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GOSPODARNO
3akże niedawno brakowało nam I uchwytnych rezul-

tatów.stałego wysiłku, I chęci do jego wzmagania,
i ujmowania naszych potrzeb w programy bliższe, czy

chociażby perspektywiczne, ale ujęte w sposób wy-

mierny w czasie I mierzalne stopniem zaspokojenia
tych potrzeb. Takich, jak mieszkanie dla każdej rodzi-

ny, czy powszechne średnie wykształcenie. To nie-

pełna prawda, że jesteśmy niecierpliwi. Nasze do-

świadczenie dowodzi, że potrafimy ofiarnie praco-
wać i czekać. Potrzebne jest nam jednak stałe po-
twierdzanie skuteczności, społecznej pożyteczności
akumulowanego wysiłku.

I Krajowa Konferencja PZPR zbilansowała rezultaty
minionych 3 lat i wskazała zarazem, jak wiele jest
jeszcze do zrobienia. Nie w stosunku do przeszłości,
lecz w stosunku do nowych potrzeb, które wyzwoliła
koncepcja nowej polityki społeczno-gospodarczej,
a zwłaszcza jej konsekwentna realizacja.

MAMY
za sobą ponad 1000 dni

nowej polityki partii, nowej
polityki społeczno-ekonomicz-

nej. Można te trzy lata mierzyć i wy-
mierzać na różne sposoby: wskaź-
nikami, liczbami, nastrojami, odczu-
ciami. Liczby i wskaźniki mają ten
walor w stosunku do odczuć i na-

strojów, że — jeśli są uczciwie sto-
sowane — stanowią pewien czynnik
stały, obiektywizujący w stosunku do
podlegających fluktuacjom ocenom

dnia dzisiejszego.
Zastanówmy się zresztą, czy nie

wyraża się właśnie w nastrojach, w

subiektywnych odczuciach, różnica
między 6 proc. tempem wzrostu do-
chodu narodowego wytworzonego w

latach 1966—1970 1 9 proc. tempem
w latach 1971—1973? Zapomnieli-
śmy? Warto sobie to przypomnieć.
W tych 3 procentach różnicy, kreo-
wanych przez nową politykę społe-
czno-ekonomiczną, zapoczatkowaną
przez VII i VIII Plenum KC PZPR
mieści się bardzo wiele.

W latach 1971—1973 produkcja
przemysłowa zwiększyła się o ok.
35 proc/, • czyli średniorocznie, rosła
o ponad 10 proc. (8,3 proc.' — ,to śred-

''iliórocżhe'tempo wzrostu z lat 1966—
-1970, dalej dane podawane w na-

wiasach odnoszą się również do tego
samego okresu). Średnioroczne tem-

po wzrostu grupy , B (środki kon-
sumpcji) wyniosło 10,7 proc. (G.6
proc.). Produkcja rolna wzrosła
o ponad 18 proc., co oznacza śre-
dnioroczny wzrost o 5,8 proc. (1,8
proc.) . Te dwa działy wraz z bu-
downictwem zdecydowały właśnie o

zwiększeniu średniorocznego tempa
tworzenia dochodu narodowego o 50
proc. , z 6 proc. w ubiegłym pięcio-
leciu, do 9 proc. w bieżącym.

O 250 mld zł zwiększyły się w la-
tach 1971—1973 dochody ludności, z

czego połowa — ok. 125 mld zł —

przypada na wzrost funduszu płac.
Mimo wysokiego tempa wzrostu za-

trudnienia, które pochłonęło ok. 30

proc. przyrostu funduszu płac, blisko
90 mld przeznaczone zostało na lep-
sze opłacanie wzrostu wydajności
płac, awanse i przeszeregowania oraz

regulacje płac. Stało się to źródłem
zasadniczego zwiększenia płac prze-
ciętnych. Już w pierwszym półroczu
bieżącego roku przeciętna miesięcz-
na płaca nominalna netto w gospo-
darce uspołecznionej wyniosła 2689,
zł, czyli- zwiększyła się w stosunku
do 1970.r. (2232 zl) ó 457 zł, tj. o ok.'.'"
20 proc. Nastąpiło to przy stabiliża- ,

cjl kosztów utrzymania. Wynika z

tego, że już w tym roku płace real7
ne przekroczą poziom przewidziany
uprzednio na rok 1975, a średnioro-
czne tempo wzrostu płac realnych
jest ponad trzykrotnie wyższe, niż
w latach 1966—1970.

W ciągu trzech lat zwiększyło się
spożycie mięsa i przetworów o 8,5
kg (2,8 kg rocznie) w przeliczeniu na

jednego mieszkańca, a więc tam,
gdzie wzrost spożycia osiągać jest
najtrudniej. W pięcioleciu 1956—1960
wzrost wyniósł 4.8 kg (1 kg rocznie),
w latach 1961—1965 — 6,7 kg (1,3 kg
rocznie), w okresie 1966—1970 — 3,8
kg (0,7 kg rocznie). Roczny przyrost
spożycia mięsa był więc w latach
1971—1973 większy niż w minionym
pięcioleciu, co nie znaczy, że popyt
na mięso został w pełni zaspokojony.,
Odrabialiśmy bowiem w - przyspie-
szonym tempie głębokie niezaspókd-
jenie potrzeb z lat ubiegłych, i to
w warunkach bardzo szybkiego
wzrostu dochodów ludności.

Mimo 'szybkiego wzrostu spożycia,
barqizo dynamicznie zwiększały się
inwestycje/ przy znacznym zresztą
Wsparciu ze strony hąriólu iz.agrąrii-''
Cznego..,Ięh udział (ńęttof w'dc^ćhoy'
dzie narodowym zwiększył; się,w rór

ku bieżącym do 25,5 proc., co wląż«
się z przeznaczaniem na inwestycji
większej ilości środków, niż tó za-

kładano w planie pięcioletnim. Sza-
cuje się, że w roku 1974 na-kłady in-

westycyjne będą o ok. 100 mld zl

większe, niż pierwotne założenia pla«
nu na ten rok.

Jest więc dotychczas z powodze-
niem zrealizowane jedno z najtrud-
niejszych założeń koncepcji planu —

zapewnienie szybszego, systematycz-
nego wzrostu spożycia, bez odkłada-
nia na później zadań ' związanych a

systematycznym, dynamicznym roz-

wojem sił wytwórczych. Nie można
bowiem, jak to nieraz bywało, od-
kładać na później potrzeb dzisiej-
szych, ale i nie można zapominać o

potrzebach, które z większym jeszcze
nasileniem będą musiały znaleźć od-
powiednik w wyższym poziomie sił
wytwórczych. Czas biegnie szybko,
a przyszłość to — można powiedzieć
— dziś, tylko trochę dalej.

I Krajowa Konferencja Partyjna
z pełną jednomyślnością oceniła wy-
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NIĘ
jest to ładne określenie. Nie oddaje ono rów-

nież w pełni tych sił i wartości, jakie kryją się
za twórczą działalnością ludzką. Kreatywna rola

człowieka w produkcji jest, w naszych warunkach głów-
nym źródłem rozwoju. Jest to stwierdzenie truistyczne
l banalne — niemniej jednak za tym banałem kryje
się obiektywna prawda ó ogromnym znaczeniu prak-
tycznym,-• Wykorzystanie czynnika ludzkiego może być
różne: sprzyjać 'ujai s ianiu się wszystkich potencjal-
nych możliwości, tkW+cych w kwalifikacjach, aktyw-
ności i ofiarności społeczeństwa, lub te możliwości tłu-
mić. . .

Zasadniczym elementem nowej strategii rozwojowej
jest szukanie i stosowanie takich metod działania, aby
te poteńcjalne możliwości wyzwalać w stopniu znacz-

nie większym niż to czyniliśmy uprzedni)). 1 jeżeli
I Krajowa Konferencja PZPR Tnoże z jednej strony
wskazać na potężne przyspieszenie rozwoju spoleczno-
-ekonomicznego, jakie dokonało się w ciągu ostatnich
trzech lat, z drugiej strony postawić nowe, trudniejsze
zadania — to przede wszystkim dzięki temu, że wyro-
sła rola czynnika ludzkiego.. Wzrosły jego obiektywne
możliwości i subiektywne chęci działania. '

,

Najprostszym wyrazem roli czynnika ludzkiego w

rozwoju społeczno-ekonomicznym jest wzrost zatrud-
nienia i wzrost wydajności pracy. Waga oddziaływania

obu tych elementów jest różna, w różnych okresach.
Oczywiście stanem idealnym-byłoby, gdybyśmy przy
pełnym zatrudnieniu (co w warunkach bieżącego planu
pięcioletniego musi oznaczać szybki stosunkowo jego

wzrost) osiągnęli równocześnie zwiększenie wydajności
pracy, przewyższające znacznie tempo wzrostu tech-
nicznego uzbrojenia. A więc wzrost oparty nie tylko
na nowych maszynach, na lepszych technologiach, ale
również na- lepszej organizacji, wyższych kwalifika-
cjach, większej kulturze pracy.

W okresie szybkiego przekształcania struktury go-
spodarki przyrost zatrudnienia może odegrać rolę nie-
zwykle pozytyibną. Pod warunkiem oczywiście, że bę-
dzie on dokonywał się w tych dziedzinach, 10 których
przyspieszenie powinno być największe, i że nie będzie,
dokonywany zamiast, lecz równocześnie z unowocze-

śnianiem techniki i organizacji.

WCIĄGU ubiegłych trzech łat przyrost zatrud-.

nie nia w gospodarce był. stosunkowo szybki.
Stało się to jednym z istotnych źródeł całego

przyspieszenia rozwoju ekonomicznego. Warto więc
nieco dokładniej przyjrzeć się, gdzie zatrudnienie
wzrosło najszybciej i poroiunać je z generalnymi celami
postawionymi na VI Zjeździe PZPR.

Niestety, nie dysponujemy pełnymi danymi za roki
bieżący, zaś dane za I półrocze nie są w pełni po-
róionywalne, gdyż obejmują poszczególne' działy i gfcV
lesie gospódarla. w podziale organizacyjnym, a nie
ekonomicznym. Niemniej jednak będziemy się do nich'
odwoływać, przy wszystkich bowiem iastrzeżęniach —

.

obrazują one pewne tendencje, choć ich wyraz liczbo-
wy nis jest w pełni precyzyjny.

W ciągu, ubiegłych dwóch lat (1971—1973) zatrud--
nienie w gospodarce uspołecznionej wzrosło o 751 tys..
osób, tj. o 7,7 proc. (średniorocznie 3,8 proc.) . Z tego
w przemyśle ulokowało się 295 tys. osób (wzrost o 7,2

proc. — średniorocznie 3,6 proc.), w budownictwie 118
tyS. „(wzrost o 11,7 proc., średniorocznie 5,7 proc.), w

transporcie i łączności 59 tys. (wzrost o 6,3 proc.,
średniorocznie 3,1. proc.), w handhi wewnętrznym 34
tys.- (wzrost o 3)9' proc: — dane tę jednak wymagają
dodatkowej:' weryfikacji, gdyż do pracowników han-
dlu przestano zaliczać od 1971 r. zatrudnionych w usłu-
gach świadczonych prz,ez CRS ,,Samopomoc Chłopska"
— po uwzględnieniu tych zmian tempp wzrostu za-

trudnienia w handlu wewnętrznym wyniosło nieco po-
nad 6 próc., a więc" i} proc. średniorocznie); w go-
spodarce komunalnej i mieszkaniowej 36 tys~ osób
(wzrost o 10 proc., średniorocznie 4,9 proc.) w nauce

40 tys. osób (wzrost o 35,4 proc., średniorocznie 16,3
proc.), w oświacie, kulturze i służbie zdrowia 110 tys.
(wzrost o 9,8 proc., tj. 4,8proc. średniorocznie). T • '

Z zestawienia tego wynika, że najszybsze tempo
wzrostu — poza nauką — osiągnęło budownictwo. Do-
dać tu można, że w I półroczu 1973 r. tempo to ułegło
dalszemu znacznemu przyspieszeniu „(przeciętne za-

trudnienie w budownictwie było wyższe w I półro-
czu .br: w stosunku do I półrocza 1972 r. o 106,8 tys.
osób, a więc o 9,8 proc., przy średniorocznym tempie
w ubiegłych 2 latach 5,7 proc.).

- Na tej podstawie można zaryzykować tezę o zasad-
niczym wpływie wzrostu.,, tempa inwestowania nw kie-
runki'przyrostu zatrudnienia. Spróbujmy? zweryfiko-
wać tę tezę na podstawię struktury przyrostu zdtrud-
nienia wewnątrz przemysłu. Otóż w' ciągli ubiegłych
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PRĄP Ó PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

Zwrot o „nowej strategii społeczno-gospodarczej" zo-

stał przez publicystykę wyeksploatowany tak dalece, ie

przypomina wytartą monetę obiegową. Mimo to nie jest
wcale łatwo lapidarnie 1 krótko tę nową strategię scha-

rakteryzować. JERZY KLEER w „POLITYCE" po-
święcił na to ostatnio całą stronę pisma, a mimo to nie

wyczerpał wcale tematu, a wiele cech jedynie zamar-

kowal, podkreślając ich dyskusyjny charakter.

Również i w naszym piśmie spora grupa artykułów w

ostatnich numerach poświęcona była temu właśnie te-

matowi. Nie chcąc wracać do spraw szeroko już oma-

wianych — taldch jak jedność cclów społeczno-eko-
nomicznych, potraktowanie spożycia jako siły na-

pędowej rozwoju gospodarczego czy proporcje mię-
dzy grupą A 1 B — ograniczymy się do zasygnalizo-
wania poglądów J. Kleera na problem rozwoju har-

monijnego. O ile bowiem dla nikogo nie ulega wąt-
pliwości, źe rozwijamy się dynamicznie," o tyle pro-
blem proporcji między poszczególnymi działami go-
spodarki oraz silą występowania rozmaitych zja-
wisk ekonomicznych — nie jest tak bezdyskusyj-
ny.

Bez wątpienia rozwój harmonijny nie może ozna-

czać równomiernego rozwoju wszystkich dziedzin

1 sfer gospodarki. Dodajmy od siebie — Ce taki rozwój
musiałby prowadzić do utrwalania I pogłębiania sta-

rych dysproporcji, a przecież nowa strategia zakłada
Ich przezwyciężenie. Trzeba więc pewne dziedziny
preferować, a rozwój Innych ograniczać. Czym więo
różni się takie postępowanie od silnie forsowanego
w końcu lat sześćdziesiątych rozwoju selektywnego?

J. KIcer podkreśla, że różnice te dotyczą przede
wszystkim celów społecznych. To znaczy, że nadrzęd-
ność tych celów nie może ulegać „selekcji", nie mogą
one być lekceważone, a Ich realizacja odkładana
w nieokreśloną przyszłość dla uzyskania wyższego
tempa czy przyspieszenia procesów unowocześniania

gospodarki.
Można chyba tę myśl wyrazić również nieco Inaczej.

Cele społeczne przekładają się na konkretne działa-

nie, takie jak wzrost płac I dochodów, rozwój usług
socjalno-kulturalnych, budownictwo mieszkaniowe

itp. Rozwój gospodarczy ma służyć ich realizacji, stwa-

rzać materialne przesłanki dla polepszania warunków

bytu — i to jest główne kryterium oceny naszej gospo-
darki. A więc również główne kryterium wyboru
dziedzin preferowanych — w inwestycjach, Imporcie
Itp.

Aby Jednak gospodarka mogła spełniać tak pojęte
funkcje — musi działać I sprzężenie odwrotne. To

znaczy, że korzyści społeczne, Ich wielkość I podział
między poszczególne grupy i kolektywy musi być
uzależniony od osiąganych wyników gospodarczych.

Te wzajemne zależności zostały szczególnie wyraź-
nie pokazane na I Krajowej Konferencji Partyjnej.
Wyeksponowane tam zadania gospodarcze mają bez-

pośrednie odniesienie do realizowanych celów społe-
cznych. Z drugiej strony zaś wyraźnie określono, że

tempo przyspieszenia poprawy warunków bytowych
jest uzależnione od efektów pracy — I to nie pracy „w

ogóle", ale konkretnie — poszczególnych działów,
branż, zakładów.

Łączy się z tym Jeszcze jedno zagadnienie. Można
by je nazwać: rozwój harmonijny — a współpraca go-
spodarcza z zagranicą. Bez gospodarki otwartej, bez

szybkich postępów w rozwoju handlu i innych form
międzynarodowej współpracy gospodarczej — bar-
dzo trudno jest zastosować przy wyborze kierunków

preferowanych kryterium efektywności. Chodzi tu

rzecz jasna o efektywność społeczno-ekonomiczną,
a nie tylko o wąski rachunek nakładów i zysków.
W gospodarce autarkicznej względy bilansowe zmu-

szają bowiem do przekreślania I kryteriów społecz-
nych I ekonomicznych. Dlatego też tak ważnym ele-
mentem nowej strategii staje się bandel zagraniczny,
pogłębianie współpracy, Integracja gospodarcza z kra-

jami socjalistycznymi.
Nasza pozycja w międzynarodowym podziale pracy

nie może jednak tylko opierać się o dobre chęci. Wy-
nikać ona będzie z siły polskiej gospodarki, głównie
z siły naszego przemysłu. Jest to twierdzenie b. ogól-
ne, ale kryje się za nim konkretny układ powiązań
międzynarodowych, które mogą dynamizować wzrost

dochodu narodowego lub też wpływać na tę dynamikę
hamująco. Mogą więc ułatwiać realizację celów społe-
cznych przy równoczesnym dużym wysiłku inwesty-
cyjnym, lub też zmuszać nas do ograniczania tempa
w obu dziedzinach. W tej sprawie zrobiliśmy spory
krok naprzód — jest to jednąk dopiero pierwszy krok.

Obrazują to wyraźnie przytoczone przez J. Kleera da-
ne — pokazujące, że przyspieszenie ze strony importu
nie znalazło jeszcze pełnego odzwierciedlenia w eks-

porcie. Siła zaś gospodarki otwartej polega przecież
nie tylko na tym, że się chce dużo kupować, ale 1 na

tym, że sie ebee i może dużo sprzedawać.
S. C.

W UBIEGŁYM TYGODNIU

w kra1u

O NA POSIEDZENIU RADY MI-

NISTRÓW z udziałem przewodniczą-
cych prezydiów wojewódzkich rad

narodowych oceniono przebieg rea-

lizacji zadań w okresie 9 miesięcy
br. Rada Ministrów stwierdziła, że

jest on pomyślny i wskazuje na v>y-
konanie podstawowych zadań NPG

łącznie z zadaniami dodatkowymi.
Podjęto szereg decyzji mających na

celu właściwe sterowanie procesami
gospodarczymi w IV kwartale br.
oraz stworzenie warunków do dobre-

go startu w roku przyszłym — w

tym: jednostki handlu wewnętrzne-
go zobowiązano do rozszerzenia dzia-
łalności mającej na celu przystoso-
wanie dostaw artykułów do zmienia-

jących się potrzeb rynku; ministrów
i przewodniczących prezydiów WRN

zobowiązano do utrzymania wyso-
kiego poziomu dostaw artykułów
przeznaczonych na rynek i eksport;
resortom, zjednoczeniom i prezydiom
rad narodowych zwrócono uwagę na

konieczność zwiększenia efektywno-
ści gospodarowania; poświęcono wie-
le uwagi możliwościom resortów w

przekroczeniu planu eksportu; uzna-

no, że najważniejszym obecnie zada-
niem rolnictwa jest sprawne zakoń-
czenie sprzętu roślin okopowych i za-

bezpieczenie pasz na okres zimowy;
podjęto szereg przedsięwzięć i decy-
zji zmierzających do lepszego wyko-
rzystania taboru w całym transpor-
cie.

@ MŁODZIEŻ W CAŁYM KRA-
JU POŚWIĘCIŁA MINIONĄ NIE-

DZIELĘ, by zadokumentować swój
udział w wykonywaniu nakreślonego
przez partię programu, którego rea-

lizacja była przedmiotem obrad
I Krajowej Konferencji PZPR.
WARSZAWA: Wola robotnicza
dzielnica ma być piękna. Sadzono-
drzewa i krzewy. Ale uroda Woli to

również porządek w zakładach pra-

cy. Przywracano go w halach pro-
dukcyjnych i na fabrycznych ulicz-
kach. Niedzielę młodzież poświęciła
również na pracę produkcyjną. Tak

było w WSK Okęcie i w Hucie „War-

szawa". BIAŁYSTOK: Droga do

szkoły gminnej — oto główny obiekt

prac minionej niedzieli. Budowano
kilka odcinków, a ponieważ prac w

ciągu jednego dnia oczywiście nie
można zakończyć, młodzi zapowie-
dzieli kontynuację. Jak i w innych
rejonach kraju, młodzież — pracują-
ca na apel organizacji młodzieżo-

wych — zajmowała się porządkowa-
niem terenów w miastach, często
wokół własnych szkół. KATOWICE:

Cztery godziny pracowały liczne gru-
py młodzieży na terenie budowy hu-

ty „Katowice". W wielu zakładach

przemysłowych niedzielne przedpo-
łudnie nie różniło się od dni pow-
szednich. Dodatkowe wytopy bryga-
dy młodzieżowe zorganizowały w hu-
cie „Kościuszko" i w hucie „Batory".
W kopalni „Michał" młodzi górnicy
wydobyli dodatkowo 500 ton węgla.
Interesujące jest hasło w Mysłowi-
cach „45 tys. mieszkańców zasadzi
45 tys. drzew". 5 tys. drzew posadzili
właśnie w minioną niedzielę. LUB-
LIN: Bulwar nad Bystrzycą i Park

Ludowy w Lublinie zyskały nie lada

sojuszników. Młodzi ludzie niwelo-
wali i porządkowali teren, a także

rozbudowywali sieć oświetlenia

elektrycznego. ŁÓDŹ: Czyn młodzie-

żowy związany był oczywiście z włó-
kiennictwem. Młodzi fachowcy in-
stalowali nowoczesne maszyny w kil-
ku przedsiębiorstwach. Podobnie jak
w innych miastach, również w Łodzi

pracowały w niedzielę zakłady pro-
dukcyjne. Efektem — dodatkowe

metry tkanin, wyroby, naprawiony
sprzęt. Dzięki pracy młodych koleja-
rzy z PKP Olechów, wcześniej wyru-
szą na trasę naprawione elektrowo-

zy. Studenci politechniki porządko-
wali teren wokół uczelni.

Q PRZYGOTOWANIA DO WY-
BORÓW DO RAD NARODOWYCH

wszystkich szczebli przebiegają z

ustalonym terminarzem. Rozpoczęły
już prace terytorialne komisje wy-
borcze; wojewódzkie, powiatowe,
miejskie, dzielnicowe i gminne. Ich

podstawowym zadaniem jest zareje-
strowanie list kandydatów na rad-

nych. Powołane zostały obwodowe

komisje wyborcze, których głównym
zadaniem jest wyłożenie spisów wy-

borców do publicznego wglądu w lo-
kalach komisji, udzielanie wyborcom
wyjaśnień związanych z wyborami
oraz przeprowadzenie głosowania w

obwodzie,

Q Szczecińskie Zjednoczenie Go-

spodarki Rybnej — wraz ze Szcze-
cińskim Urzędem Morskim prowa-
dzą ZARYBIANIE PRZYBRZEŻ-
NYCH WÓD BAŁTYKU oraz ujść
rzek, zalewów i jezior położonych
nad morzem. Każdego roku do akwe-
nów tych, głównie zalewu szczeciń-

skiego i jeziora Dąbskiego wpuszcza
się kilkanaście ton varybku, m. in.

łososia, szczupaka, certy, lina i siei,
a ostatnio pstrąga tęczowego.

© Rzemiosło polskie objęło PA-
TRONAT NAD WYKONANIEM
WSZYSTKICH ROBÓT RĘKO-
DZIELNICZYCH NA ZAMKU KRÓ-
LEWSKIM W WARSZAWIE. Kilka

tysięcy rzemieślników, już w pierw-
szych dniach odbudowy, zadeklaro-
wało wykonanie w czynie społecz-
nym unikalnych prac specjalistycz-
nych.

Q Główny Inspektor sanitarny
PRL odwołał wszystkie rygory sani-
tarne wprowadzone w kraju w związ-
ku z wystąpieniem epidemii cholery

we Włoszech.

Q Prezes Rady Ministrów miano-
wał mgr. inż. CZESŁAWA PRZE-
WOŹNIKA PODSEKRETARZEM
STANU W MINISTERSTWIE GO-
SPODARKI TERENOWEJ I O-
CHRONY ŚRODOWISKA, powołu-
jąc go równocześnie na stanowisko

prezesa Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii.

SPROSTOWANIE

W „Życiu Gospodarczym" nr 42 w ar-

tykule Jana Główczyka pt. „Problemy
przyspieszenia", str. 3 w główce ostatniej
kolumny tabeli III wydrukowano omył-
kowo: udział w proc. uzbrojenia tech-
nicznego w przyroście produkcji. Prawi-
dłowe natomiast określenie liczb dla tej
kolumny powinno brzmieć: udział w

proc. uzbrojenia technicznego w przyroś-
cie wydajności pracy. Czytelników prze-
praszamy za tę omyłkę.

RED.

za granicą
HI W zjednoczeniach naukowo-

produkcyjnych — pisze na łamach

moskiewskiej „PRAWDY" W. PO-
KROWSKI w artykule pt. „Trzeba
uczynić dalszy krok naprzód" — dro-

ga „od pomysłu do przemysłu" jest
prostsza i szybsza, aniżeli w tra-

dycyjnych układach organizacyj-
nych. Autor ilustruje to przykłada-
mi: w leningradzkim zjednoczeniu
„Pozytron" np. czas uruchomienia

seryjnej produkcji nowej konstruk-

cji trwa nie pięć lat, jak dawniej,
lecz dwa lata. Równocześnie jednak
powszechniejsze tworzenie zjedno-
czeń naukowo-produkcyjnych w

różnych gałęziach produkcji, wy-
tworzyło szereg trudności. Przedsta-
wiciele niektórych ministerstw po
staremu udzielają dyrektyw (ponad
kierownictwem zjednoczenia) bez-

pośrednio dyrektorom poszczegól-
nych jednostek wchodzących w

skład zjednoczenia. Tu i ówdzie two-

rzy się nowe zjednoczenia naukowo-

produkcyjne w sposób nieprzemy-
ślany, obarczając kierowniczymi
obowiązkami najsłabsze kadrowo i

produkcyjnie ogniwa. Zjednoczenia
naukowo-produkcyjne mają też trud-
ności ekonomiczne: oddzielne banki

według odrębnych reguł finansują
osobno prace naukowo-badawcze,
osobno projektowo-konstrukcyjne,
osobno eksperymentalne i technolo-

giczne, osobno produkcyjne. Pokrow-
ski domaga się wprowadzenia jed-
nolitej formy i zasady finansowa-
nia: „temat — pieniądze". Zmianie

powinny ulec zasady tworzenia fun-
duszu płac i funduszy premiowych,
osobno dla naukowców, osobno dla

technologów i konstruktorów i osop-
no dla załogi produkcyjnej. . Dotych-
czas bowiem często się zdarza, że

wysokość premii dla personelu nau-

kowego sięga 5—6 proc. rocznego
funduszu plac, a dla personelu pro-
dukcyjnego 20—30 proc. Poważne
trudności dla zjednoczeń naukowo-

produkcyjnych wynikają także ze

starych mierników: formalnie ma-

my do czynienia ze „stratą produk-

cji globalnej", co ujemnie odbija się
na premiach, funduszach itp.

B W ciągu pierwszych ośmiu

miesięcy• br. produkcja przemysłowa
Węgier wzrosła o 6,1 proc. Sprzedaż
wyrobów przemysłowych w handlu

zagranicznym wzrosła o 14 proc., a

w handlu detalicznym o 11,8 proc.
Obroty handlu detalicznego artyku-
łami żywnościowymi powiększyły
się o 10,3 proc. Dochody przeciętne
ludności finansowane ze źródeł ce.n-

tralnych zwiększyły się o 8,8 proc.

Q Rekordowe zbiory zbóż zanoto-

wano na Węgrzech. Plony pszenicy
z hektara powiększyły się o 3,7 proc.
i wynosiły 34,7 q. Plony żyta wynio-
sły 1G,3 q z ha w porównaniu z 14,3
q w 1972 roku. Plony jęczmienia ozi-

mego były o 1,6 g większe niż w roku

ubiegłym — i wyniosły 32,7 q z ha, a

jarego odpowiednio: 4,2 q, 28,3 q.
Plony owsa wyniosły 18 q z ha, czyli
o5,4qzha więcejniżwub.r.

Q W ciągu ostatnich pięciu lat

Jugosławia zawarła 76 umów w

dziedzinie wspólnych inwestycji fi-
nansowanych przez firmy zagranicz-
ne i przedsiębiorstwa jugosłowiań-
skie. Dwie trzecie kontrahentów

przypada na przemysł metalowy i

motoryzacyjny, 11 umów dotyczy
przemysłu elektroenergetycznego i
9 przemysłu chemicznego. W prze-
myśle jugosłowiańskim ulokowano

kapitał zagraniczny w wysokości 1,8
mld dinarów.

H We Francji zbiory zbóż wy-
niosły w ubiegłym roku 41,7 mln>
ton wobec 40,9 tys. ton w 1972 r.

H Nastąpiło pogorszenie brytyj-
skich „terms of trade". Wskaźnik
cen eksportowych wykazał w sierp-
niu wzrost o 2 procent, a importo-
wych—o4proc. Zwiększył się
także wolumen towarów importowa-
nych w stosunku do towarów ekspor-
towanych. Pozwala to przypuszczać,
że deficyt brytyjskiego bilansu han-

dlowego pogłębia się przy jednoczes-
nym wzroście kosztów utrzymania.
Jedną z głównych przyczyn tej sy-
tuacji jest słabnięcie pozycji funta

szterllnga na międzynarodowych
rynkach dewizowych.

B Przez wiele lat Francuzi uważa-

li, że punktem docelowym reformy
walutowej lub też przyszłego syste-
mu walutowego powinno być złoto.
W wywiadzie udzielonym niedawno
dla LE MONDE francuski minister

gospodarki i finansów VALERY GI-
SCARD D'ESTAING wyraźnie za-

akcentował, następującą już od

pewnego czasu, zmianę stanowiska

mówiąc: „...Nie wierzę, aby w inte-
resie francuskim leżało uporczywe
trzymanie się zasady go Id standardu,
skoro koncepcja ta, jeśli pominąć
kilku specjalistów, przez nikogo nie

jest już uznawana za dobrą..." Za-
miast proponowanej wymienialności
na złoto francuski minister przewi-
duje, jeśli chodzi o najważniejsze wa-

luty, wprowadzenie w przyszłość i...
„wymienialności obowiązkowej, z

możliwością uwzględniania przypad-
ków wyjątkowych. Wymienialność
ma w praktyce oznaczać konwersję
aktywów rezerwowych na specjalne
prawa ciągnienia i inne rozeznania
w stosunku do MFW. W danym
stopniu wymienialnością objęte by-
łoby również złoto".

B Narasta kryzys energetyczny w

USA. Trzy największe amerykańskie
linie lotnicze obsługujące połączenia
wewnętrzne zredukowały 22 loty
„tam i z powrotem". Największe re-

dukcje nastąpiły na trasie Nowy
Jork — Chicago. Przyniosą one

oszczędności rzędu 1,7 min litrów

paliwa miesięcznie.

B Największe miasta Szwajcarii
wyludniają się. W 1971 r. w Zury-
chu mieszkało o 6,4 proc. obywateli
mniej, aniżeli przed dziewięcioma
laty, w Genewie — 4 proc. mniej, w

Bernie — 3,8 proc. mniej i w Bazylei
— 0,8 proc. mniej. Wiąże się to z

rozprzestrzenieniem się w skupiskach
miejskich urzędów i placówek usłu-

gowych oraz z dążeniem ludności do

zamieszkiwania poza miastem.

ze świata nauki i fechniki

Szkodliwe dodatki do żywności
Kalifornijski specjalista od chorób

alergicznych wypowiedział się ostatnio
na temat szkodliwości różnego rodzaju
dodatków smakowych i koloryzujacych
do produktów spożywczych. Dodatki te
wywołują zwłaszcza szkodliwe działania
na organizmy młodocianych, powodu-
jąc różnego rodzaju zaburzenia psy-
chiczne. Dzieci takie wykazywały obja-
wy nerwowego podniecenia i niezwykle
gwałtownych reakcji. Zaobserwowano u

nich obniżenie wyników nauczania,
upór, samowolę i niemożność skupienia
się w czasie lekcji. Po zastosowaniu wo-

bec tych dzieci specjalnej diety, pozba-
wionej salicylanów czyli soli 1 estrów
kwasu salicylowego, objawy chorobowe
zarzynały stopniowo znikać. Estry, Jak
salicylan metylu, są najczęściej stoso-
wane jak o substancje, zapachowe I sta-
nowią podstawę około 80 proc. wszyst-
kich dodatków niektórych produktów
spożywczych. (PAP)

Wynalazcy z Bułgarii
Ubiegły rok w Bułgarii był szczegól-

nie korzystny w zakresie wprowadza-
nia nowych wynalazków 1 usprawnień
racjonalizatorskich. Zatwierdzono 612
wynalazków oraz 62,5 tys. wniosków
racjonalizatorskich. Efekty ekonomiczne,
wynikające z zastosowania wynalazków
I usprawnień przekroczyły wartość 113
min lewów. (WIT)

„Czyste" samochody z Jdponii
W Japonii weszły w życie baTdzo su-

rowe przepisv, mające na celu zmniej-
szenie szkodliwości spalin samochodo-
wych. Wszystkie samochody muszą być
wyposażone w urządzenia redukujące

szkodliwe składniki w spalinach. Opra-
cowano wiele dopalaczy, które zmniej-
szają o 80—91,S proc. ilość tlenku wę-
gla I o 60—72 proc. ilość nie spalonych
węglowodorów. A sytuacja stała się
rzeczywiście alarmującą: w 1S73 roku
tylko w rejonie Tokio zachorowało pa-
reset osób z powodu zatrucia smogiem.
Warto też odnotować, że już druga fir-
ma samochodowa w Japonii — Toyo-
Kogyo — ogłosiła, że będzie w stanie
sprostać normom amerykańskim (które
będą obowiązywać od 1976 roku), okre-
ślającym wymagania „czystości" samo-

chodów. Pierwszą jest Honda, której
samorhód „Civlc" przeszedł pomyślnie
odpowiednią serię prób na czystość
spalin. (Interpress)

Zaćmienie — z samolotu

Milion franków kosztowało użycie
„latającego obserwatorium astronomicz-
nego" — samolotu „Concorde". Na jego
pokładzie eklna naukowców francu-
skich, angielskich 1 amerykańskich
przez godzinę i dwadzieścia minut ob-
serwowała całkowite zaćmienie Słońca,
jakie miało miejsce 30 czerwca. Było
ono widczne na terenie Afryki. Po raz

pierwszy użyto samolotu, który mógł
dogonić urieica.iacy cień Księżyca. Pro-
totyp „Concorde"-001 posłuży również
jako latajace laboratorium do badania
górnvch warstw atmosfery. Po zakoń-
czeniu tego programu samolot zostanie
przekazany do muzeum lotnictwa. (PAP)

Najbezpieczniej — samolotem

Mimo, że liczba przewożonych pasa-
żerów i długość tras lotniczvch ciągle
wzrastaj», wskaźniki wynadków lotni-
czych mr>leją na całym świecie. W ro-

ku ubiegłym jeden wypadek przvnadał
na 2 min godzin lotu. Jak wynika ce

statystyk Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Transportu Lotniczego — IATA,
w r. 1972 w krajach należących do IATA
zginęło w samolocie 1285 osób. Samolot
jest jednak najbezpieczniejszym środ-
kiem lokomocji. W tym samym czasie
w stanach Zjednoczonych od zwykłych
wypadków zginęło 115 tys. osób. Połowa
z tego — 55.025 osób — w wypadkach
samochodowych, natomiast w lotni-
czych — 200 osób. (PAP)

Energia z wiatraków

Wiatraki mogą stać się bronią prze-
ciw brakowi energii elektrycznej w

krajach wysoko uprzemysłowionych.
Wiatrak taki skonstruowany został do
celów badawczych na wyspie Svlt,
gdzie grupa naukowców z Francji. Re-
publiki Federalnej Niemiec 1 Szwaj-
carii założyła centrum badawcze ener-

gii „wietrznej". Dwa zachodzace na

siebie kola łopatkowe o dziesięciu sta-
lowych łopatkach 1 średnicy U m, któ-
re pod wpływem wiatru obracają się
pionowo na wieży wysokości 12 m mo-

gą być sterowane elektronicznie 1 za-

mienić 80 pror. energii wiatru na prad
elektryczny, pierwsze próby na wyspie
Sylt spełniły oczekiwania uczooyrh.

(DaD)

Butelka znika bez śladu

Duży rozgłos zyska! ostatnio wyna-
lazek plastykowej butelki, którą po
użyciu można rozpuścić w wodzie.
Ścianki butelki składają się z warstwy
środkowej o grubości 1,5—2 mm, po-
krytej z obu stron cienką folią z ma-

teriału chemicznie trwałego. Warstwa
środkowa natomiast rozpuszcza się w

wodzie. Po użyciu odrywa się pasek
folii z zewnętrznej warstwy butelki
I umieszcza się ją w wodzie, co powo-

duje rozpuszczenie się w ciągu godziny
warstw)' środkowej. Pozostają tylko
obydwie cieniutkie warstwy folii.

(Interpress)

Laserowa obróbka

, Laser holograficzny do obróbki świa-
tłem różnych materiałów — to wynala-
zek Andrzeja Kalestyńskiego z Poli-
techniki Warszawskiej. Urządzenie, któ-
re zostało niedawno opatentowane,
umożliwia wykonywanie bardzo skom-
plikowanych wzorów na powierzchni
materiału, takich np. , jakie niezbędne
są przy produkcji obwodów mikroelek-
tronicznych. Dzięki laserowi czas ob-
róbki ulega znacznemu skróceniu 1 uzy-
skuje się bardzo dobrą powtarzalność
wykonywanych wzorów. (PAP)

Ochronna pasta
„Rodzinnym wynalazkiem" nazwnfi

można specjalną pastę do obuwia spor-
towego oraz wyrobów skórzanych, użyt-
kowanych w trudnych i zmiennvch
warunkach atmosfervcznvch, opatento-
wana ostatnio przez Eulalię, Zdzisława
1 Wincentego Falandyszów z Sopotu.
Wynalazcy opracowali taki skład pnsty,
który gwarantuje elastyczność skóry
I jej nieprzpmakalność. Wprawdzie w

opisie patentowym mówi się o obuwiu
sportowym, ale taka pasta przydałaby
się wszystkim użytkownikom obuwia,
wciąż narażonym jesienią i zimą na

paradowanie w przemoczonych butach.

(NiT)

Skuteczne gaszenie pożaru
Naukowcy z Politechniki Śląskiej w

Gliwicach opracowali nowy środek do
gaszenia pożarów. Preparat ten po wpro-
wadzeniu do ogniska pożaru powoduje

wydzielenie dużej Ilości azotu I dwu-
tlenku węgla oraz szybkie odprowadze-
nie ciepła. Na materiale palnym wy-
twarza się szczelna powloką ochronna,
która skutecznie zabezpiecza przed
powtórnym powstaniem pożaru. (PAP)

Energia z prqdow morskich
Uczeni zadaja sobie pytanie: jak pro-

dukować energię możliwie szybko 1 ta-
nio? Dr Harris B. Stewart i dr John R.
Apel amerykańskiego Laboratorium Ba-
dań Morskich I Powietrznych zwrócili
się ostatnio do specjalistów różnych
dziedzin, by zjednoczyli wysiłki, w ce-

lu zbadania możliwości wykorzystania
w tym celu Prądu Zatokowego (Golf-
stromu). Zwrócili oni uwagę na to, że
tylko prad Floryda, który stanowi część
Golfstromu, „transportuje" ponad 50
razy więcej wodv niż wszystkie rzeki
ziemi. Średnia prędkość prądu między
Florydą a wyspą Bimini sięga 3,2
km/godz., w górnych zaś partiach wo-

dy dochodzi do 8,8 km/godz. — w czym
zawierają się ogromne możUwoścl ener-

getyczne. (Interpress)

Nizyna
Środowisko racjonalizatorów I wyna-

lazców okręgu łódzkiego legitymuje się
w ostatnim okresie szeregiem cennych
rozwiązań technicznych. Na czoło wśród
nich wysunęła się technologia otrzy-
mywania antybiotyku Nizyny, opraco-
wana przez zespół fachowców z mgr.
Inż. Bogdanem Rakowskim z Kutnow-
skich Zakładów Farmaceutycznych
„Polfa". Nizyna jest antybiotykiem sto-
sowanym do konserwarji produktów
żvwnościowvch, a oryginalna metoda Jej
otrzymywania, charakteryzująca się
dużą wydajności*», uzyskała patent
PRL. Produkcję Nizyny już rozpoczęto.
Jak ohliczono — tylko na skutek prze-
dłużenia trwałośri artykułów żywno-
ściowych 1 w konsekwencji zmniejsze-

nia Ich odrzutów — można w ciągu
roku zaoszczędzić około 100 min zł.

(PAP)

Ekspansja Japonii na rynku EWG
Na 100 małych elektronicznych ma-

szyn cyfrowych sprzedawanych w dzie-
więciu krajach EWG, 74 pochodzi z Ja-
ponii, a 99 proc. odbiorników tranzy-
storowych sprzedawanych w Reubllcs
Federalnej Niemiec Jest również pocho-
dzenia japońskiego. Od dawna już prze-
widywana ekspansja gospodarcza Ja-
ponii w Europie najwidoczniej rozpo-
częła się na szerokim froncie. Jak do-
nosił niedawno magazyn „Time" w

swym europejskim wydaniu, nadwyżka
handlowa Japonii w stosunku do kra-
jów Wspólnego Rynku wzrosła z za-

wrotną szybkością. (DaD)

Największy silnik okrętowy
Np jszv silnik okrętowy o mo-

cy 41 000 KM, zbudowała stocznia „Eriks-
berg w Goetehorgu. Jest to silnik Bur-
meister I Wain 10-cylindrowy, o śred-
nicy cylindrów 980 mm. Jego ciężar
wynosi 1600 ton. długość 24 m, wy-
sokość 14 m. Silnik ten przeznaczony
jest dla największego budowanego ro-

porudomasowca o nośności 275 Ono ton.

(WIT)

Gaz ziemny z ZSRR do USA
Gaz ziemny z ZSRR do USA ma być

dostarczany ze złóż w Tłumieniu gazo-
ciągiem do Murmańska (2500 km) lub •

Jakucka do Nacbodki (3500 km), a z

tvch portów droga morską. Przewiduje
się. że pod koniec lat siedemdziesią-
tych koncernv amerykańskie będą ku-
pować w ZSRR około 20 min m sześć,
cazn rodnie, co wvmaea^ he^zie za-

trudnienia około 35 zbiornikowców,
(Interpress)

żywocik gospodarczy

O W sześciu warszawskich restau-

racjach niektóre stoliki oznaczono

literą „E", co znaczy, że gość nie za-

mawia obiadu, tylko kelner od razu

podaje mu specjalne menu ekspres-
sowe. Nowość wymyślono dla spie-
szących się konsumentów. „Kelner
nie musi więc podchodzić, by zapytać
o zamówienie" — pisze „Trybuna
Ludu". Pytanie o zamówienie jest
jak wiadomo ogromnie fatygujące.
Jak zwykle pod pozorem troski o

klienta gastronomia usiłuje zrobić
coś ku wygodzie swojego personelu.
Istnieją bowiem w świecie restaura-

cyjne precedensy, że kelner pyta
gościa, co ten chce zjeść a mimo to

obsługuje go szybko. „Życie Warsza-

wy" podaje menu ekspressowe: „Żur
postny ze śmietaną, schab po miesz-

czańsku, sałatka z czerwonej kapu-
sty." Jak widać menu jest pod
względem ideowo-politycznym uni-

wersalne, eklektyczne i zaspokaja
każdy gust: trochę postu, trochę
mieszczańskiej egzemy a wszystko
z dodatkiem czerwieni.

9 W stołówce Zakładów Chemicz-

nych „Police", aby dostać nóż. trzeba
oddać w zastaw przepustkę fabrycz-
ną, a żeby otrzymać także widelec

złożyć należy w depozycie legityma-
cję służbową. W miarę postępów
zaufania do załogi w przyszłości wy-
dawać się będzie komplet sztućców
za jeden jedyny dowód osobisty plus
weksel gwarancyjny.

O W Kielcach, w Zakładach

„Iskra" zarządzono, że pracownicy,

którzy spóźnią się do pracy, nie będą
mieli prawa wejścia do zakładu
i przystąpienia do pracy, W ten spo-
sób zamiast 2 lub 5 minut ubytek
produkcyjny jest równoważny całej
dniówce. Na złość załodze dyrekcja
odmraża sobie uszy.

S W Warszawie przy ul. Jaszo-

wickiej nr. 6 zbudowano krzywy
dom. Budynek przypomina romb. Już

fundamenty były spartolone, aż do

chwili, kiedy przedsiębiorstwo —

KBM „Śródmieście" usiłowało oddać
dom użytkownikom. Nikt z licznych
nadzorców (nadzór budowlany, ar-

chitektoniczny itpl nie zauważył, że
rośnie inwalida. Następnie powstał
publiczny skandal i posypały się ka-

ry. Majster otrzymał dyscyplinarne
zwolnienie, a kierownika budowy
obiektu pozbawiono premii — i na

tym koniec. Czy nikt. z osób odpo-
wiedzialnych za nadzór nie dostał

po łapach? Cóż, premię wzięli, ale

naczelny dyrektor firmy wyznał re-

pqrterowi, że wraz z kolektywem
musiał się rumienić ze wstydu. Jest
to u nas, jak wiadomo, straszna

dolegliwość.

0 Kongres Międzynarodowego
Zrzeszenia Hoteli, Restauracji i Ka-

wiarni, który odbył się w Warsza-
wie miał charakter nie tylko robo-

czy, ale i poglądowy. Kiedy goście
zagraniczni zmierzali na obiad w ho-
telu „Europejskim" zamiast przyję-
tego w takich sytuacjach pompatycz-

nego transparentu w rodzaju „Ser-
decznie witamy w ojczyźnie bigosu",
wisiał napis codzienny, roboczy,
szczery: „Miejsc nie ma."

0 Zjednoczenie Przedsiębiorstw
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej w Krakowie zawiadomiło

tamtejsze zakłady pracy, że odtąd
nie będzie im wywozić śmieci. W

dalszym ciągu pisma powiada się, że
dalsze wywożenie śmieci będzie
możliwe tylko wówczas, jeśli zakłady
pracy odstąpią zakładom oczyszcza-
nia miasta część swego limitu dewi-

zowego, który zostałby przeznaczony
na import sprzętu do wywożenia
śmieci. Pismo to inauguruje całkiem
nowe stosunki między przedsiębior-

stwami gospodarki uspołecznionej.
Stworzony został precedens i teraz

zakłady przemysłu odzieżowego na-

piszą n.p. do Huty im. Lenina, że

dostarczą im odzież robocza jeśli
Huta przeznaczy swoje dewizy na

import maszyn włókienniczych. Cie-
kawe jak daleko pójdzie redystrybu-
cja dewiz?

Październikowy numer dodat-

ku „Życie i Praca" ukaże się
z datq 4. XI. 1973 r.
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JEDNOSTKI INICJUJĄCE

ZGODNOŚĆ
LECH FROEUCH

Można chyba powiedzieć, że Jednostki Inicjujące,
które pierwsze podjęły się wprowadzenia l spraw-
dzenia na żywym organizmie nowych zasad gospo-
darowania — przechodzą swoistą szkołę ekonomicz-

nej alfabetyzacji. Odejście od dotychczasowych me-

tod sterowania przemysłem — to dla załóg przedsię-
biorstw i zjednoczeń inicjujących, a zwłaszcza dla ich

aktywu techniczno-ekonomicznego jakby nauka no-

wego języka.

WZJEDNOCZENIU
Przemyślu

Lotniczego i Silnikowego PZL

usłyszałem następujący pogląd:
„Cele i zadania perspektywiczne

branży są „żelaznym prawem" i nikt
nie może się uwolnić od ich realiza-

cji. To dyrektywa. Również w zakre-
sie inwestycji — o tym, gdzie, kiedy
i jakie mają być zrealizowane decy-
duje zjednoczenie, które je finansuje
(spłaca kredyt inwestycyjny). Wiele

więc decyzji w zakresie „co" i

„gdzie" produkować, a nawet czę-
ściowo „jak" w przypadku zakupu
nowych technologii, licencji i ma-

szyn, przedsiębiorstwa nadal od-

czuwają niejednokrotnie jako zew-

nętrzne formy zarządzania. Swoją
inicjatywę wykazać mogą głównie
w dziedzinie optymalnego wykorzy-
stania środków będących w ich dys-
pozycji. Współczynnik R przydzie-
lany jest poszczególnym przedsię-
biorstwom również przez zjednocze-
nie. Tak więc dopiero na zewnątrz
jednostka inicjująca, która jest rów-
nocześnie 1/VOG — jako zintegrowa-
ny organizm produkcyjny prezentuje
wyższy stopień swobody. Oczywiś-
cie im lepsze są wyniki całego zje-
dnoczenia — WOG -u tym również

więcej szans otwiera się przed po-
szczególnymi jednostkami organiza-
cji".

SŁOWO INTEGRACJA
ZAWIERA LITERĘ R

Stąd też dla uzyskania pełnego
efektu, jaki mogą przynieść nowe za-

sady, powinny one być wprowadza-
ne do wszystkich członów organiza-
cyjnych1). Uznano to jednak za prob-
lem zbyt trudny i dlatego początko-
wo nowym systemem ekonomiczno-
- finansowym objęto jedynie przed-
siębiorstwa i zakłady doświadczalne
zaliczane do działu „przemysłu". Na-
tomiast pozostałe jednostki organiza-
cyjne pracowały według uprzednio
obowiązujących zasad. Wyjątkiem
jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagra-
nicznego „PEZETEL", które od 1 lip-
ca 1973 r. podjęło pracę na odręb-
nych zasadach oraz SOWI, których
wyniki produkcyjne i ekonomiczne

zostaną w br. skorelowane z wynika-
mi przedsiębiorstw produkcyjnych.

Takie rozwiązanie wydawało się
wskazane ze względu na konieczność
skierowania podstawowych wysiłków
na wprowadzenie i opanowanie no-

wego mechanizmu działalności go-
spodarczej tam, gdzie jest to najważ-
niejsze, tam gdzie są zaangażowane
największe środki, a więc w sferze
produkcji przemysłowej.

Ponieważ jednak Zjednoczenie
tworzy zintegrowaną całość, pożąda-
ne jest, by podobne mechanizmy
ekonomiczne oddziaływały na jego
wszystkie człony. Nie chcąc więc re-

zygnować z możliwości skutecznego
oddziaływania materialnego i na te

ogniwa, które nie zostały objęte no-

wymi zasadami — zjednoczenie po-
stanowiło dla wszystkich swoich jed-
nostek organizacyjnych wprowadzić
jednolitą podstawę i sposób tworze-

nia dyspozycyjnego funduszu płac.

Podstawą tą jest wkład każdego
członu zjednoczenia w wytwarzanie

PRACOWNIKA
GOSPODARKI

produkcji dodanej. Wpływ na wyso-
kość tej produkcji mają oczywiście
nie tylko jednostki produkcyjne, lecz
w coraz szerszej mierze także sfery
przed- i poprodukcyjne. Przyjmując
więc dla całego zjednoczenia jeden
„skumulowany" współczynnik R —

wewnątrz, dla poszczególnych części
składowych zastosowano daleko idą-
ce zróżnicowanie. Rzecz w tym, by
uzyskany przez jednostki organiza-
cyjne dyspozycyjny fundusz płac był
proporcjonalny (a w odczuciu społe-
cznym- — sprawiedliwy) w stosunku
do rzeczywistego udziału w tworze-
niu efektów. Możliwość posługiwania
się przez kierownictwo PZL global-
nym funduszem płac w skali całego
zjednoczenia stwarza szanse kiero-
wania sił na najbardziej newralgicz-
ne odcinki, daje szanse operatywno-
ści i skuteczności działania. W szcze-

gólności pozwala rozbudowywać i fi-
nansować działalność zaplecza nau-

kowo-techniczno-badawczego, co dla

rozwoju branży jest sprawą decydu-
jącą.

Ponieważ nie poszczególne przed-
siębiorstwa, lecz zjednoczenie odpo-
wiada wobec społeczeństwa za rea-

lizację powierzonego programu musi
ono posiadać (i obecnie posiada) moż-
liwości i środki dla tworzenia no-

wych jednostek, niezbędnych dla

prawidłowego funkcjonowania i roz-

woju całej organizacji.
Wśród spraw o charakterze prak-

tycznym wymienia się np. takie:

9 Konieczne jest zorganizowanie
zaplecza remontowego, unikalnych
obrabiarek, co pozwoli skrócić cykle
remontowe i zmniejszyć zapasy czę-
ści zamiennych.

® Należałoby założyć magazyn
materiałów podstawowych i pomoc-

niczych używanych w nieznacznych
ilościach — co w znacznej mierze

pozwoliłoby zredukować zapasy gro-
madzone przez poszczególne przed-
siębiorstwa.

0 Dobrze by było powołać do ży-
cia jednostki usług budowlano-mon-

tażowych, których działalność dopro-
wadziłaby do skrócenia cykli inwe-

stycyjnych. Tego rodzaju przedsię-
wzięcia mogą przynieść znaczne efek-
ty, zwłaszcza na polu dynamizowa-
nia przyrostu produkcji dodanej.

Ekonomiści PZL mówią, że posz-

czególne przedsiębiorstwa i zjedno-
czenia znajdują się w bardzo zróżni-

cowanej sytuacji w zakresie poziomu
rentowności, udziału eksportu war-

tości sprzedaży, technicznego uzbro-

jenia pracy, stanu realizacji inwe-

stycji, poziomu płac itd. Z tego faktu

wyciąga się wniosek — nie wnika-

jąc w historyczne przyczyny tego
stanu rzeczy — że nowe zasady dzia-

łania, zwłaszcza parametry ustalone
dla makroorganizmu, jakim jest
zjednoczenie nie mogą być w sposób
mechaniczny „równo" przydzielane
podległym przedsiębiorstwom.

ŚRODKI NA INWESTYCJE
W ZJEDNOCZENIU

Jak w PZL rozwiązywane są prob-
lemy inwestycyjna?

Nikogo nie trzeba przekonywać o

znaczeniu racjonalnego inwestowa-

nia, modernizacji, rekonstrukcji te-

chnologicznej przedsiębiostw, dla u-

zyskiwania w perspektywie czasu

stałych ekonomicznych osiągnięć.
Teoretycznie proces ten powinien być
ciągły — nieustanne doskonalenie

wyrobów i technologii narzuca pro-
ducentom konieczność odnawiania
swoich środków trwałych, inwesto-
wania. Jednak w praktyce w obrę-
bie jednego przedsiębiorstwa z regu-
ły procesy inwestycyjne i moderni-

zacyjne przebiegają skokowo. (Po od-
daniu nowego obiektu następuje dłu-

gi i za długi okres eksploatacji, pod-
czas którego niewiele się właściwie

myśli o doskonaleniu opanowanej
produkcji). Dopiero w skali zjedno-
czenia procesy inwestycyjne i moder-

nizacyjne mogą przybierać kształt

bardziej regularny. Ta sytuacja —

„skokowe" inwestycje w przedsię-
biorstwach przemysłowych — spo-

wodowała, że stęsowanie podstawo-
wej formuły obliczania dyspozycyj-
nego funduszu płac dla każdego z

osobna przedsiębiorstwa stało się
niemożliwe. Jak wiadomo produkcja
dodana, która jest podstawą oblicza-
nia dyspozycyjnego funduszu płac
powstaje w wyniku odjęcia od łącz-
nej sumy sprzedaży według cen rea-

lizacji zakupionych materiałów i rat

kredytów inwestycyjnych. Występu-
ją wówczas następujące niedogodno-
ści:

0 W skali jednego przedsiębior-
stwa spłata kredytów deformuje dy-
namikę produkcji dodanej, i to

szczególnie w okresie zwiększonego
zapotrzebowania na fundusz płac, w

związku z uruchomieniem nowych
mocy produkcyjnych.

G Sprzężenie funduszu płac z pro-
cesem inwestycyjnym może wywie-
rać negatywny wpływ na podejmo-
wanie inwestycji niskorentownych
lub nawet wcale nierentownych w

skali jednego przedsiębiorstwa lecz

niezbędnych dla pomyślnego rozwoju
branży.

# Procesy inwestycyjne w naszej
praktyce gospodarczej są złożone,
przedsiębiorstwo — de nomine inwe-
stor — nie ma nieraz faktycznie
wpływu na podjęcie decyzji inwe-

stycyjnej, ani na przedłużanie się
cyklu inwestycyjnego, ani na ustale-
nie limitów nakładów inwestycyj-
nych, ani na terminy dostaw maszyn
i urządzeń, ani na ich amortyzację.
Trudno więc byłoby obciążać je skut-
kami tych inwestycji przed ich za-

kończeniem i rozruchem.

Tak więc w PZL kredyty inwesty-
cyjne zaciągane są i spłacane przez

zjednoczenie. Oznacza to, że zasad-
nicze decyzje dotyczące rozbudowy
zdolności produkcyjnej znajdują się
poza przedsiębiorstwem, na wyższym
szczeblu zarządzania. Aby jednak za-

chować zasadę kojarzenia funduszu
płac z gospodarką środkami trwały-
mi i nie pozbawiać przedsiębiorstw
skutecznego mechanizmu oddziały-
wania na lepsze wykorzystanie po-

siadanego majątku produkcyjnego —

wprowadzono rozwiązanie zastępcze.
Zamiast spłaty kredytów inwestycyj-
nych wprowadzona została wartość

amortyzacji.
Tak więc we wzorze obliczenia dy-

spozycyjnego funduszu płac „amor-

tyzacja" reprezentuje udział „pra-

cy uprzedmiotowionej". W naszych
przedsiębiorstwach, w różnych bran-

żach, nie tyllco lotniczej, zwłaszcza

przy podejmowaniu nowej, trudniej-
szej, bardziej złożonej produkcji —

niejednokrotnie podkreślano i doma-

gano się możliwości wymiennego
traktowania pracy żywej i uprzed-
miotowionej.

„Możemy zaoszczędzić surowce,
zrobić wyrób lżejszy — ale trzeba

więcej roboczogodzin". „Możemy zro-

bić wyrób technicznie na wyższym
poziomie, ale potrzebne są nowocze-

sne maszyny, albo fachowcy o wyż-
szych kwalifikacjach, o wyższych
grupach osobistego zaszeregowania".
„Możemy zaoszczędzić pracę, produk-
cję mechanizować, automatyzować,

lecz konieczne będą nakłady na tech-
niczne uzbrojenie przedsiębiorstwa.
Koszt stanowiska pracy będzie wy-
soki".

Sprzeczność między tymi czynnika^
mi znajduje swoje rozwiązanie w

formule wzoru — stwarza on szero-

kie pole manewru wyboru optymal-
nych rozwiązań — kluczem jest dą-
żenie do maksymalizacji produkcji
dodanej.

Dawniej, wymienione tu i nie wy-
mienione czynniki produkcji, trakto-
wano „osobno". Dyspozycje w spra-
wie inwestycji, mechanizacji, gospo-
darki materiałowej, funduszu płac,
szkolenia przychodziły do przedsię-
biorstwa „po linii administracyjnej"
z różnych ośrodków. Nowy system
nie tylko „każe" o nich myśleć „łą-

cznie", lecz burzy również słodki

spokój, że ktoś „wyżej" myśli za tych
„na dole". System motywacyjny
zmusza do podejmowania decyzji go-
spodarczych na wszystkich szczeb-
lach organizacji produkcyjnej bez

wyczekiwania i oglądania się na „ad-
ministrację".

EKSPORTOWAĆ WARTO

Wielkość eksportu podobnie zresz-

tą jak rozmiary produkcji i sprzeda-
ży nie są obecnie przedmiotem dy-
rektywnych ustaleń. Uważa się jed-
nak, że współczynnik „R" jest wy-
starczającym instrumentem stymu-
lującym rozwój opłacalnego ekspor-
tu. Dodatkowym czynnikiem zachę-
cającym do rozszerzenia eksportu,
zwłaszcza do krajów wysokorozwi-
niętych jest udział w kwocie dewizo-

wej uzyskanej z transakcji eksporto-
wych. Przemysł lotniczy i silnikowy
jest przemysłem o dużej chłonności

nowoczesnej techniki — kraje uprze-
mysłowione w wielu przypadkach
mogą być źródłem zakupów atrakcyj-
nych urządzeń technologicznych, wy-

posażenia kontrolno-pomiarowego,
licencji, wzorów itd. Toteż możliwość

zdobycia środków dewizowych do

własnej dyspozycji na te cele jest
dla przedsiębiorstw PZL silnym
bodźcem aktywizacji eksportu.

Normatyw dewizowy jest dla posz-
czególnych przedsiębiorstw w latach
1971-75 wielkością zmienną, uwzględ-
niającą zarówno import kooperacyj-
ny, jak i eksport. Przedsiębiorstwo
jest w stanie wygospodarować więk-
szą pulę dewiz do dyspozycji na cele
własne przez poprawienie salda:

zwiększenie eksportu, lub zmniejsze-
nie importu, lub przez oba te dzia-
łania łącznie. W odniesieniu do

przedsiębiorstw o ujemnym saldzie
obrotów z zagranicą normatyw ten

został ustalony jako udział w kwo-
cie dewiz „niewydanych", powstałych
ze zmniejszenia salda ujemnego.

NIE WSZYSTKO „NA PIĄTKĘ"

Wśród niedostatków jakie stwier-
dzono w czasie pierwszych miesięcy
wdrażania nowych zasad w przed-
siębiorstwach „PZL" wymienia się
przykładowo takie:

# W sposób nieco mechaniczny za-

ostrzono stosowanie dotychczaso-
wych wskaźników rytmiczności pro-
dukcji, obniżki pracochłonności, go-
dzin nadliczbowych itd., zamiast

kompleksowej aktualizacji we-

wnątrzzakładowego rozrachunku go-
• spodarczego zgodnie z nowymi kry-

teriami oceny poszczególnych wy-
działów i komórek organizacyjnych;

9 Niejednokrotnie nie udało się
doprowadzić do prostej realacji mię-
dzy płacami a efektem gospodarczym.
Rzecz w tym, by system zachęt ma-

terialnych nacelowarty był na pra-
widłowe. wykorzystanie podstawo-
wych czynników produkcji: materia-

łów, maszyn, urządzeń, narzędzi itd.
— nie jest to sprawa prosta i łatwa;

Q W wielu przypadkach wystąpiły
opóźnienia w przygotowaniu we-

wnętrznych opracowań zawierają-

cych Interpretacje ogólnych zasad w

zastosowaniu do warunków pracy

poszczególnych przedsiębiorstw"! do- '

prowadzeniu tych opracowań do naj-
niższych ogniw produkcyjnych.

Poza tymi kłopotami natury we-

wnętrznej są także inne:

O Efektywność i tempo wdrażania

nowych zasad zarządzania przez jed-
nostki inicjujące jest określone, a

nieraz i hamowane przyczynami na-

tury formalnej wynikającymi ze sty-
kuz instytucjami zewnętrznymi
działającymi jeszcze według starego
modelu. Badania przeprowadzone
przez Instytut Planowania wykazały
np. że większość ministerstw nie jest
dostatecznie przygotowana do stero-
wania jednostkami inicjującymi za

pomocą wielkości parametrycznych.

Q Wprowadzenie nowych zasad

skomplikowało znacznie w jednost-
kach inicjujących działalność spra-
wozdawczą: jest ona prowadzona, dla
celów porównawczych, zarówno wed-

ług starego systemu GUS-u jak i no-

wego uwzględniającego mechanizm

jednostek inicjujących. Ta podwójna
sprawozdawczość — potrzebna z jed-
nej strony GUS-owi by uzyskane in-

formacje liczbowe móc, agregować z

innymi danymi uzyskanymi od jed-
nostek nie pracujących jeszcze we-

dług nowych zasad — przynosi po-
ważne obciążenie służb statystycz-
nych, a w dodatku oba systemy i tak

zawierają tyle luk, że w praktyce
operatywne decyzje na szczeblu

przedsiębiorstwa i zjednoczenia z re-

guły podejmowane są przy pomocy

informacji pozastatystycznych.

0 Wreszcie, pionierzy nowego sy-
stemu domagają się by parametrycz-
ne metody zarządzania adresować
konsekwentnie do innych branż
i przemysłów i by system ten nie

ulegał zbyt szybkim modyfikacjom.
Nawet jeśli zawiera on pewne nie-
doskonałości — mówią — dajcie nam

popracować co najmniej przez te 3
lata według niezmiennych reguł gry.
Częsta zmiana reguł w czasie zmniej-
sza szanse powodzenia całego przed-
sięwzięcia.

KRYTERIUM PRAWDY

Mimo tych zastrzeżeń w dokonanej
w sierpniu ocenie wyników zjedno-
czenia w zdecydowany sposób ujaw-
niły się plusy nowego systemu. Jego
wprowadzenie dokonało się równo-

legle z usunięciem wielu istniejących
nieprawidłowości w systejnie plac,
będących niejednokrotnie hamulcem
wzrostu wydajności pracy. Wzmoc-
niona została rola płacy zasadniczej,
kosztem ograniczenia części rucho-

mej tj. nadwyżki akordowej, premii,
dodątków do płac i nagród. Dotych-
czas ruchoma część płac zarówno u

robotników jak i pracowników umy-
słowych sięgała 40 proc. i więcej pła-
cy zasadniczej, obecnie będzie się
wahać w granicach 10—20 proc.

Udało się wprowadzić (podwyż-
szając stawki płacy zasadniczej)
nowe taryfikatory klasyfikacji robót, -

uwzględniające aktualne potrzeby
produkcji, stan technologii i organi-

zacji pracy. Wprowadzono jednolita
tabele płac dla robotników wyna-
gradzanych w systemie akordowym
i systemie dniówkowym, oraz stwo-

rzono możliwość zastosowania syste-
mu akordowo-premiowego. Zamiast
ośmiu istniejących tabel płac stoso-

wanych w zjednoczeniu i to zawiera-

jących dla każdej grupy tzw. „wideł-
ki", wprowadzono w zasadzie dwia
tabele płac, obejmujące dziewięć
grup osobistego zaszeregowania, bez

systemu widełkowego. Uzyskano
więc system znacznie bardziej przej-
rzysty. Wprowadzono wypłatę wyna-
grodzenia netto. Wprowadzono me-

chanizm, który pozwala w przypadku
trwałego podnoszenia wydajności
pracy i wygospodarowania fundu-
szów na wzrost ruchomej części pła-

cy, na przesunięcie (za zgodą re-

sortowego ministra) środków z ru-

chomej części na płace zasadnicze,
zwiększając wysokość stawki zasad-

niczej w danej grupie.

W ubiegłym roku bazowym, w sta-

rym układzie stawek taryfikatorów
i norm przeciętne wykonanie norm

pracy wynosiło w skali zjednoczenia
124,6 proc. Po dokonaniu niezbęd-
nych przeliczeń dla celów porów-
nawczych w nowym systemie wynio-
słoby to tylko 101,5 proc. Baza star-

towa znalazła się więc niemal na po-
ziomie 100 proc. System obowiązują-
cy jednostki inicjujące lansuje pracę

intensywną. Toteż z miesiąca na mie-

siąc obserwuje się stały wzrost prze-
kraczania norm pracy od 105,8 proc.
w styczniu do 111 proc. w czerwcu

br. Wykazana w tabeli dynamika wy-
dajności pracy na 1 zatrudnionego
znalazła swoje potwierdzenie w sy-

stematycznym przekraczaniu norm

pracy.

Przyjęcie nowych zasad zarządza-
nia powinno wprowadzić więcej
światła i klarowności' w dwustron-

nych relacjach społeczeństwo —

zjednoczenie, jak również w wielo-

stronnych stosunkach dyrekcja zjed-
noczenia a przedsiębiorstwa.

„Zobowiązania naszego WOG-u
wobec państwa mają charakter rze-

czowy i ekonomiczny — powiadają
ekonomiści z PZL — mamy dostar-

czyć określoną liczbę określonych ty-
pów samolotów, silników, lodówek

itp., itd. i to nie podlega dyskusji.
Również w zakresie zobowiązań eko-

nomicznych możemy osiągnąć znacz-

ną przejrzystość: jeżeli wpłacimy do
budżetu państwa oprocentowaną (8
proc.) ratę kredytu inwestycyjnego;
jeśli spłacimy oprocentowany (8
proc.) kredyt obrotowy, jeżeli wpła-
cimy 20 proc. podatku od funduszu
płac i 5 proc. od posiadanych środ-
ków trwałych netto, to właściwie na

tych czterech tytułach zobowiązania
finansowe WOG -wobec państwa się
kończą."

Kontrola prawidłowości funkcjo- •

nowahia zjednoczenia i przedsię-
biorstw upraszcza się — z jednej
strony trzeba spojrzeć, jak realizują
one cele społeczno-gospodarcze — a

z drugiej, jaki ruch i jaką dynamiką
wykazują płace. Jeśli średnie płace
rosną, to znak, że w wewnętrznej go-
spodarce przedsiębiorstwa (zjedno-
czenia) dominują procesy intensyw-

'
ne. Jeśli przypadkiem ruch średniej
płacy doznałby zahamowania lub na-

wet wystąpiłyby obniżki, to sygnał,
że przeważają procesy ekstensywne,
niepożądane. Skuteczność działania,
powodzenie działania daje o . sobie
znać w nowym systemievszybko i w

sposób jednoznaczny.

Argumenty tu przedstawione, za-

. czerpnięte z działalności jednego ze

zjednoczeń inicjujących, świadczą o

zbieżności założeń nowego systemu,
który w skali makro- reprezentuje
interesy dynamicznego rozwoju go-
spodarki narodowej z interesami lu-
dzi pracy, ich budżetem rodzinnym,
ich zarobkami w indywidualnym mi-

kroekonomicznym rozumieniu.

*) W publikacji wykorzystano materiały
z art. R . Cwiertni — „Gospodarka Pla-
nowa"nr7z1973r.

Wszystkie dana Założenia
1973 T.

(pierwotne)

Założenia
po wprowa- Wyniki po

'

w procentach
Założenia

1973 T.
(pierwotne)

dzeniu nowe-

go systemu
9 miesiącach

Wzrost produkcji
sprzedanej 112,1 111 118
Wzrost produkcji dodanej • 121,6 128
Wzrost zatrudnienia
ogółem 106,1 105,S 103,1

Wzrost wydajności pracy
105,S 103,1

— w odniesieniu do
• produkcji sprzedanej 106,1 109,6 111,3

Wzrost wydajności pracy
w odniesieniu do produkcji
dodanej • 113,0 124.4
Wzrost średnich płac 103,J 108 109,«
Wskaźnik pokrycia przyrostu
produkcji dodanej wzrostem
wydajności pracy •

73,« 8«
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• oko dokonania mijających trzech

lat, podkreślając ogromny postęp we

wszystkich dziedzinach życia, w tym
również w gospodarce w stosunku
do przeszłości i wysokie zaawanso-

wanie zadań całego pięciolecia w sto-
sunku do dyrektyw VI Zjazdu 1 trzy-
letniego wycinka planu 5-letniego.
"W wielu dziedzinach zadania te rea-

lizowane są ze znacznym wyprzedze-
niem. Wielką w tym rolę odegrało
poparcie czynem linii VI Zjazdu.
Realizacja zadań dodatkowych przy-
czyniła się znacznie do przekrocze-
nia planu produkcji przemysłowej w

dwuleciu 1972—1973 o ok. 115 mld

złotych.
Bilans trzech lat stanowił jednak

tylko tło dla głównego nurtu obrad

Konferencji. Ten główny nurt sta-
nowiło określenie zadań, niezbęd-
nych dla konsekwentnej realizacji
uchwał VI Zjazdu, dla zachowania

1 umocnienia wysokiej dynamiki roz-

woju, przeciwdziałania licznym jesz-
cze brakom 1 niedomaganiom naszej
gospodarki, dla harmonijnego i pro-

porcjonalnego rozwoju społeczno-
-ekonomicznego. Wysoka dynamika
rozwiązała i rozwiązuje liczne prob-
lemy, które latami czekały na doj-
ecie do głosu. Stawia jednak proble-
my nowe, a przede v^zystkim za-

ostrza wymagania w dziedzinie go-
spodarności.

Minione trzy lata były trudne, bo

musiały oznaczać dokonanie daleko

Idącego zwrotu od stanu ślamazar-
ności i niemożności do stanu dyna-
miki 1 wiary we własne siły. Wy-
szliśmy dzięki temu z głębokiej roz-

padliny, szybciej, niż można było
oczekiwać.

Równocześnie — I to dzięki zmia-
nom w psychice społecznej — mo-

gliśmy wykorzystać szybko 1 wiele
rezerw stosunkowo prostych, w tym
takich, które — jak ktoś to obrazo-
wo określił, można było wygarniać
miotłą. Bardzo wiele dało po prostu
wprowadzenie elementarnego po-

rządku i dyscypliny, n jeszcze więcej
operatywne określanie zndań, nie

ograniczanie się do uchwał, n kon-

centracja na przebiegu ich realiza-

cji. Nie można również pominąć, że
w przyspieszeniu dynamiki, mimo

poprawy gospodarności i efektywno-
ści zbyt dużą jeszcze rolę odgrywa-
ły czynniki ilościowe, a w tym sen-

sie ekstensywne: wysoki, a nie zaw-

sze racjonalny wzrost zatrudnienia,
przy równoczesnych niedoborach rąk
do pracy w wielu dziedzinach, Ilo-

ściowy wzrost nakładów inwestycyj-
nych oraz importu, w znacznej mie-
rze przeznaczanego na zwiększanie
nakładów materialnych. Znaczne

przyspieszenie tempa wzrostu wy-

dajności pracy, zwłaszcza w bieżą-
cym roku, w niemałym stopniu było
prostym skutkiem zwiększenia uz-

brojenia technicznego, przy niedo-

statecznym wykorzystaniu możliwo-
ści postępu technicznego 1 organiza-
cyjnego.

Stoimy więc przed niezmiernie do-

niosłym ekonomicznie i spoleczhie
problemem utrwalenia 1 umocnienia

wysokiej dynamiki przez zdecydowa-
ną poprawę gospodarności. Przyszły
rok jest już okresem, w którym po

proste rezerwy sięgać już nie będzie
łatwo, a w rozwoju gospodarczym
dominującego znaczenia nabierać bę-
dą czynniki intensywne, jakościowe.
Wszędzie, nie tylko w produkcji ma-

terialnej, sił napędowych rozwoju
trzeba będzie poszukiwać i znajdy-
wać w rezerwach jakościowych, w

znacznie sprawniejszym działaniu,
wzmożonej aktywności, w coraz bar-

dziej konsekwentnie stosowanym ra-

chunku ekonomicznym przy podej-
mowaniu decyzji i w trakcie ich re-

alizacji. Wymaga to jeszcze dalej
Idących przekształceń w świadomo-

ści, \y metodach myślenia i działa-
nia. Nie brak nam bowiem starych
konserwatywnych poglądów i w

sprawie sposobów dynamizowania
rozwoju, i w sprawie gospodarnoś-
ci. Nieraz jeszcze przez gospodar-
ność rozumie się wzrost ilościowy,
bez zastanawiania się, za ile, po co,
dla kogo, a więc bez stawiania pro-
blemu szeroko pojętej jakości.

„Konferencja słusznie skoncentro-
wała uwagę na zadaniach — powie-
dział w słowie końcowym tow.
EDWARD GIEREK — dwóch naj- '

bliższych lat. Lata te mieć będą zna-

czenie szczególne. Musimy w nich,
doprowadzić do końca realizację spo-
łeczno-ekonomicznego programu VI

Zjazdu, utrzymać wysoką dynamikę

rozwoju Polski, podnieść gospodar-
ność, wydajność, jakość i efektyw-
ność. Idzie o to, aby wynikami ca-

łego 5-lecia potwierdzić słuszność

programu VI Zjazdu oraz stworzyć
materialne przesłanki do dalszego
pomyślnego rozwoju kraju. Taki
właśnie jest sens zadań, które konfe-
rencja stawia przed partią, klasą ro-

botniczą, przed wszystkimi ludźmi

pracy".

Mamy za sobą ponad 1000 dni naj-
śmielszego z dotychczasowych i naj-
bardziej ambitnego planu pięciolet-
niego, a przed sobą dni 800. W cią-
gu tych ośmiuset dni do zrobienia

mamy nie mniej, niż dotychczas.
Przemysł musi w większym jeszcze
stopniu, niż dotychczas wziąć na sie-
bie odpowiedzialność za utrzymanie
ogólnej, wysokiej dynamiki, uwzględ-
niając że uzyskanie 4—4,5 proc. tem-

pa wzrostu produkcji rolnej i tak

wymagać będzie nie lada wysiłku. W

rolnictwie, uwzględniając kryzysowe
zjawiska na światowym rynku żyw-
nościowym, coraz pilniejsze staje się
przyspieszenie tempa wzrostu pro-

dukcji roślinnej w stosunku do pro-

dukcji zwierzęcej. Przyspieszenia, a

nawet ekspansji musimy dopracować
się w eksporcie, który rozwijał się
dynamicznie, ale przecież zbyt wolno
w stosunku do importu. Metodologia
rozumowania 1 działania jest tu pro-
sta: zrobić maksymalnie co w na-

szej mocy dla równania w górę: dzie-
dzin, regionów, zakładów, jednostek
odstających od ogólnego tempa.

Ogromne jeszcze pole dla inicjaty-
wy i gospodarności, a nierzadko jesz-

cze ugór — to gospodarka surowca-

mi i materiałami. Wreszcie inwesty-
cje. Najszybsze tempo inwestowania
ma miejsce w przemyśle. Powinny
one przynieść w ciągu najbliższych
dwóch lat żniwo większe, niż do-

tychczas, w niemałym stopniu przez
dalsze skracanie cykli budowy 1 o-

kresu dochodzenia do pełnych zdol-
ności produkcyjnych. W r. 1974 przy-
rost produkcji przemysłowej z no-

wych mocy produkcyjnych planowa-
ny jest na co najmniej 150 mld zł, w

roku 1975 na dalsze 165 mld zł (li-
cząc w skali rocznej). Jest to znacz-

na część planowanego wzrostu do-
staw rynkowych i eksportu. Tu, w

tych budowanych teraz mocach, tkwi
również część wzrostu płac real-

nych, które powinny się zwiększać
corocznie o ok. 5 proc. Dlatego wła-
śnie rośnie cena czasu.

Czas staje się coraz droższy. Jest
on najogólniejszą, a zarazem naj-
prostszą miarą efektywności gospo-
darowania. W ciągu najbliższych
ośmiuset dni każdy z nich, przelicza-
jąc ich wartość na cały dochód na-

rodowy, wart jest ok. 3 mld złotych.
Tyle mniej więcej będziemy wytwa-
rzać nowych wartości każdego dnia

w najbliższym dwuleciu. W 1974 r.

przewiduje się wydatkowanie na

płace o 43 mld zł więcej niż w bie-

żącym roku. Jest to ok. 15 dni two-

rzenia dochodu narodowego, których
nie może zabraknąć. Ujmijmy to

jeszcze inaczej. Przyrost dochodu na-

rodowego z nowych mocy produk-

cyjnych w przemyśle można w naj-
bliższym dwuleciu szacować na ok.
0,25 mld zł dziennie. Cztery dni to

miliarfl, czterdzieści dni to dziesięć
miliardów, sto sześćdziesiąt dni, to

właśnie tyle, o ile mają wzrosnąć
płace w 1974 r. Tak? jest właśnie ce-

na czasu, a zarazem cena przyspie-
szenia lub opóźnienia oddawania In-

westycji do użytku i pełnego Ich wy-

korzystania.

I Krajowa Konferencja PZPR, ro-

bocze zebranie delegatów kierowni-

czej siły narodu, wyrażając uzasad-

nioną dumę z wielkiego dorobku mi-

nionego trzylecia, dorobku, który
dowiódł, że posiadamy umiejętności
podejmowania i realizowania wiel-
kich i trudnych przedsięwzięć —

kieruje jednak uwagę wszystkich
Polaków nie w przeszłość, ale na

to, co przed nami, co jeszcze mamy
do zrobienia. Była jednocześnie wy-
razem woli całej partii, aby kon-

sekwentnie, nieustępliwie realizować

linię VI Zjazdu.

.Przez te 3 lata — mówił I Sekre-
tarz KC PZPR tow. Edward Gierek
— Ojczyzna nasza osiągnęła wiele.
Jest to dzieło narodu, rezultat pra-

cy całej partii.

Musimy jednak zdawać sobie spra-
wę, że więcej jeszcze mamy do zro-

bienia. Mówimy o tym otwarcie i na

tym skupiamy uwagę. Będziemy nie-
złomnie kroczyć drogą, którą obra-

liśmy przed 3 lały".

J.G.

IĘCEJ WYR0BÓ
JESZCZE ZA

CHEMICZNYCH

AŁ0

•••

RZEMYSŁ chemiczny jest za-

sadniczo przemysłem surowców
i półproduktów. Dostawy ryn-

kowe artykułów chemicznych w o-

gólnej strukturze produkcyjnej sta-

nowią część mniejszą, jednak ten

wkład do bilansu towarowo-pienięż-
nego ma znaczenie pierwszorzędne.

W roku 1970 — ogólna wartość

produkcji przemysłu chemicznego
wynosiła 104,5 mld zł (wg cen zbytu
1970 r.); w roku 1972 — 132,5 mld

zl; zadania operatywne na rok bie-

żący wynoszą 151 mld zł; a wycinek
planu pięcioletniego na rok 1975

przewiduje kwotę 183,5 mld zl.

A oto jak przebiegała realizacja
dostaw rynkowych chemii w ostat-

nich trzech latach (podaję zarazem

prognozę na końcowe lata 1974 i

1975.

Z przytoczonych danych wynika
przede wszystkim, że chemia wy-

konuje ze znacznymi nadwyżkami
swoje „globalne" zobowiązania wo-

bec rynku; że zadania nakreślone

planem pięcioletnim na rok 1975 (51
mld zł) będą już w roku przyszłym
z wielomiliarSowym naddatkiem

przekroczone (55 mld zł); że ponad-
planowy przyrost produkcji rynko-
wej w roku 1974 rzędu 8 mld zło-

tych, dokonany w zasadzie bez wię-
kszych inwestycji, może być zesta-

wiony z kwotą 9 mld złotych rocz-

nie, jaką przynosić będzie Fabryka
Samochodów Małolitrażowych w

Bielsku (150 tys. wozów po 60 tys.
złotych). Z porównania ogólnych
rozmiarów produkcji chemicznej z

wartością dostaw wynika, że stano-

wią one już 32,5 proc. oraz, że che-
mia stała się już jednym z naj-
większych dostawców wyrobów ryn-

kowych; zajmuje trzecie miejsce po

przemyśle rolno-spożywczym i lek-

TABEI.KA I

Wyszczególnienie [ 1971 |1972[ 1973|1974| 1975

Plan pięcioletni — wycinki roczne wg
cen aktualnych (w mld zł z 1.1.1970 r.) 33,9 40,1 44,0 40,8 82,0
Plan pięcioletni — wycinki roczne po
korekcie cen (obniżka w mld zł) 39,9 39.5 43,3 47,0 81,0

Realizacja w mld zl 35,8 42,2 48,0 85,0 82,0
Ponadplanowy przyrost produkcji ryn-
kowej w mld zł +1,» +2,7 + 4,8 +8,0 +11,0

Przyrost produkcji rynkowej w porów-
naniu z rokiem bazowym 1970 w proc. 108 122 139 159 17»

kim, a przed przemysłem maszyno-
wym.

O ile jednak ogólny obraz jest po-

myślny, to w strukturze dostaw ryn-

kowych ujawniają się słabe punkty.
Rynek nadal odczuwa niedobory w

zakresie wyrobów z tworzyw sztucz-

nych, niektórych artykułów tech-

nicznych, pasków klinowych, usz-

czelek, akcesoriów; niedostateczne

jest zaopatrzenie w farby i lakiery,
ceraty.

Komentarza wymaga zwłaszcza

sytuacja w dziedzinie farmaceuty-
ków. Po objęciu ubezpieczeniem
społecznym ludności wiejskiej spo-
dziewano się znacznego wzrostu za-

potrzebowania na medykamenty.
Szacunki były wyższe — realne za-

potrzebowania składane przez Wo-

jewódzkie Zarządy Aptek są niższe.
W konsekwencji realizacja dostaw

będzie zapewne niższa niż przewi-
dywał plan. Jeśli to „niewykonanie
planu" spowodowane by było fak-

tyczną poprawą zdrowotności, zwła-
szcza ludności wiejskiej — to tylko
sie z tego cieszyć. Prawdopodobnie
jednak mimo formalnych upraw-

nień, ludność wiejska nadal, tu i

ówdzie, odczuwa trudności z dotar-
ciem do przychodni lekarskich i do

aptek, zatem remanenty leków w

magazynach mają charakter przej-
ściowy.

Po względnym nasyceniu rolni-
ctwa nawozami sztucznymi (w ma-

gazynach CRS „Samopomoc Chłop-
ska" zapasy sięgają 300 tys. ton na-

wozów azotowych i 600 tys. ton na-

wozów fosforowych) — przemysł
chemiczny nie chcąc zamrażać nad-

miernych . zapasów zdecydował się
skierować nadwyżki na eksport wy-
bitnie opłacalny wobec koniunktury
cenowej. Niższe niż przewidywano
zainteresowanie rolników zakupami
nawozów spowoduje, że również w

tej dziedzinie wskaźniki T>lanu do-
staw nie będą zapewne dotrzymane;
tym wyższe natomiast będą kwoty
uzyskane z eksportu tego asorty-
mentu. Październik jest miesiącem,
w którym nasilają się z reguły za-

kupy nawozów przez indywidual-
nych gospodarzy — a więc paździer-
nik przeważy szalę.

Po tym przeglądzie punktów wąt-
pliwych bądź dyskusyjnych warto

może dla ilustracji podać przykłady
z paru branż produkcyjnych:

Mimo znacznych nadwyżek, zda-

niem chemicznych producentów,
faktyczna chłonność rynku na ich

wyroby jest wyższa niż zgłaszane
przez handel zapotrzebowanie i mo-

żliwości wytwórcze. Czynnikiem ha-

mującym jest słabe jeszcze przygo-

towanie wielu placówek, zwłaszcza

peryferyjnych, do handlu tymi wy-

robami, skromne zaplecze magazy-

nowe, stąd ziwłaszcza na prowincji
występują braki asortymentowe.
Nawet w zakresie obuwia gumowe-

go czy tekstylno-gumowego, w któ-

rym notuje się wyraźny spadek za-

mówień w handlu, kiedy przyjdzie
co do czego i klient chce nabyć te-

TABELKA n

Przyrosty dostaw niektórych artykułów
rynkowych

Rok 1973
(wycinek planu
pięcioletniego)

Realizacja

Wyroby gumowe w min zł 8 200 6 870
Paliwa — benzyny w tys. ton 420 837
Paliwa — benzyny w min zł 3 025 4 700
Środki do prania i czyszczenia w min zł 4 300 4 800

Artykuły kosmetyczne i perfumeryjne w min zł 3 200 8 800

Pestycydy w min zł l ino 1 840

Wyroby z tworzyw sztucznych w min zł 978 1 375
Opony do samochodów osobowych w tys. sztuk 850 940

Opony do samochodów osobowych w min zł 880 740
Wyroby fotochemiczne w min zł 845 870
Sól warzona w tys. ton 305 918

nlsówM, trampfc!, czy gumiaki nie-

jednokrotnie musi obejść parę skle-

pów, by trafić- na swój numer.

Kłopotliwą sprawą utrudniającą
nieraz rytmiczną produkcję i prawi-
dłową dystrybucję produktów che-

micznych są nadal opakowania. Od-

biorca, handel detaliczny, lękając
się strat wzdraga się przed zamó-

wieniami artykułów w opakowa-
niach tymczasowych i zastępczych;
również klient z podejrzeniem od-

nosi się do towaru, który przez wy-

twórcę w niedbałej formie dostar-

czany jest na rynek. Przemysł che-

miczny we własnym zakresie podej-
muje kroki celem zapewnienia do-

statecznej ilości opakowań z two-

rzyw sztucznych i metali (tiuby, o-

pakowania aluminiowe, aerosole)
przywiązując również duże znacze-

nie do estetyki tych opakowań, ich

funkcjonalności, nowoczesnej formy
1 kolorystyki; do czytelnych instruk-

cji stosowania wyrobu itd. Niemniej,
aktualnie, niedostatek pewnego typu

opakowań, zwłaszcza szklanych i

kartonowych, rzutuje negatywnie na

dostawy rynkowe niektórych grup

towarowych.

(L.F.)

LUD
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

dwóch lat najszybsze tempo przyrostu zatrudnienia

wystąpiło w przemyśłe elektromaszynowym i chemicz-

nym. Przemysł elektromaszynowy pochłonął blisko 38

proc. całego przyrostu zatrudnienia w przemyśle, tj.
więcej niż lekki, spożywczy i drzewny razem (ok. 35

proc.). Dane (choć nie w pełni porównywalne) za I

półrocze br. wykazują, że w przemyśle elektromaszy-
nowym następuje dalsze przyspieszenie tempa wzro-

stu zatrudnienia. Jeszcze większe przyspieszenie na-

stąpiło w przemyśle materiałów budowlanych. Chemia

utrzymała dotychczasowe wysokie tempo, natomiast w

pozostałych gałęziach uległo ono zwolnieniu.

Wydaje się, że ta sytuacja potwierdza tezę o decydu-
jącym wpływie zwiększenia nakładów inwestycyjnych
na kierunki rozmieszczenia przyrostu zatrudnienia.

Można więc — wracając do naszego pytania dotyczą-
cego zgodności kierunków wykorzystania przyrostu
zatrudnienia z celami społeczno-ekonomicznymi, po-
stawionymi przez VI Zjazd — stwierdzić, że przyrost
ten wpływa bardzo silnie na dynamizowanie gospodar-
ki w przyszłości. Dalszym potwierdzeniem może tu być
fakt niezwykle silnego zwiększenia zatrudnienia w

dziale nauki, co ma również przede wszystkim przy-
szłościowe, perspektywiczne znaczenie.

Nieco bardziej skomplikowana jest odpowiedź, w

jakim stopniu przyrost zatrudnienia wpływa na reali-

zację zadania szybkiego, bieżącego zwiększania pozio-
mu materialnego bytu społeczeństwa. Bez wątpienia
został on wykorzystany dla rozwoju takich dziedzin,
jak oświata, kultura, ochrona zdrowia, mających istot-

ny wpływ na warunki bytowe. Przyspieszenie wzrostu
zatrudnienia nastąpiło również w gospodarce mieszka-

niowej i komunalnej. Natomiast w mniejszym znacz-

nie stopniu skorzystał z tego czynnika rozwojowego
handel wewnętrzny. W I półroczu br. nastąpiło również
ostre zahamowanie tempa wzrostu zatrudnienia w tran-

sporcie i łączności.
Patrząc na strukturę przyrostu zatrudnienia we-

wnątrz przemysłu, widać, że gałęzie typowo rynkowe
mają przyrost zatrudnienia nieco wolniejszy, niż ca-

ły przemysł (lekki średniorocznie za dwa lata — 3,6
proc., spożywczy 3,3 proc., drzewny 3,0 proc.) . W I pół-
roczu br. nastąpiło osłabienie tempa tego przyrostu.
Jest to zagadnienie wymagające bliższego zbadania,
gdyż wydaje się, że jeżeli w tych gałęziach istnieją
możliwości wzrostu produkcji przez wzrost zatrud-
nienia (bez większych nakładów inwestycyjnych), to

z możliwości takich należy skorzystać. Miałoby to bo-
tkiem pozytywny wpływ na równowagę rynkową. Rów-
nocześnie byłoby to wykorzystanie przyrostu zasobów

ludzkich, kadrowych dla utrzymania dynamiki wzrostu

plac i spożycia.

W
1974 ROKU kierunki przyrostu zatrudnienia mu-

szą się zmienić. Dotychczas z powodzeniem re-

ilizowaliśmy politykę pełnego zatrudnienia, co

stanowi duże osiągnięcie, jeśli zważyć, że 1973 rok jest
okresem najwyższego przyrostu młodzieży w wieku

produkcyjnym. Nie zawsze jednak było to zatrudnie-
nie racjonalne. Edward Gierek na I Krajowej Kon-

ferencji PZPR stwierdził, że są jeszcze przedsiębior-
stwa, które zwiększone zadania produkcyjne starają
się wykonać przez dodatkowe zatrudnienie, a nie przez
modernizację i poprawę organizacji pracy. Chodzi więc
o to, żeby nowych pracowników kierować tam, gdzie
są najbardziej potrzebni i gdzie ich praca może naj-
skuteczniej wpłynąć na realizację podstawowych ce-

lów społeczno-gospodarczych.

Najważniejszymi zadaniami w 1974 i 1975 roku bę-
dzie umocnienie równowagi rynkowej, zwiększenie
eksportu i usprawnienie gospodarki inwestycyjnej. Je-
śli więc polityka zatrudnienia ma być racjonalna, mu-

si służyć realizacji tych właśnie zadań.

Przy nieco mniejszym ogólnym tempie wzrostu za-

trudnienia w latach 1974—75 w stosunku do lat ubie-

głych skoncentrować musimy uwagę na właściwym
sterowaniu przypływem nowych kadr do przedsię-
biorstw produkujących artykuły rynkowe oraz do sfe-
ry usług. Tak więc np. przemysł elektromaszynowy, do

którego kieruje się największy strumień nowych rąk
do pracy, powinien go wykorzystać do zwiększenia
dostaw takich towarów, jak samochody, motorowery,
rowery, teleioizory, atrakcyjne aparaty radiowe, ma-

gnetofony, gramofony, lodóioki, pralki. Muszą to być
towary wysokiej jakości, satysfakcjonujące nabywców.
Na pewno również i inne gałęzie przemysłu: chemiczny,
drzewny, lekki i tzw. przemysł mieszkaniowy powin-
ny preferować w przyroście zatrudnienia zakłady pra-
cujące bezpośrednio na potrzeby tynku i eksportu.

Działem gospodarki, którego znaczenie dla poprawy
warunków bytu ludności i zapewnienia równowagi ryn-

kowej jest ogromne, są obecnie usługi. Muszą one

rozwijać się szybciej niż wzrost spożycia towarów.
W tej bowiem dziedzinie mamy do nadrobienia naj-
większe zaniedbania. Piotr Jaroszewicz na I Krajowej
Konferencji PZPR stwierdził:

„Zatrudnienie w usługach powinno rosnąć znacznie

szybciej niż w przemyśle i budownictwie, zależy bo-
wiem od tego zarówno lepsze zaspokojenie zapotrzebo-
wania ludności na usługi jak i właściwe ukształtowa-
nie struktury zatrudnienia".

WAŻNE są nie tylko zmiany ilościowe w samej
strukturze zatrudnienia. Będziemy musieli wszę-
dzie, na każdym stanowisku pracować o wiele

sprawniej niż obecnie. Zagadnieniom jakości pracy,
jakościowej roli czynnika ludzkiego poświęcone było
IX Plenum Komitetu Centralnego PZPR. Znaczenie to

rolnie niezmiernie szybko zarówno ze względu na bie-

żące, pilne zadania — utrzymanie dynamicznego tempa
rozwoju^ kraju — jak i na zadania przyszłościowe.
W 1990 roku chcemy osiągnąć produkcję przemysłową
blisko czterokrotnie większą niż obecnie, a przyrost
ludności w wieku produkcyjnym w całym pięcioleciu
1985—90 będzie mniejszy niż w jednym tylko roku
1973. Ilość godzin przepracowanych w przemyśle będzie
się mogła zwiększyć zaledwie 20 do 30 proc. Obrazuje
to skalę zadań w dziedzinie wzrostu wydajności pracy.

Zwiększanie nakładów materialnych, a przede wszy-
stkim angażowanie potencjału intelektualnego w na-

ukę, oświatę <• kulturę ma m. in. służyć temu celowi,
ma przygotowywać ludzi do życia i pracy w nowych
warunkach. Ogromne znaczenie ma tu również czyn-
nik subiektywny. Zrozumienie stojących przed nami

zadań, oraz chęć i umiejętność uczestniczenia w ich

rozwiązywaniu. „Zadania bowiem — jak stwierdził na

I Krajowej Konferencji PZPR Edward Gierek — które

będziemy realizować w najbliższych dwóch latach są

trudniejsze od już wykonanycr. Nie pomniejszając
znaczenia rezerw prostych i nie osłabiając naszych
działań na rzecz ich dalszego wykorzystania — sze-

rzej i śmielej sięgać musimy do bogatych i efektyw-
nych, lecz bardziej złożonych rezerw jakościowych".

S.C .
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POLEMIKI I DYSKUSJE

PÓR
..Jest bowiem warunkiem wszel-

kiego rozwoju i postępu, aby
wiedzieć, gdzie i po co się
idzie..."

- „tym cytatem z felie-
tonu KTT w „Życiu i Nowoczes-
ności" - pragnę rozpocząć, nie-
co spóźnioną ale chyba wciąż
aktualną, polemikę z artykułem
JERZEGO SURDYKOWSKIEGO
„Przemysł społeczny czy dostaw-
ca masy towarowej"? (Zycie
Gospodarcze nr 34/73).

WSPOMNIANY autor, stwier-
dziwszy ironicznie, że „dy-
skusja o modelu konsumpcji

pięknie nam latoś obrodziła", wyra-
ża pogląd, że na temat systemu
wartości i celów zostały już wypo-
wiedziane wszelkie argumenty, a

brakiem dyskusji była właściwie tyl-
ko nieobecność w niej przedstawi-
cieli przemysłu, będącego „jednym
z najważniejszych instrumentów
tworzenia modelu konsumpcji". Przy
sposobności wyiażony został pogląd,
że na generalne rozstrzygnięcia w

tej dziedzinie nie ma sensu czekać,
bowiem szereg problemów z zakre-
su polityki społecznej mogłoby być
już rozwiązywane w trybie doraźnym
przez odoowiednie ukierunkowanie
produkcji przemysłu artykułów ryn-
kowych trwałego użytku.

Takie postawienie sprawy budzi
wątpliwości, gdyż problemy polity-
ki społecznej są zbyt skomplikowa-
ne i rozległe, by udało się je roz-

wiązać np. drogą wyboru, jaki typ
pralek należy produkować. Dyskusja
o modelu spożycia, choć ożywiona,
wciąż daleka jest zaś od stworze-
nia podstaw do decyzji, w jakim
kierunku powinniśmy podążać.

Nie jest to dobre, gdyż rozpoczy-
nane w tej chwili inwestycje zawie-
rane aktualnie umowy międzynaro-
dowe, decyzje kształtujące dochody
ludności i politykę społeczną, a więc •

czynniki, które będą wpływać na

strukturę spożycia w nadcbnrizacych
latach, nie moąą być w dostatecz-
nej mierze podporządkowane gene-
ralnej koncepcji gospodarki narodo-
wej i społeczeństwa, jakie chcieli-
byśmy osiągnąć w przyszłości. Praw-
da. że taka koncepcja nie rodzi się
ani łatwo, ani szybko. Nie może to

jednak być powodem rezygnacji z

jej sformułowania bądź dochodzenia
do wniosku, że wszystko na ten te-
mat zostało już wypowiedziane.

KRAŃCOWE ROZWIĄZANIA

Kiedy w 1970 roku odbywało się
w Jabłonnie pierwsze spotkanie w

ramach „Komitetu Polska 2000" po-
święcone pracom nad modelem kon-
sumpcji. jeso uczestnicy stwierdzili,
że model konsumpcji i stylu życia
może jedynie wyniknąć ze współ-
pracy socjologów, ekonomistów, psy-
chologów i działaczy kultury. Żad-
na z tych dyscyplin indywidualnie
nie iest w stanie przewidzieć przysz-
łości i określić kompleksowo dróg
wiodących ku niej.

Jak dotychczas, generalne wnioski

w tej materii, do których większość
ekspertów doszła dość zgodnie, ogra-

niczają się właściwie do czterech

stwierdzeń:

Po pierwsze, będziemy konsumo-

wać — i to niemal wszystkiego —

znacznie więcej niż obecnie.

Po drugie, nasza konsumpcja musi

się różnić od modelu istniejącego
w krajach kapitalistycznych.

O DEL

Po trzecie, model konsumpcji mu-

si być nowoczesny i racjonalny,
I po czwarte, jakość życia musi

być podniesiona na poziom niepo-
równywalnie wyższy niż obecnie.

Są to stwierdzenia na tyle sze-

rokie, że łatwo uzyskać na nie dość

powszechną zgodę. Trudności poja-
wiają się, gdy trzeba przejść
do praktycznego działania i okre-

ślić, co się rozumie przez konsump-
cję „racjonalną", „kapitalistyczny",
bądź „socjalistyczny" model spoży-
cia oraz co to jest „jakość życia".
Jak wynika z dotychczasowych wy-

powiedzi w dyskusji punkty widze-
nia są tu bardzo rozbieżne, a po-

mieszanie pojęć potężne.

Tak np. J. Surdykowski, dekla-

rując się jako jeszcze jeden zwo-

lennik ukształtowania u nas wzorca

szeroko pojętej konsumpcji, odręb-
nego od modelu panującego w o-

becnych wysoko rozwiniętych kra-

jach kapitalistycznych, proponuje
jednocześnie zwiększenie roli prze-

mysłu w tworzeniu modelu konsum-

pcji. Toż to właśnie typowy sposób
działania występujący w rozwinię-
tych krajach kapitalistycznych, gdzie
producent we własnym interesie

tworzy i narzuca społeczeństwu mo-

del konsumpcji. Tymczasem w so-

cjalizmie przemysł powinien speł-
niać rolę służebną wobec potrzeb
społeczeństwa i odgrywać jedynie
pomocniczą rolę w ich określaniu.

Nie wyklucza to oczywiście wystę-
powania przez producenta z oferta-

mi produktów nowych i nie zna-

nych jeszcze na rynku.

Wydaje się, że zamiast deklaro-

wać, iż za wszelką cenę musi być
u nas inaczej niż w kapitalizmie,
rozsądniej byłoby podjąć pogłębio-
ną analizę, jakie zjawiska występu-
jące w rozwiniętych krajach Zacho-

du warte są adaptowania, a jakim
należy się przeciwstawić. Wymaga
to jednocześnie oceny, jakie obja-
wy są rezultatem wynaturzeń nie-

rozłącznie związanych z kapitaliz-
mem, a jakie obiektywnym następ-
stwem rozwoju ekonomicznego i

wzrostu dochodów ludności.

Przy takim podejściu łatwiej by-
łoby ocenić, w jakiej skali i kie-

dy mogą się pojawić negatywne zja-
wiska występujące obecnie na Za-

chodzie. Łatwiej też można byłoby
określić, których z nich da się u-

niknąć, a które i jakimi sposobami
należałoby ograniczać i neutralizo-

wać.

Tymczasem tego .rodzaju badań u

nas brak i nie zastąpi ich przypo-

minanie z mniejszą lub większą do-

zą satysfakcji dość oczywistego zre-

sztą faktu, że współczesna cywili-
zacja krajów najwyżej rozwiniętych
znajduje się w stanie kryzysu. Choć

może to niezbyt popularne, warto

zwrócić uwagę, że jeśli idzie o spra-

wy motoryzacji indywidualnej, mo-

żemy się łatwo znaleźć na drodze,
która doprowadzi do wystąpienia u

nas analogicznych trudności, z ja-
kimi borykają się rozwinięte kraje
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świata. Inna sprawa, że pokaźny
procent obywateli Polski za szczyt
szczęścia uważa chwilę, w której na

własnej skórze będzie mogła prze-

żywać związane z motoryzacją kło-

poty.
Charakterystyczną cechą toczącej

się u nas dyskusji jest wysuwanie
i bronienie krańcowych rozwiązań.
Mnożą się pytania typu: duże czy

małe zróżnicowanie dochodów, komu

poświęcać większą uwagę — maso-

wemu nabywcy, czy osobom repre-

zentującym wyszukane potrzeby, czy

produkować towary szybko zużywa-
jące się, czy też zapewnić im mak-

symalną długotrwałość, co jest waż-

niejsze — konsumpcja towarów, czy
dóbr kulturalnych, czy o modelu

konsumpcji ma decydować rachunek

ekonomiczny, czy też mamy okre-
ślać i realizować potrzeby bez oglą-
dania się na koszty?

Tego rodzaju przeciwstawnych po-

glądów można by przytoczyć znacz-

nie więcej. Krańcowe rozwiazania

wysuwane są nie tylko w odnie-

sieniu do pryncypialnych pytań, ale

również i szczegółowych spraw. Np.
w „Przemyśle społecznym" stawia

się pytania: produkcja maszyn do

szycia, czy usługi krawieckie, pralka
w każdym domu. czy masowe usłu-

gi pralnicze. Tymczasem życie wska-

zuje, że musi być i jedno, i dru-

gie. Usługi, by odciążyć gospodar-
stwo domowe od „wielkiego prania"
i pralka, by ułatwić doraźną prze-

pierkę kilku sztuk bielizny. Obok

usług krawieckich, również i ma-

szyna do szycia, jako przeciwwaga
wysokiej ceny usług bądź jako na-

rzędzie kobiecego hobby, będącego
odpowiednikiem męskiego majster-
kowania.

I..WEWNETRZNE

SPRZECZNOŚCI
ROZUMOWANIA

Następny zarzut, jaki można po-

stawić wysuwanym koncepcjom
przyszłościowej struktury konsump-
cji, to skłonność do wysuwania
pięknych, lecz nieco utopijnych pro-

pozycji, w których nie brak obaw.

czy nie będziemy cierpieć z nad-
miaru dóbr w 1990 roku, mało na-

tomiast refleksji, jaki procent miesz-

kańców ma w chwili obecnej kło-

poty z zaspokojeniem podstawowych
potrzeb i w jaki sposób temu za-

radzić.

Uważam, że dla realizacji przysz-

łych koncepcji zmian w strukturze

spożycia i polityce społeczno-gospo-
darczej, kapitalne znaczenie ma

określenie minimum potrzeb, któ-

rych realizacja na obecnym etapie
rozwoju powinna być zapewniona
każdemu obywatelowi, a następnie
podjęcie kroków zmierzających do

zapewnienia tego minimum możliwie

jak największej liczbie osób.

Bez rozwiązania tego problemu,
wszystkie koncepcje przyszłościowe
muszą w pewnym stopniu zawisnąć
w próżni. Jest bowiem oczywiste,
że uzyskanie wyraźnej, dalszej po-

prawy spożycia nie będzie możliwe
* zarówno bez dalszego rozwoju go-

spodarki narodowej, jak i poprawy

efektywności wytwarzania i konsu-

mowania. To zaś z kolei wymaga

wyraźnego wzrostu wydajności pra-

cy, lepszego wykorzystania surow-

ców i materiałów oraz racjonalniej-
szej struktury spożycia. Rozumie się
przez to powszechnie relatywny spa-
dek udziału żywności, przy jedno-
czesnym zwiększeniu w niej spoży-
cia warzyw, owoców i białka po-

chodzenia zwierzęcego, a z drugiej
strony — wzrost konsumpcji towa-

rów pochodzenia przemysłowego,
zwłaszcza trwałego użytku oraz bar-

dzo wyraźny wzrost udziału usług.
Wszystko to stawia określone wy-

magania przed polityką ekonomicz-

ną. I tak niekwestionowana potrze-
ba zwiększania wydajności pracy

wymaga stworzenia szczególnie sil-

nych bodźców w postaci szybkiego
zwiększania płac oraz wprowadzania
na rynek wciąż nowych i atrakcyj-
niejszych usług i towarów, zarazem

zaś ustalenia ich trwałości i rota-

cji na odpowiednim do tego celu

poziomie. Zmiana 1 racjonalizacja
struktury spożycia wymagają z kolei

większego uwzględnienia efektywno-
ści i opłacalności produkcji poszcze-

gólnych towarów, co nie będzie
możliwe do zrealizowania bez okre-

ślonych zmian proporcji cen. Powo-

łując się na przykład krajów na

wysokim poziomie rozwoju, można

wskazać, że znacznie bardziej roz-

winiętym niż w Polsce usługom od-

powiada jednocześnie znacznie wyż-
szy poziom cen za nie. Ruch cen

w warunkach dynamicznego rozwo-

ju gospodarczego jest również zwią-
zany z potrzebą zachowania równo-

wagi na rynku wewnętrznym i naiw-

nością byłoby wykluczanie takiej
możliwości.

Stawiając kropkę nad „i" trzeba

stwierdzić, że stworzenie warunków,
zapewniających zaspokojenie rosną-
cych wymogów produkcyjno-kon-
sumpcyjnych społeczeństwa wiąże
się niewątpliwie ze zwiększaniem
rozpiętości dochodów, pełniejszym
uwzględnianiem rachunku ekono-

micznego w konsumpcji oraz roz-

szerzaniem wachlarza towarów i u-

sług aż po granice potrzeb wyra-

finowanych.

BEZPIECZEŃSTWO
SOCJALNE

DLA WSZYSTKICH

Tego rodzaju perspektywa wzbu-

dza niepokój niektórych dyskutan-
tów. W odpowiedzi lansują oni

mniej lub dalej idący egalitaryzm,
propagują masową produkcję tanich

i jednocześnie maksymalnie trwa-

łych towarów, nie dostrzegając przy

tym wewnętrznej sprzeczności tego
rodzaju żądania oraz zalecają umiar-

kowanie w konsumpcji dóbr ma-

terialnych na rzecz zwiększania kon-

sumpcji dóbr i usług związanych z

kultura i oświatą. Jednocześnie rzu-

cane są gromy na konsumpcję ty-
pu prestiżowego.

Pomijając częste w tej materii

uproszczenia i naiwności oraz pod-
chodząc z ostrożnością do propono-

wanych rozwiązań, nie można jed-
nak nie dostrzegać faktu, że wysu-
wane obawy są w określonym stop-
niu uzasadnione. W konsekwencji
radykalniejsze uwzględnianie czyn-

ników efektywnościowych w struk-
turze spożycia nie jest możliwe, gdyż
groziłoby to obniżeniem poziomu ży-
ciowego osób uzyskujących niskie

dochody. Dalsze komplikacje wiążą
się z faktem, że płace nie są odpo-
wiednim instrumentem zmniejszania
nadmiernych rozpiętości w poziomie
życiowym, przeciwnie, często są na-

wet czynnikiem zwiększającym je.
Jest to m. in. prostą konsekwen-

cją choćby takiego zjawiska, że w

-wielkich ośrodkach przemysłowych

i miejskich, jak np. w Warszawie,
jeden pracujący ma na utrzymaniu
0,6 osoby, gdy w mniejszych miej-
scowościach wskaźnik ten wynosi
1,5 osoby i więcej.

Dlatego też rozwiązanie rysują-
cych się sprzeczności i przeciwieństw
między celami ekonomicznymi, a

społecznymi jest realne jedynie przez

zapewnienie niezbędnego minimum

dla możliwie znacznej liczby osób.

Dopiero po uregulowaniu tego bę-
dzie można z większą śmiałością
prowadzić politykę zwiększania roz-

piętości w dochodach, jako czynni-
ka pobudzającego do podnoszenia
wydajności pracy oraz racjonalizacji
struktury spożycia, bez obawy o nie-

korzystne reperkusje społeczne. Wy-
maga to takiego przekształcenia po
1975 roku polityki społecznej i po-

datkowej oraz świadczeń z fundu-

szu spożycia zbiorowego, która by
w znacznie większym niż dotych-
czas stopniu uwzględniała rzeczywi-
ste położenie bytowe poszczególnych
rodzin, a zwłaszcza wysokość docho-

dów przypadajacych na 1 osobę.
Specjalnego potraktowania wyma-

gałyby zwłaszcza sprawy położenia
materialnego rencistów i młodych
małżeństw. W tym ostatnim przy-

padku wysuwane są koncepcje wzo-

rowane na praktyce czeskiej, pole-
gające na udzielaniu wysokiej po-

STANISŁAW
MARKOWSKI

życzki, która byłaby „spłacana"
dziećmi. Udzielanie pomocy na urzą-
dzenie się jest słuszne, jednak wy-
sokość pożyczki nie powinna być
nadmiernie wysoka. Nie byłoby bo-
wiem uzasadnione z wychowawcze-
go punktu widzenia zapewnianie już
u samego początku drogi życiowej
dóbr przekraczających niezbędne mi-

nimum potrzeb, ani celowe obcią-
żanie nadmiernymi spłatami tych ro-

dzin, które nie będą miały dzieci.

Podstawowym celem naszej poli-
tyki społeczno-gospodarczej powinno
być zapewnienie poczucia bezpie-
czeństwa wszystkim obywatelom.
Cel ten można osiągnąć przez za-

gwarantowanie zaspokojenia wszyst-
kich podstawowych potrzeb w całym
okresie życia — od niemowlęctwa
aż do emerytury — oraz przez stwo-

rzenie możliwie równych dla wszyst-
kich szans dalszego rozwoju inte-

lektualnego, kulturalnego i zawodo-

wego. Tworząc tę solidna bazę dla

każdego, należy jednocześnie jasno
stwierdzić, że wykorzystanie tych
szans i zajęcie należnego miejsca
w hierarchii społeczno-zawodowej
jest uzależnione od pracy,, starań i

zdolności konkretnej jednostki.

Zaspokajając podstawowe w da-

nym okresie rozwoju potrzeby bę-
dziemy mogli jednocześnie z czy-

stym sumieniem podejmować kroki,
mające na celu szersze wprowadza-
nie rachunku ekonomicznego do

konsumpcji oraz pełniejszą komer-

cjalizację takich dziedzin, jak gospo-
darka mieszkaniowa, turystyka itp.
W przeciwnym przypadku wciąż bę-
dzie grozić bolesne zderzenie z trud-

nymi i nierozwiązalnymi w określo-

nej sytuacji problemami społeczny-

RANGA CZYNNIKÓW
PSYCHICZNYCH

I wreszcie, kreśląc kierunki przy-

szłej struktury spożycia należy uni-

kać abstrakcyjnych rozważań, nie

uwzględniających realnych uwarun-

kowań oraz psychologii i upodobań
społeczeństwa. Oznacza to, że spraw
modelu konsumpcji nie można po-

zostawiać wyłącznie w kompetencji
ekonomistów. Jak wskazują badania

prowadzone na Zachodzie (wykorzy-
stywane następnie przez agencje re-

klamowe), w warunkach społe-
czeństw rozwiniętych, które osiąg-
nęły pewien poziom zaspokojenia
potrzeb podstawowych, (a zbliżamy
się już do tego), waga i ranga czyn-

ników psychicznych jest bardzo

istotna, a czasami podstawowa w

kształtowaniu decyzji o wydatkach
na poszczególne grupy dóbr. Tym-
czasem ta strona zagadnienia jest u

nas wyraźnie niedoceniana, zarówno
w bieżącej polityce, jak i kreśle-

niu prognoz na przyszłość.

Z pewnym sceptyćyzmem odnoszę
się do poglądów, że konsumpcja ty-
pu prestiżowego zaniknie w przysz-

łości, psychologia bowiem uznaje
chęć wyróżnienia się za jeden z

ważnych czynników determinują-
cych postępowanie człowieka. Rów-
nież wątpię, czy obecni zwolennicy
kiełbasy i piwa będą w przyszło-
ści masowo porzucać te dobra na

rzecz koncertu Bacha lub innych
wysublimowanych wartości ducho-

wych, o czym marzą autorzy kre-

ślący perspektywiczne wizje zmian

w konsumpcji. Przykłady kultury
masowej w rozwiniętych krajach
przemysłowych oraz spędzania tam

wolnego czasu nakazują tu dużą do-

zę ostrożności.

Jak wynika z tego pobieżnego, a

mimo to obszernego przeglądu
spraw wymagających przedyskuto-
wania i rozstrzygnięcia w kwestii

bieżącej i przyszłościowej struktury
spożycia, jest wciąż wiele. Brak nam

wciąż także szeregu naukowo opra-

cowanych przesłanek pozwalających
określić, jaki powinien być pożąda-
ny model konsumpcji, co powoduje,
że wiele perspektywicznych propo-

zycji opartych jest w niemałym stop-
niu głównie na intuicyjnym wyobra-
żeniu autorów o tym, jak powinno
być, żeby było lepiej.

ORZECZNICTWO

CZY MOŻNA
WYPOWIEDZIEĆ NAJEM

LOKALU ZAJMOWANEGO

PRZEZ USPOŁECZNIONĄ
JEDNOSTKĘ

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Tekstylno-Odzieżowe w P. łączy-
ła umowa najmu ze Stefanem P.
i innymi współwłaścicielami bu-
dynku, w którym znajdowały się
lokale użytkowe oddane do dy-
spozycji Przedsiębiorstwa w za-

mian za czynsz, którego wysokość
zgodnie z obowiązującymi staw-
kami wynosiła 7.470.85 zł mie-
sięcznie.

W trakcie łączącego strony sto-
sunku umownego uzgodniono, że
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
będzie płaciło właścicielom czynsz
obniżony o 50 proc., w zamian
za co samo będzie wykonywało
remonty bieżące i kapitalne wy-
najętych lokali użytkowych.

Pismem z dnia 30.VI.1969 r.

właściciele wypowiedzieli z ter-
minem na koniec lipca 1989 r.,
umowę dotyczącą obniżonego
czynszu i przejęli na siebie obo-
wiązek wykonywania bieżących
i kapitalnych remontów.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
uważało, że właściciele nie mieli
prawa wypowiedzieć umowy co

do obniżonego czynszu, nadal
płaciło jedynie 50 proc. obowią-
zującego czynszu i ponosiło na-

dal wydatki związane z remon-

tem przedmiotu najmu.
Za czas od 1 sierpnia 1969 r.

do 30 listopada 1971 r. łączna wy-
sokość nie zapłaconej połowy
czynszu wyniosła 104 594 zł i o tę
kwotę właściciele wystąpili prze-
ciwko 'Wojewódzkiemu Przedsię-
biorstwu na drogę postępowania
sądowego (po potrąceniu z niej
ewentualnych efektywnych wy-
datków Przedsiębiorstwa na re-

monty w powyższym okresie cza-

su).

Sąd Wojewódzki zasądził na

rzecz właścicieli kwotę 100 169 z!
płatną na zablokowane konto
czynszowe PKO, odjąwszy
wpierw efektywne wydatki
Przedsiębiorstwa na remonty w

wysokości 4.425 zł.

Wyrok Sądu Wojewódzkiego
zaskarżyło rewizją pozwane Wo-
jewódzkie Przedsiębiorstwo za-

rzucając m.in. naruszenie § 17

rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 lipca 1958 r. w spra-
wie czynszów za lokale użyt-
kowe (Dz.U. Nr 50, poz. 245),
z którego — zdaniem Przed-
siębiorstwa — wynika, że najem-
ca traci prawo do obniżki tylko
wówczas, gdy nie wykona re-

montów w terminie, co w danym
przypadku nie miało miejsca1).

Poza tym Przedsiębiorstwo
podniosło, że budynek, o który
chodzi w sprawie, jest położony
na cudzym gruncie i Przedsię-
biorstwo płaciło oddzielnie za

plac, na którym stał budynek.
Sąd Najwyższy rozpatrzywszy

sprawę, wyrokiem z dnia 18 paź-
dziernika 1972 r. nr I CR 396/72
oddalił rewizję, wypowiadając
następujący pogląd prawny:

1. Przepis ust. 2 § 17 rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia
25 lipca 1958 r. w sprawie czyn-
szów za lokale użytkowe (Dz.U .

Nr 50, poz. 245) stanowiący, że
najemca traci prawo do obniżki
czynszu, jeżeli nie wykona re-

montów w terminie, nie wyłącza
prawa wypowiedzenia przez kon-
trahentów umowy najmu na za-

sadach ogólnych.
2. Przepisy wspomnianego wy-

żej rozporządzenia Rady Mini-
strów nie przewidują obniżek
czynszu, gdy budynek położony
jest na cudzym gruncie.

W uzasadnieniu wyroku Sąd
Najwyższy zaznaczył m.in.:

„1. Nie jest słuszny zarzut na-

ruszenia § 17 rozporządzenia Ra-
dy Ministrów z dnia 25 lipca 1958
r. (Dz.U. Nr 50, poz. 245), z któ-
rego treści zdaniem skarżącego
wynika, iż najemca traci prawo
do 50 proc. obniżki czynszu tylko
w razie niewykonania remontów
w terminie.

Przepis bowiem ust. 2 § 17
wymienionego rozporządzenia do-
tyczy jedynie sytuacji, gdy na-

jemca nie wykonał remontów bie-
żących i kapitalnych w terminie
określonym umową. Przepis ten
nie wyłączą natomiast prawa wy-
powiedzenia przez kontrahentów
warunków umowy najmu na za-

sadach ogólnych. Z tego prawa
skorzystali powodowie.

2. Skarżacy dopatruje się obra-
zyart.5i58§2k.c.wtym.iż
powodowie domagają się od
1.VIII.1969 r pełnej stawki czyn-
szowe!, mimo że przez okres pra-
wie 20 lat pozwany przeprowadzał
w najmowanym budynku remon-

ty bieżące i kapitalne, a powodo-
wie nie troszczyli się o przedmiot
naimu.

I ten zarzut nie Jest słuszny.
Pozwany dokonywał remontów
bieżących i kapitalnych przez
okres, w którym przysługiwała
mu obniżka czvnszu. Powodowie
domagają się natomiast zapłaty
za czas, w którym obniżka czyn-
szu już nie obowiązywała.

Nie można przyjąć, że postępo-
wanie powodów jest sprzeczne z

zasadami współżycia społecznego.
(...) powodowie byli uprawnieni
do wypowiedzenia pozwanemu
umowy naimu w ogóle, a nie tyl-
ko w części dotyczącej czynszu.

DOKOŃCZENIE NA STR. 6
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 5

Pozwany natomiast, jeżeli z tym
się nie godził, powinien był od-
dać powodom najmowany budy-
nek. Pozwany jednak nie skorzy-
stał z tego prawa, lecz nadal zaj-
mował budynek i nadal dokony-
wał w nim remontów, których
koszt w okresie od 1.VIII.1969 r.

do 30.XI.1971 r. wyniósł kwotę
4 425 zł. Byłoby więc rzeczą nie-

Erozumiałą, z punktu widzenia
zasad współżycia społecznego,
dlaczego pozwany miałby odnieść

korzyść majątkową, płacąc obni-

żony czynsz, a nie powodowie,
na których rzecz została zasądzo-
na zaskarżonym wyrokiem suma,
nie przekazana zresztą do rąk

owodów, lecz na zablokowane
onto czynszowe.

3. Chybiony jest również zarzut,
te pozwanemu przysługuje prawo

potrącenia kwot, jakie płacił
DOKP za najem placu.

Plac kolejowy, na którym stał

budynek powodów, wynajmował
pozwany od DOKP odrębną umo-

wą. Przepisy zaś rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 lipca
1958 r. w sprawie czynszów za

lokale użytkowe (Dz.U. Nr 50, poz.
245 z późn. zm.) dotyczą lokali

użytkowych i nie przewidują ob-
niżek w wypadku, gdy budynek
uznany za ruchomość jest poło-
żony na cudzym gruncie.

Z przytoczonych względów Sąd
Najwyższy na mocy art. 387 k .p .C .

oddalił rewizję pozwanego."

1) Przepis § 17 brzmi:
I 17. 1 . Jeżeli przedmiotem na)m«
na cele użytkowe Jest cały budy-
nek, czynsz obniża się o S0 proc.,
o ile najemcy w drodze umowy zo-

bowiążą się do wykonywania remon-

tów zarówno bieżących, jak 1 kapi-
talnych.

2. Najemca traci prawo do obniż-
ki, o której mowa w ust.l, jeżeli
nie wykona remontów w termlnlt
określonym umową.

nowe przepisy

i zarządzenia
TECHNICZNE WARUNKI

BHP I SANITARNO-BYTOWE
NA MORSKICH STATKACH

HANDLOWYCH

Rozporządzenie Ministra Żeglu-
gi z dnia 28 września 1973 r. w

sprawie technicznych warunków

bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz warunków sanitarno-byto-
wych na morskich statkach han-

dlowych (Dz.U. Nr 40, poz. 240)
stanowi, że szczegółowe wymaga-
nia techniczne dotyczące kon-

strukcji i wyposażenia nowo bu-

dowanych morskich statków han-

dlowych ustala w drodze zarzą-
dzenia Minister Żeglugi w poro-
zumieniu z Ministrem Zdrowia
1 Opieki Społecznej oraz w

uzgodnieniu z Zarządem Głów-

nym Związku Zawodowego Ma-

rynarzy i Portowców.

Projekty budowy lub przebu-
dowy morskich statków handlo-

wych powinny być przed ich

przyjęciem zaopiniowane przez
właściwe organy pod względem
zgodności z obowiązującymi prze-

pisami.
Nie jest dopuszczalne zlecania

budowy lub przebudowy mor-

skich statków handlowych na

podstawie projektów nie posiada-
jących pozytywnej opinii właści-

wych organów.
W toku budowy lub przebudo-

wy statku armator powinien za-

pewnić sprawowanie bieżącego
nadzoru nad prawidłową realiza-

cją przez stocznię wymagań tech-

nicznych oraz zastosowaniem się
do wiążących opinii.

Spełnienie wymagań technicz-

nych oraz wiążących opinii pod-
lega sprawdzeniu w toku odbio-
ru statku.

Morskie statki handlowe, bę-
dące obecnie w budowie, powinr-
ny być dostosowane dó wyma-
gań technicznych w zakresie uza-

sadnionym w szczególności
względami technicznymi i ekono-

micznymi, uzgodnionymi przez
armatora z inspekcją pracy
1 Państwową Inspekcją Sanitar-

ną, w miarę możliwości przy
udziale zainteresowanej stoczni.

Realizacja uzgodnionych wyma-

gań będzie uważana za ostatecz-
ne dostosowanie statku do wy-

magań rozporządzenia.
Przepisy rozporządzenia nie

mają zastosowania do morskich
statków handlowych o pojemno-
ści brutto mniejszej niż 200 RT,
statków pasażerskich, statków

przeznaczonych do używania do

rybołówstwa morskiego, eksploa-
tacji bogactw morskich, holowa-
nia lub ratownictwa statków
morskich itp.

ROBOTY GEODEZYJNE
ZWIĄZANE Z BADANIAMI

GEODEZYJNYMI
W myśl zarządzenia Prezesa

Centralnego Urzędu Geologii z

dnia 12 września 1973 r. (Moni-
tor Polski Nr 39, poz. 238), po-

cząwszy od 1 stycznia 1974 r. ro-

boty geodezyjne związane z ba-
daniami geologicznymi powinny
być wykonywane zgodnie z in-

strukcją wydaną w formie bro-

szury przez Centralny Urząd Ge-

ologii i obowiązującymi przepisa-
mi wykonywania robót geodezyj-
nych i kartograficznych.

Zasięg i zakres robót geodezyj-
nych oraz skalę map określa pro-
jekt badań geologicznych.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

Fot. BOŻENA WIELOPOLSKA

W kluczowym przemyśle
spożywczym nasilają się
od kilkunastu lat procesy
koncentracji produkcji,
którym towarzyszą proce-
sy koncentracji organiza-
cyjnej. W latach 1959—
1971 zlikwidowano 42

ogniwa pośrednie w po-
staci wojewódzkich zjed-
noczeń w przemysłach:
mięsnym, zbożowo-mły-
narskim, cukrowniczym i
drobiarskim, tworząc rów-
nocześnie drogą łączenia
małych przedsiębiorstw
— duże relatywnie przed-
siębiorstwa wielozakła-
dowe, przeważnie o wo-

jewódzkim zasięgu dzia-
łania.

W
TEN sposób liczba przedsię-
biorstw Zmniejszyła się z 917
do 254, tj. o 72,3 proc. Szcze-

gólnie silne tempo przybrała kon-

centracja organizacyjna w przemy-
słach: zbożowo-młynarskim (z 278
do 19 przedsiębiorstw), w mięsnym
(z 213 do 19), w cukrowniczym (z 82
do 14) i ziemniaczanym (z 25 do 11).

W PRZEKROJU TERENOWYM

Wraz z postępującą koncentracją
organizacyjną przemysłu spożywcze-
go oddala się od konkretnego tere-

nu i od władz terenowych ośrodek

dyspozycyjny, jakim jest przedsię-
biorstwo, zatracając tym samym o-

strość widzenia spraw stanowiących
niezbędne przesłanki do podejmowa-
nia decyzji dotyczących swoich zak-
ładów produkcyjnych, a zwłaszcza
ich współdziałania z otoczeniem. Ze
szczebla przedsiębiorstwa usytuowa-
nego w mieście wojewódzkim, czy
nawet stołecznym nie są bowiem

dostrzegalne warunki i czynniki de-

terminujące funkcjonowanie i roz-

wój przemysłu spożywczego na da-

nym obszarze • (województwo, po-

wiat). A przecież przemysł ten jest
wyjątkowo ściśle powiązany z tere-

nem przez bazę surowcową, lokalną
siłę roboczą, miejscowym popytem,
a także regionalnymi inwestycjami.
Pozostałych luk nie zapełnia rów-
nież istniejący system informacji za-

równo w branżowych pionach orga-
nizacyjnych, jak i w relacjach: bran-
że — regiony.

Wyłania się zatem problem: Jak

zapewnić ujawnianie 1 wykorzysty-
wanie rezerw tkwiących w warun-

kach regionalnych i możliwościach

efektywnego współdziałania ze sobą
zakładów różnych branż na danym
terenie w ich powiązaniach z bazą
surowcową i ogniwami gospodarki
żywnościowej. Problem ten istniał
również dotychczas i nie znaleziono

skutecznej recepty na jego zadowa-

lające rozwiązanie. Obecnie jednak
zarysowuje on się znacznie wyrazi-
ściej ze względu na większą koncen-

trację organizacyjną, a także z uwagi
„na wyż rozwojowy" przemysłu spo-

żywczego.

Nasycony coraz bardziej Inwesty-
cjami i stosunkowo silnie skoncen-

trowany pod względem organizacyj-
nym staje się kluczowy przemysł

spożywczy aktywnym członem w

kompleksie gospodarki żywnościo-
wej, obejmującej najogólniej biorąc
przemysły: produkujące środki pro-
dukcji dla rolnictwa, samo rolnictwo,
przemysły przetwórstwa rolno-spo-
żywczego, obrót rolny oraz pewien
zakres handlu i usług. Z roli tej wy-
nika wzrastająca potrzeba współ-
działania ze wszystkimi ogniwami
gospodarki żywnościowej; Współ-
działanie to zaś, aby mogło być e-

fektywne, musi być odpowiednio ko-

W

cjom, przy czym Jedne Interesują
się więcej surowcem przemysłowym,
a inne produktem do bezpośredniej
sprzedaży w celu spożycia. Baza su-

rowcowa rozporządza z reguły pro-
duktami obu rodzajów, wskutek cze-

go rolnik albo jest skłaniany do

sprzedaży np. owoców konsumpcyj-
nych jako przemysłowych, bądź też

wykupuje się tylko owoce konsump-
cyjne, pozostawiając surowiec prze-

mysłowy na łaskę losu.

W latach nieurodzaju porozumie-
nia nie są dotrzymywane i przy po-
mocy manewrów cenowych prowadzi
się w miejsce współracy różne za-

biegi rywalizacyjne. Baza surowco-

wa staje się tym samym bezpań-
skim polem gry, o którego doinwe-
stowanie nie ma kto się troszczyć.

Według opinii większości specjali-
stów — jak stwierdza S.Zagaja —

nie warto na przykład zakładać od-

rębnych sadów jabłoniowych2). Prze-

mysł zużywa bowiem około 90 proc.
owoców nie nadających się ze wzglę-
du na gorszą jakość do spożycia w

stanie świeżym. Owoce takie stano-

wią produkt uboczny sadów, z tym
że w sadach źle prowadzonych do-
chodzi on do 80 proc. i więcej, a w

sadach dobrze utrzymywanych sięga
15—20 proc. Jeśli nawet potrzebne są
do produkcji specjalnych przetwo-

rów określone odmiany jabłek to i

tak, zdaniem cytowanego autora,
trzeba pójść na koncepcję uprawia-
nia tzw. odmian podwójnego zasto-

sowania, tj. deserowo-przemysło-

ordynowane. Koordynacja może do-

tyczyć zarówno bieżącej działalności

gospodarczej, jak i problemów roz-

woju. Niewspółmiernie większe zna-

czenie ma koordynacja przedsięwzięć
rozwojowych.

Bezsporne efekty współdziałania
zakładów należących do różnych
branż położonych zwłaszcza blisko
siebie — zarówno w podstawowej
działalności produkcyjnej, jak i w

działalności pomocniczo-usługowej
wciąż skierowują uwagę na ten prob-
lem. Jednak w pionowym branżowo-

-gałęziowym systemie organizacji
zarządzania, przy małym zaintereso-
waniu jednostek efektami gospoda-
rowania, brak jest sprzyjających wa-

runków do realizacji w szczególności
wspólnych przedsięwzięć międzyza-
kładowych i z trudem przyjmują się
formalne organizacje wielobranżowe,
jak np. - wielobranżowe kombinaty
przemysłu spożywczego1). Z dotych-
czasowej praktyki wiadomo zaś, że
wszelkie rozwiązania w ramach for-

malnego układu zarządzania cechuje
większa skuteczność od rozwiązań
w ramach normalnych stosunków

umownych, czy też porozumień ko-

ordynacyjnych na przykład przy po-

mocy uchwały Rady Ministrów nr

116/65.

SUROWCOWA KOORDYNACJA
TERENOWO- BRANŻOWA

W województwie lubelskim wystę-
puje w ostrej formie zagadnienie

współdziałania przedsiębiorstw nale-

żących do różnych organizacji go-
spodarczych. W przemyśle owocowo-

warzywnym działa 7 pionów orga-
nizacyjnych, a mianowicie: przemysł
kluczowy (w tym branżowe zakłady
i chłodnie), państwowy przemysł te-

renowy, Wojewódzki Związek Gmin-

nych Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska", Wojewódzki Związek
Spółdzielczości Pracy, Centrala Spół-
dzielni Ogrodniczych i Lubelskie

Przedsiębiorstwo „Las" . W przemy-
śle mięsnym natomiast, głównie w

podbranży wędlinarskiej występują
nrzemysł kluczowy, WSS „Społem",
WZGS „Samopomoc Chłopska", Woj.
Zw. Spółdzielni Inwalidów. Woj.
Zjednoczenie PGR, WZP Handl. (tyl-
ko do końca 1971 r.), PPH „Konsu-
my" i „Gospodarka Komunalna"

(Łuków, Krasnystaw).

Szczególny brak koordynacji daje
się zauważyć w bazie surowcowej
przemysłu owocowo-warzywnego.
Poszczególne- piony organizacyjne w

zasadzie nie współdziałają w dzie-
dzinie wykorzystywania bazy surow-

cowej i w zakresie zbytu. Podział

rejonów baz surowcowych przez or-

gany władzy terenowej ma niekiedy
formalny tylko charakter, gdyż nie

doprowadza do ścisłej i trwałej
współpracy kontrahentów. Bazy su-

rowcowe są przypisywane admini-

stracyjnie poszczególnym organiza-

BRONISŁAW BYRSKI

wych. Wynika stąd wniosek, że przy-
pisywanie sadowników do określo-

nego zakładu z całym ich plonem o-

woców jest rozwiązaniem skrajnym,
nie uwzględniającym wszystkich re-

aliów.

Dotychczasowe formy koordynacji
gospodarczej w postaci porozumień
terenowo-branżowych, zrzeszeń a-

sortvmentowych i ośrodków branżo-

wych nie przyniosły oczekiwanych
rezultatów, gdyż ograniczały sie do

planowania i bilansowania, a nie

podjęto zamierzonej wspólnej dzia-
łalności gospodarczej.

Ujemne strony wymienionych
form koordynacji sprowadzić można
do następujących zjawisk: brak za-

sad współdziałania różnych orga-
nów koordynacji, mała egzekutywa
koordynatorów, przeciążenie spra-
wozdawczością. brak pomocy słab-

szym ze strony silniejszych, sztucz-

ne mnożenie ilości porozumień.
W tym stanie rzeczy wysuwane

są nawet propozycje tak skrajnego
rozwiązania, jak stworzenie jednej
tylko organizacji gospodarczej dla

danej branży.

TERENOWA KOORDYNACJA
MIĘDZYBRANŻOWA

Środowiska gospodarcze niektó-

rych województw wysuwają szereg
postulatów dotyczących integracji
przemysłu spożywczego i poszczegól-
nych jego branż w różnego rodzaju

układach przestrzennych (zespół za-

kładów, ośrodek przemysłowy, cały
region ze względu na wybrane dzie-

dziny itp.) . Wśród tych postulatów
można znaleźć następujące określe-
nia przedmiotu współdziałania:

0 wprowadzenia stałej współpracy ze-

społów do spraw unowocześnienia pro-
dukcji, składających się z przedstawicieli
nauki i praktyki,

O tworzenia doradczych grup specja-
listów,

0 stworzenie regionalnego przedsię-
biorstwa projektowania 1 wykonawstwa
remontowo-budowlanego dla potrzeb
przemysłu spożywczego,

0 budowa w niektórych ośrodkach
przemysłowych wspólnych elektrociep-
łowni w celu likwidacji małych kotłowni
(niniejsze koszty eksploatacji, ochrona
czystości atmosfery),

1 koordynacja gospodarki magazyno-
wej i wspólne zagospodarowywanie nie-
których powierzchni magazynowych,

0 uwzględnienie aspektów przestrzen-
nych i międzybranżowych przy przek-
ształcaniu instytucjonalnych form orga-
nizacyjnych transportu w celu lepszego
zaspokojenia potrzeb i odpowiedniego
wykorzystania środków transportowych,

0 koordynacja gospodarki podstawo-
wymi opakowaniami, zwłaszcza metalo-
wymi 1 szklanymi w układzie regional-
nym,

0 współdziałanie branżowego aparatu
skupu w przypadkach pokrywania się
baz surowcowych.

Wymienione wyżej przedsięwzięcia
są znacznie trudniejsze w realizacji,
aniżeli omówione poprzednio. Pow-

staje bowiem problem podporządko-
wania jednostek działających na

rzecz kilku branż. Ponadto, organy

władzy terenowej koordynują przed-
sięwzięcia obejmujące cały przemysł,
natomiast na szczeblu wojewódzkim
ani niższym nie ma jednostki repre-

zentującej cały przemysł spożywczy,
której obowiązkiem byłoby podej-
mowanie inicjatywy.

Za specyficzny przedmiot koordy-
nacji można potraktować usuwanie

dysproporcji między procesami tech-

nologicznymi a szeroko pojętymi
procesami pomocniczo-produkcyjny-
mi: „Relatywnie niski poziom ubo-

jów w województwie lubelskim —

pisze P.Karpuś — nie wynika jedy-
nie z małej zdolności produkcyjnej
rzeini (zdolności te zostały wykorzy-
stane w roku 1970 tylko w 41,2 proc.),
lecz jest to następstwem małej zdol-
ności chłodniczej. Oddanie do ek-

sploatacji chłodni w Łukowie złago-
dzi istniejące dysproporcje pomię-
dzy możliwościami chłodniczymi,
lecz problem nie zostanie jeszcze do
końca rozwiązany. '"} Chłodnictwo li-

mituje wykorzystanie zdolności pro-
dukcyjnych przemysłów: mięsnego,
mleczarskiego, j a j czarsko -drobi ar-

skiego, tłuszczowego i owocowo-wa -

rzywnego.

KOORDYNACJA GOSPODARKI

OPAKOWANIAMI

Jako przykład posłuży również

Lubelszczyzna, której przemysł spo-
żywczy przy stosunkowo dużej skali

potrzeb sprowadza podstawowe opa-
kowania zarówno metalowe, jak . i
szklane od bardzo odległych dostaw-
ców. Zakłady kluczowego przemysłu
owocowo-warzywnego i mięsnego
Lubelszczyzny otrzymały w 1971 ro-

ku ok. 650 wagonów opakowań bla-

szanych lekkich. Od wszystkich nie-
mal producentów tego artykułu w

kraju. Koszty przewozu tych opako-
wań oszacowano przy pomocy wy-

branej próby listów przewozowych
na kwotę około 770 tys. złotych.

Po uruchomieniu zakładów mię-
snych w Łukowie i przy 30-procen-
towym wzroście produkcji przemy-
słu owocowo-warzywnego — koszty
w ciągu najbliższych 2 lat osiągną
kwotę około 1.250 tys. zł rocznie.

Kluczowy przemysł spożywczy zor-

ganizowany w MPSiS zużył w 1971 r.

połowę opakowań lekkich z blachy
białej produkowanych przez 6 zak-
ładów opakowań blaszanych , pod-
ległych Kombinatowi „Opakomet",
licząc w ujęciu wagowym. Ponad
12 proc. tego zużycia przypada na

kluczowy przemysł spożywczy Lu-

belszczyzny. Żaden z zakładów opa-
kowań blaszanych nie znajduje się
nawet na obszarze województwa są-
siadującego z lubelskim.

Ujemne skutki zbyt odległych do-
staw opakowań nie ograniczają się
tylko do kosztów transportu i ubyt-
ków. Dają się one dotkliwie odczuć
również przy zaspokajaniu zmienia-

jących się potrzeb produkcji, których
z różnych względów nie można na

dłuższy okres ustabilizować. Ogólne
pokrycie potrzeb MPSiS na opako-
wania blaszane z blachy białej wy-
nosiło w 1971 r. na opakowania kon-
serwowe 92,7 proc. a w opakowa-
niach niekonserwowych tylko 74,2
proc., a przecież jest to ujęcie glo-
balne. W konkretnych natomiast a-

sortymentach rozbieżności mogły być
większe. W tych warunkach niezbęd-
ne jest elastyczne, bieżące dostoso-

wywanie opakowań do produkcji i
odwrotnie.

Z dotychczasowych rozważań wy-
nika wniosek, że zbliżenie produkcji
opakowań jest zagadnieniem nader

ważnym i pilnym. Wydaje się, że
w tym przypadku racjonalna byłaby
rozbudowa jednej ze spółdzielczych
hut szkła oraz budowa przy jednym
z zakładów lubelskich dużego wy-
działu opakowań blaszanych w po-
rozumieniu z Kombinatem „Opako-
met". Wprawdzie w Jarosławiu pod-
jęto budowę huty szkła gospodarcze-
go, lecz przy rosnącym zapotrzebo-
waniu regionalne rozwiązanie może

być nadal aktualne.

WIELOBRANŻOWE UKŁADY

PRODUKCYJNE

Szczególnie efektywne współdzia-
łanie o charakterze trwałym może
mieć miejsce w celowo tworzonych

przestrzennych ugrupowaniach zak-
ładów przemysłu spożywczego.

Lokalizowanie zakładów w pobli-
żu siebie przynosi bowiem korzyści
wspólnej lokalizacji, wyrażające się
zarówno oszczędnościami nakładów

inwestycyjnych, jak i zmniejszeniem
kosztów eksploatacji w porownamu z

lokalizacją rozproszoną. Wielkość

tych oszczędności zależy od stopnia
integracji zakładów w danym zgru-
powaniu przestrzennym. Największą
efektywnością ekonomiczną odzna-

czają się terytorialne skupienia zak-
ładów, powiązanych zarówno pod
względem technologicznym, jak i w

zakresie działalności pomocniozo-
-produkcyjnej oraz usługowej (kom-
binaty wielobranżowe w tradycyj-
nym znaczeniu).

Wydaje się celowe tworzenie na-

stępujących układów wielobranżo-

wych przemysłu spożywczego:

0 skupień zakładów powiązanych na-

stępstwem faz technologicznych (np. ze-

staw zakładów elewator-młyn-plekarnla-
- wytwórnia makaronów-wytwórnla pasz),

0 skupień opierających się na chłodni
Jako podstawowym członie Integrującym
(np. zestaw: zakłady mięsne, zakłady

mleczarskie, zakłady JaJczarsko-droblar-
skie, zakłady owocowo-warzywne t chłod-
nie),

g) skupień, w których na pierwszy plan
wysuwa się Integracja zaplecza tachnlcz-
no-uslugowego w produkcji,

Wymienione skupienia powinny
być w zasadzie pod względem prze-
strzennym bądź nieznacznie tylko
rozproszone.

Rozwój układów międzybranżo-
wych ma charakter długofalowy, a

przy tym musi uwzględniać stan ist-

niejący. Biorąc powyższe pod u-

wagę można zarysować następujące
kierunki rozwiązań:

0 Przekształcenie Istniejących rozluź-
nionych skupień przestrzennych przemy-
słu spożywczego w terenowe kompleksy
produkcyjne przez stopniowe organizo-
wanie wspólnego zaplecza technlczao-
uslugowego produkcji I doprowadzanie
do wzajemnego dopełniania się zdolnoś-
ci produkcyjnych zakładów oraz pro-
gramów produkcji.

0 Wprowadzenie do Istniejącego stra-
pienia zakładów (przedsiębiorstw nowego
zakładu, stanowiącego człon integrujący
całe zgrupowanie) np. odbudowa młyna
w zespole zakładów składających się z

elewatora, wytwórni pasz 1 piekarni,
bądź też chłodni w zespole zakładów o

dużym zapotrzebowania na usługi chłod-
nicze.

0 Dobudowania do Istniejącego zakła-
du, Jako podstawy przyszłego kombinatu
— zakładu innej branży ściśle z nim
związanej pod względem technologicz-
nym.

0 Budowę terenowego kompleksu pro-
dukcyjnego przemysłu spożywczego od
podstaw w oparciu o Jeden projekt.

Analiza przepływów w przemyśle
spożywczym wykazuje, że liczba wa-

riantów efektywnych zgrupowań
przestrzennych przemysłu spożyw-
czego jest wyraźnie ograniczona już

z teoretycznego punktu widzenia. Je-
śli w dodatku uwzględni się w pełni
warunek wielobranżowości oraz wy-

eliminuje takie struktury produkcyj-
ne zgrupowań, w których znikoma

tylko część produkcji przepływa
między kolejnymi zakładami, wów-
czas okaże się, że liczba nadających
się do realizacji odmian terenowych
układów produkcyjnych jeszcze się
zmniejszy. Ta forma współdziałania
nie może mieć zatem charakteru u-

niwersalnego.

ZAKŁADY TERENOWE
PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

I ROLNICTWA

Celowe zgrupowania przestrzenne
zakładów przemysłu spożywczego
mogą z czasem przekształcić się w

kombinaty lub mniej zintegrowane
układy przemysłowo-rolnicze. Rdze-
niem przemysłowym takich układów

mogą oczywiście być również poje-
dyncze zakłady przemysłu spożyw-
czego. Znaczenie bezpośrednich po-
wiązań produkcyjnych między prze-
mysłem spożywczym i rolnictwem na

zwartych obszarach podkreślają wy-

tyczne ujęte w Uchwale VI Zjazdu
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-

niczej, w myśl których „należy pod-
jąć prace zmierzające do komplek-
sowego wiązania gospodarstw rol-

nych z przemysłem przetwórczym,
tworzyć kombinaty produkcji rolnej
i przetwórstwa rolno-spożywczego."

W warunkach naszej struktury ag-
rarnej problem ten może być rozwią-
zywany tylko stopniowo w dłuższym
okresie, w miarę socjalizacji rolni-

ctwa, natomiast w fazie przejścio-
wej zadania koordynacyjne polegają
na wykształcaniu baz surowcowych
istniejących zakładów oraz na spe-

cjalizacji rolniczej określonych ob-
szarów i tworzenia w nich odpowied-
nich zdolności produkcyjnych prze-

mysłu spożywczego, a przez to kon-

centracji baz surowcowych wokół
zakładów produkcyjnych.

Koncepcja terenowych układów

przemysłu spożywczego i rolnictwa

(m.in. kombinatów przemysłowo-rol-
niczych) może być realizowana w

stosunku do takich skupień zakła-
dów przemysłowych, których struk-
tura produkcyjna i proporcje mię-
dzy zakładami są funkcją otaczają-
cej je bazy surowcowej, przy czym
trzeba mieć na uwadze występowa-
nie sprzężenia zwrotnego, .to znaczy,
że również i struktura produkcyjna
zakładów produkcyjnych kształtuje
przyległą bazę surowcową. Będą Ist-
nieć skupienia zakładów w zasa-

dzie pozbawione miejscowej bazy su-

rowcowej, jeśli ich struktura pro-

dukcyjna będzie funkcją bilansu lo-

kalnego rynku (np. zgrupowania za-

kładów zaopatrujące wielkie aglo-
meracje miejskie w pieczywo, węd-
liny, artykuły przemysłu -mleczar-

skiego, cukierniczego itp.) .

') Por. B. Byrski: Kombinaty wielo-
branżowe — „Zycie Gospodarcze" 1971 r.
nr 40.
J} S. Zagaja: Gdzie zakładać sady —

„zycfe Gospodarcze" 1972 r. nr 16.
') P. Karpuś: Zmiany w strukturze go-

spodarczej województwa lubelskiego w

latach 19B0—1970 — „Gospodarka Plano-
wa", 1972 r. nr 9.
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JERZY DZBĘCIOŁOWSKI

Podpisanie przez siedem państw nadbałtyckich Konwencji Gdańskiej, ustalają-
cej zadania i obowiązki tych państw dotyczące zachowania żywych zasobów
Morza Bałtyckiego oraz ich racjonalnego wykorzystania, stanowi na tyle ważki
wyłom w dotychczasowych „wysiłkach" mających na celu podtrzymanie rozlicz-
nych funkcji tego akwenu wodnego, że można zastanowić się — nie mając
uczucia, że jest to sztuka dla sztuki — nad kierunkami i szansami zagospodaro-
wania dobra zwanego Bałtykiem.

NĄ.JMNIEJ
kłopotów z Bałty-

kiem mają geofizycy. W geo-

logicznej historii ziemi istnie-
nie Morza Bałtyckiego jest zwy-

kłym epizodem, którym nie warto

zaprzątać sobie głowy. Bałtyku nie

było kilkadziesiąt tysięcy lat temu

1 nie będzie go, zanim ziemi stuknie
10 tysięcy lat ery nowożytnej. Po

prostu skorupa ziemska naciśnięta
niegdyś w tym miejscu przez lo-
dowiec odpręża się po kilka cen-

tymetrów rocznie, a że głębokość
Bałtyku wynosi 100—150 metrów,
los jego jest przesądzony.

Bałtyk ma szereg cech, które czy-

nią zeń zjawisko osobliwe. Posia-
da szumną nazwę morza, a jego
zasoby wodne są nie większe niż

Wielkich Jezior północnoamerykań-
skich. Jest niby słony, jak przy-
stało na prawdziwe morze, ale w

Zatoce Botnickiej zawartość soli w

wodzie nie przekracza 1 promille.
Brak przepływów i odpływów od-
biera mu nie tylko powagę i pod-
waża zaufanie do teorii o magne-
tycznych właściwościach księżyca,
ale utrudnia przemieszanie masy
wód. a tym samym dostarczenie
tlenu niezbędnego faunie i florze

żyjącej w wodach głębinowych. Nie
ma drugiego morza tak dokładnie

zbadanego, gdzie wyniki badań

traktowane, były jednocześnie w

sposób tak nonszalancki. Nad żad-

nym też morzem nie biadolono tak
dużo. robiąc dla niego tak mało.

Bałtyk jest sam sobie winien, bo

jest morzem wrażliwym i niezrów-

noważonym. Byle wiatr robi z nie-

go żywioł, przeszkadzając ludziom
w ostatecznym upewnieniu się, że

zdeptali wszystko, co było tu jesz-
cze naturalne i wolne. Niezrówno-

ważony jest chyba dlatego, że ma

dno podobne do kopalni odkryw-
kowej — peine progów, zapadlisk,
rynien i tym podobnych dziur ży-
jących własnym życiem hydrobio-
logicznym. To ostatnie określenie

jest zresztą niezupełnie ścisłe, bo
coraz mniej jest w tych dziurach

życia, a coraz więcej kultury siar-

kowodorowej.

JEST kilka pomysłów wykorzy-
stania Bałtyku. Przed kilku laty
profesor Politechniki Warszaw-

skiej JULIAN LAMBOR, znany

specjalista problemów wodnych,
wywołał niemałe poruszenie stwier-
dzeniem. że z technicznego punktu

widzenia nie byłoby większych
trudności z zamienieniem Bałtyku
w zbiornik słodkiej wody. Wystar-
czyłoby przegrodzić wąskie i płyt-
kie cieśniny duńskie tamami, odci-

nając w ton sposób drogę do Bał-

tyku słonym wodom oceanicznym
(które, nawiasem mówiąc, wpływa-
ją z oporami mniej więcej raz na

30 lat). Resztę dokonałyby rzeki,
które niosą do tego zlewiska wię-
cej wody, niż zdąży jej wyparo-

wać, co pozwoliłoby na rozcień-
czenie bałtyckiego roztworu aż do

całkowitego, po latach, wysłodzenia.
Wielka żegluga nie musiałaby za-

niknąć, bo równie dobrze może

funkcjonować dzięki systemowi
śluz.

Finom czy Szwedom myśl ta

wcale nie musi burzyć spokoju. W

krajach tych deficyt słodkiej wody
jest, w porównaniu z naszymi kło-

potami. problemem odległym, a na-

wet być może takim problemem
nigdy nie będzie. Jeśli więc myśli
się o Sundzie i Bełtach. to raczej
z nadzieją na pogłębienie tych nie-

bezpiecznych szlaków wodnych, niż
na budowanie na nich tam. Skan-

dynawscy armatorzy, decydując sie

Spółdzielnia
Pracy
Galanterii

Obuwniczej

##

#/

ul. Moniuszki 22, 58-300 Wałbrzych, tel. 43-78

oferuje i poleca

na Targach Krajowych

„Jesień 73" w Poznaniu

WYROBY Z TWORZYW

SZTUCZNYCH

£ torebki młodzieżowe

9 torebki wyjściowe

0 torba gospodarcza — podróżna

O aktówki

9 torby plażowe jednokolorowe z folii galanteryjnej
z różnorodnym nadrukiem

% różnego rodzaju torby z folii przezroczystej, boga-
to zdobione nadrukiem

O mini przyborniki krawieckie, uniwersalne w domu,
podróży, w pracy

9 paski damskie z tworzyw sztucznych

O okładki plastikowe na zeszyty, książki

® półki łazienkowe z folii kolorowej

O półki do przedpokoju na drobiazgi

Q komplet wiszących kieszeni na drobiazgi, które

mogą być zawieszane na wewnętrznej ścianie szaf,
w przedpokojach itp.

Wszystkie torby, torebki produkowane są z lekkich,

miękkich surowców importowanych w dużej gamie

kolorów.

ZAPRASZAMY PT KLIENTÓW DO ODWIEDZENIA

NASZEJ EKSPOZYCJI W PAWILONIE 10.

U południowych wybrzeży Szwecji niezidentyfikowany tankowiec wpuścił do morza resztki ropy naftowej. Staló
się to przyczyną zanieczyszczeni» plaży.^a takie śmierci tysięcy ptaków, Fot. CAF

na budowę mpertankowców. dali

zresztą do zrozumienia, w sposób,
że tak powiem namacalny, jak so-

bie wyobrażają przyszłość Bałtyku
— po prostu środek, za pomocą
którego można rozwijać opłacalny
transport.

Firma Kockums z Malmoe. po-

dając do wiadomości, że podjęła
sie budowy turbotankowca o noś-
ności 210 tysięcy ton, słusznie nie

wyjaśnia, do czego statek ten ma

służyć, bo iest to oczywiste. Do-

myślać się też można, że w pierw-
szy rejs na szersze wody jednostka
ta wypłynie bez ropy. jako że na-

wet niedociążony olbrzym będzie
miał nie lada kłopoty z przejściem
Sundu. Różni specjaliści twierdzą
przecież od lat. że 120 tys. ton
nośności stanowi górną granicę dla
statków wchodzących na Bałtyk,
ieśli przejście przez cieśniny duń-
skie nie ma się odbywać na wa-

riackich papierach. Progi w Wiel-
kim Bełcie i Oeresundzie dzieli od

powierzchni morza 16.5—17 metrów,
a tor wodny obok rafy Gedser li-

czy zaledwie 16 metrów i jest
upiększony po bokach wrakami
statków.

Cztery łyżki stołowe ropy wyla-
ne do 1000 litrów wody wystar-
czają. żeby znajdujące sie w niej1
rvbv nie nadawały śię do jedzenia.
Wyobrażenie sobie skutków nadzia-
nia się supęrtankowca na jakąś
przeszkodę na Bałtyku, na tle tej
informacji, może pobudzać więc je-
dynie ' cyniczną wesołoSć. W każ-

dym razie, skoro Szwedzi przyj-
mują zamówienia na supertankoW-
ce. my mamy na ukończeniu Port

Północny. Finowie są nie od tego,
żeby eksploatować 150-tysięczniki
jtd.. itd. Radykalne pogłębienie
cieśnin duńskich, a tym samym
rozszerzenie transportowych funk-

cji Bałtyku, wbrew wszelkim nie-

bezpieczeństwom wydaje się być
tylko kwestia czasu.

IM bardziel Bałtyk Iest łagrożo-
ny jako środowisko, tym wi-

doczniejsze stają się jego walory
rekreacyjne i tym większą zaczyna,
mieć z tego punktu widzenia cenę.
Wokół Bałtyku zamieszkuje 140
min ludzi. Nie wszyscy postanowili
bvć tego roku na bałtyckich pla-
żach. ale według dość powszechnej
opinii tegoroczny szturm ną bał-

tyckie wybrzeże nie miał równych
sobie. Między Flensburgiem. a Lu-
beka (NRF) liczba miejsc dla tu-

rystów wzrosła w tym roku o 30

tysięcy. W NRD na 369-kilometro-
wvm wybrzeżu Bałtyku zamierzało

wypoczywać w 1973 roku 2.2 min

urlopowiczów. Przypuszcza sie. że
na nadmorskie Dlaże między Świ-
noujściem i Krynicą Morską zje-
chało w bieżącym roku około 4

min ludzi. Od naszego wschodnie-

go sąsiada napływają wieści, że na

Mierzei Kurlandzkiel wybudowane
zostaną sanatoria i obozy pionie-
rów. domy wczasowe i ośrodki

snortowp. a na wybrzeżach litew-

skiej SRR powstanie zwarte sku-

pisko komfortowych uzdrowisk.
Nie narzekają na brak turystów
ośrodki wyporzvnkowp w Ystad i

Trelleborgu. a dla wielu Szwedów
nrawdziwvm odkryciem stały się
mniei znane, oferujące jednak spo-
kói 1 swoistv urok. osady nadbał-

tyckie wzdłuż południowych wy-

brzeży t^eo kraiu.

Być może tegoroczny wylew
ludzki na brzegi Bałtyku spowodo-
wany został podświadomą chęcią
nacieszenia sie leszcze raz ta kry-
stalicznie czvstą (niegdyś'* woda,
przynoszącą jak żadna inna. zwła-
szcza w morzach południowych.
wSnantałe orzeźwienie ciału. Co-
kolwiek jednak nie byłoby przy-

czyna sprawczą tegorocznego na-

jazdu ludzi na Bałtvk. lego poży-
cia jako miejsca rekreacji jest na

tvle ugruntowana (a zaryzykował-
bym nawet twierdzenie, że po
częściowym zaspokojeniu cleka-

wr$cl morzami Dwudniowymi, bę-
dzie się leszcze bardziel ugrunto-
wywać). ŻP nawpt postenuiaca do-

minacja funkcji gospodarczych tego
akwenu wodnego nie potrafi szyb-
ko usunąć lej na dalszy plan.

WŁASNE rachuby związane z

RMtvkiem inala ge«lngnvn> 1

mineralogowie. Ogromne spo-
życie paliwa 1 surowców mineral-

nych sprawia zaś, ie urzeczywist-
nienie tych nadziei z każdym dniem

staje się bliższe.

Chodzi o wykorzystanie zasobów
dna Bałtyku, a ściślej — tego. co

ono kryje. Możę nie będą to od
razu szyby wiertnicze, przesądzają-
ce Jednoznacznie o charakterze

akwenu, tak Jak ma to miejsce na

Morzu Kaspijskim czy w Zatoce

Perskiej. Może nie będą to Jeszcze
morskie kopalnie złota, platyny,
cyrkonu czy podwodne odkrywki
konkrecjl żelazowo-manganowych,
fosforytów, siarczanów baru itd.
Ale tylko patrzeć. Jak zacznie się
eksploatacja kruszywa 1 Innych
materiałów budowlanych.

Kto zaś. w dalszej perspektywie,
oorze sie użytkowaniu konalin z

dna morskiego. Jeśli primo, zacz-

nie Ich brakować na lądzie, a se-

cundo do ich wydobywania z mo-

rza zabiorą się sąsiedzi!?

NIE bez powodu nozostawlłem
na koniec kwestię wykorzy-
stywania Bałtyku jako łowis-

ka. „Morze żywi" — to pełne treści
hasło w odniesieniu do mórz w

ogóle, w wypadku Bałtyku jest
obecnie mocno na wyrost. To

prawda, że wszystkie państwa nad-

bałtyckie znacznie zwiększyły swo-

je połowy. W stosunku do lat
trzvdziestvch połowy śledzi wzro-

sły pięciokrotnie, szorotek — dwu-
krotnie. W roku 1960 złowiono oko-
ło 400 tysięcy ton śledzi, dorszy,
szorotek l flader. W dziesięć lat

później — prawie 700 tysięcy ton.

Dzień 1 noc ugania się za rybą po
Bałtyku blisko 10 tysięcy kutrów,
trawlerów, łodzi, motorówek. Eska-

lacja połowów na taką skalę stała

się lednakże równocześnie począt-
kiem końca tych połowów w wielu

rejonach Bałtyku. Połowy Jednos-
tek NRF zmalały w 1972 roku w

stosunku do poprzedniego roku o

Jedną piątą, we wschodniej 1 środ-

kowej części Bałtyku prawie wcale
nie łowi sie iuż dorszy i śledzi.

Sygnatariusze Konwencll Gdańskiej
zobowiązali się solidarnie działać na

rzecz przywrócenia zachwianej
równowagi zasobów żywych Bał-

tyku. Zgodzenie się uczestników

Konwencji na ustalenie sezonów i

rejonów ochronnych orzv połowach
na Bałtyku, regulowanie wielkości

ogólnego odłowu w odniesieniu do

poszczególnych gatunków ryb. ter-
minów połowów i łowisk, wielkoś-
ci oczek w sieciach, Itp. Iest godne
uznania 1 będzie miało Istotny
wnłvw na zahamowanie eskalacji
niszczenia. Ale powiedzmy też' so-

bie otwarcie, że znłe-urpniu tych
zasobów zapobiec nie może. Spra-
wy Bałtyku decydują się bowiem
w coraz większym stooniu nie na

morzu, a na lądzie. Bezpośrednio
nad Bałtykiem leżv 00 wielkich

aglomeracji miejskich, a do zbior-
nika tego odprowadza swe wody
200 rzek z terenu krajów należą-
cych do Światowe] czołówki prze-
mysłowej. Wystarczą te dwa fakty,
żeby wyobrazić sobie lak svzvfowe

mogą okazać się wysiłki podejmo-
wane na morzu. Ieśli nie zostaną
skorelowane z działaniami na lą-
dzie.

Rad bym ooDrzestać na tym. wy-

liczając główne cele. którvm rhiży
Bałtyk. Niestety, byłoby to w za-

sadniczej p'"-"odzie z T7PI—

cią. Chcąc nie chcąc stał się bo-
wiem Bałtvk w ostatnich latach

międzynarodowym śmietnikiem za-

pełnianym z konsekwencją i w zgo-
dzie właściwe! człowiekowi, jeśli

poczynania nacechowane są
eeoizmem. brakiem wyobraźni lub

po prostu głuptfta. Przytoczonych
zostało setki przykładów na oko-
liczność zamieniania Bałtyku w

dołek, do którego nołowa Europy
wrzuca co ma najbrudniejszego: od

słynnych Już kilku tysięcy ton

związków arsenu (który w latach

trzydziestych zatopili Szwedzi w

Zatoce Botnickiej), DO codzienne

porcje, idące w dziesiątki tysięcy
ton fekaliów użyźniające Bałtyk od
Lubeki po Leningrad.

Szczególnie moćno utkwił ml w

pamięci jeden fakt. Dwa C7j' trzy
lata temu. gdańszczanin STANI-
SŁAW ŻYTNI nodjął Dróbę pobicia
rekordu na trasie Hel-Westerplat-

te. Próba przepłynięcia w rekordo-

wym tempie 23-kilometrowego od-
cinka nie Dowiodła się. Po wyjściu
z wody Dan Żytni pCfwledział: „Na
większości trasy nie widziałem
końca swej dłoni. Momentami wy-
dawało J'6. że płynę nie w wodzie,
a to jakiejś mazi. W tych miejs-
cach nie było nawet fali...* ^

NIETRUDNO zauważyć, te trzy
z pięciu wymienionych, pod-
stawowych funkcji Bałtyku

(łowisko, teren rekreacyjny, zbior-
nik wody słodkiej) nie mają szans

zachowania, a w ostatnim przypad- •

ku urzeczywistnienia. Jeśli zreali-

zuje się, przez żaden wprawdzie z-

nadbałtyckich krajów nie zamierzo-
na. nlemnlel Jednak dokumentowa-
na w działaniu, tendencja zamie-
nienia tego obszaru w śmietnik.
Nie chcę w tym miejscu wołać o

ratunek dla Bałtyku. Niestety, sa-

mym wołaniem nie oczyści się co-

raz brudniejszych rzek Pomorza,
których krystaliczna czystość mia-
ła stanowić przeciwwagę dla brud-

nych nurtów Wisły (bvła kiedyś 1

taka koncepcja), ani też nie cofnie
awarii fińskiego tankowca, z któ-

rego nie tak dawno wylało sie, na

szczęśoie. ..tylko" 150 tysięcy litrów

ropy.

Chcę zwrócić uwagę na wyraź-
nie widoczną nadrzędność kwestii
zachowania Bałtyku w stanie zbli-

żonym do naturalnego, nad innymi
celami, które się na tym akwenie

wodnym i przy jego pomocy za-

mierza realizować. Z tego powodu
przed podjęciem takich czy in-

nych wspólnych wysiłków kra-

jów nadbałtyckich, niezbedne jest
odpowiedzenie sobie na pytanie:
częmu służyć ma Bałtyk? Je-
śli ma być śmietnikiem, bo
i taką przecież można przyjąć
koncepcje, to nie ma sobie co za-

wracać głowy zachowaniem iego
żywych zasobów czy tym bardziej,
turystyczno-zdrowotnym zagospo-
darowywaniem lego wybrzeży. Je-
śli lednak nie zamierza się zrobić
z Bałtyku międzynarodowego śmiet-

nika, to po pierwsze, ranga przy-

szłorocznej konferencji w Helsin-
kach. na której państw* "^^'tvc-
kle mają nadzieję uzgodnić tekst

konwencji o ochronie naturalnego
środowiska BaHvku. urasta do ran-

gi pierwszorzędnych, DO dn'*ie,
zostało szalenie mało czasu na wy-

pracowanie skutecznego «ystemu
kontroli (albo. Jak kto woli — za-

ufania) co do poczynań mających
na celu ochronę Bałtyku, ale po-
czynań nie na morzu — bo tu

łatwiej o wykrycie uchybień 1 ob-

ciążenie sprawców — a na lądzie
Tu tkwi sedno sprawy.

Znalezienie platformy wwólneeo
działania w interesie zachowania
nodstawnwvch funkcji Bałtyku bę-
dzie więc wyjątkowo trudne. I to
nie z racji niemożliwości skutecz-

nego zapobiegania pod względem
technicznym szkodliwym wpływom
działalności przemvsip"-' phoc-
nym efektom gospodarki komunal-

nej, czy niebezpieczeństwom związa-
nym ze spłukiwaniem z pól pestycy-
dów. Ta trudność wynikać będzie z

różnych w czasie i niejednakowych
rozmiarami możliwości finansowych
i Inwestycyjnych, które zgłosić bę-
dą mogły poszczególne kraje przy
stole obrad. Zakładam orzv tvm z

góry. że różne Interesy narodowe,
ambicje polityczne, różnice Ideolo-

giczne, myślenie kategoriami kon-

kurencji gospodarczej — cały ów

węzeł niemożliwych do przezwycię-
żenia do czasu Konferencji GdaA-
sklel zależności, nie będzie odry-
wał od meritum sprawy ł w Hel-
sinkach.

Konferencja w Helsinkach ma

mleć miejsce w kwietniu, więc za

nół roku. To nie jest za dużo czasu

na przygotowanie się. Oprócz tole-

rancji dla siebie, zrozumienia dla

cudzych problemów i chęci uczest-
niczenia w Ich rozwiązywaniu rtla

wspólnego dobra, trzeba jeszcze
zgłosić obiektywnie sensowne pro-
pozycje. Wydaje się. że bez okreś-
lenia sobie, czego sie chce od Bał-

tyku. wvnracowanie propozycji,
które służyłyby porządkowaniu
mocno zagmatwanych soraw tego
obszaru wodnego, będzie dodatko-
wo utrudnione.
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PRZETRZE
CZY NIE
PRZETRZE

SIĘ,
ANDRZEJ

CHMIELEWSKI

ZIMA.
Dla jednych jest to okrei

białego szaleństwa na nartach,
łyżwach, sankach, dla drugich

•tan pełnej gotowości... „MPO znów
nie przygotowane do zimy", „Opady
śniegu, śliskie jezdnie, zimowa aura

znów nas zaskoczyła", „Nieuprząt-
nięty śnieg w wielu rejonach mia-
sta" — to tylko przykłady tytułów
informacji prasowych z kilku lat, za-

czerpnięte z „Życia Warszawy" i

„Expressu Wieczornego" .

KRÓLEWSKI BŁĄD
— Fatalny błąd popełnił Zygmunt

III Waza robiąc z Warszawy stołecz-
ne, wielkie miasto — serwuje mi na

początek dyr. ANDRZEJ DZIEWUL-
SKI — szef Miejskiego Przedsiębior-
stwa Oczyszczania.

— Dyrektorze, to było kilka wie-
ków temu. Błędu królewskiego nie
da się już naprawić. Teraz mamy li-

stopad za pasem Anno Domini 1973.
Jak MPO przygotowane jest do zbli-
żającej się zimy?

— Ze wstępnych ocen wynika, łe
dobrze, ale Warszawa jest tak ka-
pryśnym miastem...

Nasza stolica leży na tzw. przeło-
mie klimatycznym. Oznacza to, że
już niedaleko na zachód odczuwa się
klimat zachodni, a kilkadziesiąt ki-
lometrów na wschód wpływy klima-
tu kontynentalnego. W związku z

tym obserwować można w Warsza-
wie wielokrotne wahania tempera-
tury, poniżej lub powyżej zera w

ciągu doby, przy których powstaje
gołoledź i sypie śnieg. Szczególnie
uciążliwe i niebezpieczne jest to dla
Warszawy lewobrzeżnej, gdzie ulice
mają układ spadowy. Oto właśnie to,
czego nie przewidział król nobilitu-
jąc Warszawę. Obszar miasta składa
się z dwóch rejonów — centralnego,
w którym zima przebiega w sposób
typowy dla wielkich metropolii oraz

zieloną Warszawę, gdzie ma ona cha-
rakter „wiejski" łącznie z zaspami
i zawiewaniem.

AKCJA ZIMA

Tak nazywa się okres od 1 listo-
pada do 31 marca. W tym czasie ma

prawo padać śnieg i być gołoledź,
a MPO obowiązane jest do przeciw-
działania ujemnym skutkom aury.

— W tym roku — mówi dyrek-
tor — mamy 436 pojazdów i maszyn.
Składają się na to ciężkie pługo-pias-
karki, pługi wirnikowe, śniego-łado-
warki, sprzęt lekki. Od 1 do 15 listo-
pada w pełnej gotowości znajduje
się 25 proc. sprzętu, do 30 listo-
pada — 50 proc.; w okresie grudzień
—luty całość sprzętu trzymana jest
w pełnej gotowości. Potem do poło-
wy marca 70 proc., a później 1/4 sta-
nu maszyn i pojazdów.

Całość prowadzonej „akcji" skła-
da się z dwóch części. Pierwsza ma

charakter zdecentralizowany i jest
prowadzona przez Wydział Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej
oraz Stołeczne Zjednoczenie Gospo-
darki Mieszkaniowej. Obejmuje ona

uprzątanie śniegu i zapobieganie go-
łoledziom przez administratorów i
dozorców lub posiadaczy nierucho-
mości. Druga część to akcja scentra-
lizowana kierowana przez MPO.
Obejmuje ona 764 km jezdni, na któ-
rych należy utrzymać niezakłóconą
komunikację masową. Ponadto w

skład jej wchodzą roboty, przeważ-
nie ręczne,, na przejściach dla pie-
szych, skrzyżowaniaęh, wysepkach
tramwajowych.

— W tym roku — stwierdził dy-
rektor — pełną sprawność osiągnę-
liśmy już 15 października.

— Takie zapewnienie — dyrekto-
rze — można usłyszeć co roku, a

później gdy przyjdzie zima, zawsze

okazuje się, że jest coś nie tak, że
znów coś zawiodło.

Łatwo jest pisać o nas — go-
rzej wykonywać naszą pracę — od-
powiada dyrektor DZIEWULSKI. —

Nasze działanie opiera się przecież
na prognozach meteo, a te zawsze

mogą zawieść. A czy pan wie, co, zna-

czy uruchomić akcję „alfa", tzn. od-
śnieżanie i posypywanie mieszanka-
mi chemicznymi oblodzonych jezdni.
Dyspozytor, zanim wyda takie hasło,
kilka razy się spoci. A już raz pu-
szczone maszyny można zebrać z po-
wrotem w bazach po kilku godzi-
nach. Mimo to mogę stwierdzić, że
problem utrzymania przydatności
jezdni dla pojazdów mamy rozwią-
zany. Wysypujemy po prostu sól i
sprawa załatwiona. Takie imprezy
możęmy urządzać sto razy w okresie
trwania „akcji zima". Jest to wystar-
czająca iłość, aby kierowcy nie mie-
li powodów do narzekań.

— A co z chodnikami? — pytam.
— Tam co prawda nie jeżdżą samo-

chody, lecz chodzą ludzie.
— Chodników nie możemy posypy-

wać solą przy pomocy pojazdów.
Trzeba to robić ręcznie, a bra-
kuje ludzi. Kiedyś, gdy zima była
martwym sezonem w budownictwie,
dostawaliśmy ok. 1 400 pracowników.
Tej zimy zabraknie nam 600 osób.
Nie wiadomo nawet, czy da się skom-
pletować' pełną obstugę sprzętu me-

chanicznego, a co dopiero myśleć o

chodnikach — dyrektor rozkłada rę-
ce. Zresztą człowiek przejdzie nawet

po dużym śniegu, wytrzyma gołoledź,
a samochody nie.

A więc MPO nie jest przygotowa-
ne do zbliżających się opadów śnież-
nych i gołoledzi w taki sposób, jakby
sobie tego życzył obywatel?

Na chodnikach będzie na pewno
śnieg. Nie mam ludzi, ani sprzętu.
Na ataki prasy jestem przygotowany.
Zadaniem naczelnym MPO jest za-

pewnienie niezakłóconej komunika-
cji miejskiej. Rano, w okresie szczy-
tu autobusami jedzie do pracy ok.
100 tys. robotników. Przyjmując, że
każdy z nich w ciągu godziny wy-
twarza produkt wartości 50 zł, to
każde spóźnienie do pracy daje mi-
liony zł strat. Autobusy muszą jeź-
dzić po czystej nawierzchni, człowiek
przejdzie nawet przez największy
śnieg i błoto.

Jakie więc widzi Pan wyjście —

dyrektorze?
— Sól, po prostu sypać, chodniki

solą. Nasi południowi sąsiedżi robią
to już od kilku lat.

INTERESY MIASTA

Inżynier JERZY RYZlNSKI pra-
cuje w Zjednoczeniu Miejskich
Przedsiębiorstw Inżynieryjnych.

— Każdego roku powołujemy spe-
cjalny Komitet na szczeblu prezy-
dialnym w składzie: — pełnomoc-
nik Prezydium Stołecznej Rady Na-
rodowej, dyrektor Stołecznego Zjed-
noczenia Przedsiębiorstw Gospodar-
ki Mieszkaniowej, kierownik Wy-
działu Gospodarki Komunalnej,
przedstawiciele milicji, MPO, Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Robót Og-
rodniczych, i MZK. W poszczegól-
nych dzielnicach miasta powstają
Komitety Dzielnicowe. Najwięcej
kłopotów mamy z ludźmi. Nie ma

ich tylu, ilu chcielibyśmy zatrudnić.
W prowadzonej akcji ze swych obo-
wiązków nie wywiązują się dozorcy
i właściciele nieruchomości. Na przy-
kład dozorca czyści chodnik koło
swego domu i ani metra dolej. Przer-
wa między posesjami jest „ziemią
niczyją". Mieszkańcy mogĄ chodzić
tam po kolana w śniegu i łamać so-

bie nogi.

W stolicy w okresie zimy są 52 tra-

sy zasadnicze, na których rozsypuje
się środki chemiczne, 15 tras piasko-
wych, gdzie można rozsypywać wy-
łącznie piasek. Są to mosty i odcin-
ki tras zadrzewionych. Wreszcie ist-
nieje 15 tras specjalnych z przystan-
kami, wysepkami tramwajowymi.
Używa się na nich sprzętu lekkiego
— tzw. multicarów.

— Panie inżynierze, czy uważa
pan, że MPO jest należyci^ przygo-
towane do zimy?

— Tak, mają nowoczesny sprzęt,
odpowiednią ilość piasku i miesza-
nek chemicznych.

WYWAŻANIE
OTWARTYCH DRZWI

Walka ze skutkami zimy kosztuje
stolicę ok. 70 min zł. Mimo tak po-
ważnej kwoty nadal my — miesz-
kańcy nie jesteśmy zadowoleni.
Ciągle coś nie gra. Każdego roku
skarżą się kierowcy i piesi. Nie po-
trafimy sobie poradzić z kaprysami
aury. Jest to problem, który na ła-
mach prasy przewija się od dob-

rych kilkunastu lat. Powtarzany
wielokrotnie stał już się banałem,
a więc jego społeczna siła oddziały-
wania' zblakła i straciła moc. Moi
rozmówcy twierdzą, że 70 min zło-
tych, które pochłania zima, to pie-
niądze wyrzucone w błoto. Jedno-
cześnie twierdzą, że zarówno MPO
jak i inne jednostki odpowiedzialne
za utrzymanie porządku w mieście
w czasie zimy, są do tego należycie
przygotowane. MPO osiągnęło stan

pełnej sprawności technicznej już w

połowie października, a więc na 2

tygodnie przed rozpoczęciem plano-
wanej akcji. Powołano specjalny Ko-
mitet ze wszystkimi zainteresowany-
mi. Czekamy na zimę.

Wiadomo jednak, że cl, którzy
dbają o nasze bezpieczeństwo w ok-
resie gołoledzi, zawiei, opadów
śnieżnych nie są do zimy przygoto-
wani.

Skoro już teraz wiadomo, że na

chodnikach będzie leżał śnieg, bę-
dzie ślisko, a potem zrobi się błotko
i tej sytuacji nie stara się przeciw-
działać, to wcale nie jest tak dob-
rze, jak przekonywali mnie moi roz-

mówcy.
Skoro Stołeczne Zjednoczenie

Przedsiębiorstw Gospodarki Mie-
szkaniowej nie potrafi wywrzeć pre-
sji na dozorców, aby nie pozosta-
wiali niesprzątniętych stert śniegu
na „ziemi niczyjej", to zima na

pewno znów będzie dla nas zasko-
czeniem.

Rzeczywiście w takim przypadku
70 min zostanie wyrzuconych w bło-
to z punktu widzenia rachunku eko-
nomicznego. Dorzućmy do tego je-
szcze wypadki złamania rąk i nóg,
absencję w pracy, przeziębienia,
spóźnienia do pracy itp., a suma ta
urośnie o dalsze kilkadziesiąt milio-
nów złotych. Nie tylko zresztą chodzi
tu o spojrzenie ekonomiczne.

Często wskutek takiego działania
ponosimy większe straty społeczne,

których nie da się wymierzyć w pie-
niądzu. Przecież zdenerowanie ludzi
i narzekania na MPO, wywołują od-
powiednie reakcje wśród społeczeń-
stwa. Przeciętnego przechodnia śpie- •

szącego do pracy lub do domu mało
obchodzą trudności „obiektywne",
które stoją na przeszkodzie należy-
temu wywiązywaniu się z obowiąz-
ków MPO i SZPGM w okresie zi-

my. Obchodzą go natomiast skutki,
wyrażające się w stracie czasu wy-
nikającej z przedłużających się do-

jazdów, ze zmarznięcia w oczekiwa-
niu na środki lokomocji miejskiej,
z przedzierania się przez zaspy itd.

Nie wierzę, że nie można uporać
się ze skutkami niesprzyjającej
aury. Potrzebne jest tu tylko
solidarne współdziałanie zarówno
Stołecznej Rady Narodowej, a więc
ojców miasta, jak i wszystkich tych
instytucji, które z racji swych funk-
cji są odpowiedzialne za utrzymanie
stolicy na poziomie europejskiej me-

tropolii. Powinny się na to znaleźć
środki pieniężne i techniczne, a jeśli
to jest konieczne stan 100-procen-
towej gotowości powinien być utrzy-
many przez cały okres zimy. W prze-
ciwnym razie już niedługo dojdzie
do tego, że będziemy spoglądali w

niebo i zadawali pytanie: przetrze
się, czy nie przetrze?

JAK „WYKOŁOWAĆ"
INNYCH I SIEBIE

EDWARD

CIEŚLIKOWSKI

REAKTYWOWANIE
w bieżą-

cym roku przeglądów społecz-
nych gospodarki materiałowej

zmusza do zastanowienia się, czy są
one i czy mogą być metodą pracy
przyczyniającą się poważnie do u-

jawniania rezerw, likwidacji marno-

trawstwa, poprawy aktualnego sta-
nu i osiągnięcia korzystnych efek-
tów doraźnych i perspektywicznych.

Instytucja przeglądów narodziła
się, jak można sądzić, z faktu uzna-

nia aktualnego systemu informacji
za niedostateczny dla obiektywnej
oceny gospodarowania materiałami,
a co za tym idzie, wykrywania istnie-
jących mankamentów. Czy rzeczy-
wiście jednak istniejący system in-
formacji jest niedostateczny i czy
system przeglądów wypełnia na-

prawdę skutecznie luki informacyj-
ne?

Wiele z wniosków i zamierzonych
działań nie wymagało żadnych prze-
glądów. a mogło być podjęte w nor-

malnym trybie przy pomocy funk-
cjonującego od lat systemu informa-
cji. Wszystkie potrzebne ku temu
dane były bowiem w posiadaniu
zainteresowanych służb i niejedno-
krotnie uznawana była potr2eba od-
powiedniego działania poprawiają-
cego istniejący stan. Przeglądy spo-
łeczne nie ujawniały wiec w takich
przypadkach nic nieznanego, a je-
dynie dublowały istniejące normal-
ne kanały informacyjne.

Wypełnianie przez przeglądy spo-
łeczne luk w istniejącym systemie
informacji uznać trzeba także za

problematyczne, jeśli przypatrzeć się
im od strony terminów i częstotliwo-
ści ich przeprowadzania. Mając
charakter akcyjny (przeprowadzane
zwykle raz w roku) obciążone są w

dużym stopniu przypadkowością wy-
stąpienia w danym czasie niekorzyst-
nych zjawisk. Akcyjność więc i mała
częstotliwość przeglądów społeczr-
nych podważa ich wartość jako sy-
stemu wypełniającego luki informa-
cyjne. Akcyjność i mała częstotli-
wość przeglądów, a szczególnie po-
przeglądowego działania, rodzi jesz-
cze i to niebezpieczeństwo, że man-

kamenty mogą być odkładane do
czasu akcji przeglądowych po to tyl-
ko. aby było co w przeglądzie „uja-
wnić", a następnie umieścić w odpo-
wiednim programie działania. Prze-
glądy różnych dziedzin gospodarki
materiałowej robią w praktyce różne
osoby, których umiejętności w da-
nym zakresie obejmują czasem tylko
ogólne zrozumienie zagadnienia. Wy-
stępuje to zwłaszcza w takim przy-
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padku, Jeśli przy pomocy przeglądów
szuka się tematów ważkich, o istot-
nym wpływie na daną dziedzinę go-
spodarki. Nie negując nawet dobrej
woli osób dokonujących przeglądu,
trzeba stwierdzić, że bardzo często,
ze względu na swoją niekompeten-
cję, ci którzy czują się przez prze-
gląd kontrolowanymi, starają się (z
dużym skutkiem) „wykołować" kon-
trolujących, a zgłaszane przez nich
wnioski mizerne, nie wadzące niko-
mu, zapełniają iednak odpowiednie
arkusze proponowanych poprzeglą-
dowych harmonogramów działania.
Sytuacja taka pogłębia sie jeszcze
wskutek zależności osób kontrolują-
cych i kontrolowanych i niechęci
do narażania się komukolwiek.

Nie bez znaczenia jest także fakt,
że ci, którzy wykonują przeglądy,
mają inne obowiązki zasadnicze, a

zajęcia przeglądowe są dla nich
czymś dodatkowym, zakłócającym
tok ich normalnej pracy. Powoduje
to więc często pośpiech i „odfajko-
wywanie" przeglądów. Przeglądowe
programy działania są czasem tak
ubogie i „wodniste", że przed ich
zaprezentowaniem na zewnątrz ko-
nieczne są uzupełnienia, umożliwia-
jące przyjęcie przez tę instytucję,
która ma w tej sprawie coś do po-
wiedzenia. Uzupełnienia te zwykle
dodają istotnej wartości programom,
nie znajdują jednak z reguły uzasad-
nienia w przeglądowym rozeznaniu
sytuacji. Są po prostu dziełem osób
przeważnie jednak w przeglądach
niezaangażowanych. Instytucja prze-
glądów jest więc dla tego celu zbęd-
na. Można nawet powiedzieć, że
przeglądy są w tym zakresie przesz-
kodą dla konsekwentnego perspek-
tywicznego działania, gdyż zaobser-
wowane w nich mankamenty i wy-

nikające z nich wnioski mają cha-
rakter przypadkowy i nieskoordyno-
wany.

Na uwagę zasługuje także sposób
pisania programów poprzeglądo-
wych. Stał się on swoistą sztuką,
gdyż bardzo często pożądane jest
takie sformułowanie, aby moż-
na było w każdej chwili stwier-
dzić, że podjęte zamierzenia są
realizowane, że to co zrobiono —

nawet jeśli prawie nic nie zrobio-
no — odpowiada istocie sprawy.
Wyspecjalizowani w programach 1
uzasadnieniach ludzie potrafią i pro-
gramy i sprawozdania załatwiać bar-
dzo „gładko". Instytucje otrzymują-
ce zarówno programy, jak i sprawoz-
dania nie są przeważnie w stanie
sprawdzić rzeczywistej ich wartości.

Zastanawiając się nad wartością
dotychczasowych przeglądów spo-
łecznych, spójrzmy także na ich
efekty. Czy to, co się poprawiło w

dziedzinach objętych przegladami,
jest wynikiem przeglądów? Odpo-
wiedź na to nie może być chyba
całkowicie jednoznaczna. Niewąt-
pliwie można i chwalić się przeglą-
dami i przypisywać im wiele zalet.
Ośmielę się jednak postawić pyta-
nie: czy łatanie przy pomocy prze-
glądów różnych niedostatków w

sprawności bieżącego i perspekty-
wicznego działania nie spowodowało
przedłużenia się w nieskończoność
pewnych istotnych mankamentów 1

czy w efekcie nie przyniosło w per-
spektywie lat więcej szkód niż po-
żytku? Za słusznością postawienia
takich pytań przemawia chyba per-
manentne powtarzanie się tych sa-

mych niedomagań i tych samych lub
bardzo podobnych wniosków poprze-
gladowych.

Przeglądy społeczne nie mogą za-

stępować stałej bieżącej i konsek-
wentnej działalności przedsiębiorstw
i ich służb. Nie ma odcinka gospo-
darki w przedsiębiorstwie, za który
bv ktoś nie odpowiadał. Nie ma ta-

kiego pracownika, który by nie
miał zwierzchnika. Nikt nie jest
zwolniony od inicjatywy i obowią-
zku usorawniania i postępu. Prze-
glądy społeczne mogą tylko uzupeł-
niać normalną działplność, nie po-
winny zaś nikogo wvreczac. Dlatego
powinny obejmować swym oddzia-
ływaniem sprawv drobne pojedyn-
cze. pozornie mało ważne, w sumie
jednak dające duże efekty. Krótko
mówiąc, powinnv koncentrować się
na usuwaniu drobnych niedociąg-
nięć na kardvm stanowisku orney,
a nie na sileniu sie na wnioski ge-
neralizujące, ale ogólnie znane.

robołron
Skomplikowane procesy pozwoli

opanować
ROBOTRON 4000

RODZINA KOMPUTERÓW
PROCESC rfVYCH
ROBOTRON 4000

z zespołami urządzeń o uniwersal-

nym zastosowaniu

Przez właściwy dobór i elastyczność
układu — 2 systemy komputerowe:
Zestaw komputerowy procesowy

PRS 4000

Zestaw komputerowy małego typu
KRS 4200

bme
BUromaschinen-Export GmbH Berlin
NRD — 108 Berlin, Friedrichstr. 61
Niemiecka Republika Demokratyczna
Przedstawicielstwo w Polsce
BME. Biuro Techniczno-Handlowe
przy Ambasadzie NRD
Warszawa, ul. Filtrowa 62 m. 63

Sprzedaż i informacje:
Biuro Generalnych Dostaw

MERA-ELWRO-SERVICE

Wrocław, ul. Ostrowskiego 32

Efektywnie prowadzić skomplikowane procesy

technologiczne i skutecznie realizować Icb me-

tody — oto Wasz cel.

Staje się to naszym wspólnym zadaniem przez

zastosowanie zestawu aparaturowego rodziny

komputerów procesowych ROBOTRON 4000,
które mogą pracować w sprzężeniu z urządze-
niami ESER.

Nasze programy w zakresie techniki zastosowań

1 projekty gwarantują Wam wysoką efektyw-
ność w prowadzeniu procesów ciągłych I prze-

rywanych.

Oto nasza oferta.

Prosimy zasięgnąć Informacji.

Nasza dokumentacja jest w pogotowia.
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V NARADA MINISTRÓW" |4ANDLU WEWNĘTRZNEGO KRAJÓW RWPG

W dniach 26-29 października 1973 roku odbywa się w Warsza-
wie Narada ministrów handlu wewnętrznego krajów członkowskich
Rody Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Narady odbywają się od
1969 roku. W 1972 roku - na 56 posiedzeniu Komitetu Wykonaw-
czego RWPG - Narada powołana została jako stały organ RWPG.

W 1973 roku działalnościq Narady kierował minister handlu wew-

nętrznego i usług PRL, EDWARD SZNAJDER.

Współpraca między ministerstwami handlu wewnętrznego krajów
RWPG koncentruje się na dynamizowaniu wymiany towarów rynko-
wych oraz wymianie doświadczeń naukowo-technicznych.

W ostatnim dziesięcioleciu, a zwłaszcza w ostatnich trzech latach,
wymiana towarów między krajami RWPG atawała się coraz bardziej
dynamiczna. W każdym z naszych krajów szybko podnosiły się do-
chody ludności. Wraz ze wzrostem stopy życiowej, rynek poszczegól-
nych krajów, jak I całego RWPG stał się coraz bardziej chłonny
i wymagający.

Praktyka pokazała, że istotnie w szeregu przypadkach potrafiliśmy
sobie nawzajem skutecznie pomóc, że praktyczne skutki przyniosło
nam wspólne analizowanie problemów i dzielenie się doświadcze-
niami.

Szczegółowiej o dorobku I metodach pracy Narady Informuje
min. EDWARD SZNAJDER w zamieszczonej wypowiedzi.

Korzystając z okazji, jakq stworzyła warszawska Narada, posta-
nowiliśmy przybliżyć polskiej opinii publicznej problemy handlu we-

wnętrznego i zaopatrzenia ludności w bratnich krajach socjalistycz-
nych.

Wypowiedzi — specjalnie dla „Życia Gospodarczego" — udzielili:
GEORG! KARAMANIEW - minister handlu wewnętrznego i usług
Ludowej Republiki Bułgarii; ISTVAN SURDI - minister handlu wevfc
nętrznego Węgierskiej Republiki Ludowej; ALEKSANDER STRUJEW
— minister handlu Zwiqzku Socjalistycznych Republik Radzieckich;
JOSEF TRAWNICZEK - minister handlu Czeskiej Republiki Socjali-
stycznej.

Zadaliśmy naszym Rozmówcom cztery pytania:
1. W ostatnim okresie - zgodnie z wytycznymi Waszej Partii -

postanowiono poświęcić w Waszym kraju jeszcze większą uwagę
sprawom zaopatrzenia rynku i podniesienia stopy życiowej lud-
ności. Wzrosła więc ranga i zadania handlu wewnętrznego. Jakie

przedsięwzięcia podejmuje handel, by sprostać tym zadaniom?

2. Jakie korzyści już osiągnięto i jakie bariery napotyka han-
del usiłujący poprawić jeszcze bardziej zaopatrzenie ludności?

3. W jaki sposób szeroka wymiana towarów między krajami
RWPG może przyczynić się do skuteczniejszego rozwiązania proble-
mów rynku wewnętrznego naszych krajów? Jakie tow. Minister wi-
dzi dalsze perspektywy tej wymiany i współpracy naukowo-technicz-

nej?
4. Jakie efekty powinna przynieść Narada Ministrów Handlu

Wewnętrznego w Warszawie?

CEL: LEP ZA
OFERTA RYNKOWA

Sklepy krajów socjalistycznych w Warszav.ie prezentują nie tylko szerokie możliwości wymiany handlowej, zwłaszcza w dziedzinie dóbr kulturalnych,
ale przyczyniają się także do wzbogacenia asortymentu na naszym rynku. Na zdjęciu sklep Węgierskiego Ośrodka Kultury przy ul. Marszałkowskiej.

' FOT. ALEKSANDER JAŁOSIŃSKI

minister handlu wewnętrznego
i usług lrb

1
Grudniowe Plenum KCBPKw
1972 r. przyjęło nowe kryteria

* i nowy stosunek do oceny han-
dlowej i bytowej obsługi ludności.
Osobnym zadaniem staje się już nie
zwyczajne zwiększenie funduszy to-

warowych, ale zaoferowanie lud-
ności takich ilości i jakości asorty-
mentu towarów, które by maksy-
malnie odpowiadały jej rosnącym
dochodom i potrzebom oraz fizjolo-
gicznym i racjonalnym normom spo-
życia.

Resort handlu wewnętrznego
i usług, kieruje swoją uwagę na roz-

wój i doskonalenie materialno-tech-
nicznej bazy handlu i bytowej ob-
sługi ludności.

Następna grupa problemów, nad
którymi pracujemy, odnosi się do
zwiększenia kultury handlu i do-
skonalenia organizacji handlowych
i bytowych usług. W tym zakresie
opracowane zostały rejestry obowią-
zującego asortymentu towarów,
które powinny znajdować się w ma-

gazynach różnych sklepów; progra-
my rozwoju postępowych form han-
dlowej obsługi, polepszenia organi-
zacji pracy, rozporządzenie o nowym
systemie opłacania pracowników
handlu...

Ważnym problemem w zakresie
zaopatrzenia towarowego jest zwięk-
szenie udziału towarów importowa-
nych dla rynku wewnętrznego. W
bieżącym roku przewiduje się, że

ta część w całym obrocie towaro-

wym dosięgnie 10,7 proc. w porów-
naniu z 6,5 proc. w 1970 r.

Na podstawie zawartych kontrak-
tów ze Związkiem Radzieckim i in-
nymi krajami socjalistycznymi w

ciągu 1973 roku będzie na rynku
bułgarskim więcej lodówek, telewi-
zorów, radioodbiorników tranzysto-
rowych, pralek elektrycznych, odku-
rzaczy, garnków emaliowanych, pia-
nin, przyborów szkolnych, zegarków,
zabawek i innych poszukiwanych ar-

tykułów.
Na podstawie kooperacji przemy-

słowej z innymi krajami zostanie do-
starczonych 20 tys. automatycznych
pralek i 40 tys. automatycznych że-
lazek elektrycznych.

Do końca 1975 roku przewiduje
się oddanie 100 nowych oddziałów
fabrycznych przemysłu mięsnego, z

których 20 rozpocznie pracę jeszcze
w tym roku. Również do końca
1975 roku będą zaspokojone potrze-
by w drobnych, krótkoseryjnych i

artystycznych towarach w około 70
procentach.

2 Szczegółowe dane o rozwoju
^handlu i usług w naszym kra-
ju za pierwsze dwa lata szóstej

pięciolatki i 8 miesięcy 1973 r. mó-
wią, że wskaźniki pięcioletniego pla-
nu w dziedzinie handlu i usług wy-
pełniane są ponad plan.

Liczymy, że w rezultacie socjal-
nych przedsięwzięć — przez wypeł-

nianie grudniowego programu pod-
wyższania plac dla niektórych grup
pracowniczych, ulg podatkowych,
dodatkowego wynagrodzenia zachę-
cającego do powiększania rodziny —

wysoki wzros* obrotu towarowego
zachowa się i do końca bieżącego
roku.

Główną tendencją charakteryzują-
cą rozwój obrotu towarowego jest
nieustanne zwiększanie wartości
sprzedawanych towarów przemysło-
wych, a szczególnie towarów użytku
kulturalnego.

Ważnym warunkiem podwyższenia
kultury handlowej obsługi jest po-
ziom materialno-technicznej bazy
handlu. Podstawowa część material-
no-technicznej bazy handlu we-

wnętrznego była stworzona w

latach początkowych budownic-
twa socjalistycznego — w warun-

kach szybko rosnących i nieodzow-
nych potrzeb, w warunkach niedo-
statku finansowych i materiałowych
zasobów, bez przygotowania należ-
nych zasad i konkretnych opraco-
wań i normatywnej bazy dla rozwo-

ju tej dziedziny. Z drugiej strony dy-
namika obrotu towarowego rośnie w

większym tempie niż rozwój mate-

rialno-technicznej bazy handlu. Z
tych przyczyn jej stan stoi w sprze-
czności ze zwiększonym obrotem to-

warowym, z potrzebą szerokiego
wprowadzania osiągnięć postępu
technicznego.

Grudniowe Plenum KC BPK

wskazało, że głównym kierunkiem
działalności Ministerstwa w dziedzi-
nie techniczno-materialnej bazy. po-
winna być rekonstrukcja, moderni-
zacja, koncentracja i specjalizacja
istniejącej bazy.

Zakończony już został pierwszy
etap budowy nowoczesnego magazy-
nu w Sofii o powierzchni 30 tys. m*
— wszystkie czynności będą w nim

automatyczne. Opracowany Jest
projekt budowy podobnego magazy-
nu w Plovdiwie, specjalizującego się
w konfekcji. Opracowane są mode-
le sklepów o funkcjonalnym syste-
mie sprzedaży m.in. gotowych ubrań,
koszulek męskich, obuwia, krawa-
tów itp. Już są na ukończeniu spec-
jalistyczne domy odzieży w Sofii,
Burgas, Razgrad. Zbudowaliśmy pier-
wsze specjalistyczne sklepy obuwia
pracujące metodą pełnej samoob-
sługi.

Zgodnie z przyjętym programem
rozpoczniemy w tym roku rekon-
strukcję 324 sklepów na sklepy spec-
jalizujące się w różnych grupach to-
warów.

W całej sieci handlowej istnieją
już listy obowiązującego asortymen-
tu towarów, które powinny znajdo-
wać się w dostatecznej ilości tak
w magazynach, jak i w sklepach
z uwzględnieniem ciągłej sprzedaży
poszczególnych gatunków, towarów
występujących w dostatecznej ilości
w handlu. W tym celu wprowadzi-
liśmy ekonomiczne wskaźniki wy-
nagrodzenia i kary pieniężnej w

działalności hurtu, uzależniając je-
go wyniki od rezultatów handlu de-
talicznego. Obecnie pracownicy han-
dlu hurtowego mogą otrzymać pre-
mię tylko w przypadku wykonania
planu przez handel detaliczny.

Przedsięwzięcia te przyniosły po-
lepszenie w zaopatrzeniu rynku.
Przypadki przerw w sprzedaży po-
szczególnych towarów stanowią
rzadkość, również obsługa polepsza
się stale.

Z początkiem br. liczba sklepów
pracujących na dwie zmiany zwię-
kszyła się do 32 proc., a liczba skle-
pów z przedłużonym czasem pracy
— do 50 proc. W celu zapewnienia
handlowej obsługi na cały dzień,
24 proc. sklepów spożywczych jest

otwartych przed 1 rano, a 57 proc.
po 19-tej. Około 30 proc. sklepów
z wyrobami przemysłowymi pracuje
po 19-tej godzinie. Dotyczy to prze-
de wszystkim największych sklepów,
które posiadają szeroki wybór to-
warów.

W dni poprzedzające dni wolne
i święta pracuje cała sieć sklepów
spożywczych i przemysłowych, a w

dni wolne — ponad 50 proc. sklepów
spożywczych i około 10 proc. prze-
mysłowych.

Trudności, na jakie napotyka han-
del, mają swoje źródło przede wszy-
stkim w deficytowości szeregu to-
warów. Nowy przemysł nie może na

razie zapewnić produkcji niektórych
towarów w dostatecznej ilości i nie-
zbędnym asortymencie. Dalsze
trudności wynikają z niedostatecz-
nej jeszcze bazy techniczno-ma-
teriałowej handlu i z niedostatku
technologii i organizacji działalności
handlowej.

Cała działalność Ministerstwa
Handlu Wewnętrznego i Usług po
grudniowym Plenum KC BPK jest
skierowana na zaspokojenie popytu
na towary, nieustanne podwyższanie
kultury handlowej i bytowej obsłu-
gi ludności. •

3 Mimo szybko rozwijającej się
m produkcji przedmiotów co-

dziennego użytku i rozszerza-

nia asortymentu towarów w poszcze-
gólnych krajach RWPG. nie mogą
one same w pełni zaspokoić rosną-
cych potrzeb ludności. To stawia
przed organami handlu wewnętrzne-
go krajów RWPG nadzwyczaj waż-
ne i odpowiedzialne zadanie: syste-
matyczne rozszerzanie wymiany to-

warowej. Towary importowane zaj-
mują dużą część całego obrotu to-

warowego w naszym kraju. W tym
roku stanowią one 10 proc., a w

ciągu następnej pięciolatki (1970—
1980) przewiduje się zwiększenie do
20—25 proc.

Głównym kanałem atrzymywania
towarów importowanych jest nie-
wątpliwie handel zagraniczny. Ale
prócz tego ważnym, uzupełniającym
źródłem, jest bezpośredni obrót to-

warowy realizowany przez minister-
stwa handlu wewnętrznego i .cen-

trale handlowe. Oczekuje się, że w

bieżącym roku wymiana tą drogą
towarów konsumpcyjnych osiągnie
wartość ponad 50 min rubli. Tylko
z samą PRL zawarte zostały kon-
trakty na eksport i import towa-
rów na sumę 7—8 milionów rubli.

Bez wątpienia wymiana towarów
konsumpcyjnych między naszymi
krajami będzie w przyszłości po-
większać się na podstawie rozsze-

rzającej się specjalizacji i koopera-
cji produkcji zarówno na rynku zew-

nętrznym, jak i w handlu wewnęt-
rznym.

Jednocześnie pogłębia się i roz-

szerza nasza współpraca naukowo-
techniczna w dziedzinie handlu we-

wnętrznego. Większość ważnych
problemów będzie omawiana na

konferencji ministrów handlu wew-

nętrznego. A już w tym roku roz-

poczęliśmy współpracę dotyczącą
wskazania możliwości specjalizacji i

kooperacji w produkcji maszyn
i urządzeń dla handlu i zbiorowego
żywienia.

4 Przygotowane na V posiedzenie
# orobl emy są interesujące, a

'zwłaszcza: „O celowych i efek-
tywnych formach wpływu handlu
wewnętrznego na produkcję towa-
rów konsumpcyjnych i na między-
narodowy socjalistyczny podział
pracy" oraz „Możliwości i zadania
handlu dla polepszenia warunków
pracy i życia pracujących kobiet".

ESTVAN SURDI
minister handlu wewnętrznego
wrl

Ą Podstawowy cel naszej polityki
I handlowej polega na formowaniu

* nowoczesnej struktury konsum-
pcji, na zapewnieniu niezbędnych dla
tego celu zasobów towarowych. W
'ym roku, na przykład, przedsiębior-
stwa handlowe zapewniły masę to-

warową, która swoim składem i

wielkością odpowiadała popytowi,
zwiększonemu w wyniku wzrostu

wynagrodzenia pracowników prze-

mysłu i obniżki cen na szereg arty-
kułów przemysłowych (niektóre wy-

roby odzieżowe i obuwnicze, lodów-
ki itd.) .

Informujemy przedsiębiorstwa i

spółdzielnie handlu towarami kon-
sumpcyjnymi o oczekiwanym kształ-
towaniu się możliwości nabywczych

ważniejszych grup ludności w nastę-
pnym okresie rocznym lub pięciolet-
nim, jak też o oczekiwanej struktu-
rze popytu.

Dużą uwagę poświęcamy temu,
aby tworzenie cen konsumpcyjnych
odpowiadało planowi.

W celu tworzenia nowoczesnej o-

ferty towarów konsumpcyjnych na

wysokim poziomie użytkowo-este-
tycznym, zwiększamy liczbę jedno-
stek handlowych o dużej powierzch-
ni. Dla przedsiębiorstw handlowych,
zajmujących się budownictwem in-
westycyjnym, przygotowujemy typo-
we projekty. Pomagamy w rozwoju
sieci magazynowej poprzez dotacje.

Organizujemy różne formy podnie-
sienia kwalifikacji kadr handlowych.

Corocznie podnoszeniem kwalifikacji
obejmujemy 30—35 tys. osób.

2
W naszym kraju sytuacja w

dziedzinie zaopatrzenia prze-
biegała zgodnie z postanowie-

niami polityki kształtowania pozio-
mu życia. Ludność może wydawać
swoje dochody pieniężne na ogół
zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem.
Zapewniamy masę towarową, odpo-
wiadającą możliwościom nabywczym.

Zaopatrzenie w towary spożywcze
jest aktualnie bezwarunkowo lepsze.
Oferta produktów mrożonych i kon-
serw nadążała za szybkim wzrostem

zapotrzebowania. Dzięki centralnym
decyzjom w dziedzinie cen, obniżył
się obrót napojami alkoholowymi
przy wzroście konsumpcji napojów
bezalkoholowych — co stanowi po-
zytywną tendencję. Pomyślnie rów-
nież przebiegało zaopatrzenie ludno-
ści w odzież i obuwie. Zmniejszono
liczbę towarów deficytowych.

Poprawiło się zaopatrzenie w in-
ne towary przemysłowe. Zlikwido-
wano charakterystyczny dla minio-
nych lat, chroniczny deficyt mate-

riałów budowlanych. W wyniku re-

konstrukcji przemysłu meblowego
poprawiło się również zaopatrzenie
w meble.

Kierownictwo partyjne 1 rządowe
poświęcało zwiększoną uwagę na do-
stawę tzw. „tanich towarów codzien-
nego popytu", które interesują war-

stwy ludności o niskich dochodach.
Zgodnie z podjętymi decyzjami uda-
ło się nam zapewnić ofertę towaro-

wą, odpowiadającą popytowi.

Oczywiście, są jeszcze trudności w

dziedzinie zaopatrzenia, zwłaszcza w

dziedzinie jakości i różnorodności a-

sortymentu towarowego. Za ważne
zadanie w najbliższym okresie uwa-

żamy poprawę organizacyjną bezpo-
średniej współpracy przedsiębiorstw
produkcyjnych i handlowych.

W celu zmniejszenia liczby towa-
rów deficytowych sporządzono prog-
ram wspólnych przedsięwzięć, w

którym określono środki zarówno na

szczeblu ministerstw, jak i na

szczeblu przedsiębiorstw.

3
Ra Węgrzech 10 proc. towa-

rowego pokrycia detaliczne-
*

go obrotu towarowego reali-
wane jest w drodze importu z kra-
jów socjalistycznych; 90 proc. tego
importu przebiega w clearingu, 10
proc. w wymianie towarowej i wy-
mianie przygranicznej.

Nasze wieloletnie doświadczenie
wskazuje na konieczność zachowa-
nia i dalszego rozszerzenia wymia-
ny towarowej. Uważam, że wymiana
towarowa jest efektywnym środkiem
przezwyciężania przejściowych na-

pięć w zaopatrzeniu lub pojawiają-
cych się w wyniku nieprzewidzia-
nych zdarzeń.

Rozszerzenie importu towarów
konsumpcyjnych, w tym obrotu w

wymianie towarowej handlu wew-

nętrznego — odpowiada interesom
wszystkich krajów członkowskich
RWPG. We wszystkich krajach są
warunki dla rozszerzenia takiej wy-
miany, dysponujemy przecież po-
ważnymi rezerwami dla wzrostu o-

brotów.
W dziedzinie współpracy nauko-

wo-technicznej przywiązuję szcze-

gólne znaczenie do specjalizacji pro-
dukcji maszyn i urządzeń dla han-
dlu i żywienia zbiorowego. Uważam
też za niezbędne koncentrowanie
wysiłków na pracach nad progno-
zowaniem popytu.

4 Decyzją Komitetu Wykonaw-
czego RWPG, przekształcono

* organizację Narady Mini-
strów handlu wewnętrznego w orga-
niczną część RWPG. Stworzyło to

dogodne przesłanki dla efektywnej
współpracy w dziedzinie handlu
wewnętrznego. Zgodnie z tym ocze-

kuję od kolejnego posiedzenia ta-
kich wyników, jak:
9 czynnego włączenia organów han-

dlu wewnętrznego w rozstrzyga-
nie zadań, które przewiduje Kom-
pleksowy Program RWPG w

dziedzinie produkcji towarów
konsumpcyjnych;

% stymulowania dalszego rozwoju
wymiany towarowej artykułów
konsumpcyjnych;

% zatwierdzenia propozycji, zwią-
zanych z rozwojem i doskonale-
niem bazy materiałowo-technicz-
nej handlu.
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1 Komunistyczna partia 1 rząd
Związku Radzieckiego poświę-

* cają wielką uwagą sprawie do-
skonalenia handlu wewnętrznego. W
Wytycznych XXIV Zjazdu KPZR
Btwierdzono: „W związku ze wzro-

stem dochodów ludności i rozszerze-

niem produkcji artykułów konsum-
pcyjnych zwiękpzyć detaliczny ob-
rót towarowy 1,4 raza".

Zadania, postawione przez XXIV
Zjazd Partii, systematycznie są wy-
konywane W ostatnich latach gwał-
townie wzrósł obrót towarowy han-
dlu państwowego i spółdzielczego.
Jeżeli w roku 1950 obrót towarowy
wynosił 36 mld rubli (w cenach od-
powiednich lat), to w roku 1972 wy-
niósł on 175 mld rubli, tj. wzrósł
6,7 raza, w tym towarów spożyw-
czych — 4,4 raza i niespożywczych
towarów — 5,5 faza (w cenach po-
równywalnych).

Wyrównuje się poziom obrotu to-

warowego w przeliczeniii na głowę
ludności w miastach i wsiach.

W związku z szybkim podnosze-
niem się materialnego dobrobytu i

poziomu kulturalnego ludzi radziec-

kich, popyt na towary nie tylko ro-

śnie w szybkim tempie, ale zmienia

się jego struktura. Ujawniają się
zróżnicowane indywidualne gusty
konsumentów, znacznie wyższe są

ich wymagania w odniesieniu do

asortymentu towarów, ich jakości,
wykończenia i opakowania. W

związku z tym poprawia się z

roku na rok struktura obrotu to-

warowego, W 1972 r.. udział towarów

niespożywczych osiągnął 45,7 proc.

wobec 44,9 proc. w roku 1970 i 41,5
proc. w roku 1))50.

Poważniś zwiększyła się sprzedaż
w roku 1972 w porównaniu ż rókierti

1950 bardziej wartościowych produk-
tów żywienia: produktów mięsnych
10'razy, jaj — 19,5 .raza, mleka i

produktów mlecznych — 15 razy.
Wzrosła sprzedaż towarów niespo-
żywczych : wyrobów trykotażowych
— 19 razy,

• odzieży i bielizny — 8,9
raza, telewizorów — 57 razy, lodó-
wek 37 razy, mebli — 22 razy, mo-

tocykli i Skuterów — 8 razy, itd.

Szczególną uwagę poświęca się do-
skonaleniu żywienia zbiorowego.

Zgodnie z Wytycznymi XXIV Zja-
zdu KPZR i postanowieniem KC

PZPR i Rady Ministrów ZSRR „O
niektórych środkach doskonalenia

handlu i jego technicznego wyposaże-
nia" produkcja własną zwiększy śię
do roku 1975 1,5 raza 1 wyniesie
13,5 mld rubli.

Zadaniem na najbliższe łatą jest
pełne objęcie posiłkami regeneracyj-
nymi robotników i personel wszyst-
kich przedsiębiorstw przemysłowych,
oraz uczniów szkół ogólnokształcą-
cych, wyższych uczelni i techników.
Liczba miejsc w stołówkach, obsłu-

gujących pracujących w miejscu
pracy, wzrośnie o 65 proc.

Aktualnie śzacujęmiy liczbę stołó-

wek, 'restauracji, kaWiarnl; jadłodaj-
ni i innych przedsiębiorstw na 252

tys., w których zatrudnionych jśsi
2,1 min osób.

Jednym z podstawowych klertiń-

ków dalszego doskonalenia obsługi
handlowej ludności, jest przejście na

samóbbsługę, w pierwszej kolejności,
wielkich sklepów z asortymentem u-

' niwersalnym oraz domów towaro-

wych.
Wraz z samoobsługą szeroko roz-

wijane są inne postępowe metody
handlu: sprzedaż towarów na zamó-

wienie, szczególnie w przedsiębior-
stwach przemysłowych, na budo-

wach, w urzędach; dostawa towarów

do domu, coraz szerzej stosuje się
sprzedaż towarów niespożywcfcych
wg wzorów, z otwartym rozlicze-

niem, wykrój materiałów, dopaso-
wywanie ubiorów w sklepach i inne.

Szczególną uwagę poświęca się
wyposażeniu przedsiębiorstw han-

dlowych i żywienia zbiorowfegó' w

urządzenia .chłodnicze, handlowó-
- technologiczne, - podnośnikowo-
transportowe. Zadania dziewiątego
planu 5-letniego przewidują podnie-
sienie do roku 1975 poziomu mecha-

nizacji w handlu 1,8—2 razy.

2 Pomyślne wykonanie decyzji
.XXIV Zjazdu KPZR w zakresie

dalszego doskonalenia handlu

radzieckiego jest nierozerwalnie

związane^ z rozwojem jego bazy ma-

teriałowo-technicznej. Również w

tym kierunku prowadzone są inten-

sywne działania. W latach 1971—1972

zbudowano i wyposażono około 9

tys. sklepów; powierzchnia handlo-

wa zwiększyła się o 3,2 'min m!, po-

wierzchnia magazynów wzrosła o

2,3 min m', pojemność przechowalni
warzyw 1 ziemniaków — o 1,4 min

ton.

Zbudowano nowe domy towarowe,
duże sklepy typu „Supersam", ma-

gazyny ogólnotowaro we, centra han-

dlowe i inne obiekty.
Inwestycje realizowane są według

nowych, typowych projektów, zaspo-

kajających wszystkie wymogi współ-
czesnego handlu i budownictwa

miejskiego, oraz zapewniających in-

dustrializację budownictwa i skró-

cenie terminów oddania do eksplo-
atacji. obiektów handlowych.

Dla pomyślnego wykonania wszy-

stkich tych zadań handlu po-

trzebni są wysokokwalifikowani spe-

cjaliści. Dlatego też prowadzona jest
olbrzymia praca nad poniesieniem
kwalifikacji pracowników handlu.

Corocznie w szkołach i uczelniach

w naszym kraju przygotowuje się
dla tej gałęzi gospodarki ponad 125

tys. specjalistów, w tym 22 tys. z

wyższym wykształceniem.

3 Operacje wymiany towarowej
, pomiędzy resortami handlu

wewnętrznego krajów '•człon-

kowskich RWPG — jako jedna z

form współpracy gospodarczej — re-

alizowane są, jak wiadomo, ponad
15 lat. Wielkości tych operacji i asor-

tyment wzajemnie wymienianych to-

warów, określa się w oparciu o u-

zgodnienia partnerów i realizuje się
na zasadach dogodnych dla każdej
strony.

Już pierwsze lata realizacji ope-

racji wymiany towarowej wykazały
celowość ich rozwoju i dalszego do-

skonalenia.

. Wymiana ta pozwoliła na rozsze-

rzenie i wzbogacenie asortymentu
towarów konsumpcyjnych na ryn-

kach wewnętrznych naszych krajów.
Dobitnym świadectwem stale ro-

snących związków ekonomicznych w

zakresie wymiany towarowej między
Ministerstwem Handlu Wewnętrzne-
go i Usług Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej i Ministerstwem Handlu

ZSRR, jest aktywne włączenie do

operacji wymiany towarowej, towa-

rów produkowanych przez przemysł
Republik Związkowych naszego kra-

1u. Obecnie w tych operacjach udział

biorą Estońska, Łotewska, Litewska,
Białoruska i niektóre inne Radziec-

kie Socjalistyczne Republiki.
Uważamy, że dalszy rozwój i do-

skonalenie wymiany towarowej mię-
dzy krajami członkowskimi RWPG,
będzie nadal w poważnym stopniu
sprzyjać zaspokojeniu popytu lud-
ności na wewnętrznych rynkach na-

szych krajów.

4 Na piątym posiedzeniu Narady
. M inistrów Handlu Wewnęt-

rznego krajów członkowskich

RWPG należy rozstrzygnąć bardzo

ważne zagadnienia dalszego rozsze-

rzenia i pogłębienia współpracy go-

spodarczej i naukowo- technicznej.
Powinniśmy zdecydować, na przy-

kład, sprawę organizacji wykonania
postanowienia XXVII Sesji RWPG,
która zaleciła Naradzie Ministrów

Handlu Wewnętrznego przy udziale

przedstawicieli handlu zagraniczne-
go i przemysłu lekkiego krajów
członkowskich RWPG opracowanie
przedsięwzięć w zakresie dalszego
rozszerzenia wymiany między kra-

jami członkowskimi RWPG towarów

konsumpcyjnych wysokiej jakości.
Rozumiemy, że dotyczy to wszy-

stkich form wymiany: clearingu, wy-

miany asortymentowej, bezpośred-
niej wymiany towarowej, W osta-

tecznym wyniku, zalecenie to ozna-

cza, że jesteśmy zobowiązani brać

udział w pracach nad Koordynacją
planów produkcji towarów konsum-

pcyjnych na bazie kooperacji i spe-

cjalizacji produkcji, zatem brać u-

dział w realizacji Kompleksowego
Programu dalszego pogłębiania 1 do-
skonalenia współpracy i rozwoju so-

cjalistycznej integracji gospodarczej.
W związku z wymienionym po-

stanowieniem XXVII Sesji RWPG,
powinniśmy rozpatrzyć 1 rozstrzyg-
nąć sprawę celowych i efektywnych
form oddziaływania handlu we-

wnętrznego na produkcję towarów

konsumpcyjnych i na międzynaro-
dowy socjalistyczny podział pracy

w tej dziedzinie.

Problem ten rozpatrywany byl
wstępnie na czwartym posiedzeniu
Narady Ministrów w Ułan-Bator...
1 zgodnie z rekomendacją przyjętą
na tym posiedzeniu, opracowany w

formie projektu wstępnych tez re-

feratu. Projekt ten, będzie przyjęty
za podstawę dyskusji.

Ważną sprawą jest osiągnięcie
dalszej efektywności naszej współ-
pracy.

MINISTER HANDLU CSRS

1XIV Zjazd Komunistycznej

Partii Czechosłowacji wytyczył
"

program dlaszego rozwoju cze-

chosłowackiego społeczeństwa soc-

jalistycznego. W związku z tym u-

stalił on jako podstawowe zadanie
zaspokojenie w większej mierze ma-

terialnych i kulturalnych porzeb lud-
ności. Wykonanie wspomnianego za-

dania stawia handel wewnętrzny w

obliczu dużych wymagań. W latach
1971—75 obroty w handlu detalicz-
nym mają się powiększyć o 28—30
procent.

Najwięcej uwagi trzeba przy tym
zwrócić na wzrost sprzedaży prze-
mysłowych artykułów konsumpcyj-
nych, w szczególności artykułów
trwałego użytku. Chodzi o to, żeby
Zwiększyć podaż materiałów do bu-
dowy i unowocześniania mieszkań,
a także urządzeń wypoczynkowych,
samochodów osobowych, instalacji
ogrzewczych na uszlachetnione for-
my energii, przedmiotów pozwalają-
cych uczynić pracę w domu lżejszą
itd. W zakresie konsumpcji żywno-
ści staramy się poprawić strukturę
odżywiania zgodnie z wskazaniami
nauki o żywieniu. Równolegle z tym
rozszerzy się sprzedaż artykułów
żywnościowych bądź gotowych od
razu do użycia w domu. bądź nie wy-
magających w tym celu większych
przygotowań w kuchni.

Wszystkie te zadania są wprowa-
dzone do planu pięcioletniego i rocz-

nych planów operacyjnych oraz sta-

nowią przedmiot troski pracowni-
ków handlui poczynając od minister-
stwa, a kończąc na sklepach i ma-

gazynach. Dziś idzie już nie tylko o

zagwarantowanie dostatecznej ilości
towarów na rynku, lecz głównie o

należytą strukturę . asortymentową
dostaw, wysoką jakość i poziom
techniczny wyrobów. Z tym łączy się
usuwanie braków niektórycń ro-

dzajów towarów; odbywa się to na

podstawie corocznego planu wyraź-
nie określonych zadań, nadzorowa-
nych bezpośrednio przez minister-
stwo.

Bardzo ważnym zadaniem jest
zmienianie i unowocześnianie asor-

tymentu wyrobów przemysłowych.
Wraz z organizacjami przemysłu

opracowano dezyderaty dotyczące
zasadniczej zmiany asortymentu w

poszczególnych branżach i włączono
je do planów rocznych. Np. jeżeli
chodzi o wyroby przemysłu tekstyl-
nego. handel postuluje większą róż-
norodność wzorów i barw, zmiany
fasonów i- szybsze reagowanie na

nowe kierunki mody. W dziedzinie
towarów o charakterze maszynowym
chodzi znowu specjalnie o wyroby,
które maja przynosić ulgę w pracach
związanych z prowadzeniem gospo-

darstwa domowego I uprzyjemniać
chwile odpoczynku.

Szczególną uwagę poświęca się
również zagadnieniu jakości. Zostało
zawarte porozumienie z organizac-
jami produkcyjnymi o stosowaniu
matematyczno-statystycznej metody
przejmowania towarów wyrabianych
seryjnie i w dużych ilościach.

W celu lepszego poznania potrzeb
ludności przygotowano wspólnie z

produkcją nową metodę badań po-
pytu konsumpcyjnego.

2 Wyniki osiągnięte przez cze-

chosłowacki handel wewnętrz-
•

ny w nierwszych dwóch latach
realizacji pięciolatki mają ścisły
związek z ogólnym rozwojem ekono-
miki. Zgodnie z przewidywaniami
dochód narodowy wzrósł o- 11 proc.
Nadal podniosła się stopa żyęiowa
ludności. Spożycie indwidualne na

głowę jednęgo mieszkańca wzrosło
o 9,1 proc., do czego przyczyniło się
zwiększenie dochodów. z pracy na-

jemnej i zwiększenie dochodów z

funduszów społecznych.
Wzrastające dochody ludności i

dobra podaż towarów pozwoliły
Zwiększyć obroty detalu w pierw-
szych dwóch latach pięciolatki o nie-
mal 17 miliardów koron w cenach
bieżących, tj. o 10,3 proc., a w pierw-
szym półroczu obecnego roku — o

dalsze 5,5 proc. Sprzedaż żywności
wzrosła w ciągu tych dwu lat pra-
wie o 8 miliardów koron, zaś towa-
rów przemysłowych — o 9 mld. W
grupie artykułów żywnościowych
spożycie mięsa wynosiło już w 1970
TO ku 71,9 kg na jednego mieszkańca,
mieka i jego przetworów — 196,2 kg,

za.« jaj — 277 sztuk. W latach 1971'
i 1972 spożycie to jeszcze się zwięk-
szyło, o czym świadczy fakt, że w

porównaniu z rokiem 1970 tylko w

1972 sprzedano o 5,6 proc. więcej
mięsa porcjowanego, drobiu — o 16,6
proc. więcej, zaś mleka — o 6,1 proc.
Gospodarstwa domowe są dobrze
zaopatrzone w przedmioty trwałego
użytku. Oto na przykład już w roku
1971 każda rodzina miała pralkę i
telewizor, co druga lodówkę, a nie-
mal połowa rodzin posiada po dwa
odbiorniki radiowe. Mimo to sprze-
daż tych wyrobów nadal wzrasta. Na
przykład sprzedaż lodówek była w

roku 1972 większa od sprzedaży w

roku 1970 o 14,1 proc., pralek — o

24 proc, a odbiorników radiowych —

o 22 proc. Tendencja ta utrzymuje
się także w roku bieżącym.

Jeśli chodzi o dynamikę sprzeda-
ły towarów przemysłowych, nie jest
ona jednak na razie w pełni taka,
jak zakładał plan pięcioletni. Wpły-
wają na to z jednej strony bardzo
pozytywne wyniki sprzedaży żywno-
ści, które zawdzięczamy niezwyk-
łym sukcesom w produkcji rolnej,
Również podejmowane przez pań-
stwo decyzje natury socjalnej,
znajdujące wyraz w podnoszeniu za-

robków, dodatków rodzinnych i po-
mocy dla rodzin wielodzietnych —

w znacznym stopniu rzutują na kon-
sumpcję żywności.

Z drugiej strony trzeba jeszcze
wiele usprawnić w samej ofercie
towarów przemysłowych. Szczegól-
nie, pamiętając o znacznym stopniu
wyposażenia gospodarstw domowych
w sprzęt przemysłowy, należy wy-
woływać zainteresowanie konsumen-

ta, proponując mu wyroby dosko-
nalsze technicznie, lepsze jakościowo
i bardziej nowoczesne — o czym już
wspominałem

3 Dotychczasowe doświadczenia
w pełni potwierdzają, że pod-

" noszenie stopy życiowej w

państwach RWPG nie może się
obejść bez zwiększania wymiany to-
warów. Przecież w ostatnich latach
udział towarów importowanych z

krajów socjalistycznych w sprzeda-
ży krajowej wyniósł na przykład
w zakresie maszyn do szycia i do
celów dziewiarskich 80 proc., w ze-

garach i zegarkach — 65 proc., w

aparatach fotograficznych prawie
połowę, a jeśli chodzi o odbiorniki
radiowe — niemal 40 proc. Importu-
jemy jedną trzecią ogólnej ilości
sprzedawanych papierosów, jedną
czwartą rowerów, zabawek, telewi-
zorów itd. Wymienia się też wielkie
ilości materiałów tekstylnych, obu-
wia i innych wyrobów przemysło-
wych. Z krajów socjalistycznych po-
chodzi ponad połowa herbaty,
świeżych owoców, przetworów ryb-
nych, czwarta część dostaw świeżych
warzyw, wina gronowego itp.

Nie ulega wątpliwości, a potwier-
dziła to XXVII sesja Rady Wzajem-
nej Pomocy Gospodarczej, że dla
przyspieszenia wzrostu wzajemnych
dostaw należy nadal stwarzać bar-
dziej dogodne warunki, zwłaszcza
lepiej poznawać wzajemne potrzeby
i możliwości poszczególnych krajów
oraz planowo na nie oddziaływać
i z nich korzystać. Jeśli handel ma

skutecznie działać w tym kierunku,
musi on współpracować z produk-

cją 1 Handlem zagranicznym Już na

etapie tworzenia długofalowych kon-
cepcji, zawierania umów o koopera-
cji i specjalizacji, a także przy koor-
dynowaniu ogólnych planów narodo-
wo-gospodarczych.

Czechosłowacki handel wewnętrz-
ny chce się aktywnie przyczynić do
rozszerzenia tej współpracy, na pod-
stawie znajomości potrzeby własnego
rynku wewnętrznego opracowywać
wspólnie z innymi krajami prognozy
rozwoju popytu w zakresie najważ-
niejszych grup towarowych, na któ-
rych w przyszłości skoncentruje się
popyt. Trzeba nadal intensywnie, a

przy tym racjonalnie korzystać ze

wszystkich wypróbowanych form

współpracy naukowo - technicznej*

4 Jestem przekonany, że V se-

a sja będzie dalszym ważnym
krokiem w zakresie współ-

pracy między resortami handlu we-

wnętrznego krajów członkowskich

RWPG. Oczekuję, że w szczególno-
ści podejmiemy decyzje, by handel

wewnętrzny krajów socjalistycznych
bardziej skutecznie włączył się do

współpracy krajów RWPG w dzie-

dzinie produkcji i wymiany towa-

rów konsumpcyjnych. Sądzę, że roz-

mowy przyczynią się do dalszego
zwiększenia efektywności i skutecz-

ności współpracy organów handlu

wewnętrznego krajów członkow-

skich.

D SZNAJDE

PRZEWODNICZĄCY
HANDLU WEWNĘTRZ

Współpraca między ministerstwami handlu wew-

nętrznego krajów Rady Wzajemnej Pomocy Gospodar-
czej koncentruje się na dynamizowaniu wymiany to-
warów rynkowych oraz wymianie doświadczeń nauko-
wo-technicznych. Narada prowadzi działalność od
1969 roku 1 obecne warszawskie spotkanie jest już
piątym z kolei; ale zarazem pierwszym jako organu
RWPG.

W pracy Narady uczestniczyć będą ministrowie
Handlu Wewnętrznego Ludowej Republiki Bułgarii,
Węgierskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki
Demokratycznej, Republiki Kuby, Mongolskiej Repu-
bliki Ludowej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, So-
cjalistycznej Republiki Rumunii, Związku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich, Czechosłowackiej Republi-
ki Socjalistycznej oraz przedstawiciele Sekretariatu
RWPG.

Stale rozwijający się potencjał gospodarczy krajów
socjalistycznych i systematyczny wzrost dochodów lud-
ności — jako wyraz konsekwentnej społeczno-gospo-
darczej polityki partii komunistycznych i robotniczych
— postawiły przed resortami handlu wewnętrznego
szczególnie odpowiedzialne zadania, których rozwiąza-
nie wymaga przejścia na nowe, wyższe formy współ-
pracy, również współpracy wielostronnej. Przekształ-
cenie Narady w siały organ RWPG pozwoliło na po-
ważne rozszerzenie zakresu współpracy 1 możliwości
organizacyjnych Narady.

Rola handlu wewnętrznego w realizacji podstawowe-
go zadania — jakim jest systematyczne podnoszenie
stopy życiowej ludności i ukierunkowywanie produkcji
na maksymalne zaspokajanie stale rosnących material-
nych i kulturalnych potrzeb ludności — jest szczegól-
nie ważna, bowiem handel wewnętrzny angażuje pod-
stawową część dochodów ludnośrf, a na ryku następuje
ocena społecznej użyteczności pracy w zakresie pro-
dukcji artykułów konsumpcyjnych.

Znacznie wyższe wymagania stawiane przed hand-
lem wskazują na konieczność prowadzenia pogłąbio-

NARADY MINISTRÓW

NEGO KRAJÓW RWPG

nych baiilań 1 studiów — których efekty znacznie
wzbogacają wymiana doświadczeń i wspólne przedsię-
wzięcia krajów socjalistycżnych.

Tak więc wielostronna współpraca ministerstw
handlu wewnętrznego i podległych im jednostek stała
się niezbędna dla wypracowania efektywnych form
oddziaływania handlu na rozwój i strukturę produkcji
towarów konsumpcyjnych. Narada doprowadziła do
tego, że przedstawiciele handlu wewnętrznego coraz

skuteczniej włączają się do prac prowadzonych przez
delegacje i ekspertów w stałych komisjach RWPG:
Przemysłu Lekkiego, Przemyślu Spożywczego, Prze-
mysłu Chemicznego oraz Przemysłu Maszynowego —

zapewniając w ten sposób kompleksowy charakter o-

pracowań dla szybszego rozwoju produkcji artykułów
konsumpcyjnych.

Współpraca ta umąźliwia również doskonalenie w

coraz większym zakresie ątruktury obrotów towaro-

wych między krajami członkowskimi RWPG w zakre-
sie towarów konsumpcyjnych. Pozwala też na wypra-
cowanie bardziej elastycznego i nowoczesnego mecha-
nizmu jako jednego z istotnych elementów rozwoju
handlu zagranicznego w wymianie towarowej naszych
krajów.

W ramach Narady ministrów handlu wewnętrznego
prowadzona jest również wymiana doświadczeń doty-
czących systemów i metod oddziaływania handlu na

producenta, racjonalnych systemów przebiegu towarów
od producenta do konsumenta, zapowiadających lepsze
i bardziej rytmiczne zaopatrywanie ludności.

Narada stworzyła możliwość występowania handlu
wewnętrznego jako kolektywnego odbiorcy maszyn
i urządzeń dla handlu i gastronomii. Ministerstwa
handlu wewnętrznego Określiły nie tylko zapotrzebo-
wanie na potrzebne maszyny i urządzenia, lecz opra-
cowały wspólnie warunki technologiczne i zunifiko-
wane parametry dla każdego rodzaju tych urządzeń,
wykorzystując, rzecz jasna, najnowsze zdobycze tech-
niki i postępowe technologie. Parametry te zostały

przekazane Stałej Komisji Przemysłu Maszynowego
RWPG. Z kolei Komisja ta przystąpiła do opracowywa-
nia koncepcji produkcji tychże urządzeń i uzgodnienia
kooperacji i specjalizacji.

Również rozwija się w ramach Narady współpraca
w dziedzinie planowania, projektowania i eksploatacji
sicci handlowej. Przygotowano optymalne wylnogi do-

tyczące planowania i rozmieszczenia przedsiębiorstw
handlu hurtowego i detalicznego oraz budownictwa 1

technologii pracy w domach towarowych.

W dziedzinie żywienia zbiorowego eksperci opraco-
wali — na podstawie badań naukowych poszczególnych
krajów — propozycje wprowadzenia uprzemysłowio-
nych metod żywienia zbiorowego, organizacji produkcji
i szerokiego wykorzystania półfabrykatów o różnym
stopniu przygotowania.

Do bońca 1975 roku przewiduje się opracowanie
propozycji dotyczących racjonalnego przebiegu towa-
rów i rozwoju bazy materiałowo-technicznej dla prze-
chowalnictwa warzyw i owoców, ziemniaków jadal-
nych, artykułów włókieniczych i obuwia.

Jednym z najważniejszych problemów rozwoju u-

nsług handlowych jest przygotowanie i podnoszenie
kwalifikacji pracowników handlu. Eksperci Narady
prowadzą badania porównawcze systemów szkolenia
kadr dla handlu w konkretnych specjalnościach han-
dlowych.

Narada przywiązuje dużą wagę do stosowania w

handlu elektronicznej techniki obliczeniowej. Aktual-
nie opracowywany jest jednolity system techniki obli-
czeniowej w krajach członkowskich RWPG. Podjęte
zostały również prace związane z opracowaniem syste-
mu wymiany informacji naukowo-technicznej mię-
dzy resortami handlu wewnętrznego krajów RWPG.

Chciałbym podkreślić fakt, że szereg tematów współ-
pracy naukowo-technicznej opracowujemy kolek-
tywnie. Dla przykładu, temat: „zbadanie i opracowanie
form obsługi przez żywienie zbiorowe, rozproszonych
kolektywów pracowniczych" zlecony został ekspertom
radzieckim. Ale współwykonawcam! są eksperci LRB
i CSRS, a ponadto materiały informacyjne przygotowu-
ją do tego tematu specjaliści WRL, NRD, PRL i SRR.

Inny temat: „zalecenia dotyczące rozwoju sieci przed-
siębiorstw żywienia zbiorowego w miastach 1 regio-
nach turystycznych — normatywy rozwoju sieci, typu

przedsiębiorstw żywienia zbiorowego I zasady Ich lo-
kalizacji" opracowują instytuty naukowo-badawcze

Związku Radzieckiego, Rumunii, Bułgarii a dołączą do
prac również specjaliści NRD i WRL.

Kontynuowane są aktualnie badania nad wprowa-
dzeniem jednolitych dla krajów RWPG metodologii ana-

lizy i prognozowania popytu ludności. Staramy się
wykorzystać doświadczenia krajów RWPG w stosowa-
niu nowych metod planowania i stymulowania ekono-
micznego.

Na warszawskim posiedzeniu Narady zaplanowali-
śmy m. in. wymiany poglądów na temat koncentracji
we współczesnym handlu; środków skracania czasu,
jaki ludność poświęca na zakup towarów...

Przedmiotem obrad — niezwykle Istotnym — będzie
analiza form aktywnego włączenia się organów handlu
wewnętrznego w realizację Kompleksowego Programu
Rozwoju Socjalistycznej Integracji uchwalanego przez
XXV Sesję RWPG, a także postanowień i zaleceń
XXVII Sesji RWPG oraz 63 posiedzenia Komitetu
Wykonawczego RWPG.

Kicnijąc pracami Narady w 1973 roku, mogę z całą
odpowiedzialnością stwierdzić, że stale rozszerzająca
się współpraca naszych krajów w dziedzinie handlu
wewnętrznego jest istotnym i konkretnym wkładem
w integrację socjalistyczną — przynoszącą korzyści nie
tylko naszym organizacjom handlowym, a przede wszy-
stkim konsumentom naszych krajów, którym ona głów-
nie służy.

VI Zjazd naszej partii w programie społeczno —

gospodarczego rozwoju kraju wyznaczył zagadnieniom
poprawy warunków życia ludności szczególną rolę.
Polski handel konsekwentnie program ten realizuje.

Kilka dni temu problemy zaopatrzenia ludności były
raz jeszcze silnie akcentowane na I Krajowej Konfe-
rencji Partyjnej PZPR.

Witając delegacje bratnich krajów jestem przekona-
ny, że warszawska Narada jeszcze bardziej ułatwi nam

realizowanie wspomnianych celów, usprawni naszą
działalność I stworzy lepsze warunki dla realizacji
zadań jakie wynikają z decyzji naszych partii i rządów.

Notował:

ANDRZEJ NAŁĘCZ-JAWECKI
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PROFESORA

ARDA
LIPIŃSKIEGO
Uroczyste spotkanie z Profesorem EDWARDEM

LIPIŃSKIM — Honorowym Prezesem Polskiego Towa-

rzystwa Ekonomicznego, który obchodził 85 urodzi-

ny I 50-lecie rozpoczęcia działalności dydaktycznej
odbyło się w Domu Ekonomisty w Warszawie.

Na spotkaniu obecni byli działacze PTE, rektorzy, na-

ukowcy uczelni ekonomicznych i Polskiej Akademii

Nauk, działacze państwowi i gospodarczy. Serdecz-

ne życzenia przekazał Jubilatowi Prezes ZG PTE —

— prof. dr JÓZEF PAJESTKA, podkreślając wieloletni

wkład prof. LIPIŃSKIEGO w rozwój nauki ekonomicz-

nej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. O roli

Profesora jako wychowawcy wielu pokoleń ekono-

mistów mówiła prof. dr ZOFIA MORECKA — prorek-
tor Uniwersytetu Warszawskiego.
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Fot ALEKSANDER JAŁOSINSKI

NOBEL

DLA

WASS!LA

W. LEONTIEFA
" WASSILY W. LEONTIEF jest

znany przede wszystkim jako twór-
ca metody analizy nakładów i wyni-
ków produkcji zwanej też metodą
analizy międzygałęziowych powiązań
produkcyjnych, lub metodą „input-
-o utput".

Poszukiwania metod bilansowania
o użytkowym charakterze rozpoczęły
się w Związku Radzieckim w 1924

roku, kiedy to na polecenie Central-

nego Urzędu Statystycznego ZSRR

przystąpiono do sporządzania bilansu

gospodarki narodowej za lata 1923-
-24. W 1925 roku w 72 numerze

„Ekonomiczeskoj Żizni" ówczesny
kierownik CUS — P . Popow przed-
stawił wstępne wyniki opracowanego
bilansu.

Artykuł Popowa został zrecenzo-

wany przez LEONTIEFA1), który m.

In. napisał:

WASSII.Y W. I.EONTIEF ur. 5 .VII.19M
r. w Petersburgu, studiował na l'niw.
w Leningradzie w latach 1921-25. Jedno-
cześnie pracował w PKPG ZSRR (do
1926 r.) . Studia kontynuował w llniw.
Berlińskim, uzyskując w 1928 r. sto-
pień Philosophlae Doctor. W latach
192»—29 byl doradcą gospodarczym w

chińskiej prowincji Nanking. Od 1931
do 39 r. pracował w National Bu-
reau of Econumic Research w No-
wym Jorku. W tym okresie rozpo-
czął też wykłady na Unlw. Harvard,
gdzie w 1446 r. otrzymał nominację
na profesora ekonomii. W 1948 r. zało-
żył w Harvard instytiit badający
strukturę gospodarki amerykańskiej.
Pełnił funkcje konsultanta binra bud-
żetowego w Waszyngtonie, także de*
parlamentu hnndlu i prary. Był kon-
sultantem ONZ d s badań ekonomicz-
nych I skutków rozbrojenia.

„W porównaniu ze zwykłymi do-
chodzeniami gospodarczo-st aty stycz-
nymi, stosowanymi np. w spisach
amerykańskich i angielskim, istot-
nie nowa w tym. bilansie jest próba
liczbowego ujęcia nie tylko produk-
cji, ale również podziału produktu
społecznego, aby w ten sposób uzy-
skać pełny obraz całego procesu re-

produkcji w postaci pewnego „Ta-
bleau economique". *)

Ten ostatni termin nie został uży-
ty przypadkowo, jako że zagadnienie
bilansowania gospodarki zostało
sformułowane po raz pierwszy przez
Franciszka Quesneya w znanej „Ta-
blicy ekonomicznej" skonstruowanej
w 1758 roku. Quesney przedstawił
tam oddzielnie przepływ dóbr mate-

rialnych i środków produkcji.

Ideę Quesney'a rozwinął Karol
Marks w postaci schematów repro-

dukcji rozszerzonej. Wyodrębnione
są w nich już dwa podstawowe
działy produkcji: produkcji środków

produkcji i produkcji środków kon-

sumpcji.
Profesor Oskar Lange we „Wstę-

pie do ekonometrii" przeprowadza
dowód, że tablice Leontiefa można
uważać za pewne rozwinięcie sche-
matów Marksa.')

Niewątpliwie z koncepcji 1 z ba-
dań zapoczątkowanych w GOSPŁA-
NIE czerpał I.EONTIEF inspiracje
do rozpoczętych w 1931 roku empi-
rycznych badań nad przepływami
międzygałęziowymi w gospodarce
amerykańskiej lat 1919—1929. Wyni-
ki tych badań przedstawił w książce
„Struktura gospodarki amerykań-
skiej 1919—1929", wydanej w 1941
roku. (wcześniej w artykule w „Re-
view of Economic Statistics" z 1937

roku). Późniejsze rozszerzone wyda-

nia książki obejmowały lata 1919-—
— 1939.«)

Ideę opracowanej przez LEON-
TIEFA metody przepływów między-
gałęziowych, przedstawić można po-
krótce następująco:

W dwudzielnej tablicy w wier-
szach przedstawia się gałęzie w roli

producentów, natomiast w kolum-
nach gałęzie występują jako konsu-
menci produktu pozostałych gałęzi,
jak również i produktu własnego (np.
zużycie stali w hutnictwie). Na prze-

cięciu wierszy i kolumn umieszcza

się wielkości (w ujęciu rzeczowym

bądź wartościowym) zużycia części
produktu gałęzi określonej przez
wiersz w gałęzi określonej przez ko-

lumnę. Zużycie to nazywane jest
przepływem.

Do tablicy dodana Jest kolumna,
w której przedstawiona nadwyżka
tj. część produkcji danej gałęzi po-
zostająca po zaspokojeniu potrzeb
produkcyjnych wszystkich gałęzi.
Przeznaczana jest ona na konsump-
cję. potrzeby sfery nieprodukcyjnej,
eksport i inwestycje. Tablica może

być też uzupełniona wierszem przed-
stawiającym nakłady pracy żywej w

poszczególnych gałęziach.
Najważniejsze jest jednak to, ie

tablica Leontiefa jest narzędziem,
które pozwala na istotnie lepsze po-
wiązanie teorii ekonomii z praktyką
gospodarczą. przede wszystkim
umożliwia teoretykom wykorzysta-
nie informacji statystycznych w mo-

delowych konstrukcjach gospodarki.
Badania przepływów międzygałę-

ziowych mają także ogromne zna-

czenie dla stosowania rachunku eko-

nomicznego. Bilanse strukturalne

gospodarki umożliwiają ustaleni*
wewnętrznej zgodności programów
1 stanowią podstawową zasadę plano-
wania. Umożliwiają też analizę na-

kładów i wyników produkcji w róż-

nych skalach i stopniach szczegóło-
wości. Z nich też wyrosły dalsze za-

gadnienia teorii programowania.
Bardzo istotne jest znaczenie tab-

licy przepływów międzygałęziowych
dla powstania i rozwoju ekonome-
trii. bowiem na podstawie tablicy ob-
licza się różne współczynniki tech-
niczne np. określające ilość produk-
cji jednej gałęzi potrzebną na wy-

produkowanie Jednostki produkcji
innej gałęzi. .

-

Od czasu sformułowania przez
LEONTIEFA zasad konstrukcji bi-
lansowania przepływów powstały
setki modeli konstruowanych dla

różnych potrzeb, jednak we wszyst-
kich opisana wyżej zasada jest nie-
zmienna. Warto przypomnieć, że m.

in. LEONTIEF zastosował metodę
input-output do analizy układów re-

gionalnych.*)
LEONTIEF Jest także celnym pub-

licystą gospodarczym. W swoich
szkicach interesuje się głównie
związkami struktury gospodarki z

polityką gospodarczą, z teorią wzro-

stu, z zagadnieniami planowania. 12

szkiców z różnych, nie tylko nauko-

wych, czasopism zostało zebranych
w książce pt. „Eseje gospodarcze".')

Charakterystyczne jest to, że WWL
Jest przeciwnikiem oderwane] od

praktyki teorii ekonomii, w które]
wyrafinowane metody matematycz-
ne powstają bez związku z prakty-
ką, metody, w których dla autora

elegancja matematyczna Jest waż-

niejsza od możliwości wykorzystania
modelu w praktyce.

To stanowisko m. In. znajdujemy
w opublikowanym przed przeszło ro-

kiem w „Życiu Gospodarczym" skró-
cie artykułu z „The American Eco-
nomic Review"*). Pisze tam m. in.:

„Słaba i zbyt powoli rosnąca baza

empiryczna w widoczny sposób nie

jest w stanie utrzymać płodności
nadmiernie rozbudowanej czystej su-

perstruktury, lub jak należałoby po-
wiedzieć, spekulatywnej teorii eko-
nomii".

- Jest to stanowisko ekonomisty,
który właśnie swoje badania kiero-
wał na związanie teorii z praktyką.

Szwedzka Królewska Akademia
Nauk, która przyznaje nagrody w

dziedzinie ekonomii, decyzję swą u-

zasadnia tym, że prace LEONTIEFA
przyczyniły się istotnie do pogłębie-
nia badań nad nagłymi i doniosłymi
zmianami w narodowych systemach
gospodarczych.

1) w. w. Leontlef recenzja w U nr Pła-
nowogo chozlajstwa z 1825 r.

J) wg W. Nlemczynowa „Metody i mo-

dele ekonomiczno-matematyczne". War»
szaw*. PWE 1964, atr. 55

3) Oskar Lange — „Wstęp do ekonome-
trii", Warszawa, PWN 1958 r.

4) W.W. Leonflef „The Structure ot
American Economy 1919—1939, an Empi-
rieal Application of Equlliblum Anałysls",
Nowy Jork Oxford Univ. Press I wyd.
1941, późniejsze wydania 1951, 1953

B) W.W. LeonUef „Dle multlreglonala
Input-Output — Analyse" w wydaniu
Westdeutscher Verlag, KOln 1963

fl) W.W. Leontlef „Esseys ln Econo-
mtci, Theories and Theorlslng", Nowy
Jork O.U.P . 1988

T) „Zycie Gospodarcza" nr 13 z 1973 roku
WWL „Założenia teoretyczne 1 nleobser-
wowane fakty" (skrót)

recenzje • recenzje

PODSTAWY TEORII PŁAC W SOCJALIZMIE
W

RAMACH serii „Problemy ekonomii politycznej
socjalizmu", PWE wydało pracę ALO.IZF.GO
MELICHA pt.: „PODSTAWY TEORII PŁAC W

SOCJALIZMIE". W książce znajdujemy kompleksowo
ujętą problematykę płacową. Do tej pory o płacach
pisano w sposób wycinkowy, zajmując się oddzielnie

np. problematyką funkcji płac, struktury płac, syste-
mami płac, prawem podziału itd. Utrudniało to nie

zajmującym się problematyką płac widzenie całej zło-

żoności, wzajemnych uwarunkowań i powiązań tego
zagadnienia. Książka, o której mowa, wypełnia lukę.

Praca składa się z dwóch części. Pierwsza traktuje
o teoretycznych przesłankach istoty płac w socjalizmie.
Omawia się w tej części takie zagadnienia .jak: istota

kategorii płacy roboczej, czynniki określające ogólny
poziom plac, prawo podziału według pracy wraz z kry-
teriami różnicowania płac, funkcje płac omz wybrane
zagadnienia polityki płac. Część druga poświęcona jest
systemowi płac i omawia podstawowe problemy syste-
mu płac, przesłanki i metody systemu taryfowego, nor-

mowanie pracy oraz formy plac.

Celem książki — Jak podkreśla we wstępie Autor —

„nie jest dopracowanie teorii płac w socjalizmie i peł-
ne jej precyzowanie. Na t0 jest Jeszcze za wcześnie.
Z uwagi na charakter serii, w której praca się ukazuje
chodzi o zrekapitulowanie i zanalizowanie dotychcza-
sowych tendencji badań z zakresu płac i wskazanie ich

dalszych kierunków. Własne zaś przemyślenia autora

nie pretendują do ostatecznych sformułowań, mają tyl-
ko na celu ułatwienie dyskusji i skłonienie do dal-

szych, tak bardzo potrzebnych badań" (str. 22—23).

Cel postawiony w pracy Autor realizuje konsekwent-
nie i z dużym powodzeniem. Książka budzi u c:ytelmka
pytania i wątpliwości, pobudza do refleksji i własnych
przemyśleń. Warto może dla przykładu wskazać na

dwie takie refleksje rodzące się w trakcie czytania.
Jedna natury merytorycznej, druga semantycznej.

Pierwsza dotyczy definicji płacy w socjalizmie. Wed-

ług A. Melicha „płaca jest jednym z rodzajów wy-
nagrodzenia za pracę i to za pracę podporządkowaną,
stanowiącą bezpośredni udział w dochodzie narodowym

człowieka wolnego będącego współwłaścicielem ogól-
nonarodowych środków produkcji i wytworów pracy,
a j<\1 wysokość ustalana jest planowo przez państwo

proporcjonalnie do nakładów i społecznych efektów

pracy po potrąceniu ich części na rzecz społeczeńst-
wa" (s. 55).

Definicja ta w stosunku do dotychczasowych stanowi

niewątpliwie istotny krok naprzód w precyzowaniu
istoty płacy w socjalizmie. Wydaje się jednak być jesz-
cze niepełną. Rodzi pytanie czy rzeczywiście ujmuje
wszystkie najistotniejsze cechy płacy. Między innymi
Autor słusznie podkreśla w definicji, że wysokość pła-
cy „ustalana jest planowo przez państwo proporcjonal-
nie do nakładów i społecznych efektów pracy". Pla-

nou-y charakter płac w socjalizmie jest warunkiem ko-

niecznym, lecz niewystarczającym. Z praktyki żucia

gospodarczego wiemy, że plany w zakresie płac nie były
•wykonywane. Stale przekraczano globalny fundusz
plac a jednocześnie nie osiągano w poprzednich pię-
cwlatkach założonych wskaźników wzrostu płac real-

nych. Sam Autor stwierdza, że nie dostrzegano „w przy-
szłości przez władze konieczności dostosowania płac do

rosnących potrzeb społeczeństwa, a również do wzrostu
dochodu narodowego" (s. 112, podkreślenie L.B.).

Stąd też ograniczanie się w definicji do podkreśle-
nia planowego charakteru płac wydaje się niewystar-
czające. Plan jest przecież nie celem samym w sobie,
lecz narzędziem realizacji celu. U podstaw jego ustale-
nia leży określona strategia rozwoju społeczno-gospo-
darczego oparta na obiektywnych prawidłowościach e-

konnmicznyrh. Rodzi sie myśl czy nie byłoby zasadne
zaakcentować w definicji obok — planowego charak-
teru plac — również tych prau-idłowości, które 'c spo-
sób obiektywny wpływają na wielkość płac. Nieuw-

zględnianie ich w polifj/ce pfae prowadzi w konsek-

wencji — pomimo planu — do osłabienia efektytcności
działań ludzkich, zwalnia tempo wzrostu gospodarczego
i powoduje niezadowolenie społeczne.

Druga uwaga, która nasuwa się w związku z przy-
toczoną definicją, dotyczy różnic u> poziomie płac mię-
dzy krajami socjalistycznymi. W kapitalizmie u pod-
staw narodowych różnic w placach roboczych, jak też

u podstaw wielkości płacy — obok innych czynników
— tkwi wartość siły roboczej. A w socjalizmie? Dotąd
nie mu jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie w de-

finicji płacy. Można najogólniej założyć, że poziom płac
powinien być pochodną wielkości dochodu narodowego
i wzrastać wraz z jego wzrostem. Dochód narodowy jest
— jak wiadomo — wprawdzie niedoskonałym, ale da-

jącym się skwantyfikować wyrazem stopnia realiza-

cji celu produkcji w gospodarce socjalistycznej.
Podkreślenie w definicji płacy w socjalizmie związ-

ków między poziomem płac a poziomem dochodu na-

rodowego spełniałoby dwa cele. Wskazywałoby na za-

leżność między poziomem płac a dochodem narodo-

wym. Oznacza to. że poziomu płac nie można na dłuż-

szą metę kształtoicać dowolnie — według aktualnych
koncepcji polityki gospodarczej — lecz zgodnie z o-

biektywnymi prawami rządzącymi rozwojem gospodar-
czym. Wskazywałoby na ścisłe uzależnienie poziomu
płac od wypracowanego dochodu narodowego. Miałoby
tym samym charakter mobilizujący, wskazując jedno-
znacznie, że wyższy poziom płac można osiągnąć po-
przez wzrost szeroko rozumianej efektywności pracy
społecznej.

Argumentacja przeciwko łączeniu przyrostu poziomu
płac ze wzrostem dochodu narodowego, opierają ca się
na stwierdzeniu, ze trudno w poprzednich okresach
znaleźć korelację między tymi wielkościami ekonomicz-
nymi. nie u-ydaje się być jednoznacznie przekonywa-

jąca. Może właśnie dlatego, że brak było tej korelacji
nie wykorzystano w pełni wszystkich sił napędowych
gospodarki, co ujemnie odbiło się na tempie naszego
rozwoju społeczno-gospodarczego pod koniec lat 60-
-tych? Zmiana polityki społeczno-ekonomicznej po 1970
roku zdaje się w pełni przypuszczenia te potwierdzać.
Zresztą nie miejsce tu na rozwiniętą argumentację. Po

drugie — wyjaśniłoby przyczyny różnic między pozio-
mami płac w krajach socjalistycznych, u podstaw któ-

rych leży niewątpliwie w głównej mierze poziom do-
chodu narodowego na jednego mieszkańca.

Poczynione uwagi na marginesie przytoczonej prte*
A. Melicha definicji płacy w socjalizmie nie stanowię
oczywiście arbitralnych stwierdzeń, lecz są Jedynie re-

fleksjami recenzenta. Uwagi te czynione na gorąco wy-
magają dalszych przemyśleń i badań, które zweryfi-
kują ich zasadność.

Druga refleksja jest natury semantycznej. Autor W

omawianej pracy podjął pionierski trud uporządkowa-
nia i uaktualnienia terminologii płacowej. JVa szczegól-
ne podkreślenie zasługuje uściślenie pojęcia systemu
płac oraz form płac. Jeśłi chodzi o te ostatnie, to A,
Melich reprezentuje pogląd, ie sprowadzanie podziału
form płac najczęściej do dwóch grup: za czas pracy
l według norm akordowych jest mocno przestarzałe,
(s. 154). Proponuje w związku z tym nowy podział form
płac na dwie grupy: a) formy płac elementarnych, b)
formy plac uzupełniających (s. 156). Z kolei omawia
w ramach przyjętego podziału różne odmiany tych form
nazywając je — nadal formami. Stwarza to wrażenie
na czytelniku, ie w ogólnych formach płac są je-
szcze szczegółowe „małe formy". Np. na s. 157 czytamy:
„elementarne formy płac mają prawie zawsze charak-
ter form wpływających na ilość produkcji". A dalej
na s. 159 (pod tytułem „Elementarne formy płac") Au-
tor pisze: „krótka analiza form płac za czas pracy".
Sądzę, że bardziej precyzyjnie byłoby w tym wypadku
używać pojęcia odmian lub wariantów płac występu-
jących w danej formie płac. Odmiana to „odrębna po*
stać, wariant czego"'). Tak więc wydaje się zasadnym
posługiwanie się pojęciem wariantów płac, występu-
jących w formie płae elementarnych i formie płac uzu-

pełniających.
Zaprezentowane w recenzji refleksje są tylko skrom-

nym przykładem myśli, do jakich pobudza recenzowa-

na praca. A jest ich wiele. Dotyczą one m.in. kapital-
nego dla teorii problemu towarowości siły roboczej u>

socjalizmie, prawa podziału według pracy, kryteriów
różnicowania płac i wielu innych. To właśnie, że książ-
ka pobudza do twórczych przemyśleń i dyskusji jest
najcenniejszą cechą recenzowanej pracy. Dlatego tei

należy ją polecić nie tylko studentom, ale tym wszyst-
kim, którzy Interesują się problematyką płac.

LESZEK BORCZ

1) IItir •towulk Języka Polikltgo PWN, MU, u. en.
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Wiedza
0 warunkach bytu

Z dużym zainteresowaniem prze-
czytałem artykuł URSZULI MAKOSZ,
pt. „ STOPA STOPIE NIERÓWNA"
(«•Życie Gospodarcze" Nr 35 • 2.IX .

73 r.).
Należy zgodzie się z oceną autorki,

•e opracowania badawcze I Informa-
cyjne nie pozwalały dotychczas przed-
stawiać kompleksowo warunków by-
towych» ludności. Wynikało to głów-
nie z tego, że stałymi badaniami wa-

runków bytowych nie były objęte
wszystkie jej grupy, a tylko ludność
utrzymująca się z pracy w gospodar-
ce uspołecznionej poza rolnictwem
1 leśnictwem. Na ten stan rzeczy —

w poprzednich latach — wpływał
głównie brak wyraźnych preferencji
dla rozwoju badań na ten temat. Nie
można Jednak zgodzić się ze stwier-
dzeniem, że publikacje prezentujące
wyniki badań warunków bytu w mi-
nionych latach były ubogie zarówno
pod względem Ilości, Jak 1 stopnia
opracowania problemu.

Gwoli prawdzie należy stwierdzić,
Ce Informacji o warunkach bytowych
podstawowej grupy ludności, tj. lud-
ności utrzymującej się głównie z pra-
cy w gospodarce uspołecznionej było
dostatecznie dużo. Wymienić tu wy-
pada • publikowanie wyników badań
budżetów rodzin pracowniczych, ro-

botniko-chłopów, pracowników PGR,
leśnictwa, emerytów utrzymujących
się wyłącznie z emerytur 1 rent oraz

co kilka lat — wyników reprezenta-
cyjnych badań ankietowych bytu ro-
dzin pracowniczych.

Warto przypomnieć, że wyniki ba-
dań budżetów rodzinnych (dochody,
wydatki, spożycie, warunki mieszka-
niowe i inne Informacje o warun-

kach bytowych) były I są prezento-
wane w różnych przekrojach 1 gru-
powanlach jak np. według wielkości
gospodarstwa domowego w korelacji
B grupami zamożności (10 grup do-
chodowych), grup społeczno-zawodo-
wych, wybranych zawodów głowy
rodziny, typu rodziny biologicznej;
(np. małżeństwa z 1, 2 1 3 dzieci), po-'
złomu wykształcenia głowy rodziny,
klas miejscowości (a więc miasta-
wleś), województw. Były ponadto pu-
blikowane Informacje o strukturze
odżywiania się ludności zależnie od
poziomu dochodów gospodarstw do-
mowych.

Można mleć Jednak wątpilwold,
czy w minionych latach) o których
wspomina autorka, Informacje te by-
ły w sposób właściwy wykorzysty-
wane.

Zgadzam się z wnioskiem, że
właściwe i sensdwne podej-

ście do problemu kształtowania

stopy życiowej wymagałoby...
gruntownej znajomości, i to w

różnych przekrojach stopnia za-

spokajania potrzeb".
Departament Statystyki Budżetów

Rodzinnych od wielu już lat stara się
właśnie w ten sposób prezentować
Informacje o warunkach bytowych.
Program badań warunków bytu lud-
ności oparty na uchwale nr 82/72 Rady
Ministrów z dnia 7.IV.1972 r. realizo-
wany od stycznia 1973 r. — spełnia
również postulat autorki. Przy oka-
zji mogę poinformować, że badania
budżetów rodzinnych prowadzone
dotychczas na próbie ok. i 000 ro-

dzin pracowniczych zostały w bieżą-
cym roku rozszerzone na podstawo-
we grupy ludności 1 objęły swym za-

sięgiem ok. 10 tys. rodzin łącznie z

ludnością rolniczą. W lutym br. prze-
prowadzone zostało jednorazowe re-

prezentacyjne badanie ankietowe
warunków bytu ludności na próbie
około 90 tys. rodzin. Równolegle
znacznie wzbogacono lnn6 działy
statystyki w informacje O charakte-
rze socjalnym.

Realizacja tego programu umożliwi
w 1974 'r. podjecie szeregu nowych

opracowań analitycznych. Uzyska się
wiele Informacji w nowych przekro-
jach I grupowaniach tj. głównie w

podziale na podstawowe grupy spo-
łeczno-ekonomlczne (rodziny pracow-
nicze, robotniko-chłopów, emerytów
I chłopskie), działy gospodarki naro-

dowej, grupy dochodowe z uwzględ-
nieniem niezbędnych przekrojów te-
rytorialnych.

Informacje te będą dotyczyły w

szczególności: dochodów nominal-
nych i realnych ludności, dochodów
niepieniężnych otrzymywanych przez
ludność ze społecznego funduszu spo-
życia, kosztów utrzymania, Warunków
mieszkaniowych, stopnia wyposażenia
w przedmioty trwałego użytku, za-

trudnienia, czasu pracy I warunków
pracy 1 Innych zagadnień z zakresu
oświaty, zdrowia, kultury Itp.

Zapoczątkowany został pierwszy
etap prac nad uporządkowaniem wy-
kazu wskaźników warunków bytu
ludności. System tych wskaźników

obejmuje m. In. poziom I strukturę
wyżywienia ludności, stopień •

zaspo-
kojenia potrzeb mieszkaniowych, do-
stępność i powszechność Usług w

dziedzinie oświaty, kultury I ochro-
ny zdrowia, stopień zabezpieczenia
społecznego, stopień powszechności
zatrudnienia' 1 osiągnięty poziom wa-

runków pracy.
W ramach prac nad rozwojem sta-

tystyki warunków bytu ludności zo-
stanie podjęta próba liczenia syntety-
cznego wskaźnika poziomu życia lud-
ności — w oparciu o doświadczenie
Instytutu Gospodarstwa Społecznego
SGPIS.

Z wyżej podanego przeglądu prae
prowadzonych w Departamencie Sta-
tystyki Budżetów Rodzinnych GUS,
okazuje się, że dotychczasowy po-
ziom i stan badań nad warunkami
bytu nie wynikał — jak to stwierdza
autorka —

z przyjęcia przez Główny
Urząd Statystyczny nie najszczę-
śliwszej metodologii badań",

a z braku odpowiednich informacji
o warunkach bytu podstawowych
grup ludności w' minionym okresie.

W 1074 r. GUS będzie dysponował
znacznie szerszym zakresem danych
0 warunkach bytu ludności, a tym
samym stworzy się lepszą bazę in-
formacyjną nie tylko dla organów
zarządzania i Instytucji naukowych,
ale również dla szeroko pojętej publi-
cystyki. Jeidnocze.śnie bodziemy ocze-

kiwać bardziej pogłębionych studiów
1 analiz — w nadziel, że pomogą nam
one w doskonaleniu metod statysty-
cznych badań warunków bytu lud-
ności.

mgr ZBIGNIEW SAMSEL
Dyrektor Departamentu Statystyki

Budżetów Rodzinnych
GUS — Warszawa

Ach ta

sprawo-
zdawczość!

W związku z artykułem ANDRZEJA
NAŁĘCZ-JAWECKIEGO pt.: „NOWO-
ŚCI RYNKOWE NA HUŚTAWCE" (2G
nr 38 z 23 września br.) Zjednoczenie
Przemysłu Farb i Lakierów uważa za

celowe udzielenie następujących wy-
jaśnień!

Podana w W/w artykule Informa-
cja na temat realizacji przez n/prze-
mysł dostaw nowości rynkowych ob-
jętych decyzją nr 9 Prezydium Rzą-
du za okres I półrocza br. jest nie-
zgodna ze stanem faktycznym. Acz-
kolwiek plan dostaw za okres I pół-
rocza nie został wykonany we

wszystkich wskaźnikach w loo proc. ,

to jednak użyte w artykule określe-
nie tego stanu jako „czysta kpina"
jest w świetle stanu faktycznego
zbyt mocne i naszym zdaniem nie-
słuszne.

Na poparcie tego stwierdzenia w

załączonym zestawieniu przedstawia-
my faktyczny stan realizacji dostaw
nowości rynkowych w zakresie wy-
robów objętych decyzją nr 9 Prezy-
dium Rządu za okres I półrocza br,
Jak z tego zestawienia wynika nie
wykonano planu w ujęciu ilościo-
wym, natomiast wartościowo plan
został przekroczony. Niewykonanie
ilościowych dostaw na rynek zosta-
ło spowodowane przede wszystkim
niepełnym wykonaniem planowanych
dostaw rozcieńczalników. Na co

wpłynęła opóźniona dostawa linii
rozlewu rozcieńczalników z importu
(Włochy), która zamiast w lutym
została dostarczona w czerwcu br.,
a przekazanie jej do eksploatacji
wstępnej przez przedstawicieli firmy
nastąpiło 5 lipca br. Mimo że plan
dostaw ilościowych ża I półrocze br.
nie został z przyczyn obiektywnych
w pełni wykonany, celem n/przemy-
słu jest nie tylko wywiązanie się z

zadań objętych decyzją nr 9 Prezy-
dium Rządu, a również dalsze zwięk-
szenie dostaw nowych wyrobów ryn-
kowych, tak pod względem ilościo-
wym, jak i asortymentowym.

W roku ubiegłym dostarczyliśmy na

rynek 30 nowych pozycji asortymen-
towych, natomiast w roku bieżącym
zamierzamy dostarczyć ogółem 45
nowych pozycji asortymentowych.

Zarzuty postawione pod adresem
naszego przemvslu na łamach Z. G.
były oparte na fałszywych danych,
co niewątpliwie wpłynęło na nieza-
służony ogólny ton dotyczącej nas

sekwencji. Wprawdzie nie znamy
źródła informacji, która była pun-
ktem wyjściowym do artykułu, do-
myślamy się jednak, źe była sporzą-
dzona na podstawie sprawozdań
GUS-u o symb.: H-55-zb i to w o-

parciu o dane wyłącznie z naszego
przemysłu. Należy w tym miejscu
wyjaśnić, że przemysł nasz Jest zo-

bowiązany do wypełniania tych spra-

wozdań wyłącznie w odniesieniu do
dostaw na tzw. wąski rynek (z po-
minięciem dostaw do Centrali „Che-
mia"), natomiast w odniesieniu do
dostaw realizowanych ra pośredni-
ctwem hurtu chemicznego sprawoz-
dania te wypełnia Centrala „Che-
mia". i .«iig|

W podanej informacji nie uwzględ-
niono zatem do-itaw realizowanych
za pośrednictwem hurtu chemiczne-
go 1 stad prawdopodobnie całe nie-
porozumienie.

Dla informacji podajemy, że z o-

gólnej ilości dostarczanych na rynek
w I półroczu br. nowych wyrobów
ponad 99 proc. było realizowanych
właśnie za pośrednictwem hurtu
chemicznego.

Natomiast pełna Informacja o rea-

lizacji planu uruchomienia produk-
cji nowych wyrobów i asortymentów
rynkowych objętych Decvzja nr B
Prezydium Rządu zawarta Jest w re-

sortowych sprawozdaniach kwartal-
nych o symbolu: Chem-TE, które
traktuje o dostawach na rynek za

pośrednictwem wszystkich jednostek
handlowych typu rynkowego.

lnż. ZBYSŁAW KOSIŃSKI
I zastępca naczelnego

dyrektora d/s handlowych
Zjednoczenia Przemysłu

Farb i La< inrów
Gliwice

Mniej
pośredników

Pragnę poruszyć problem organi-
zacji naszego handlu. Biura Zbytu
I Centrale Handlowe nadal spełnia-
ją funkcję „skrzynek pocztowych"
Jeżeli idzie o sprzedaż niektórych
materiałów, w szczególności takich
Jak wapno hydratyzowane, hydrauli-
czne, papę czy lepiki.

Biuro Zbytu odsyła bardzo często
odbiorcę do Centrali Materiałów
Budowlanych, a ta uzależnia dostawy
I realizację zamówień od dostaw z

Biura Zbytu. Naprawdę kołomyjka.
Wydaje mi się, że przyczyną tego

rodzaju postępowania jest za dużo
Instytucji, które się zajmują sprzeda-
żą wyprodukowanego wyrobu. Czy w

ramach usprawnienia metod zarzą-
dzania 1 kierownictwa nie należy
zmniejszyć Ilości Biur Zbytu I Cen-
tral Handlowych7 Nie Jest to nic no-

wego. Można Biuro Zbytu Pcmentu
zamienić na Blurp Zbytu Materiałów
Budowlanych 1 Wiążących. Będzie
ono zajmowało się sprzedażą cemen-

tu, wapna, gipsu, papy 1 materiałów
Izolacyjnych. Jestem przekonany, żo
praca będzie sprawniejsza niż do-
tychczas. ,

Rozprowadzaniem materiałów bu-
dowlanych 1 wiążącycli na

' szczeblu
hurtu będą się zajmowały Centrale
Materiałów Budowlanych na szczeblu
wojewódzkim.

Jestem przekonany, że przy tego
rodzaju organizacji 1 obrót będzie
sprawniejszy i zaoszczędzimy wielu
pracowników umysłowych. Zostanie
zlikwidowany system „to nie Ja, to
kolega".

mgr STANISŁAW KULIGOWSKI

Łazy

SocjoEogiczne
„sondy"

W „Życiu Gospodarczym" 2G nr

41 z 14. X. 73 r. na podstawie artyku-
łu z Gazety Białostockiej pt. „Komu
Ile — czyli plebiscyt w browarze"
przytacza się pytanie z ankiety, któ-
rą przeprowadzono w naszym zakła-
dzie np. „Komu należy podwyższyć
pobory o 500 zł?". „Zywoclk" kpi so-

bie, że inaugurujemy nową demokra-
tyczną politykę awansową.

Dyrekcja Białostockich Zakładów
Piwowarskich informuje, źe ankietę,
o której mowa' w artykule, opraco-
wał pracownik prowadzący badania
socjologiczne W przedsiębiorstwie wy-
łącznie dla potrzeb własnych.

Treść ankiety nie była znana ani
uzgadniana z kierownictwem przed-
siębiorstwa. W żadnym przypadku
nie może więc być brana pod uwa-

gę przy regulacji płac.
Nadmieniamy z pełną odpowiedzial-

nością, że nie wprowadzamy żadnych
„nowatorskich" zasad w zakresie
obowiązującego sys:emu plac. W na-

szym zakładzie przestrzegane są ści-
śle zasady właściwego wynagradzania
pracowników zgodnie z obowiązują-
cymi w tym zakresie przepisami oraz

zgodnie z uzyskiwanymi wynikami
pracy.

mgr Z. CHOJNOWSKI
Dyrektor BZP

Białystok

aktualności

ZAOSTRZENIE TRUDNOŚCI
PRZEWOZOWYCH

Wraz ze zbliżaniem się sezonu

przewozów jesiennych narastają
ponownie trudności przewozowe
PKP, co w pewnej mierze wska-

zuje na słabe przygotowanie do

przewozów jesiennych. We wrze-

śniu koleje przewiozły tylko o

1,3 proc. więcej ładunków niż we

wrześniu 1973 r., tj. o 0,8 proc.

mniej niż planowano. Związane
to było głównie z wydłużeniem
przeciętnego czasu trwania obro-
tu wagonu towarowego w wyni-
ku prowadzonych robót moderni-

zacyjnych torowisk na głównych
szlakach. W konsekwencji we

wrześniu br. załadowano nawet o

460 wagonów ińnićj riiż w sierp-
niu. (Sb)

SPADEK SKUPU 1AJ

Wobec braków zaopatrzenia w

mięso i przetwory mięsne ważne

jest dynamizowanie skupu innych
produktów białkowych. Tymcza-

'
sem okazuje się, że spadek skupu
Jaj obserwowany od początku br.

utrzymał się do końca września.
W okresie 9 miesięcy br. skupiono

0 4,2 proc. mniej jaj niż przed
rokiem.

Potwierdzają się więc wcześniej
zgłaszane sygnały, że rozwój sku-

pu jaj napotyka na istotne barie-

ry wzrostu. Jedną z nich jest
prawdopodobnie większa atrak-

cyjność hodowli żywca rzeźnego.
Możliwe jednak, ie niemałą rolę
odgrywają tu również niedomaga-
nia w organizacji skupu i zbytu
jaj. (Sb)

GOSPODARKA KOMUNALNA
NA WSI

Jednym z celów przeprowadzo-
nej w styczniu br. reformy admi-

nistracyjnej, .było takie wyposa-
żenie wsi, aby jak najszybciej
Warunki życia jej mieszkańców

Upodobnić do życia w mieście.
Z tych względów rady narodowe
do 1975 r. przeznaczyły na gminną
gospodarkę komunalną ponad
335 min zł.

Według Informacji Minister-
stwa Gospodarki Komunalnej
1 Ochrony Środowiska w br. pra-

ce inwestycyjne prowadzi się tyl-
ko na wsiach 7 województw (ka-
towickie, krakowskie, lubelskie,
olsztyńskie, rzeszowskie, szczeciń-

skie i warszawskie). W planie
1974 r., oprócz wymienionych, za-

ledwie województwo koszalińskie

przygotowuje środki na wiejskie
inwestycje. Natomiast Rzeszow-

szczyzna w 1973 r. na ten cel

przeznaczyła ponad 38 min zł, a

w 1974 r. — 51minzł,w10
województwach nie przewidziano
nakładów na niezbędną budowę
dróg, wodociągów i kanalizacji,
oczyszczalni ścieków, sieci gazo-
wej itp.

Również w zakresie ochrony
środowiska naturalnego gminom
przypisuje się dużą rolę. I w tym
przypadku — jak dotąd — niezbyt
wiele oddziaływały rady narodo-
we na „trucicieli" zanieczyszcza-
jących nasze rzeki i jeziora, nisz-

czących lasy I pola. Generalnie
możn# powiedzieć, że obecny rok
niewiele posunął naprzód sprawy

zagospodarowania komunalnego
i ochrony walorów naturalnych
wsi (msk)

PRZEDSIĘBIORSTWA
MECHANIZACJI ROLNICTWA
NIE NADĄŻAJĄ

W okresie 9 miesięcy br. za-

równo liczba ciągników przyję-
tych do remontu przez przedsię-

biorstwa mechanizacji rolnictwa,
jak 1 liczba ciągników wyremon-

towanych były o kilka procent
niższe niż w analogicznym okresie
ub.r. Znacznie wyższa niż przed
rokiem była natomiast liczba

ciągników pozostająca na koniec
września br. w remoncie (o ok:
25 proc.). Również liczba pozosta-
jących w remoncie silników spa-

linowych jest znacznie wyższa
niż przed rokiem (o 31 proc.) przy
zaledwie kilkuprocentowym wzro-

ście liczby silników przyjętych do
remontu i silników wyremonto-
wanych. (Sb)

NOWOŚCI PRZEMYŚLU
MASZYNOWEGO

Dostawy przemysłu maszyno-
wego w br. zwiększone zostaną do

47,6 mld zł, tj. o ponad 1 min zł

więcej niż planowano. W ramach

tych dostaw przemysł przekaże
między ln. 2,7 tys. samochodów

osobowych, w tym ponad 2 tys.
Syren i przeszło 500 Fiatów 125
i 126p, 1000 motocykli, ciągniki,
maszyny i sprzęt rolniczy, tysiące
maszyn do szycia i pralek. Rok

bieżący jest również rekordowy
pod względem liczby wprowadzo-

nych do produkcji nowych 1 zmo-

dernizowanych wyrobów. Będzie
ich prawie 200, a wartość dostaw
z nowej i zmodernizowanej pro-

dukcji przekroczy 10 mld zł.

Najbardziej widoczny jest po-

stęp w produkcji elektronicznego
sprzętu powszechnego użytku w

zjednoczeniu „Unitra" oraz zme-

chanizowanego sprzętu gospodar-
stwa domowego w zakładach

zjednoczenia „Predom".
Dzięki szybkiemu rozwinięciu

produkcji nowoczesnych podze-
społów i elementów elektronicz-

nych dostawy nowych i zmoder-

nizowanych odbiorników radio-

wych wyniosą ponad 600 tys.
Stanowi to blisko 60 proc. całej
Ich produkcji. Wśród telewizorów
Jedna trzecia, to aparaty nowe

i unowocześnione. W zjednocze-
niu „Predom" nowości stanowić

będą przeszłó 1/4 całej produkcji
rynkowej (msk).

„LATO-OHP"

Ponad 100 tys. dziewcząt
i chłopców — uczniów i studen-
tów pracowało podczas tegorocz-
nych wakacji w Ochotniczych
Hufcach Pracy. Jest to liczba re-

kordowa.

Tysiące uczniów szkół zawodo-

wych, przede wszystkim budo-

wlanych pogłębiały wiedzę teore-

tyczną w praktycznej pracy na

budowach. Młodzież spod znaku
OHP spieszyła z pomocą rolni-

kom, służbom leśnym, melioracji
i gospodarce komunalnej, gdzie
w lecie dawał się we znaki brak

dostatecznej liczby rąk do pracy.

Najwięcej młodzieży pracowało
ochotniczo w gospodarce rolnej
oraz w budownictwie.

Ponad 15 tys. dziewcząt i chłop-
ców pracowało w hufcach leśnych.
Więcej niż w latach ubiegłych
było hufców w przemyśle spo-
żywczym. Nowością było zorga-
nizowanie tzw. hufców gastrono-
micznych działających'w miejsco-
wościach o dużym nasileniu ru-

chu turystycznego.

Warto odnotować, 2e tegorocz-
na akcja „Lato OHP" przyniosła
także wydatny wzrost aktywno-
ści młodzieży przy organizowaniu
działalności kulturalnej i tury-
stycznej. W hufcach pracy — zlo-

kalizowanych w najbardziej
atrakcyjnych regionach kraju —

odbyły się dziesiątki imprez.

(msk)

KONIEC
STANOWCZO

żle się dzieje po zachodniej stronie Kanału La Man-
che. Powoli, ale systematycznie rozpadała się angielska potęga.
Po wielkości Imperium Brytyjskiego pozostało już tylko mgliste

wspomnienie i diamenty w królewskiej koronie. A co się dzieje dziś,
lepiej nie mówić.

Ministrowie rządu Jej Królewskiej Mości mało, że baraszkują na-

gminnie z paniami o nie najlepszej reputacji, to jeszcze dają sobie
w towarzystwie tych pań robić zabawne fotki. Do fotografów nie ma

zresztą szczęścia również i rodzina panująca. Wybrany księżniczki Mał-

gorzaty, lord — fotograf Snowdon dał się poznać z lepszej strony
jako narzeczony niż jako małżonek siostry monarchini. Oby tylko
porucznik dragonów — przyszły zięć Elżbiety był bardziej udany —

wzdycha lud nad Tamizą.
Na silną anemię cierpi wciąż funt szterling. Dewaluacja nie okazała

się bynajmniej zbawczą kuracją dla brytyjskiego bilansu handlowego.
Premier Edward Heath ma coraz to więcej zmartwień. Dobrze, że
zabawa w dyrygenta bądź regaty jachtów pozwalają mu choć na

chwilę zapomnieć o kłopotach. Ale jak tu sprawnie rządzić, gdy
wszyscy zewsząd narzekają i mają za złe. Ponurymi horoskopami ura-

czył ostatnio całą Brytanię lord Victor (sic) Rothschild.
„Jeżeli nie pozbędziemy się wyobrażenia, że jesteśmy jednym z naj-
bogatszych, najbardziej wpływowych i ważnych państw w świecie —

inaczej mówiąc, jeśli będzie się nam wydawało, że nadal rządzi jeszcze
królowa Wiktoria, prawdopodobnie znajdziemy się w coraz większych
kłopotach". Lord — pesymista zagroził także przeciętnemu Anglikowi,
że za 12 lat będzie mu się powodzić dwa razy gorzej niż np. przecięt-
nemu Francuzowi. Krótko mówiąc — niewesoło. Ceny idą w górę,

kurs funta w dół. Co nam zostało z tych lat!

Gdy lord Rothschild krakał i ani na krok nie chciał odstąpić od

swych hiobowych proroctw, oczy synów (cór zresztą też) Albionu

zwróciły się ku innemu lordowi (wciąż te ciągoty ku arystokracji).
Ostatniemu już chyba, u którego szukać mogli pociechy. Ku sir Alfowi

Ramseyowi.
„Powodzenie Anglików w rządzeniu więcej niż ćwiercią zamieszka-

łej kuli ziemskiej wypływa bez wątpienia z tego faktu, że tworzą oni
naród usportowiony, że wiedzą co to ryzyko, i grają zawsze fair. Han-
del angielski został ugruntowany przez kiipców, szukających przy-
gód, dla których interes był sportem. Wiedzieli oni jak się rzuca piłkę
— jak się odbija i łapie". Tak pisał kilkadziesiąt lat temu angielski
ekonomista Mr H. Casson.

Anglicy rzeczywiście wiedzieli Jak się kopie piłkę. Nawet wówczas,
gdy stracili panowanie nad ćwiercią kuli ziemskiej, to wciąż w futbo-
lu byli potęgą. Toteż nietrudno zrozumieć ich szczere oburzenie, gdy

Jacyś zuchwali przybysze ośmielili się tę potęgę podważyć;

MECZ na Wembley przestał być zabawą na długo zanim sędzia
zagwizdał po raz pierwszy. Przestał być zabawą w momencie, gdy
okazało się, że gra idzie o wszystko. Powiedzmy ostrożniej, o

prawie wszystko. A więc nie tylko o „honor i ojczyznę", ale 1 o

niemałe pieniądze. Awans do finałów w Monachium oznaczał dla wielu

spore zyski. Obiecywali je sobie choćby producenci kolorowych od-
biorników TV, którzy liczyli na zwiększone zakupy przed transmisja-
mi z mistrzostw. Prasa brytyjska tuż przed meczem pisała o bitwie

telewizyjnej między BBC i ITV o prawa do transmisji, a jeszcze więcej
o strategicznych planach: kto, kiedy i gdzie powinien kopnąć Gadochę.
To już coś znaczy.

Uzasadnione apetyty miały biura podróży, które oczami wyobraźni
widziały tysiące Anglików wybierających się latem przyszłego roku
za Kanał. A czy poczta angielska wyda pamiątkowe znaczki, na któ-

rych 8 lat temu, w roku triumfu swych piłkarzy zarobiła pół miliona
funtów? Najbardziej zaś ucierpi „ściśle sportowy biznes". Spadnie
frekwencja na meczach. Co za nieszczęście. I to wówczas, gdy nad-
chodził „boom". Jeszcze na 10 dni przed meczem „Daily Mail" pisał
z zazdrością o wspaniałych wielkich stadionach piłkarskich w Hisz-

panii, o sięgających 40 min funtów inwestycjach sportowych w Re-

publice Federalnej. A obok z nadzieją o tym, że kilkanaście angiel-
skich klubów zamierza opuścić stare stadiony i przenieść się na nowe.

Teraz zapewne diabli wezmą większość z tych planów. Co też nawy-

prawiali ci Polacy!
. Ponoć dawniej interes był dla Anglików sportem. Dziś sport stał

się dla nich interesem. Kto wie czy nie dlatego przegrali?
Gdy po zakończeniu meczu ponad ponurymi trybunami Wembley

rozbrzmiewało obowiązkowe „God, save the Queen" pomyślałem sobie,
czy przypadkiem podopieczni Kazimierza Górskiego nie zadali „osta-
tecznego" ciosu ojczyźnie Drake'a i Nelsona. Sukces naszych piłkarzy
cieszy ogromnie. Ale nielekko byłoby mi żyć ze świadomością, że

pan Tomaszewski z Lodzi i pan Domarski z Mielca z pomocą kilku

kolegów, spowodowali totalny krach brytyjskiej gospodarki.
Boże chroń królową i Alfa Ramsey'a.
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