosi ok. 20 proc. „ Gdyby
nie było Hong-Kongu, to Pekin mu-

siałby go wymyślić" — z takim
stwierdzeniem można się spotkać w

prasie zachodniej. Odpowiada ono

na pytanie, dlaczego ha terytorium
ChRL wciąż jeszcze istnieje kolonia

angielska. Hong-Kong, podobnie jak
portugalska kolonia Makao stanowi
dla ChRL swego rodzaj u źródło uzy-
skiwania walut wymienialnych. W
koloniach tych Chiny sprzedają, czę-
sto po dumpingowych cenach zna-

czne ilości spożywczych i przemy-
słowych towarów konsumpcyjnych.
Otrzymane środki służą pokrywaniu
deficytu w handlu z krajami kapita-
listycznymi.

Zagraniczna polityka ekonomicz-
na ChRL, podporządkowana jest o-

siągnięciu wielkomocarstwowych ce-

lów Pekinu. Stąd też obiektywnie
istniejące gospodarcze zainteresowa-
nie rozwojem kontaktów z krajami
naszego obozu jest hamowane, mimo
iż przynosi to szkodę interesom sa-

mego narodu chińskiego.

Opracował: A. L.
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TRVBUNA CZYTELNIKÓW

w OBRONIE CZYNNIKÓW
SUROWCOWO-
ENERGETYCZNYCH

KILKA
miesięcy temu na łamach

„Życia Gospodarczego" opubli-
kowałem artykuł dotyczący

szynników surowcowo-energetycz-
nych1). W artykule tym postulowa-
łem, aby te czynniki, ze względu na

ich duże znaczenie ekonomiczne,
włączyć do teorii wzrostu gospodar-
czego, zwłaszcza do tej, która jest
prezentowana w najnowszych pod-
ręcznikach ekonomii politycznej so-

cjalizmu i wykładana w wielu uczel-
niach państwowych.

Przeciwko tej propozycji z całym
impetem wystąpił Cezary Józefiak8).

Jeśli pominąć zjadliwość 1 aluzje
natury osobistej, które w nauce ni-

czego przecież nie rozwiązują, to me-

rytoryczną argumentację C. Józefia-
ka można by ująć w czterech punk-
tach.

Po pierwsze, C. Józefiak dowodzi,
że surowce, paliwa i energia krążąc
po gospodarce, do sfery wytwarzania
dóbr finalnych nie docierają w swo-

jej materialnej postaci, lecz są tam

reprezentowane przez pracę żywą
wydatkowaną przez producentów
owych surowców, paliw i energii.
„Zamiast sformułowania: do wypro-
dukowania pary butów potrzeba x

godzin pracy szewca i pół kilogra-
ma skóry — pisze C. Józefiak — po-
wiada się: do produkcji pary butów

potrzeba x godzin pracy szewca, y

godzin pracy garbarza, z godzin pra-

cy hodowcy itd... "

Tym stwierdzeniem rozwiązuje On

cały problem surowcowo-energetycz-
ny i przestaje się troszczyć o zaopa-
trzenie gospodarki narodowej w

przedmioty pracy w ich postaci na-

turalnej. Jednakże w praktycznej
działalności gospodarczej za pomocą

takiej wręcz komicznej argumenta-

cji problemu surowcowo-energetycz-
nego rozwiązać się nie da.

Wbrew zapewnieniom C. Józefia-
ka wszyscy w naszym kraju wiedzą,
że każde finalne dobro materialne

wymaga zużycia określonej ilości

przedmiotów pracy w ich postaci na-

turalnej. Para butów w zależności od
rozmiaru i fasonu wymaga zużycia
200—800 cm1 skóry miękkiej, garni-
tur — nawet ten, który nosi C. Jó -

zefiak — około 3 m materiału. Prze-

ciętna obrabiarka pochłania u nas

1460 kg stali. Jest to, notabene, kil-

kakrotnie razy więcej niż w krajach
wysoko rozwiniętych. Faktu tego w

działalności gospodarczej zlekcewa-

żyć nie można.

Bez zastosowania paliw i smarów
w ich bezpośredniej ciekłej posta-
ci, którymi tak pogardza C. Józefiak,
również nie powstaną dobra finalne.
Powinien On przecież wiedzieć, że
niedostatek tych smarów i paliw do-

prowadził już w rozwiniętych kra-

jach kapitalistycznych do kryzysu e-

nergetycznego i coraz bardziej za-

graża dynamice rozwoju gospodar-
czego Stanów Zjednoczonych, Japo-
nii i innych rozwiniętych krajów ka-

pitalistycznych.
Zanim się C. Józefiak zdecydował

na swoją niefrasobliwą filipikę, po-
winien był również uwzględnić fakt,
że jednym z natrudniejszych proble-
mów, z którym się zetkniemy w

trakcie realizacji planu perspekty-
wicznego będzie właśnie dostarcze-
nie naszej gospodarce narodowej od-

powiedniej ilości surowców i paliw,
zwłaszcza paliw ciekłych.

W konkluzji można więc stwier-

dzić, że podstawowy argument mo-

jego Oponenta jest jednocześnie je-
go podstawowym błędem. Sztucznie
oderwał On bowiem pracę producen-

tów surowców od materialnych wy-
ników tej pracy. Gdybyśmy chcieli

skorygować Jego błędne stwierdze-

nie, to powinno ono brzmieć nastę-
pująco: do wyprodukowania pary
butów potrzeba x godzin pracy szew-

ca i pół kilograma skóry, zawiera-

jącej y godzin pracy garbarza, z go-
dzin pracy hodowcy itd.

Drugim argumentem C. Józefiaka
jest ironiczne stwierdzenie, że Iskra
w swojej propozycji „nie nawiązuje
do teorii, tylko skromnie uogólnia
praktykę". W intencji Autora powyż-
szego stwierdzenia słowo „skromnie"
oznacza oczywiście nieskromnie. Tu-

taj muszę się istotnie przyznać, że

mój stosunek do praktyki gospodar-
czej jest ze wszech miar pozytywny,
albowiem praktyka — niezależnie od

tego, czy dzieją się w niej rzeczy do-

bre, czy złe — jest głównym źród-
łem inspiracji teoretycznej. C . Józe-
fiak zna przecież owo lapidarne i

powszechnie przyznawane twierdze-

nie, że teoria jest właśnie uogólnie-
niem praktyki. Z lekceważącym sto-

sunkiem do praktyki gospodarczej
zgodzić się więc nie mogę.

Nawiązywanie zaś do już istnieją-
cej teorii, o czym mówi C. Józefiak
może być bardzo różne. Można do

niej na przykład nawiązywać w taki

sposób, że z trzech cudzych prac two-

rzy się czwartą własną. Taka posta-
wa „badawcza" mnie istotnie nie od-

powiada. Można również chwytać się
kurczowo poglądów i formuł, które

wyrażają określony etap rozwoju
teorii, lecz na innych etapach wy-
magają modyfikacji, bądź też uzu-

pełnienia. I w tym punkcie nasze

drogi z C. Józefiakiem rozchodzą się.
Na teorię wzrostu gospodarczego w

socjalizmie patrzy On bowiem jako
na teorię już ukształtowaną, jako na

teorię kompleksową. Twórcą tej
kompleksowej teorii wzrostu gospo-
darczego w socjalizmie jest -według
Niego Michał Kalecki.

Oryginalna wypowiedź C. Józefia-
ka w tej sprawie, zaczerpnięta z je-
go wcześniejszego artykułu, brzmi

następująco: „...teorię wzrostu gospo-
darki socjalistycznej Michała Kalec-

kiego można uznać za kompleksową"
(podkreślenie — I .W.)3). Gdyby po-

wyższa ocena była słuszna, to eko-
nomiści istotnie nie mieliby w tej
dziedzinie nic do powiedzenia. Tę
kompleksową teorię należałoby tylko
konsekwentnie stosować w praktyce
oraz powielać i rozpowszechniać.
Wszelkie próby zmierzające do jej
rozszerzania, pogłębiania, uzupełnia-
nia, czy też zmodyfikowania pozba-
wione byłyby wówczas podstaw.

Jednakże wykładnia teorii Micha-
ła Kaleckiego zaprezentowana przez
C. Józefiaka jest całkowicie błędna.
Błędność jej polega przede wszyst-
kim na tym, że jest zaprzeczeniem
wykładni samego Kaleckiego. W

przedmowie do swojej pracy Michał
Kalecki stwierdził: „Teoria wzrostu

gospodarki socjalistycznej jest — a

jeśli jeszcze nie jest, to będzie —

oddzielną dyscypliną, obszerną i

skomplikowaną. Ja zaś koncentruję
się w tej pracy na kilku zasadniczych
i stosunkowo prostych zagadnie-
niach"4).

Michał Kalecki oświadczył więc tu

niedwuznacznie, że to co stworzył
stanowi zaledwie część obszernej i

skomplikowanej całości. C. Józefiak
sili się zaś dowieść, że owa cząstka
jest już kompleksowo opracowaną

całością. W tej sprawie opowiadam
się za Kaleckim. Cezaremu Józefia-
kowi radziłbym natomiast zastano-

wić się nad wypowiedzą Edwarda Li-

robołron
Mamy go!
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Właściwy stosunek szczególnie pomiędzy racjonaliza-
cją procesów a niezbędną techniką przyrządową dzię-
ki zestawowi komputerowemu małego typu . ».RS 4200.

A do tego wstępnie opracowane programy i projekty
z zakresu techniki zastosowań — dla Waszych przed-
sięwzięć w dziedzinie automatyzacji.

Niezawodność, elastyczność układu i ekonomicznie ko-

rzystne proporcje między ceną a efektywnością — oto

cechy wielkości — cechy zestawu komputerowego ma-

łego typu KRS 4200.

Powinniście zasięgnąć konsultacji.

Zestaw komputerowy małego ty-
pu KRS 4200

z urządzeniami peryferyjnymi ro-

dziny komputerów ROBOTRON
4000.

Długość słowa 16 bitów.

Pojemność pamięci 4, 8, 10 tysię-
cy słów.
Czas cyklu 1,3 ns

Szybkość operacji 74 000 op/s
I 22-0

pińskiego, który stwierdził, że Ka-
lecki jak prawie każda Indywidu-
alność miał nie tylko swoich ucz-

niów i zwolenników, lecz zapewne 1

epigonów"5).
Wszystko to nie oznacza, oczywi-

ście, że do istniejącej literatury teo-

retycznej nawiązywać nie należy.
Problem tylko polega na tym, do ja-
kiej literatury i w jaki sposób. W

swojej wypowiedzi na temat czynni-
ków surowcowo-energetycznych na-

wiązałem bezpośrednio do podstawo-
wych założeń metodologicznych kla-

sycznej literatury marksistowskiej.
„ Jakiekolwiek byłyby społeczne for-
my produkcji — pisał K. Marks —

robotnicy i środki produkcji zawsze

pozostają jej czynnikami"8). Innymi
słowy Marks twierdził, że wśród

podstawowych czynników produkcji
znajdują się: „...sama praca, jej
przedmiot i środki'").

Przedmioty pracy (surowce, pali-
wa, energia itd.) są więc u Marksa

autonomicznym i pełnowartościo-
wym czynnikiem produkcji. Ten
marksowski punkt widzenia na czyn-
niki produkcji rozwijał i wzbogacał
u nas Oskar Lange.

Surowce — pisał między Innymi
O. Lange — ...dzielimy na materiały
podstawowe i materiały pomocnicze.
Pierwsze po przekształceniu w pro-

cesie pracy wchodzą do produktu ja-
ko główna jego zawartość material-

na albo jego główne źródło, z któ-

rego zawartość materialna produktu
powstała (np. surówka żelaza I złom

przy produkcji stali; skóry miękkie
i twarde przy produkcji obuwia; ba-

wełna, wełna i len przy produkcji
wyrobów włókienniczych, węgiel
przy produkcji koksu lub gazu

świetlnego; ropa naftowa przy pro-

dukcji benzyny). Drugie zaś stano-

wią dodatki do materiału podstawo-
wego, służące do nadania produkto-
wi pewnych określonych właściwo-

ści (np. farby przy produkcji wyro-

bów włókienniczych, politura przy

produkcji mebli)"8).

W świetle przytoczonych wypowie-
dzi nie ja więc jestem autorem tezy
o potrzebie uwzględniana przedmio-
tów pracy wśród podstawowych
czynników produkcji. Ja tylko za-

proponowałem pewien sposób ich in-

terpretacji.

Jeśli C. Józefiak podejmuje w tej
sprawie polemikę frontalną i kwe-

stionuje potrzebę uwżględnifenia
owych czynników, to niechże ma od-

wagę zmierzyć się otwarcie z auto-

rami, których przed chwilą wymie-
niłem.

C. Józefiak zarzuca mi po trzecie,
że wzór analityczny, który zapropo-

nowałem jest wzorem błędnym.

Dla zweryfikowania powyższego
zarzutu przypomnijmy więc jak ten

wzór wygląda:
.1

r=ł.b(1-d). l-u
h

gdzie:
r — tempo wzrostu dochodu narodo-

wego (AD :D);
ł —globalna stopa surowców i pa-

liw.

Przy jej obliczaniu globalny
przyrost surowców, paliw i

energii (ASc) dzieli się przez

wielkość dochodu narodowe-

go (D);
b — współczynnik surowcowy brut-

to.

Przy jego obliczaniu przyrost

surowców, paliw i energii prze-

znaczonych na cele produkcyj-
ne (A S p) dzieli się przez glo-
balny przyrost surowców, paliw
i energii (A S c);

c — współczynnik surowcowy netto.

Przy jego obliczaniu przyrost

surowców, paliw i energii, prze-

znaczanych na cele produkcyj-
ne z pominięciem zapasów i re-

zerw (A S) dzieli się przez przy-

rost tychże surowców paliw i

energii łącznie z przyrostem za-

pasów i rezerw (A S p);
d — stopa zapasów i rezerw.

Wyraża stosunek przyrostu za-

pasów i rezerw (A Sz) do całko-

witego przyrostu surowców, pa-

liw i energii trafiających do

sfery produkcyjnej (A Sp).
h — współczynnik materiałochłon-

ności.

Wyraża stosunek przyrostu su-

rowców, paliw i energii (A S)
do przyrostu dochodu narodo-

wego (A D[);
u — współczynnik oszczędności, wy-

rażający względny przyrost do-

chodu narodowego, który pow-

stał wskutek zaoszczędzonych
surowców, paliw i materiałów

w starym aparacie wytwórczym
(ADj :D);

Przy odczytywaniu powyższe®»
wzoru należy uwzględnić, że o — 1

— d. Przytoczony wzór należy do t«j
klasy wzorów analitycznych, dają-
cych się sprowadzić do tożsamości

którymi się posługiwał Michał Ka-

lecki.

Można to przecież bardzo lar

two sprawdzić. Wystarczy bowiem

na miejsce symboli r,ł ,b ,c,d,h,lii

podstawić odpowiadające im ułamki*

dokonać odpowiedniej redukcji 1 o-1

każe się, że lewa strona równości JeSif

Istotnie tożsama z jej stroną prawą.

Muszę natomiast przyznać, że przy'
objaśnianiu poszczególnych symboli
owego wzoru drukarnia przestawiła1
czcionki. Zamiast d = A Sz : A Sp,
co jest interpretacją prawidłową, W

drukarni napisano d = A Sz : D, a za-'

miast c = 1 —d wydrukowano b l

— d.

Redakcja upoważniła mnie doi

stwierdzenia, że za te uchybienia au-

tor odpowiedzialności nie ponóśl.
Jednakże taki kompetentny czytelnik
jak C. Józefiak nie powinien chyba
pomylić błędu drukarskiego z błę-
dem merytorycznym.

Aby jeszcze dobitniej wykazać mo-

jemu Oponentowi, że przedstawia-
nie drukarskich przeinaczeń jako
błędów merytorycznych w polemice
nie popłaca, pragnę zwrócić uwagę,

iż do Jego własnego artykułu rów-

nież się wkradły podobne nieścisło-

ści. Swoją koncepcję czynników
wzrostu gospodarczego ilustruje On

tam mianowicie następującym wzo-

rem:

D=f(I,L)

gdzie: D — dochód narodowy, I —

inwestycje, L — zatrudnienie.

Wystarczy jednak rzucić okiem, aby
stwierdzić, że zapis ten jest błędny.
Zależność powyższą powinno się bo-

wiem wyrazić albo' za pomocą wzo-

ru D = f (M, L), gdzie M symbolizuje
wielkość produkcyjnych środków

trwałych, albo też za pomocą wzoru

AD=ffl,AL). Problem polega
więc ha tym, że w zapisie pierwot-
nym zostały poplątane wielkości cał-

kowite z przyrostami tych wielko-

ści. Będę. jednak bardziej lojalny 1

nie obciążę swego Oponenta tymi
niekonsekwencjami. Przypuszczam
bowiem, Iż"lP| to błędy drukarskie.

I wreszcie w końcowym akcencie

swojego artykułu — gdzie można by
się doszukiwać czwartego argumen-

tu — C. Józefiak przestrzega
. „. .przed włączaniem do podręczni-
ków nie przemyślanych dostatecznie

nowinek w rodzaju modelu, w któ-

rym nie ma ani siły roboczej, ani

kapitału, a mimo to gospodarka roz-

wija się gładko w oparciu na mate-

riałach pędnych i smarach".

Gdyby autor powyższego sarka-

stycznego stwierdzenia był konsek-

wentny, to powinien jednocześnie za-

żądać usunięcia z tych podręczników
inwestycyjnej formuły Michała Ka-

leckiego, ponieważ w niej również

nie ma ani siły roboczej ani przed-
miotów pracy.

Jednakże tego typu postulat był-
by w takim samym stopniu niesłusz-

ny, jak ignorowanie formuły surow-

cowo-energetycznej. Ze swej strony

nigdy i nigdzie nie proponowałem
wyeliminowania wymienionej formu-

ły inwestycyjnej. Nie sugerowałem
również aby na jej miejsce wprowa-

dzić wzory oparte o czynniki osobo-

we, czy też surowcowo-energetyczne.
W moim głębokim przekonaniu jest
ona bowiem zaledwie jednym z wielu

komponentów, które trzeba systema-

tycznie doskonalić, a brakujące uzu-

pełniać i tak je ze sobą kojarzyć, aby
w końcu powstała kompleksowa teo-

ria rozwoju gospodarki socjalistycz-
nej, teoria na miarę naszych czasów

1 potrzeb.

1) Życie Gospodarcze 1073 nr 13.

3) c. Józefiak. Czynniki surowcowe a

teoria. Zycie Gospodarcze 1973 nr 28.

3) c. Józefiak. . Teoria ekonomiczna

w stułbie narodu. „Zycie Gospodarcze"
1971, nr 16.

«) Michał Kalecki. Zarys teorii wzro-

stu gospodarki socjalistycznej. Warszawa

1968 s. 7.

5) E. Lipiński. Wspomnienie o Michale

Kaleckim. „Ekonomista" 1970, nr ł,
i. 683.

6) K. Marks. Kapitał t. 1 . Warszawa

1955, a. 37.

f) K. Marks. Kapitał t. 1 . Warszawa
1951. s . 189.

8) O. Lange. Ekonomia PoUtyczna
tom 3. Warszawa 1966 s. 22, 23.
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„Akcja"
przeciw kopalni?
Jako wieloletnich członków załogi

Kopalni „Siemianowice" dziwi I za-

itanawia nas długotrwała „akcja"
prowadzona na łainnch Waszego ty-"
godnlka, akcja jakoby uwypuklająca
różnicę poglądów wobec kierownictwa
kopalni, lecz właściwie prowadzona
przeciwko interesom załogi ko-
palni. Styl, w którym ostat-
nio w rzekomych listach czytelni-
ków o kopalni sie pisze, jest

wprawdzie zupełnie wyjątkowy, bo o

wiele częściej 1 w znacznie poczyt-
niejszej prasie pisze się o kopalni ina-
czej. Załączamy jeden z ostatnich ar-

tykułów Umieszczony w „Dzienniku
Zachodnim" z 21 września br. Zaleca-
łoby się może zaznajomienie z tym
artykułem autorów listów, o He rze-

czywiście istnieją (bo socjologa Wal-
demara Łążyńsltiego nie ma wśród
mieszkańców Bytomia), których mnie-
manie o sobie jest bardzo wysokie,
natomiast pojęcie o pracy kierowni-
ctwa kopalni „Siemianowice" tak
kiepskie, że trudno byłoby ich na-

wet zakwalifikować do rzędu kibi-
ców zmagań i trudu naszej załogi i
jej kierownictwa w Interesie całego
społeczeństwa, nie wytaczając u-

czestników akcji antykopalnlanej.

Mimo że kopalnia Siemianowice
słynie z ludzi dobrej roboty 1 przo-
dujących wyników, będących — zda-
rza się — nawet przedmiotem zazdro-
ści, lecz nie z pisarzy listów używają-
cych wyrażeń sięgających poza ramy
„Wielkiej Encyklopedii", zdecydowa-
liśmy się na ten naszym zdaniem zbyt
długi list.

JAN ŁOSKOT i
RUDOLF PAPROTNY

Członkowie Załogi Kopalni
Siemianowice Sl.

PS. Nasze podpisy 1 adresy są zgod-
ne z rzeczywistością, nie jak w oma-

wianym przez Was w n-rze 2.G. 38
z ta bm. liście socjologa W. Lążyńskde-
go, który nie mieszka w Bytomiu

1 najprawdopodobniej nie Istniej*, na-

tomiast ze schematu, stylu 1 Użytych
obcojęzycznych wyrażeń, których nie
ma nawet w Wielkiej Encyklopedii,

wynika, że autorem jest chyba wy-
różniający się w pisarstwie lek. mód.
L. 2.

W związku
z „szamanami
statystyki"

Chodzi ml o autora listu „Bitwa o
wskaźniki bezpardonowa", nr 38 2.G .

z 23.09 br.
Autor wymienionego listu sugeruje

związkom zawodowym przeprowadza-
nie akcji w związku z szamanami Sta-
tystyki, którzy choć nawet często są
zdolnymi kierownikami przedsiębior-
stwa, poddają się rzekomo ogólnie
praktykowanym metodom kształtowa-
nia statystyk, czarami i fałszerstwa-
mi.

W zakładzie, w którym pracuję, był-
bym w stanie wyjść z inicjatywą zor-

ganizowania wykładu na temat zaha-
czoriy przez socjologa mgr. W . Łążyń-
sklego z Bytomia, proszę dlatego Re-
dakcję o podanie adresu wymienione-
go wzgl. o skontaktowanie mnie z nim
w tej sprawie w Inny sposób.

JOACHIM SWIERCZEK
Slemianowicle 81.

P.S . W doplste chciałbym jaszcze
zwrócić uwagę, że przy nazwisku au-

tora podano Jego kwalifikacje 1 sto-

pień naukowy. Można moim zdaniem

wymagać od osoby o takich kwalifi-
kacjach bieżącej orientacji w spra-

wach, które rzekomo znajdują się w

centrum Jego zainteresowania. Pragnę
też za pośrednictwem Waszego po-

czytnego czasopisma poinformować
autora o tym, że CRZZ w najbliższych
dniach podejmie sprawy bhp, uprosz-

ektnle dokumentacji itp., o czym In-

formuje prasa codzienna .1 .fachowa.
Myślę, że autor nie należy do stałych
czy też uważnych czytelników te)
prasy.

OD REDAKCJI
W dodatku „Zycie i Praca" nr 1

(ZG z 22 lipca 1973 r.) zamieściliśmy
artykuł Piotra Rachtana pt. „Między
młotem a kowadłem", kóry na tle
konfliktu między dyrektorem i leka-
rzem przemysłowym w kopalni Sle-
mianowicie przedstawiał problem
wzrostu absencji chorobowej 1 prze-
pisów skłaniających ludzi odpowie-
dzialnych za poziom absencji do ich
obchodzenia.

Po opublikowaniu artykułu nadeszły
z kopalni Siemianowice dwa listy, w

których autorzy — dyrektor ekono-
miczny kopalni i kierownik działu
bhp skoncentrowali uwagę na sprawie
samego konfliktu, przytaczając fakty
oskarżające lekarza zakładowego, dr
Zyłlco. Opublikowaliśmy więc następ-
nie nadesłany list lekarza w myśl
obowiązujących zasad, że oskarżony
ma prawo się bronić.

Artykuł 1 polemika wywołały żywe
zainteresowanie, otrzymaliśmy wiele
listów. Opublikowaliśmy, z nich dwa,
w których poruszano ogólnie prob-
lem absencji i formułowano Jakieś
wnioski. Taki był list czytelnika —

socjologa z Bytomia — opatrzony
oczywiście adresem, gdyż z zasady
lie publikujemy listów anonimowych.

Nie prowadziliśmy oczywiście i nie
byliśmy w stanie — prowadzić „śledz-
twa", czy socjolog z Bytomia mieszka
pod wskazanym adresem. Podobnie
jak nie dociekamy, dlaczego do zor-

ganizowania wykładu na temat sta-
tystyki o absencji potrzebny jest
adres socjologa, którego stanowisko
spotkało się z tak ostrą krytyką.

Wydaje nam się, że należałoby Już
położyć kres tej dyskusji na tematy
personalne, na której koncentrują
uwagę autorzy listu z Siemianowic.
Nam bowiem od samego początku

w całej tej sprawie chodzi nie o ko-
palnie Siemianowice, lecz o problem
absencji chorobowej.

Niektóre nowości

zdyskwalifikowano
W artykule pt.: „NOWOŚCI RYN-

KOWE NA HUŚTAWCE... " ANDRZEJ
NAŁĘCZ - JAWECKI (2.G. nr 3J. Z
września 1973 r.) stwierdza między In-
nymi, że: „Zjednoczenie „Petroche-
mia" ma dostarczyć w 1973 r. 48 tys.
sztuk nowych płytek ściennych, 630
tys. sztuk wyrobów lnstalacyjno-sanl-
tarnych. Są to wyroby ważne dla ryn-
ku, jeśli zważymy ogromne zaintere-
sowanie budownictwem indywidual-
nym. „Petrochemia" nie dostarczyła
ani jednej sztuki wyżej wspomnia-
nych wyrobów".

W związku z powyższym Informuje-
my uprzejmie, że podległe Zjednocze-
niu „Petrochemia" Zakłady Chemicz-
ne „Oświęcim" rozpoczęły produkcję
płytek ściennych w' lutym bieżącego
roku.

Z 'powodu filezałatwlenla na czas

spraw związanych z. normą, ceną, ro-

dzajem opakowań 1 jakością klejów,
sprzedaż rynkową powyższych wyro-
bów rozpoczęto dopiero w lipcu br.
Do 2S.IX.1973 r. Zakłady Chemiczne
„O święcim" dostarczyły na rynek
92.700 sztuk płytek ściennych. ,.

Odnośnie wyrobów Instalaćyjno-sa-
nltarnych, Informujemy, 4e w zakres
produkcji rynkowej miały wchodzić
grzybki gumowe do kurków wodnych
i zbiorniczki syfonowe do umywalek.
Obydwa te artykuły rynkowe nie we-

szły do produkcji seryjnej z powodu
negatywnej oceny specjalistycznego
Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego
Armatury Sieci Domowej w Krako-
wie. ,

Wobec tego, te Inicjatywa Zakła-
dów Chemicznych „Oświęcim" < —

wprowadzenia na rynek wyrobów m-

stalacyjno-sanitarnych — została zdy-
skwalifikowana, Zakłady te skoncen-
trowały się na zwiększeniu ponadpla-
nowej produkcji płytek ściennych.

mgr Inż. FRANCISZEK GÓRKA
Zjednoczenie Przemysłu

Rafineryjnego i Petrochemicznego
Kraków

Zielone,
ale „dobrię"

Czytelnicy „Zycla Gospodarczego" w

rubryce „Listów d<*. redakcji" (nr 35
z września br.) zapytywali „DLACZE-
GO TAK DROGO?") sprzedawane są
zielone, niedojrzałe owoce mango.

Zakład Eksportowo'Importowy Cen-
trali Spółdzielni Ogrodniczych w War-
szawie uprzejmie wyjaśnia:

0 import, owoców mango rozpoczął
się w 1971 r. W roku tym tytułem
próby sprowadzono 13,5 tony, a w 1872
roku Już 152 tony. w bieżącym sezo-
nie potrzeby rynku, szacowane były
na ca 300 ton. Jednakże na skutek
złych zbiorów w krdju eksportera, tj.
w Egipcie, dostawy. wyniosły zaled-
wie 05 ton.

• nieurodzaj mango wpłynął na

podwyższenie samej Ceny zakupu owo-

cu, natomiast realizacja dostaw ma-

łymi partiami spowodowała wysokie
koszty transportu. Na Bkutek wymie-
nionych czynników nastąpił wzrost
ceny detalicznej o 10 zł na kilogramie
w porównaniu z rokleni 1972.

W późniejszym okresie — w związ-
ku ze zmniejszeniem ćlę kosztów przo-
wozu — wystąpiła możliwość obniże-
nia ceny detalicznej z 75 zł/kg na 70
zł/kg. Nowa cena obowiązuje od wrze-

śnia 1973 r.

Jednocześnie wyjaśniam, ie owoce

mango dostarczane są w dwóch od-
mianach: żółtej I zielonej. Kolor owo-
cu nie stanowi więc o jego dojrzało-
ści i walorach smakowych. Każda
partia towaru przyjmowana była ko-
misyjnie przy udziale Instytucji po-
wołanych do orzekania o Jakości Im-
portowanych owoców . a więc przez
PP. „Polcargo" oraz Inspektorów
Państwowej Inspekcji Handlowej. Ża-
den z wymienionych organów kontrol-
nych nie stwierdził występowania
owoców niedojrzałych, a więc nie na-

dających się tfo obrotu handlowego
w sieci detalicznej. M. SKORZA

Dyrektor Centrali Spółdzielni
Ogrodniczych Zakład Eksportowo-

-Importowy
Warszawa

MOJE

TRZYDZIESTOLECIE

Poczta konkiirsu
Prot. dr STEFAN SCHMIDT z Kra-

kowa zapytuje, czy prace mają się
ściśle odnosić do 30-lecla PRt. Moje
wspomnienia — pisze prof. Schmidt
— sięgają sierpnia 1939 r. Pominięcie
okresu wojny wpłynęłoby na moją
rezygnację.

ODPOWIED2: Formułując warunki
konkursu zaznaczyliśmy, że zasad u-

czestnlczenla w konkursie nie traktu-
jemy formalnie, dotyczy to .również
sprawy, którą porusza nasz respon-
dent. Jeśli wspomnienia z lat wojny
stanowią układ odniesienia, wiążą się
ze zdarzeniami powojennych czasów,
wówczas mogą one w odpowiednim
rozmiarze — stanowić integralną
część wspomnień z okresu trzydzie-
stolecia. Może się zdarzyć, że nie-
którzy potencjalni uczestnicy kon-
kursu mają już przygotowane pa-
miętniki czy wspomnienia, które są
opracowane z innego punktu widze-
nia i obejmują np. dwudziestolecie
międzywojenne. Nie wyklucza to mo-

żliwości uczestniczenia w konkursie.
Takie prace mogą być zgłoszone z

zaznaczeniem lub wyeliminowaniem
partii, które nie wiążą się bezpośred-
nio z powojennym trzydziestoleciem.

aktualności

PAŹDZIERNIK - MIESIĄCEM
OSZCZĘDNOŚCI

W końcu września br. suma

wkładów pieniężnych zgromadzo-
nych w PKO przekroczyła 171
mld zł. W ciągu roku do wrze-

śnia br., wkłady pieniężne wzro-

sły o 39 mld zł. Kwota ta odpo-
wiada sumie wkładów, jaką PKO

osiągnęła w latach 1945—1964, a

więc po 19 latach powojennej
działalności.

Również szybko wzrasta skłon-
ność społeczeństwa do zorganizo-
wanego oszczędzania. Gdy w 1970
roku z każdych 100 zł przycho-
dów pieniężnych ludność odkłada-
ła w PKO na książeczki oszczęd-
nościowe 2 zł 14 gr., w roku 1972
— 4zł40gr., to w I półroczu
br. — 5zł48gr.

Jednocześnie stale wzrasta licz-
ba osób oszczędzających. Stan

książeczek oszczędnościowych
wynosi obecnie 28,5 min sztuk. W

ciągu roku przybyło ok. 2000 tys.
nowych książeczek. Obecnie na

1000 mieszkańców przypada 857

książeczek. Niektóre osoby mają
jednak po kilka różnego rodzaju
książeczek. Możną przyjąć, że je-
den klient PKO posiada średnio
około 1,5 książeczki. Liczba osób

oszczędzających w PKO wynosi
ok. 19 milionów.

Innym wyrazem skłonności do

oszczędzania, są dalsze zmiany w

strukturze wkładów. Wzrasta u-

dział wkładów stabilnych — na

książeczkach terminowych 1 sy-

stematycznego oszczędzania, mie-

szkaniowych, a zmniejsza się u-

dział: wkładów płatnych na każ-
de żądanie. W związku z tym wy-
dłuża się okres pozostawania zło-
tówki na rachunku bankowym. W
1970 r. złotówka wpłacona w PKO

dokonywała obrotu przeciętnie co

607 dni,' obecnie co 669 dni. W
ostatnim roku PKO udzieliła' lud-
ności kredytów na łączną , sumę

13,7 mld zł, tj. o 1,100 miń wię-
cej niż w poprzednim analogicz-
nym okresie. Wysoką- dynamikę
wykazują kredyty udzielone na

indywidualne budownictwo mie-
szkaniowe. Ogólna suma zadłuże-
nia ludności w PKO wynosiła w

końcu sierpnia br. 25 mld
zł. (msk)

WKŁADY

OSZCZĘDNOŚCIOWE
Stan wkładów oszczędnościo-

wych w bankach spółdzielczych
osiągnął we wrześniu bież. roku
ok. 27 mld zł i był wyższy, o oko-
ło 5 mld zł niż przed rokiem. W
warunkach wysokiego przyrostu
wkładów oszczędnościowych
można było znacznie zwiększyć
wypłaty kredytów udzielanych
ludności.

Najpoważniejszą część kredy-
tów dla ludności stanowią kredy-
ty obrotowe i inwestycyjne udzie-
lane gospodarce chłopskiej. Mię-
dzy innymi dzięki nim osiągnię-
to w ostatnich latach znaczną in-

tensyfikację produkcji roślinnej i

hodowlanej, (msk)

TEMPO WZROSTU
WYNAGRODZEŃ OBJĘTYCH
fUNDUSZEM PŁAC

Wstępne warunki wypłat wy-
nagrodzeń objętych funduszem

płac netto (po potrąceniu podat-
ków od wynagrodzeń i składki

emerytalnej) za okres trzech kwa-
rtałów br. wskazują, że tempo
ich wzrostu (ok. 15,5 — 16 proc.)
jest znacznie wyższe niż w ana-

logicznych okresach w poprzed-
nich latach (10,8 proc. w 1972 r.

8,6 proc. w 1971 r., 5 proc. w

1970 r., 6,5 proc. w 1969 r.. 8,4
proc. w 1968 r., 8,9 proc. w 1967 r.

oraz 7,5 proc. w 1966 r.) .

Przewidywane ukształtowanie

wynagrodzeń za pracę w IV
kwartale br. wskazuje, że rów-
nież w skali całego bieżącego ro-

ku będziemy mieli do czynienia
ze znacznie wyższym niż w po-

przednich latach tempem wzrostu

wynagrodzeń objętych funduszem

płac. Roczny przyrost funduszu

płac, który w latach 1966—1970

wynosił ok. 20 mld zł w br. prze-

kroczy prawdopodobnie 50 mld
zł. (Sb)

BUDOWNICTWO
ENERGETYCZNE

Plan 1973 roku zakłada przeka-
zanie do eksploatacji elektrowni
o łącznej mocy 1 600 MW (taka
była moc elektrowni polskich w

1938 roku), oraz 1025 gigakalorii

na godziną ciepła służącego do

ogrzewania osiedli. Przewiduje
się też, że w bieżącym roku do-
datkowo zostaną włączone do sie-
ci państwowej 2 bloki energety-
czne, po 200 MW w elektrowniach
w Kozienicach i w Rybniku. W

przypadku Kozienic będzie to po-
bicie o 200 MW rekordu elek-
trowni Ostrołęka z 1972 roku,
wprowadzone zostaną bowiem do

systemu energetycznego 4 turbo-

generatory po 200 MW z jednej
elektrowni w ciągu jednego ro-

ku.

Wykonawcą elektrowni jest
Zjednoczenie Przedsiębiorstw
Budowy Elektrownii i Przemysłu,
skupiające 17 jednostek różnych
specjalności przedsiębiorstw bu-

dowlanych, specjalistycznych oraz

pracownie projektowe i • ośrodek
badawczo-r ozwo j owy.

Tegoroczne zadania są realizo-
wane w skróconych cyklach i z

dodatkowym przyspieszeniem,
które pozwoli » IM( uzyskanie po-
nadplanowej • siedmioraiesięcznej
produkcji energii elektrycznej
przez blok 200 MW.

W najbliższych latach budowa-
ne będą nowe elektrownie: Ja-
worzno III, Połaniec, Opole, Opa-
lenie i Bełchatów. Rozbudowy-
wane będą natomiast m. in. elek-
trownie w Kozienicach, Skawinie
i Dolnej Odrze. Zadaniem na tak

wielką skalę dotychczas w pol-
skiej energetyce nie realizowa-

nym będzie budowa zespołu elek-
trowni w Bełchatowie, w którym
pierwsze dwie elektrownie będą
miały 5 tys. MW mocy.

W budowie elektrowni następu-
je przejście na technikę budowy
bloków o mocy 360 MW (Turów,
Bełchatów, Opole) i 500 MW (Ko-
zienice, Opalenie, Skawina). Pro-
wadzone są też prace przygoto-
wawcze do budowy pierwszej w

Polsce elektrowni jądrowej. Ele-
mentem tych prac jest zaawan-

sowana budowa w Świerku reak-
tora MARIA o mocy cieplnej
60 MW.

Wartość wykonywanych przez
ZPBEiP robót wyniesie w 1973
roku około 9 mld złotych, podwoi
się w ciągu najbliższych trzech

lat, a w roku 1980 osiągnie war-

tość ok. 24 mld złotych.
Budowa elektrowni z blokami

360 i 500 MW wymaga stosowa-

nia najnowszej techniki. Duża

precyzja i dokładność robót mon-

tażowych, w której często odgry-
wają rolę setne części milimetra,
stawia trudne zadania realizato-
rom. Jednocześnie rośnie wielkość

urządzeń. Na przykład kocioł w

bloku 500 MW ma 80 m wysokości
i waży z urządzeniami pomocni-
czymi ponad 11 tys. ton, czyli trzy
razy więcej niż budowany obec-
nie w Warszawie Most Łazien-
kowski.

Zjednoczenie prowadzi też po-

ważną działalność eksportową.
Aktualnie m. in. realizowane są

roboty budowlane w elektrowni

z blokami 200 MW w Czechosło-

wacji oraz elektrowni z blokami

40 MW w Libii.

W NRD trwają prace budowla-

ne w chłodniach hiperboidalnych
oraz roboty montażowe turboze-

społów 500 MW, w Grecji mon-

tuje; się . kotłownie l o wydajności
1100 ton pary. na . godziflg,. a w

Finlandii trwa montaż turboze-

społów 35, 65 i 135 MW. A.S .

REZERWY PAŃSTWOWYCH
GOSPODARSTW ROLNYCH

Pomimo, że w 1972 roku war-

tość skupu produktów rolnych od
PGR była o ponad 30 proc. wyż-
sza niż w 1970 r. widoczne jest,
że na niektórych terenach gospo-
darstwa te dysponują jeszcze
znacznymi możliwościami wzro-

stu produkcji. PGR-y wyjewódz-
twa krakowskiego i łódzkiego u-

zyskały w 1972 r. ponad 16 tys.
zł wpływów ze sprzedaży produk-
tów rolnych z 1 hektara użytków
rolnych przy średniej krajowej
9.300 zł z 1 hektara (wobec 7.700
zł z 1 ha w gospodarstwach indy-
widualnych). Nie brak jednak wo-

jewództw, w których wpływy ze

sprzedaży produktów rolnych z

1 ha użytków rolnych kształtują
się poniżej wpływów osiąganych
przez gospodarstwa indywidual-
ne. Odnosi się to zwłaszcza do
PGR-ów województwa koszaliń-

skiego (7,3 tys. zł z 1 ha przy

wpływach z gospodarstw indywi-
dualnych w granicach 8,3 tyś. zł)
i olsztyńskiego (6,8 tys. zł przy

wpływach z gospodarstw indywi-
dualnych — 7,3 tys. zł). (Sb)

CORAZ MNIEJ ŚLEDZI
I DORSZY

Sprzedaż ryb i przetworów ryb-
nych w-ciągu 3 lat wzrosła o bli-

sko 20 proc. Przede wszystkim
zwiększyła się sprzedaż konserw,

marynat, ryb wędzonych i wyro-

bów garmażeryjnych. W sprzeda-
ży ryb zachodzą jednak poważne
zmiany, będące wynikiem spadku
połowów wielu tradycyjnych ga-

tunków. Z roku na rok poważnie
zmieniają się połowy dorsza; w

1970 r. stanowiły one 28 proc. o-

gółu złowionych ryb, w pierw-
szym półroczu bież. roku zaledwie

17,7 proc. Zmieniają się także po-

łowy śledzia dalekomorskiego,
które z 15,5 proc. połowów w 1970

roku zmniejszyły się w pierw-
szym.pófroczi^bież., jroku.dp 2,9

proc. ;

" W tej sytuacji; podjęto szereg

działań dla usprawnienia przet-
wórstwa ryb I zdobycia nowych
łowisk, (msk)

RÓ2ŃICE POZIOMU SKUPU

Różna Struktura agrarna i róż-

ny poziom kultury rolnej sprawia-
ją,. że wciąż utrzymują się duże,
dochodzące do 100 proc. różnice w

wartości skupu produktów rol-

nych z 1 hektara użytków rol-

nych.
W ub. roku wartość skupu pro-

duktów rolnych od gospodarstw
chłopskich po raz pierwszy prze-

kroczyła 10 tys. zł z 1 hektara

użytków rolnych w woj. bydgo-
skim przy średniej krajowej 7.800
zł z hektara. Powyżej 9 tys. zło-

tych z 1 hektara kształtował się
skup w woj. gdańskim, opolskim,
szczecińskim i wrocławskim.

Równocześnie w woj. białosto-
ckim i kieleckim wartość skupu
produktów rolnych z 1 hektara

użytków rolnych kształtuje się w

granicach 5,5 tys. złotych. W wie-
lu innych województwach war-

tość ta kształtuje się w granicach
6 tys. zł.

Wciąż więc pozostaje jeszcze
wiele miejsca dla intensyfikacji
produkcji rolnej. (Sb)

PRZYCHODY PIENIĘŻNE
LUDNOŚCI

Wstępne szacunki wskazują, że
w trzecim kwartale br. tempo
wzrostu przychodów pieniężnych
ludności uległo dalszemu przy-
spieszeniu i wyniosło ok. 15 proc.
(w porównaniu z III kwartałem
ub. r.). Łącznie więc za okres
trzech kwartałów mamy do czy-
nienia z tempem wzrostu przy-
chodów ludności w granicach ok.
14 proc. Prawdopodobne jest
więc, że i w skali całego roku

będziemy mieli do czynienia z

wysokim tempem wzrostu przy-
chodów pieniężnych ludności w

granicach 13,5 — 14 proc.

O takim ukształtowaniu tempa
wzrostu przychodów pieniężnych
ludności w okresie trzech kwar-
tałów br. decyduje głównie
wzrost wynagrodzeń za pracę
(w granicach 14 proc.) i wzrost

wpłat z tytułu skupu produktów
rolnych (w granicach 17 proc.)
oraz - wypłaty na • rzecz pozarol-
niczej gospodarki nieuspołecznio-
nej (również w granicach 17 proc.)
Osłabieniu uległo natomiast tem-

po wzrostu wypłat kredytów dla
ludności (wzrost w granicach 5

proc.) . (Sb)

TEMPO WZROSTU
WYDATKÓW

Na tle szybkiego wzrostu przy-
chodów pieniężnych ludności w

okresie trzech kwartałów br. (ok.
14 proc.) zwraca uwagę relatyw-
nie słabsze tempo wzrostu wy-
datków pieniężnych ludności (w
granicach 11,5 — 12 proc.) . De-

cyduje o tym głównie tempo wy-
datków na zakup towarów, któ-
re chociaż uległo w trzecim
kwartale pewnemu przyspiesze-
niu (z 12 proc. w I półroczu do
ok. 14 proc. w trzecim kwarta-

le), to jednak wciąż było wyraźnie
niższe od tempa wzrostu przy-
chodów ludności.

Takie ukształtowanie przycho-
dów i wydatków pieniężnych lud-
ności sprawia, że wciąż mamy do

czynienia z przyspieszonym tem-

pem wzrostu stanu zasobów pie-
niężnych ludności. Na koniec
września br były one o ok. 25

proc. wyższe niż przed rokiem (w
tym wkłady oszczędnościowe o

ok. 28 proc. wyższe). (Sb)

mimochodem

. Poznański „TAKON±73" wypadł okazale, wzbudził zainteresowanie

itd, itd. Ale... ...

Odwiedzam pawilon Indii. Przy stoisku firmy Dalmia Udyog wdają
. się w rozmową z mr. P.\ Gurunath, prezentującym jeden tylko artykuł:
sprasowane orzeszki ziemne „Sappy"'. Na półkach ustawione są kostki

„Sappy" w opakowaniach (bardzo kolorowych) od 20 do 200 gramów.
Sympatyczny Handlowiec wręcza mi prospekcik w języku polskim (!),
w którym wychwalane są wartości odżywcze orzeszków, podkreślony
fakt, że zawierają cenne dla zdrowia, proteiny i sole mineralne, że

firma stosuje ścisłą kontrolę jakościową i sanitarną.
— Nasza firma jest członkiem organizacji-Dąlmia Enterprise — mó-

wi mi Mr. Gwńmath'— która ma obrót roczny 600 min rupii. „Sappy"
to nasz nowy produkt, ale możemy już wywiązać się ze spprych do-
staw. Mogę Polsce dostar.cźać 2 tys. ton „Sappy" miesięcznie. Niech

pan spróbuje! Prawda, żś dobre? '

Mr Gurnnhth szer.pko rózwodżił s,ię ńad zamierzeniami eksportowy-
mi. suwie.? firmy. Sprzedał próbną'serię (200 ton) do Brazylii, również

Węgrom i na wyspy Fidżi. Chwalił, polskich piłkarzy, że wygrali z

Walią, pytał vinie O zdrowie. Jego zdaniem moje dzieci powinny jeść
„Sappy" (kilka tabliczek wepchnął do teczki) bo proteiny są „niezbędne

TEN STYL...
do właściwego wzrostu". Słowem, używał całego kunsztu handlowego,
by sobie mnie zjednać, a w końcu spytał... ,Znasz kogoś w AgrÓ-
sie?" „Powiedz im, by kupili!"...

Zaprowadzono mnie potem do dyrektora pawilonu Indii, mr Chak-
radhari Agrawala. Zdał mi długą relację co Indie chcą w Polsce ku-

pować (chemikalia, farmaceutyki, tekstylia). Chcą też sporo eksporto-
wać do Polski — ale nie orientalne wyroby, ale nowoczesne towary.
Nie zależy im na złotych, rupiach czy dolarach — chcą mieć towiir
za towar, byle był zrównoważony bilans wymiany. A wymianę pragną
zwielokrotnić. I to nie tylko wyrobów finalnych, zależy im również
na kooperacji, a także na imporcie gotowych obiektów przemysłowych
oraz polskiej myśli technicznej.

Dyr. Chakradhari Agrawal wspomniał, że przyjechało na TAKON-t3

tylko 43 handlowców hinduskich. Bo to była dopiero pierwsza taka

impreza. Na TAKON-74 przyjedzie ich stu! Pod koniec września ma

przybyć do Polski wieloosobowa grupa przemysłowców...
Chwalili polskie ekspozycje, zachwalali swoje firmy, sugerowali

ikmm'

możliwości spółek produkcyjnych z eksportem na rynki trzecie; zachę-
cali, zjednywali — toidać było, ie naprawdę zależy im na zrobieniu

dobrych interesów w Poznaniu.
Celowo rozwodzę się nad stylem handloioania Hindusów, chociaż

nie należą oni do czołówki bisnesmenów. Bo oto podchodzę do pa-
wilonów polskich — przy ekspozycji „Polifarbu" prospekty wydziela
się, są scysje... W innych znów stoiskach są tak kiepskie, że raczej
odstraszają niż zachęcają.

Robię pewien eksperyment. Zdejmuję tabliczkę „Press", i udaję
handlowca angielskiego, do czego predestynuje mnie i tusza ?. flegma-

tyczność zachowania. Spaceruję po pawilonie, gdzie nasi wystawiają
wyroby z etykietą „Polsport".

Żadna z pięciu osób, do których podszedłem nie wstała z krzesła.
Żadna z tych osób, prezentujących wyrób, nie znała języka angielskie-
go, ani innego obcego. Nie mogli mi zaoferoioać żadnego prospektu,
czy reklamówki nie tylko w języku angielskim czy niemieckim, ale
nawet w polskim.

Jaki kontrast...

Czyżby wystawcy artykułów „Polsportu" — z naklejką made in
Poland uważali, że prezentują tak znakomite towary, że w ogóle nie
trzeba ich reklamować? Chyba przesadzili... ZIUTEK
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