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Proces rozwojowy, postęp oznacza stałe zmiany.
3est to teza ogólna i dotyczy zarówno stosunków

społecznych i ich form instytucjonalnych, jak układów

ekonomicznych, jak i technik. Bez zmian nie ma postę-

pu i nie może chcieć postępu ten, kto nie chce zmian.

ZMIANY
w technice (wprowa-

dzanie nowych technik) nazy-
wamy innowacjami technicz-

nymi. Ich podstawą jest — wzrost

wiedzy, praktycznych umiejętności
technicznych i gotowości ich stoso-
wania oraz nowe materialne środ-
ki techniczne. Ich przedmiotem —

nowe techniczne metody produkcji
oraz nowe, bądź lepszę jakościowo
wyroby. Dając omawianemu czyn-
nikowi efektywności interpretację
dynamiczną, posługujemy się sfor-
mułowaniem dynamizm innowacyj-
ny.*)

Dynamizm innowacyjny stać się
musi w naszej gospodarce potężną
siłą napędową postępu. Bez tego
nie potrafi się w okresie, który stoi
przed nami, zapewnić powodzenia
w postępie społeczno-ekonomicz-
nym. Podstawowym nośnikiem po-
stępu jest człowiek. Tezie tej nie
przeciwstawiamy nowej — o dy-
namizmie innowacyjnym jako sile
nepędowej. Za dynamizmem inno-
wacyjnym stoi zawsze człowiek i
on go urzeczywistnia. "Dla działal-
ności i rozwoju człowieka formułu-
jemy tu jednak specyficzne ukie-
runkowanie — opanowywanie wie-

dzy i praktycznych umiejętności te-

chnicznych, twórcze ich rozwijanie
i stosowanie dla pożytku społecz-
nego.

W związku z powyższym chciał-
bym sformułować tezę, że dyna-
mizm innowacyjny jest społeczno-
cywilizacyjną cechą ludzi. Cecha ta

rozwija się w procesie historycznym,
trzeba ją jednak pielęgnować i ak-
tywnie' popierać. Zasadnicze zna-

czenie mają tu: system-funkcjono-
wania gospodarki i społeczeństwa,
motywacje spoleczno-ekonomiczne,
wychowanie i inne formy kształto-
wania świadomości społecznej. Ze
stwierdzenia, że dynamizm inno-
wacyjny jest cechą społeczno-cy-
wilizacyjną, wynika niezwykle istot-
ny wniosek. Cecha ta dotyczyć po-
winna całego społeczeństwa, okreś-
lać charakterystyczne postawy ludz-
kie w procesie gospodarczym —

postawy chłonności na nowe, sta-

łego racjonalizowania działalności
i gotowości twórczego jej formowa-
nia. Mówimy często i słusznie o

' roli nauki i postępu technicznego
w procesie rozwoju. Często rozu-

mie się je jednak, jako czynnik ze-

wnętrzny w stosunku do ludzi,

szczególnie nie włączonych do od-
powiednich sfer działalności czy or-

ganizacji, które zajmują się bez-
pośrednio nauką, badaniami i pos-
tępem technicznym. Stwierdzić na-

tomiast trzeba, że jak długo społe-
czeństwo jako całość nie nabierze
cech dynamizmu innowacyjnego,
tak długo nauka i badania nie sta-

ną się skutecznym czynnikiem pos-
tępu. Grozi im wówczas przekształ-
cenie się w pewnego rodzaju „na-
rośl" — może- piękną, z całą pew-
nością kosztowną, ale mało sku-
teczną w przekształcaniu życia i re-

alizacji celów, społecznych.
Dynamizm innowacyjny musi być

zjawiskiem powszechnym i oddol-
nym. Wówczas działa on jako po-
tężna siła napędowa postępu. Trze-
ba ją przede wszystkim wyzwolić
i spotęgować. Oczywistą jest rzeczą,
że oddolne postawy chłonności i

gotowości stosowania innowacji
wymagają wsparcia i odpowiednie-
go sterowania. Wielką rolę odgry-
wa w tym rozwój nauki i zorgani-
zowanych badań, o czym jeszcze
będzie mowa. Sterowanie natomiast
polega na tym, aby inwencję inno-
wacyjną kierować na odpowiednie
cele społeczno-ekonomiczne.

Doświadczenie historyczne poka-
zuje, że proces innowacyjny wraz

z rozwojem nauki i badań wyma-
ga świadomego sterowania, pod
groźbą jego odwracania się przeciw
człowiekowi, co ludzie zaczynają
sobie uświadamiać ostatnio ze szcze-

gólną ostrością. W rozwiniętych
społeczeństwach kapitalistycznych,
charakteryzujących się bardzo dy-
namicznym rozwojem innowacji,
widać szczególnie wyraźnie, jak
rozwój ten idzie niejednokrotnie w

ślepych kierunkach — w bok a czę-

JÓZEF PAJESTKA

sto w poprzek potrzebom rozwoju
ludzkiego.

System socjalistyczny w swych
podstawowych założeniach przyjął
świadome sterowanie procesami po-
stępu naukowo-technicznego, co nie
oznacza jednak automatycznie, że
wszystkie problemy rozwiązuje się
tu prawidłowo.

Sądzę, że nśt naszych aktualnych
warunkach nie należy jednak głów-
nego problemu widzieć tylko w

planowaniu i kierowaniu procesami
rozwoju nauki i badań. Należy
przede wszystkim wykształcić pow-
szechny dynamizm innowacyjny i

nabyć umiejętności sprzęgania nau-

ki i badań z potrzebami społeczno-
gospodarczymi. Kiedy stanie się to
mocno działającą siłą napędową
postępu, łatwiej też będzie skutecz-
nie nią kierować dla pożytku spo-
łecznego.

Dynamizmu innowacyjnego nie
trzeba rozważać wyłącznie jako
czynnika efektywności, jako środka
dla uzyskania szybszego rozwoju
ekonomicznego. Są w nim również
zawarte elementy celów społecz-
nych. Nie ulega wątpliwości,
że pokonywanie przeszkód, które
człowiekowi stawia świat zewnętrz*-
ny: przez wprowadzanie ulepszeń
w procesie gospodarowania i w in-

nych dziedzinach działalności, wy-
najdywanie i wprowadzanie no-

wych metod i środków technicz-
nych, polepszanie istniejących pro-
duktów bądź wynajdywanie i wpro-
wadzanie nowych — wszystko to
ma dla człowieka wartość i daje
mu satysfakcję z twórczości, nie
tylko z tytułu uzyskiwanych efek-
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Zapisałem sobie na wiosnę br., że Zakłady Mięsne
w TARNOWIE maję osiągnąć pełną zdolność produk-
cyjną 30.XII. 1973 roku. Jadę tam z końcem paździer-
nika, by zobaczyć jakie mają kłopoty, na gorączkę
finiszu. Niespodzianka: osiągnęli pełną moc już
w czerwcu!

ZANIM RUSZĄ MASZYNY

OPROWADZAJĄCY
mnie po za-

kładzie — przypominającym
wyglądem nowoczesne labora-

torium — naczelny inżynier MIE-
CZYSŁAW BORKOWSKI wspomi-
na:

—Rzeczywiście, gorączkę finiszu
mamy za sobą — to już historia. Ale
nie znaczy to bynajmniej, że mamy
spokój. Teraz musimy już systema-
tycznie „gorączkować się", by utrzy-
mać na pełnych obrotach zakład.
Musimy dawać rocznie produkcję o

wartości 1,5 mld złotych, a to nie
jest wcale takie proste. Dziesiątki ty-
sięcy świń i wołów trzeba przetwo-
rzyć na pachnące delicje...

Dyrektor STANISŁAW CIOCHOŃ:
— Jest ta inwestycja efextowna,

ale musi być efektywna. Uroczysto-
ści mamy za sobą. Kosztowała sporo
— 178 min złotych. Nowe zakłady
mają blisko dwukrotnie większą
zdolność produkcyjną w stosunku do
starych. W założeniach określono, że
cały przyrost produkcji należy w

75 proc. osiągnąć przez zwiększenie
wydajności, a 25 próc. poprzez przy-
rost zatrudnienia. Tymczasem cały
przyrost produkcji osiągnęliśmy
przez zwiększenie wydajności pracy,
dzięki postępowi technicznemu...

W KLIKOWEJ

Kiedy w 1929 roku wybudo-
wano rzeźnię w Klikowej, była ta
Klikowa maleńką wioseczką, z

której furą jechało się do Tar-
nowa, miasta położonego w po-
łowie drogi między Rzeszowem a

Krakowem. Teraz Klikowa — już
jako przedmieście blisko 100-tysię-
cznego Tarnowa .

— — znana jest

w kraju, głównie dzięki potężnym
Zakładom Azotowym, zatrudniają-
cym kilkanaście tysięcy pracowni-
ków.

Rzeźnia w Klikowej rozbudowy-
wana była po wojnie systematycz-
nie. W drugiej połowie lat sześć-
dziesiątych zorientowano się, że na-

stąpił tak duży rozwój hodowli w

najbliższych powiatach, że należy
pomyśleć o wybudowaniu albo no-

wych zakładów mięsnych, albo o

gruntownym zmodernizowaniu i roz-

budowie istniejących zakładów.
Zdecydowano się na moderniza-

cję zakładów od podstaw. Zapadła
decyzja: ma to być nowoczesny za-

kład. Takie rozwiązanie pozwoliło na

utrzymanie lokalizacji i starej, do-
świadczonej załogi. Modernizację
rozpoczęto w marcu 1968 roku
określając jej czas na 60 miesię-
cy, oddanie zakładu do eksploata-
cji — marzec 1973 rok. Cykl do-
chodzenia do pełnej zdolności
produkcyjnej wyznaczono 9-mie-
sięczny: 31.XII .1973 rok. Produkcja
starych zakładów nie została wstrzy-
mana — ZM cały czas wytwarzały
wędliny.

Koszty inwestycji są stosunkowo
niskie, bowiem pozostawiono część
budvnkpw administracji, budynek
„hali łączonej", wykorzystano uzbro-
jenie terenu itd itd. Wykorzystane
zostały też maszyny ze starej wy-
twórni. jeszcze sprawne i nowocze-

sne. Na tych urządzeniach załoga
umiała pracować.

Ale sprowadzono wiele najnowo-
cześniejszych maszyn: bardzo wy-
dajne maszyny do nadziewania
austriackiej firmy LASKA; komory
warzelniczo-wędzarnicze firmy AT-
MOS z Hamburga. A propos ostat-
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nich: dzięki ich zastosowaniu zaosz-

czędzono duże ilości drewna — daw-
ne urządzenia wędzarnicze wyma-
gały do uwędzenia 1 tony wędlin
200 kg drewna, ATMOS-y tylko 20

kg i to trocin. Na marginesie: wła-
ściwie nie wymagają stosowania pre-
paratu wędzarniczego (o którym pi-
saliśmy w ub. roku), niemniej jednak
preparat ten częściowo jest stoso-

wany iv zakładach w Tarnowie.

Inwestor zamówił też w starej do-
brej firmie duńskiej urządzenia do
ciągłego wytępu tłuszczu. Właśnie w

dniu, gdy byłem w zakładzie, przy-
jechał przedstawiciel tej firmy usu-

wać usterki. Urządzenie nie osiągało
wydajności zgodnie z kontraktem.
Co gorsze stwierdzono miesiąc te-

mu, że owa wytapiarka tłuszczu wa-

dliwie oddziela tłuszcz od wody. Spo-
ro smalcu wypływało do kanału,
a z drugiej strony w smalcu było
za dużo wody. Urządzenie musiało
być wyłączone i stało ponad miesiąc
nieczynne.

Po odnotowaniu tego kłopotu z

wytapiarką lżej mi nieco przejść
do polskiej firmy „SPOMASZ", któ-
ra też dostarczyła sporą ilość ma-

szyn i urządzeń Tarnowskim Zakła-
dom Mięsnym. Użytkownicy tych
maszyn mieli sporo zastrzeżeń. Błęd-
nie wykonano szczeciniarki, oparze-
lnik, a inne znów niechlujnie. Nie
zdała egzaminu i została usunięta
komora parzelnicza zbudowana przez
„SPOMASZ".

Sporo kłopotu nastręczyły mie-

szarki, które „Spomasz" dostarczył
pomalowane.

—To jest niedopuszczalne w prze-
myśle mięsnym — mówi inż. MIE-
CZYSŁAW BORKOWSKI. — Na ca-

łym świecie wykonuje się maszyny
albo ze stali nierdzewnej, albo są
one ocynkowane w kąpieli gorącej.
Lakier może odprysnąć i dostać się
do masy mięsnej, spowodować to
może fatalne skutki. Oczywiście nie
dopuściliśmy do zainstalowania tych
maszyn, dopóki nasi pracownicy nie
ściągnęli lakieru palnikami. Już le-
piej było wykonać je ze zwykłej,
nieosłoniętej stali, które to powierz-
chnie konserwowalibyśmy po prostu
olejem jadalnym.

Chcąc ułatwić rozprowadzanie
mięsa i wędlin do sklepów po-
stanowiono przejść całkowicie na

transport z wykorzystaniem pojem-
ników. Zważone wyroby są umiesz-
czane w pojemniku, plombowane —

łatwiej przewozić, krócej trwa od-
biór w sklepie, po drodze pęta kieł-
basy nie „wypadają" z samochodów
itd. Ale...

Oglądam transportery do piono-
wego. i poziomego przesuwania po-
jemników. Część z nich już obecnie
jest prawie niezdatna do użytkowa-
nia. Cienkie pręty w transporterach
gną się i łamią pod ciężarem dużych
pojemników. Komisja BHP też zgło-
siła zastrzeżenia. Okazuje się, że jest
to prototypowy system transporte-
rów. Dlaczego „SPOMASZ" — za-

stanawiają się w Tarnowie — nie
wypróbował tych urządzeń wcześ-
niej? Absolutnie jesteśmy przeciw-
nikami instalowania prototypów od
razu na halach produkcyjnych. Na-
wet najlepiej zaprojektowane, mogą
się okazać w praktyce zawodne.
Zbyt 'duże są kłonoty i koszty, gdy
prototypy nie zdają egzaminu, o

czym przekonaliśmy się na własnej
skórze!

CIĘCIE WOŁÓW

Jak widać, nie obyło się bez per-
turbacji przy uruchamianiu nowego
zakładu. Ale dyrekcja przyjęła cre-

do: lepiej później uruchomić zakład,
niż oddać go z poważnymi felerami;
Dobre przygotowanie procesu tech-
nologicznego pozwoliło właśnie na

znaczne skrócenie „rozruchu" zakła-
du.

Kolejna niespodzianka: wydawać
by się mogło, że w wyposażonym w

nowoczesne, importowane maszyny
zakładzie nie ma miejsca na racjo-
nalizację i wynalazczość.

— Kilku doświadczonych pracow^
ników — mówi mi główny mecha-
nik STANISŁAW KOWAL — za-

stanawiać się zaczęło nad sprawą,
którą widocznie biuro projektów
przeoczyło: otóż taśma ubojowa
(przesuwająca automatycznie dzie-
siątki wiszących wołów) musiała być
zatrzymywana na stanowisku cięcia
piłą mechaniczną. Postawiono sobie
pytanie: co zrobić by wyeliminować
te postoje i zapewnić rytmiczność

produkcji? I znaleziono rozwiązanie.
Urządzenie do rozpinania półtusz

wołowych bez zatrzymywania taśmy
wykonał (i zaprojektował) zespół te-
chników w składzie: STANISŁAW
BOCZEK, ANDRZEJ SAK, WACŁAW
ZIELIŃSKI i JERZY ZWAŁA. Po
sprawdzeniu przydatności urządze-
nia (już kilka tygodni pracuje) po-2
mysł chcą zgłosić do Urzędu Paten-
towego.

Załodze bardzo podobały się' bły-
skawiczne konkursy racjonalizator-
skie, jak właśnie ten z cięciem wo-

łów. Ogłoszono go w czerwcu br.j
a już opracowany wniosek wdrożona
w sierpniu. — Racjonalizatorzy w

międzyczasie zainkasowali wynagro-
dzenie. Postanowiono ogłosić- II bły-
skawiczny konkurs z konkretnym te-
matem: usprawnienie i meehańiza-'
cja prac przy załadunku wyróbów
na samochody.

Można byłoby jeszcze hardziej —

twierdzi STANISŁAW CIÓCHON --

udoskonalić nasz proces technolo-
giczny. Dla przykładu: około 20 pra-
cowników potrzebnych jest do cał-
kowitego wyprodukowania 10 ton
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PRASA O PROBLEMACH ^ GOSPODARCZYCH

Cena czasu, dobra dotychczas niedocenianego, zos-

tała niezwykle wyeksponowana na I Konferencji
PZPR. Cena ta niesłychanie rośnie — ale jest to
wzrosf 'nie mający nic wspólnego z Inflacją. Po pros-
tu chcemy i musimy zrobić wiele rzeczy nie tylko le-

piej, ale i szybciej.
Szczególnie odczuwamy to. obecnie, gdy zbliża się

finisz roku 1973 i trzeba się przygotować do roku na-

stępnego. Mamy niecałe 2 miesiące zarówno na wy-
konanie zadań bieżących i nadrobienie — tam gdzie
to jest konieczne — zaniedbań czy opóźnień z ubieg-
łych kwartałów, jak 1 na ostateczne przygotowanie

. planów przedsiębiorstw 1 zjednoczeń na rok 1974. A

roboty z tym jest jeszcze sporo. Szczególnie w tych
Instytucjach, które potraktowały plan dość ulgowo,
wychodząc z założenia, że 1 tak w realizacji będą
nadrabiać to, czego w założeniach umieścić nie chcieli.

Czyli — jak to się mówi żargonem planistycznym —

robili plan z zakładką.
Redakcyjny komentarz w „TRYBUNIE LUDU" pt.

„Na finiszu 1973 roku" podkreśla bardzo mocno ko-
nieczność płynnego przejścia od ostatnich tygodni te-

gorocznych do zadań przyszłorocznych. Inaczej mó-

wiąc chodzi o to, by już obecnie wchodzić w nowy
tryb I rytm pracy, w nową wyższą fazę dyscypliny
planistycznej. Na czym ta dyscyplina polega?

Po pierwsze na znacznie większym akcencie poło-
żonym na sprawę efektywności. A więc trzeba stale

odpowiadać na pytanie — ozy z posiadanych surow-

ców i materiałów zrobiliśmy tyle produkcji, ile było
można, czy jest to produkcja jakościowo'I asortymen-
towo najbardziej potrzebna?

Czy dopływ nowych inwestycji został w pełni i ter-
minowo wykorzystany dla unowocześnienia produkcji
oraz dla wzrostu wydajności pracy? Czy wykorzys-
tujemy wszystkich pracowników zgodnie z Ich kwa-

lifikacjami i możliwościami?
Podobne pytania można by mnożyć. Chodzi tu jed-

nak nie o pokazanie zakresu analizy, która ciągle
musi być dokonywana w przedsiębiorstwach, lecz o

wagę zagadnienia, o potrzebę porównywania zakładów
i efektów i szukanie źródeł, sposobów, które mogą tę
relację poprawić.

Dlaczego jest to właśnie obecnie takie ważne? Bo

szereg prostych rezerw już zostało wyczerpanych, i
te które jeszcze niewątpliwie istnieją — nie wystar-
czą dla utrzymania osiągniętego tempa I umocnienia

pozytywnych trendów w gospodarce. Trzeba więc
sięgnąć do rezerw bardziej złożonych, jakościowych.
Nie tylko więcej produkować, ale również produko-
wać taniej, lepiej, bardziej zgodnie z potrzebami. Mó-
wiono o tym już wielokrotnie, ale były to często ape-
le — obecnie i rezerwy jakościowe, wymogi efektyw-
ności muszą zostać umieszczone w planie 1 twardo

być egzekwowane.
Nie oznacza to oczywiście, że mniej Waińy jest Iloś-

ciowy wzrost produkcji. Drugi niejako akcent planis-
tyczny dyscypliny jest położony właśnie na stronie

Ilościowej, szczególnie jeżeli chodzi o produkcję ryn-

kową i eksportową. Nowa forma tej dyscypliny — to

ściślejsze określenie, ile czego i kiedy trzeba wypro-
dukować.

Tak jak wzrost produkcji nie będzie nikogo roz-

grzeszał ze słabych postępów w relacjach ekonomicz-

nych i w poprawie efektywności, tak i polepszenie
efektywności będzie musiało być osiągane równocześ-

nie > wykonywaniem zadań HoScIowych. I to zgodnie
z ustalonymMermlnaml, ą nie przez ..nadganianie" w

ostatnich dekadach, miesiącach czy kwartałach.

Zadania nie są więc łatwe. Ich bardziej szczegóło-
wą listę zawiera wspomniany komentarz „Trybuny
Ludu" Można tu dodać, że ich wykonan e wymaffać
będzie nie tylko bardzo poważnego wysiłku organi-
zacyjnego, ale również przełamania wielu barier psy-
chologicznych. Przez wiele lat byliśmy przyzwyczaje-
ni do zrywów, do koncentrowania uwagi i wysiłku na

wycinkowych zadaniach. Obecnie musi to być dzla- .

łanie nie tylko bardziej systematyczne, uparte I cią-
głe, ale również bardziej kompleksowe, obejmujące
całokształt gospodarki 1 zachodzących w niej proce-

S°Cena czasu jest tak duża właśnie dlatego, że mu-

simy w krótkim okresie zrobić tak wiele na tak roż-

nych odcinkach. Ale przecież spieszy nam się, bo nie

chcemy odkładać wielu jeszcze niezaspokojonych po-
trzeb. bo mamy ambicję żyć — a więc i pracowac —

nie>gorzeJ, niż inni. •_
s.u

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

# Biuro Polityczne KC PZPR

rozpatrzyło propozycje Rządu i Cen-

tralnej Rady Związków Zawodo-

wych W SPRAWIE ZASAD TWO-
RZENIA I GOSPODAROWANIA
ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM SO-
CJALNYM I MIESZKANIOWYM.
We wszystkich zakładach pracy
tworzy się fundusz zakładowy i so-

cjalny. Propozycje przewidują po-
wszechne objęcie pracowników i ich

rodzi/n, rencistów i emerytów świad-
czeniami socjalnymi i mieszkanio-

wymi oraz wyróumanie w okresie
S-letnim dysproporcji w wysokości
posiadanych funduszy na te cele

pomiędzy poszczególnymi zakłada-
mi pracy. Gospodarowanie fundu-
szem socjalnym i mieszkamowym
powierzone zostało radom zakłado-

wym związków zawodowych i dy-
rekcjom przedsiębiorstw.

# Na kolejnym posiedzeniu, Pre-

zyaium Rządu DOKONAŁO OCENY
STANU REALIZACJI WĘZŁO-
WYCH TEMATU W BADAWCZO-
ROZWOJOWYCH ORAZ ZASTOSO-
WANIA ICH WYNIKÓW W PRAK-
TYCE GOSPODARCZEJ. Prezy-
dium Rządu rozpatrzyło WSTĘPNIE
ZAŁOZEN1A DŁUGOFALOWEGO
PROGRAMU ZWIĘKSZENIA PRO-
DUKCJI I SPOŻYCIA BIAŁKA —

do 1990 r. Z kolei ROZPATRZONO
PROJEKT UCHWAŁY RADY MINI-
STRÓW STWORZENIA ODPO-
WIEDNICH WARUNKÓW DO

DALSZEGO ZWIĘKSZENIA PRO-
DUKCJI JAŁOWIC NA POTRZEBY
KRAJOWE I NA EKSPORT, a także

przyśpieszenie wymiany bydła o

nisKiej produktywności. Prezydium
Rządu omówiło także KOMPLEKS
ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z

RACJONALIZACJĄ ZATRUDNIE-
NIA. Uznano, że działalność w tej

i(dpiedsinie po'.oinna koncentrować się
k na doskonaleniu i wdrażaniu do

praktyki przedsięwzięć głównie typu
'-ekonomicznego, zapewniających
ujawnianie rezerw w zatrudnieniu,

bardziej efektywne wykorzystanie
zasobów żywej pracy ludzkiej, a w

konsekwencji — sprzyjających wzro-

stowi wydajności pracy. Podkreślono

wagę prawidłowego programowania
zatrudnienia oraz ulepszania orga-
nizacji pracy, m. in. poprzez podno-
szenie współczynnika zmianowości
i poprawę kwalifikacji.

# Rząd traktuje STAŁĄ POPRA-

WĘ ZAOPATRZENIA RYNKU W
TOWARY — jako kluczowy pro-
blem gospodarczy — stwierdził
rzecznik prasowy rządu. Podejmo-
wane przez rząd wysiłki na rzecz

intensyfikacji produkcji towarów dla

rynku wewnętrznego spotykają się
ze zrozumieniem ze strony kierow-
nictw i załóg większości zakładów

przemysłowych. Niektóre jednak za-

kłady wykazują zaległości w dosta-
wach do handlu towarów, których
niedobory odczuwane są na rynku,
nie wywiązują się należycie z przy-
jętych na siebie zobowiązań zarówno

ilościowych, jak i dotyczących asor-

tymentu oraz jakości, z niedostatecz-

ną energią podejmują produkcję ar-

tykułów zaoferowanych handlowi,
bądź też dostarczają wyroby, których
walory użytkowe i estetyczne od-

biegają od zamówień handlu. Nie

osądzając nikogo, bez wniknięcia w

przyczyny zaistniałych zaległości i

opóźnień w dostawach, ani też nie

pomniejszając trudności, jakie mogą
napotykać niektóre zakłady w rea-

lizacji planów — rząd uważa za ko-
nieczne podjęcie przez producentów
wszelkich niezbędnych kroków, aby
zapewnić rytmiczną i pełną realiza-

cję planowych zadań wytwórczych i
dostaw na rynek w 1974, a także wy-
równanie niedoborów powstałych z

tytułu niewykonywania płanów bież.
roku. Rząd oczekuje, że szybkie i

pełne wykonanie zaleceń uwidoczni

się w odczuwalnym przyroście pro-
dukcji artykułów rynkowych w oj
statnićh miesiącach bież. roku i w

całym roku przyszłym.

# SEJMOWA KOMISJA PRAS-
CY I SPRAW SOCJALNYCH Oce-
niła stan realizacji ustawy o BHP

oraz uchwał rządu dotyczących po-
prawy warunków pracy. PRZED-
MIOTEM WSPÓLNYCH OBRAD
SEJMOWYCH KOMISJI HANDLU
ZAGRANICZNEGO I PRZEMYSŁU
LEKKIEGO było omówienie aktu-

ałnego stanu i perspektyw rozwoju
eksportu wyrobów przemysłu lekkie-

go. Problemy rozpowszechniania
prasy i książki oraz rozwoju bazy
księgarskiej były tematem posiedze-
nia SEJMOWEJ KOMISJI KULTU-
RY. KOMISJA DROBNEJ WY-
TWÓRCZOŚCI, SPÓŁDZIELCZO-
ŚCI PRACY I RZEMIOSŁA oma-

wiała rozwój usług dla ludności

pozostających w gestii resortu han-
dlu wewnętrznego i usług.

• REALIZACJA POSTANO-
WIEŃ I KRAJOWEJ KONFEREN-
CJI PZPR wiąże się nierozerwalnie
z podniesieniem jakości pracy każ-

dego przedsiębiorstwa, każdego
członka załogi. W wielu zakładach
właśnie lepsza jakość pracy uznana

została jako podstawa wyższych wy-
ników gospodarczych. GÓRNICY
ODDZIAŁU G-32 KOPALNI MIE-
DZI „POLKOWICE", w ciągu ostat-

nich 27 dni, wydrążyli 385 m chodni-

ka, tj. dwukrotnie więcej niż średnio
w miesiącu. Osiągnięcie to stanowi

krajowy rekord w drążeniu wyrobisk
poziomych. ZAŁOGA HUTY „War-
SZAWA" POSTANOWIŁA WY-
KONAĆ W CIĄGU DWÓCH NAD-

CHODZĄCYCH LAT DODATKOWE
WYROBY ZE STALI JAKOŚCIO-
WEJ ZA MILIARD ZŁ. Umożliwi to

wielu zakładom przemysłu maszyno--
wego powiększenie produkcji na ry-
nek wewnętrzny ina eksport.
CHORZOWSKIE ZAKŁADY KOK-
SOCHEMICZNE „HAJDUK" przy-
stąpiły do produkcji nowych rozpu-
szczalników do lakierów dla samo-

chodów „Fiat 125 p" i „126 p".

ZAKŁADY^ CHŁODNICZE W POZ-
NANIU dostarczą w br. na rynek
4400 ton mrożonek mącznych i 4500
ton mrożonek warzywno-owocowych
Na sezon jesienno-zimowy przygo-
towano 16 nowości.

ZA GRANICĄ

• Z początku zachodnie kraje
konsumujące ropę naftową stały na

stanowisku, że ograniczenia w do-
stawach z krajów arabskich nie
stwarzają sytuacji kryzysowej. Zapa-
sy bowiem u głównych konsumen-
tów obliczano na trzymiesięczne zu-

życie. Większość państw nawoływała
tylko do oszczędnego zużycia tego
produktu, tylko w niektórych rozpo-
częto już racjonotuanie. Jedynie Ho-
landia musiała uciec się do drasty-
cznych środków zakazujących m. in.

używania samochodów prywatnych
w niedzielę. W wielu krajach zazna-

czył się wzrost cen, np. we Francji
cena nafty wzrosła o 8 proc., a olei

opałowych o 25 proc. O około 40 proc.
wzrosły ceny produktów naftowych
w Jugosławii. Pod koniec tygodnia
rozległy się głosy bardziej alarmi-

styczne, zwłaszcza że Kuwejt ma po-
dobno znacjonalizować wszystkie
przedsiębiorstwa wydobywcze. Wszy-
stkie kraje arabskie — jak ocenia
M1DDLE EAST ECONOMIC SUR-
VEY — ograniczyły swą produkcję
o około 4 min baryłek dziennie (do
16 min), co stwarza już niedobór 12

proc. w dostawach światowych, a

wobec embarga na eksport do Ho-
landii globalny import Europy Za-

chodniej może spaść o 20 proc. Na

tym samym poziomie ocenia się de-
ficyt USA. Dostawy dla Japonii są
już o 35 proc. niższe. Według ostat-
nich doniesień ministrowie 10 państw
arabskich (OAPEC) zadecydowali o

zmniejszeniu wydobycia ropy o jed-
ną czwartą w stosunku do paździer-
nika br. Większość krajów ma już
w pogotowiu plany ścisłego kontro-
lowania zużycia.

• Wenezuela podwyższyła cenę
ropy naftowej o 56 proc., do 7,27
dolara za baryłkę. Wenezuela za-

przeczyła oficjalnie, jakoby zamie-
rzała znacjonalizować zagraniczne

przedsiębiorstwa wydobywcze wcze-

śniej niż w 1983 r.

• Indonezja, która eksportuje ro-

pę naftową za około miliard dola-
rów, zapowiedziała, że wkrótce pod-
wyższy cenę sprzedaży tego produk-
tu o 20 proc.

• W związku z decyzją krajów
arabskich w sprawie zmniejszenia
dostaw ropy naftowej, w zachodniej
Europie rozlegają się głosy nawołu-

jące do podniesienia wydobycia węg-
la. HANS-HELMUT KUHNKE, prze-
wodniczący zachodnioniemyeckiego
Stowarzyszenia Przemysłu Węglo-
wego, skrytykował rządowy program
ograniczenia wydobycia węgla do 83
min ton w 1978 r. tuobec 102 min ton

wydobytych w 1972 r. DEREK EZRA,
przewodniczący brytyjskiej National
Coal Board, stwierdził, że „jest spra-
wą zasadniczą, aby polityka energe-
tyczna, będąca obecnie w kompeten-
cji władz EWG, oparta była na mak-
symalnym użyciu własnych źródeł

energetycznych, tzw. głównie węgla".

•I W NRD w ciągu trzech kwar-
tałów br. dochód narodowy wzrósł
o 6 proc., produkcja przemysłowa —

o 8 proc., wydajność pracy — o 7

proc., dochody pieniężne ludności —

o 5,7 proc., obroty handlu detalicz-

nego artykułami spożywczymi i luk-

susowymi — o 4 proc., a przemysło-
wym — o 10,4 proc.

D 15 proc. wyrobów czechosło-

wackiego przemysłu jest na świato-

wym poziomie, 74 proc. ma znak ja-
kości, 9 proc. nie odpowiada śred-
niemu standardowi, a 2 proc. nie na-

daje się do obrotu towarowego —

stwierdził LADISLAV SZUPKA, mi-
nister postępu technicznego i inwe-

stycji CSRS.

B Ocenia się, że w tym roku re-

zerwy dewizowe Jugosławii znacznie

wzrosną. Rezerwy te w Banku Naro-

dowym osiągną 1 550 min dolarów,
zaś w bankach handlowych 1 770 min
dolarów wobec 850 min dolarów w

ub. roku. Tak znaczny wzrost moż-

liwy jest przede wszystkim dzięki 22

proc. wzrostowi eksportu, którego
wartość wyniesie 2 730 min dolarów.

Wpływy z turystyki ukształtują stę
na poziomi* 640 «te dolarów, za i

oszczędność dewizowa robotników

jugosłowiańskich zatrudnionych w

krajach kapitalistycznych, lokowane
w bankach jugosłowiańskich, osiąg-
ną 1,4 mld dolarów.

• Premierzy krajów skandynaw-
skich — uczestniczący w posiedzeniu
Rady Nordyckiej w Sztokholmie —

wypowiedzieli się pozytywnie na te-
mat nawiązania współpracy z RWPG.

• Organ Wykonawczy Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego
rozważa możliwość przyjęcia ChRL
do tej organizacji. Prasa zachodnia

podaje, że Chiny zgłosiły także swój
akces do Banku Światowego.

• Agencja Associated Press poda-
je, że eksport USA do krajów socja-
listycznych (wraz z ChRL) zamknie

się w bieżącym roku kwotą 2,5—2,9
mld dolarów, podczas gdy import
wyniesie 500—550 min doi. (w 1972 r.

— 878 min i 354 min).
• „Na froncie cen nie ma przer-

wania ognia" — pisze prasa paryska.
W ciągu ostatnich dwunastu miesię-
cy (d,o końca września br.) ceny de-
taliczne zwiększyły się we Francji
o 7,9 proc., w tym ceny żywności —

0 10,7 proc. VALERY GISCARD
d'ESTAING, minister gospodarki
1 finansów, ośułiadczyl, że do końca
roku sytuacja nie ulegnie poprawie
i w związku z tym nie wykluczył
możliwośći zablokowania cen i płac.
Wszystkie ugrupowania lewicowe,
związki zawodowe i FPK wypowia-
dają się za podjęciem szerokiej ak-

cji w związku z postępującą inflacją
i groźbą zamrożenia plac.

• Tegoroczne zbiory soi ocenia się
w USA na 1,6 mld buszli (wzrost
0 24 proc. w stosunku do 1972 r.).
Cała produkcja światowa ma osiąg-
nąć 2,1 mld buszli (wzrost o 22 proc.) .

Ten luzrost uzyskano nie tylko dzię-
ki sprzyjającym warunkom atmosfe-
rycznym, ale także w wyniku po-
większenia się areału upraw o 15

proc., co podyktowane jest stale ro-

snącym zapotrzebowaniem, a więc
1 korzystnymi cenami na tę bogatą
w proteiny roślinę.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Do krojenia kotletów

Jedna z firm duńskich produkuje bar-
dzo wydajne krajarki, służące do kro-
jenia np. schabu z kostką. Po załado-
waniu do komory o długości 650 lub
750 mm mięso jest automatycznie prze-
suwane i krajane — bez odpadów —

na kotlety o grubości 28 mm. Maszyna
wykonana ze stali kwasoodpornej, wy-
posażona w specjalny stół, w ciągu
minuty kroi 180 kotletów. (Interpress)

Tachograf samochodowy
W przypadku samochodów wyposażo-

nych w typowe prędkościomierze z

miernikiem chwilowej prędkości i dro-
gomierzem, kontrola eksploatacji pojaz-
dów prowadzona jest wyłącznie na

podstawie zapisów w kartach drogo-
wych, w których podaje się przebiegi
samochodów odnotowane na podstawie
drogomierza. Ten sposób kontroli nie
daje jednakże pełnego obrazu warun-

ków użytkowania pojazdu, ponieważ nie
umożliwia mp. ścisłego ustalenia czasu

jazdy i postojów, drogi, jaką pojazd
przebył w określonym czasie, prze-
ciętnych prędkości na poszczególnych
odcinkach trasy. Przyrządem umożli-
wiającym otrzymywanie tych wszyst-
kich danych jest tachograf samochodo-
wy produkowany przez Zakłady Me-
chanizmów Precyzyjnych PREZAM w

Łodzi. Umożliwia on rejestrację takich
parametrów jazdy jak: chwilowa pręd-
kość, przebyta droga, czas jazdy i po-
stoje, zmiany kierowców. Ponadto jest
on wyposażony w urządzenie sygnali-
zuince przekroczenie wyznaczonej dla
pojazdu prędkości maksymalnej. (PT
nj 38/73)

Laboratoria językowe
'

Naczelna Organizacja Techniczna pla-
nuje w tym roku wyposażenie więk-
szości wojewódzkich „Domów Techni-
ka" w nowoczesne laboratoria do nau-

ki języków obcych. Ostatnio takie la-
boratoria otrzymały Ośrodki Szkolenia
NOT w Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławiu.
Przewiduje się m. in. zakupienie dal-
szych 10 małych przenośnych labora-
toriów norweskich, przydatnych szcze-

gólnie w tych ośrodkach, w których ze

względu na trudności lokalowe nie moż-
na wydzielić pomieszczeń dydaktycz-
nych wyłącznie do nauki języków
obcych. (PAP)

Podziemne źródła energii
W Stanach Zjednoczonych, po niemal

całkowitym wyczerpaniu złóż gazu
ziemnego, koncentruje się obecnie uwa-

gę na eksploatacji bogatych zasobów
energii geotermicznej w południowej
Kalifornii. Podejmuje się liczne wier-
cenia i badania w celu udostępnienia
podziemnych źródeł gorącej wody i pa-
ry. Dotychczasowe doświadczenia wska-
zują na duże możliwości zastosowania
energii ceplnej gorących źródeł do wy-
twarzania energii elektrycznej. Mimo
wielu komplikacji technicznych budowa
elektrowni geotermicznych i ich eks-
ploatacja są znacznie tańsze w porów-
naniu z kosztem budowy i eksploatacji
elektrowni paliwowej lub jądrowej. (In-
terpress)

Nowoczesna chlewnia

Duża chlewnia M-15, powstała w In-
stytucie Mechanizacji 1 Elektryfikacji
Rolnictwa. Nowoczesność tego obiektu
polega na umiejętnym połączeniu
funkcji budynku inwentarskiego, które
można zmieniać w zależności od po-
trzeb, oraz na zastosowaniu lekkich,
prostych w montażu elementów budo-
wlanych, które nadto wytwarza się z

łatwościa nawet w małych zakładach.
Do budowy stosuje się trzy rodzaje ele-
mentów prefabrykowanych: słupy, pły-
ty ścienne oraz elementy narożne.
Wszystkie elementy sa skręcane śruba-
mi 1 uszczelniane plastykowymi wkręt-

kami. wszystkie prace są wykonywane
„na sucho" tzn. bez użycia zaprawy
itp. Dużą chlewnię o wymiarach 22,5
na 12,5 m stawia jedna brygada robo-
cza w ciągu 48 godzin efektywnej pra-
cy. Koszt obiektu przeznaczonego do
hodowli trzody (37 stanowisk plus urzą-
dzenia mechaniczne do karmienia, usu-

wania nawozu oraz inne wyposażenie)
wyniósł 1 min 200 tys. złotych. Pro-
jektanci i producenci twierdza, że przy
masowej produkcji kilku tysięcy takich
obiektów rocznie, koszty mogą być ob-
niżone o około 40 proc. (PT nr 39/73)

Przeciw komputerowym szpiegom
Szpiegostwo komputerowe osiągnęło

już rozmiary wywołujące poważne za-

niepokojenie potentatów przemysłowych
korzystajacyh z usług elektronicznych
maszyn. Ostatnio firma Lewis Seciirity
wystąpiła o patent na nowe elektro-
niczne urządzenie zabezpieczające, prze-
znaczone głównie dla ośrodków infor-
matycznych. Chronione pomieszczenie
jest wyposażone w fotoelektryczny
czujnik wywołujący automatyczny alarm
przy wchodzeniu jakiejkolwiek osoby.
Pracownicy Ośrodka i osoby uprawnio-
ne do wchodzenia na jego teren wy-
posażeni sa w spec.ialny miniaturowy
nadajnik radiowy emitujący sygnał anu-

lujący alarm. Częstotliwość pracy tyra
nadajników może być zmieniana w do-
wolnym czasie na żądanie kierownic-
twa ośrodka komputerowego. W ten
sposób przedostanie sie osóh niepowo-
łanych na teren chronione®» obiektu
staje się praktycznie niemożliwe. (PAP)

Komputer - tłumaczem

Jedna z amerykańskch firm specja-
listycznych otrzymała zamówienie na

sumę czterech milionów dolarów na

opracowanie metody tłumaczenia za

pomocą komputerów tekstów angiel-
skich na język rosyjski. Prace dotyczą
w szczególności terminów fachowych
z zakresu metalurgii dla konstruktorów

samochodowych zatrudnionych w ra-

dzieckiej fabryce samochodów ciężaro-
wych nad rzeką Kamą. (WiT)

„Pancerne" baterie

Produkowane przez największy za-

kład Rzeszowszczyzny, hutę Stalowa
Wola w różnorodnych wersjach aku-
mulatorowe wózki podnośnikowe 1 piat-
formowe używane powszechnie jako
tzw. środki małego transportu — otrzy-
mały nowe, rewelacyjne źródło napędu
— baterie tzw. pancerne. Zespól kon-
struktorów ze Stalowej Woli — Bogu-
sław Srarama. Adam Koutvra i Zbi-

gniew Popielański — doszedł do wniosku,
że masa kumulująca prąd w bąteriach,
zamiast na dotychczasowej „kratow-
nicy" — winna być umieszczona w spe-
cjalnym szczelnym „pancerzn" z two-
rzywa sztucznego (co przeciwdziała
m. in. wykruszaniu się i wypadaniu
owej masy). Taka bateria wytrzymuje
w chwili obecnej minimum 1 000 cykli
ładowania — rozładowania, tzn. powin-
na wystarczyć na ok. 4 lata eksploata-
cji. (PAP)

Truskawki można kosić

Truskawki, które można kosić, zapre-
zentowano ostatnio w zakładzie do-
świadczalnym izby rolniczej w Nadre-
nii. Owoce tej odmiany rosną nie pod
liśćmi, blisko ziemi, lecz na krzaku
pnna>I liśćmi w odległości około 20 cm

od grantu. Umożliwia to po raz pierw-
szy mechanizację zbioru. (DaD)

Tunel za 10 mld franków

Tunel pod kanałem La Manche będzie
wydrążony w pokładach kredy błękit-
nej o niskim wskaźniku przepuszczal-
ności wody. Dotychczas przeprowadzo-
no ponad sto wierceń, majacych na

celu ustalenie położenia i grubości te]
warstwy. Tunel przebiegać bedzie na

głębokości 38 m pod poziomem morza

trzeba ciągami. Pociągi przebiegać bę-
dą dwoma ciągami jednokierunkowy-
mi. Trzeci służyć będzie ekipom kon-
serwacyjnym oraz ma stanowić zabez-
pieczenie ratunkowe. Przewiduje się,
że prace przy wykopach postępować
będą z szybkością 800 m na miesiąc.
Jako materiału utwardzającego używać
się będzie specjalnego betonu, który
tężeje w ciągu kilku minut. Pierwszy
etap prac doświadczalnych i rozpoz-
nawczych trwać będzie ponad rok. Cały
tunel ma być gotowy w 1980 r., koszt
jego reaUzacji wyniesie prawie 10 mld
franków. (Le Monde 8873/73 — Wg PT)

Przeciw hałasom lotniczym
Do walki z uciążliwością hałasów

lotniczych przystąpiły władze rządowe
Szwajcarii, angażując do tego celu
wielu specjalistów w ośrodkach prze-
mysłowych i akademickich. Opraco-
wano i wprowadzono stacjonarne tłu-
miki dla poszczególnych tvp6w samo-

lotów. Wyniki tego przedsięwzięcia »ą
pomyślne. Dalszvm problemem jest
ustalenie kryteriów natężenia hałasów
przy podchodzeniu do ładowania i przy
starcie samolotów. Ustalono normy w

zależności od pory dnia, które są ściśle
kontrolowane i muszą być respekto-
wane przez kapitanów statków posz-
rzególnvch towarzystw lotniczych. (In-
terpress)

Totalna telekomunikacja
Japońska firma NTT (Nippon Tele-

graph and Telephone) opracowała sy-
stem „totalnej sieci telekomunikacyj-
nej" zdolnej do świadczenia nie tylko
usług telefonicznych, lecz również wi-
deotelefonicznych, transmisji danych I
telekopii. Właśnie w bież. roku odda-
wane są do eksploatacji dwie super-
nowoczesne centrale telefoniczne typu
D-10 w Tokio i w Osace. Są to duże
centrale elektroniczne przeznaczone do
pracy jako centrale miejskie, mie.lsko-
abonenckie, międzymiastowe, a także

jako komutatory łączy wideotelefonicz-
nych. (PAP)

Dysza Korta

Nazwa ta weszła do słownictwa tech-
nicznego nie tak dawno. Dysza Korta
jest to przymocowany na stałe do ka-
dłuba statku pierścień z blachy obej-
mujący śrubę okrętową, przez co po-
lepszona jest jej skuteczność działania
(sprawność). Pierwsza dysza pędna dla
VLCC (stątek do przewozu surowców)
była wyprodukowana przez norweską
firmę Strommen w 1970 r. Obecnie dy-
sze takie są produkowane na licencji
tej firmy przez dwie stocznie: japoń-
ską Kawasaki Heavy Industries i hisz-
pańską AstiUeros Espanioles. Dalsze
trzy statki z dyszami pędnymi zwodo-
wane byłv w staczni japońskiej. Ak -

tualnie realizowane jest zamówienie
na 21 dysz do statków o tonażacb od
130 tys. do 400 tys. ton nośności. (PT
nr 37/73)

Składane kierownice
Na rynku angielskim ukazało się kil-

ka marek samochodów wyposażonych
w klerowfllce o składanych kolumnach,
działające na zasadzie teleskopu. Cieszą
się one wśród nabywców dużą popu-
larnością. Jednak naukowcy z uniwer-
sytetu w Birmingham twierdzą, że skła-
dane kierownice nie zapewniana odpo-
wiedniego zabezpieczenia podczas wy-
padku. Badania wykazały, że pod
wpływem uderzenia klatka piersiowa
kierowcy może uderzyć nie w ugina-
jącą się, a w usztywnioną kierownicę.
Producenci samochodów twierdza, że
kierownice tele*>'"-<owe odpowiadają w

pełni wymaganiom bezpieczeństwa ru-

chu w Europie i USA. Jeden z rzłon-
ków gruny badawczej podkreślił, że
niebezpieczeństwo uszkodzenia klatki
piersiowej można »mniejszvć w przy-
r>a>«'«t 'e>'nnr»esn«,Fo stonowania pa**w
bezpieczeństwa. (The Times — wg PT)

żywocik gospodarczy
O W Chodzieży działa społeczny

komitet budowy krytej pływalni,
która ma stanąć wspólnym sump-
tem rady narodowej i tamtejszych
zakładów pracy. „Gazeta Poznańs-
ka" podała parametry zamierzanej
inwestycji: koszt 10 milionów zło-

tych, pojemność — 5 osób w wodzie
i 200 przyglądających się znad wo-

dy. W redakcji mamy wannę, która
mieści 5 osób, a kosztuje 500 zł. Róż-

nicę w kosztach i pojemności uczy-

nią więc nie ci, którzy się kąpią,
lecz ci, którzy poprawiać będą swą

kondycję fizyczną gapiąc się.
O W „Gazecie Olsztyńskiej" po-

wołano rubrykę „Listy do Prezesa",
gdzie zamieszcza się korespondencję
jaką otrzymuje prezes spółdzielni
,.Budown'ctwo". Wicedyrektor „Ar-
gedu" dziękuje za „pozytywne usto-

sunkowanie się" i „pozaplanowe wy-
konanie". Dyr. mgr K. Sołtysiak
przypomina o terminie wykonania
robót, zgadza się go przedłużyć, by
potem w następnym liście pisać: „Na
ręce ob. Prezesa składam wyrazy uz-

nania za nienaganną i pełną facho-
wych umiejętności pracę robotni-
ków..." „Wyrażam również uznanie
dla brygady hydraulików, którzy z

pełnym poświęceniem wykonywali
urządzenia klimatyzacyjne." Całość
stwarza wrażenie, że jak pracownicy
firmy budowlanej robią co do nich

należy, to chóry anielskie zaczynają
śpiewać.

O Oświadczenie kierowniczki skle-

pu „Telimena" w Olsstynie w odpo-
wiedzi na żale klientki, że kupione-
go w tej firmie sztucznego futra
żadna pralnia nie chce przyjąć do

czyszczenia: „Widzę w mieście inne

panie, które chodzą w brudnych i
wcale się nie skarżą."

0 Kawiarnia „Słoneczna"—By-
tów. Urszula S. wpisała do książki
zażaleń skargę, że kelnerki piją ka-

wę, zamiast podawać ją gościom, a

na stolikach brud — sterty nie-

sprzątniętych naczyń. W odpowie-
dzi, zamiast wyjaśnień czy przepro-
sin kierownik kawiarni nadesłał

wyrwaną z książki stronicę ze skar-

gą Urszuli S.. Pod wypowiedzią znaj-
duje się rezolucja bywalców kawiar-
ni potępiająca Urszulę S. i jej „wy-
górowane żądania". Tak oto urucho-

miony został wreszcie mechanizm

mającej dotychczas złą markę ka-

wiarnianej demokracji. Goście więk-
szością głosów uchwalać będą czy

jest brudno czy czysto i czy są nale-

życie obsługiwani.
# Ostatnimi laty brak na rynku

termosów. W sezonie ukazały się nad
morzem piękne termosy reklamowa-
ne jako produkt eksportowy i to nie
odrzut tylko nadwyżka. Zastanawia-
ło kupujących co się z tymi termo-
sami działo dotychczas, gdyż z na-

druku na opakowaniu wynika, że

wyprodukowano je dwa i pół roku
temu. Okazało się, że długo czekały
na naiwnych, ponieważ ciepła nie

trzymają i trzymać nie mogą, bo ma-

ją nakrętkę będącą dobrym prze-
wodnikiem ciepła, co jest sprzeczne
z ideą nadrzędną termosu. Produ-
cent: Huta Szklą.

# Dziennik „Wieczór" drukuje
ilustrowaną opowieść z Dzikiego Za-
chodu o porwaniu córki szeryfa, któ-

ra szczęśliwie wróciła do domu, co

kończy się pointą:
„Mary, córeczko, uciekłaś opraw-

com?
— Nie tatusiu, puścili mnie sami.

Chcieli tylko wiedzieć gdzie kupuję
swoje toalety. Powiedziałam, że w

Spółdzielczych Domach Handlowych
„Społem" WSS i PSS."

Uznajemy tę reklamę za trafną,
gdyż nic tak nie utrwala w pamię-
ci Czytelników nazw przedsię-
biorstw handlowych, jak ich samo-

ośmieszanie się.
# Przedmiotem bezwzględnej

krytyki prasowej był fakt, że w skle-

pie nr 16 przy ulicy Bohaterów Sta-

lingradu w Krakowie stał nieczyn-
ny młynek do kawy. Na krytykę za-

reagowało — i to właściwie — Kra-
kowskie Przedsiębiorstwo Handlu

Spożywczego „Wschód" informując,
że młynek był nieczynny „z powodu
wybicia łożyska". „Przedsiębiorstwo
nie posiadało przedmiotowego ło-

żyska..." do chwili ukazania się pu-
blikacji krytycznej. Świadomość ok-
reśla jednak byt młynka, gdyż po-
tem w ciągu jednego dnia: „Pomi-
mo trudności młynek został napra-

wiony..." Dyrekcja okazała równo-
cześnie dar przewidywania, gdyż nie

ograniczono się do uczynnienia,
młynka. „Równocześnie doręczono
personelowi wywieszkę, aby w ra-

zie ewentualnej awarii klienci byli
informowani o niesprawności młyn-
ka do mielenia kawy." Gruntowna

Informacja, będąca podstawą jaw-
ności życia, stanowi bowiem, co

sprawdzono, dobry ekwiwalent

szwankujących mechanizmów.
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ZBIORNIK WODNY

„PAKOŚĆ"
DUŻA SZANSA

DLA ROLNIĆTWA

Na piętrze pawilonu meblowego, gdzie przy ciasno

zastawionych stołach siedzieli naprzeciw siebie
przedstawiciele producentów i organizacji handlo-
wych, giośno było jak na perskim jarmarku. Wobec
deficytu mebli na rynku, producenci czuli się panami
sytuacji i próbowali dyktować warunki co do asorty-
mentu i terminów dostaw, handlowcy zaś, porzuciw-
szy dawną układność, zawzięcie wojowali o meble,
na które „poluje klient". W ogóle ofensywność han-
dlu była znamienną cechą XXXII Targów Krajowych.
Na licznych konferencjach prasowych wytwórcy
i handlowcy nie składali sobie nawzajem komple-
mentów, jak to dawniej bywało w zwyczaju, lecz
otwarcie wykładali wzajemne pretensje.,

BITWA
O TOWAR

TARGI KRAJOWE

„JESIEŃ 1973"

ZOFIA DŁUGOSZ

ATAKOWAŁ
przede wszystkim

handel. Widać było, że czuje on

za sobą nie tylko nacisk coraz

bardziej wymagającego rynku, lecz
stara się także wykorzystać mocne

oparcie, które stworzyła mu I Kra-

jowa Konferencja PZPR, uznając
szeroko rozumianą poprawę zaopat-
rzenia ludności za pierwszoplanowe
w najbliższych latach zadanie całej
gospodarki, a zwłaszcza przemysłu.

DU20, ALE MAŁO

Nie można, oczywiście, powiedzieć,
że przemysł tej potrzeby nie doce-

nia, czy nie stara się jej sprostać.
Na ostatnich Targach wystąpił on

z ofertą towarową większą niż kie-

dykolwiek przedtem, przedstawiają-
cą wartość 120 mld zł, czyli o ok.
czterdzieści procent wyższą w po-
równaniu do „Jesieni 1972".

Każda gałąź wytwórczości i każda

organizacja gospodarcza — od prze-

mysłu ciężkiego poczynając, a na

rzemiośle kończąc — przedstawiła
też w swojej ofercie znacznie więk-
szy odsetek artykułów nowych lub

udoskonalonych. Jest to znaczny po-

stęp w stosunku do tego co było,
ale niedostateczny w stosunku . do

potrzeb dzisiejszych, a zwłaszcza

przyszłorocznych, czyli tych właśnie,
którym ma sprostać w znacznej mie-
rze oferta zaprezentowana na Tar-

gach. Jakież są te potrzeby?
W bieżącym roku dynamika obro-

tów handlu jest o parę procent wyż-
sza w porównaniu do pierwotnie pla-
nowanej, ale zarazem niższa od tem-

pa wzrostu dochodów pieniężnych
ludności. Jak wielokrotnie, przy róż-

nych okazjach, pisaliśmy — udział

wydatków na zakup towarów i usług
w ogólnej sumie tzw. funduszu dy-
spozycyjnego (czyli pieniędzy, które
ludność ma do dyspozycji po wywią-
zaniu się z różnych obowiązkowych
płatności) maleje; podczas gdy w I

półroczu 1971 — 93 proc. tego fun-
duszu wydano właśnie na ten cel,
to w I półroczu 1973 roku — 88,2
proc. Stały i znaczny wzrost zaso-

bów pieniężnych obywateli, ozna-

czający min. odkładanie się popy-
tu, jest wyrazem zaufania do stabil-
ności sytuacji na rynku, wiary, iż

pojawią się na nim oczekiwane —

lepsze i nowocześniejsze artykuły.
Ale jest też zarazem pewnego ro-

dzaju czekiem kredytowym, który
pr/.emysł musi w przyszłości zreali-

zować, uwzględniając jednocześnie
zapowiedziany już dalszy wzrost si-

ły nabywczej w roku przyszłym.

Zadanie to spada przede wszy-
stkim na wytwórców przemysłowych
artykułów konsumpcyjnych. Wy-
raźny w ostatnim okresie wzrost

zainteresowania nabywców zakupa-
mi mebli, artykułów do wyposaże-
nia mieszkań, wyrobów przemysło-
wych trwałego użytku, a zc strony
wsi — maszyn, sprzętu rolniczego
i wyrobów służących mechanizacji
pracy w gospodarstwie wiejskim —

stwarza potencjalną szansę unowo-

cześnienia struktury konsumpcji,
osłabienia nacisku na rynek artyku-
łów żywnościowych. Oferta przemy-
słu zadecyduje, czy tę ze wszech-
miar pożądaną tendencję uda się
utrwalić i umocnić.

Zapewnienie odpowiedniego jej
poziomu jest zadaniem tym trudniej-
szym, że w wielu grupach asorty-
mentowych towarów trzeba więcej
niż oferują na przyszły rok dostaw-

cy, a zarazem, że muszą to być to-

wary o wyższych walorach użytko-
wych — nowocześniejsze, bardziej
niezawodne, estetyczne, modne. Na-
cisk na ilościowy wzrost produkcji
nie bywał u nas dotąd sprzymierzeń-
cem podnoszenia jej jakości, prze-
ciwnie — stwarzał niebezpieczeństwo
wytwarzania byle czego i byle jak.
Do tego zaś nie wolno dopuście.

StruKtura i jakość przemysłowej
oferty mają bardzo silny związek z

możliwością zaspokajania ilościo-

wych potrzeb rynku. Wytwarzając
towary nie trafiające w zaintereso-
wania nabywców, marnuje się ma-

teriał i pracę, a zarazem uszczupla
nieraz podaż tych artykułów, na któ-

rych klientom zależy najbardziej. Po-
dobne są skutki partaczenia wyro-
bów. Jeśli wskutek reklamacji klien-
ta trzeba w świeżo nabytej przez

niego lodówce wymienić agregat
chłodniczy, uniemożliwia to wypro-
dukowanie następnej lodówki, na któ-

rą czeka inna rodzina. A niedobór
lodówek z krajowego przemysłu wy-
niesie w przyszłym roku — według
szacunku „Argedu" — ok. 150 tys.
sztuk. Lodówka jest tu oczywiście
symbolicznym przykładem, który
można odnieść do wszystkich poszu-

kiwanych wyrobów trwałego użytku.

W KOLEJCE PO NOWOŚCI

Prezentowane na Targach ekspo-
zycje poszczególnych przemysłów
mogą budzić różne zastrzeżenia, dla
handlu jednak najważniejsze jest,
aby udane wzory rozmnożyły się i

znalazły w sklepach, nie ulegając po
drodze metamorfozie, na ogół wcale
nie cudownej. Jak zaś uczy doświad-
czenia — jest tb niebezpieczeństwo
całkiem realne. Na konferencji pra-

sowej w Zjednoczeniu Przemysłu
Odzieżowego kolega z Lublina przy-

sięgał, że takich wzorów, jakie ma

on okazję podziwiać co roku na Tar-

gach, mieszkańcy tego miasta na

oczy nie widzieli. W innych miastach
też z rzadka mamy to/szczęście.

Niestety, obecne Targi nie były
zapowiedzią zdecydowanego prze-
łomu w tej dziedzinie. Autentyczne,
atrakcyjne nowości producenci ofe-
rowali w dawkach o wiele za skrom-

nych w stosunku do potrzeb. Nie-

którzy próbowali to nawet uzasad-
niać troską o klienta.

— Handel — twierdzili przedsta-
wiciele przemysłu odzieżowego —

chciałby wszystkich umundurować.
Jak się przypnie do jakiegoś jedne-
go wzoru, to żąda powielenia go w

dziesiątkach tysięcy sztuk. A my
chcemy urozmaicać naszą ofertę,
prezentujemy wiele wzorów w krót-
kich seriach...

W istocie ów „bogaty wybór" skła-
da się z niewielkich ilości modeli

atrakcyjnych i znacznie większej —

mniej udanych, czyli właściwie nie

jest wyborem. Kto wśród handlow-
ców mocniejszy, czy szybszy —

chwyta oczywiście te pierwsze. Po-
zostali dobijają się o zwiększenie
serii,. żeby starczyło trochę i dla

nich, ale najczęściej odchodzą z

kwitkiem. Rezultaty widać potem
w sklepach, w których dobre wzo-

ry giną w masie szarzyzny. Han-

dlowcy dokonujący zamówień
w przemyśle w niejednym się zapew-
ne mylą, żądając jednakże znaczne-

go wydłużenia serii najlepszych mo-

deli — wiernie odzwierciedlają po-
trzeby rynku.

Przemysł odzieżowy zapowiada
zerwanie z podziałem produkcji na

„eksportową" i „krajową". Na ra-

zie 20 proc. jego targowej oferty
stanowią modele wystawione po-
przednio na Międzynarodowych Tar-

gach Konsumpcyjnych „Takon 73" .

Dobre i'to, ale handel replikuje, że

dopiero 70 proc. całości produkcji
w dobrym wykonaniu i modnej czy-
niłoby wiosnę na półkach sklepo-
wych.

Nie mniejsze różnice między za-

potrzebowaniem a podażą towarów

nowych lub ulepszonych występują
w innych grupach wyrobów. FRAN-
CISZEK ŁOS, wiceprezes Zarządu
ZSS „Społem" — organizacji, o któ-

rej sariii producenci z uznaniem mó-

wią, że „wie, czego chce" — oświad-

czył dziennikarzom:

Mamy duże trudności z realizacją
starannie przygotowanego programu
kontraktacji towarów na rok przy-,
szły. Jeśli chodzi o nowe wyroby
przemysłu spożywczego, możemy na

razie liczyć na setki ton, potrzebu-
jemy zaś tysięcy. Zamówienia na

konserwy i filety z ryb zrealizuje-
my w 40, 50, 60 procentach — za-

leżnie od rodzaju. Nie zadowala nas

oferta przemysłu dziewiarskiego: ab-
solutnie niedostateczna jest podaż
swetrów rozpinanych z anilany, wy-
robów z anilany puszystej dla dzie-

ci, bluzek i swetrów bóucle i mo-

hairowych. Stwierdzamy przy tym,
że wyroby dziewiarskie drobnej wy-
twórczości są lepsze niż przemysłu
kluczowego, choć ten ostatni otrzy-
mał nierównie większe środki na

inwestycje. Przemysł wełniany usi-

łuje lansować sprzedaż tkanin'

zgrzebnych; chętnie byśmy je kupo-
wali, gdyby'nie były szarobure, lecz

miały żywsze, czyste kolory, cie-
kawsze wzornictwo; Z przemysłu
maszynowego — prócz gramofonów
— potrzebujemy praktycznie wszy-
stkiego więcej, niż możemy otrzy-
mać.

Nawiasem mówiąc, dla uzupełnie-
nia luk w zaopatrzeniu swoich skle-

pów, „Społem" podjęło energiczną'
akcję zmierzającą do wymiany nad-

wyżek towarowych z organizacjami
spółdzielczymi 9 krajów. „Społem"
wyróżnia się w tym roku w handlu

uspołecznionym najwyższą dynami-
ką detalicznej sprzedaży towarów.

Wyprżśdza ona o 6-T7 pićc. 'dyna-
miką przyrostu zapasów, co' zaCzyna
być'Zjawiskiem niepokojącym.

Przytoczone wyżej uwagi o rysu-
jących się na rok przyszły trudno-
ściach w zbilansowaniu podaży i

popytu w społemowskich sklepach
wymownie świadczą, jak. celowa i

niezbędna jest prowadzona obecnie

przez instancje i organizacje partyj-
ne mobilizacja załóg do zwiększenia
i podniesienia poziomu produkcji
rynkowej.

W DZIESIĄTKĘ LUB W ...PŁOT

Targi są nie tylko miejscem kon-

traktacji towarów i obrazem postępu
osiągniętego w produkcji. Liczne

spotkania przedstawicieli przemy-
słu.i handlu z dzienikarzami

pozwalają też wyrobić sobie pew-
ne pojęcie o tym, jak producenci
rozumieją potrzeby rynku, co chcą
osiągnąć, jakie koncepcje' przyświe-
cają ich polityce inwestycyjnej, in-

nowacyjnej.
Ną obecnych Targach najbardziej

trafiła mi do przekonania koncep-
cja rynkowej oferty przemysłu cięż-
kiego, a konkretnie dwóch jego zjed-
noczeń: Przemysłu Wyrobów Meta-

lowych w Krakowie i Przemysłu
Wyrobów Odlewniczych W Radomiu.
Resort ten wziął „rozwód" z prze-
mysłem maszynowym i po raz pier-
wszy wystąpił na Targach z osobną
ekspozycją. Nie chodzi mi jednakże o

dokładne wyliczenie, co się w tej eks-

pozycji znalazło, jaka jest jakość i
niezawodność tych wyrobów, ale wła-
śnie o sposób mydlenia: ną temat ak-

tualnych i przyszłych potrzeb rynku,
oceny ich hierarchii oraz dostoso-

wywania podaży do możliwości róż-

nych grup dochodowych ludności.

Otóż przemysł ciężki, produkując
dobre lodówki „Silesia" (w przysz-

łym roku dostarczy, ich o 13 proc.

więqe.i , podczas gdy wiodące w tej
dziedzinie Zjednoczenie' Przemysłu
Precyzyjnego „Predóm" zwiększy
dostawy tylko o 7 proc.), wprowa-

dzając coraz nowe typy kuchni ga-
zowych i gazowo-elektrycznych, pie-
ców grzejnych, zlewozmywaków nie-

rdzewnych i kolorowych wanien —

wziął się jednocześnie za rozwiązy-
wanie spraw dla ludzi bardzo doku-

czliwych, ale dla przemysłu mało

efektownych; postanowił zaopatrzyć
rynek \y dostateczną ilość łańcu-

chów, śrub i nakrętek, podjął pro-

dukcję filtrów, które - umieszczone

zmyślnie w instalacji wodocie.gowej,
zapewnią czystą wodę w naszych
domach, oraz przystąpił do wytwa-
rzania specjalnego urządzenia, które

uciszy w nich warczące, jęczące i

wzdybhające krany tudzież przewo-

dy kanalizacyjne. Dostrzeżono rów-
nież w tym przemyśle, jak bardzo

wyrośliśmy już z posługiwania się
w stołówkach i barach okropny-
mi — przeważnie wyszczerbiony-
mi — aluminiowymi sztućcami. Nie-

bawem przemysł dostarczy nowych
— ładniejszych i trwalszych.

Trafia mi również do przekona-
nia stosowana w tym przemyśle po-
lityka cen na wyroby. Np. ceny
kuchni gazowych mają rozpiętość od
2500 do 4750 zł, a zróżnicowanie to

znajduje wyraźnie dostrzegalne uza-

sadnienie w użytkowych walorach

poszczególnych typów kuchni.

Być może oferta przemysłu cięż-
kiego podobała mi się szczególnie na

tle tych, w których albo żadnej kon-

cepcji nie było widać, albo — dość

zaskakujące. Zjednoczenie Przemy-
słu Precyzyjnego „Predom" wysta-
wiło np. na Targach przewoźny do-
mek na kółkach: pokój, malutka ku-
chenka i bardzo wytworna łazienka.
Cena — 240 tys. zł. Domek można

przewozić traktorem (waży 3,5 tony)
znad morza w góry — wedle upo-
dobania. Ale dyrektor Zjednoczenia
dostrzega dlań nie tylko takie za-

stosowanie. Jego zdaniem domek na

kółkach może pomóc w rozwiązy-
waniu problemu mieszkaniowego,
służyć młodym małżeństwom i eme-

rytom (!), a także stanowić wygodną
kwaterę dla ludzi pracujących w de-

legacji, z dala od własnego domu.
Pod warunkiem — zastrzega dyrek-
tor MIELOCH — że lokator kupo-
wałby go za własne, a nie pracodaw-
cy pieniądze, bo taką kwaterę trze-
ba szanować...

Obawiam się, że koncepcje dyrek-
tora MIELOCHA krążą gdzieś w re-

jonach bardzo odległych od naszej
szerokości nie tyle geograficznej, co

dochodowej.

CZAS MYŚLENIA

Sporo innych przykładów wskazu-

je, że część wytwórców niewielkie
ma jeszcze pojęcie o tym, jak trafić
z produkcją w rzeczywiste potrze-
by rynku. Oczywiście, w tej dzie-
dzinie istotną rolę ma do spełnienia
handel; wywiązuje się też z niej co-

raz lepiej, organizując co rusz no-

we konkursy i ekspozycje, mające
inspirować przemysł do wytwarzania
nowych produktów potrzebnych
konsumentom. Wspiera go w tych
poczynaniach prasa, a coraz czę-
ściej także różne organizacje społe-
czne. Na ostatnich Targach wysta-
wę sprzętu poszukiwanego bezskute-
cznie przez turystów — lekkich ple-
caków. namiotów, nosideł na plecy,
itp. — zorganizowało PTTK.

I przemysł ma iednak w tym za-

kresie określone obowiązki, które co-

raz pilniej domagają się podjęcia.
Tylko producenci, dysponujący zap-
leczem naukowo-badawczym mogą
określić, jak robić najlepszy z punk-
ktu widzenia rynku użytek z nowych
technologii, znajdować właściwe za-

stosowanie dla nowych materiałów,
prawidłowo określać relacje między
kosztami produkcji określonego wy-
robu a jego walorami użytkowymi,
funkcją i trwałością.

We wszystkich tych kwestiach pa-
nuje zaś na razie spore zamieszanie.

Wymownym tego przykładem są wy-
niki klasyfikacji wzorów przezna-
czonych na specjalną ekspozycję
targową pod hasłem „Wszystko dla
dziecka". Oceny wzorów dokonywa-
ło grono fachowców, m.in. z Insty-
tutu Matki i Dziecka. Zdyskwalifi-
kowali oni aż 500 propozycji wzor-

cowych, w których dostrzegli istotne

wady z punktu widzenia celów i

funkcji użytkowych, jakim te wyro-
by miały służyć.

Z podobnych przykładów niepo-
radności różnych przemysłów w

kształtowaniu naprawdę dobrej i od-

powiadającej potrzebom oferty ryn-
kowej można by złożyć cały następ-
ny artykuł; będziemy też do nich

sięgali coraz częściej.
W zwierciadle Targów wyraźnie wi-

dać, że przez pokonywanie tej nie-

poradności można wyzwolić dużą
część bardziej złożonych rezerw, po
które trzeba obecnie sięgać, aby za-

pewnić odpowiedni do wzrastają-
cych potrzeb i aspiracji społecznych
wzrost produkcji rynkowej, polep-
szenie jej jakości, obniżenie kosztów,
a zarazem ogólną poprawę efektyw-
ności gospodarowania. Zadanie to

muszą przede wszystkim podjąć: za-

plecze badawcze, służby techniczne
i ekonomiczne zakładów i zjedno-
czeń. Dla wyzwolenia tego rodzaju
rezerw nie wystarczy wzmożony wy-
siłek bezpośrednich wytwórców: ich

pracą dla rynku trzeba tak pokiero-
wać, aby dawała efekty, których
sami oczekują jako konsumenci.

OD
WIELU lat lęlnlała kohcei>-

cja zbudowania zbiornika re-

tencyjnego na jeziorach pako-
skim i bronisławskim w pow. ino-

wrocławskim,. woj. bydgoskiego. W

realizacji- tego przedsięwzięcia sta-

wały na przeszkodzie względy prze-
de wszystkim finansowe — niedobór
środków finansowych, które w pier-
wszej kolejności trzeba było prze-
znaczyć na inne, bardziej ważne i

potrzebne inwestycje. Decyzja o

zmagazynowaniu wód podjęta zo-

stała jednak jeszcze nie za późno,
a co najważniejsze — jest ona. ko-

rzystna dla przemysłu, a zwłaszcza

rolnictwa, ponieważ umożliwia uru-

chomienie rezerw tkwiących przede
wszystkim w trwałych użytkach Zie-

lonych położonych wzdłuż biegu
rzeki Noteci w woj. bydgoskim i

poznańskim.
Potrzeba retencji wodnej na taką

skalę zdeterminowana została specy-

ficznymi stosunkami wodnymi w

tym rejonie. Zlewnia Górnej Noteci

należy do obszarów najuboższych w

wodę — charakteryzuje się najniż-
szymi opadami atmosferycznymi w

Polsce (460—500 mm). W latach o

małych opadach skutki braku Wody
dotkliwe odczuwała zarówno żeglu-
ga, jak i gospodarka, przemysłowa.
Z kolei z uwagi na małą przepusto-
wość Kanału Górno-Noteckiego wo-

dy wiosenne oraz z tzw. świętojanek,
wychodziły z brzegów Starej Noteci

powodując zalewanie łąk w okoli-

cach wsi: Ludziska, Władysławowa,
Rud, Rynarzewa, Żurczyna, Turu,
Brzózek, Samoklęsk i Chobielina. Je-

dyną drogą wyjścia i radykalnej po-

prawy istniejących warunków wod-

nych było podjęcie budowy zbiorni-

ka wodnego oraz regulacji ponad
22 km odcinka Starej Noteci:

Realizaeja projektu, budowy zbior-
nika pozwoli ;na zdgwarSntoWjajiie,
odpowiedniej Ilości wody dlaŁ< po-
trzeb różnych gałęzi gospodarki na-

rodowej. Uzyskane wody przez
resort rolnictwa wykorzystane zosta-

ną do nawodnień około 13.300 ha

trwałych użytków zielonych w roku
średnio suchym lub 15.400 , ha w

latach średnio wilgotnych. Przy
czym zastosowane zostaną wszystkie
dostępne metody sztucznego

' nawil-

pocania użytków rolnych, a więc
deszczowanie, zalewy powierzchnio-
we oraz w szerokim zakresie pbd-
sięki.

Dzięki spiętrzeniu wód jezioro pa-

koskie połączy się z sąsiednim bro-

nisławskim 1 utworzy zbiornik, a

więc dotychczasowe lustro wody o-

bydwu jezior zwiększy się o około

500 ha. Retencja powstanie na sku-

tek przechwycenia wód płynących
Notecią Zachodnią, której bieg pro-

wadzi przez wyżej wspomniane na-

turalne zbiorniki — da to jednak
zaledwie trzecią część potrzebnej do

zmagazynowania wody. Podstawowa

natomiast ilość wody zostanie prze-

rzucona z właściwego koryta rzeki

Noteci kanałem doprowadzającym
poprzez hydrowęzeł.

Przewiduje się napełnianie zbior-
nika w okresie od pierwszego wrze-

śnia do końca maja, natomiast zrzuty
odbywać się będą od początku czer-

wca do końca sierpnia, a więc w ok-
resie najbardziej potrzebnym rolni-
ctwu i żegludze.

Zaawansowanie prac przy budo-

wie zbiornika jest duże i wszystko
wskazuje, że oddanie inwestycji do

eksploatacji nastąpi w przewidywa-
nym terminie, tj. w sierpniu 1074 r.

Wykonano już kanał doprowadzają-
cy, bardzo zaawansowana jest bu-

dowa hydrowęzła, a w końcowej fa-

zie wykonawstwa znajduje się zapo-

ra czołowa i boczna. Nie rozpoczęto
natomiast robót mostowych, ponie-
waż brak jest wykonawcy, i wszy-

stko przemawia za tym, że to zada-

nie trzeba będzie wyłączyć z przed-
sięwzięcia i zrealizować w latach

przyszłych.

Rozważania na temat „Pakoskiej
Retencji", nie byłyby pełne, o ile

pominięto by dość istotny szczegół
związany z samym zbiornikiem.

Chodzi mianowicie o to, że budowa

ta posiada pewną zasadniczą wadę
— w stopniu czołowym nie przewi-
dziano na obecnym etapie wykona-
nia śluzy. Z faktu tego wynika sze-

reg ujemnych skutków natury eko-

nomiczno-gospodarczej, m.in. notec-

ka droga wodna została skrócona o

21 km.

Budowniczowie „Piętrzenia Jezio-

ra Pakość" byli skłonni wygospoda-
rować niezbędne środki dla budowy
śluzy w . ramach zatwierdzonych
kwot, przez dokonanie usprawnień
i uproszczeń w praktycznym realizo-

waniu projektu, a więc urządzenia
do śluzowania jednostek pływają-
cych nie pociągnęłyby dodatkowych
nakładów pieniężnych. Projekt
wstępny śluzy był już prawie goto-

wy i wystarczyłoby pół roku dla peł-
nego jego wykończenia.

W latach 1969—1970 Zarząd Inwe-

stycji we Włocławku (główny inwe-

stor) wystąpił do ówczesnego Cen-

tralnego Urzędu Gospodarki Wodnej
wskazując na potrzebę niezwłoczne-

go i równoczesnego z obecną inwe-

stycją pobudowania urządzeń śluzo-

wych — odpowiedziano, że sprawa

śluzy została odłożona na dalsze lata.

W' roku 1971 Koło Zakładowe Sto-

warzyszenia Inżynierów i Techników

Wodnych i Melioracyjnych zwróciło

się do Zarządu Inwestycji, który po-
nownie napisał do CUGW, a ten na-

stępnie do Ministra 2eglugi i Cen-

tralnego Zarządu Dróg Wodnych
Śródlądowych — udzielona negatyw-
na pdpowiedż nie posiadała nawet

uzasadnienia.

Postulaty budowy śluzy w stopniu
czołowym wynikały z następujących
przesłanek:

# powyżej stopnia czołowego
(wzdłuż brzegu powstającego zbior-

nika) znajdują się zakłady chemicz-

no-przemysłowe, których produkcja
eksportowa mogłaby być dostarczana

barkami do portów morskich,

# zachowanie drogi wodnej roz-

wiązałoby .także szereg problemów
natury transportowej o charakterze

lokalnym — chodzi tutaj o odciąże-
nia taboru kołowego (droższego, bar-

dziej czaspchłonnego, niebezpieczne-
go) w zakresie dowozu buraków do

cukrowni i ziemniaków do kroch-

malni. Należy zaznaczyć, że w prze-
szłości całość tych spraw na tym te-

renie rozwiązywała żegluga śródlą-
dowa,

O konserwacja zbiornika, usuwa-

nie awarii możliwe będzie jedynie
od strony wody, a więc przy użyciu
sprzętu pływającego. W przypadku
braku śluzy zachodzi potrzeba utrzy-

mywania na jeziorze urządzeń pły-
wających (holownik itp.) , lub też

trzeba będzie sprowadzać je tran-

sportem kołowym, co jest bardzo u-

ciążliwe, kosztowne i utrudni w razie

awarii natychmiastowe dokonanie

napraw zbiornika,

# powstanie olbrzymiego zbior-

nika wodnego stwarza możliwości

rozwoju sportów wodnych, a zwłasz-

cza turystyki wodnej. Brak śluzy
ograniczy w znacznym stopniu moż-

liwość pełnego zagospodarowania je-
ziora i wykorzystania w pełni tych
terenów pod względem rekreacyjno-
-wypoczynkowym.

Względy ekonomiczno-gospodarcze
przemawiają za: — jednoczesnym
pobudowaniem śluzy wraz ze zbior-

nikiem retencyjnym lub przynaj-
mniej pobudowanie konstrukcji nie-

zbędnych do wykonania śluzy, w ok-

resie budowy zbiornika (ułatwiłoby
to późniejszą budowę śluzy).

Nie stało się jednak tak, jak postu-
lowali budowniczowie „Piętrzenia
Jeziora Pakość". Nie przekonały bo-

wiem względy ekonomiczno-gospo-
darcze zainteresowanych i kompe-
tentnych władz centralnych. Być
może, że rzeczywiście zadecydowały
wyższe racje. Inicjatorom jednak bu-

dowy śluzy należały się szczegółowe
wyjaśnienia, jakie istotne powody
uniemożliwiają szersze wykorzysta-
nie „Zbiornika Pakoskiego".

Nie stoi nic na przeszkodzie, aby
do tych kwestii wrócić, tym bardziej,
że w międzyczasie zaszły zasadnicze

zmiany organizacyjne ministerstw 1

urzędów, w gestii których znajdują
się te sprawy.
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tów ekonomicznych. Jeżeli tak jest,
to rozwijanie dynamizmu innowa-

cyjnego zaspokaja również określo-
ne potrzeby ludzkie, które trzeba

włączyć w system celów społecz-
nych.

Nie ulega wątpliwości, że pojęcia
„twórca" czy „praca twórcza" nie są
ograiniczone tylko do pewnych sfer
pracy intelektualnej i artystycznej.
Twórcą może i powinien być każdy
człowiek, niezależnie od charakteru

pracy — robotnik fabryczny wpro-

wadzający usprawnienia racjonali-
zacyjne, bądź biorący kolektywny
udział w opanowywaniu nowych
technologii, technik, inżynier, or-

ganizator, ekonomista, chłop racjo-
nalizujący swoją działalność i wpro-

wadzający innowacje, itd, itd.

Twórczość jest cechą, która wys-
tąpić może we wszystkich dziedzi-
nach działalności ludzkiej i nie
można jej ograniczać wyłącznie do

wąskich elit.

ISTNIEJE
dość powszechna ocena,

że społeczeństwo nas?e nie posia-
da jeszcze dostatecznie rozwinię-

tych cech dynamizmu innowacyj-
nego. Dotyczy to wszystkich sfer i
dziedzin gospodarki. Jest to w du-

żym stopniu rezultatem dziedzictwa

historycznego, które przez długi
okres czasu pozostawiało nasz kraj
•—w stosunku do społeczeństw
przodujących w rozwoju cywiliza-
cyjnym — w kręgu stosunkowo nie-

dorozwiniętych, zacofanych. Nie ma

w tym żadnej specyfiki społeczno-
narodowej i każdy kraj, startujący
z warunków niedorozwoju i dążą-
cy do osiągnięcia wysokiego pozior
mu, znajduje się w podobnej sytu-
acji i musi podjąć problem wy-
kształcenia przynajmniej pewnego
stopnia dynamizmu innowacyjnego
i umiejętności sprzęgania nauki z

praktyką.

Niezależnie'od powyższego istnie-

ją jednak poważne podstawy dla

stwierdzenia, że wykształcanie oma-

wianych cech i umiejętności pozos-

taje w naszym kraju w tyle za

rozwojem ekonomicznym, przez co

staje się coraz wyraźniej czynni-
kiem hamującym proces postępu.
Trzeba się poważnie zastanowić nad

przyczynami tego stanu rzeczy.

Sądzę, że można, z punktu
widzenia charakteru procesów in-

nowacyjnych, wskazać, . że kraje
wychodzące ze stanu niedorozwoju
techniczno-ekonomicznego przecho-
dzą dwie iazy rozwojowe:

a) fazę innowacji„narzuconych"
przez centralne przedsięwzięcia in-

dustrializacyjne, zmieniające struk-

turę gospodarki,

b) fazę rozwoju wewnętrznego
dynamizmu innowacyjnego, przecho-
dzącą stopniowo w nową twórczość
. n nowacyjną.

Sformułowane uprzednio stwier-

dzenie, że rozwój dynamizmu in-

nowacyjnego opóźnia się w naszym

kraju za rozwojem ekonomicznym
oznacza właśnie zbyt powolne wcho-
dzenie w drugą fazę. Właściwie
stwierdzić by należało, że wchodze-
nie w tę drugą fazę podejmować
trzeba bezpośrednio po dokonaniu

inicjalnych przekształceń struktu-

ralnych a nawet, że przekształcenia
te należy tak szybko, jak tylko to

icst możliwe, podbudowywać roz-

vijaniem oddolnego dynamizmu in-
-

•• .rqpvjnego.

System funkcjonowania gospodarki
nie stwarzał w przeszłości sprzyjają-
cych warunków i pozytywnych mo-

tywacji dla innowacji, a nawet stwa-
rzał warunki i motywacje silnie je
hamujące.

Nie wchodząc w nadmierne szcze-

góły, wskazać w tym miejscu trze-

ba, że powyższe działanie systemu
funkcjonowania gospodarki związa-
ne było głównie z następującymi
jego cechami i rozwiązaniami:

— Opierał się on głównie na

krótkookresowych (w zasadzie rocz-

nych) kryteriach oceny działalności

organizacji gospodarczych. Przedsię-
wzięcia innowacyjne natomiast wy-

jątkowo dają pełny efekt w ra-

mach roku. W konsekwencji dzia-
łalność innowacyjna popadła w

konflikt z istniejącymi kryteriami
oceny i z zainteresowaniem ekono-

micznym.
— W ustalaniu zadań planowych

i w ocenie działalności dominujące
znaczenie miał wzrost wolumenu

produkcji. Innowacje natomiast

przynosić powinny wielokierunkowe

efekty — we wzroście produkcji, w

obniżce kosztów, poprawie jakości
produkcji, wprowadzaniu nowych
wyrobpw itp.

— Brak efektywnie działającego
rozrachunku gospodarczego (w du-

żym stopniu w związku z cechami

wyżej omówionymi) utrudniał

orientację, jakie innowacje są eko-

nomiczne, a jakie nie i jaka jest
ta ekonomiezność. W podobny spo-
sób działał system cen, szczególnie
na nowe wyroby.

— System limitowania nakładów

inwestycyjnych i złożone, wielo-
szczeblowe procedury planowania
inwestycyjnego ograniczały dostęp-
ność środków inwestycyjnych na

innowacje. Podobnie działał system
obrotu towarowego (szczególnie
rozdzielnictwo) oraz planowanie
handlu zagranicznego. Innowacje
natomiast z reguły wymagają pew-

nych środków i oznaczają nowe

kombinacje czynników produkcji.
Brak niezbędnej elastyczności w

środkach materialnych, duża uciąż-
liwość ich uzyskiwania, stanowiły
zasadnicze utrudnienia dla rozwoju
dynamizmu ' innowacyjnego.

DYNAMIZM innowacyjny zale-

ży bezpośrednio od następują-
cych czynników:

a) zasobu wiedzy (ogólnej, tech-

nicznej, organizacyjnej i ekonomicz-

nej), którym dysponują ludzie,
b) praktycznych umiejętności

technicznych (a również organiza-
cyjno-ekonomicznych),

c) ludzkiej gotowości do wprowa-
dzania innowacji; dotyczy to tak

personelu kierowniczego i inżynie-
ryjno-technicznego, jak i robotni-

ków,
d) środków technicznych produk-

cji (bądź innej działalności).
Czynniki te są ze sobą silnie po-

wiązane i wzajemnie się wzmacnia-

ją. Powoduje to, ża jeżeli działa

się odpowiednio na wszystkie z

wymienionych czynników, uzyskuje
się potęgowanie ich działania, co

można nazwać efektem kumulacyj-
nym. Efekt ten uzyskuje wicie spo-
łeczeństw wysoko rozwiniętych,
podczas kiedy nie osiąga go wiele

innych, mało rozwiniętych, co jest
jedną z przyczyn wzrastających
rozpiętości techniczno-ekonomicz-

nych w skali światowej. Rzeczą za-

sadniczą dla powodzenia dalszego'
postępu naszego kraju jest uzyska-
nie i stałe wzmacnianie tego efektu
kumulacyjnego czynników innowa-

cyjnych. Jest to w pełni możliwe,
posiadamy już bowiem wszystkie
niezbędne dla tego przesłanki ogól-

ne — kadry oraz podstawowy po-
tencjał produkcyjny i naukowo-ba-

dawczy. W tym celu potrzebne jest
jednak przede wszystkim, aby w

działaniu wymienionych czynników
procesu innowacyjnego nie wystę-
powały „wąskie przekroje", dawać
one bowiem mogą negatywny efekt
kumulacyjny. W dalszej analizie

rozpatrzymy, jakie środki instru-
mentalne wpływają na wymienione
czynniki.

Proces innowacyjny wymaga sta-

łych zmian w materialnych środ-
kach technicznych, co dokonuje się
w decydującym stopniu przez inwe-

stycje. Inwestycje są koniecznym
nośnikiem innowacji. W konsek-

wencji stwierdzić trzeba, że ekspan-
sja inwestycji sprzyja dynamizmowi
innowacyjnemu. Jest to jednak
słuszne tylko przy spełnieniu pew-

nych dodatkowych warunków, któ-
re mają znaczenie zasadnicze.

Pierwszy jest natury struktu-

ralnej. W ogólnej strukturze dzia-
łalności inwestycyjnej musi się
znaleźć odpowiednio duża część,
mająca charakter inwestycji inno-

wacyjnych. Chodzi tu nie tylko o

inwestycje mające charakter, „in-
nowacji strukturalnych — central-

nych", ale o inwestycje szeroko

popierające oddolny dynamizm in-

nowacyjny. W aktualnej klasyfika-
cji inwestycje innowacyjne wchodzą
głównie w skład tego, co się okre-
śla jako „inwestycje modernizacyj-
ne". Powszechnie uznawana jest u

nas teza o stosunkowo wysokiej
efektywności ekonomicznej inwesty-
cji modernizacyjnych. Ich celowość

polega jednak nie tylko na tym.
Niezwykle istotnym jest właśnie to,
że są one nośnikiem dynamizmu in-

nowacyjnego. Inwestycje innowa-

cyjne nie mogą być traktowane ja-
ko „margines" i jako „amortyzator"
fluktuacji w działalności inwesty-
cyjnej, związanych z potrzebami
utrzymania równowagi w tej dzie-
dzinie. (Praktycznym wyrazem tego
jest, że w sytuacji koniecznych
ograniczeń rozmiarów inwestycji,
właśnie inwestycje tego rodzaju są
pierwszym kandydatem do reduk-

cji). Ich rola nie polega bowiem na

tym, jak to niektórzy sądzą, że roz-

wiązują one -sprawy drobne, naj-
częściej nawet n'e rozpoznane z

centralnego punktu widzenia. Ich
sens tkwi w tym, że są nośnikiem

najbardziej Dodstawowej siły po-

stępu — oddolnego dynamizmu in-

nowacyjnego, którego paraliżowa-
nie ma dalekosiężne, negatywne
następstwa.

Drugi warunek dotyczy dyspozy-
cyjności środków inwestycyjnych.
Jest to problem głównie natury
systemowej. Chodzi o to, aby w

momencie gotowości innowacyjnej,
jeżeli daje ona rozumne szanse

efektywności ekonomicznej, dostęp-
ne były środki dla realizacji, m.in.

inivestycyjne. Przedsięwzięć inno-

wacyjnych często nie można zapla-
nować z góry na kilka lat, a nie-

których nawet z rocznym wyprze-
dzeniem. Każde odłożenie w czasie

podjęcia dojrzałych innowacji daje
stratę. Wymóg dyspozycyjności
środków oznacza również, aby ich

uzyskiwanie dla danej jednostki
gospodarczej dokonywało się przy
możliwie najniższym „koszcie" w

sensie wysiłku zarządzających i
czasu trwania. Aczkolwiek wiele

się w tej dziedzinie poprawiło w

ostatnim czasie, dyspozycyjność
środków na innowacje jest wciąż
za mała.

Trzeci warunek wiąże się z do-

stępnością nowoczesnych środków

technicznych. Wskazywano już, że
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przez Innowacje rozumiemy rów-
nież te zmiany w technikach, które

są gdzie indziej znane, ale w danym
kraju czy danęj dziedzinie działal-
ności oznaczają faktyczne zmiany
procesów techniczno-ekonomicz-

nych. W konsekwencji, dostępność
nowoczesnych środków technicz-

nych jest czynnikiem rozwoju dy-
namizmu innowacyjnego. Wiążą się
z tym odpowiednie rozwiązania w

polityce gospodarczej oraz w syste-
mie funkcjonowania gospodarki.
Do tych pierwszych należy w na-

szych aktualnych warunkach prze-
de wszystkim stwarzanie warun-

ków i nastawianie się na szeroki
zakres importu nowoczesnych u-

rządzeń technologicznych oraz roz-

wijanie krajowej specjalizacji pro-

dukcji, sprzyjającej masowej pro-

dukcji o wysokiej jakości technicz-

nej. Do tych drugich należy przede
wszystkim stwarzanie odpowiedniej
elastyczności produkcji i obrotu to-

warowego, pozwalającej na łatwość

zakupów nowoczesnych urządzeń i

różnych środków techniczinych (w
tym również materiałów). Stworze-
nie tej łatwości jest oczywiście nie

tylko sprawą odpowiednich roz-

wiązań systemowych, te ostatnie

mają jednak bez wątpienia bardzo
istotne znaczenie.

W związku z powyższym na u-

wagę wydaje się zasługiwać pewna
konkretna propozycja. Rozważyć
warto rozwinięcie wyspecjalizowa-
nych placówek handlowych dla in-

nowatorów, sprzedających niektóre

maszyny i urządzenia, części ma-

szyn i normalia, instrumenty po-
miarowe, różnego rodzaju materia-

ły i aparaturę, itp. — z produkcji
krajowej i z importu, dla przed-
siębiorstw, placówek badawczych,
szkól i uczelni technicznych oraz

ludności. Nie jest to rozwiązanie
zasadnicze, ale uzupełniające, które
może w szczególności ułatwić do-

stępność środków technicznych dla

drobnych innowatorów i przyczy-
niać się do podnoszenia kultury
technicznej społeczeństwa.

DRUGIM, niezwykle zasadni-

czym czynnikiem dynamizmu
innowacyjnego jest rozwój

nauki i badań, skutecznie nacelo-

wany na praktyczną zastosowalność
rezultatów. Rozwój nauki i badań

wpływa na poszerzanie wiedzy
niezbędnej dla wprowadzania in-

nowacji, na wykształcanie nowych
technik i technologii, nowych pro-
duktów i nowych urządzeń techni-

cznych. a również na rozwój prak-
tycznych umiejętności technicznych.
t Konieczność tworzenia wyspecja-
lizowanego aparatu naukowo-ba-

dawczego w żadnym stopniu nie

podważa formułowanej uprzednio
tezy o rozwijaniu oddolnego dyna-
mizmu innowacyjnego. Ten ostatni,
rozumiany jako cecha społeczno-
cywilizacyjna. jest ogólną przesłan-
ką chłonności na innowacje wy-
kształcane przez wyspecjalizowany
aparat naukowo-badawczy, upow-
szechniania ich stosowalności, u-

c?estnictwa w ich wprowadzaniu i
doskonaleniu a również rozwijania
różnych drobnych innowacji, mają-
cych wciąż szerokie pole. Jest on

też, jak to już podkreślano, reali-

zacją założeń wzorca człowieka so-

cjalistycznego, w którym twórczość

innowacyjna powinna być dostęona
wszystkim, również bezpośrednio
pracującym w produkcji.

Rozwijanie wyspecjalizowanej
działalności i wyspecjalizowanego
aparatu naukowo-badawczego rodzi

podstawowy problem — sprawność
i skuteczność jego działania. Rozu-
miem przez to skuteczność w fak-

tycznym wpływie na procesy in-

nowacyjne w gospodarce. Jest to

dla naszego kraju problem natury
podstawowej. A nie jest chyba ta-

jemnicą, że pomimo poważnego
rozwinięcia potencjału naukowo-

badawczego. jego skuteczność jest
raczej mierna.

Trzeba sobie jednak w pełni zdać

sprawę z tega. że nabycie umiejęt-
ności wiązania nauki i badań z

działalności» praktyczna jest zdo-

byczą cywilizacyjną, którą przy-
swoić sobie musi każdy naród, je-
żeli chce czerpać korzyści 7. te^o,
co ludziom może dać współczesna
technika i gospodarka. Nabycie
tych umieiętności jest sorawa za-

sidniczą. Nie wahałbym się stwier-
dzić. że w długofalowym orccesie

rozwoju kraju ma ono w dobie o-

becnej i na przyszłość tak samo

ważne znaczenie jak przekształce-
nia w strukturze gospodarki, które

zostały dokonane w picwszvm o-

kresie socjalistycznej industrializa-

cji.

Nie jest to problem, który należy
do dziedziny wąsko rozumianej
„polityki naukowo-technicznej", ale

podstawowy problem ogólnej stra-

tegii rozwojowej kraju. Nie może
też być rozwiązany cząstkowymi
przedsięwzięciami rodzaju np. bodź-
ców materialnego zainteresowania,
nastawionych na postęp techniczny,
reform organ izacyjnych aparatu
naukowo-badawczego, itp. Musi on

być rozwiązywany wielostronnym,
kompleksowym działaniem, obej-
mującym tak odpowiednie przed-
sięwzięcia polityki rozwojowej, sy-
stemu funkcjonowania całej gospo-
darki, jak i szkolenia, oddziaływa-
nia na świadomość społeczną, itd.

Chciałbym w tym miejscu podjąć

próbę sformułowania Jego głów-
nych linii strategicznych.

Pierwsza teza została juz uprzed-
nio bardzo silnie zaakcentowana.

Jej treścią jest, że wzrost skutecz-
ności działalności naukowo-badaw-

czej wymaga przede wszystkim
rozwinięcia oddolnego dynamizmu
innowacyjnego. Bez wykształcenia
odpowiednich postaw społecznych,
bez chłonności i nieprzepartego
parcia wszystkich jednostek gospo-

darczych do nowości i efektywnoś-
ci. nie można oczekiwać skuteczne-

go sprzężenia nauki i badań z

praktyką.
Jako drugą, trzeba wydaje się

wysunąć tezę, że skuteczność dzia-
łalności naukowo-badawczej wyma-
ga maksymalnego czerpania z do-
robku nauki światowej i światowe-

go doświadczenia technicznego. Ca-
łe doświadczenie ludzkości poka-
zuje. że postęp dokonuje się na ba-
zie czerpania z istniejących zaso-

bów zakumulowanej wiedzy i do-
świadczeń — i dodawaniu do tego
nowych elementów. Na tym opierał
się rozwój wszystkich cywilizacji,
w tym szczególnie współczesnej cy-

wilizacji przemysłowej. Nie wahał-

bym się sformułować tezy. że na

wielu odcinkach naszej działalności

naukowo-badawczej czerpanie z o-

siągnięć zagranicznych jest pierw-
szorzędnym czynnikiem podnosze-
nia jej efektywności. Nie oznacza

to oczywiście rezygnacji z własnej
twórczości i własnych osiągnięć.
Trzeba je jednak oprzeć na tym
wszystkim, co jest już gdziekolwiek
znane i — oczywiście dostępne.

Trzecia teza dotyczy czynnika
struktury. Strukturalne kierunki

rozwoju produkcji mają poważny
wpływ na dynamizm innowacyjny.
Podnoszono już problem istnienia
dziedzin wytwórczości, będących
szczególnie intensywnymi nośnika-
mi innowacji tj. takich, w których
nauka i badania osiągają wybitnie
szybki postęp (w skali światowej),
i dają wysokie efekty ekonomiczne.
W tym miejscu jednak interesuje
nas pewien szczególny aspekt tego
zagadnienia. Tak jak wiele dzie-
dzin działalności gospodarczej, tak
i nauka i badania mają charakte-

rystykę, którą nazwać można „efek-
tywnością skali". Działa ona w ten

sposób, że po pierwsze, jeżeli nie

uzyska się pewnego minimum ska-
li aparatu naukowo-badawczego, a

właściwie ogólnego kompleksu ba-
da wczo-produkcyjnego (bo skala a-

paratu badawczego jest związana
ze skalą działalności gospodarczej),
nie ma szans osiągnięcia przodują-
cego poziomu rozwiązań technolo-

gicznych i utrzymania się na nim.
Po drugie, po przekroczeniu tej
skali, efektywność działalności na-

ukowo-badawczej wzrasta progre-
sywnie. Tak więc sformułować
trzeba wniosek, że efektywność i

skuteczność działalności naukowo-

badawczej wymaga często odpo-
wiedniej skali, co wiąże się ze spe-

cjalizacją produkcji w stosunkach

międzynarodowych. Dotyczy to w

szczególności bardziej nowoczes-

nych dziedzin wytwórczości.

Przy realizacji powyższych tez

sformułować można czwartą, mia-
nowicie o konieczności intensyw-
nego zasilania działalności nauko-

wo-badawczej środkami material-

nymi. Fakt, że wraz z postępem
proces innowacyjny wymaga coraz

szerszego opierania się na wyspe-

cjalizowanej działalności naukowo-

badawczej, ma konieczną konsek-

wencję w kierunku wzrastającego
strumienia środków społecznych
przeznaczanych na ten cel. Wska-

zywano już, że wydatki społeczne
na rozwój nauki i badań mają w

gruncie rzeczy ten sam sens i

funkcję rozwojową jak wydatki
inwestycyjne na rozwój majątku
trwałego. Ma to jednak również

pewną istotną konsekwencję. Musi

je obowiązywać kryterium efektyw-
ności społeczno-ekonomicznej. Z

całą pewnością można stwierdzić,
że w wielu przypadkach kierowa-
nie środków na naukę i badania
może być bardziej efektywne niż

inwestycje. Nie chodzi tu o szcze-

gółowe wyliczanie efektywności
każdej dziedziny badań czy każde-

go przedsięwzięcia (choć w miarę
możliwości należy do tego dążyć),
ale o odpowiedzialną, jakościową
ocenę społecznej celowości wydat-
ków.

Piąta teza dotyczy identyfikacji
głównego czynnika instrumentalne-

go, którym jest doskonalenie syste-
mu funkcjonowania gospodarki.
Chodzi tu o całokształt tego systemu,'
o jego doskonalenie kompleksowe a

nie tylko i nawet nie głównie o as-

pekty związane z funkcjonowaniem
aparatu naukowo-badawczego. Tak

jak w latach 50-tych system ten był
głównie dostosowany do realizacji
podstawowej linii strategii rozwojo-
wej, którą było danie gospodarce
nowej struktury ekonomicznej i

maksymalne wykorzystanie zasobów
ludzkich i materialnych, tak obec-
nie musi on być dostosowany w

szczególności do rozwinięcia dyna-
mizmu innowacyjnego, co obejmuje
skuteczne sprzężenie badań z gospo-
darką.

PĘD innowacyjny musi przede

wszystkim powstawać w jed-
nostkach gospodarczych (indywi-

dualnych przedsiębiorstwach i wiel-
kich organizacjach gospodarczych).
Zakładając istnienie wiedzy i u-

miejętności technicznych, zależy on

głównie od dwóch czynników:
a) ludzkiej gotowości do wprowa-

dzania innowacji,
b) możliwości ich realizacji.
Ukształtowanie motywacji dzia-

łania ludzkiego tak, aby wpływały
one silnie na wzrost gotowości inno-

wacyjnej, wymaga głównie następu-
jących, kierunkowych rozwiązań sy-

St!^0wpyrowadzenie bardziej długo-
falowej orientacji w działalności or-

ganizacji gospodarczych i — co się
z tym wiąże - długofalowych kry-
terlów oceny ich działalności;

— nowiązanle systemu wynagro-
dzeń i ocen działalności z rzeczy-
wistym postępem w efektywności
gospodarowania, rozumianym wielo.

^^"wykształcenie takich zasad sto-

sunków rynkowych i kształtowania

cen, aby innowacje w produktach
(mwe wyroby, wyroby o wyzs/.ej
jakości itp.) przynosiły ekonomicznie
uzasadnione korzyści jednostkom,
które je wprowadzają;

— stworzenie odpowiednich za-

bezpieczeń przed ryzykiem w przy-

padku technicznego bądź ekonomicz-

nego niepowodzenia przedsięwzięć
innowacyjnych;

— przy zabezpieczeniu powyż-
szych rozwiązań — wprowadzanie
specjalnych nagród dla innowatorów
i współuczestniczących w wprowa-
dzaniu innowacji (bez rozwiązań o-

gólnych, wyżej wskazanych, te ostat-

nie nie mogą być dostatecznie sku-

teczne).
Możliwości realizacji innowacji za-

leżą również od wielu czynników,
wśród których rozwiązania systemo-
we mają nader istotne znaczenie.

Najważniejsze z nich to:
— ogólne odsztywnienie systemu

planowania i zarządzania przez ra-

dykalne ograniczenie formalnych
(administracyjnych) regulacji pro-
cesów gospodarczych, przy jedno-
czesnym wzmocnieniu kryteriów e-

konomicznych, kontrolowanych in-

strumentami finansowvmi;
— zwiększenie dyspozycyjności

środków finansowych zarówno na

prace badawcze jak i na inwestycje
(o czym już mówiono) — przez roz-

wijanie aktywnego i elastycznego
kredytowania, tworzenie funduszy
celowych, rozwijanie samofinanso-
wania;

— uelastycznienie systemu obro-
tu towarowego oraz handlu zagra-
nicznego;

— rozwijanie wszystkich form i

środków, pozwalających na inten-

syfikację transferu obcych techno-

logii;
— kształtowanie struktury orga-

nizacyjnej gospodarki (w tym rów-
nież wielkości organizacji gospodar-
czych i zakresu ich działania) w

sposób pozwalający na rozwijanie e-

fektywnej działalności badawczej i

rozwojowej oraz skuteczne wdra-
żanie jej wyników do praktyki.

Odpowiednie rozwiązania systemo-
we skierowane być muszą również
na jednostki organizacyjne wyspe-

cjalizowanego aparatu naukowo-ba-

dawczego. Chodzi głównie o to, aby
znalazły s'ę cne pod silną presją,
działającą na wzrost skuteczności ich
działalności oraz aby były zaintere-
sowane w ekonomicznych wynikach
wprowadzanych innowacji. Osobiście

skłonny jestem sądzić, że słuszną
dla realizacji tego linią jest możliwie

jak najbardziej szerokie wiązanie a-

paratu badawczego z wielkimi orga-
nizacjami gospodarczymi.

Powyższa teza o celowości szero-

kiego wiązania aparatu badawczego
z wielkimi organizacjami gospodar-
czymi wymaga jednak również uzu-

pełnienia tezą przeciwstawną. Niezbę-
dne jest istnienie placówek nauko-

wo-badawczych będących w stanie

prowadzić prace i stawiać obiektyw-
ne oceny techniczne i ekonomiczne
na podstawie w pełni niezależnej
pozycji. Tak więc podczas kiedy
pewna część (ilościowo przeważają-
ca) aparatu naukowo-badawczego
byłaby bezpośrednio włączona w

system organizacji gospodarczych,
druga zachować musi możliwie jak
najdalej idącą samodzielność w sto-

sunku do tzw. „interesów resorto-

wych".

_
Ostatnia teza dotyczy koniecznoś-

ci silnego orientowania kształcenia
i wychowania na podnoszenie kultu-

ry techniczno-gospodarczej i rozwi-

janie dynamizmu innowacyjnego. W

tym miejscu mogę się tylko w pełni
podpisać pod zaleceniami raportu o

stanie oświaty,3) dotyczącymi pow-

szechnej szkoły średniej, rozwijania
w ramach tej szkoły (szczególnie w

ostatnich latach) wiedzy techniczno-

gospodarczej, unowocześniania treści
nauczania i rozwijania zdolności do

samodzielnej pracy i twórczości,
kształcenia ustawicznego, rozwija-
nia funkcji szkoleniowych organiza-
cji gospodarczych, dużego nacisku
na doskonalenie „technologii" nau-

czania itp. Zńaczenie kształcenia i

wychowania dla rozwoju dynamiz-
mu innowacyjnego, a przez to dla

ogólnego postępu kraju, uzasadnia
możliwość wysokiej efektywności —

również w sensie wąsko-ekonomicz-
nym — zwiększonych nakładów spo-

łecznych na ten cel. Efektywność ta

uwarunkowana jest jednak szczegól-
nie rzeczywistym nastawieniem po-

lityki społeczno-gospodarczej na roz-

wój oddolnego dynamizmu innowa-

cyjnego i realizacją niezbędnych dla

niego przesłanek.

JÓZEF PAJESTKA

*) Jest to skr6t referatu wygłoszonego
na ogólnopolskiej konferencji naukowe),
zorganizowanej w Toruniu w dniach S5—

ze października 1973 przez NOT i PTE,
na temat „Stymulatory wdrażania inno-
wacji naukowo-technicznych w systemie

ekonomiczno-finansowym przedsiębiorstw
przemysłowych", w bardziej rozwiniętej
wersji referat ukaże się w „Ekonomiś-
cie" nr 5/1973. Red.

') W związku z tym właśnie sadzę,
ze dla analizy procesów rozwojowych
bardziej siuszne Jest takie rozumienie
pojęcia „innowacje", w którym inno-
wacją Jest nie tylko to. co Jest absolut-
ną nowością w skali światowej, ale to,
co Jest nowością dla danego społeczeń-
stwa Zasadnicze przesłanki dla inno-
wacji w tym rozumieniu są te same -

„ ilza/ ,_umiejĘtnosct techniczne l goto-
wość ich stosowania.

.-Założenia l tezy raportu o stanie
Komitet Ekspertów dla O-

Pm wPla HaP°rtu o Stanie Oświaty w

t*8Ł.. Warszawa 1973.
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JEDNOSTKI INICJUJĄCE

CIECH

ZASADA
PARTNERSTWA

— CIECH, Centrala Importowo-Eksportowa Chemi-
kalii jest już firmę z tradycjami, niedługo „stuknie"
jej 30-letni jubileusz. Założona mocą aktu notarialne-
go z dnia 27 września 1945 roku, zapisanego w re-

pertorium Sądu Powiatowego Warszawa-Praga jako
„spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" dyspo-
nująca u progu swego istnienia kapitałem zakłado-
wym 2 milionów „starych" złotych... rozrosła się w

wielką organizację handlu zagranicznego, której
obroty w roku bieżącym sięgają 4,5 mld złotych de-
wizowych (w tym około 2 mld złotych dewizowych
— eksport). Każdego dnia zawiera się tu średnio 70
transakcji handlowych. Owa historyczna kwota 2 min

złotych została podzielona na 200 udziałów, których
posiadaczami stało się parę wielkich przedsiębiorstw
produkcyjnych szczególnie zainteresowanych ekspor-
tem i zjednoczeń przemysłu chemicznego.
Tak więc CIECH narodził się nie jako przedsię-
biorstwo państwowe, lecz jako organizacja za-

opatrzenia i zbytu producentów. Członkowie założy-
ciele wyrażali pogląd, że ten swoisty syndykat sprze-
daży przybliży sferę produkcji do sfery handlu zagra-
nicznego, ułatwi wkraczanie z polskimi chemikaliami
na nowe rynki, pozwoli na uzyskiwanie wyższej efek-
tywności.

Ta
HISTORYCZNA dygresja jest

uzasadniona, ponieważ zmiany or-

ganizacyjne dokonane w ostat-

nich dwóch latach w CIECHU oraz

wprowadzenie w bieżącym roku no-

wych kompleksowych zasad ekono-

. miczno-finansowego zarządzania
przedsiębiorstwem — nawiązują do

intencji, która przyświecała założy-
cielom.

Od 1 stycznia 1971 r. CIECH stał

się przedsiębiorstwem podporządko-
wanym resortowi chemii — jest to nie

tylko integracja organizacyjna, lecz

coraz bardziej ekonomiczna. Niemal

całe obroty CIECHU, są równocze-

śnie obrotami zagranicznymi Mini-

sterstwa Przemysłu Chemicznego.
Cały swój import i eksport resort

realizuje poprzez CIECH. A ponie-
waż większość jednostek organiza-
cyjnych w Ministerstwie Chemii

pracuje już od 1 stycznia br. wed-

ług statutów jednostek inicjujących,
logika działania nakazywała rów-

nież sprzężoną z nimi organizację
handlu zagranicznego przestawić na

nowy system zarządzania.

Aby zacieśnić współpracę przemy-

słu z handlem zagranicznym, struk-

turę organizacyjną CIECHU-u przy-

stosowano do struktury organizacyj-
nej przemysłu. Jest Zjednoczenie
Chemii Gospodarczej POLLENA
i jest Biuro Branżowe CIECH-u

POI,LENA, jest Zjednoczenie POLI-

FARB i jest Biuro Branżowe

CIECH-u POLIFARB, jest Zjedno-
czenie POLFA i jest także Biuro

Branżowe CIECH-u — POLFA itd.

Dyrektorzy wymienionych biur

branżowych są z urzędu członkami

kierownictw zjednoczeń (nastąpił
zmierzch ping-pongowej taktyki,
handlowcy zostali wciągnięci do

czynnego udziału w rozwiązywaniu
problemów produkcji, a producenci
zbliżyli się do problematyki handlo-

wej). Dyrektor naczelny CIECH-u

jest członkiem Kolegium Minister-

stwa.

Warto jednocześnie przypomnieć,
że zanim CIECH wkroczył na drogę
jednostek inicjujących, już uprzednio
objęty był zasadami eksperymentu

gospodarczego, to był ten handicap,
te pół kroku wyprzedzenia, w no-

wym podejściu do problematyki
handlu zagranicznego. Nie wnikając
w szczegóły, podkreślimy tu, że ek-

speryment ten przewidywał sprzedaż
komisową po cenach transakcyjnych
(producent otrzymał więc za swój
projekt nie cenę fix, ustaloną z

CIECHEM, lecz taką jaką ten wy-

negocjował). W ten sposób zakłady,
które przedtem nie miały pojęcia
0 sytuacji na rynkach zagranicznych
1 nie odczuwały potrzeby intereso-

wania się tymi zagadnieniami, na-

raz zetknęły się „brutalnie" z ce-

nami światowymi, zaczęły obserwo-

wać ruch tych cen i swoją polity-
kę produkcyjną i eksportową za-

częły uzależniać w pewnej mierze

od tych zmian.

Przeglądam podpisane 27 stycznia
1973 r. przez ministra Jerzego Ol-

szewskiego zarządzenie wprowadza-

jące nowe kompleksowe zasady eko-

nomiczno-finansowe w CIECHU. Oto

ich główne tezy:

# Stworzenie z CIECHU organi-
zacji, gospodarczej, która w sposób
skuteczny i intensywny mogłaby od-

działywać na sferę produkcyjną
zwłaszcza w zakresie obniżki kosz-

tów produkcji i poszerzenia zakre-

su asortymentów. CIECH — nie bę-
dąc „właścicielem towaru" lecz je-
dynie „pośrednikiem sprzedaży" ży-
jącym z procentu od uzyskanej ceny

— będzie stale informować wytwór-
ców, co do sytuacji na rynkach
światowych, o tendencjach tam pa-

nujących i prognozach. Ceny świa-

towe zaczną być tymi czynnikami,
które poszczególne zjednoczenia
produkcyjne i przedsiębiorstwa bę-
dą musiały uwzględnić w swoich

kalkulacjach.

O Coraz częściej producent bę-
dzie musiał podejmować decyzje, jak
postąpić: czy lepiej sprzedać siarkę
— czy kwas siarkowy? Czy sprze-

dać karbid, czy też w łańcuchu che-

micznych przeobrażeń przetworzyć
go na azotniak — dwucjanamid

— i wreszcie na melaminę. Zakła-

dy są więc wciągnięte do gry eko-

nomicznej i do prowadzenia taktyki.
Chodzi o to, by trafnie odpowiedzieć
na pytanie: jaka struktura towarowa

proponowana przez handel zagrani-
czny zapewnić może uzyskanie naj-
wyższej efektywności?

# Handel zagraniczny ma wpływ
na poprawę efektywności przez

zwiększenie skali zamówień i pro-

dukcji. Jeśli jakiś zakład w wyni-
ku zwiększonego eksportu podwaja

produkcję, z reguły jego koszty
własne maleją.

# Obowiązujące zarówno CIECH,
jak i jednostki produkcyjne nowe

zasady ekonomiczne podkreślają do-

bitnie zasadę partnerstwa i wspólnej
odpowiedzialności. Jednolity mecha-

nizm gospodarczy i jednakowe cele

ekonomiczne do osiągnięcia działają
integrująco na poszczególne ogniwa
całej organizacji resortu.

# Utrzymanie wielkiego wielo-

branżowego przedsiębiorstwa handlu

zagranicznego daje mu na rynkach
zagranicznych silną pozycję negocja-
cyjną.

PODSTAWOWE założenia nowego

systemu są w CIECHU analo-

giczne do zasad obowiązujących
produkcyjne jednostki inicjujące, nie

ma limitowanego funduszu płac, nie

ma limitowania zatrudnienia. Środ-
ki na to musi CIECH sobie wypra-

cować, podobnie środki finansowe

na premie i nagrody — pochodzą
one z zysku przedsiębiorstwa. Pod-

stawowe wzory służące do oblicze-

nia dyspozycyjnego funduszu płac
są również podobne, jednak zgodnie
ze specyfiką handlu zagranicznego
inna jest ich interpretacja. Na

przykład przyrost funduszu płac po-

wiązany jest nie z obrotami, lecz

ze wzrostem dynamiki eksportu.
Zasada ta akcentuje szczególne zna-

czenie, jakie przywiązujemy do roz-

woju opłacalnego eksportu.

W CIECHU zgodnie z zatwierdzo-

nym statutem powstały następujące
fundusze wywierające swój wpływ
na działalność i stabilizację kolek-

tywu: 1) fundusz statutowy, 2) fun-

dusz premiowy kierownictwa, 3) fun-

dusz przedsiębiorstwa, 4) zakładowy
fundusz socjalny, 5) zakładowy fun-
dusz mieszkaniowy, 6) zakładowy
fundusz nagród rocznych. Te fundu-

sze występują również w innych jed-
nostkach inicjujących. Natomiast w

CIECHU — jest to specyfiką tej
organizacji — utworzono — dodat-

kowo: 7) fundusz nagród za efektyw-
ność eksportu, 8) fundusz nagród
za efektywność importu, 9) fundusz

ryzyka handlowego 1 fundusz akwi-

zycyjny.

Fundusz przyznawany za efektyw-
ność eksportu obliczany jest jako je-
den procent odpisu od różnicy mię-
dzy uzyskiwanymi przez CIECH ce-

nami transakcyjnymi a kosztami

produkcji. Oddziaływanie CIECHU

jest tu wielostronne — z jednej stro-

ny zależy mu na uzyskaniu najko-
rzystniejszych cen eksportowych, z

drugiej na minimalizacji kosztów. Na

poziom tych kosztów wpływają
również własne wydatki: na tran-

sport ładunków chemicznych, frach-

ty okrętowe, opłaty magazynowe

itd. Środki na premie z tytułu popra-

wy efektywności eksportu w swojej
istocie tworzą się jednak w sferze

produkcji, są swego rodzaju gratyfi-

kacją przemysłu dla handlowców za

ich efektywne działanie.

Uważa się również, że powinno
się premiować korzystny import;
jednakże wobec niemożności porów-
nywania „kosztów" z „cenami", (ko-
szty są na ogół tajemnicą handlową
wytwórcy) fundusz ten oblicza się
nie od efektywności, lecz od Zysku
uzyskanego przez całą centralę.

Wszystkie normatywy ustalane są

z wieloletnią perspektywą, zależy
bowiem nie tylko na ustabilizowa-

niu działalności CIECHU jako cen-

trali, lecz również na tym, by mogła
ona wpływać na poczynania inwe-

stycyjne przemysłu, które siłą rze-

czy trwają nieraz parę lat. Dotych-
czas handel zagraniczny w znikomej
mierze wykorzystywał swoją rolę ini-

cjatora produkcji z przeznaczeniem

głównie na eksport. Ustalony dla

CIECHU, WSPÓŁCZYNNIK R wyno-

si 0,8. Nowy mechanizm spowodował
znaczne ożywienie działalności po-

szczególnych biur branżowych — ich

działalność oceniana jest odrębnie.

LECH FROELICH

Efektywności ekonomicznej uzyska-

nej przez poszczególne biura „nie
wrzuca się do wspólnego worka".

Ogółem dynamika eksportu
w bieżącym roku przekroczyła 20

proc., a w stosunku do krajów kapi-

talistycznych sięga 40 proc. Wynika
to m.in. z tego, że obroty między

krajami socjalistycznymi realizowa-

ne są według cen „stop", zawarowa-

nych odpowiednimi umowami — w

transakcjach z krajami kapitalisty-

cznymi stosowane są ceny bieżące.
Wobec ogromnej koniunktury na

wyroby chemiczne na świecie sprze-

daje się je na ogół łatwo — ciężar

spraw spoczywa na producentach, by

dostarczyli potrzebnej masy towa-

rowej, zaś handlowcy w dbałości o

interes ogólnospołeczny i własny

muszą pracować nad uzyskaniem

najkorzystniejszych warunków sprze-

daży i kupna.

Nowy system poprzez swoje ukle-

rowane fundusze sprzyja takiej dzia-

łalności.

ORZECZNICTWO

MOC OBOWIĄZUJĄCA
CEN PRZY DOSTAWACH

SPÓŁDZIELNI
ZAOPATRZENIA I ZBYTU

Bronisława B. jako członek
Rzemieślniczej Spółdzielni Zao-
patrzenia 1 Zbytu „Usługa" w O.
produkowała rękawice ochronne
do celów bhp 1 dostarczyła je zą
pośrednictwem Spółdzielni jed-
nostkom gospodarki uspołecznio-
nej: Ośrodkowi Transportu Le-
nego w G. oraz Przedsiębiorstwu
Produkcji Pomocniczej w B.

Kontrola przeprowadzona przez
Państwową Inspekcję Handlową
ujawniła, że część rękawic była
sprzedana bez uprzedniego uzy-
skania zatwierdzenia ceny przez
właściwy organ cenowy. Z tej
przyczyny, na skutek zawiado-
mienia PIH, Wojewódzka Komi-
sja Cen ustaliła z urzędu cenę de-
taliczną rękawic tekstylno-skó-
rzanych produkowanych przez
Bronisławę B. i uznała, że cena

ta dotyczy także rękawic obję-
tych poprzednimi transakcjami.

W związku z tym powstały nad-
płaty na dobro wspomnianych
jednostek, nabywców rękawic, w

łącznej wysokości 137.017 zł 1

Spółdzielnia prawomocnym orze-

czeniem arbitrażowym została zo-

bowiązana do zwrotu odbiorcom
rękawic powyższych nadpłat.

Z tej przyczyny z kolei Spół-
dzielnia zwróciła się na drogę są-
dową przeciwko Bronisławie B.,
żądając zasądzenia od niej na

rzecz Spółdzielni wspomnianej
kwoty 137.017 zł z odsetkami i
kosztami procesu.

Sąd Wojewódzkia zasądził po-
wództwo na rzecz Spółdzielni, uz-

nając je za uzasadnione.

Rozpoznawszy rewizję Broni-
sławy B., Sąd Najwyższy dnia 9
stycznia 1973 r/nr II CR 640/72
nie podzielił stanowiska Sądu
Wojewódzkiego i uchylił jego wy-
rok do ponownego rozpoznania,
wypowiadając następujący pogląd
prawny:

1. Decyzja wojewódzkiej komi-
sji cen ustalająca ceną na wyroby
rzemieślnicze nie wiąże rzemieśl-
nika w odniesienia do umów
wcześniej zawartych i wykona-
nych. Rzemieślnik mógłby być zo-

bowiązany do zwrotu wyższej ce-

ny, pobranej od jednostki gospo-
darki uspołecznionej na podsta-
wie wcześniej zawartej umowy,
tylko w rasie wykazania winy te-

go rzemieślnika, polegającej np.
na tym, że wiedząc, lż cena po-
winna być ustalona przez komi-
sję cen, rzemieślnik zawarł umo-

wę z pominięciem organa ceno-

wego.

2. W umowie między spqldziel*
nlą saopatnenl* t fttoytn a

członkami, na podstawie kł
członek Spółdzielni zobowią
się wykonać i dostarczyć kontra-
hentom spółdiielni odpowiednią
ilość swoich wyrobów sa odpo-
wiednim wynagrodzeniem, można
zastrzec, że wynagrodzenie człon-
ka spółdzielni będzie się mieścić
w granicach wynagrodzenia usta-

lonego w umowie między spół-
dzielnią a jej kontrahentem po
potrąceniu odpowiedniej marży
na rzecz spółdzielni. Umowa taka
nie obejmuje przyjęcia prze*
członka spółdzielni ryzyka, że w

przyszłości w stosunkach między
spółdzielnią a jej kontrahentem
będącym jednostką gospodarki u-

spolecznionej może nastąpić
zmiana wynagrodzenia (ceny) ze

skutkiem wstecznym, przyjęcie
bowiem takiego ryzyka uniemoż-
liwiałoby członkowi spółdzielni
rozsądną kalkulację ceny jego
wyrobu. W braku więc zastrze-
żenia członek spółdzielni w takim
przypadka może odpowiadać tyl-
ko w granicach art. 471 k.c.

W uzasadnieniu Sąd Najwyż-
szy zaznaczył m. in.:

„Zawarty w rewizji zarzut na-

ruszenia przepisów art. 537 i S38
k.c . przez zastosowanie ich w

sprawie niniejszej jest uzasadnio-
ny o tyle, że oba te przepisy od-
noszą się do sytuacji, gdy w cza-

sie zawarcia umowy obowiązywa-
ło zarządzenie ustalające ceną
sztywną lub cenę maksymalną.
Tymczasem w sprawie niniejszej
jest bezsporne, że w dacie zawie-
rania umowy — a nawet w da-
cie dostarczenia towaru i zapłaty
wynagrodzenia — nie istniała de-
cyzja Komisji Cen, ustalająca ce-

nę na partię rękawic dostarczoną
Ośrodkowi Transportu Leśnego
w G. czy też Przedsiębiorstwu
Produkcji Pomocniczej w B. Cena
ta została ustalona przez Woje-
wódzką Komisję Cen ex post, tj.
po całkowitym wykonaniu zawar-

tych umów.

Nie można przy tym przyjąć,
aby decyzja Wojewódzkiej Komi-
sji Cen z dnia 23.IV.1969 r., usta-

lająca cenę rękawic, automatycz-
nie wiązała pozwaną w tej części,
w której Komisja uznała wstecz-
ne działanie ustalonej ceny w od-
niesieniu do transkacji poprzed-
nio zawartych. Wniosek taki nie
znajduje oparcia w przepisach
prawa. W szczególności art 542
k.c. przewiduje wprawdzie możli-
wość wstecznego działania ceny
sztywnej, maksymalnej, minimal-
nej lub wynikowej, jednakże tyl-
ko w stosunkach między jednost-
kami gospodarki uspołecznionej. I
w tym jednak wypadku ustawo-
dawca przewiduje, że gdyby
wsteczne zastosowanie później u-

stalonej ceny miało spowodować

DOKOŃCZENIE NA STR. 6

NR 45 (1156) 11.XI.t975 R ŻYCIE GOSPODARCZE STRONA 51



polemiki 1 DYSKUSJEORZECZNICTWO

DOKOŃCZENIE ZE STR. 5

nadmierne trudności w wykona-
niu umowy lub groziłoby jednej
ze stron rażącą stratą, sąd lub

państwowa komisja arbitrażowa
może odpowiednio zmodyfikować
wcześniej zawartą umowę albo ją
nawet rozwiązać.

W tych warunkach należy przy-

jąć, że w świetle przepisów pra-
wa cywilnego (art. 537, 538 i 542
k.c .) decyzja wojewódzkiej komi-

sji cen ustalająca cenę na wyro-
by rzemieślnicze nie wiąże rze-

mieślnika w odniesieniu do umów

wcześniej zawartych i wykona-
nych. Rzemieślnik mógłby być zo-

bowiązany do zwrotu wyższej ce-

ny, pobranej od jednostki gospo-
darki uspołecznionej na podsta-
wie wcześniej zawartej umowy,

tylko w razie wykazania jego wi-

ny, polegającej np. na tym, że

wiedząc, iż cena powinna być u-

stalona przez komisję cen, zawarł

umowę z pominięciem organu ce-

nowego.

Sprawa niniejsza z tego punk-
tu widzenia nie została wyjaśnio-
na ani rozważona. Jak wskazuje
skarżąca, z dokumentów wynika-
łoby, iż rola jej ograniczyła się
do przedstawienia kalkulacji na

wyrób rękawic, natomiast umowa

ustalająca cenę została zawarta

wyłącznie między powodową
Spółdzielnią a nabywcami.

Z akt komisji arbitrażowej wy-

nikałoby z kolei, że Spółdzielnia
i jej kontrahenci uważali, iż u-

stalenie ceny przez komisję cen

jest zbędne, albowiem chodzi o

artykuły nietypowe w rozumie-
niu uchwały nr 72 Rady Mini-
strów z dnia 5 lutego 1963 r. (Mo-
nitor Polski Nr 17, poz. 96), zmie-

nionej uchwałą z dnia 29 grudnia
1965 r. (Monitor Polski z 1966 r.

Nr 1, poz. 4). Cenę artykułów nie-

typowych uzgadniają w drodze

porozumienia wykonawca i za-

mawiający (§ 13 uchwały).
Pogląd, że w konkretnym wy-

padku chodziło o artykuły niety-
powe, uzasadniony był m. in. tym,
iż poszczególne partie rękawic
dostarczane odbiorcom nie były
identyczne, lecz zależnie od ich

życzeń różniły się pewnymi szcze-

gółami, np. rękawice były jedno,
dwu- i trzypalcowe, do celów

bhp lub potrzeb gospodarczych,
niektóre były dodatkowo wzmac-

niane lub miały zatrzaski itp.
Wrawdzie Wojewódzka Komi-

sja Cen i Komisja Arbitrażowa
nie podzieliła tego stanowiska,
uznając ex post, że cena podlegała
zatwierdzeniu przez organ ceno-

wy, jednakże — jak wyżej wspo-
mniano — stanowisko to nie jest
dla pozwanej wiążące, a w do-

tychczas zebranym materiale
brak danych, aby pozwana była w

-ełej wierze i aby wpływała na u-

stalenie ceny w sposób niezgod-

tym -stanie rzeczy zaskarżo-

ny wyrok w części uwzględniają-
cej powództwo nie może być u-

trzymany w mocy.

, (...) należy przyjąć, że umowa

między spółdzielnią zaopatrzenia
.i zbytu a jej członkiem, na pod-
stawie której członek spółdzielni
zobowiązuje się wykonać i do-

starczyć kontrahentom spółdzielni
odpowiednią ilość swoich wyro-
bów za odpowiednim wynagro-
dzeniem, jest umowa specyficzną,
zbliżoną do umowy o świadcze-
nie usług lub umowy o dzieło, do

której stosuje się odpowiednio
przepisy prawa cywilnego z uw-

zględnieniem jednak postanowień
statutu spółdzielni.

W umowie tej można zastrzec,
że wynagrodzenie członka spół-
dzielni będzie się mieścić w gra-
nicach wynagrodzenia ustalonego
w umowie między spółdziemią a

jej kontrahentem po potrąceniu
odpowiedniej marży na rzecz

spółdzielni. Umowa taka nie obej-
muje natomiast przyjęcia przez
członka spółdzielni ryzyka, że w

przyszłości w stosunkach między
spółdzielnią a jej kontrahentem

będącym jednostką gospodarki u-

społecznionej może nastąpić
zmiana wynagrodzenia (ceny) ze

skutkiem wstecznym.

NOWE PRZEPISY

I ZARZĄDZENIA

ZAKŁADOWY FUNDUSZ

NAGRÓD
W nr 41 Dziennika Ustaw uka-

zało się rozporządzenie Rady Mi-
i strów z dnia 1 października
: l)73 r. w sprawie zakładowego

• nduszu nagród (poz. 249).
Rozporządzenie to zawiera

przepisy wykonawcze do usiany
dnia 23 czerwca 1973 r. o zasa-

dach tworzenia i podziału zakła-

dowego funduszu nagród oraz za-

kładowych funduszów socjalnego
i mieszkaniowego (Dz.U . Nr 27,
poz. 150), dotyczące tworzenia i
rozdziału zakładowego funduszu

•agród.
Rozporządzenie wskazuje w

zczególności: jak należy ustalać

; undusz płac stanowiący podsta-
wę do naliczania zakładowego
;'unduszu nagród jak też wska-
źnik kwoty nagród, co zalicza się
do wynagrodzenia stanowiącego
podstawę indywidualnej nagrody
i kto oraz w jakim trybie przyz-

naje indywidualne nagrody itd.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

PRZESTRZENNE
ZAGOSPODAROWANIE
KRAJU

ROLNICTWO

mf ił

w
DR. M. RAKOWSKIEGO

RYSZARD MANTEUFFEL

NIE
będą się wypowiadał w spra-

wie poszczególnych wariantów

planu przestrzennego zagospo-
darowania kraju. Muszę jednak
przyznać, że najwięcej sympatii mam

dla koncepcji prof. Malisza, która
— jakmisięwydaje—dasięw
pewnym stopniu pogodzić z warian-
tem dr M.Rakowskiego, przynaj-
mniej w tym punkcie, który dotyczy
owych dzielnic obejmujących 15—20

tys. mieszkańców. Gdyby je w jakiś
sposób układać nie koncentrycznie,
lecz pasmowo, wzdłuż linii szybkiej
komunikacji?

Jeśli spojrzeć na mapę Polski, to

może dałoby się stwierdzić istnienie

czegoś w rodzaju takiej podstawowej
siatki z mniej więcej równoległymi
liniami kolejowymi. Wydaje mi się,
że podstawową siatkę komunikacyj-
ną powinny tworzyć linie kolejowe,
a dodatkową — linie autobusowe

dochodzące do poszczególnych stacji
kolejowych. Stworzyłoby to możność

bardzo szybkiego poruszania się lu-

dzi na terenie kraju: od miejsca za-

mieszkania do miejsca pracy. Sądzę,
że czas potrzebny na te dojazdy nie

byłby większy niż ten, jaki się zuży-
wa dzisiaj na terenie wielkich miast.

Przeciwko zwiększaniu ludności

wielkiej, miast mogą świadczyć npt

'diuśW&mei^&afakie.*) Według tego" co"

podaje prasa, w okresie lat 1970—72
w kilku wielkich miastach amery-
kańskich nastąpił spadek liczby mie-
szkańców. Z kolei przyrost ludności
wielkich miast amerykańskich był
mniejszy (2,2 proc.) niż przyrost lud-
ności małych miast i rejonów wiej-
skich (3,1 proc).

Podałem tu schemat mojej kon-

cepcji, dla ogólnej ilustracji mojej
myśli. Traktuję jednak ten temat

tylko jako margines mojej wypowie-
dzi i nie podejmę żadnej w tej
sprawie dyskusji, ponieważ poważ-
niej się nią nie zajmuję. Tematem

mojej wypowiedzi będzie natomiast

koncepcja dr M.Rakowskiego, doty-
cząca zmian strukturalnych rolnic-
twa oraz ludności wiejskiej i rolni-

czej.

WNUMERACH 33, 34, 35 i 37

„Życia Gospodarczego" z roku

bieżącego ukazała się seria

artykułów dr Mieczysława Rakow-

skiego pod wspólnym tytułem: „Prze-
strzenne zagospodarowanie kraju".

W sprawach metodycznych na ogół
zgadzam się z Autorem artykułów.
A więc z tym, że poszczególne wa-

rianty przestrzennego zagospodaro-
wania kraju należy kwantyfikować,
podobnie jak same efekty ekono-
miczne. Mam tylko zastrzeżenia co

do oceny punktowej wariantów, przy
włączeniu poszczególnych efektów

pozaekonomicznych. Efektów tych
nie można punktować, gdyż są nie-

wymierne. Istnieją przecież pewne

wymagania pozaekonomiczne, które

mają charakter ograniczeń, i których
nie można punktować, gdyż nieuw-

zględnienie takich wymagań musi w

ogóle wykluczyć określony wariant.

Zgadzam się z zasadą rozdziału mię-
dzy sektorem mieszkalnym a gospo-
darczym w rolnictwie, oraz z tym,
że rozwój gospodarki indywidualnej
jest dzisiaj najmniej kapitałochłon-
ny. Uważam wreszcie, że — nie

wchodząc w szczegóły oraz w to, czy
poszczególne wyceny ekonomiczne są
w pełni słuszne, czy też nie — należy
bardzo wysoko ocenić fakt pokusze-
nia się przez Autora na sporządzenie
rachunku ekonomicznego, na razie w

stosunku do swego własnego warian-
tu rozwiązania.

Dla Czytelników, którzy nie czytali
bądź zapomnieli istotę koncepcji dr
M. Rakowskiego podaję tu najważ-
niejsze jej punkty.

Ogromna większość ludności Pol-
ski (a w r. 2000 cała ludność) miesz-

kałaby w dużych miastach posiada-
jących usługi najwyższego rzędu, no-

woczesne zakłady pracy z różnych
dziedzin, instytuty naukowe oraz

wyższe uczelnie. Miasta te (po
200—300 tys. ludzi) nie byłyby tak
wielkie jak obecne duże aglomeracje.
Pozwoliłoby to uniknąć ich ujem-
nych cech z punktu widzenia wa-

runków bytowych ludności oraz u-

trudnionego kontaktu z przyrodą.
Nieliczna część tej ludności pracują-
ca w rolnictwie uspołecznionym oraz

w zakładach pracy położonych poza
miastem wskutek wymuszonej ich

lokalizacji, dojeżdżałaby do nich.

Główne kryterium społeczne takie-

go rozwiązania — powszechna i łat-
wa dostępność do usług najwyższego
rzędu oraz do nowoczesnych miejsc
pracy. Takie rozwiązanie wpływało-
by pozytywnie na wzrost społecznej
wydajności pracy. Dzięki szybszej
urbanizacji nastąpiłoby przyspiesze-
nie zmiany struktury agrarnej
i przyśpieszony odpływ ludności z

rolnictwa do innych dziedzin.

Dzięki większej, lecz nie nadmier-

nej koncentracji infrastruktury tech-

nicznej i bytowo-socjalnej można by
poważnie zmniejszyć zatrudnienie w

obsłudze tych dziedzin.

Dzięki racjonalnemu modelowi za-

mieszkania i komunikacji można by
zapewnić ludności wysoki poziom
dobrobytu przy względnie ograniczo-
nych wydatkach na eksploatację
mieszkań i komunikację.

Wariant ten będzie, według zdania

jego Autora, tańszy od wariantu re-

alizowanego.

JAK już wspomniałem, istnieją

pewne kryteria społeczne oraz in-
ne pozaekonomiczne, których

spełnienie nie może stanowić oceny
dobroci wariantu przestrzennego za-

gospodarowania kraju, i które nie

mogą być traktowane wymiennie
między sobą oraz w odniesieniu do

kryteriów techniczno-ekonomicz-

nych. Stanowią one bowiem rodzaj
ograniczeń, bez spełnienia których
żaden wariant, nawet ekonomicznie

najlepszy, nie może być przyjęty.
Spróbuję tu niektóre z tych ograni-

czeń wymienić w przekonaniu, że

jest ich z pewnością więcej.

ZACZYNAM od chyba najważ-
niejszego. Czy rozwiązanie to

będzie się podobało rolnikom,
których będzie ono dotyczyło? Poz-
walam sobie zwrócić uwagę na to,
że ostatnio w krajach wysoko rozwi-

niętych maksymalizacja efektu eko-

nomicznego, a więc maksyma-
lizacja dochodu rolniczego bądź
zysku, przestała stanowić główne kry-
terium celu dla rolników. Obecnie
na pierwszym miejscu stawiana jest
maksymalizacja zadowolenia ze stanu

rzeczy oraz dobrego samopoczucia o-

czywiście przy zadowalającym zaspo-

kojeniu ich potrzeb ekonomicznych.
Dalej wymienię warunek, że zmiany
wprowadzane dzisiaj muszą umożli-
wić spełnienie warunku stawianego
przez Autora, by do lat 1990—2000

utrzymało się w rolnictwie polskim
do miliona wysokoprodukcyjnych i

wysokodochodowych gospodarstw
indywidualnych o średnim obszarze
kilkunastu hektarów. Łączy się to
z możnością produkcyjnego wyko-
rzystania zabudowań gospodarskich
a także budynków mieszkalnych do

tego samego okresu, przy utrzyma-
niu produkcji na właściwym pozio-
mie.

Z kolei następnym warunkiem jest
zachowanie życia wsi, razem z jej
kulturą, z jej zabytkami. Łączy się
to z możliwością uprawiania tury-

styki na terenach wiejskich, korzy-
stania przez ludzi miejskich z tego,
co daje żywa przyroda.2)

Zdaniem moim ocenie ekonomicz-

nej może i powinien być poddawa-
ny jedynie wariant przestrzennego
zagospodarowania kraju, który czyni
zadość tym i podobnym dalszym wa-

runkom, które odgrywają rolę — og-
raniczeń, inaczej mówiąc, jak gdyby
strychulca, który odcina i eliminuje
wszystkie rozwiązania, które warun-

ku tego nie spełniają.

Przechodzę teraz do dyskusji z wa-

riantem rozwiązania przedstawio-
nym na łamach „Życia Gospodarcze-
go" przez dr M.Rakowskiego.

ISama tylko minimalizacja kosz-

tów, przy konkretnym rozwiąza-
niu planu przestrzennego zago-

spodarowania kraju nie może stano-

wić wystarczającego kryterium przy

wyborze rozwiązania. O tym już
wspominałem. Mam również poważ-
ne wątpliwości, czy można skwanty-
fikować poszczególne charakterysty-
ki rozwiązania, włączając w to rów-
nież charakterystyki pozaekonomicz-
ne, a tym bardziej, czy można je u-

jąć wartościowo, a więc — w pie-
niądzu.

Jeśli chodzi o spełnienie kryterium
społecznego udostępnienia wszyst-
kim usług na najwyższym poziomie,
warunek ten w koncepcji Autora nie
został spełniony w stosunku do rol-
ników indywidualnych, którzy we-

dług koncepcji Autora mają pozosta-
wać na wsi do lat 1990—2000 i ich

rodzin, gdyż wszystkie usługi mają
być przeniesione do średnich miast.
Na czym wobec tego Autor opiera
swe przekonanie, że przez owe 17 do
27 lat będą oni ochoczo znosili te

niewygody, podnosząc produkcyjność
swych gospodarstw do nieokreślone-

go bliżej momentu, w którym zosta-

ną przeniesieni na niepewny los do

miast, a gospodarstwa ich zostaną
znacjonalizowane bądź skolektywi-
zowane?

Metoda punktowa, pozwalająca
według poglądu Autora ocenić sto-

pień dobroci wszystkich charaktery-
styk o charakterze ekonomicznym,
wydaje mi się, jak wspomniałem,
nieprzydatna, ponieważ większość
kryteriów pozaekonomicznych nie"

ma charakteru wymiennego, a ma

charakter ograniczeń, które muszą

być spełnione jednocześnie.

2Na
wsi powinien zdaniem moim

nastąpić podział ludności do-

tychczas zatrudnionej w rolnic-
twie na ludność rolniczą, która bę-
dzie się zawodowo zajmować rol-
nictwem oraz na ludność wiejską
pozarolniczą, posiadającą jednak
swe domy na wsi i mieszkającą na

wsi. Obecna grupa ludności dwuza-

wodowej powinna z czasem zniknąć
jako oddzielna grupa. Pozarolniczą
ludność wiejska powinna natomiast

posiadać niewielkie działki przydo-
mowe, mające charakter miejskich
działek pracowniczych. Działka po-
winna być nie za duża, tak by mog-
ła być wysoce intensywnie uprawio-
ną przy użyciu marginalnej pracy

rodziny: emeryci, gospodyni w wol-

nych chwilach od zajęć domowych,
głowa rodziny po pracy (jako relaks
nie jako dodatkowe zatrudnienie)
i inni.

To, że ludność wiejska akumuluje
(a nie wydaje na wódkę) i buduje,
jest zdaniem moim, zjawiskiem wy-
soce pozytywnym. Stawiane dzisiaj
na wsi domy mają w swej większo-
ści większą kubaturę niż mieszka-
nia w miastach. Niektóre mają rów-
nież wyższy standard urządzenia
wewnętrznego. Te stanowią jednak
na razie jeszcze niewielki procent,
głównie wskutek trudności nabycia
tych urządzeń, a nie braku środków.

Przy stawianiu budynków wykorzy-
stywane są często materiały lokalne,
nie wykorzystywane w budownict-
wie miejskim, zwłaszcza uprzemysło-
wionym. Przy budowie wykorzysty-
wana jest w znacznym stopniu praca

marginalna. Gdyby na wsi ta praca
i materiał budowlany marginalny
nie były wykorzystywane, wielu bu-

dynków w ogóle by nie postawiono.
Wiemy jakie braki mocy przerobo-
wych posiadają przedsiębiorstwa bu-
dowlane. Uczelnia moja, która za-

częła się budować na nowym miej-
scu w r. 1958, przez 15 lat wykonała
tylko 15 proc. swego planu. Czyżby
Uczelnia miała się budować 100 lat?

3Nie jest mi jasne dlaczego za-

miar przeniesienia wszystkich
rolników do średniej wielkości

miast ma wśród nich wzbudzać entu-

zjazm? Że tak dzisiaj myśli znaczna

część młodzieży, nie oznacza to jesz-
cze bynajmniej, by ten owczy pęd
był racjonalny i by utrzymał się do
2000 roku.

Trzeba się liczyć z tym, że rolnicy
ci nie będą mieli kwalifikacji do zaj-
mowania stanowisk pracy bardziej
lukratywnych i dających im zado-
wolenie. Stanowiska, które będą im

proponowane nie będą zapewne zbyt
atrakcyjne i ograniczą się do prac

nie wymagających kwalifikacji. Tak

więc samodzielni rolnicy, kierujący
swoimi małymi przedsiębiorstwami,
zeszliby do roli robotników niewy-
kwalifikowanych albo wykonujących
prace, które nie znajdują chętnych
wykonawców.

Należy też z tego zdawać sobie

sprawę, że według wizji Autora

będzie istniał dłuższy okres, gdy na

wsi będą jedynie mieszkali rolnicy
indywidualni, bo nawet pracujący
w usługach (jeśli one w ogóle tam

będą świadczone) — będą dojeżdżali
z tych średniej wielkości miast. Z

tego wynika, że po godzinach pracy
ludzi tych na wsi nie będzie. Ten
stan rzeczy, jeśli w ogóle da się przez

jakiś czas utrzymać, pogłębi jeszcze
proces selekcji negatywnej w odnie-
sieniu do ludzi pracujących w rol-
nictwie.

Można też postawić pytanie: czy
istotnie spowoduje to tak duże o-

szczędności w transporcie. Jeśli dzi-

siaj część ludności wiejskiej dojeż-
dża do pracy do miast, to w przy-
szłości według koncepcji Autora

część mieszkańców miasta będzie do-

jeżdżać na wieś. Nie będą to tylko
pracujący bezpośrednio w rolnic-
twie. Będą to również ludzie pra-

cujący w usługach produkcyjnych i

socjalno-bytowych dla rolnictwa
oraz dla ludności rolniczej. Ale w o-

kresie sezonu muszą być przecież na
• wsi

ozów i turystów. Nie wiem, czy oB«!
sługa tych ludzi przez ludzi doje-
żdżających z miasta będzie najlepszą
pod względem jakości? Przecież do-
świadczenie uczy, że w krajach wy-
soko rozwiniętych, usługi najbardziej
pożądane, bo zindywidualizowane,
świadczone są przez ludność wiejską,
często nawet tradycyjnie — wiej-
ską, związaną ze wsią przez pokole-
nia. Stąd np. w rejonach górskich
rolnictwo jest podtrzymywane nie

po to, by uzyskiwać produkcję rolni-

czą, lecz by byli tam ludzie świad-

czący usługi dla wczasowiczów i tu-

rystów.

4Zgadzam się z Autorem, że kosz-

ty społeczne produkcji w gospo-
darstwach indywidualnych są

niższe niż w gospodarstwach pań-
stwowych. Z kolei o wydajności pra-
cy w rolnictwie nie stanowi forma
społeczno-ekonomiczna, lecz skala
wielkości. Efektywność skali wiel-
kości nie wzrasta także proporcjo-
nalnie do wielkości gospodarstwa,
lecz posiada swoje optimum, które
w pełni mieści się w granicach wiel-
kości dostępnych dla gospodarstw
indywidualnych. Na razie też gospo-
darstwa indywidualne dają większą
końcową produkcję netto z hektara
niż gospodarstwa państwowe. Zresz-

tą o efektywności gospodarstw indy-
widualnych Autor mówi w swych
artykułach.

5
Moim zdaniem najsłabszym pun-

ktem koncepcji Autora artykułów
jest stwierdzenie, że gospodarka

indywidualna powinna się umacniać
do r. 1990, że w tym czasie obszar go-
spodarstw ma trzykrotnie wzrosnąć,
że ma następować intensywne ich
inwestowanie. Ów milion intensyw-
nych gospodarstw indywidualnych
ma do 2000 r. w jakiś bliżej nie okre-

ślony sposób przekształcić się w wy-
soko produkcyjne i wysoko intensyw-
ne gospodarstwa uspołecznione (wy-
daje się, że państwowe), zaś ci rol-

nicy i ich rodziny mają w tym okre-
sie 10-ciu lat znaleźć się bez bliższe-

go sformułowania charakteru ich

pracy, w średnio-dużych miastach.
Nie potrafię sobie — mimo pewnej
umiejętności stwarzania wizji przy-

szłościowych — wyobrazić tego pro-
cesu.

Przede wszystkim w okresie do r.

1990 nie widzę instrumentów, któ-
re by skłaniały rolników do chętne-
go, spokojnego i pogodnego aku-

mulowania, przy założeniu, że

po roku 1990 mają się przenieść do

najbliższego „średniej wielkości"
miasta. Trudno też być przekona-
nym, by ten dosyć enigmatyczny
sposób przejścia z gospodarki indy-
widualnej do państwowej stanowił

ową łatwiejszą formę socjalizacji
rolnictwa. Dzisiaj wszyscy staramy
się znaleźć formy bardziej przydat-

ne 1 nie grożące załamaniem pro-

dukcji rolniczej. Moim zdaniem,
czynnikiem w największym stopniu
hamującym dalszy przyśpieszony
wzrost produkcji rolnej są owe nie-
domówienia większości dotychczas
wysuwanych koncepcji uspołecznia-
nia rolnictwa. Natura próżni nie zno-

si, każda koncepcja, na to by była
przyjęta przychylnie, musi posiadać
wyraźne zakończenie. Tego w kon-

cepcji dr M. Rakowskiego nie widać.
Natomiast istnieją już w stadium

wstępnych dyskusji koncepcji, któ-
re doprowadzają owe przemiany
strukturalne do końca, a więc do

etapu określonej trwałości systemu,
co jest konieczne w każdym rolnic-
twie w szczególności zaś w indy-
widualnym.

Koncepcja Autora nie bierze wca-

le pod uwagę konsekwencji czysto
ludzkich, z którymi trzeba się li-

czyć wówczas, gdy mowa o przyśpie-
szonym przenoszeniu ludności wiej-
skiej, a zwłaszcza rolniczej do „śred-
niej wielkości miast". Wśród osób

przenoszonych będą to ludzie w wie-
ku średnim oraz ludzie starzy. Do-
świadczenie uczy, że u ludzi star-

szych, którzy od dziecka byli związa-
ni ze wsią i z wiejskim trybem ży-
cia oraz pracy, następuje po prze-
niesieniu w zupełnie inne, miejskie
warunki, załamanie psychiczne. Czę-
sto staje się ono przyczyną przed-
wczesnej śmierci. Stąd też pozosta-
^ałp^^^^^a^^f^rprzeka-
•aaniu-«fcńtt" gośpodafrstwom czysto
rolnym, wydaje się rozwiązaniem o

wiele słuszniejszym. Należy się też

liczyć z doświadczeniami innych kra-

jów, a w każdym razie brać je pod
uwagę. Tak np. w Bułgarii3) istnie-

je tendencja odwrotna do zapropo-

nowanej przez Autora: zatrzymywa-
nia ludności wiejskiej na wsi. M .in.
wobec zmniejszania się ludności za-

trudnionej w rolnictwie powstała
tam koncepcja „wsi do wynajęcia".

6Nie wiem, w jaki sposób Autor
zamierza rozwiązać sprawy bie-

żące, a więc wykorzystać to „co

istnieje"? Jak sobie wyobraża zamie-
ranie dzisiejszych ośrodków gmin-
nych? Przez lat kilkanaście wieś pol-
ska zamieni się w ruinę, gdzie wszę-
dzie będą tylko opuszczone gospo-
darstwa, wsie i' osady z rozwalają-
cymi się budynkami. Wieś stawać

się będzie zwolna, a może nawet i w

szybkim tempie, wsią martwą, stra-

szącą przybyszów. W gospodar-
stwach uspołecznionych — nielicz-

nych, po godzinach pracy pozostaną
tylko stróże, czy strażnicy. Wizja,
która wydaje' mi się koszmarem.

Czyż to ma być ideał?

A co by się działo, gdyby po jakimś
czasie okazało się, że gusta ludzkie

się zmieniają? Czyż będzie istniała

jakaś rozsądna droga odwrotu? Wy-
daje mi się, że nie można stwarzać

jednego tylko modelu życia, zwła-

szcza jeśli jest on oparty nie na do-

świadczeniu, lecz na jakiejś ideali-

stycznej koncepcji, której można

bronić tylko przy pomocy teoretycz-

nych założeń. Nawet najwięksi re-

formatorzy w zakresie społeczno-
ekonomicznym opierali swe koncep-
cje na bardzo głębokich studiach

rzeczywistości.

Zdaniem moim należy zawsze li-

czyć się z realiami.

1) Początek ucieczki z wielkich miast?
,,Trybuna Ludu" 15.X.1973.

2) Dziś możliwość spacerowania wśród
Zieleni staje się często dla mieszkańca

wielkiego miasta na Zachodzie nieosią-
galna, a są nawet 1 tacy, którzy prawo
do zieleni zaliczają do podstawowych
praw człowieka. Walczymy o uprzemy-
słowienie kraju 1 słusznie. Ale wiedzmy,
że na Zachodzie — obok osiasnięć na-

szych stoczniowców czy chemików --

również wysoko liczą sie nasze osiągnlę-
• cia w utrzymaniu odpowiedniej ilości
metrów kwadratowych zieleni na jedne-
go mieszkańca. „Przywitanie z Polską"
Z.Broniarek. Trybuna Ludu dn. 15.10.73 .

*) Wieś Jak miasto K. Klejn „Try-
buna Ludu" 17.IX.1973.
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Bądźże
człowiekiem, mówią mi

nieraz. Ale co to znaczy BYC
CZLQWIEK1EM w mojej sy-

tuacji. To znaczy wymagać dobrej,
bezbrakowej pracy. Tylko jeśli wy-
magam jej od innych, muszą przede
wszystkim wymaga* jej od siebie.
Nie mogę działać jak galicyjski
urzędnik co to wykonywał swoje od
— do, ściśle według instrukcji i od-
powiedzialność miał z głowy. Muszę
podejmować ryzyko...

Ryzyko w technicznej kontroli ja-
kości? Patrzę z niepokojem na czło-
wieka, który wypowiada te herezje.
Młody, starannie ubrany, taki gładki
i pewny siebie. Hutnik — od ilu lat?
— Więc jak to jest z tym ryzykiem
w kontroli? — pytam.
— Ryzyko jest niezbędne, tylko nie
na zasadzie „jakoś(ć) to będzie" lecz
ryzyko technicznie uzasadnione.
Proszę się nie śmiać. Istnieje takie
ryzyko i skala jego jest ogromna.
W hutnictwie nie ma procesu bliź-
niaczo do siebie podobnego i nie
ma — nie może być idealnego stopu,
idealnego materiału. Zawsze znajdzie
się jakaś drobina gazu, jakieś
zanieczyszczenie. Trzeba więc sobie
wyobrazić, co z tego zostanie, jeśli
wlewek rozwalcowany będzie do po-
wiedzmy sześciokrotnych rozmiarów:
groźna rysa, czy ślad załedwie. Trze-
ba także wiedzieć, co ma powstać
z tej stałi: siatka do ogradzania sa-

dów, czy też półosie lub łożyska do

samochodów, które prowadzić będzie
człowiek.

Przerywam pytaniem: jak się ma

ta wyobraźnia, to „ryzyko technicz-
nie uzasadnione" do konkretnych re-

klamacji odbiorców?

Okazuje się, że jak dotąd była tyl-
ko jedna reklamacja. Właśnie po-
jechała delegacja wyjaśnić sprawę,
bo odbiorca ma niezbyt uzasadnione
pretensje. Huta wysyła stal do wszy-
stkich krajów RWPG, a także do
NRF, Stanów Zjednoczonych, Japo-
nii. W Szwecji łożyska zrobione ze

stali z Huty „Warszawa" wytrzyma-
ły, i to jak jeszcze, konkurencję z

łożyskami ze słynnej szwedzkiej stali
szlachetnej.

Czym są podyktowane te optymi-
styczne informacje o sukcesach huty,
której trudności na co dzień, od za-

rania jej dziejów aż po dzień dzi-
siejszy są tak powszechnie znane: po
prostu dumą zawodową, którą należy
cenić, czy nabytym już przyzwycza-
jeniem do „składania pomyślnych
meldunków".

Mój rozmówca — JERZY MA-
STERNAK — w karierze zawodowej
osiągnął szczebel kierownika wy-
działowej kontroli technicznej na

walcowni średniodrobnej, w karierze
politycznej — sekretarza podstawo-
wej organizacji partyjnej 300-osobo-
wego wydziału technicznej kontroli
jakości całej huty, a w społecznej
— tytuł „najlepszego wychowawcy

młodzieży", gdyż zajął w zorganizo-
wanym przez Zarząd zakładowy
ZMS konkursie pod takim właśnie
tytułem jedno z trzech pierwszych
miejsc.

Głosowało się jawnie. Najpierw
były eliminacje wydziałowe. Mło-
dzież wydziału technicznej kontroli
jakości wybrała na pierwsze miejsce
Jerzego Masternaka — sekretarza
POP, a na drugie — inż. KAZIMIE -

RZA BOCHYŃSKIEGO — kierow-
nika wydziału.

— Wiem, i mnie nurtowała myśl,
że może wybrała „po uważaniu".
Wiele przecież od nas na> wydziale
zależy. Toteż naprawdę ucieszyłem
się dopiero wtedy, kiedy ogłoszono
uroczyście na konferencji sprawoz-
dawczo-wyborczej ZMS wynik eli-
minacji ogólnozakładowej i mło-
dzież powstała z miejsc, żeby po-
dziękować „wychowaweom", któ-
rych uznała za najlepszych. Spoj-
rzałem na prawo na• EUGENIUSZA
JASTRZĘBSKIEGO, (I miejsce) bry-
gadzistę z pieców grzewczych wal-
cowni półwyrobów i na lewo na

BARBARĘ KRZESZOWSKĄ (II
miejsce), kierownika laboratorium
materiałów ogniotrwałych — wszy-
scy troje z trudem panowaliśmy nad
wzruszeniem.

METODA „RAKIETOWA"
Właśnie o tym wychowaniu mło-

dzieży, o systemie adaptacji w Hucie

„...największą satysfakcję można uzyskać tylko wtedy, kiedy to „lepsze" tworzy się samemu"
fot: BOLESŁAW KUBICA

„Warszawa", a więc o społecznej
działalności Jerzego Masternaka,
chciałam się czegoś konkretnego do-
wiedzieć. Toteż rozmowę na te-
mat stali szlachetnej, która wytrzy-
muje konkurencję nawet ze szwedz-
ką, starałam się jakoś skierować na

tory bardziej ludzkie: na młodzież
i jej wychowawcę. Czy ta młodzież
przygotowana do zawodu w tak roz-

budowanym przyzakładowym szkol-
nictwie hutniczym wytrzymuje na

przykład konkurencję z nieszkolo-
nym specjalistycznie narybkiem?
Czy na nią można bardziej liczyć?

Młodzież — stwierdza Jerzy Ma-
sternak — jest różna. Zarówno ta

rekrutująca się ze szkół, jak i ta z

miasta. Jedni stanowią doskonały
materiał, byle gó tylko należycie
uformować. Inni, nawet wyszkoleni,
nie wytrzymują po prostu ciężkiej
fizycznie pracy, tej „gry w kości",
jak się to w hucie określa. Jeszcze
innym nie odpowiada ona psychicz-
nie. Przychodzą więc i odchodzą,
choć przecież w hucie osiągnąć moż-
na zarobek przeciętnie najwyższy w

Warszawie. A w lecie brakowało 700
ludzi. Jak w takich warunkach moż-
na mówić o równowhdze na stano-

wiskach, kiedy zamiast czterech pra-
cuje dwóch. Wtedy zaraz stosunki
między ludźmi stają się napięte, bo
nie sposób rozdzielić wówczas spra-
wiedliwie i trudu i zarobków.

I chyba najgorzej denerwuje tych
starych doświadczonych hutników
fakt, że odchodzą ci, co się uczyli
już w szkole i w technikum. Rzecz
charakterystyczna, młodzież z rodzin
hutniczych na ogół kontynuuje pra-

cę. A więc wpływ domu jest tu tak-
że dominujący. Inni, przychodzą,
przejdą przez szkolenie bhp, zapo-
znają się z miejscem pracy — za

wszystko im się płaci — wezmą o-

dzież, lizną tego i owego i... pójdą
szukać łatwiejszego chleba. A huta
te niekończące się inwestycje w

człowieka musi spisywać na straty.

DOKOŃCZENIE NA STR. 10

NA CZCZO
CZESŁAW KOS

Spośród kilkunastu rodzajów świadczeń socjalnych żywienie znalazło się w opi-
nii pracowników na czwartym miejscu po wczasach, pomocy mieszkaniowej
i usługach ochrony zdrowia. A jednak jeśli uwzględni się fakt, że w społeczeń-
stwie naszym zasady racjonalnego żywienia nie są zbyt rozpowszechnione,
że niektórzy pracownicy, zwłaszcza kobiety — znajdują na ogół rano przed
pracą czas nawet na sprzątnięcie mieszkania, ale nie na pierwsze śniadanie
— problem ten wysuwa się w hierarchii na naczelne miejsce.

<m

ŻYWIENIE przyzakładowe — organizowane w for-
mie stołówek pracowniczych (obiady stołówkowe,
posiłki regeneracyjne), bufetów i kiosków — sta-

nowi wypadkową oddziaływania dwóch nie zawsze

zsynchronizowanych układów: systemu świadczeń so-

cjalno-bytowych oraz zasad polityki wyżywienia i obro-
tu rynkowego Jest wiec zarówno elementem konsum-
pcji ' społecznej i podlega pozarynkowym regułom,
jak i stanowi też istotny element produkcji. Od -

grywa ono ważną rolę w procesach wzrostu wydaj-
ności pracy, wpływa bowiem na: zdrowie i dobre sa-

mopoczucie pracowników, na zmniejszenie zachorowań
i wypadków przy pracy, utrzymanie rytmiczności pra-
cy, wzrost procesów integracyjnych załogi, kształtowa-
nie prawidłowych nawyków i zwyczajów żywienio-
wych itp.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że owa pozy-

tywna rola żywienia przyzakładowego może się uwi-

docznić tylko wówczas, jeśli będzie ono dobrze zorga-
nizowane i będzie działało w skali masowej. Kwestie

te wiążą się zresztą bardzo silnie ze sobą. Nie można
sobie wyobrazić masowego żywienia przyzakładowego
bez dobrej organizacji, w której nie uwzględniono by
zarówno interesu ogólnospołecznego, jak i indywidual-
nych preferencji samych użytkowników.

W Polsce żywienie pracownicze nie jest, niestety,
rozwinięte. Do przemysłów zaniedbanych pod tym
względem należy miedzy innymi przemysł lekki, choć
w ostatnich latach obserwuje się tu wyraźniejszy niz

dawniej wzrost ilości stołówek i bufetów pracowni-
czych oraz liczby konsumentów obsługiwanych przez
te s'eć Według szneunków L. Polanowskiego i L. Ka-
lenik w latach 1969—1971 liczba konsumentów obsłu-
giwanych przez stołówki pracownicze wzrosła o 40

proc zaś ilość stołówek o około 47 proc., a ilość bu-
fetów i kiosków spożywczych nawet o 57 proc.1).

Nadal jednak w przemyśle lekkim odsetek korzysta-
lacvch ze stołówek pracowniczych wynosi zaledwie
5 proc jest więc niższy od średniej w kraju, która

sięga 8 proc. Obydwa te wskaźniki są jednak bardzo
niskie w porównaniu do wskaźników w takich kra-
jach, jak: ZSRR, CSRS . NRD lub WRL.

W samym przemyśle lekkim, jak wykazały badania
prowadzone przez Zakład Ekonomiki Konsumpcji
Uniwersytetu Łódzkiego żywienie pracowników różnie
się kształtuje, co można scharakteryzować priy pomo-
cy kilku wskaźników. W roku 1971 na 327 zakładów
było 112 stołówek i 115 bufetów pracowniczych, a więc
jedynie co trzeci zakład posiadał stołówkę pracowni-
czą — tę podstawową formę żywienia.

WSPÓŁZALEŻNOSCr

W trzech zjednoczeniach — Przemysłu Bawełniane-
go, Wełnianego — Południe oraz Przędzy Czesanko-
wych 80 proc. zakładów miało stołówki. ' Natomiast
w Zjednoczeniu Przemysłu Filcowego i Tkanin Tech-
nicznych oraz ZP Artykułów Technicznych jedynie
co dziewiąty zakład posiadał stołówkę pracowniczą,
w innych zjednoczeniath co czwarty lub piąty.

W trzech przodujących pod względem żywienia
zjednoczeniach najwyższe były również Wskaźniki ro-

tacji miejsc konsumpcyjnych — najwyższy, bo sięga-
jący 8 proc. udział osób korzystających z żywienia
oraz stosunkowo wysoki udział pracowników, korzy-
stających z posiłków regeneracyjnych.

W najgorszych pod względem żywienia zjednocze-
niach (poprzednio już wymienianych), a także w

Zjednoczeniu Przemysłu Dziewiarskiego korzystało ze

stołówek pracowniczych zaledwie od 0.9 do 1,5 proc.
zatrudnionych. Bardzo niska była też rotacja miejsc
konsumpcyjnych, bo vir zasadzie 1 osoba na 1 miejsce
konsumpcyjne. Wreszcie bardzo mały odsetek korzys-
tał z posiłków regeneracyjnych. Było to1 często spowo-
dowane niską zdolnością przetwórczą stołówek pra-
cowniczych.

Istnieje pewien związek między żywieniem a wiel-
kością zakładu. Koncentracja produkcji, wielkość fun-

duszów na działalność socjalną i Inne czynniki ułat-
wiają organizację żywienia w dużych zakładach. Na
ogół wraz ze wzrostem rozmiarów zakładu rośnie od-
setek osób korzystających ze stołówek pracowniczych.

W zakładach stosunkowo małych, zatrudniających
do 800 lub 1 000 osób ze stołówek korzystało odpowied-

nio 3 proc. i 2 proc. zatrudnionych, w zakładach du-
żych o załodze od 4 000 do 6 000 około 6 proc., zaś
w zakładach największych zatrudniających powyżej
6 000 osób ze stołówek korzystało już ponad 11 proc.
załogi. Rozmiary zakładów nie mają natomiast wpły-
wu na organizację bufetów pracowniczych i kiosków
spożywczych, lecz wpływają na wachlarz oferowanych
usług żywieniowych. Tak więc zakłady małe mają naj-
częściej jeden, rzadziej dwa punkty usługowe, np. tyl-
ko stołówkę, tylko bufet, lub najczęściej kiosk spo-
żywczy. Natomiast zakłady największe najczęściej dy-
sponują różnorodnymi formami żywienia.

Badania wykazały słaby związek między charakte-
rem miejscowości a stopniem korzystania z żywienia
pracowniczego. Najwięcej osób korzystało z różnorod-
nych form żywienia pracowniczego raczej w zakładach
zlokalizowanych w małych miejscowościach (do 10 tys.
mieszkańców), najmniej zaś w miastach średniej wiel-
kości (Od 10 do 50 tys. mieszkańców).

Nie miały też istotnego wpływu na stopień korzy-
stania z żywienia pracowniczego ceny posiłków oraz

wysokość dopłat przedsiębiorstw do żywienia.' Zgod-
nie z uchwałą RM nr 295 w sprawie zasad odpłatno-
ści konsumentów za usługi świadczone przez placówki
żywienia przyzakładowego oraz zasad finansowania
tych placówek pracownicy pokrywają wyłącznie koszt
surowca zużytego do produkcji po cenach detalicz-
nych2).

Można by zatem przypuszczać, że im wyższa jest
cena posiłków, tym wyższa jest jakość, a ceny posił-
kówwroku1971wahałysięod6złdo12złza,1
obiad.

Po roku 1970 nastąpił dość wyraźny wzrost dopłat
przedsiębiorstw do żywienia pracowniczego. W ciągu
pięciolecia (1966—1970) dopłata netto przedsiębiorstw
przemysłu lekkiego zwiększyła się o 89 proc., zaś w cią-
gu tylko jednego roku 1971 wzrosła aż o 69 proc.
w porównaniu z rokiem 1970. Jednakże koszty netto

przedsiębiorstw, ponoszone na rzecz żywienia pracow-
ników. mimo wyraźnej poprawy, są w dalszym ciągu
stosunkowo niskie.

W przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego dopłaco-
no w roku 1971 — 74 złote na jednego zatrudnionego,
a 1345 złotych na 1 osobę korzystającą z żywienia.
Finansowe korzyści, jakie uzyskują pracownicy od za-

kładu pracy z tytułu dopłat do żywienia zbiorowego,'
wzrastają wraz ze wzrostem rozmiarów zakładów.
W zakładach małych wysokość dopłat do żywienia wy-
nosiła w 1971 roku zaledwie 22 złote na jednego za-

trudnionego, zaś w zakładach największych już 188
złotych.

Wynika stąd, że największe zakłady przemysłu lek-
kiego umożliwiały największemu odsetkowi zatrud-
nionych korzystanie ze stołówek, posiadały najbardziej
urozmaiconą sieó żywienia pracowniczego i najwięcej
dopłacały do 1 obiadu. Oferowały więc najwyższe
świadczenia w przeliczeniu na jednego zatrudnionego.
Udowodniły to badania wśród pracowników na temat

żywienia przyzakładowego przeprowadzone w 1972 r.

w 14 największych zakładach przemysłu lekkiego.

PRACOWNICY O ŻYWIENIU

Wśród badanych 5 było zlokalizowanych w Łodzi,
3 w woj. łódzkim, 6 w innych regionach kraju, z cze-

go 4 na Śląsku. W badanych zakładach — zatrudnia-
jących łącznie około 49, tys. osób — wylosowano pró-
bę 2 501 osób, czyli 5 proc. ogółu zatrudnionych. Udział
kobiet stanowił tam średnio 67 proc. załogi, w niektó-
rych nawet powyżej 80 proc., okazało się, że 54 proc.
załogi rozpoczynało pracę na czczo, dalszych 19 proc.
jadało śniadania w domu nieregularnie. Ze względu
na słabo rozwiniętą sieć żywienia przyzakładowego
około 77 proc. badanych pracowników regularnie za-

•bierało ze Soba jedzenie z domu. 5.4 proc. spożywało
tylko-dwa posiłki dziennie. 58 proc. — trzy, 29.9 proc.
cztery orąz 6,7 proc. — pięć. Zapotrzebowanie kalo-

. ryczne pokrywano przypuszczalnie „dojadaniem" mię-
dzy posiłkami, nie daje *o jednak żadnej gwarancji

' racjonalnego odżywiania się.

Średnio 63 proc. korzystało z kiosków i bufetów,
z czego 37 proc. badanych korzystało regularnie. Tylko

1 czwarta część badanych uznała, że bufety zaspokajają
ich potrzeby. Pozostali jako główne pr/yczvny nieza-
spokaj^ania potrzeb wymieniali kwestie jakościowe,
braki asortymentowe, niewłaściwe pory sprzedaży w

" bufetach itp.
Z posiłków regeneracyjnych zwykłych i wzmacnia-

jących korzystało regularnie około 7 proc. i nieregu-
larnie około' 8 proc. Przy czym nosiłki nodawane są

-z reguły w określonych porach roku (późna jesień —

' zima) nie mderą więc w sposób istotny przyczyniać
się do wzrostu racjonalności żywienia, rozumianej
jako zjawisko ciągłe. Pracownicy korzystający z tych
posiłków: oceniali ich jakość najczęściej jako dosta-
teczną lub niedostateczną, rzadziej jako dobrą.

Jeżeli chodzi o stołówki pracownicze to korzystało
• z nich regularnie ponad 15 proc. badanych pracowni-
ków i nieregularnie około 21 proc. Ze stołówek naj-

częściej korzystają: osoby samotne, w młodym wieku,
o najwyższym poziomie dochodów i dużo cześciej pra-
cownicy unftysłowi niż robotnicy. Wynika stąd, że z ży-

; wienia stołówkowego korzystało łącznie 36 proc..
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JAK Z TĄ AKTYWIZACJĄ?
ZOFIA DACH

POD względem stopnia aktywno-
ści zawodowej kobiet przoduje-
my dziś w świecie wspólnie z

Rumunią i Bułgarią. W krajach
wysoko rozwiniętych takich jak
USA, Szwecja, NRF, W. Brytania,
Francja współczynnik aktywności
zawodowej kobiet kształtuje się na

poziomie znacznie niższym niż w

Polsce. Istnieje pewnego rodzaju
prawidłowość, zgodnie z którą w

miarę wzrostu poziomu dochodu na-

rodowego na jednego mieszkańca

współczynnik aktywności zawodo-

wej kobiet maleje.

'Aktywizacja zawodowa kobiet jest
wynikiem różnych procesów społecz-
no-ekonomicznych. Wiąże się ona

głównie z postępującą industrializa-

cją i rozwojem usług, sytuacją na

rynku pracy, sytuacją materialną
rodzin, rozwojem oświaty i upow-
szechnieniem szkolnictwa zawodo-

wego oraz ewolucją poglądów na

rolę i miejsce kobiety w społeczeń-
stwie.

Nie pomijając dążeń emancypa-

cyjnych kobiet, potrzeby posiadania
własnych pieniędzy, chęci uniezależ-
nienia się od zarobków męża, trzeba

stwierdzić, że masowe włączanie się
kobiet do pracy zawodowej podyk-
towane jest głównie koniecznością

„Od kilkunastu lat nasi pla-
niści uważają, że osiągnęliśmy
bardzo wysoki poziom aktywizacji
zawodowej kobiet, że już wyżej
nie będzie on się podnosił, a rze-

czywistość przekracza tę małodu-

szną niewiarę w dynamikę ko-
biet. Na podstawie ewolucji
wszelkich czynników, które zna-

my jako determinujące aktyw-
ność zawodową kobiet, można

przewidywać, że będzie ona wzra-

stała nadal. Politykę społeczną w

stosunku do rodzin trzeba ustalać
w taki sposób, aby ułatwiała go-
dzenie obowiązku i praw obyd-
wu ról — rodzinnej i zawodowej
nie jako dwu różnych ról, lecz

jako dwu elementów jednej zin-

tegrowanej roli kobiet"*).

JERZY PIOTROWSKI

pcgtwcy finansowej rodzinie. Czyn*
nik ekonomiczny aktywizacji — jak
wykazały badania GUS — przeważa
zdecydowanie we wszystkich klasach
dochodów przypadających na jedne-
go członka rodziny. Pozaekonomicz-
na motywacja pracy zawodowej ko-
biet dotyczy niewielkiej ich licz-

by—tych o wyższym poziomie
wykształcenia, lub przygotowanych
do zawodów, cieszących się w spo-
łeczeństwie szczególnym uznaniem.

Trzeba podkreślić, że wzrost sto-

py życiowej ludności do 1970 r. na-

stępował głównie przez wzrost za-

trudnienia. Polityka osiągania wzro-

stu stopy życiowej ludności przez

aktywizowanie zawodowe dalszych
członków rodziny — poza głównym
żywicielem (w tym głównie kobiet),
wydaje się społecznie mniej ko-

rzystna od osiągania tego samego
celu za pomocą wzrostu płac.

Rzecz charakterystyczna mimo o-

gromnego przyrostu liczby zatrud-

nionych kobiet w gospodarce uspo-

łecznionej w latach 1950—1970 (z

1,5 min do 3,9 min) równocześnie
nieustannie rosła liczba kobiet po-
szukujących pracy. W roku 1955 na

jedną propozycję pracy czekało 2,8
kobiet poszukujących pracy, w ro-

ku 1960 — 4,4, w roku 1970 — 8,4.
Co więcej, brak pracy w coraz wię-
kszym stopniu był problemem dla
kobiet z kwalifikacjami i to kobiet

młodych — w roku 1970 co czwarta

kobieta poszukująca pracy była w

wieku od 18 do 39 lat. Oczywiście
w przekroju terytorialnym występo-
wały tu bardzo duże rozbieżności,
jeśli chodzi o kształtowanie się oma-

wianej sytuacji.

DWUKIERUNKOWE DZIAŁANIE

Rząd podjął w ostatnich latach

szereg decyzji, których realizacja
wpłynęła na złagodzenie sytuacji na

lokalnych rynkach pracy. Wymienić
tu należy organizowanie tanich

miejsc pracy z corocznie przyznawa-

nego w tej 5-latce przez rząd fun-

duszu 250 min zł, terenowy fundusz

aktywizacji gospodarczej, z którego
1,5 min zł idzie w tej 5-latce rów-

nież na nowe miejsca pracy, dalej
fundusz interwencyjny będący w dy-
spozycji rad narodowych, przezna-

czany na organizowanie ponadplano-
wego zatrudnienia, rozwój pracy na-

kładczej oraz pracy w niepełnym
wymiarze godzin. Na uwagę w tym

względzie zasługuje również szersze

wykorzystanie inwestycyj no-oszęzę-

dnych oraz materiało-oszczędnych
form zatrudnienia (np. rozszerzenie

pracy wielozmianowej, wzrost za-

trudnienia w usługach itp.). Te wie-

lostronne wysiłki nie przyniosły
jeszczo oczekiwanych rezultatów, ale

wszędzie notuje się pewną poprawę.

Trzeba dodać, że w celu złagodze-
nia sytuacji na rynku pracy kobiet
nie wystarczy tylko działanie w kie-
runku zwiększenia popytu na pra-

cę kobiet. Celowe, a nawet często
pożądane jest oddziaływanie w kie-
runku zmniejszenia podaży kotóie-

cyoh rąk do pcaay przez prowadzę-?
nie określonej" ' polityki socjalnej;.
Przykładem racjonalnego stosowania

takiej polityki jest wydłużenie płat-
nego i bezpłatnego urlopu macie-

rzyńskiego.

W wyniku tych wszystkich pocią-
gnięć można już w tej chwili, a więc

w połowie realizacji bieżącego pla-
nu pięcioletniego stwierdzić, że sy-

tuacja na rynkach pracy diametral-
nie się poprawiła. W styczniu br.
średnio na jedną propozycję pracy

przypadało 1,4 oczekujących kobiet.
W tym samym okresie roku ubiegłe-
go proporcje te układały się jak 1:4.

W związku z nadal postępującą u

nas aktywizacją zawodową kobiet

warto jednak raz jeszcze zastano-

wić się: czy tendencja ta jest z punk-
tu widzenia społeczno-ekonomicz-
nego uzasadniona i pożądana?

Przy nadmiarze rąk do pracy nie
ma potrzeby automatyzowania i me-

chanizowania produkcji na taką

skalę, jakbyśmy chcieli. Kraje, któ-
re posiadają niedobór siły roboczej
znajdują się z punktu widzenia per-

spektyw wzrostu i warunków kształ-
towania postępu technicznego w lep-
szej sytuacji niż kraje posiadające
nadwyżki tego czynnika produkcji.
Przykładem mogą tu być NRD i Cze-

chosłowacja, w których brak rąk do

pracy w okresie industrializacji, po-
budzał i nadal pobudza postęp tech-

niczny i w ogóle intensywne meto-

dy gospodarowania.
Często słyszy się więc pytanie: czy

się opłaca nam aktywizować zawo-

dowo kobiety? Czy koszty, jakie po-

nosi społeczeństwo w związku z ich

zatrudnieniem nie są przypadkiem
większe od efektów ich pracy.

•

W bilansie ekonomicznej opłacal-
ności pracy zawodowej kobiet nale-

ży zapisać po stronie „ma" te ko-

rzyści, jakie płyną dla gospodarki
narodowej z możliwości rozszerzania

produkcji wówczas, gdy wkład pra-

cy mężczyzn jest niewystarczający.

CZY SIĘ OPŁACA?

Uwzględniając Jednoczynnikowy
model wzrostu dochodu narodo-

wego oparty na rachunku pracy

żywej, wyliczyłam, że w latach

1950—1970 na każdy procent przy-

rostu dochodu narodowego przypa-

dało przeciętnie 0,44 proc. przyrostu
zatrudnienia ogółem (w tym 0,56

proc. przyrostu zatrudnienia kobiet i

0,39 proc. przyrostu zatrudnienia

mężczyzn) a reszta przypada na

wzrost wydajności pracy.

Przeciętny poziom płac kobiet jest
niższy od przeciętnego poziomu płac
mężczyzn o 32—34 proc. Analiza

struktury zatrudnienia kobiet wed-

ług działów gospodarki narodowej
czy zawodów, ich kwalifikacji zawo-

dowych, udziału kobiet na kierow-

niczych stanowiskach wyjaśnia w

większości przypadków to niższe wy-

nagrodzenie kobiet niż mężczyzn.
Jednakże byłoby uproszczeniem od-

nosić to do wszelkiego rodzaju prac

wykonywanych przez kobiety. Licz-

ne badania przeprowadzone wśród

mężczyzn i kobiet pracujących na

takim samym stanowisku i mają-
cych ten sam staż pracy potwierdza-
ją fakt niższych płac kobiet i jest
to wciąż jeszcze problem otwarty,
zwłaszcza, że nie mamy jakiegoś
precyzyjnego miernika pracy jedno-
rodnej.

Przyjmując jednak uproszczone

założenie, że niższy poziom płac ko-
biet odpowiada ich niższej wydajno-
ści pracy (przeciętnie o 20,5 proc.

niższy od wydajności przeciętnej),
oraz zakładając że tempo wzrostu

wydajności pracy kobiet w latach
1950—1970 było takie samo jak męż-
czyzn, i znając udział kobiet wśród

ogółu zatrudnionych w sferze pro-

dukcji materialnej w roku 1950 —

26,6 proc., w roku 1970 — 33,8 proc.

i kdbi— wyliczyłam, że w roku 1950 kdbie-

ty wytworzyły 21,2 proc. dochodu

narodowego według cen 1961 r„ na-

tomiast w roku 1970 — blisko o 6

punktów procentowych więcej, bo
26,8 proc.

Jak więc widać, wkład kobiet pra-
cujących w wytworzenie dochodu na-

rodowego jest niebagatelny. Zważyw-
szy że do wykonania zadań plano-
wych nie wystarczyłyby zasoby pra-

cy męskiej, korzyści jakie płyną dla
gospodarki narodowej z możności
rozszerzenia produkcji dzięki zatrud-
nieniu kobiet, bez wątpienia trzeba
uwzględnić po stronie „ma" w ra-

chunku ekonomicznej opłacalności
pracy kobiet.

Wiadomo jednak, że zatrudnienie

kobiet, szczególnie kobiet zamęż-
nych, mających małe dzieci pociąga
za sobą znaczne nakłady społeczne.
Ewidencja wszystkich pozycji społe-
cznych kosztów zatrudnienia kobiet

jest bardzo trudna. Niewątpliwie
znaczna skala zatrudnienia kobiet-
- matek pociąga za sobą obniżkę po-
ziomu społecznej wydajności pracy,
stosunkowo wysoką — choć społe-
cznie uzasadnioną — absencję w pra-

„...nie ma żadnych obiektyw-
nych przesłanek, by w praktyce
płacowej mniej cenić w każdym
zakładzie kobietę jako pracowni-
ka. Nieuzasadniona jest w szcze-

gólności psychoza o nadmiernej
chorobowej absencji kobiet. Psy-
choza ta wynika z dotychczaso-
wych wadliwych zasad ewidencji
i statystyki absencji chorobowej,
która łączy dane o absencji cho-

robowej kobiet z ich urlopami
połogowymi oraz wykorzysty-
waniem uprawnień do zwolnień
od pracy na opiekę nad chorym
— a w określonych prawnie oko-
licznościach — nad zdrowym
dzieckiem... Ta absencja jak i urlo-

py połogowe nie mogą być uwa-

żane za zwiększające chorobo-
wość kobiet, gdyż zgodnie z po-
lityką Kierownictwa Partii i Rzą-
du jest to zaszczytna funkcja spo-
łeczna"*).

HENRYK BIAŁCZYNSKI

cy oraz wiele dodatkowych kosztów,
które musi ponosić społeczeństwo.
Wśród kosztów tej kategorii należy
wymienić nakłady na budowę i eks-

ploatację żłobków i przedszkoli, któ-

rych ilość i zakres usług ściśle zale-

ży od liczby zawodowo pracujących
kobiet i ich dzietności. Dalej — wy-
datki budżetu państwa na świetlice

dziecięce i dożywianie w nich, domy
małych dzieci, dziecińce wiejskie, za-

kłady opiekuńczo-wychowawcze,
wczasy w mieście, kolonie i półko-
lonie.

Aktywizacji zawodowej kobiet to-

warzyszą — a w każdym razie po-

winny towarzyszyć jeszcze inne na-

kłady z dziedziny infrastruktury spo-

łecznej, związane np. z rozbudową
komunikacji, sieci zbiorowego żywie-
nia, sieci wszelkiego rodzaju innych
usług jak pralnie, punkty krawiec-
kie itp.

Daleko idąca agregacja danych za-

wartych w rocznikach statystycz-
nych uniemożliwia sporządzenie ra-

chunku wydatków związanych z ty-
mi nakładami społecznymi, z tych
względów również nie jest możliwe
ustalenie struktury odbiorców posz-

czególnych świadczeń.

Do istotnych obciążeń ekonomicz-

nych związanych z zatrudnieniem
kobiet trzeba zaliczyć ogromny i ros-

nący koszt świadczeń za okresy ich
niezdolności do pracy, spowodowane
macierzyństwem itp.

W rachunku kosztów społecznych
związanych z aktywnością zawo-

dową trzeba by też uwzględnić —

co jest trudne do wyliczenia — war-

tość, jaką posiadają te czynności,
których nie mogą wypełniać kobie-

ty, gdy są zatrudnione (czynności do-
mowe, opiekuńczo-wychowawcze
itp.). Drobiazgowa obserwacja i ana-

liza mogłaby dostarczyć wielu da-

nych o innych jeszcze obciążeniach
gospodarki narodowej towarzyszą-
cych zatrudnieniu kobiet.

Płace kobiet i wydatki na świad-
czenia społeczne, towarzyszące ich
zatrudnieniu (tylko te wymierne) —

stanowiły w 1970 r. jak wyliczyłam —

około 60 proc. wytworzonego przez

kobiety dochodu narodowego. Moż-
na więc stwierdzić, że w skali ma-

kroekonomicznej z punktu widzenia

wyłącznie ekonomicznego praca ko-
biet jest jednak korzystna dla go-
spodarki narodowej, mimo, że bar-

dziej opłacalne bywa zatrudnienie

mężczyzn, bowiem przeciętnie każdy
produkt wytworzony przez kobietę
zawiera wyższe koszty produkcji, niż

wytworzony przez mężczyznę. Zwa-

żywszy jednak ograniczone zasoby
pracy męskiej i fakt, że funkcjono-
wanie wielu działów i gałęzi gospo-
darki narodowej byłoby niemożliwe
bez dużego udziału w nich kobiet —

przyznać musimy, iż za zatrudnie-
niem zdecydowanej większości ko-
biet przemawiają potrzeby gospodar-
ki narodowej.

NA PRZECIW TENDENCJOM

Intensyfikacja naszej gospodarki
— choć może przejściowo spowodo-
wać mniejsze zapotrzebowanie na

pracę kobiet (obecnie rozpoczyna
pracę młodzież z licznych: roczników

wyżu demograficznego) — w per-
spektywie lat stwarza ftiewątpliwie
dalsze możliwości aktywizacji zawo-

dowej kobiet.

# Po pierwsze dlatego, że postęp
nauki i techniki udostępni kobietom

szereg stanowisk pracy w przemyśle
obecnie dla nich niedostępnych ze

względu na uciążliwość lub szkodli-
wość dla zdrowia.

0 Po drugie: dalszy rozwój go-
spodarczy łączyć się musi nieuchron-
nie z dynamicznym rozwojem za-

trudnienia w dziedzinie szeroko po-

jętych usług. Polska jest krajem o

silnie zaznaczającym się niedorozwo-

ju usług w porównaniu z innymi
krajami. W najbliższych latach w

tym sektorze zatrudnienie wzrastać

powinno najszybciej, o czym mówio-
no na I Krajowej Konferencji PZPR.
A przecież praca w usługach jest
szczególnie atrakcyjna właśnie dla
kobiet. Należy przewidywać, że w

przyszłości coraz liczniej napływać
one będą przede wszystkim do roz-

budowującego się sektora usług. Nie

można zapomnieć tu także o uwot-

stym sprzężeniu zwrotnym: rozwój
usług odciąża kobiety w zakresie

prac związanych z prowadzeniem go-
spodarstwa domowego i wychowa-
niem dzieci, a równocześnie wyzwa-
la ich potencjał, który może się kie-
rować między innymi właśnie do
działów usługowych.

£ Po trzecie — po latach 1971—
— 1975 tj. po okresie największego
naporu na rynek pracy licznych ro-

czników wyżu demograficznego, na-

stąpi okres stałego spadku przyrostu
ludności w wieku produkcyjnym.

Z przytoczonych wyżej argumen-
tów nie chcę bynajmniej wysnuwać

wniosku, że należy dążyć do dalszej
aktywizacji zawodowej kobiet za

wszelką cenę. Idzie tylko o to, by
prawidłowo oceniać istniejące ten-

dencje i możliwie z jak najmniej-
szym marginesem błędu, przewidy-

„Mówimy od lat o zatrudnianiu
kobiet w niepełnym wymiarze
godzin. Ten problem w wielu

krajach jest rozwiązany, u nas

ciągle występują jakieś hamulce.
Nie bierzemy bowiem pod uwagę
bardzo istotnych elementów,
związanych ze sprawnością dzia-
łania: bliskości miejsca zamiesz-
kania i miejsca pracy. Jeśli ko-
bieta chce kilka godzin pracować,
nie może godziny czy dwóch tra-

cić na przejazdy. W innych kra-

jach są ogłoszenia, że można do-
stać pracę iv najbliższym sąsiedz-
twie, np. na poczcie lub w sklepie,
i to bez systemu scentralizowane-

go pośrednictwa pracy. Jest też
kwestia wynagrodzenia. W wielu

krajach za godziny przepracowa-
ne w danym dniu kobiety otrzy-
mują z miejsca wynagrodzenie
według ustalonej stawki. Te

wszystkie sprawy są nietrudne do
załatwienia i trzeba byłoby drogą
eksperymentalną przejść na tory
praktycznego działania. Samymi
słowami, samymi postulatami
tych spraw nie załatwimy"*).

ANTONI RAJKIEWICZ

wać, jak będą przebiegały w przy-
szłości pewne procesy społeczne, by
wyjść im na przeciw lub przeciw-
działać jeśli uznajemy je za szkod-
liwe.

Tak więc nie istnieje alternatywa:
czy kobiety powinny pracować za-

wodowo czy nie, natomiast istnieje
wcale niebagatelny problem jak im

pomóc, aby mogły sprostać podwój-
nym obowiązkom.

Optymalne Rozwiązanie problemu
aktywności zawodowej kobiet musi
zakładać taki układ stosunków spo-

łeczno-gospodarczych, aby kobieta

majaca obowiązki rodzinne mofjła w

sposób swobodny podejmować de-

cyzję wykonywania pracy poza do-

mowej, bądź poświęcenia się wyłącz-
nie obowiązkom rodzinnym.

•) Fragmenty z referatów 1 wystąpień
na sympozjum pt. „Socjalne i prawne
środki ochrony macierzyństwa i rodziny"
zorganizowanego w kwietniu br. przez
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

PRACY NA CZCZO
DOKOŃCZENIE ZE STR. 7

w tym regularnie około 16 proc. (mimo dość niskiej
oceny: jakości posiłków, higieny, wyposażenia i orga-
nizacji). 13,5 proc. oceniło jakość żywienia stołówko-

wego jako dobrą, 22,4 proc. — jako dostateczną i 3,2 proc.

badanych jako niedostateczną. Uderzająca jest bardzo
duża zgodność opinii wśród różnych grup pracowni-
czych. Niezbyt wysoko oceniają też pracownicy higie-
nę i wyposażenie oraz organizację stołówek pracow-
niczych.

Przyczyną podstawową nie korzystania z usług sto-

łówki była szeroko pojmowana jakość posiłków. Oto

typowe odpowiedzi: „lepiej mi smakuje w domu",
„małe urozmaicenie posiłków w stołówkach", „niedo-
stateczny smak" itp. Jakość posiłków oraz organizacja
żywienia przyzakładowego stanowią według opinii pra-
cowników podstawowe przyczyny nader skromnego
efektywnego popytu.

Uderzającym zjawiskiem, a nawet paradoksem jest
fakt, że duży odsetek respondentów (37 proc.) uważało,
iż ma wpływ na organizację stołówek i jednocześnie
niewielu było zadowolonych z jakości posiłków i or-

ganizacji żywienia pracowników. Wynika to prawdo-
podobnie stąd, że wpływ pracowników na działalność
stołówek jest wyraźnie ograniczony. Zakres upraw-
nień stołówek jest bowiem określany zewnętrznymi i

wewnętrznymi przepisami. Przedstawiciele załogi, jak
np. komisje stołówkowe, mogą oddziaływać na sto-

sunkowo mało istotne kwestie organizacyjne.

Pracownicy oceniają wysoko wpływ żywienia na

działalność zakładu, wysoko także umiejscawiają ży-
wienie w hierarchii wszystkich świadczeń socjalnych.
Połowa badanych pracowników uznała, że żywienie ma

wpływ na „lepsze samopoczucie i zdrowie pracowni-
ków" (30,2 proc. odpowiedzi), „dobrą opinię o zakła-

dzie", „lepszą wydajność pracy", „lepszą atmosferę
i zżycie się między pracownikami" itp.

Warto też zwrócić uwagę, że pracownicy preferują
bardziej stołówki niż otwarte zakłady gastronomiczne,
z usług których korzystało sporo spośród badanych
osób.

PRZERWA NA POSIŁEK

W zakończeniu ankiety umieszczono dwa pytania,
w których zwrócono się z prośbą do respondentów,
aby wymienili kolejno trzy podstawowe postulaty pod
adresem żywienia przyzakładowego oraz zakładów ga-
stronomicznych. Postulatów tych było stosunkowo du-
żo i różnorodnych, co jest zrozumiałe ze względu na

indywidualne preferencje konsumentów. Mimo to dają
się one ułożyć w dwie podstawowe grupy: pierwsza —

poprawa szeroko pojętej jakości łącznie z usprawnie-
niami organizacji i druga — wzrost sieci żywienia
przyzakładowego.

Zagadnienie jakości żywienia przyzakładowego jest
niewątpliwie kluczowe. Jak uczy doświadczenie, na po-

czątku lat pięćdziesiątych zorganizowano w kraju
około 9 tysięcy stołówek pracowniczych, z których
następnie w drugiej połowie lat pięćdziesiątych zlikwi-

dowano prawie pięć tysięcy. Dlaczego? Wśród wielu

względów istniejące wówczas stołówki nie odpowiada-
ły elementarnym wymaganiom sanitarnym, nie były
też w stanie zagwarantować minimum jakościowego.

Pracownicy chcą korzystać ze stołówek, chcą także

aby posiłki były smaczne, świeże, zdrowe i urozmaico-
ne. Podniesienie jakości może się odbywać przede
wszystkim przez zapewnienie dopływu wykwalifikowa-
nego, fachowego personelu kucharskiego, posiadające-
go wysoki prestiż społeczny.

Zakłady pracy, jako odpowiedzialne (wraz ze zwią-
zkami zawodowymi) za organizację i jakość żywienia
załogi muszą dokonać zmian w organizacji żywienia
przyzakładowego jako całości, oraz zmian wewnętrznej
organizacji pracy. Niektóre wnioski organizacyjne
przedstawiono w oddzielnym opracowaniu i obecnie

pragnę tylko wysunąć jeden dodatkowy wniosek 3).
Podniesienia jakości nie można oczywiście dokonać

z dnia na dzień, jest to proces ciągły, który wymaga
czasu. Względy zdrowotne i ekonomiczne (wydajność
pracy) wskazują jednak na pilną konieczność spoży-
wania ciepłego posiłku w czasie pracy. Obecnie funk-

cjonujące stołówki wydają posiłki z reguły po pracy
lub przed jej rozpoczęciem, ponieważ w zakładach

pracujących na dwie lub trzy zmiany stołówki czynne
sa między pierwszą a drugą zmianą. Pracownik ma

więc teoretycznie możność spożycia posiłku przed pra-

cą lub po pracy, albo w domu, albo w stołówce.

Ponieważ posiłki domowe są według opinii zdecy-
dowanej większości pracowników jakościowo wyższe,
nic dziwnego, że stosunkowo mały odsetek zatrudnio-

nych korzysta z usług stołówek.

Najbardziej niepokojący jest fakt, że ogromna wię-
kszość pracowników rozpoczyna pracę na pierwszej
zmianie na czczo. Ci pracownicy mają możność spo-

życia ciepłego posiłku niekiedy dopiero po kilkunastu

godzinach pracy, włączając czas dojazdu do pracy
i powrotu do domu. Odbija się to bardzo szkodliwie
na ich zdrowiu. Problem ten można rozwiązać głów-
nie przez wprowadzenie godzinnej przerwy w czasie

pracy, przeznaczonej na spożycie ciepłego posiłku. Po-

ciągnie to niewątpliwie za sobą konieczność rozwoju
sieci żywienia przyzakładowego, jak i sieci żywienia
masowego w otwartych zakładach gastronomicznych.

Powstają więc nowe dylematy: nakłady inwestycyjne
na uruchamianie sieci żywienia, wyszkolenie kaciry
żywieniowców, organizatorów żywienia, dietetyków,
a przede wszystkim mistrzów sztuki kulinarnej, a tak-
że nader istotne kwestie uregulowania czasu pracy.

Trzeba jednak stwierdzić, że byłyby to nakłady
o wysokiej społecznej efektywności.

CZESŁAW KOS

1) Por. L . Polanowski i J. Kalenik: „Rozwój żywienia Dra-
cowników w przemyśle lekKim". W pracy zbiorowef Dt
„Funkcje gastronomii (Dostęp ekonomiczny i organ'---vino-

UŁ' mBterialy konferencji. War-

2) Por Monitor Polski nr 1 z dnia 11 stycznia 1972 r.

3) Por. cz. Kos, R. Krzyżewski - „Kierunki rozwoju i oce-

na organizacji ływienla pracowników w zakładach pracy"
W pracy zbiorowej pi „Funkcje gastronomii" (postęp eko-
nomiczny i organizacyjno-techniczny). Wyd. cyt s 311-327
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WSPÓŁŻYWICIELKI
DANUTA GRANIEWSKA

Zdynamizowanie polityki
społecznej, jakie nastąpi-
ło po VI Zjeździe PZPR,
sprawiło, że procesy ak-
tywizacji zawodowej ko-
biet w większym stopniu
niż w przeszłości są dziś
rozpatrywane w aspekcie
podstawowych funkcji ro-

dziny. Doprowadziło to
również do wykrystalizo-
wania się poglądu o ko-
nieczności rozpatrywania
z kolei potrzeb rodzin na

tle ich społeczno-ekono-
micznych uwarunkowań.

Konieczność
takiego ujmowania

zagadnień jest obecnie niezbęd-
na, bowiem zmiany w sferze

gospodarczej działalności rodzin,
czego najbardziej charakterystycz-
nym przejawem jest współudział ko-
biet w tworzeniu bazy materialnej
egzystencji rodziny, spowodowały
przekształcenie się szeregu podsta-
wowych funkcji rodziny i — trze-
ba to sobie otwarcie powiedzieć —

w wielu przypadkach wywołują od-
czuwalne zakłócenia w sprawnym
funkcjonowaniu gospodarstwa do-
mowego.

Od lat wyniki badań budżetów 'ro-
dzin pracowników zatrudnionych w

gospodarce uspołecznionej wykazu-
ją nieustannie powiększenie się u-

działu gospodarstw domowych z

dwiema osobami zarobkującymi, a

zmniejszanie się udziału gospodarstw
z jedną osobą zarobkującą. Silnie
zagregowane wskaźnik: tych badań
nie pozwalają jednak na wyjaśnie-
nie, w jakim zakresie kobiety wy-
stępują w roli współżywicieli rodzin
i jedynych żywicieli.

Dopiero wyniki ostatniego Naro-
dowego Spisu Powszechnego, szerzej
naświetlają to zjawisko. Warto pod-
kreśl:^ że" po raz . pierwszy., spis
przynosi tak wiele informacji o ro-

dzinie. Niestety brak analogicznych
danych z okresów poprzednich unie-
możliwia ocenę zjawisk w ujęciu
dynamicznym, nie umniejsza to jed-
nak znaczenia tego istotnego kroku
GUS w kierunku poszerzenia za-

kresu statystyki społecznej.
Ze Spisu wynika, że w 1970 r.

w Polsce' było ponad 8 milionów ro-

dzin w tym około 6,5 miliona mia-
ło dzieci. Trzeba tu wyjaśnić, że

przyjętym kryterium dzietności był
fakt zamieszkiwania razem z rodzi-
cami dzieci, które nie tworzyły jesz-
cze własnych rodzin. Kryterium to

dopuszcza więc, że w tej liczbie
znajdowały się dzieci już pracują-
ce. Oczywiście z punktu widzeń a

analizy ekonomicznej stanowi to

dosyć istotny mankament i należa-
łoby w przyszłych spisach uwzglę-
dniać strukturę rodzin według dziet-
ności ekonomicznej, tj. liczby dzieci
pozostających na utrzymaniu rodzi-
ców. Inne jednak dane pozwalają
już dziś ocenić prawidłowo skalę te-

go zjawiska.
W Polsce główną podstawą bazy

materialnej rodzin ąą;docHcdy z pras-
cy, pochodzące w przeważającej mie-
rze z tytułu zatrudnienia. W mniej-
szym zakresie rolę tęrspełniają do-
chody z tytułu prowadzenia gospo-
darstwa rolnego, a w jaszcze mniej-
szym z pracy o charakterze produk-
cyjno-uslugowym wykonywanej
przy

•

pomocy własnych;" środików
wytwórczych. '

Dane o dochodach rodzin dowo-
dzą więc, że w coraz większym za-

kresie środki na utrzymanie rodzi-

„Wbrew dość powszechnie
powtarzanym opiniom o zaniku
roli rodziny w życiu człowieka oraz

o przejmowaniu jej funkcji przez
społeczeństwo, rola ta i funkcje
są nadal bardzo doniosłe — i in-
dywidualnie, i społecznie. To, w

jakiej rodzinie_ się człowiek zro-

dził, nadal ma poważny wpływ na

jego losy, na łatwiejsze lub trud-
niejsze torowanie sobie drogi w

życiu, a nawet na cele, które chce
on osiągnąć. Przedmiotem poli-
tyki plac i polityki zatrudnienia
są indywidualni pracownicy, ale
rodzaj zatrudnienia i wysokość
wynacirodzenią tych indywiduów
kształtują warunki oraz poziom
życia rodzin. Można mnożyć przy-
kłady z polityki szkolnej, miesz-

kaniowej, cen itd. Polityka ro-

dzinna musi więc być z natury
rzeczy polityką podziału dochodu
namdnupao. kształtowania zasad
współżycia itd."

JERZY PIOTROWSKI

ny pochodzą z zarobków obojga ro-

dziców. Nie zamierzam w tym miej-
scu wkraczać w skomplikowany i
wielokrotnie badany problem moty-
wacji podejmowania pracy zawodo-
wej przez kobiety.

Jest natomiast faktem, że w 1970
roku 8 944 tys. kobiet posiadało
własne źródła utrzymania, w tym
1 572 tys. kobiet mężatek nie posia-
dało na utrzymaniu żadnej osoby w

składzie gospodarstwa domowego,
624 tys. kobiet było jedynymi żywi-
cielami, a 3 686 tys. —. współżywi-
cielami. Według definicji Spisu
„współżywiciele — to małżonkowie
posiadający oboje własne źródło u-

trzymania, jeżeli przynajmniej jed-
no z nich utrzymuje inne osoby w,
gospodarstwie domowym, w skład
którego wchodzą i w którym zamie-
szkują". Warto chyba podkreślić, że
w skali kraju jedynie 1 790 tys. męż-
czyzn utrzymywało swoje żony. Ro-
dziny wiejskie stanowią oczywiście
problem wymagający odrębnego po-
traktowania. Skoncentruję się więc
na problemach rodziny miejskiej
przyjmując założenie, że typowa ro-

dzina miejska — to rodzina pracow-
nicza.

Spójrzmy teraz jak w świetle
Spisu przedstawiają się główne źród-
ła utrzymania kobiet, będących
mieszkankami miast i ich partner-
stwo w utrzymywaniu niepracują-
cych członków rodziny. Warunki
życia każdej z wymienionych wyżej
kategorii kobiet, a zwłaszcza jedy-
nych żywicielek i współźywicielek
stanowią niezmiernie szeroki i spo-
łecznie istotny temat rozważań.
Spójrzmy jednak na to zagadnienie
w jednym aspekcie, a mianowicie
znaczenia pracy zarobkowej kobiet
i jej wpływu na kształtowanie się
warunków bytowych w okresie ak-
tywnego życia rodziny, którego gra-
nicę wytycza pojawienie się pier-
wszego dziecka i usamodzielnienie
ostatniego. Jest to okres długi. Na-
leży podkreślić, że wymagania
współczesnych procesów pracy oraz

aspiracje kulturalne społeczeństwa
powodują wydłużenie się obowiązku
nauki i późniejsze, niż w przyszłości,
podejmowanie pracy zawodowej.
Już obecne pokolenie pracujących
swym wysiłkiem stworzyło warun-

ki do podjęcia realizacji" Żądania
upowszechnienia wykształcenia ną
poziomie szkoły średniej.

Mimo szeregu świadczeń społecz-
nych jakie przeznacza nasze społe-
czeństwo na zapewnienie odpowied-
nich warunków bytu i kształceń.a
dzieci, okres ten w rodzinie charak-
teryzuje wzmożone nasilenie wszel-
kiego rodzaju potrzeb z jednej stro-

ny, a z drugiej oczywiście wzmo-

żona aktywność rodziców w zdoby-
waniu środków na utrzymanie dzie-
ci. Jest to zadanie niełatwe w reali-
zacji. Byłoby ono oczywiście znacz-

nie trudniejsze, gdyby nie korzysta-
nie na zasadzie bezpłatności z tak
istotnych dziedzin usług w procesie
wychowania młodego pokolenia jak:
ochrona zdrowia, oświata i wycho-
wanie. Korzystanie z tych usług nie-
zależnie od sytuacji materialnej ro-

dziny, zapewnia realizację szeregu
podstawowych praw socjalistyczne-
go społeczeństwa. Powszechność i

bezpłatność nauczania wspierane
systemami świadczeń dla uczącej
się młodzieży sprawiają, że osobi-
ste zdolności i talent stanowią w

zasadzie główne determinaty statusu

społeczno-zawodowego jaki młodzi
ludzie mogą osiągnąć. Państwo nie
może jednak przejąć w całości kosz-
tów utrzymania młodego pokolenia.
Rodziny więc ponoszą na utrzyma-
nie dzieci znaczne wydatki.

Ażeby zdać sobie sprawę z ich
skali, trzeba sięgnąć do wyników
badań budżetów rodzin pracowni-
czych. Oczywiście należy pamiętać,
że badania te są prowadzone na ba-
zie próbki reprezentacyjnej dla
zbiorowości gospodarstw domowych,
co jest pojęciem szerszym, od ro-

dzinnego gospodarstwa domowego.
W niepublikowanych materiałach
GUS występują jednak dane ilu-
strujące sytuację materialna rodzin,
posiadających na swym utrzyma-
niu dzieci do lat 16-tu oraz mał-
żeństw bezdzietnych.

W analizie warunków bytu lud-
ności stosuje się powszechnie mier-
nik dochodu przypadającego na jed,-
ną osobę w rodzinie. W ujęciu tego
wskaźnika uwzględnia się w ocenie
sytuacji materialnej wpływ takich
czynników demograficznych jak
wiel!"ość rodziny oraz współczyn-
nik aktywności zawodowej dorosłych
członków rodziny. Pozwala to na

bardziej przybliżoną ocenę zjawiska
wpływu zarobków kobiet na kształ-
towanie się sytuacji materialnej ro-

dźmy .

Wyniki badań budżetów rodizin
pracowniczych, a zwłaszcza wyse-
lekcjonowana próbka rodzin biolo-
giczni pełnych, prowadzących od-
rębne gospodarstwa domowe, szcze-

gólnie wyraźnie wykazuje wpływ
obciążeń rodzinnych na powstawa-
nie zróżnicowanej sytuacji material-
nej w środowisku rodzin pracowni-
czych. Natomiast w ramach grup
rodzin o jednakowej liczbie dzieci

sytuację rodzin różnicuje wpływ za-

robków matki.
Jeżeli wyobrazimy sobie struktu-

rę przeciętnej zamożności poszcze-
gólnych grup rodzin w formie pira-
midy to na szczycie uplasują się
małżeństwa bezdzietne, w następnej
kolejności — rodziny z zarobkujący-
mi rodzicami, a na samym dole
znajdą się rodziny jedynych żywi-
cieli.

W 1971 r. dochód roczny na osobę
w rodzinach z zarobkującymi ro-

dzicami był wyższy niż w rodzi-
nach jedynych żywicieli przy
jednym dziecku zmiejsza się o 33,5
proc., przy dwojgu o 26,6 proc.,
trojgu o 24,1 proc., a w rodzinach
z czworgiem dzieci i więcej o 9,1
proc.

Przeprowadzone obliczenia wyka-
zują, że stopień wpływu zarobków
matki na kształtowanie się poziomu
zamożności grup rodzin, zwłaszcza
do trojga dzieci jest tak duży, że
pozbawienie ich tych dochodów
spowodowałoby sytuację material-
ną znacznie gorszą niż w grupie ro-

dzin — jedynych żywicieli. Działo-
by się tak dlatego, że struktura do-
chodów z pracy jedynych żywicieli
jest korzystniejsza niż mężczyzn ma-

jących aktywną zawodowo żonę.

„Wiele problemów związanych
jest z funkcją ekonomiczną ro-

dziny. Ten temat był analizowany
wielokrotnie, ale nigdy, jak mi
wiadomo, nie podejmowano głęb-
szych studiów z myślą o opraco-
waniu kilku wariantów realizacji.
Są tu sprawy bardzo istotne dla
małżeństwa i rodziny, np. wystar-
czalne dochody, minimum spo-
łeczne, zapewnienie możliwości
posiadania własnego mieszkania,
ubrania, właściwego odżywiania;
sprawy relacji funduszóio spoży-
cia indywidualnego i społeczne-
go; sprawy podstawowe dla rów-
ności męża i żony, ich ról, wa-

runków równości, współudziału
obojga w pracy zawodowej i do-
mowo-rodzicielskiej, podziału
źródeł zaspokajania potrzeb ro-

dziny między indywidualne go-
spodarstwa domowe a urządzenia
społeczne. Coraz częściej wybu-
chają w rodzinach współczesnych
konflikty na tle tych ostatnich
spraw. I znowu — sprawy te stają
się nierozwiązalne bez odpowie-
dniej społecznej działalności (na-
wet jeśli ktoś jest zamożny, nie
zdoła zbudować sobie przedszko-
la...)."

JERZY PIOTROWSKI

Wyższe dochody na osobę w ro-

dzinie wpływają na kształtowanie
się struktury konsumpcji, która
przybiera postać charakterystyczną
d'la wyższego poziomu zamożności, a

mianowicie: mniejszy jest udział
wydatków na żywność, zwiększony
natomiast popyt na artykuły prze-
mysłowe, odzież i obuwie, wyższy
jest udział wydatków na higienę i

ochronę zdrowia oraz kulturę j o-

światę. Ogólnie więc standard ży-
cia rodziin z zarobkującą matką jest
wyższy.

W literaturze ekonomicznej i
społecznej obserwuje się obecnie na-

silenie rozważań poświęconych
wpływowi, jaki praca zawodowa ko-
biet . wywiera na kształtowanie się
sytuacji materialnej rodziny. Sta-
nowi to bardzo ważny problem w

przypadku dążenia do sterowania
procesami aktywizacji, zawodowej
kobiet w drodze stosowania środ-
ków polityki społecznej. Chodzi
głównie n osiąganie okresowej
dezaktywizacji matek małych dzie-
ci w czasie tzw, czynnego macie-
rzyństwa. Niektóre ze środków
zmierzających do tego celu. zasto-
sowane np. w Czechosłowacji i na

Węgrzech okazały się zawodne,
zwłaszcza wobec kobiet ze średnim
i wyższym wykształceniem, które
wykonują prace wyżej płatne.

Brak jest badań na temat mo-

tywów bierności zawodowej. Zagad-
nienie to zasługuje na bliższą uwa-

gę nie tylko ze względu na to. że

pozwoliłoby uzyskać pogłębioną
diagnozę stanu obecnego, ale rów-
nież w celu udoskonalenia progno-
zowania w dziedzinie racjonalnego
EosDodarowania kwalifikacjami i

umiejętnościami kobiet zarówno w

społecznym procesie pracy, jak i w

prowadzeniu własnych gospodarstw
domowych.

Pewną wskazówką są tu mate-

riały SD IU. ootwierdzainee "tymu-
lującv wpływ wykształcenia na

podejmowanie Drący zawodowej
przez matki. W środowisku miej-
skim występują wyraźne związki
międzv poziomem wykształcenia a

kształtowaniem sie wsoćłczynnika
aktywności zawodowej. Dla ilustra-
cji przyjmiimy dwa krańcowe
szczeble wykształcenia: wyższe i

podstawowe. Okazuje sie. że w

gruDle kobiet Dosiadaiacych dzieci
dr> lat 16. pracowało 94 proc. mar

tek posiadających wyższe wykształ-

cenie. a 03 proc. — z wykształce-
niem podstawowym.

Rozpatrzmy teraz poziom aktyw-
ności zawodowe] wymienionych
grup kobiet według liczby dzieci.
Otoż w przypadku posiadania
1 dziecka pracowało 94 proc, ko-
biet z wyższym wykształceniem, w

przypadku 4 i więcej dzieci — 83

proc. W grupie matek z podstawo-
wym wykształceniem w przypad-
ku 1 dziecka pracowało 04 proc.,
a w przypadku 4 i więcej dzieci
— 59 proc,

Stanowi to niewątpliwie zjawi-
sko, które należałoby uwzględniać
przy ustalaniu perspektywicznych
kierunków rozwoju systemu świad-
czeń na rzecz ochrony macierzyń-
stwa zatrudnionych kobiet i rodzi-
ny.

Przeciwstawiając sie niesłuszne-
mu zdeprecjonowaniu pracy matek
we własnym gospodarstwie domo-
wym, trzeba się jednak zgodzić, że
możliwości poszerzenia zjawiska
bierności zawodowej są bardzo
ograniczone. Dlatego też jedynie
prawidłowym stanowiskiem jest
akceptacja modelu rodziny z zarob-
kującymi rodzicami i dążenie do
stworzenia warunków, które by
umożliwiały sprawne funkcjono-
wanie tego typu gospodarstwa ro-

dzinnego.
Potrzebne jest tu działanie w

trzech sferach: ideologicznej, za-

bezpieczenia społecznego oraz oczy-
wiście ekonomicznej. Obok bowiem
uznanych na ogól jako główne ba-
rier ekonomicznych w funkcjono-
waniu rodziny ogromne zakłócenia
wywołują czynniki o charakterze
psychologicznym. Zmianom funkcji
ekonomicznej rodziny, coraz szerzej
występującemu partnerstwu kobiet
w tworzeniu bazy materialnej ro-

dziny nie towarzyszyły dotąd dosta-
teczne zmiany obyczajowości i prze-
kształcania się postawy wobec pra-
cy zawodowej kobiet. Podział prac
i obowiązków w gospodarstwie do-
mowym tradycyjnie jeszcze obciąża
kobiety. Sytuacja poprawia się
wprawdzie nieco w środowisku ro-

dzin najmłodszych, co jest bardzo
znamienne, ale one stanowią prze-
cież tylko część całej zbiorowości.

'^Należy. więc oczekiwać, że nasi-
lone obecnie' oddziaływanie propa-
gandowo^wychowawcze w kierun-
ku kształtowania pozytywnych po-
staw wobec rodziny oraz popula-
ryzowanie problemów macierzyń-
stwa i funkcji rodzicielskich —

przyniesie pożądane rezultaty.
Wskazana jest równocześnie dalsza
aktywizacją działań instytucji zaj-
mujących się wychowaniem i oświa-
tą w realizacji zadań lepszego
przygotowywania młodego pokole-
nia do życia rodzinnego i funkcji
rodzicielskich.

W dziedzinie zabezpieczenia spo-
łecznego, realizacja Uchwały VI
Zjazdu PZPR przyniosła znaczne

wzmożenie socjalnej ochrony ma-

cierzyństwa i rodziny w wyniku
zmian ustawodawczych. Przykła-
dowo można wymienić wydłużenie
urlopów macierzyńskich i okresów
płatnej opieki nad dzieckiem. Wiele
konkretnych działań na rzecz ro-

dziny i zatrudnionych kobiet zosta-
ło podjętych w ramach działal-
ności socjalnej przedsiębiorstw, w

tym głównie w przemysłach sfe-
minizowanych.

Wielogodzinna praca zawodowa
kobiet, wiążącą się w warunkach
miejskich z pobytem rodziców pp-
za domem, wymaga istnienia wy-
soecjalizowanych instytucji społecz-
nych. które przejmują obowiązki
opiekuńczo-wychowawcze rodzin z

zarobkującymi rodzicami w czasie
ich Drący. Podaż usług urządzeń in-

frastruktury społecznej na rzecz

dzieci w wieku przedszkolnym i

szkolnym stanowi nadal ważny
Drobiem w całości świadczeń na

rzecz rodzin.

W dziedzinie ekonomicznej na

plan pierwszy wysuwa 'się również
problem szeroko rozumianych
usług, ułatwiających Drowadzenie
gosDodarstwa domowego. Wiąże się
z tvm lepsze zaoDatrzenie rynku
w artykuły spożywcze i półfabry-
katy. umożliwiające szybkie przy-
gotowywanie oosiłków. Rozwój
wszelkiego rodzaju form żywienia
Doza domem.

Pożądany jest też ze wszech
miar dalszy rozwój zróżnicowanych
form zatrudnienia kobiet w drodze
uelastycznienia organizacji oroce-

sów Drący w sfeminizowanych
dziedzinach zatrudnienia.

Wszystko to prowadzi do wnio-
sku n ootrzebie i możliwości doko-
nania dalszeeo. i lak sie wydaje,
niezbednego kroku, a mianowicie
Drzeiścia od rozwiazań i analiz
cząstkowych Drzez skoordynowanie
Doczynań badawczych prowadzo-
nych' orzez resortowe ośrodki nau-"
kowo-badawcze i instytuty wyż-
szych uczelni do badań interdyscy-
nlinarnvch nad rodziną, które umo-

żliwiłyby opracowanie nełnegn pro-
gramu działania, obejmującego
wszystkie wymienione wyżej sfery
i dzięki temu — programu sku-
tecznego.

Fot. ALEKSANDER JAŁOSINSKI

Fot. ALEKSANDER JAŁOSlNSKI
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Jeśli doliczyć do tego wywołaną
płynnością dezorganizację pracy —

straty w skali roku idą w miliony.
Jerzemu Masternakowi wydaje się,

że można by je znacznie zmniej-
szyć, gdyby udało się zlikwidować
całkowicie adaptację młodzieży me-

todą, jak to ona sama określa, „ra-

kietową", czyli łopata — ziemia —

powietrze. Ale wtedy trzeba by zre-

zygnować z pozornych oszczędności
i wreszcie zmechanizować prace naj-
cięższe i porządkowe. Do 1970 r.

za mało się o tym myślało. Teraz

postęp jest wielki. W hucie pracują
już np. supernowoczesne urządzenia,
np. w kontroli, ale na niektórych wy-
działach nadal pracuje się łopatą,
a wszędzie — sprząta miotłą.

Więcej uwagi i więcej wysiłku
musimy poświęcać stopniowemu
ograniczaniu najcięższych prac fi-

zycznych, oraz eliminowaniu czyn-
ności uciążliwych, a nie wymagają-
cych kwalifikacji" — powiedział
EDWARD GIEREK na I Konferencji
Partyjnej.

To jest bard2o ważne nie tylko z

tego względu, że przy tych pracach
trzeba zatrudnić sporo ludzi, zwłasz-
cza mężczyzn, których dotkliwy brak
odczuwa się przy maszynach niedo-
statecznie wówczas wykorzystanych.
To jest ważne także ze względu na

procesy nowoczesnej adaptacji do
zawodu. Posadzić młodego człowieka
na mechanicznym odkurzaczu żeby
sprzątnął porządnie wydział — to zu-

pełnie co innego niż dać mu miotłę,
łopatę i taczki. A są mistrzowie, któ-

rzy „sprawdzają" młodzież, przydzie-
lając im najpierw takie właśnie pra-
ce porządkowe. Uważają oni, że
trudno tolerować fakt, żeby młody,
nieopierzony obsługiwał urządzenia,
a starszy machał miotłą. I jest w

tym trochę racji. Ale trudno też od-
mówić słuszności stwierdzeniu: —

Nie po to się przecież uczyłem tyle
lat, żeby teraz taczki wozić.

DROGAWYCHOWAWCY
' '

— To „terminowanie" przy pracach
najprostszych jest już naprawdę
mocno przestarzałe. Nie zdawało

zresztą nawet egzaminu wobec tzw.

hutników z warszawskiego bruku,
jak nazywano tu tych pierwszych
— stwierdza Jerzy Masterna.

A jak sam terminował? Tak jak
„ci pierwsi" ?

Nie. mimo że urodził się w War-
szawie na Ogrodowej, ale tak się
złożyło, że stawiał pierwsze kroki
w zawodzie w hutach w Ostrowcu
i Stalowej Woli.

I znów w głosie wyczuwalna nuta

dumy: A więc te stare huty są jed-
nak lepsze od nowej Huty Warsza-
wa?

— Te zakłady miały i mają znako-

mitą kadrę mistrzów, pracującą tam
z pokolenia na pokolenie, kiedy w

stolicy dopiero rozpoczęto budowę
huty.

Wtedy właśnie w 1955 roku Jerzy
Masternak ukończył Technikum Me-
chaniczno-Hutnicze w Ostrowcu

Świętokrzyskim. Uczyli tam w więk-
szości inżynierowie z huty im. Mar-

celego Nowotki, oni też kontrolo-
wali praktyki, których było dużo

więcej niż dzisiaj. Prace dyplo-
mowe pisało się także pod kątem
potrzeb huty. Zresztą huta nadawała
ton całemu miastu. I w Stalowej
Woli było podobnie. A to ma ogrom-
ne znaczenie. Hutnicy ze Stalowej
Woli chlubili się dobrą robotą
1 umieli jej zasady wpoić młodym.
Niechętnie mówili o wykresie że-

lazo-węgiel, perlicie itp., może nawet

tych terminów nie znali, ale po pro-
stu wiedzieli doskonale, co zrobić,
żeby wytop był dobry.

A młody człowiek, który przy-
szedł po technikum przysłany tu nie-

opacznie jako kontroler jakości
szybko zrozumiał, że przede wszyst-
kim nie należy popisywać sń; Swoją
świeżo zdobytą, nieokrzepłą wiedzą
techniczną. Słuchał więc pilnie i —

jak to określa „główkował", kiedy
z niego żartują, kiedy go próbują,
a kiedy życzliwie uczą. Za rok zo-

stał uznany za swego. A po dwóch
latach... powołano go do wojska.
Miał ogromne szczęście, że wtedy
właśnie postanowiono rekrutów z

Rzeszowa posłać do stolicy. I w ten

sposób znalazł się wreszcie w ro-

dzinnym mieście, w mieście swoich
marzeń, o którym wciąż mówiono
w domu, a do którego ojciec — kie-
rowca z zawodu po wojnie nie
chciał już wracać. Zbyt wiele tam

stracił, ażeby wszystko zaczynać od
nowa.

Syn mógł jednak zaczynać wszy-
stko od nowa, spać byle gdzie, jeść
byle co, żeby tylko dostać się do tej
huty, co się buduje w jego rodzin-

nym mieście. Więc kiedy mjr JAN-
KOWSKI zapytał, co starszy szere-

gowiec Masternak ma zamiar ro-

bić w cywilu — były rekrut oświad-

czył, że jako metalurg z zawodu wró-

ci chyba do Stalowej Woli, gdzie ma

niezłe stanowisko, ale tak naprawdę
to marzy o warszawskiej hucie.
I major o tym powiedział komu trze-

ba, bo okazało się, że huta nawet

ogłaszała werbunek w wojsku.
27 kwietnia 1959 roku zwolnili go

zwojska,a14maja—jużbyłw
Hucie Warszawa, choć mu ten po-
śpiech w Stalowej Woli szczerze od-
radzano: — gdzie ty się pchasz, tum

taki bałagan, poczekaj trochę. Ale
nie słuchał nikogo. Głupio mu się
zrobiło tylko wtedy, kiedy po 2-ch

tygodniach pracy (był fizycznym w

dziale kontroli technicznej grupa
VIII pensja 2500) otrzymał nagle wy-
mówienie. Stwierdzono bowiem, że
nie jest zameldowany w Warsza-
wie i nie puomyślano nawet, że

kiedy go werbowali — to obiecali

przecież nie tylko zameldowanie, ale
nawet i miejsce w hotelu. Tymcza-
sem mieszkał kątem u znajomych,
płacił 500 zł za łóżko i naprawdę
było mu ciężko. Poszedł jednak z

tym nieszczęsnym wymówieniem
i niemal z płaczem do ówczesnego
dyrektora. Ten, kiedy usłyszał, że

jest po Technikum, kazał wracać do

roboty i niczym się nie przejmować.
Masternak uszczęśliwiony o hotelu

już nawet nie wspomniał.
Dwa razy zresztą stawał przed ta-

kim problemem, czy nie zrezygno-
wać; dla wygody, a nawet dla oso-

bistego szczęścia. Drugim razem cho-
dziło o żonę. Dopóki była studentką
wszystko układało się dobrze, ale

później pani doktor nie chciała już
pogodzić się z losem żony hutnika,
któremu czas dla domu wyznaczała
praca w trybie trój zmianowym. Na-

legała więc, żeby wyjechać z War-

szawy, miała przydział do miejsco-
wości, w której była nawet huta

miedzi, mogli się o wiele lepiej urzą-
dzić, lepiej żyć.

— Trudno było tym argumentom
odmówić słuszności. Nie bardzo

„korzystaliśmy z życia". Ale zdałem
sobie sprawę, że właściwie to naj-
bardziej pasjonuje mnie to, co dzie-

je się; w stalowni. Byłem tam wte-

dy mistrzem zmianotoym kontroli

technicznej. Pracowaliśmy w takiej
miłej atmosferze. Czuliśmy, jak
dzięki nam wszystko zmienia się
na lepsze. I teraz kiedy mówię
młodym, żeby nie szukali lepsze-
go, zmieniając zakład, bo zawsze

będzie im pusto i nudno, to wiem
o tym z własnego doświadczenia, że

największą satysfakcję można uzy-
skać dopiero wtedy, kiedy to „lep-
sze" tworzy się samemu.

Został więc w Warszawie. Mieszka

już w kawalerce na osiedlu hutni-

czym. I nie jest sam. Niedawno oże-
nił się po raz drugi, tym razem z

dziewczyną z huty, nawet z wydziału
kontroli, żeby już nie było problemu.

KRYTERIA WARTOŚCI

Jest w hucie taki wydział — walcow-
nia drobna. Tam panuje taka atmo-

sfera, że żaden lawirant się nie

utrzyma, albo się dostosuje do wy-

magań tych najlepszych, albo odej-
dzie. I charakterystyczne, tam wła-
śnie płynność kadr jest stosunkowo

najmniejsza, podobnie w walcowni
taśm zimnowalcowanych i w naj-
trudniejszym wydziale — odlewni.
A trzon załóg tych wydziałów sta-

nowią hutnicy ściągnięci do War-

szawy ze starego hutnictwa i oni w

toku pracy kształtują socjalistyczną
osobowość młodych ludzi.

Wśród nich właśnie — jako kie-
rownik kontroli jakości na walcow-
ni drobnej — pracował inż. Kazi-
mierz Bochyński, zanim awansował
na szefa technicznej kontroli jakości
całej huty. A zaczynał również ja-
ko pracownik fizyczny i jednocze-
śnie kończył studia na Politech-
nice Warszawskiej. Wymagało to

niełada dyscypliny wewnętrznej.
W dzisiejszej młodzieży dyscy-

plinę jest o wiele trudniej kształ-
tować. Żyje w lepszych warunkach,
chłonie wszystko co ją otacza szyb-
ciej i bez trudu, liberalniej też wy-

chowywana jest w domu i w szkole.

Jerzy Masternak wcale tego nie po-
tępia. Przeciwnie, sądzi, że tak być
powinno, że to jest właśnie postęp,
tylko trzeba sobie zdawnr sprawę, że
ten postęp pociąga za sobą potrzebę
unowocześnienia całego procesu ada-

ptacji w zakładzie. Taka młodzież
trafiać musi w zakładzie do ludzi,
którzy jako zwierzchnicy mogą jej
czymś zaimponować: wiedzą lub do-
świadczeniem, a zwłaszcza charak-
terem: sprawiedliwością.

W~ŚWIETLE BRAMKI

W ludziach najbardziej ceni poczu-
cie dyscypliny, ale nie tej formal-

nej, o której się tyle mówi i która
nieraz budzi sprzeciw, tylko takiej
wewnętrznej, osobistej. Jeśli ma się
tę osobistą, to już łatwo nabędzie się
tej organizacyjnej i technologicznej.
Miał szczęście, że tej osobistej uczył
się od doświadczonych budzących
szacunek hutników Stalowej Woli,
no i jeszcze w domu u ojca, który
jak spojrzał to się w lot rozumiało,
0 co mu chodzi. A tej organizacyj-
nej i technologicznej uczył się u inż.
PIOTRA- KOBUSZYŃSKIEGO, któ-

ry został jego bezpośrednim zwierz-
chnikiem w 1960 roku (dziś jest za-

stępcą kierownika wydziału kontroli

technicznej jakości). Ten doświad-

czony hutnik przyszedł do Warszawy
chyba z huty „Florian". Ukończył
AGH, a szedł w nauce taką trady-
cyjną drogą: mała matura, duża ma-

tura...

Czy to takie ważne w metalurgii?
— W metalurgii może nie, ale w

pedagogice na pewno. Inżynier Ko-

buszyński umiał uczyć. Był łagodny.
Dziś wydaje mi się nieraz zbyt ła-

godny, ale przecież wymagał sporo
1 pilnie nas obserwował, jak daje-
my sobie rndę, zanim z nas zrobił
mistrzów. Z tej pierwszej grupy
zostało nas trzech do dziś: JAN

DOBROWOLSKI, JERZY ROWIŃ-
SKI i ja. Dobrowolski poczucia dy-
scypliny nabrał w oddziałach pow-
stańczych i w dywizji Maczka, ale
i ta moja hutnicza i ta jego — woj-
skowa okazała się jednakowo dobra

pod wprawną ręką inż. Kobuszyń-
skiego.

W dwóch nadchodzących latach

odmłodzą się nasze załogi i jest
bardzo ważne, jaki teraz właśnie

zdołamy skompletować dozór, czy
brygadziści potrafią być wychowaw-
cami. Wpływ ma tu zresztą nie tyl-
ko dozór. Wiele zależy od tego, do

jakiej grupy formalnej i nieformal-
nej trafi młodzież. Jeśli w tej gru-
pie ton nadają dobrzy pracownicy,
to nawet tacy z wyrokami, nie tylko
młodzi, ale i starsi, których kształ-

towały różne koleje losu, nabiera-

ją właściwego stosunku do pracy.

Jerzy Masternak uważa, że sta-

wiając pierwsze kroki w zakładzie
młodzież musi się znajdować „w
świetle bramki". Tak określa swoją
metodę. Młodzi muszą mieć konkret-
ne zadania, wiedzieć, że ściśle będą
one egzekwowane. I nie może być
tak, żeby temu, co zadania nie wy-
konał lub je odfajkował przeszło to

na sucho. Wtedy będzie się śmiał
z tych frajerów, co się dali nabrać

i przejmie „rząd dusz", nauczy cwa-

niactwa.

Kiedy do Jerzego Masternaka

przychodzili na praktykę uczniowie
ze szkoły, żądał na przykład, żeby
co dzień wszyscy osobiście zgłasza-
li się z kartami rano i po pracy.
Po co wszyscy — tłumaczyli mu —

jeden zbierze i odda tak było i w in-

nych wydziałach.
— Ale ja chcę was wszystkich

obejrzeć, czy jesteście cali i jak się
czujecie po pracy — starałem się ich

przechytrzyć... Sprawdzałem i kaza-
łem poprawiać to, co wypisywali so-

bie w dzienniczkach. Wzruszali naj-
pierw ramionami, ale chyba w osti-

tecznym rachunku to im się podo-
bało, skoro glosowali na mnie w kon-
kursie.

Młodzi więc nie tylko powinni, oni

po prostu chcą być w świetle bram-

ki, chcą wypróbować siły, chcą
„główkować" — a to jest najważ-
niejsze.

— Jesteśmy na dobrej drodze,
adaptacja siłą rzeczy przebiegać bę-
dzie lepiej.

Wydaje mi się, że mój rozmów-
ca znów wpada w ton deklaracyjne-
go optymizmu. Pytam więc, na czym
opiera te prognozy? Czy taki znako-

mity jest już dozór w hucie? Oczy-
wiście — stwierdza — ludzie nabie-

rają kwalifikacji. Myśli się o adapta-
cji młodzieży coraz więcej w orga-
nizacjach społecznych. Ale zmiany
w tym procesie — stwierdza Jerzy
Masternak — następować będą nie-

jako obiektywnie, przez dokonującą
się przecież, może nazbyt powoli, re-

wolucję naukowo-techniczną. Zwięk-
sza się w hucie produkcja eksporto-
wa, zwiększa się kontakt jej pracow-
ników ze światem, sprowadza się co-

raz nowocześniejsze maszyny.
— U mnie w walcowni drobno-

średniej działa tzw. komórka badań

nieniszczących. Nazywamy ją ko-

mórką prawdy. Wykrywa ona wady
w trzech, a raczej w czterech kla-
sach: bez wad, z wadami dopusz-
czalnymi, z takimi, które można usu-

nąć i materiał zdyskwalifikowany.
Wady automatyczna dysza komórki

znaczy białym lakierem. Młodym im-

ponuje nowoczesna technika, praca
staje się wtedy dla nich bardziej
pasjonująca. Uczą się chętnie nowe-

go zawodu — elektroniki, żeby móc
te mądre urządzenia obsługiwać.
Obserwowałem to z przyjemnością
u siebie na wydziale. Oczywiście byli
i tacy pracownicy, którzy nie mogli
uwierzyć w to działanie komórki.

Przychodził taki i reklamował, że-

bym coś zrooił. A ja mu mówiłem,
że zrobić coś może tylko on sam. to

jemu teraz komórka prawdy mówi,
że marnuje swój i innych czas. Woła
do niego białym lakierem: bądżże
człowiekiem:.

ANNA KUSZKO

WYJŚCIE Z LABIRYNTU

Kkowsk, NIEMOŻNOŚCI
CZYLI LAURKA Z MORAŁEM

S
WEGO czasu pisałem o pracy

niewielkiej grupy ludzi w pew-

nym wielkim zakładzie. Pracy
pożytecznej i niezbędnej, która jed-
nak była piekłem. W potwornej wi-

bracji, hałasie i zapyleniu ludzie w

ciągu ośmiu, dziesięciu lat naby-
wali trwałego kalectwa. W ciszy ga-

binetów rozmawiałem potem o szan-

sach likwidacji pieklą decybeli i in-

fradźwięków.

Owszem — mówiono mi — rozu-

miemy i ubolewamy, ale musimy
wytrzymać konkurencję bogatszych
i bardziej doświadczonych. Tamci

mają nie tylko pozycję ustaloną na

światowych rynkach, ale mają Mu-

rzynów, Algierczyków lub Turków

do prac przy których traci się zdro-

wie. Nam pomóc może tylko nauka

z techniką. Nauka, która opracuje no-

we narzędzia nie mordujące ludz-

kich rąk wibracją i nowe techno-

logie nie mordujące ludzkich płuc
pyłem. Technika, która te narzę-

dzia wytworzy.

Pytałem więc dalej o szanse tej

techniki, która mogłaby zamienić

piekło w ludzką zwyczajną rzeczywi-

stość ośmiogodzinnego dnia, wtedy

jednak opowiadano mi o trudno-

ściach, które w miarę upływu roz-

mowy przeobrażały się właściwie w

absolutną niemożność.

Dziś tamta sprawa niewielkiej

grupy ludzi w pewnym wielkim za-

kładzie jest już załatwiona. Zbudo-

wano w końcu zupełnie nowy wy-

dział oparty na innej technologii.
POZOSTAJE ONA JEDNAK DLA

MNIE SYMBOLEM TEGO JAKŻE
POWSZECHNEGO LABIRYNTU

NIEMOŻNOŚCI — KIEDY CHODZI

O TECHNOLOGIE SŁUŻĄCE PO-

PRAWIE WARUNKÓW BEZPIE-

CZEŃSTWA PRACY. Tu sprawy

postępują na ogół w ślimaczym

tempie.

Wiele tysięcy robotników pracuje
nadal w naszym przemyśle narzę-
dziami wibracyjnymi, mimo że po-

dejmowano liczne próby zmiany tej
techniki, a żadna z różnych powo-

dów, nie została doprowadzona do

pomyślnegc zakończenia. Choroba

wibracyjna cicho, podstępnie ataku-

jąca układ kostny, słuch i nerwy

wciąż zbiera swe dramatyczne żniwo.

Dlatego, jeśli dziś chcę przedstawić
dwie sprawy, dwie dziedziny, gdzie
nauka wraz z techniką doprowadzi-
ła do przemiany prawdziwego piekła
w ludzką rzeczywistość, to głównie
dlatego, że POKAZUJĄ ONE JAK

SZYBKO MOŻNA POMÓC I JAK

WIELU LUDZIOM. Owszem, powie
niejeden, zagadnienia tu przedsta-
wione są prostsze mniej teoretycz-
nie złożone od zapobiegania wibra-

cjom. 6yć może. Ale ludzie, którzy
je rozwiązali, napotkali nie mniej
trudności. Tyle, że po prostu chcieli

tego dokonać, zamiast negatywnymi
wynikami prób i tomami opracowań
wysyłanych do jednostek nadrzęd-
nych chronić wątpliwą czystość wła-

snych sumień.

KONIEC Z TRUCIZNĄ

Codziennie cjanek potasu — atry-
but powieści kryminalnych. Każdy
czytelnik Agaty Christie wie, że dro-

bna ilość cjanku zabija natychmiast.
A tu spotęgowany, zmagazynowany
i zużywany w dziesiątkach kilogra-
mów. Jak ułożyć współżycie człowie-

ka z cjankiem potasu, na co dzień,
na osiem godzin dziennie przez wie-

le lat? Układa się więc cały rytuał
tego współżycia: obowiązkowa łaź-

nia, obowiązkowa zmiana ubrań, o-

bowiązkowe płukanie ust przed je-
dzeniem. częste dokładne mycie rąk,
liczne napisy ostrzegawcze, długie
szkolenia.

A mimo tych słusznych, choć czę-
sto daremnych wysiłków — w gal-
wanizerniach przemysłowych, gdzie
zużywa się wielkie ilości cjanku pra-

ca jest piekłem, o czym wiedzą do-

brze ludzie, którzy przy cjanku stra-

cili zdrowie.

WAŻNIEJSZE OD OBAW
TECHNOLOGÓW

W INSTYTUCIE MECHANIKI

PRECYZYJNEJ W WARSZAWIE

JUŻ DOŚĆ DAWNO POWSTAŁ

ZESPÓŁ, ZAJMUJĄCY SIĘ OPRA-

COWANIEM KĄPIELI GALWANI-

ZACYJNYCH NIE ZAWIERAJĄ-
CYCH CJANKU POTASU. Wiado-

mo, że wszystkie, tak rozpowszech-
nione w świecie, błyszczące chromy,
nikle, ozdoby samochodów, sprzętu
domowego, nowoczesnej aparatu-

ry — to kilogramy i tony zużytego
cjanku potasu — to tysiące ludzi z

tym cjankiem obcujących na co dzień.

Otóż w Instytucie opracowano

nową metodę kąpieli, pozwala ona

utrzymywać od razu powłoki z po-

łyskiem, nie wymagające stosowane-

go zwykle polerowania, a w dodatku

nie zawierające składników impor-

towanych. Otrzymane warstwy —

choć pięknie błyszczące — są pow-

łokami nie niklu i chromu, lecz zwy-

kłego cynku. Tym, między innymi

tłumaczyć można liczne opory, ja-

kie w przemyśle wywołała propozy-

cja wprowadzenia nowej technolo-

gii. Potrzeby ludzi pracujących w

piekle cjankowych galwanizerni tf-

kazały się jednak ważniejsze od o-

baw technologów. 17 zakładów, gdzie

wprowadzono pomysł naukowców z

IMP, 17 dużych galwanizerni pracu-

je bez cjanku. Upoważnia to już do

mówienia o realnej pomocy jakiej

nauka udzieliła zagrożonym ludziom.

Jednym z pierwszych zakładów,
gdzie w galwanizerni zastosowano

opracowane przez zespół IMP nie

trujące kąpiele bezcjankowe były
ZAOS w Giżycku produkujące lam-

py i sprzęt oświetleniowy. Zużytymi
kąpielami cjankowymi zatruwały
one przedtem ryby w okolicznych
rzekach i jeziorach, wodę w wiejskich
studniach. Do niektórych wsi wodę
dostarczać trzeba było beczkowoza-

mi. Dziś nie ma tam już ani kąpieli
cjankowych. ani groźnych ścieków.

Prócz ZAOS-u nowe kąpiele galwa-
nizacyjne zastosowało już 16 innych
przedsiębiorstw. Ponad tysiące ludzi

zakończyło tą dramatyczną, niszczą-
cą zdrowie, grożącą śmiercią koegzy-
stencję z trucizną. Ścieki galwanize-
rni przestały być niebezpieczne ala

życia. Tymczasem w Instytucie opra-

cowano jeszcze jedną kąpiel elimi-

nującą cjanek, tym razem przy u-

twardzaniu narzędzi.

SZYBKO I NA SKALĘ
PRZEMYSŁOWĄ

Człowiek skurczony, zwinięty w

ciasnej, zamkniętej przestrzeni sekcji
dna podwójnego wielkiego budowa-

nego w stoczni statku. W przestrze-
ni pełnej dymu, pyłu i trujących ga-
zów. Iskry z elektrody spawalniczej
sypią się na głowę, płuca zżera tle-

nek azotu. Wpuszczony do pomiesz-
czenia wąż ze sprężonym powiet-
rzem niewiele pomaga, bo trujące
gazy nie znajdują ujścia. Dlatego
bardzo często kolega stojący wyżej
ma za jedyne zadanie baczenie na

stan pracującego w ciasnocie i dymie
spawacza i wyciągnięcie go w razie

potrzeby z zakamarka podwójnego
dna, zbiornika lub ładowni. Praca

spawacza okrętowego uważana jest
za jedną z najbardziej szkodliwych
dla zdrowia w stoczni, a i tak zawód

stoczniowca do lekkich nie należjr.
W wielu innych zakładach budują-

cych metalowe konstrukcje spawane

sytuacja jest podobna. Pylica i znisz-

czenie płuc przez tlenki azotu Jest

chorobą zawodową grożącą najmniej
kilkudziesięciu tysiącom robotników

w naszym przemyśle.
Tu również technika od dawna

usiłowała przyjść ludziom z pomocą,
nie znajdując z różnych przyczyn za-

dowalającego rozwiązania. Angiel-
skie na przykład urządzenia wysysa-

jące pył były mało skuteczne,
zwłaszcza przy obsłudze dużej liczby
stanowisk pracy. DOPIERO PO-

MYSŁ PRACOWNIKÓW CEN-

TRALNEGO INSTYTUTU OCHRO-

NY PRACY STWORZYŁ SZANSĘ
DOKONANIA PRZEŁOMU W TEJ

DZIEDZINIE. Opierając się na ana-

lizie ruchu i zawirowań powietrza
w kolektorze wyciągającym pył i ga-

zy z pomieszczeń, gdzie pracują spa-

wacze, zauważono możliwość zupeł-
nie innego ułożenia strug pędzącego
powietrza. Zaprojektowane urządze-
nie, nazwane IWO-8, zmniejsza
opory ruchu powietrza, do 30 proc.

oporów występujących poprzednio.
I o tyle rośnie jego skuteczność.

IWO-8 przyjęte zostało bez zastrze-

żeń, a dziś spawacze w Stoczni

Gdańskiej nie wyobrażają sobie pra-

cy bez niego. Różne poprzednie kon-

strukcje krajowe i zagraniczne tego
warunku „oczywistości", warunku

przemawiania do wyobraźni pracu-

jącego, spełnić nie mogły. Twórcy
IWO-8 umieli wyciągnąć praktyczne
wnioski z zasad aerodynamiki. Trud-

no o lepszy pokaz związków między
nauką a życiem. Znów piekło gazów
i pyłów zamieniono na ludzką rze-

czywistość pracy wprawdzie trudnej,
ale wykonywanej w czystym, zwy-

czajnym powietrzu, do jakiego przy-

wykliśmy.

Produkcję urządzeń IWO-8 podję-

ły już zakłady GLIWENT w Gliwi-

cach. W tym roku wykonanych bę-
dzie 350 sztuk, co da ośmiokrotnie

więcej stanowisk spawalniczych

chronionych od dotychczasowych za-

grożeń. Przed dwoma laty były tylko

rysunki, przed rokiem — tylko pro-

totyp. I to właśnie, ta SZYBKOŚĆ

ZASTOSOWAŃ — choć nie bez

oporów jak w przypadku pierwsze-

go pomysłu — jest tym, na co

chciałbym zwrócić uwagę. Rzecz bo-

wiem nie tyle w tym, że oba pro-

jekty zostały nagrodzone w trwają-

cym nadal wieloletnim konkursie

NOT, CRZZ i Ministerstwa Nauki na

najlepsze rozwiązania w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy, ile

w tym, że zostały zastosowane szyb-

ko i to na skalę przemysłową i bez

oglądania się na owe przesławne

trudności.'

MORAŁ

Rozmawiam z jednym z współ-
twórców kąpieli bezcjankowej z

IMP.

— Dlaczego mówiąc o waszym wy-

nalazku, a wspomniano o nim już
parokrotnie w prasie, wymienia się
tylko czysto produkcyjne korzyści, a

nie społeczne i zdrowotne? Słysza-
łem już o oszczędnościach, trwałoś-

ci uzyskanych powłok i o krajowych
wyłącznie surowcach, ale o tym, że

ta kąpiel kończy z piekłem trucizny,
dowiaduję się po raz pierwszy.

— Jak byfmy wybili na pierwszy
plan BittP, to by nam zmniejszyli
wynagrodzenie za projekt.

— Przecież nowe prawo wynalaz-
cze — protestuję — gwarantuje pod-
wyższenie wynagrodzenia za projek-
ty w dziedzinie ochrony pracy.

— Ależ to teoria, czysta teoria.»

Ot i morał, a także wyjaśnienie
dlaczego wolę nie publikować naz-

wisk współtwórców tych cennych —

nie tylko w złotówkach - urządzeń.
A nuż napotkają nowe trudnośbi.
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I KRAJOWA KONFERENCJA PZPR

ZESPÓŁ INTENSYFIKACJI PRODUKCJI EKSPORTOWEJ

OPŁACALNOŚĆ
I ROZMIARY WYWOZU

Postawiona
w przemówieniu tow. EDWARDA

GIERKA na I Krajowej Konferencji PZPR teza o

konieczności odwrócenia proporcji między tem-

pem wzrostu importu i eksportu oznacza, że przede
wszystkim musi wzrosnąć produkcja tych wyrobów,
które możemy w sposób opłacalny wywozić za gra-
nicę. Nad tym, jak osiągnąć taki wzrost produkcji
eksportowej, obradował w czasie Konferencji zespół
problemowy pod przewodnictwem tow. JANUSZA
BRYCHA.

Zapotrzebowanie naszej gospodarki na import nowo-

czesnych maszyn i technologii, surowców i materiałów
oraz dóbr konsumpcyjnych szybko rośnie. Zaspokoje-
nie tego zapotrzebowania uzależnione jest w tej chwi-
li od tego czy będziemy potrafili w odpowiednio szyb-
kim tempie zwiększać eksport. Wzrost eksportu powi-
nien służyć również zwiększaniu nowoczesności pro-
dukcji i polepszaniu jej efektywności.

Delegaci i zaproszeni goście dyskutujący nad intensy-
fikacją produkcji eksportowej wysunęli całą gamę za-

gadnień ogólnych i szczegółowych. Szybkie rozwiąza-
nie tych spraw może poważnie zwiększyć nasze możli-

wości eksportowe, a tym samym przyczynić się do peł-
nego zrealizowania uchwał VI Zjazdu. Najważniejsze
z poruszonych zagadnień to:

• ROZWINIĘCIE W WYBRANYCH BRANŻACH
PRZEMYSŁOWYCH PRODUKCJI EKSPORTOWEJ
NA DUŻĄ SKALĘ. Szereg gałęzi przemysłu, a przede
wszystkim przemysł maszynowy, otrzymuje coraz wię-

kszy zastrzyk nowoczesnych urządzeń 1 maszyn oraz

nowoczesnej myśli technicznej z zagranicy. Utrzymanie
i zwiększenie tego dopływu zależeć będzie od tego, czy
na podstawie tej nowoczesnej techniki rozwiniemy pro-
dukcję znajdującą zbyt za granicą.

• DOSKONALENIE FORM ZARZĄDZANIA HAN-

DLEM ZAGRANICZNYM. W tej sprawie wypowiadało
się wielu dyskutantów. I tak np. tow. D. WOJDYGA

zwracał uwagę na konieczność lepszego dostosowywa-
nia relacji cen krajowych do cen światowych, tak aby
producenci na bieżąco byli informowani o tym jaka
jest opłacalność eksportu poszczególnych towarów.

Tow. A . KRATERSKI z FSO w Warszawie i tow. mini-

ster T. WRZASZCZYK wiele uwagi poświęcili meto-

dom liczenia efektywności eksportu. Metody te muszą
ulec udoskonaleniu, gdyż obecnie często okazuje się,
że wyroby wyżej wytworzone, których produkcja jest
silnie „rozkooperowana", okazują się statystycznie
mniej opłacalne. Tow. ST. SKROBOT, dyrektor Zjed-
noczenia Przemysłu Okrętowego, sporo uwagi poświę-
cił sprawom eksportu w jednostkach pracujących na

zasadach przedsiębiorstw inicjujących. Tow. B. TRĘ-
BACZEWSKI, sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR

w Nysie mówił o współpracy między przemysłem
a centralami handlu zagranicznego, podkreślając że

nie wszystkie centrale . podejmują nowe inicjatywy
przedsiębiorstw w dziedzinie bąrdziej ' pogłębionej
współpracy kooperacyjnej i specjalizacyjnej z innymi
krajami. Wreszcie tow. M. CZULIŃSKI przewodniczą-
cy Prezydium Rady Narodowej miasta Wrocławia po-

ważną część swej wypowiedzi poświęcił roli władz te-

renowych w aktywizacji eksportu. Na podstawie wroc-

ławskich doświadczeń stwierdził, że aktywne oddziały-
wanie Komitetu Wojewódzkiego i WRN pozwalały zna-

cznie, niekiedy o 30 proc., zwiększyć plany eksportu.
Rola władz terenowych mogłaby być jeszcze większa,
gdyby istniała lepsza informacja o koniunkturze świa-

towej oraz poprawiły się metody planowania długo-
okresowego w (Ministerstwie Handlu Zagranicznego.
Planowanie to musi być ściśle skoordynowane z rozwo-

jem i działalnością inwestycyjną tych branż, które ma-

ją szanse zwiększania efektywnego eksportu.

# EKSPORT USŁUG. Sprawie tej poświęcił swe

przemówienie tow. minister Żeglugi J. SZOPA, a rów-
nież wiele uwagi poświęcił mu tow. S . WARPAS z

WSK Świdnik. Istnieją szanse poważnego zwiększenia
eksportu usług pod warunkiem dania większej samo-

dzielności przedsiębiorstwom usługowym, rozliczania
ich saldem dewizowym oraz właściwej organizacji i
gestii w tej dziedzinie.

# ZAGADNIENIE TRANSPORTU. Bardzo wielu de-
legatów stwierdziło, że narastają trudności transporto-
we, co niejednokrotnie powoduje kłopoty w termino-
wym wywiązywaniu się z umów z zagranicznymi kon-
trahentami. Jest to problem ogólniejszy, wydaje się
jednak, że potrzebne są tu pewne rozwiązania organi-
zacyjne, które by dawały priorytet w przypadku zamó-
wień eksportowych.

# Szereg delegatów wystąpiło z konkretnymi inic-
jatywami mogącymi szybko przynieść znaczne ZWIĘ-
KSZENIE MOŻLIWOŚCI WYWOZOWYCH. I tak na

przykład tow. J. BŁAJET ślusarz zakładów ZREMB
„Makrum" w Bydgoszczy stwierdził, że ich zakład ma

zawarte umowy eksportowe na wiele lat naprzód, któ-
re w pełni wyczerpują możliwości produkcyjne. Na-

dal jednak napływają do mich rozpialte oferty, wohec
czegtr proponuje on, aby Ministerstwa Pr»rryyslu Ma-
sżynowego ulokowało część produkcji w innychza-
kładach przemysłu maszynowego. Tow. H. PANBK «

Giżycka mówił o możliwościąęh wzrostu eksportu wy-
robów wlkliniarskich, pod warunkiem lfepszej współ-
pracy między organizacjami zajmującymi gra-
cjami wikliny, produkcją wyrobów i Centralą Handlu
Zagranicznego. Tow. T . RYBAK z Radomska mów ił o

szansach, jaltffe' stwarza wykorzystywanie kredytów
dewizbwych tzw. szybko-rentują«ych się m, in» W pro-
dukcji mebli, pod warunkiem poprawy zaopatrzenia

uwagi poświęcił on systemowi
zagranicznym podkreślając, ie w tej dziedzinie musi
nastąpić radykalna zmiana w stosunkach między cen-

tralami handlu zagranicznego a producentami.
Podsumowania dyskusji dokonał T. BEJM.I Sekre-

tarz KW w Gdańsku. Opierając się na Wypowiedziach
delegatów, podkreślił on rolę specjalizacji i kooperacji,
przede wszystkim między krajami RWPG w intensyfika-
cji produkcji eksportowej. Jest to bowiem forma, która
pozwala na najszybszy i najbardziej efektywny wzrost

obrotów, a równocześnie utrwala nasze związki z zagra-
nicą i zapewnia spłaty, przy pomocy opłacalnego wy-
wozu, zaciągniętych kredytów. Podkreślił on również
szanse dla umocnienia naszego miejsca w międzynaro-
dowym podziale pracy jaką stwarza koordynacja pla-
nów na lata 1975 — 1980 z innymi krajami należący-
mi do RWPG. Szereg konkretnych wniosków skiero-
wanych zostało do Ministerstwa Handlu Zagraniczne-
go i Komisji Planowania, szczególnie w dziedzinie
doskonalenia organizacji, planowania oraz Instrumen-
tów ekonomicznych w handlu zagranicznym. Wreszcie
tow. Bejm omówił związek między działalnością inwe-
stycyjną a możliwościami zwiększenia eksportu, pod-
kreślając konieczność lepszego wykorzystania dotych-
czas otrzymanych przez przemysł środków dla zwięk-
szenia wywozu. Wyrażając opinie delegatów, podkre-
ślił on nadzieje jakie przywiązuje się do nowego syste-
mu obowiązującego w jednostkach inicjujących, stwier-
dzając że system ten powinien wpłynąć na zwiększenie
produkcji eksportowej i poprawienie jej efektywno-
ści.

S.C.

ZESPÓŁ BUDOWNICTWA I DOSKONALENIA

PROCESÓW INWESTYCYJNYCH

MĄDRE INWESTOWANIE
„Mr

ądra, polityka gospodarcza — powiedział na

Krajowej Konferencji PZPR EDWARD

GIEREK — musi cechować harmonijne po-

wiązanie zadań w czasie i umiejętne łączenie potrzeb
dnia dzisiejszego z potrzebami przyszłości... Planując
w skali pięcioleci, musimy troszczyć się o ciągłość roz-

woju gospodarczego..."

Zapamiętałem te stwierdzenia, bo w sposób zwięzły,
wskazują na zasadniczą sprawę w sytuacji inwestycyj-
nej kraju. Bliżej sytuację tę charakteryzują liczby po-

dane z trybuny konferencyjnej. Przypomnę je: 1,8 bi-

liona złotych ogółem na inwestycje w bieżącym pięcio-
leciu i 25,6 proc. aktualnie udziału inwestycji netto w

dochodzie narodowym. Owe 1,8 biliona złotych nakła-

dów inwestycyjnych w latach 1971—1975 to niemal o

80 proc. więcej od nakładów poczynionych w latach

1966—1970 i o 350 mld więcej niż zakładano w planie
na bieżącą pięciolatkę. W sumie — niespotykane w ca-

łej naszej dotychczasowej historii rozmiary nakładów

inwestycyjnych.

Inwestycje na taką skalę stały się rzeczywistością 1

można sobia tego gratulować, bo m. in. dzięki temu

mamy wyższe tempo wzrostu dochodu narodowego. Na-

wet jednak znaczny wzrost dochodu narodowego nie

oznacza, że można inwestować kierując się wyłącznie
zasadą, że rachunek ekonomiczny potwierdza słuszność

„mojego" wniosku inwestycyjnego, a jego społeczne u-

zasadnienie stanowią niezaspokojone potrzeby. Podsta-

wą prawdziwie mądrych wniosków inwestycyjnych
musi być także myślenie o bilansowaniu się w danym
okresie środków inwestycyjnych w skali całego kraju.
Jest to zasadniczy warunek sprawnej działalności in-

westycyjnej, to znaczy takiej,' w której centralny in-

westor posiada rezerwy umożliwiające przyspieszanie
inwestycji kontynuowanych i podejmowanie inwestycji
nowych. Dlatego, przy dynamice inwestowania, jakiej
nie notowały dotychczas kroniki naszej gospodarki, tak

ważną rzeczą jest nie poszerzanie frontu inwestycyjne-
go a jednocześnie skończenie budowy i rozpoczęcie pro-

dukcji w zakładach, których budowa trwa.

Problemy działalności inwestycyjnej były przedmio-
tem obrad w Zespole IV — Zadania w dziedzinie bu-

downictwa oraz doskonalenia procesów inwestowania.

Głos zabrało 16 osób. 97 działaczy zgłosiło swe uwagi
na piśmie.

Przytoczenie wszystkich opinii jest ze względów o-

czywistych niemożliwe. Wybrałem przeto te, których
autorzy starali się zwrócić uwagę na możliwości u-

sprawnienia procesów inwestycyjnych.

STANISŁAW PRUEFER — (I Sekretarz Komitetu

Zakładowego w Olsztyńskich Zakładach Opon Samo-

chodowych). Moim zdaniem, jedną z zasadniczych
kwestii, na którą należy zwrócić uwagę w procesach
inwestycyjnych, jest wykorzystanie czasu pracy ludzi

i właściwa gospodarka kadrami. Jeśli ośmiogodzinny
dzień pracy przyjąć za 100, to efektywne jego wyko-
rzystanie w 12 olsztyńskich przedsiębiorstwach, w któ-

rych przeprowadzono badania, wynosi 67,9 proc. Pra-

wie czwarta część roboczego dnia, to czas zmarnowany

z powodu braku dyscypliny, błędów organizacyjnych,
niedostatków technicznych... Do tego dochodzą straty
spowodowane nieobecnością w pracy. W ciągu ośmiu

miesięcy w przedsiębiorstwach województwa olsztyń-
skiego z tego tytułu przepracowanych zostało 561 tys.
roboczogodzin. Jest to o 100 tys. więcej niż przeznaczo-

no na urlopy. To porównanie najlepiej dowodzi skali

istniejących w tym zakresie rezerw..."

ZDZISŁAW GRELA (Zjednoczenie Budownictwa
Przemysłowego „Zachód" we Wrocławiu, ekonomista).
„...Uczucie zadowolenia z tego co się dało zrobić w cią-
gu ostatnich trzech lat byłoby pełniejsze, gdyby nie
troska, czy osiągnięte tempo da się utrzymać. Nie tra-

cąc z pola widzenia rezerw, których nie brakuje w bu-
downictwie, osobiście sądzę, że na utrzymanie obecne-
go tempa nie pozwoli uzbrojenie techniczne budowni-
ctwa i stosowane technologie. Nie ma postępu w uzbro-
jeniu technicznym budownictwa, jeśli spojrzymy na

nie z punktu widzenia osiąganego wzrostu. Ilość KM

(koni mechanicznych) zawarta w maszynach towarzy-
szących przypadająca na jednego zatrudnionego w bu-

downictwie w Polsce wynosi 3, gdy w Związku Radziec-
kim — 32, a w NRF — 50. Jeszcze gorzej sprawa wy-
gląda jeśli chodzi o maszyny ciężkie. Osobne zagadnie-
nie to postęp technologiczny. Zrobiliśmy ruch do przo-
du w budowie fabryk domów, ale w budownictwie
przemysłowym nadal mamy olbrzymie opóźnienia. Zu-
życie konstrukcji stalowych na jednego zatrudnionego
w naszej branży wynosi w ZSRR i Francji — 20 kg.,
we Włoszech — 13 kg, a w Polsce — 3,7 kg. Jeśli w

najbliższych dwóch latach mamy wybudować więcej
niż w ostatnich trzech latach, to dostawy maszyn i u-

rządzeń dla budownictwa muszą ulec przyśpieszeniu"...

Inż. ZBIGNIEW ŻUK (Dyrektor „Mostostalu" Zab-

rze — Katowice). „. ..Stosując potokowy system pracy

montowaliśmy dziennie w Fabryce Samochodów Mało-

litrażowych w Bielsku 1000—1200 m kw. hali z prze-

wodami, pokryciami instalacyjnymi... I nie jest to wca-

le kres naszych możliwości. Wszystko zależy od odpo-
wiednio i na czas sporządzonych projektów, komplet-
ności materiałów i dostatecznej ilości sprzętu dźwigo-
wego. Takie hale jak w FSM można produkować po

prostu na skład. JęSli chcemy skracać cykle inwesty-
cyjne — to są to właśnie propozycje mogące przynieść
ich skrócenie. Niekoniecznie przy tym dotyczyć to mu-

si dużych obiektów. Nasze doświadczenia z budowy ha-

li dla katowickiej wystawy „Jutro budownictwa", do-

wodzą, że systemem blokowym można budować w bar-

dzo krótkich cyklach również małe obiekty.

ZBIGNIEW MADEJ — (Dyrektor naczelny elektrow-

ni „Dolna Odra"): „...Dość powszechnie znana jest
sprawność z jaką budowane są elektrownie w kraju.
Moim zdaniem wynika to z faktu, że ich realizacją
zajmuje się wielobranżowa organizacja na szczeblu

zjednoczenia mocna specjalistycznymi przedsiębiorst-
wami. Utworzenie większej liczby tego typu jednostek
wykonawczych, jeśli to możliwe z jednym generalnym
dostawcą, przyniosłoby z pewnością przyśpieszenie cyk-
li realizacji inwestycji..."

HENRYK WENDER (Kombinat Cementowo-Waipiien-
niczy w Kielcach, kierownik produkcji): „...Moglibyśmy
dać więcej materiałów budowlanych, gdyby je było jak
wywieźć z „białego zagłębia". Tylko w tym roku Pol-

skie Koleje Państwowe nie podstawiły wagonów do

wywiezienia materiałów na sumę 25 min zł...".

KAZIMIERZ JANIAK (I Sekretarz Komitetu Miej-
skiego i Powiatowego w Płocku): „...Przemysł daje ile

chce, kiedy chce i na co chce, jeśli chodzi o inwestycje
towarzyszące. Występuje w roli św. Mikołaja. Dlaczego
rady narodowe mają ciągle żebrać u przemysłowców..."

MARIAN KACZKOWSKI (I Sekretarz KD Łfidż —

Bałuty): „...Obok stali, cementu, konstrukcji, maszyn —

socjalizm w Polsce robią ludzie. Jakże wiele zależy od

dobrej woli inwestora i wykonawcy, od tego czy będą
łapać się za ręce, stosować spychotechnikę, niszczyć sie

biurokracją, czy będą chcieli być dla siebie partnera-
mi...".

Zespołowi IV przewodniczył Minister Budownictwa
— ALOJZY KARKOSZKA. On też przedstawił propo-

zycję wniosków z obrad Zespołu. Zebrani zgodzili sie,
że w dziedzinie inwestycji dokonał się postęp jeśli cho-

dzi o ich strukturę: wzrosła mianowicie ilość inwesty-
cji rynkowych jak też zarysował się proces zmniejsza-
nia dysproporcji między inwestycjami surowcowymi 1

przetwórczymi. Ważnym dokonaniem jest zahamowa-

nie tendencji spadkowej w budownictwie mieszkanio-

wym, przy równoczesnym przystąpieniu do budowania

przemysłu mieszkaniowego. W sposób widoczny zmie-
nił się potencjał -wykonawczy budownictwa; przedsię-
biorstwom budowlano-montażowym przybyło sprzętu,
lepiej są zorganizowane, dysponują skuteczniejszymi
systemami płacowymi. Dynamicznie rozwinęła się pro-

dukcja i dostawy materiałów budowlanych. Zlikwido-

wanych zostało setki biurokratycznych, hamujących ro-

botę przepisów...

Lista zadań, które ustalono, jest nie mniej obfita: uz-

brojenie techniczne budownictwa i technologie powin-
ny być dostosowane do tempa inwestowania; lepiej
trzeba wykorzystać czas pracy ludzi i właściwie gospo-
darować kadrami; nadal sprawą wymagającą uwagi
jest koordynacja działalności projektowej, dostawczej
i zaopatrzenia w sprzęt z robotami wykonawczymi; na-

leży kontynuować działania na rżecz tworzenia dużych
jednostek wykonawczych, mocnych specjalistycznymi
przedsiębiorstwami; niezbędne jest usprawnienie ogól-
nokrajowego transportu, jeśli budownictwo ma być
sprawniejsze itd. itd.

W zakończeniu dyskusji podkreślono, ie podstawo-
wym warunkiem dobrej realizacji inwestycji jest:

— koncentracja na inwestycjach kontynuowanych;
— zwiększenie udziału zadań polegających na mo-

dernizacji obiektów już istniejących;
— szybsze osiąganie zdolności produkcyjnych w zbu-

dowanych obiektach;
— unowocześnienie technologii budownictwa, oraz

umacnianie klimatu dobrej roboty.

J.D.

ZESPÓŁ NAUKI I OŚWIATY

NAUKA GOSPODARCE

OBRADY
tego zespołu prowadzone przez Prezesa

Polskiej Akademii Nauk, członka KC PZPR
prof. dr. WŁODZIMIERZA TRZEBIATOWSKIE-

GO odbywały się w sytuacji, gdy już wcześniej — po
długotrwałych powszechnych dyskusjach — dwa pod-
stawowe dokumenty określiły zadania w tych dziedzi-
nach na okres daleko wybiegający poza obecną pię-
ciolatkę. W dziedzinie badań naukowych, związków
nauki z życiem społeczno-gospodarczym kraju oraz or-

ganizacji nauki — jest to uchwała II Kongresu Nauki
Polskiej, a w dziedzinie oświaty — niedawna uchwała
sejmowa będąca wynikiem prac i dyskusji nad rapor-
tem o stanie oświaty. Oba te dokumenty oraz wynika-
jące z nich kierunki bieżących działań, a także dalsze
zmiany są powszechnie akceptowane i dlatego dyskusja
koncentrowała się nie tyle na pryncypiach, co na pro-
pozycjach dodatkowych udoskonaleń, najczęściej wy-

nikających z potrzeb praktyki, oraz na przedstawieniu
problemów związanych z realizacją tych dalekosiężnych
wytycznych w konkretnych środowiskach terenowych.

Dyskusja, w którei zabrało głos 15 mówców a dodat-
kowo złożyło do protokołu swe uwagi dalszych 68, była
bardzo ożywiona. Dominowało w niej ujęcie tereno-

we, to znaczy większość mówców przedstawiała prob-
lemy i trudności swego środowiska oraz zgłaszała zwią-
zane z tym postulaty. Szereg poruszonych problemów
stanowi jednak istotną nowość w stosunku do tego, co

dotychczas o nauce i oświacie mówiono i ze względu
na swe szersze, pozaterenowe znaczenie niewątpliwie
znajdą się te właśnie problemy w centrum zaintereso-
wania kompetentnych władz, realizujących w sferze
nauki i oświaty wskazania Konferencji.

Przede wszystkim wymienić należy tutaj potrzebą
lepszego dobrania proporcji między badaniami podsta-
wowymi a wdrożeniowymi. Istotną rolę będzie tu mia-
ło postulowane zwiększenie roli komitetów naukowych
i komisji PAN. Zdecydowanie pozytywnie zostały oce-

nione zmiany w systemie organizacyjnym nauki, bę-
dące dorobkiem trzech ostatnich lat, z tym jednak, że

zgłoszono pewną liczbę postulatów zmierzających do

bieżącego doskonalenia tego systemu. Wymienić tu

trzeba:

# postulat przyznania uczelniom prawa do korzysta-
nia z funduszu efektów wdrożeniowych, podobnie jak
przyznano je instytutom przemysłowym;

9 postulat reorganizacji przedsiębiorstwa handlu za-

granicznego „Polserwice" dla usprawnienia sprzedaży
za granicę naszej myśli technicznej;

v 9 postulat stworzenia właściwej rezerwy badawcze]
dla problemów nowych oraz umożliwienie formalnego
wycofywania się z podjętych badań po uzyskaniu mało

obiecujących wyników.

Proponowano też opracowanie przepisów umożliwia-

jących powszechniejsze zawieranie umów — zleceń do-

tyczących upowszechnienia wdrożeń, co byłoby korzy-
stne zarówno dla zainteresowanych instytucji, jak i dla

ich pracowników.

Wyrażano też troskę o pełną i terminową realizację
Inwestycji planowych na najbliższe dwa lata w dzie-

dzinie rozbudowy bazy materialnej nauki oraz wyż-
szych uczelni.

Pozytywnie oceniono dotychczasowe przemiany or-

ganizacyjne i programowe na wyższych uczelniach z

tym, że zwracano parokrotnie uwagę na konieczność

zwiększenia mobilności pracowników nauki oraz na

potrzebę opracowania bardziej elastycznych i jednoli-

tych przepisów finansowych dla instytutów uczelnia-

nych.
Wiele uwagi poświęcono projektowi upowszechnie-

nia szkoły średniej oraz związanemu z tym programowi
posunięć organizacyjnych. W wielu wystąpieniach
zwracano uwagę na ogrom trudności i napięty harmo-

nogram prac związanych z reformą. Są to jednak —

zdaniem dyskutantów — trudności do pokonania przy

pełnej mobilizacji sil i środków. Zwracano wszelką
uy/agę na występujące już nieprawidłowości w rekru-

tacji nauczycieli na studia dokształcające oraz na moż-

liwość utrzymywania się w trakcie realizacji reformy
zbyt wielkich różnic pomiędzy szkołami w mieście i na

wsi.

Występujący w dyskusji minister nauki, szkolnictwa

wyższego i techniki, członek KC PZPR, prof. dr JAN

KACZMAREK, oceniając pozytywnie dotychczasowe
kierunki prowadzonych badań naukowych, stwierdził,
że obecnie największe znaczenie przywiązywać należy
przede wszystkim do prac związanych z tworzeniem

nowych materiałów oraz lepszym wykorzystaniem su-

rowców, a obok tego do badań mających na celu

wprowadzenie do produkcji nowych artykułów rynko-
wych. Jednocześnie więcej niż dotąd uwagi trzeba

zwrócić na rozwój informatyki.

IS.
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NAS ZADOWALA
TYLKO LEPSZE

ANDRZEJ SIKORSKI

W„DIORZE"
są trochę zaskocze-

ni. O co właściwie chodzi?

Przecież przekraczają plan
produkcji i dostaw radioodbiorników

do handlu...

Takie stanowisko z kolei zaskaku-

je mnie. Wyobrażenie niektórych
przedsiębiorstw o wymaganiach ryn-

ku, a rzeczywiste wymagania ryn-

.ku, to wciąż jeszcze dwie różne rze-

czy. Ale racje rynku mają dziś prio-
rytet — co wyraźnie podkreśla re-

zolucja I Krajowej Konferencji Par-

tyjnej — a im szybciej przemysł wy-

snuje stąd praktyczne wnioski, tym
lepiej.

Zakłady Radiowe „Diora" w Dzier-

żoniowie są na liście rzecznika pra-

sowego rządu — jako dłużnik han-

dlu. Dług „Diory" nie polega jednak
na opóźnieniach w dostarczaniu na

rynek odbiorników radiowych. Plan

dostaw odbiorników radiowych przez

przemysł (także bydgoską „Eltrę")
aosłai wykonany za III kwartał br.

w 105 procentach. Dług polega na

tym, że „Diora" po prostu dostarcza

stare modele i zalega z nowościami.

.: Według planu, do końca III kwar-

tału „Diora" miała dostarczyć 2575

sztuk odbiorników ATENĄ. Nie do-

starczono ani jednego. Podobnie jest
z odbiornikiem PARTNER, którego
miano dostarczyć 7 700 sztuk. Inne

Wprawdzie handel otrzymał, ale w

mniejszych ilościach; zamiast 685

sztuk MELUZYNY — dostarczono

328, zamiast 7 550 sztuk ŚNIEŻNIKA
— dostarczono 3 275 sztuk. Mniejsze
różnice są w dostawach odbiorników

turystycznych; na planowane 20 710

Sztuk BEATY — handel otrzymał
16 827, EWY-2 na planowane 27 545

Iztuk — dostarczono 26 398.

Wprawdzie w oświadczeniu rzecz-

nika rządu oberwało się tylko „Dio-
rze'\ ale na cięgi zasłużyły i inne

zakłady „Unitry" .

Zakłady „Eltra" na 60 tys. plano-

wanych odbiorników ELTRA —

50 dostarczyły — 51 507 sztuk, a od-

biornika LIDIA zamiast 6 370 sztuk

— 2 420 sztuk.

Z dostawami nowości zalegają tak-

że Warszawskie Zakłady Telewizyj-

ne, które zamiast 28 050 sztuk LA-

ZURYTÓW 208 — dostarczyły za-

ledwie 3 477 sztuk. Nie dały w ogóle
odbiorników SATURN 201 (planowa-
ne E 500 sztuk) i LIBRA 201 (plano-
wane 6 300 sztuk). Zakłady Radiowe

im. Kasprzaka miały dostawić do

handlu 1 593 sztuk magnetofonów
ZK-246 — wysłały zaledwie 180

sztuk.

„Nie rozumiemy pretensji handlu

— mówią mi w Diorze. —Fakt, że

nie dostarczamy odbiorników zgod-
nie z „Planem dostaw na 1973 rok

wyrobów nowych ł zmodernizowa-

nych sprzętu radiotechnicznego", ale

dostarczamy właśnie to, czego rynek

najbardziej potrzebuje. Najlepszy
dowód: nie ma kłopotów ze zoytem

naszych odbiorników, mimo że do-

starczamy ich od kilkunastu do kil-

kudziesięciu procent więcej niż u-

zgodniliśmy to wcześniej z handlem."

— A dlaczego nie dostarczacie tych
objętych umową? — pytam.

„Mamy kłopoty z naszymi dostaw-

cami, przede wszystkim zagraniczny-
mi. Opóźniają się dostawy podzespo-
łów i nie możemy ruszyć w terminie

z produkcją nowych modeli. Zresztą
w tej chwili w całym świecie od-

czuwa się brak podzespołów dla

sprzętu radiowego. Czujemy to na

własnej skórze. Według naszej oceny

baza wytwórcza podzespołów jest

opóźniona w stosunku do bazy pro-

duktów finalnych o ok. 2 lata. W tej
chwili nadrabiamy opóźnienia."

Stanowisko handlu jest twardsze.

„Oczywiście, prawdą jest, że wszy-

stkie odbiorniki, które dostarcza

Diora sprzedajemy bez kłopotów.
Jest to zjawisko normalne, wobec

żenująco niskiego nasycenia rynku

sprzętem radiowym i telewizyjnym.
Wzrost dochodów ludności ogromnie

wpłynął na dynamikę popytu na od-

biorniki radiowe. W tym roku sprze-

damy ich 1 150 tys., w sobotę podpi-

saliśmy z przemysłem umowę na

przyszły rok. Zażądaliśmy 1 320 tys.

sztuk. Wobec braku na rynku od-

biorników zmodernizowanych, no-

wych, sprzedajemy bez kłopotów
modele starsze. Trzeba zresztą po-

wiedzieć, że te starsze są i tak o wie-

le lepsze od tych, które sprzedawali-

śmy przed 2 — 3 laty. Poprawiła

się przede wszystkim estetyka, ma-

ją więcej zakresów fal, asortyment

jest znacznie bardziej zróżnicowany.

Niestety, nieuoiele poprawiła się aku-

styka.

Jednak naszym zadaniem jest pil-
nowanie, aby przemysł wywiązywał
się z dostaw nowości, bo nawet to co

dobre nas nie zadowala, nas zadowa-

la — lepsze. Zdajemy sobie sprawę z

kłopotów przemysłu, staramy sie je

uwzględniać. Gdybyśmy się uparli

moglibyśmy odmówić przyjęcia po-

nadplanowych dostaw odbiorników

starszych, ale wtedy ogołocilibyśmy

rynek. Nie zamierzamy jednak zel-

żyć nacisku na nowości."

Teoretycznie przemysł mógłby
nadrobić w IV kwartale zaległości.
Praktycznie nie jest to możliwe. Np.
plan dostaw odbiorników ATENA

przewidywał 240 sztuk w IV kwarta-

le br. Teraz zostało „Diorze" na IV

kwartał 2 815 sztuk. Odbiorników

PARTNER pozostało 15 800 sztuk

zamiast 8 190, ŚNIEŻNIKA 13 988

sztuk, zamiast 9 695. Nie jest to chy-
ba możliwe do nadgonienia.

Najciekawsze jest stanowisko

Zjednoczenia „Unitra":

„Przedwcześnie informuje się
przyszłych klientów o planowanych
nowych wyrobach. Potem klient cho-

dzi po sklepach i dopytuje się o no-

we odbiorniki, których nie ma. A

tymczasem między uruchomieniem

nowych modeli a ich sprzedażą upły-
wa sporo czasu".

Teraz kolej na komentarz. Wypa-
da bardzo się cieszyć z tego, że Za-

kłady Radiowe „Diora" przekraczają

piany. Do tej pory było to raczej
ewenementem. Wypada też się cie-

szyć, że niedawno wprowadzone do

produkcji nowe modele są lepsze od

odbiorników z lat 60-tych, Ale są to

modele nowe z pozycji producenta.

Nie są to jednak modele nowe dla

klienta, który żąda sprzętu na' pozio-
mie światowym. Trudno wierzyć, aby

kłopoty z uruchamianiem i rozwija-
niem produkcji nowości wynikały

tylko z braku zaopatrzenia. Zresztą
takie braki trzeba było przewidzieć.

Po fatalnych doświadczeniach z

końca lat 60-tych, kiedy to rynek

był zapchany ogromnymi ilościami

przestarzałych odbiorników radio-

wych, a jednocześnie nasz poziom

nasycenia gospodarstw domowych

sprzętem radiowym i telewizyjnym
stawiał nas na końcu listy krajów

europejskich — należy się tylko cie-

szyć, że ZURT dmucha na zimne, nie

czekając na obniżenie się popytu na

odbiorniki i wzmaga nacisk na pro-

ducenta, domagając się nowych mo-

deli.

Trzeba sobie jednocześnie zdawać

sprawę z tego, że nawet te „wydusza-
ne" z producentów nowości nie są

nowościami na skalę światową i chy-
ba w najbliższym czasie nie będą.

Ogromny nacisk na rynek sprzętu

radiowego i telewizyjnego wywoła-

ny jest przede wszystkim wciąż jesz-
cze niskim nasyceniem. Wciąż mamy

wskaźnik poniżej 200 sztuk odbior-

ników radiowych na 1000 mieszkań-

ców, podczas gdy kraje o naszym

poziomie spożycia dobijają trzeciej
setki.

Wciąż jeszcze przemysł nie zna do-

brze rynku, słabe jest też pojęcie o

marketingu. Od niedawna działają
zarówno w handlu, jak i przemyśle
komórki prognostyczne. Podobno na-

wet udało im się dogadać ze sobą.

Niestety, ich prognozy, zresztą bar-

dzo ciekawe i chyba bardzo precy-

zyjne, nie trafiają do wszystkich za-

interesowanych. Kierownik zbytu

„Diory" oświadczył, że wie o tych

prognozach, jednak nie docierają one

do niego. A w końcu powinny do-

trzeć do niego prędzej, niż do dyrek-

cji „ZURT" lub „UNITRY".

Nie wydaje się też, aby nastąpił

nagle cud i „Diora", jak też i inne za-

kłady produkujące sprzęt radiowy
i telewizyjny, nadgoniły owe zaleg-
łości w grupie nowości. Nie można

przyjąć do wiadomości argumentu,

że opóźnienie po I półroczu w planie

rocznym dostaw nowych odbiorni-

ków radiowych jest normalne, dla-

tego że nowości wchodzą na rynek
w II połowie roku. Jest bowiem

oczywiste, że wprowadzanie nowych
modeli nie może być procesem jed-

norazowym, a powinno być przepro-

wadzane sukcesywnie. Warto też

przypomnieć, że Zjednoczenie „Unit-
ra" miało, według decyzji rządu, do-

starczyć ponad 406 tysięcy sztuk no-

wych odbiorników radiowych tury-

stycznych, a w I półroczu dostarczy-

Fot. ALEKSANDER JAŁOSlfłSKI

ło ich w ilości 45 procent planu rocz-

nego. W grupie odbiorników stoło-

wych dostarczono 38 proc. zaplano-

wanych. „

Zacofanie bazy wytwórczej pod-
zespołów jest faktem niewątpliwym.
Z pewnością bardzo utrudnia to po-

stęp konstrukcyjny i odnowę modeli.

Odnowę rzeczywistą, a nie pozorną

w postaci radia z zegarem (CHRO-
NOS). czyli przysłowiowego zegarka
z wodotryskiem. Zjednoczenie i

przedsiębiorstwo muszą stąd wysnuć
odpowiednie wnioski w zakresie in-

westycji, modernizacji. Jeżeli jeszcze
w tei chwili jest duży popyt na mo-

dele starsze, to nie należy się łudzić,
że będzie to zjawisko długotrwałe.
Szybki wzrost dochodów ludności

będzie przesuwał popyt na modele

naprawdę nowoczesne. Wzrost wy-

magań jakościowych rynku w miarę
wzrostu dochodów jest prawidłowo-
ścią, którą przemysł musi przyjąć do

wiadomości | sprostać jej w prakty-
ce. Przyśpieszenie tempa prac kon-

strukcyjnych i technologicznych —

aby wyprzedzać zmiany popytu —

jest koniecznością. Coraz większą ro-

lę zaczyna bowiem odgrywać także

popyt restytucyjny, a popyt ten za-

spokoić można tylko sprzętem isto-

tnie pod każdym względem lepszym
od poprzedniego. Trzeba coraz wię-
cej produkować także dla tych, któ-

rzy chcieliby wymienić kupiony
przed kilku czy kilkunastu laty od-

biornik radiowy, telewizyjny, a tak-

że magnetofon czy gramofon i za-

oferować im coś, co naprawdę mo-

że ich do tego skłonić.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Kbnserw; natomiast by oczyścić pu-
szki, nałożyć etykietki i zapakować
trzeb a aż 40 osób. Duża dyspropor-
cja — można byłoby chyba jakoś
zautomatyzować te operacje końco-
we.

Zainteresowałem się tonami krwi
— co się z nią robi? Odpowiedź do-
stałem bardzo okrężną: że są zna-

komite maszyny szwedzkie Alfa La-
val, które odwirowują z krwi
wodę (ok. 80 proc.) i odzyskują z re-

szty znakomitą paszę do skarmiania.
Krew psuje się bardzo szybko. Ma-
szyn owych zakład nie ma. A więc
na razie większość krwi marnuje
Bię!

.A kości? Kiedyś widziałem u na-

szych sąsiadów w CSRS i NRD, że
kości sprzedawane są w sklepach.
Elegancko zawinięte w plastikową
torebkę, tanie... Rzeczywiście wiele
gospodyń mogłoby je wykorzystać
przy gotowaniu zup (krupnik, po-
midorowa itd.) zamiast używać kon-
centratów „rosół z kury". Tony ko-
ści z tarnowskich ZM przeznacza się
tylko na cele przemysłowe. Dlaczego
nie zainteresował się tym handel?
jestem przekonany, że półkilowe to-
rebki w cenie 2—4 złote na pewno
znalazłyby chętnych nabywców.

A gdyby tak spróbować? A gdyby
tale z inicjatywą wyszły same Zakła-
dy Mięsne na początek w sklepie
fabrycznym?
. Z satysfakcją przysłuchuję się re-

lacji o realizowaniu programu go-
śpddarki surowcowo-materiałowej.
- Zakłady Mięsne w Tarnowie w

ęiągu 9 miesięcy br. zdołały uzyskać
obniżkę kosztów (w gospodarce su-

rowcowej) w wysokości 13 min /zło-
tych, przy planowanym poziomie
3 min zł.

. Aktualnie zakłady produkują
dziennie ok. 100 ton mięsa, wędlin

i wyrobów wędliniarskich — ok 17
ton dziennie (tu przekroczono pro-
jektowaną zdolność w 50 proc.); szy-
nek i konserw ok. 16 ton dziennie.
Pierwsze partie bekonu opuszczą
bramę zakładu w listopadzie br.

Aby zakład prawidłowo funkcjo-
nował — dobre wyposażenie w ma-

szyny to jeszcze nie wszystko. Ka-
pitalną i podstawową sprawą jest
ochrona sanitarno-higieniczna! I
znów — dzięki temu, że utrzymano
starą załogę, przyzwyczajaną latami
do stosowania się do rygorów sani-
tarnych — stan idealny łatwiej jest
utrzymać. Nikt nie wymiguje się od
częstych badań, od zakładania co-

dziennie nowych, białych kitli,
wszyscy — przechodząc nawet z wy-
działu do wydziału — wchodzą na

nasączone wymyślnymi preparatami
gąbki itd. Przebudowując zakład wy-
eliminowano niemal całkowicie dre-
wno. Kafelki w halach sięgają wy-
sokości 3 metrów, a nawet ułożone
są aż po stropy.

W laboratoriach chemicznym i ba-
kteriologicznym pracuje 8 lekarzy
i 30 osób personelu pomocniczego.
Ponadto wyroby badane są jeszcze
przez specjalistów Weterynaryjnego
Inspektoratu Sanitarnego, dysponu-
jącego odrębnym laboratorium.

ZAPLECZE SUROWCOWE

Nowoczesne, maszyny, przestronne
hale, laboratoria i kadra — wszyst-
kie te czynniki są ważne, ale... pod-
stawową sprawą był i jest surowiec.
Zakładom trzeba dostarczyć rocznie
około 400 tysięcy zwierząt rzeźnych!

Moim zdaniem, tajemnica sukcesu
ZM w Tarnowie tkwi właśnie w

sprawnym zorganizowaniu sobie do-
staw surowca. I znów — dzięki do-
świadczonej załodze- współpracę z

hodowcami prowadzi 80 osób w ZM.
Pracownicy ci mają wypróbowane
od lat metody instruktażowe, dosko-

TEN
FSZTYK

PACHNIE!
nale znają dostawców, potrafią sku-
tecznie prowadzić dialog z chłopami.

Zakłady są organizatorami hodo-
wli zwierząt rzeźnych na terenie
pięciu powiatów: Tarnowa, Dąbrowy,
Brzeska, Nowego Sącza i Limanowej.
Wyeliminowały wszelkich pośredni-
ków. Same prowadzą ok. 70 punk-
tów spędowych, same zwożą zwie-
rzęta własnymi samochodami; za-

kładowa służba zoootechniczna kon-
troluje warunki hodowli i prowadzi
doradztwo.

— Nie jest to wcale łatwa sprawa
— mówi mi dyrektor skupu inż.
JAN WOŻNIAK. — Aby zdobyć 80
tys. sztuk świń na bekon trzeba
wejść w kontakt z ok. 20 000 pro-
ducentów. Trzeba im w kółko tłu-
maczyć jak mają karmić, by świnia
miała najbardziej odpowiednie mię-
so, trzeba im perswadować, by zwie-

rząt nie „okarmiali", trzeba kontro-
lować. A jednocześnie nie można

chłopów zrazić do kontraktacji i pro-
dukcji.

Osiągnięto w tej mierze spore suk-
cesy. W nadzorowanym rejonie (za-
pleczu produkcyjnym) polityka za-

kładu przyczyniła się m. in. do po-
ważnego wzrostu hodowli świń: w

1972 roku skupiono 76 proc. trzody
więcej niż w 1971 roku. Następuje
systematyczny wzrost skupu bydła: w

1972 roku 118 proc. w stosunku do
1971, natomiast w 1973 roku wzrost
ten osiągnie prawdopodobnie 126
procent w stosunku do 1972 roku.
Jednocześnie zaobserwowano znacz-

ny spadek podaży cieląt; w 1972 r.

skup 82 proc. w stosunku do 1971 r.,
natomiast w 1973 roku prawdopo-
dobnie 72 proc. w stosunku do roku
ubiegłego. Jest to zjawisko korzyst-

ne: zapowiada wzrost podaży bydła
już począwszy od 1974 roku.

Bardzo podobało się hodowcom
wprowadzenie nowych cen skupu —

ceny rozliczanej według wagi i oceny
poubojowej. Za kilogram dostaje
rolnik np. 41 ,20 zł (klasa A), gdy
poprzednio za 1 kg żywca otrzymy-
wał maksimum 29,60 zł. Hodowca do-
staje na jednej sztuce przeciętnie
75 złotych więcej niż poprzednio.
Tylko we wrześniu wypłaciły Zakła-
dy ok. 120 tys. zł więcej. Oczywiście,
jedni zyskali nawet po 300 zł na

jednej sztuce, a inni stracili po 200
zł. Po prostu wyeliminowano pianę
przekarmiania albo jfk to n?zywają
w Tarnowie „okarmiania" zwierząt
przed przyprowadzeniem do sprzeda-
nia.

Zwiększając wypłaty rolnikom, za-

kład zwiększył wymagania. Reguły
gry są jasne i jednoznrezne: płacimy
dobrze za dobry towar. 23 paździer-
nika przywieziono do zakładu ok.
100 producentów z gminy Gromnik,
którzy poprzedniego dnia rprzedali
ZM swoje świnie. Zwierzęta były
poznaczone. I każdy chłon mógł na

własne oczy zobaczyć jak wygląda
jego sztuka pokrojona, gdzie ;ą prze-
tłuścił; mógł porównać rezultat swo-

jej pracy z wzorowo odhodowanymi
sztukami. Nieuczciwi „okarmiciele"
mogli się na mieiscu rumienić.

Wszystkie te zabiegi doprowadza-
ją do coraz lepszej współpracy i za-

ufania między producentami zwie-
rząt i Zakładem. Wymiernym spraw-
dzianem jest ilość reklamacji cb'o-
pów na cenę poubojową — w 1973
roku było ich zaledwie i5.

Mimo dużych wysiłków ze strony
zakładów, nie udało jednak o-

siaenąć idealnej rytmiczności skupu,
która gwarantowałaby równomierną
pracę zakładu. Są tygodnie .sucho"
i tygodnie nadmiernego spędu zwie-
rząt.

Aby to niekorzystne zjawisko 'wy-
eliminować, zakłady prowadzą fucz

przemysłowy — dwie tuczarnie o

łącznej zdolności 2 tys. stanowisk.
Ale to było za mało — z końcem li-

stopada br. oddana będzie w Ładnej
(8 km od ZM) nowa tuczarnia o

11500 stanowiskach. Koszt budowy
— ok. 100 min zł. Warto dodać, że la
nowoczesna tuczarnia wykorzysty-
wać będzie odpady z okolicznych
mleczarń i zakładów owocowo-wa -

rzywnych, co pozwoli z pewnością
na dalsze obniżenie kosztów produk-
cji, no i oczywiście usprawni rytmikę
dost?w surowca, zwłaszcza w okre-
sach deficytowych (III kwartał).

Zakłady Mięsne w Tarnowie wy-
korzystały szansę, którą dają inwe-
stycje modernizacyjne. Rozbudowa
zakładu trwnła wprawdzie kilka do-
brych lat, ale trzeba pamiętać, że za-

kład nie przerywał produkcji i pod-
kreślić, że zainstalowany aparat wy-
twórczy szybko osiągnął projektowa-
ną zdolność produkcyjną. Doświad-
czenia Zakładów Mięsnych w

Tarnowie są również ilustracją
korzyści, które daje moderni-
zacja, powierzenie nowych środ-
ków doświadczonej i mocno tkwią-
cej w środowisku przetwórni mię-
snej pozwala rozwijać racjonalną
współpracę z producentami surpw-
ca, co z kolei pozwala osiągnąć
znaczne efekty ekonomiczne. Ani w

tej dziedzinie, ani w innych nie są
one ost-teczne, gdyż nawet w naj-
bardziej nowoczesnym zakładzie mo-

żna znaleźć rezerwy (wspomniane o-

szczędności surowca), że można udo-
skonalić technologię (ów zastosowa-

ny projekt), i że w końcu jest je-
szcze sporo do zrobienia: np. lepsze
wykorzystanie „odpadowych" kpśd
i krwi usprawnienie transportu po-
jemników, zwiększenie rytmiczności
skupu itd. ««wBw
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Byłoby niewątpliwie błędem lekceważyć znaczenie

tradycji w jakimkolwiek procesie rozwoju, ale nie

mniejszym błędem byłoby rolę tę przeceniać. Cze-

chosłowacja nie bez powodu szczyci się bogatymi
tradycjami wysoko rozwiniętego przemysłu. Wśród

krajów, które po II wojnie światowej wkroczyły na

drogę socjalistycznego rozwoju, Czechosłowacja dys-
ponowała największym potencjałem przemysłowym.
Ale o dzisiejszym kształcie gospodarki tego kraju,
o jego miejscu w świecie przesądziły nie wieloletnie

tradycje, a praktyka ostatniego ćwierćwiecza.

ANDRZEJ LUBOWSKI

POŁUDNIOWĄ
GRANICĄ
W

1072 ROKU produkcja prze-
mysłowa CSRS była 7,6 raza

wyższa niż w roku 1948. Li-

cząca 14,5 min mieszkańców Czecho-
słowacja wyprodukowała m. in. 51,4
mld kWh energii elektrycznej, 12,7
min ton stali, 8,7 min ton wyrobów
walcowanych, 8 min ton cementu.
CSRS należy dziś do państw o naj-
większym na świecie udziale prze-
mysłu w tworzeniu dochodu naro-

dowego (w 1970 r. — 61,8 proc.), a

dominującą pozycję w gospodarce
zajmuje przemysł elektromaszyno-
wy.

Rezultaty osiągnięte na półmetku
planu 1971—1975 pozwalają przypu-
szczać, że będzie to na j pomyślniej-
sza pięciolatka w gospodarce cze-

chosłowackiej. Wszystkie podstawo-
we zadania realizowane są z wy-
przedzeniem. Pozwoliło to w maju
br. na korektę w górę zadań planu
na rok 1974. Pomyślne wyniki pro-
dukcyjne umożliwiły wyraźny wzrost

stopy życiowej społeczeństwa.

GDYBY pokusić się o sformu-
łowanie najważniejszego zada-
nia, jakie rysuje się dziś przed

gospodarką naszego południowego
sąsiada, to okazałoby się, że jest
nim, ogólnie rzecz biorąc, to samo

zadanie, jakie życie stawia przed
wszystkimi krajami socjalistyczny-
mi. Zadaniem tym jest podnoszenie
efektywności gospodarowania. Wy-
mowny jest już sam fakt. że je-
dnakowe problemy stają dziś przed
takimi krajami jak np. Czechosło-
wacja, Polska i Bułgaria, a więc
przed krajami, które jeszcze 25 lat
temu znajdowały się na trzech róż-
nych szczeblach drabiny rozwoju e-

konomicznego. Niesłychanie dyna-
miczny wzrost potencjału tych kra-
jów socjalistycznych, które przed
wojną wlokły się w ogonie kapita-
litycznej Europy, sprawił, że nastą-
piło poważne zmniejszenie istnieją-
cych uprzednio dysproporcji.

A jeśli wspominam o tym wspól-
nym zadaniu, pisząc o Czechosłowa-
cji, to głównie dlatego, że w przy-
padku tego kraju potrzeba poprawy

efektywności gospodarowania nabie-
ra szczególnego znaczenia. Po tam-

tej stronie Tatr pojawił się bowiem
kłopot, który nam na razie, przynaj-
mniej w tak dużym stopniu, nie gro-
zi, a który przełamać niełatwo. Kło-

potem tym jest deficyt siły robo-
cze.i . Deficyt szacowany dziś na około
pół miliona osób, co nie jest wiel-
kością bagatelną, jak na kraj liczą-
cy niespełna 15 milionów obywate-
li. Niedostatek siły roboczej nazwa-

łem kłopotem. I jest to bez wątpie-
nia prawda. Ale jest i druga strona

tej sprawy. Deficyt jakiegokolwiek
czynnika produkcji zmusza do osz-

czędnego, racjonalnego gospodaro-
wania tym, czym się rozporządza. W
tym przypadku samo życie zawarło
więc swego rodzaju sojusz z zasa-

dami nowoczesnej ekonomiki. W wa-

runkach niedostatku siły roboczej
zjawił się w Czechosłowacji dodat-
kowy bodziec dla wzrostu wydaj-
ności pracy.

W ciągu pierwszych trzech kwar-
tałów br. produkcja przemysłowa
zwiększyła się w CSRS o 6,5 proc.,

podczas gdy zatrudnienie w tej ga-
łęzi gospodarki tylko o 0,8 proc. Aż
o 5.6 proc. wzrosła w tym czasie wy-
dajność pracy w przemyśle. Prze-
widuje się, że w przyszłym roku
wzrost dochodu narodowego o 5,3
proc. osiągnięty zostanie w 97 proc.
dzięki podniesieniu społecznej wy-

dajności pracy.

Wvsoka i szybko wzrastająca wy-
dajność pracy nie uspokaja jednak
naszych południowych sąsiadów.
Wciąż niepokoi ich sytuacja demo-
graficzna kraju, a przede wszystkim
niewielka liczba przychodzących na

świat dzieci. Przekładając to na ję-
zyk głośnej u nas dyskusji o mo-

delu rodziny, dzisiejsze czechosłowa-
ckie kłopoty wyrazić by można w

sposób następujący: 2 + 1,82.

Aby tę arytmetykę zmienić, się-
gnięto zdecydowanie po oręż polity-
ki społecznej. Wprowadzono m. in.
system jednorazowych zasiłków po
urodzeniu dziecka (2000 koron), pod-
wyższono zasiłki na dzieci, wpro-
wadzono także dogodne formy po-
życzek dla młodych małżeństw. Na-
rodziny pierwszego dziecka powodu-
ją umorzenie 2 tys. koron pożyczki,
po urodzeniu każdego następnego u-

marza się po 4 tys. koron. Na ile
zachęci to młodych małżonków —

pokaże czas.

Inny niezwykle ważny dla gospo-
darki Czechosłowacji problem to sy-
tuacja paliwowo-energetyczna. Wła-
sna baza jest dość uboga, toteż nie

sposób byłoby w oparciu na niej
rozwijać dynamicznie dziś, a co do-
piero jutro, gospodarkę kraju. Nie-
ocenione korzyści w tej właśnie dzie-
dzinie przynosi współpraca w ra-

mach RWPG, a zwłaszcza pomoc
Związku Radzieckiego.

WEDŁUG
ocen czechosłowa-

ckich w ciągu najbliższych
15—20 lat około 90 proc. nie-

zbędnego przyrostu zasobów energe-

tycznych pokryć trzeba będzie im-

portem i niekonwencjonalnymi źród-

łami energii. Toteż CSRS przyjęła
dla swych potrzeb wspólny program
RWPG w dziedzinie badań, produk-
cji i przemysłowego wykorzystania
energii jądrowej do 1990 roku. Pod-

czas gdy w 1970 roku na węgiel ka-

mienny i brunatny przypadało 74

proc. zużycia wszystkich paliw, to

w 1980 roku według planów eks-

pertów udział ten zmaleje do 57

proc., a w 1990 roku do 42 proc.

Zwiększy się natomiast, prócz paliw
płynnych, udział energii atomowej,
z przeszło 3 proc. w 1980 roku do

18 proc. w roku 1990.

Pierwsza czechosłowacka elektro-

wnia atomowa, powstała przy współ-
udziale Związku Radzieckiego, w Ja-

s'ovsky>ch Bohunicaich w Słowacji i

została wyposażona w reaktor o mo-

cy 150 MW. Przy ścisłej współpra-
cy z ZSRR powstaną do roku 1980

dwie następne elektrownie jądrowe
o mocy 880 MW każda.

W najbliższych latach Czechosło-

wacja otrzyma od Związku Radzie-

ckiego także inny poważny zastrzyk
energetyczny w postaci gazu ziem-

nego. Dlatego najpoważniejszym za-

daniem inwestycyjnym obecnej pię-
ciolatki w CSRS będzie budowa

tranzytowego gazociągu na trasie

ZSRR — Europa Zachodnia. Będzie
to najdłuższy gazociąg na świecie,
jego długość wyniesie 5500 km. Za

usługi tranzytowe Związek Radzie-

cki płacić będzie Czechosłowacji do-

stawami gazu ziemnego, które sto-

pniowo rosnąc osiągną w 1980 roku

wielkość 3,5 mld m:l.

Rozwiązywanie złożonych proble-
mów paliwowo-energetycznych to

tylko jeden z przykładów korzyści
czerpanych z uczestnictwa w RWPG.

Jeden z najlepszych, ale tylko je-
den. A przykłady te można by mno-

żyć. Realizując program socjalistycz-
nej integracji gospodarczej CSRS

rozwija bogatą współpracę wielo-

stronną i dwustronną w wielu in-

nych dziedzinach. Niepoślednie miej-
sce w tym procesie odgrywa tra-

dycyjnie już współpraca z Polską.

JESTEŚMY dla Czechosłowacji —

podobnie jak i Czechosłowacja
dla nas — trzecim partnerem

handlowym. W myśl 5-letniej umo-

wy handlowej obroty między obu

krajami miały wzrosnąć w latach

1971—1975 o ok. 40 proc. w porów-
naniu z umową poprzednią. Z re-

zultatów osiągniętych w dwóch mi-

nionych latach, a także z protokółu
na rok bieżący wynika jasno, że za-

łożenia umowy wieloletniej zostaną
przekroczone o około 25 proc. W

ostatnim okresie po stronie czecho-

słowackiej wystąpiło dodatnie saldo,
co nie powinno jednak stanowić

czynnika hamującego handel. Odpo-
wiadając na pytanie naszego pisma
w tej sprawie w marcu br. wice-

premier FRANCISZEK KAIM po-

wiedział:

„Niezrównoważenie salda w da-

nym roku, czy nawet w ciągu kilku

lat między krajami o w tym stop-
niu zazębiającej się strukturze roz-

woju gospodarczego i tak znacznych
nie wykorzystanych jeszcze rezer-

wach powiększania przez obie stro-

ny eksportu i importu nie musi pro-
wadzić wcale do hamowania obro-

tów. Partner mający ujemne saldo

będzie dążyć do jego zrównoważe-

nia właśnie przez aktywizowanie
eksportu. Z kolei partner, który ma

saldo dodatnie, będzie dążył do je-
go zrównoważenia przez aktywizo-
wanie importu. W ciągu szeregu o-

statnich lat w stosunkach między
Polską i Czechosłowacją rozwiąza-
nie dla równoważenia płatności by-
ło znajdowane właśnie w aktywiza-
cji handlu zagranicznego".

Sferą olbrzymich, a wciąż w nie-

wielkim tylko stopniu wykorzysta-
nych możliwości współpracy są po-

wiązania specjalizacyjne i koopera-
cyjne przemysłów obu naszych kra-

jów. Polska i Czechosłowacja to dziś

kfaje o zbliżonym potencjale prze-

mysłu maszynowego. Udział maszyn

i urządzeń we wzajemnym handlu

jest wysoki, przekroczył już 60 proc.,

toteż istnieje szerokie pole dla obu-

stronnie korzystnej specjalizacji i

kooperacji. Niezbyt liczne przykła-
dy dotychczasowej współpracy tego
typu to np. czechosłowackie dostawy
podwozi do produkowanych u nas

autobusów „Jelcz-Karosa", wałów

korbowych dla wytwarzanych w

HCP „Cegielski" silników okręto-
wych, wieloletnia specjalizacja w

produkcji źródeł światła czy współ-
praca w hutnictwie żelaza i metali

nieżelaznych.
W komunikacie opublikowanym po

wizycie EDWARDA GIERKA i PIO-

TRA JAROSZEWICZA w CSRS w

styczniu br. znalazło się stwierdze-

nie, że należy „poświęcać maksy-
malną uwagę dalszemu rozwojowi
specjalizacji, kooperacji i współpra-
cy produkcyjnej w przemyśle prze-

twórczym, w szczególności w prze-

myśle maszynowym i hutnictwie".

Największe możliwości współpra-
cy przemysłowej, możliwości do-

strzegane przez obywie strony i

rokujące najlepsze perspektywy
współdziałania w najbliższej już
przyszłości tkwią w przemyśle mo-

toryzacyjnym, w hutnictwie, w pro-

dukcji maszyn budowlanych i dro-

gowych, ciągników i maszyn rolni-

czych, w produkcji obrabiarek i u-

rządzeń dla przemysłu rolno-spoży-
wczego, w przemyśle mieszkanio-

wym i chemicznym.

Współpraca gospodarcza między
Polską i Czechosłowacją to nie tylko
handel i współdziałanie w sferze

przemysłu. Przykładów wszechstron-

nej współpracy w każdej niemal

dziedzinie przytoczyć można by spo-

ro. Ot choćby to, że polskie przedsię-
biorstwa budują obecnie zaprojekto-
wane przez „Hydroprojekt" — War-

szawa jazy na Łabie w okolicach

Mielnika, z pochylni polskiej stocz-

ni spłynie jeszcze w tym roku 32-

tysięcznik „Bratislava" przeznaczony

dla czechosłowackiego armatora, a

nasze porty są dla pozbawione j mo-

rza Czechosłowacji naturalnym ,.o -

knem na świat".

„Nigdy w ponad 1000-letniej hi-

storii stosunków polsko-czechosło-
wackich nie było tak dobrego, sprzy-

jającego klimatu dla realizacji praw-

dziwie dobrosąsiedzkich stosunków

wzajemnych" — powiedział prof.
HENRYK JABŁOŃSKI w przemó-
wieniu na Zamku Bratysławskim w

czasie niedawno zakończonej wizy-
ty.

Ostatnie lata przyniosły przyspie-
czenie rytmu współpracy między
PRL i CSRS. Jest to współpraca,
która dziś sprzyja, a w przyszłości
sprzyjać powinna w jeszcze wię-
kszym stopniu rozwojowi obu na-

szych krajów. Rzec by nawet moż-

na, że odkrywamy się po raz wtóry.
Dostrzegamy nowe, nie widziane u-

przednio możliwości współdziałania,
znajdujemy dla tego współdziałania
doskonalsze formy.

BUŁGARIA
RWPG

PROGRAM
Bułgarskiej Partii Ko-

munistycznej przyjęty na X

Kongresie w 19/1 roku podkre-
śla, że proces socjalistycznej integra-
cji gospodarczej stanowi „kamień
węgielny polityki ekonomicznej kra-
ju".

Wszechstronna współpraca ze

Związkiem Radzieckim i aktywny
udział wraz z innymi bratnimi kra-
jami w działalności RWPG to dla
Bułgarii problem o żywotnym zna-

czeniu. Uczestnictwo w międzynaro-
dowym socjalistycznym podziale
pracy służyło i służy dynamicznemu
rozwojowi gospodarki bułgarskiej.
W okresie 1951—1972 średnioroczne
tempo wzrostu dochodu narodowego
wyniosło ok. 9 proc., produkcji prze-
mysłowej — 13 proc., produkcji rol-
nej — ok. 4,5 proc. W wyniku pro-
cesów socjalistycznej industrializacji
udział przemysłu w dochodzie naro-

dowym wzrósł z 23 proc. w 1951 roku
do 51 proc. w 1972 roku.

Świadectwem wzrastającego ucze-

stnictwa Bułgarii w międzynarodo-
wym socjalistycznym podziale pracy
jest ciągle rosnąca wielkość wymia-
ny handlowej. W ciągu ostatnich
dziesięciu lat średnioroczne tempo
wzrostu obrotów towarowych z kra-
jami socjalistycznymi wyniosło ok.
12 proc. W rezultacie udział krajów
RWPG w handlu zagranicznym Buł-
garii osiągnął poziom 79 proc. Świa-
dectwem wzrastającego uczestnic-
twa Bułgarii w międzynarodowym
socjalistycznym podziale pracy jest
także fakt, iż udział Bułgarii w ca-

łości obrotów handlowych RWPG
wzrósł z 3 proc. w 1950 do 6.5 proc.
w 1972 r.

W ramach RWPG określone zo-

stały podstawowe kierunki specjali-
zacji przemysłu bułgarskiego. Poro-
zumienia w ramach tej organizacji z

jednej strony stymulują postęp i
nowoczesność wyrobów produkowa-
nych przez przemysł bułgarski, z

drugiej zaś — chłonny i stabilny ry-
nek krajów socjalistycznych pozwa-
la na opłacalną produkcję wielkose-
ryjną.

Dzięki integracji socjalistycznej
rozwinęła się np. w Bułgarii produ-
kcja wielu nowoczesnych towarów
przemysłowych, jak choćby dobrze
znanych w świecie wózków akumu-
latorowych.

Dwustronna i wielostronna współ-
praca w ramach Rady odegrała po-
ważną rolę w dynamicznym rozwoju
bułgarskiego przemysłu maszynowe-
go, elektroenergetycznego, chemicz-
nego i metalurgii. Udział tych gałęzi
w całości produkcji przemysłowej

NOWICA SAWICZ

naszego kraju osiągnie w 1975 roku
ok. 50 proc. Procesy integracji socja-
listycznej są również bazą dla roz-

woju takich gałęzi jak elektronika,
mikroelektronika, produkcja apara-
tury kontrolno-pomiarowej i ele-
ktronicznych maszyn cyfrowych.
Gałęzie te będąc nośnikami postępu
technicznego sprzyjają podnoszeniu
wydajności pracy. Niemal cały przy-
rost dochodu narodowego w bieżącej
pięciolatce osiągnięty będzie dzdęki
zwiększeniu wydajności pracy.

W myśl założeń Kompleksowego
Programu Integracji krajów RWPG,
jego urzeczywistnianiu towarzyszy
rozwój dwustronnej i wielostronnej
współpracy między krajami członko-
wskimi, postępująca specjalizacja i

kooperacja produkcji. LRB specjali-
zuje się w produkcji ok. 350 typów
maszyn i innych wyrobów. Pomyśl-
nie przebiega realizacja porozumień
kooperacyjnych, jakie zawarliśmy ze

Związkiem Radzieckim, CSRS, Pol-
ską, NRD i innymi członkami RWPG
w przemyśle motoryzacyjnym, okrę-
towym, elektronicznym, precyzyj-
nym, w wytwarzaniu urządzeń pneu-
matyki i hydrauliki. Eksport tych
wyrobów stale rośnie 1 przewiduje
się. że w 1975 roku ich udział w ca-

łości wywozu naszego kraju wynie-
sie 43 proc.

W ścisłej współpracy z krajami
RWPG, a zwłaszcza ze Związkiem
Radzieckim rozwiązuje Bułgaria swe

problemy surowcowo-energetyczne.
Bułgarska petrochemia rozwija się w

oparciu o radziecką ropę. Dobie-
ga końca budowa gazociągu, którym
w końcu bieżącej pięciolatki otrzy-
mywać będziemy 4—5 mld m sześć,
radzieckiego gazu ziemnego. Już
dziś system elektroenergetyczny
Bułgarii związany jest z systemem
radzieckim, co gwarantuje dostawy
niezbędne gospodarce narodowej.

Bułgaria aktywnie uczestniczy w

rozwoju na terytorium Związku Ra-
dzieckiego wydobycia i produkcji
niektórych surowców na zaspokoje-
nie potrzeb krajów RWPG. Dotyczy
to w szczególności kombinatu celu-
lozowego. kombinatu azbestowego, a

także budowy huty w oparciu o za-

soby rud z tzw. Kurskiej anomalij
magnetycznej.

Przy współudziale i braterskiej po-
mocy Związku Radzieckiego i innych
krajów — członków RWPG w Buł-
garii zbudowano dziesiątki wielkich
obiektów przemysłowych. Tylko w

tej pięciolatce z radziecką pomocą
zostanie zbudowanych i oddanych do
eksploatacji ok. 150 obiektów, wśród

KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

CZECHOSŁOWACKA
APARATURA MEDYCZNA

Ponad 100 tematów naukowo-tech-
nicznych zostało opracowanych w

ubiegłym roku przez czechosłowac-
kie zjednoczenie przemysłu sprzętu
medycznego „Chirana" we współpra-
cy z partnerami z krajów RWPG.

Na podstawie umowy o specjaliza-
cji produkcji z polskim „Omelem"
czechosłowackie zjednoczenie wy-
twarza rentgenowskie aparaty denty-
styczne. zaś polski orzemysł rentge-
nowski aparaty chirurgiczne. Prze-
widuje się również rozszerzenie spe-
cjalizacji w produkcji sprzętu opty-
cznego. Czechosłowacki przemysł
sprzętu medycznego jest także na-

szym dostawcą szeregu urządzeń sto-

matologicznych. Największą pozycję
w polskim eksporcie do CSRS sta-

nowią narzędzia chirurgiczne, lekar-
skie i weterynaryjne.

Badania radziecko-czechosłowac-
kie mają na celu wprowadzenie urzą-
dzeń technicznych do nowych dzia-
łów medycyny. Obecnie w opraco-
waniu znajdują się urządzenia wzma-

gające akcję serca oraz sprzęt ana-

stezjologiczny.

Współpraca „Chirany" z NRD do-
tyczy przede wszystkim urządzeń z

dziedziny elektroniki medycznej, z

Węgrami podjęto wspólne prace w

produkcji urządzeń laboratoryjnych.
(L)

BUŁGARSKIE PRZETWORY
OWOCOWE NA EKSPORT

Bułgaria należy obecnie do grupy
najpoważniejszych eksporterów kon-
serw z owoców i warzyw. Rocznie
wywozi ona za granicę około 350 tys.
ton tych artykułów, kierując je do
ponad 70 krajów. Poważnymi odbior-
cami są obok państw socjalistycz-
nych kraje kapitalistyczne z Wielką
Brytanią i NRF na czele. Wśród im-

porterów zachodnich nie brak rów-
nież takich krajów, jak Francja, Ho-
landia, Włochy czy Hiszpania, które
same na wielką skalę produkują
i eksportują konserwy z owoców
i warzyw. W ostatnich latach buł-
garskie konserwy zdobyły także ry-
nek japoński i kanadyjski.

Przemysł konserwowy stanowi
jedną z podstawowych gałęzi pro-
dukcji całego przemysłu spożywcze-
go, który w gospodarce Bułgarii od-
grywa istotną rolę. W 1975 roku wy-
roby przemysłu spożywczego stano-
wić będą 26 proc. ogólnej produkcji
przemysłowej Bułgarii i przypadnie
na nie aż 50 proc. eksportu tego kra-
ju. (L)

RWPG - WYMIANA
ARTYKUŁÓW

ŻYWNOŚCIOWYCH
W ostatnim dziesięcioleciu wza-

jemna wymiana artykułów żywnoś-
ciowych w ramach RWPG zwięk-
szyła sie 3-krotnie. w roku ubieg-
łym osiągnęła wartość ponad 1,3
miliarda rubli.

O dobrych perspektywach rozwo-

ju tego handlu decyduje zróżnico-
wanie krajów wspólnoty socjalis-
tycznej pod względem warunków
glebowo-klimatycznych i wynikają-
ce stąd możliwości specjalizacji
produkcji. I tak Bułgaria, Węgry i

Rumunia, które mają doskonale
warunki dla uprawy warzyw i

owoców, dostarczyły krajom RWPG
w ubiegłym roku około 2 min ton

tych produktów. Wzrost wydajnoś-
ci upraw rolnych na Węgrzech i
w Bułgarii spowodował, że stały się
one w ostatnich latach eksportera-
mi zbóż i kukurydzy. Niektóre ro-

dzaje zbóż eksportuje także Rumu-
nia.

Rozszerzają się również wzajem-
ne dostawy szlachetnych odmian
ziarna i różnego rodzaju sadzonek.
Roczne dostawy eksportowe szla-
chetnego ziarna siewnego w kra-
jach RWPG wynoszą obecnie ponad
500 tys. q, sadzonek ziemniaków .

—

1,4 min q. W ciągu ostatnich dwu
lat wymieniono także ponad 6.600
sztuk bydła zarodowego, 11 tys.
owiec, kilka tysięcy sztuk prosiąt
i 200 tys. sztuk drobiu. (L)

WĘGIERSKIE ALUMINIUM

Na Węgrzech prowadzona jest o-

becnie intensywna rozbudowa prze-
mysłu aluminiowego. Odbywa się
ona w oparciu o program obejmu-

nlch takie, jak np. elektrownia ato-
mowa w Kozłoduju, Dewnijski kom-
pleks przemysłowy, kombinat włó-
kien sztucznych w Swiszczow, roz-

budowany zostanie kombinat meta-

lurgiczny w Kremikowcach. Przy u-

dziale ZSRR, Węgier, Polski i innych
krajów socjalistycznych w Dewni
buduje się wielką fabrykę nawozów
potasowych.

Coraz większe znaczenie przywią-
zujemy do współdziałania z krajami
RWPG na polu nauki i techniki. Do-
tychczas kraj nasz otrzymał ok. 7600

kompletów dokumentacji technics-
nej i wzorów wyrobów (z tego 6000

pochodziło ze Związku Radzieckie-
go). W ramach wymiany doświad-
czeń kraje socjalistyczne odwiedziło
ok. 19 tys. specjalistów bułgarskich,
w Bułgarii natomiast przebywało
1800 specjalistów z krajów RWPG.
Kraj. który do niedawna jedynie ko-
rzystał z pomocy naukowo-technicz-
nej z zewnątrz, dziś sam służy pomo-
cą innym. I tak np. bułgarscy specja-
liści są autorami dokumentacji wiel-
kiej fabryki maszyn rolniczych na

Kubie.

Pomyślna realizacja socjalistycznej
integracji gospodarczej sprzyja pod-
noszeniu stopy życiowej społe-
czeństw krajów RWPG. W tym
względzie na szczególną uwagę za-

sługuje współpraca w produkcji dóbr
konsumpcyjnych. Decyzje grudnio-
wego plenum BPK z 1972 określają
kierunki rozszerzania współpracy i

specjalizacji w przemyśle lekkim
i spożywczym, celem zwiększenia
rozmiarów i wzbogacenia asortymen-
tu produkcji towarów konsumpcyj-
nych. W bieżącym roku wymiana
towarów konsumpcyjnych ze Związ-
kiem Radzieckim wzrosła o 34 proc.
Przewiduje się, że w latach
1975—1980 import artykułów pow-
szechnego spożycia w całości impor-
tu Bułgarii dosięgnie 25 proc.

Zgodnie z duchem krymskiego
spotkania przywódców partii komu-
nistycznych i robotniczych. Komitet
Centralny Bułgarskiej Partii Komu-
nistycznej na swym lipcowym ple»,
num jeszcze raz podkreślił history-
czne znaczenie umocnienia poteirtfleu"
łu ekonomicznego i jedności działa^'
nia wspólnoty socjalistycznej. Ple-
num dało wyraz w zdecydowanej •

woli kontynuowania stosunków
przyjaźni i braterskiej współpracy fc
krajami obozu socjalistycznego, rea-

lizacji Kompleksowego Programu
Socjalistycznej Integracji Gospodar-
czej. Jest to nierozerwalnie związane
z rozwojem socjalistycznej Bułgarii,
z dobrobytem narodu bułgarskiego.

jący okres 1970—1985. Wydatki z nim

związane wyniosą ogółem 21—22
mld forintów.

Po zakończeniu wszystkich inwe-
stycji, przewidzianych programem, na

Węgrzech będzie się wydobywać
rocznie o około milion ton boksy-
tów więcej niż w roku 1970 i produ-
kować o 380 tys. ton więcej tlenku
glinu. Produkcja półfabrykatów i go-
towych wyrobów z aluminium zo-

stanie w tym samym czasie potrojo-
na.

Szybki rozwój węgierskiego prze-
mysłu aluminiowego związany jest
w dużej mierze ze współpracą z

ZSRR i Polską. Węgrzy dostarczają'
obydwu partnerom tlenek glinu.
ZSRR i Polska dostarczają natomiast
Węgrom aluminium i wyroby wal-
cowane z aluminium. Wymiana taka
jest korzystna dla obydwu stron, po-
nieważ niedobór źródeł energii u-

trudnia Węgrom przetwarzanie tlen-
ku glinu we własnym zakresie —

proces ten pochłania ogromne ilości
energii elektrycznej. (L)

HYDROENERGETYCZNY

KOMPLEKS NA DUNAJU

Dobiegają końca prace projektowe,
poprzedzające rozpoczęcie wielkiej
rumuńsko-bułgarskiej inwestycji na

Dunaju: kompleksu hydroenergety-
cznego Czoara—Belenie. Powstanie

tu węzeł wodny, w skład którego
wejdą elektrownie o łącznej mocy

700 MW, produkujące 4 min kWh

energii w ciągu roku. Wybudowane
zostaną zapory oraz dwie śluzy na

Dunaju, które usprawnią żeglugę po

tej rzece — poziom wód podniesie
sięo10m.

Wokół sztucznego zbiornika pro-

wadzone będą prace mające na celu

ochronę zagospodarowanych terenów

rolniczych i leśnych przed powo-

dziami, powstanie również system
nawadniający. Przewidziana jest
także rekonstrukcja portów, auto-

strad i dróg kolejowych. (Li
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NA P!ENi£ŻNYCH RYNKACH

ROZCZAROWANIE

WKOŃCU
września odbyła się w Nairobi (Kenia) sesja Międzynarodo-

'
wego Funduszu Walutowego, na której miały być przedyskutowane za-

sady nowego systemu walutowego krajów kapitalistycznych. Od tego-
rocznej sesji MFW oczekiwano tym samym przezwyciężenia kryzysu waluto-

wego, który od przeszło dwóch lat stanowi jeden z węzłowych problemów sy-
tuacji gospodarczej krajów kapitalistycznych.

Sesja w Nairobi nie spełniła jednak pokładanych w niej nadziel. „Times"
(z 29.IX.br.) tak podsumował jej wyniki: „W historii powolnych postępów na

drodze reformy międzynarodowego systemu walutowego sesja MFW w Nai
rob i pozostanie symbolem rozczarowania i beznadziejności".

Przyczyny fiaska sesji MFW w Nairobi pozwalają wnioskować o dalszych
losach reformy systemu walutowego krajów kapitalistycznych. Zastanówmy
się więc nad tymi przyczynami.

Już przed sesją MFW w Nairobi można było oczekiwać, że jej obrady nie

przyniosą pożądanych rezultatów. Wniosek taki zawarty w poprzednim prze-

glądzie') oparty był na rozwoju sytuacji na rynkach pieniężnych. A w okresie

bezpośrednio poprzedzającym konferencję w Nairobi sytuacja ta uległa dal-
szemu skomplikowaniu.

17 września br. rząd holenderski podjął decyzję w sprawie dewaluacji
florena o 5 proc. Przyczyną było bardzo wysokie dodatnie saldo holenderskie-

go bilansu obrotów zagranicznych i wynikające stąd zagrożenie spotęgowa-
nia tempa inflacji w tym kraju.

Dewaluacja florena stała się przyczyną reakcji łańcuchowej. Kapitały spe-

kulacyjne zaczęły grać na dewaluację franka francuskiego oraz rewaluację
marki zachodnioniemieckiej i franka belgijskiego. W pierwszej fazie ataku
na franka francuskiego Bank Centralny NRF zmuszony został do zakupu
1 mld franków. Nie uczynił tego przy tym ani z altruistycznych pobudek, ani
też w imię solidarności krajów zrzeszonych w EWG, lecz w obawie przed
spekulacją na nową rewaluację marki zachodnioniemieckiej.

Pogłoski na ten temat powracają zresztą co jakiś czas jak bumerang. Wyni-
ki to stąd. żę źródłem ostatniego ożywienia koniunkturalnego w NRF jest
znów eksport i że — mimo rewaluacji marki zachodnioniemieckiej — bilans
obrotów zagranicznych NRF wykazuje dalszy wzrost dodatniego salda.

Spekulacja na dewaluację franka zakończyła się niepowodzeniem. Głównie

dlatego, że rząd francuski podjął zdecydowane środki przeciwdziałające ata-

kowi na swą walutę. Wyraziły się one w oficjalnym zaprzeczeniu
pogłoskom o dewaluacji, przede wszystkim jednak w podwyższeniu stopy
dyskontowej aż do 11 proc. (tuż przed rozpoczęciem konferencji w Nairobi).

W rezultacie Francja znajduje się obecnie wśród krajów o najwyższym po-
ziomie stopy dyskontowej2).

W okresie bezpośrednio poprzedzającym konferencję w Nairobi funt szter-

l:ng i dolar amerykański były nadal słabo notowane. Jeśli chodzi o dolar

amerykański, jest to tym bardziej godne podkreślenia, że bilans handlowy
USA "wykazuje w bieżącym roku wyraźną poprawę (patrz artykuł obok).

Gdy Stany Zjednoczone utraciły dominującą pozycję, jaką zajmowały
w świecie kapitalistycznym po zakończeniu II Wojny Światowej, czego wyra-
zem jest również pozycja ich waluty — żadna inna waluta nie była do-

tychczas w stanie zastąpić dolara w jego funkcji waluty rezerwowej, jaką
pełnił on w systemie stworzonym przed 25 laty układami z Breton Woods,

a obalonym w 1971 roku wskutek zawieszenia wymiany dolara na złoto.

Potencjonalnie największą szansę mają pod tym względem kraje zrzeszone

w EWG. Na przeszkodzie temu stoją jednak sprzeczności istniejące wewnątrz
tego ugrupowania i związane z tym trudności stworzenia wspólnego dla ca-

łego ugrupowania systemu walutowego. Ostatnia rewaluacja florena holen-

derskiego była tego nowym przejawem.
Wobec braku ośrodka dominującego — sytuacja gospodarcza krajów kapi-

talistycznych w tym rów/nież i sytuacja walutowa kształtuje się pod wpływem
wzajemnego układu sił oraz sprzeczności interesów głównych krajów lub
-grup krajów. Generalnie rzecz biorąc, istniejący układ sił oraz sprzecz-
ności' interesów uznać więc trzeba za przyczynę fiaska sesji w Nairobi.

Na fiasko to w zasadniczy sposób wpłynęła wyraźna zmiana stanowiska
-Sttmów Zjednoczonych. Zmiana ta jest wynikiem poprawy amerykańskiego
bilansu handlowego i zmniejszonej w związku z tym presji na dolarą. „W tej
sytuacji — pisze „FinancialTimes" z 27.IX.br. — Waszyngton uznał, że można

już otwarcie powiedzieć o braku zainteresowania w tej postaci reformy syste-
mu walutowego, która byłaby obecnie do przyjęcia dla innych krajów, a

szczególnie w reformie, która przekreśliłaby dawne panowanie USA,
nad międzynarodowym systemem walutowym".

Zmiana ta wyraziła się w ponownym postawieniu przez Stany Zjednoczo-
ne sprawy automatyzmu dewaluacji bądź rewaluacji danej waluty w zależ-
ności od kształtowania się stanu rezerw dewizowych danego kraju. Znalazła
ona również wyraz w akceptacji płynnych kursów walut jako dogodnego
środka aktualnego funkcjonowania kapitalistycznego systemu walutowego.

Wiele krajów rozwijających się gospodarczo, szczególnie zaś kraje arabskie,
poddały ostrej krytyce propozycje amerykańskie dotyczące automatyzmu

rewaluacji bądź dewaluacji. Kraje te silnie podkreślały, że kurs waluty jest
autonomiczną decyzją rządów poszczególnych państw.

Znacznie większy wpływ na wyniki sesji NFW w Nairobi miał jednak brak

wspólnego stanowiska krajów EWG na sprawę reformy systemu walutowe-

go krajów kapitalistycznych. Był to jeden tylko, lecz bardzo ważny prze-
jaw sprzeczności między tymi krajami. Bowiem te same sprzeczności spo-
wodowały, że pierwsza faza wspólnoty walutowej krajów EWG nie została,
praktycznie rzecz biorąc, zrealizowana i co się z tym wiąże nie ma żad-

nych szans na przystąpienie do fazy drugiej, która według pierwotnych za-

łożeń miała się rozpocząć 1 stycznia 1974 roku.

Na tym tle warto zwrócić uwagę na ewolucję poglądów Francji w sprawie
reformy systemu walutowego.

Jak wiadomo Francja była od lat orędownikiem oparcia reformy syste-
mu walutowego krajów kapitalistycznych na złocie. Ale 27 września br.

prezydent Pompidou stwierdził, że w nowym systemie walutowym funkcję
środka rezerwowego może pełnić nie tylko złoto i że najważniejszym prob-
lemem jest określenie zasad, na jakich będą emitowane specjalne prawa

ciągnienia.
Problem ten znalazł szerszy wyraz w wywiadzie z Ministrem Finansów

Francji Valerym Giscard D'Estaing („Le Monde" z 4.X. br.) .

„Pozycja Francji polega na wyrażeniu zgody na stopniową demonetyza-
cję złota, ale nie na jego demonetyzację w imię czyjegoś interesu... Zdaniem

Amerykanów wymienialność, którą trzeba odbudować jest raczej wymie-
nialnością na inne realne aktywa. Nie sądzę, aby uwzględniali oni złoto
w tych aktywach (poza wyjątkowymi przypadkami). Jednym z celów roz-

mów jest właśnie przedstawienie możliwości konwersji na złoto... Jedno
z rozwiązań polega na tym, aby wymienialność na złoto była jednym z moż-

liwych uiyborów. — Dla nas jest to niezbędne minimum i wierzę, że wiele

krajów będzie tego samego zdania. "

Trudno oczywiście przesądzić, czy i jakie kraje podzielą kompromisowe
stanowisko jakie reprezentuje obecnie Francja w sprawie reformy syste-
mu walutowego krajów kapitalistycznych. Warto natomiast podkreślić, że
również w opinii francuskiego ministra finansów poprawa bilansu płatni-
czego Stanów Zjednoczonych stanowi jeden ze wstępnych warunków za-

warcia porozumienia w sprawie reformy systemu walutowego.

it

Konferencja MFW w Nairobi podjęła decyzję o odroczeniu do dnia
31 lipca 1974 r. terminu, w którym Komitet 20-u przedstawić ma nowy,
uzgodniony tekst projektu przyszłego systemu walutowego krajów kapitali-
stycznych. Jeśli nawet pominąć mnogość czysto finansowych problemów,
które wymagają rozwiązania do tego czasu — wydaje się, że i tak osiągnię-
cie porozumienia w tym terminie będzie sprawą bardzo trudną, jeśli
w ogóle możliwą. Wynika to z nieustabilizowanej nadal sytuacji na ryn-
kach walutowych oraz z głębokich sprzeczności między poszczególnymi
krajami i grupami krajów kapitalistycznych oraz wewnątrz poszczegól-
nych grup tych krajów.

Odroczenie tefminu dyskusji nad zasadami nowego systemu walutowe-

go i problematycaność tego terminu wskazują, że handel światowy bę-
dzie nadal piowadzony w warunkach istnienia płynnych kursów oraz

rewaluacji i dewaluacji wymuszanych ruchami lotnych kapitałów, które

mają obecnie -ogromne rozmiary. Dotyczy to również naszych obrotów han-

dlowych z krajami kapitalistycznymi i wskazuje na konieczność stosowania

odpowiednich gwarancji kursowych w zawieranych transakcjach handlo-

W.R.

Rok 1973 jest w rozwoju gospodarczym wielu kra-

jów kapitalistycznych okresem silnej ekspansji. Znaj-

duje ona swój wyraz w szybkim przyroście produkcji

przemysłowej. Jednocześnie jednak Jesteśmy świad-

kami ciągłego nasilania się procesu Inflacji, który

przybiera coraz szerszy zasięg międzynarodowy. Per-

turbacje w zakrese popytu I podaży na rynkach świa-

towych są obecnie szczególnie widoczne w zakre-

sie surowców I to zarówno rolnych, Jak I mineralnych.

Z drugiej strony nadal występujące problemy mone-

tarne zakłócają przebieg procesów gospodarczych.

rządy państw kapitalistycznych coraz

bardziej zaczynają obawiać się ru-

chów rewindykacyjnych i socjal-
nych.

Dotychczas stosowane środki prze-
ciwdziałania inflacji dawały wręcz
przeciwne skutki. Np. wprowadzenie
w latach 1970-1971 regulacji popytu
pociągnęło za sobą recesję gospodar-
czą. I mimo że państwo kapitali-
styczne nie jest w tym zakresie cał-
kowicie bezbronne (posiada np. takie
środki jak możność hiwelowania

tendencji inflacyjnych w sektorze

publicznym, dokonywanie subwencji
w celu redukcji zwyżki cen artyku-
łów żywnościowych i innych) to

jednak ich stosowanie jest mocno

ograniczone. Również reglamentacja
cen i płac grozi spadkiem wydajno-
ści pracy. Na tle obecnej sytuacji ko-

niunkturalnej wyraźnie zarysowują
się więc podstawowe sprzeczności
kapitalizmu, gdzie rozwiązanie stare-

go już problemu regulacji cen i do-
chodów jest ciągle jeszcze niemożli-
we.

WALUTOWE FLUKTUACJE

Sytuacja gospodarcza i jej zmiany
we wszystkich krajach kapitalistycz-
nych kształtuja się nie tylko pod
wpływem działania czynników wew-

nętrznych, choć są one bez wątpię-
nia przeważające, ale także czynni-
ków zewnętrznych, tąkich jak towa-
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tempo wzrostu pro-

dukcji przemysłowej, jakie
miaio miejsce zwłaszcza w pier-

wszej połowie roku, było dużą nie-

spodzianką dla wielu producentów i
handlowców. Produkt narodowy brut-
to wysoko rozwiniętych pań , w ka-

pitalistycznych wykazuje tendencje
do wzrostu o około 7—8 proc. w skali

rocznej. W tym samym czasie stopa
wzrostu produkcji przemysłowej
przekroczyła w wielu państwach
10 proc.

ZWOLNIENIE TEMPA

por .Nadal brak stabilizacji" Życie Gospodarcze nr J z lIX.br.
1) por. i,Kredyt drożeje" 2ycle Gospodarcze nr 40 z 7.X . br.

Jednakże już od sierpnia dają się
zauważyć oznaki osłabienia tempa
wzrostu produkcji przemysłowej
i powolne wygasanie ekspansji. Jest
to z jednej strony skutek coraz czę-
ściej pełnego już wykorzystywania
aktualnych zdolności produkcyjnych
przez przedsiębiorstwa, a z drugiej
— interwencji państwa zmierzającej
celowo do przytłumiania tak szyb-
kiego wzrostu koniunktury.

Ponadto właściwie nikt nie ma dob-
rego rozeznania o kształtowaniu się po-
pytu realnego, którego obraz zaciemnia-
ją jeszcze bardziej ruchy zapasów i czę-
sto nieprawidłowe prognozy handlow-
ców. Ich nieregularne zamówienia mocno

komplikują przebieg cyklu. Np. pod ko-
niec 1972 r. większość handlowców w kra-
jach kapitalistycznych stwierdziła wy-
czerpanie się zapasów, głównie wskutek
złej oceny koniunktury. Z tego też po-
wodu składane przez nich obecnie za-

mówienia do przemysłu mogą, po pew-
nym czasie, spowodować Wystąpienie za-

pasów nadwyżkowych 1 to w okresie spa-
dku aktywności gospodarczej.

Jednocześnie kierownicy przedsię-
biorstw sygnalizują coraz częściej peł-
ne wykorzystanie zdolności produkcyj-
nych, co uniemożliwia im realizowanie
dodatkowych zamówień. Np. we Francji
w sierpniu ponad 40 proc. przedsię-
biorstw charakteryzowało się takim wła-
śnie stanem.

ŚRODKI PRZECIW

„PRZEGRZANIU"

Teoria koniunktury mówi nam. że

proces ekspansji nie może trwać
wiecznie i że w końcu doprowadzi
on do przegrzania koniunkturalnego.
Jest ono tym bardziej prawdopodo-
bne, im wyższy poziom osiąg-
nie działalność gospodarcza. Tak

więc w obecnej sytuacji naczelną
troską rządów krajów kapitalistycz-
nych jest utrzymanie rozsądnej sto-

py wzrostu, która nie spowodowa-
łaby przegrzania koniunktury.

Ingerencja państwa idzie m.in. w

kierunku oddziaływania na popyt.
Państwo kapitalistyczne stara się
unikać oddziaływania na podaż, gdyż
mogłoby to zniechęcać producentów.
Główne swe wysiłki koncentruje ono

na ograniczanie popytu.
W tym zakresie na szczególną uwagę

zasługuje manipulacja przy pomocy bu-
dżetu (np. ograniczanie wydatków pub-
licznych, zwłaszcza na szczeblach lokal-
nych). Działanie po stronie wydatków
ma jednak ograniczony zasięg ze wzglę-
du na konieczność kontynuacji progra-
mu rozwo.tu usług publicznych. Również
interwencja po stronie wpływów budże-
towych napotyka znaczne przeszko-
dy. Zwiększanie bowiem np. podatków
pośrednich via ceny konsumpcyjne po-
ciągnęłoby za sobą wzmożone działanie
związków zawodowych o podwyżki plac.

Bardzo wyraźna natomiast jest in-

terwencja państwa dokonywana
przy pomocy sektora bankowego.
Wzrost stóp procentowych pobiera-
nych obecnie przez banki jest zna-

czny. a tendencja zwyżkowa utrzy-
muje się nadal. Wzrost ten, zapoczą-
tkowany już w drugim półroczu 1972,
doprowadził do tego, że we wszyst-
kich krajach Europy Zachodniej i w

Stanach Zjednoczonych stopa pro-
centowa wynosi aktualnie od 7—8

proc.')

INFLACJA

Inną cechą charakterystyczną
obecnej sytuacji koniunkturalnej

jest towarzyszący jej nieprzerwanie
proces inflacji. Sądzi się nawet,
że ekspansja produkcji została spo-
wodowana właśnie dzięki inflacji.z)
Stopa inflacji, mierzona rocznym
wzrostem cen artykułów konsump-
cyjnych wynosi aktualnie około 8

proc. Dó przypadków ekstremalnych
należy zaliczyć Japonię (16,4 proc.)
i Włochy (12.7 proc.).

Wzrost cen byłby z pewnością jeszcze
większy, gdyby nie nadzwyczajne kroki

zapobiegawcze podejmowane przez licz-
ne państwa jak np. blokada cen w Wiel-
kiej Brytanii i USA (co doprowadziło w

tym ostatnim kraju do tego, że od czerw-

ca do lipca tego rokn ceny konsumpcyj-
ne wzrosły jedynie o 0.3 proc.) czy teł
obniżka podatku od wartości dodanej we

Francji.
Szczególnie wysokie tempo inflacji

obserwujemy w grupie środków spo-
żywczych, gdzie stopa inflacji jest
średnio trzy razy większa aniżeli dla

innych dóbr i usług. Prowadzi to m.

in. do znacznych perturbacji w

strukturze dochodów, na niekorzyść
klasy robotniczej. W tym układzie

rowy czy walutowy rynek światowy.
Uwaga wszystkich zwrócona jest na-

dal na kwestie walutowe, ciągle je-
szcze w pełni nie rozwiązane.3) Wiążą
się one bezpośrednio z zasadniczym
problemem wielu wysoko rozwinię-
tych krajów kapitalistycznych, jakim
jest zapewnienie bardziej stałego
układu bilansów płatniczych.

Przypomnijmy, że po zawieszeniu

wymienialności dolara kraje EWG

(większość z nich) wprowadziły kur-

sy płynne. Później mieliśmy kolejną
dewaluację dolara, dewaluację fun-
ta szterlinga i lira oyaz rewaluację
jena, franka francuskiego i marki

zachodnioniemieckiej. Sądzi się, że

tego rodzaju „dopasowania" między
walutami powinny przynajmniej
czasowo zlikwidować bieżące deficy-
ty płatnicze wielkich krajów.

I faktycznie w stosunku do Stanów
Zjednoczonych hipoteza ta zaczy-
na się sprawdzać. Wynoszący w 1972 r

ponad s mld dolarów- deficyt bilansu
płatniczego USA wykazuje ciągłą tenden-
cję malejącą. W znacznej części zwią-
zane jest to z dynamicznym wzrostem
eksportu amerykańskiego, który był i
pewnością jednym z podstawowych sty-
mulatorów ekspansji koniunkturalnej w
USA.

Znaczną część spadku deficytu bilansu
płatniczego Amerykanie „zawdzięczają"
Japonii, gdzie kieruje się olbrzymia
część przyrostu eksportu Stanów Zjedno-
czonych, zwłaszcza produktów rolnych.

ŚWIAT TYM ŻYJE...

^iffai
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Cały świat nadal żyje pod wrażeniem użycia przez kraje arabskie

ropy naftowej jako broni w walce o ich słuszne prawa (o czym
obszernie pisaliśmy w artykułach „Broń naftowa" 1 „Walutowa
beczka prochu" w poprzednim numerze 2G). Trudną sytuację, w ja-
kiej znalazły się tu rozwinięte kraje zachodnie, ilustruje karykatura
„Sunday Express".

LEJĄCY

Z kolei Japonia, Importując Jednocześnie
ogromne Ilości produktów podstawowych,
zanotowała znaczne zmniejszenie «f
nadwyżki bilansu handlowego, z 9 mld
dolarów w 1OT8 f. do 8 rald dpiw ciągu

pięciu miesięcy 1973 r. Jeżeli dodać do
tego znaczny wzrost eksportu kapitałów,
wówczas zrozumiała jest pasywlzacjo Ja-
pońskiego bilansu płatniczego. Szacuje
się, te na przełomie 1973 1974 bilans płat-
niczy Japonii osiągnie, po raz pierwszy
od sześciu lat, deficyt rzędu 2-3 mld do-
larów.

Choć zmiany kursów walutowych wy-
daja ile rzeczywiście prowadzić do wy-

równywania bilansów płatniczych (rów-
nież dewaluacja lira znacznie poprawiła
konkurencyjność towarów włoskich na

rynkach zagranicznych) spotykamy Jed-
nak przypadki, które wyraźnie przeczą
klasycznym założeniom tego mechanizmu.
Jednym z nich jest niewątpliwie sytuacja
Niemieckie J Republiki Fe-
deralnej. Beakcja eksportu zacho-
dnlonlemlecklego, mimo rewaluacji mar-

ki, jtot wręcz odwrotna- Bksport ten nie-
ustannie rośnie powodując dalsze nara-

stanie dodatniego bilansu handlowego.
Przyczyn tego. ciekawego zjawiska nale-
ży szukać głównie w strukturze I Jakości
eksportu NBF. W ponad polowie składa
się on ze środków Inwestycyjnych, któ-
rych elastyczność popytowa 1 cenowa

Jest o wiele mniejsza, a wysoka Jakość
wyrobów przemysłu zachodnlonlemlec-
kiego sprawia, to mimo niekorzystnej
zmiany kursu vyalutowego Ich współczyn-
nik konkurencyjności na rynkach za-

granicznych jest ciągle bardzo wysoki.
Poza' tym wielkość rewaluacji marki
była prawdopodobnie niewystarczająca,
co w stosunku do zagranicy pozwala
nadal Orzedsleblorstwom tego kraju
otrzymywać wystarczające stopy zysków.

Widzimy więc. że rozwój aktualnej
sytuacji gospodarczej państw kapita-
listycznych świadczy raczej o nie-
wielkim wpływie, jaki na wymianę
handlową wywiera polityka płyn-
nych kursów walutowych. Ocenia

się, że jej praktyczne stosowanie
znalazło jedynie odzwierciedlenie w

opóźnieniu procesów wymiany han-

dlowej. I że zasadniczy wpływ na

wymianę handlową ma, w konkret-

nej sytuacji, koniunktura wewnętrz-
na, a nie fluktuacje kursów walu-

towych.

POGOŃ ZA SUROWCAMI

Najbardziej charakterystycznym
zjawiskiem na światowych rynkach
towarowych jest niewątpliwie dal-

szy wzrost cen surowców. Rozpoczął
się on w czwartym kwartale 1971 r.

Wzrost ten dotyczy przede wszyst-
kim surowców podstawowych, takich

jak surowce rolne,4) metale 1 surowce

dla przemysłu tekstylnego. W tej
ostatniej grupie szczególną dynamikę
wykazują ceny wełny. W ciągu
dwóch ostatnich lat wzrosły one o

ponad 200 proc. Wśród surowców mi-

neralnych rekordowy wzrost wyka-
zuje cena cynku — ponad 170 proc.
od 1970 roku. Sytuację potęgują bar-
dzo napięte stany zaopatrzenia, bę-
dące wynikiem szczególnie ostrej
nierównowagi pomiędzy popytem
i podażą.

Najważniejsze przyczyny ekono-
miczne tego zjawiska tkwią zarówno
w zmianach o charakterze struktu-

ralnym, jak również koniunktural-

nym. Do podstawowych zmian struk-

turalnych należy niewątpliwie znacz-

ne zwolnienie tempa rozwoju rol-
nictwa i niepodążanie produkcji
przemysłu wydobywczego surowców
za wzrostem produkcji przemysłowej
(np. od połowy lat 50-fych światowa

produkcja rolna wzrosła jedynie o

połowę, a produkcja sektora wydo-
bywczego uległa podwojeniu, pod-
czas gdy produkcja przemysłowa
wzrosła trzykrotnie). Wywołało to

znaczne zachwiani równowagi po-

między popytem Światowym, który
szybko rośnie, a podażą surowców.
Stan ten pogubią obecnie silna eks-

pansja gospodarcza w wielu wyso-
ka rozwiniętych krajach kapitalisty-
cznych — po Stronie popytu, a po
stronie podaży zjawiska nieprzewi-
dziane jak naturalne szkodv w zbio-
rach płodów rolnych, jakich do-

świadczyło ostatnio wiele regionów
świata, czy liczna strajki w ko-
palniach surowców mineralnych,
zwłaszcza miedzi i cynku.

Nie feez znaczenia są tutaj również ru-

ćhy zapasów Np, zapasy zboża najwięk-
szych jego dosttwców — USA I Kanady
— zostały ostatnio wyczerpane, główne
wskutek eksporut do ZSKii i cnin. z

drugiej strony w związku z kształtowa-
niem się sytuacji monetarnej pojawiają
się liczne spekulacje surowcami przy-
spieszające Jeszcze bardziej wzrost Ich
cen. Polegają one na tym, łe wiele kra-
jów zaczyna kupować znaczne ilości su-
rowców za dolary, chcąc w ten sposób
uchronić się przed niekorzystnymi zmia-
nami własnych walut krajowych.

Perspektywy rozwoju sytuacji na

rynku surowcowym są trudne do u-

stalenia, niemniej jednak można po-
wiedzieć, że spodziewany spadek ko-

niunktury, którego oznaki zaczynają
się obecnie pojawiać, wpłynie z pew-
nością na zmniejszenie popytu na su-

rowce. Jednocześnie można spodzie-
wać się typowej reakcji zwiększania
podaży produktów rolnych, głównie
drogą rozszerzania areelu upraw.

Podsumowując ocenę bieżącej
sytuacji gospodarczej w krajach ka-

pitalistycznych i najbliższe perspek-
tywy jej rozwoju — możemy powie-
dzieć, że po silnej ekspansji koniun-

kturalnej, jaka miała miejsce w tych
krajach w pierwszej połowie roku,
zaczynają coraz wyraźniej pojawiać
się oznaki spadku jej tempa. W efek-
cie może to doprowadzić (prawdo-
podobnie w pierwszych miesiącach
1974 r) do r wnej stabilizacji lub
nawet względnego spadku działalno-
ści gospodarczej. Ogromne znaczenie

będą tu z pewnością odgrywały za-

równo rozwój zjawisk inflacyjnych,
jak również ewolucja międzynarodo-
wej sytuacji moneiarnej oraz zmiany
układa sił na światowych rynkach
towarowych — z tym, ż> na wyja-
śnienie się sytuacji na rynku surow-

cowym trzeba będzie poczekać nie-
co dłużej, gdyż w grę wchodzą tu

przede wszystkim czynniki struktu-
ralne.

') Por. „Kredyt drożeje" — 2G z 7.X. br.
? 1or,- "intlacyjna koniunktura w kra-

jach kapitalistycznych" — 2o z 22.VII br.
»> Por. obok „Ka rynkach pieniężnych"
'» R®R- ..Kryzys żywnościowy" — 2G z
30. ix br.

14 STRONĄ
ŻYCIE GOSPODARCZE NR 45 (f156) 11.XI.1973 R.



w krajach RWPG obecnie toczy się dyskusja I trwają
prace nad ujednoliceniem i usprawnieniem metodo-

logii ekonomicznej oceny efektywności Inwestycji. W

Polsce trwają prace nad ulepszeniem ekonomicznej
efektywności inwestycji oraz ekonomicznych ocen

projektów cykli Inwestycyjnych. W związku z tym na-

leży uwzględnić cechy wspólne i różnice w traktowa-

niu tego problemu w krajach RWPG.

ANALIZĘ
ekonomicznej efektyw-

ności inwestycyjnej w krajach
•socjalistycznych prowadzi się

rożnymi metodami. Nie ma określo-

nej i skoordynowanej metodologii w

omawianym zakresie. W literaturze

ekonomiczne) różnie określa się sa-

mo pojęcie efektywności. W ZSRR

opublikowano około trzydziestu róż-

nych określeń normatywu porów-
nawczej efektywności inwestycji.')

W Polsce. Czechosłowacji, na "Wę-
grzech i w ZSRR obowiązuje oficjal-
nie ustalona w trybie normatywnym

metodologia i metodyka oceny eko-

nomicznej efektywności inwestycji.
NRD, Mongolia i Jugosławia nie

mają ustawowo obowiązujących me-

tod oceny ekonomicznej efektywno-
ści inwestycji. Jednakże Bank In-

westycyjny Jugosławii przy udziele-

niu kredytów przedsiębiorstwom na

sfinansowanie inwestycji żąda udo-

wodnienia ich efektywności, a w tym
celu przedstawienia niezbędnych e-

lementów projektu, pozwalających
na ocenę efektywności przy pomocy

metod stosowanych na ogół jednoli-
cie przez wszystkie jednostki organi-
zacyjne Banku.8)

W NRD szczególną wagę przy-

wiązuje się do zwiększenia
wydajności pracy przy pomo-

cy najnowocześniejszych urządzeń
technicznych i procesów technolo-

gicznych. Najważniejszym i najtrud-
niejszym problemem, przed jakim
stoją obecnie ekonomiści w NRD jest
wybór odpowiednich kryteriów oce-

ny ekonomicznej efektywności inwe-

stycji.3) Ogólną tezą, wysuwaną w

związku z tym, jest uznanie prymatu
efektywności ogólnogospodarczej, <j.
traktowanej z punktu widzenia in-

teresu gospodarki narodowej jako
całości. W konsekwencji główne kry-
teria ekonomicznej efektywności po-

winny obowiązywać jednolicie w ca-

łej gospodarce.

W NRD pojęcie sprawności I poję-
cie efektywności nie są dokładnie

określone. Wyróżnia się tam efek-

tywność projektowaną oraz efektyw-
ność rzeczywiście osiąganą po zre-

alizowaniu zadania inwestycyjnego.
Osiągnięcie efektywności projekto-
wanej jest jednym z celów działania

inwestycyjnego. Uzyskana zaś efek-

tywność określa sprawność podjęte-
go działania. Na ogół w literaturze

dość często używa się zamiennie po-

jęcia sprawności i efektywności.

Nie jest to słuszne: „jaki jest sto-

sunek pojęcia efektywności do poję-
cia skuteczności, więc czy efektyw-
ność jest poszczególnym przypad-

kiem skuteczności, czy nie — bo je-
żeli skuteczność tn jest tylko stopień,
osiągnięcia celu, natomiast do sku-

teczności nie wchodzą skutki poży-
teczne, lecz przez cel nie przewidzia-
ne, w takim razie efektywność nie

jest poszczególnym przypadkiem
skuteczności, gdyż efektywność do-

tyczy przecież nie tylko zamierzo-

nych efektów, ale w ogóle tych, któ-

różnych wariantów krajowych roz-

wiązań oraz przewiduje jeden jako
możliwość wykorzystania współpra-
cy międzynarodowej. Nowa metody-
ka przyjmuje tylko jedno kryterium
minimalizacji.

W CZECHOSŁOWACJI przy o-

renie efektywności inwesty-
cji uwzględniane są wydatki

na wykup gruntów pod budowę o-

biektów (cena ziemi), co sprzyja lo-

kalizowaniu obiektów na gruntach
niższpj kategorii. Według obowiązu-
jącej metodyki określania ekono-

micznej efektywności inwestycji za-

stosowań nowej techniki przy po-

równywaniu wariantów stosuje się
analizę stosunku obniżenia kosztów

własnych do wzrostu nakładów in-

westycyjnych. Rezultaty obliczeń

konfrontuje się z zróżnicowanymi
normatywnymi współczynnikami e-

fektywnośoi według gałęzi, które u-

stalają właściwe nadzorujące mini-

sterstwa. Metodyka też uwzględnia
wpływ czynnika czasu oraz specy-

WZSRR toczy się dyskusja
zmierzająca do ulepszenia ak-
tualnie stosowanych metod o-

ceny ekonomicznej efektywności in-

westycji. Typowa metodyka określa

normatyw efektywności jak mini-

malną dopuszczalną wielkość efektu

przy wykorzystaniu w danej gałęzi
dodatkowych inwestycji/1)

Poprzednio w związku z różnicami

w kształtowaniu się cen itd. typowa
metodyka postulowała zróżnicowane

normy porównawczej efektywności
inwestycji.*) Na przykład dla przp-

mysłu maszynowego, chemicznego,
lekkiego efektywność normatywna

była ustalona w granicach od 0.33

do 0,2; dla przemysłu naftowego, ga-

zowego, węglowego, leśnego 0,2, dla

przemysłu energetycznego w grani-
cach 0,14 do 0.1 oraz dla przemysłu
metalurgicznego 0,14. Reforma cen

w znacznej mierze przyczyniła się do

zniwelowania tych różnic.

Współczynnik wariancji rentowno-

ści w przemyśle w roku 15)66/67 w

stosunku do okresu 1360—1965

zmniejszył się dwukrotnie.') W no-

przedslębiorstwa 1 pomniejszonego o

wartość środków uzyskanych z pracy
urządzeń, do rocznego zysku. Jeżeli
zaś w niektórych przedsiębiorstwach
nie sposób przewidzieć wysokość
przewidywanego zysku, to wykorzy-
stuje się zależność:

T0 = k:[|C, -Ci)A]^ rn

gdzie:
Ct — koszt własny jednostki pro-

dukcji lub usługi ulegającej rozsze-

rzeniu lub rekonstrukcji, a przy no-

wej inwestycji — średniogałęziowy
koszt własny jednostki produkcji;
Cj koszt własny jednostki produkcji
lub usługi po zrealizowaniu inwe-

stycji; A — roczny wolumen produk-
cji lub usług; Tn — okres zwrotu

analizowanych inwestycji; Tn — nor-

matywny okres zwrotu przyjęty w

kraju kredytobiorcy.

Może byś zastosowana też analiza
kosztów ciągnionych według wzoru:

N C+E„K=min

gdzie: N —nakłady ciągnione według

OCENA EKONOMICZNEJ
EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI
W KRAJACH RWPG

WACŁAW PRZELASKOWSKI

re wypadły w konsekwencji nieza-

leżnie od tego, czy je kłoś zamierzył
czy nie zamierzył, o ile tylko wy-

padły pozytywnie, a nie negatyw-

nie.')

W RUMUNII obecnie też pracu-

je się nad ustaleniem jedno-
litej obowiązującej metodyki

określania ekonomicznej efektyw-
ności inwestycji. Dotychczas brano

pod uwagę wskaźniki kapitałochłon-
ności, wskaźniki .określające stosu-

nek nakładów inwestycyjnych z uw-

zględnieniem ich poszczególnych ro-

dzajów do rozmiarów zdolności pro-

dukcyjnej oraz wskaźnik określający
stosunek wartości rocznego wolume-

nu produkcji do nakładów inwesty-
cyjnych lub okres zwrotu.

N
A WĘGRZECH do niedawna

stosowano bardzo oryginalne, a

jednocześnie skomplikowane
metody ustalania i oceny efektywno-
ści inwestycji. Stwierdzono obecnie

mankamenty i luki w tej metodyce.
Nowa metodyka służy do porówny-
wania ekonomicznej efektywności

ficzne wskaźniki charakteryzujące
ekonomiczną efektywność handlu

zagranicznego.

W celu uchronienia się przed pod-
jęciem fałszywej decyzji dotyczącej
importu, przeprowadza się obliczenie

efektywności ekwiwalentnej produk-
cji eksportowej, z której wpływy de-

wizowe pokrywałyby wydatki na im-

port. Obecnie w Czechosłowacji re-

alizuje się stopniowo reformę syste-
mu zarządzania 1 planowania gospo-

darczego. W związku 7. tym trwa dy-
skusja, w której poddaje się kryty-
cznej analizie i ocenie obowiązujące
metody i określanie ekonomicznej e-

fektywności inwestycji.

WBtJf.GARIT
stosuje się zróż-

nicowane dla poszczególnych
gałęzi normatywne okresy

zwrotu i współczynniki efektywności
dodatkowych nakładów inwestycyj-
nych. Jest ona w pewnym sensie

związana z modelem liniowym prze-

pływów międzygałęziowych i nie

uwzględnia czynnika czasu oraz ko-

sztów inwestycji sprzężonych.

wych warunkach typowa metodyka
zezwala na odchylenia od jednolite-
go normatywu 0,12 tylko w drodze

wyjątku. Nowy, już obowiązujący
system przewiduje, że ze środków

budżetowych państwa będą finanso-
wane jedynie budowy nowych zak-
ładów przemysłowych z 5-letnim lub

dłuższym okresem zwrotu nakładów.

Inwestycje z okresem krótszym będą
finansowane przy użyciu kredytów
bankowych i środków własnych
przedsiębiorstw." )

MIĘDZYNARODOWY Bank M-{

westycyjny w Moskwie uw-

zględnia przy ocenie ekono-

micznej efektywności inwestycji w

krajach RWPG volumem produkcji,
standard światowy, postęp w tech-
nice. technologii, organizacji (współ-
czynnik automatyzacji, mechanizacji,
uzbrojenia mechanicznego i energe-
tycznego itp.K cykl inwestycyjny,
zmianowość i okres rozrachunku
oraz czas zwrotu. Czas zwrotu po-
winien być równy lub mniejszy od

przyjętego w kraju kredytobiorcy.
Nie każdy kraj ma ustawowo ok-

reślony normatywny okres zwrotu.

Analiza okresu zwrotu przy rekon-

strukcji przedsiębiorstwa dokonuje
się poprzez wariancję stosunku nak-
ładu inwestycyjnego, powiększonego
o wartość funduszy trwałych danego

każdego porównywanego obiektu; C
— koszt własny produkcji rocznej;
K — wartość inwestycji to jest:
nakłady na budownictwo nowych
przedsiębiorstw, rozszerzenie i re-

konstrukcję istniejących, udoskona-
lenie obecnych funduszy trwałych
oraz jednorazowe nakłady na fundu-
sze obrotowe konieczne dla normal-

nej działalności, zgodnie z trybem
przyjętym w kraju kredytobiorcy. W

przypadku jeżeli w kraju kredyto-
biorcy w zakres inwestycji wchodzą
inne nakłady9) oraz nakłady na bu-
downictwo mieszkaniowe, to one są

włączane do K.

Tym samym przy ocenie ekono-

micznej efektywności inwestycji
Międzynarodowy Bank Inwestycyj-
ny w Moskwie określa ekonomiczną
efektywność inwestycji w sposób
zróżnicowany, uwzględniając tryb
przyjęty w kraju kredytobiorcy. Jed-
nak w zasadzie przyjęta metodologia
i algorytmy obliczeń są analogicz-
ne. Można też zaakcentować pewną

analogię w tym zakresie w ocenie

wewnętrznej efektywności inwesty-
cji w szeregu krajów członkowskich.
W zasadzie różnice dotyczą przeważ-
nie problemu określania normatyw-
nych współczynników efektywności
oraz trybu obliczania nakładów in-

westycyjnych.

Średnia rentowność przemysłu") W

ZSRR w 1980 roku wynoilła 0,20,
w tym dla przemysłu energetycznego

0,11, dla transportu rzecznego 0,19.
dla transportu kolejowego 0,14. W

związku z tym przyjęcie normatyw-

nego współczynnika efektywnołci
Inwestycji '

w wysokości 0,12 dla

ZSRR ma swoje uzasadnienie. Uw-

zględniając wagę i poziom rozwoju
przemysłowego ZSRR można propo-

nować tę granicę dla krajów RWPO.

W tym przypadku maksymalny ok-

res zwrotu wynosiłby 8—9 lat

Prawdopodobnie byłoby wskaza-

ne, żeby inwestycje ze środków bu-

dżetowych państwa były finansowa-

ne jedynie dla budowy nowych zak-

ładów przemysłowych z pięcioletnim
lub dłuższym okresem zwrotu na-

kładów. Inwestycje z okresem krót-

szym byłyby finansowane przy uży-
ciu kredytów Banku Inwestycyjnego.

Należałoby też przy ocenie efek-

tywności inwestycji uwzględnić ce-

nę ziemi w celu zapobieżenia zużyt-
kowania pod budownictwo żyznych
i wartościowych dla gospodarcl rol-

nej gruntów. Miałoby to istotne zna-

czenie dla ochrony środowiska.

Obecnie w krajach RWPG realizu-

je się problem organicznego zespo-

lenia osiągnięć rewolucji naukowo-

-technicznej z wyższością socjali-
stycznego sposobu gospodarowania.
Wymaga on skoordynowania i scale-

nia badań naukowych z procesem

inwestycyjnym i potraktowania ich

Jako podstawowego ogniwa łańcucha

inwestycyjnego, zmierzającego do o-

slągnięcia maksymalnego społeczno-
-ekonomicznego efektu w zakresie

wspólnoty socjalistycznej. Jest tó

możliwe pod warunkiem koncen-

tracji 1 koordynacji badań nauko-

wych w zakresie efektywności in-

westycji w ramach RWPG oraz u-

stalenia jednolitych analogicznych
pojęć dotyczących oceny ekono-

micznej efektywności inwestycji.

i) Lebedew w.: NarodnOchozlaJstwen.
rata chozlajstwennaja efektlwnost razvt-
tlja Techniki. Moskwa 1971 g. isi

») H.B.Ballfiscy. O metodach wyboru
ekonomicznie efektywnych Inwestycji.
Kontrola Państwowa 1973 nr 4 a. 39—87.

•) Op. clt. s. 50

•) Kotarbiński T. Niektóre zagadnienia
epistemologii pragmatycznej. Głoa w dy-
skusji na konferencji nt. „Problemy e-

fektywnjoSci badań naukowych" Warsza-
wa 1871 a. 18

•) Metody 1 praktlka operledenlja efek-
tywności kapetalnych wtozenij 1 nowo]
techniki. Sbomik naucnoj informacji.
Moskwa 1963 wypusk 4 a. 17.

•> p. Dlderich. O prawomernoset dlffe»
renciacii normatlva efektlvnostl kapital-
nych ulożenij. Voprosy Ekonomiki 196T
nr 7 s. «3—45

*) Lebedew V.: Narodnachozjajstvenna-
Ja effektiwnoM razvitija noroj techniki
Moskwa 1971, s. 185

•) H.B.Balińscy. O metodach wyboru
ekonomicznie efektywnych Inwestycji.
Kontrola Państwowa 1973 nr 4, s. 56.

•) Wremenye metodlczeskije ukazanlja
Moskwa 1971. a. 3—».

<•) Vichlajew A.: Rost efektywnaSd pro-
szvodstwa i izmenenlje proporcji. Mo-
skwa 1973, 8. 73.

AfiROMET
fabryka maszyn rolniczych

ZAKŁAD ELEMENTÓW
SPECJALIZOWANYCH

w Brzegu, ul. Cmentarna 1

sprzeda
przedsiębiorstwom
państwowym i spółdzielczym

następujące
materiały

0876—631/001

cylindry pneumatyczne 0 250 PNAr sit. 4

0876—651/002

przyrządy pneumatyczne 0 63 TGL-12720 szt. 2

0876—651/005

przyrząd pneumatyczny 0 125 TGL-12721 szt 1

0876—631/004

przyrządy pneumatyczne 0 80 TGL-12721 szt 4

0876—631/005

przyrządy pneumatyczne 0 63 TGL-12721 szt. 2

0876—651/006

przyrząd uniw.

0876—651/007

przyrząd

1250X220 szt. 1

0 100 TGL-12720 szt. 1

oraz inne materiały, których szczegółowe wykazy
znajdują się do wglądu w Dziale Zaopatrzenia
przedsiębiorstwa, adres jak wyżej, tel. 33-60.

KK-51
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Mniej zrobisz,
więcej zarobisz?

Udowodnić, że płaco mogą wzra-

stać przez zmniejszenie produkcji —

to byłoby zadanie nie do wykonania,
gdyby me przepisy regulujące zasa-

dy korygowania funduszu płac zale-
żnie od stopnia wykonania zadań go-
spodarczych.

Instrukcja służbowa Nr A—7 NBP,
na str, 35, zmiany do Instrukcji wpro-
wadzone zarządzeniem Prezesa NBP
Nr A/7/73 na str. 10 podają, że Jako
procent korekty planu funduszu płac
należy podawać procent przekrocze-
nia lub niewykonania planu zadań
gospodarczych pomnożony przez
współczynnik korygujący, otrzymany
w ten sposób iloczyn dodać należy
do stu (przy przekroczeniu planu za-

daA) lub odjąć od stu (przy niewy-
konaniu planu zadań).

Dla wyeliminowania ewentualnych
nieporozumień podano w instrukcji
i zmianach następujący przykład:

allzaejl planu nie powinna odbiegać
od planowanej.

Bez względu Jednak na Istnienie nie
ujawnionych przez plan możliwości
wzrostu wydajno jol, osiągnięcie wy-
dajności ponadplanowej wymaga nie-
współmiernie większego wysiłku, niż
nieoslągnięcie planowanego zatrud-
nienia, zwłaszcza w okresie narasta-
jącego deficytu kadr.

Przy utrzymywaniu planowanej
wydajności, osiągnięcie założonej w

planie wartości zadań gospodarczych
Jest bezpośrednio zależne od pozyska-
nia planowanej liczby robotników.
Im więcej robotników zabraknie, tym
wyższe place mogą osiągnąć robot-
nicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie.
Można wyliczyć, że niedobór zatrud-
nienia w granicach 10—20 proc. daje
wcale godziwy przyrost przeciętnej
płacy — od 5,3 do 12,5 ponad przy-
rost planowany.

Przy wzrastającym niedoborze za-

trudnienia powyżej 20 proc. — mo-
żliwość przyrostu przeciętnej płacy,
bez wzrostu wydajności, Jest wprost
nieprzyzwoita, może bowiem sięgać

Plan Wyko-
nanie

%
wyk.
planu

Współ-
czynnik
korygujący

Wyliczenie
procentu korekty planu

funduszu plac

t.000
>.000

e.ioo
1.900

105
95

0,5
0,5

(105—100)X0,5+100=102,5
100 — (100—95) X 0,5 = 97,5

Jak wynika z powyższego przykła-
du, w przypadku niewykonania pla-
nu, relacja funduszu plac do warto-
ści zadań gospodarczych wzrasta.
Przy wykonaniu planu w 105 proc.
relacja ta wynosi 10,5 proc. (przyj-
mując, że planowany fundusz płac
stanowi 20 proc. wartości planowa-
nych zadań gospodarczych), zaś przy
wykonaniu planu w 05 proc. — re-

lacja wzrasta do 20,5 proc.

W przypadku zatrudnienia niezmie-
nionego w stosunku do planu, wg
wariantu I podanego przykładu, za

105 proc. wydajności uzyskuje się
wzrost płac średnich o 2,5 proc., ale
I wg wariantu II, czyli przy niewy-
konaniu planu, za wydajność na po-
ziomie 05 proc. planowanej, uzyskuje
się również wzrost płacy przeciętnej
o 2,5 proc. Różnica między I a II
przyrostem przeciętnej płacy polega
na tym, że w I przypadku przyrost
plac Jest nagrodą, a w przypadku n
— karą.

Jeśli w planie przewidziano uru-
chomienie wszystkich rezerw wzro-

stu wydajności, a tak być powinno,
to wydajność osiągana w trakcie re-

aż 50 proc. przy braku połowy za-

łogi.
mgr BRONISŁAW WOŁEJKO

Gdańsk — Wrzeszcz

OD REDAKCJI: Arytmetyczna zaba-
wa, zaprezentowana przez Autora,
miałaby duże znaczenie praktyczne,
gdyby Istniała prosta i bezpośrednia
zależność między wzrostem zatrud-
nienia i produkcji. Takiej zaleznoścl
jednak nie ma. Nie można bowiem
abstrahować od stałych kosztów pła-
cowych, których wzrost nie jest pro-
porcjonalny do wielkości produkcji —

np. płaca dyrektora, głównego księ-
gowego, służb remontowych, straży
przemysłowej itp. Dlatego też musi
istnieć pewna degresja wzrostu fun-
duszu płac przy wzroście produkcji.
Podobnie — przy jej spadku nie mo-

żna w tym samym stopniu zmniej-
szać funduszu płac. Jest natomiast
sprawą dyskusyjną czy tzw. współ-
czynniki korygujące są właściwie
dobrane dla poszczególnych przed-
siębiorstw.

Cały problem wygląda zupełnie Ina-
czej w tzw. Jednostkach inicjują-
cych, gdzie zmiany funduszu płac są

znacznie ściślej skorelowane z efek-
tami ekonomicznymi, a nie tylko z

wielkością produkcji. W miarę roz-
szerzania się tego systemu — można
spodziewać się ściślejszego niż obe-
cnie powiązania wzrostu plac z rze-

czywistym wkładem pracy w całym
przemyśle.

Jak zarobić udając,
że się pracuje...

Niedokładność naszych systemów
placowych stwarza możliwości, kiedy
przy odrobinie sprytu można udawać,
że się pracuje i względnie dobrze
zarabiać. Jeśli np. robotnik nie wyko-
na norm przewidzianych w akordzie,
a z wyliczenia wyjdzie, że zarobi
mniej niż wyszłoby mu przy stosowa-
niu dniówki według stawki osobiste-
go zaszeregowania, wówczas należy
stosować wynagrodzenia według sta-
wki, czyli zapłacić za dniówkę. Można
więc nie wysilać się, udawać, że się
pracuje I tak dniówka leci. Zlawl-
sko to zaobserwowałem w pracy MPOK
w swoim mieście, zwłaszcza w pracy
Zakładu Miejskiej Służby Drogowej
I Zakładu Remontowego.

Intencja ustawodawcy była słuszna,
chodziło przecież o zasadę, aby ro-

botnik nie był stratny, tam gdzie nie
był winien (awaria urządzeń itp.).
Ustawodawca nie mógł jednak prze-
widzieć takiego stanu, kiedy robot-
nicy będą pracowali poniżej akordo-
wej normy.

Na ogól wydawało się, żc każdemu
pracownikowi zależy przede wszy-
stkim na osiągnięciu jak najwyż-
szych zarobków, a tu tymczasem sty-
kamy się i z taką grupą pracowników,
której na tym specjalnie nie zależy.
Wolą bez wysiłku osiągać s>\oją
„dniówkę". Problem wyma-
ga więc generalnego 1 szybkiego roz-

wiązania. Chyba najlepszym wyjściem
byłoby wprowadzenie możliwości —

naturalnie za zgodą rady zakładowej
— nlenallczania w przypadku stwier-
dzenia winy pracownika zarobku we-

dług dniówki, Jeśli pracownik pracuje
w akordzie, a zastosowanie wynagro-
dzenia akordowego, nawet gdybv by-
h ono niższe od wynagrodzenia
dniówkowego. To posunięcie byłoby
w tym przypadku czynnikiem bardzo
poważnie podnoszącym wydajność
pracy bez dodatkowych nakładów czy
innowacji technicznych.

Przepisy bowiem w ich dotychcza-
sowej postaci nie sprzyjają absolut-
nie podniesieniu wydajności pracy 1
dają szerokie pole do popisu wszelkie-
go rodzaju obibokom i nierobom.

Demoralizują one zdrową 1 uczciwą
większość załogi. Ostatnio, po znie-
sieniu podatku od wynagrodzeń kom-
binatorzy doszli do wniosku, że nie
wysilając się i udając, że się pracuje
można i tak dziennie zarobić do 80
złotych, co uwzględniając wszystkie
świadczenia socjalne Jest wcale do-
brym interesem i pozwala spokojnie
i w majestacie prawa doić państwo-
we przedsiębiorstwo.

mgr WALDEMAR SZALEWICZ
Dąbrowa Tarnowska

Komu się
to opłaca?

28 września br. w sklepie ,.Jubile-
ra" pn. „Chinka" nabyłam ładny, nie-
drogi (280 zł) pierścionek. Niedługo
fednak cieszył moje oko. Pozłacana ob-
rączka odkształcała się stale, jest
bowiem wykonana ze zbyt miękkiego
metalu. Po kilkakrotnym niezbędnym
formowaniu w części zdobnej zary-
sowały się pęknięcia. Zaczęłam więc
poszukiwać punktu naprawy, w

którym wzmocniono by obrączkę.
Nikt nie clicial się tego podjąć, a i
wreszcie u „Jubilera" na placu
Konstytucji oświadczono ml, że jest
to tzw. biżuteria do Jednorazowego
użytku, 1 w związku z tym usiłowa-
nia moje są bezskuteczne, lidalam
się więc do sklepu „Chinka", gdzie
sporządzono zgłoszenie reklamacyjne
(Ć.X.) 1 pierścionek zatrzymano do
ekspertyzy. Już 19 października
otrzymałam olpowiedź podpisaną
przez dyrektora ds handlowych, w

której poinformowano mnie, że —

„Komisja nie znalazła podstaw do
uznania reklamacji gdyż:

— wad jakościowych pierścionka
nie stwierdzono,

— pęknięcie bocznej części zdob-
nej nastąpiło wskutek niefachowego
zmniejszenia «zyny pierścionka do
obwodu palca".

Za kłopoty związane z załatwia-
niem sprawy nawet mnie przepro-
szono. Chcę jednak zadać następują-
ce pytanie: czy biżuteria, która Już
po kilku dniach, wskutek najbar-
dziej nawet „niefachowego formo-
wania szynv" nadaje się do wyrzu-
cenia na śmietnik powinna koszto-
wać aż 280 zl?

A może dyrekcja .Jubilera" wska-
że mi punkt naprawy. gdzie na mój
koszt zreperują uszkodzona obrącz-
kę. Wtedy u wierze, że robiłam to
„niefachowo''.

MARIA GAWROŃSKA
Warszawa

MOJE Uv.;^'

TRZYDZIESTOLECIE

EKONOMISTY

Poczta konkursu
Organizatorzy konkursu spotykają

się z pytaniem: W JAKI SPOSOB

MOGĄ W NIM UCZESTNICZYĆ
UCZĄCY SIĘ ZAWODU — STUDEN-

CI.

Pytanie, jak się to zwykle mówi,
nie od rzeczy, gdyż komunikat roz-

poczyna się od tytułu „Moje trzydzie-
stolecie", a młodzi adepci ekonomii

z reguły nie dobiegają trzydziestki.
Jest zrozumiałe, że wspomnienia, opi-
nie studentów, zwłaszcza ze studiów

stacjonarnych, nie mogą operować
własną, wieloletnią perspektywą. Jed-

nakże wiek, stopień zaawansowania

w zawodzie nie jest przeszkodą dla

uczestniczenia w konkursie. Zdoby-
wanie zawodu to okres sprzyjający
refleksji. Przemyślenia, doświadcze-

nia I opinie ludzi kształcących się
mogą mleć walor nie mniejszy niż

wspomnienia ludzi o bogatej biogra-
fii, m.in. dla oceny Jak przedstawia
się świadomość 1 Jak formuje się war-

sztat ekonomisty współcześnie przy-

gotowującego się do zawodu. Podo-

bny zresztą • arakter mogą mleć wy-

powiedzi absolwentów, którzy rozpo-

czynają pracę.

Zdobywający lub wchodzący do za»

wotlu mogą tu wiele . wnieść pisząc
o tym, co wpłynęło, na wybór: rodzi-

na 1 jej losy, lektury, nauczyciele,
zdarzenia publiczne, przypadek ltp.|
jak studia spełniają bądź spełniły Ich

oczekiwania; czy I Jak studia kory-
gują, rozszerzają Ich przedtem ufor-

mowane czy zarysowane poglądy na

gospodarkę I rzeczywistość społecz-
ną: Jak oceniają I wyobrażają sobie

rolę ekonomisty (wśród Innych spec-

jalistów) w gospodarce I społeczeń-
stwie. Przedmiotem pracy konkurso-

wej mogą być również opinie na te-

mat metod 1 kierunku kształcenia

programu, stosunków między nauczy-

cielami i wychowankami; opis wybo-
ru I przygotowania pracy dyplomo-
wej lub innej; doświadczenia pracy

w kole naukowym, na praktyce; re-

fleksja nad własną lub zaobserwowa-

ną w środowisku „ekonomiką I orga-

nizacją studiów"; co przywiązuje, po-

budza do studiów — lektura jakiejś
książki, profesor, asysteitt, koledzy?
itd.

Bardzo ważne Jest, aby mtadzl ucr«-

stnicy konkursu pisali przede wszy-

stkim o tym, co przemyślel:, prze-

żyli, zaobserwowali, aby w obawie,
że ich wypowiedzi nie będą wystar-

czająco ważne i historyczne nie opie-
rali się zanadto na literaturze. Osuby,
które łączą studia z pracą zawooową,

a jest ich pokaźna liczba na studiach

ekonomicznych, mogą rozszerzyć swo-

je wypowiedzi i powiązać je z Włas-

nymi doświadczeniami życiowymi 1

zawodowymi, ich refleksje i obserwa-

cje mogą być szczególnie cenne.

AKTUALNOŚCI

WZROST SPRZEDAŻY -

STAN ZAPASÓW

Wzrost zapasów w handlu de-

talicznymi w okresie pierwszych
8 miesięcy br. (o 7 proc.) jest
znacznie wolniejszy od tempa
wzrostu sprzedaży (ok. 12 proc.
w okresie 9 mies. br.). Szczegól-
nie istotne jest więc zarówno za-

pewnienie właściwej struktury
asortymentowej przyrostu zapa-

sów, jak i ich właściwego roz-

mieszczenia terytorialnego tego
przyrostu. Okazuje się , tymcza-
sem, że nadal występują znacz-

ne różnice międzywojewódzkie
między tempem wzrostu sprzeda-
ży, a tempem, wzrostu zapasów,
które trudno uznać zą związane
z wyrównywaniem wcześniej na-

rosłych dysproporcji.

Nadal więc stosunkowo wyso-
kie, dostosowane do tempa wzro-

stu sprzedaży, jest tempo wzrostu

zapasów w woj. olsztyńskim (w
granicach 14 proc. wzrost sprze-

daży i zapasów), białostockim

(15 proc. wzrostu sprzedaży i ok.
13 proc. wzrost zapasów) i łódz-
kim (w granicach 9 proc. wzrost

sprzedaży i zapasów). Nie nadą-
ża natomiast za wzrostem sprze-

daży tempo wzrostu zapasów w

woj. szczecińskim (ok. 14 proc.
wzrost sprzedaży i 3 proc. wzrost

zapasów), warszawskim (12 proc.
wzrost sprzedaży, i 4,4 proc.
wzrost zapasów) oraz wrocław-
skim (ok. 12 proc. wzrost sprze-

daży i 4,5 proc. wzrost zapasów).

Szczególnie znaczne rozpiętości
między tempem wzrostu sprzeda-

ży i tempem wzrostu zapasów
występują przy tym w handlu

wiejskim (ok. 12 proc. wzrost

sprzedaży i 5 proc. wzrost zapa-

sów). Odnosi się to zwłaszcza do

woj. szczecińskiego, warszawskie-

go, wrocławskiego, zielonogór-
skiego, olsztyńskiego, poznańskie-
go i gdańskiego (Sb).

ZAGROŻENIE PLANU
USŁUG

Założony na br. napięty plan
rozwoju usług dla ludności nie

będzie prawdopodobnie wykona-
ny. W okresie 9 miesięcy br.

jednostki gospodarki uspołecznio-
nej zdołały bowiem zwiększyć
wartość tych usług tylko o ok.

14,3 proc. powyżej analogicznego
okresu ub. r . Plan roczny zakła-

da natomiast, że tempo wzrostu

tych usług powinno sie kształto-

wać w granicach 17,3 proc.

Okazuje się więc, że po nie-

dostatecznym tempie rozwoju
działalności usługowej w 1972 r.

(ok. 10 proc.) w br. nie uda się
nadrobić opóźnień na tym odcin-

ku, i zapewnić tempa ich wzro-

stu dostosowanego do istniejącego
zapotrzebowania ludności. Naj-
większe opóźnienia w realizacji
planu usług dla ludności wystę-

pują w Warszawie, Krakowie o-

raz w woj. gdańskim, opolskim
i wrocławskim.(Sb)

REALIZACJA PLANÓW
W PRZEMYŚLE
SPOŻYWCZYM

W ciągu 10 miesięcy bież. ro-

ku, zakłady podległe Minister-
stwu Przemysłu Spożywczego i

Skupu dostarczyły towary na ry-
nek wartości 173 mld zł tj. o 10

proc. więcej niż w ciągu trzech
kwartałów ub. roku. Tytn samym
resort ten wykonał 73,8 proc. te-

gorocznego planu dostaw towa-

rów. Dostawy spółdzielczości
mleczarskiej osiągnęiy w tym ok-
resie wartość 23 mld zł, tj. 79 .5

proc. rocznego planu, a zarazem

wzrost o 3500 min zł w stosun-

ku do ub. roku. Również wartość
dostaw rynkowych spółdzielczo-
ści ogrodniczej za 9 miesięcy,
wyniosła 1600 min zł 'wzrost o

23 proc. w stosunku do ub. ro-

ku. Szczególnie wysoki wzrost

dostaw osiągnęły przemysły:
chłodniczy (19,4 proc.), paszowy

(17,9 proc.), owocowo-warzywny

(17,7 proc.), piwowarski (17.7
proc.), cukrowniczy (14,5 proc.),
koncentratów spożywczych (13,3
proc.) , olejarski (10,9 proc.) .

Łączna wartość zadeklarowane-

go przez spożywców wkładu do

„banku 30 mld" wynosi 7508 min

zł, natomiast wykonane dodatko-
we w ciągu 9 miesięcy towary
osiągnęły 6750 min zł, co równa

się prawie 90 proc. zobowiązań.
Siedem gałęzi przemysłu spożyw-
czego wykonało już zobowiązania.
Załogi przemysłu spożywczego
dostarczą w tym roku dodatko-
we towary na rynek wartości ok.

9mldzłczylio1500minzł
więcej niż zadeklarowano, (msk).

SPRZEDAŻ NAWOZÓW
Obserwowany po lipcu br.

znaczny wzrost sprzedaży nawo-

zów sztucznych pod nowe zbiory
w niczym nie zmienia faktu, że

istnieje pilna potrzeba lepszego
dostosowania wysiewu nawozów
do charakteru nawożonych gleb.
Zwiększenie bowiem w okresie od

lipca do września br. sprzedaży
nawozów (powyżej analogicznego
okresu ub. r.) azotowych o 26

proc., fosforowych o 24 proc., po-
tasowych ok. 32 proc. i wapnia
nawozowego 48 proc. w znacznym
stopniu związane jest prawdopo-
dobnie z niekorzystnymi warun-

kami wegetacji ozimin (posucha).
Nadal natomiast poważnym

czynnikiem obniżającym efektyw-
ność nawożenia i zniechęcającym
do stosowania większych dawek
nawozów pozostaje brak należy-
tej informacji dla rolników w ja-
kiej proporcji i jakie nawozy na

uprawianych przez nich glebach
powinny być stosowane. Kontrole

wykazują bowiem, że służba rolna
na wsi nie zapewnia rolnikom

odpowiedniej informacji w tym
zakresie. (Sb)

RÓŻNICE CEN OWOCÓW
We wrześniu br. utrzymały się

nadal znaczne różnice międzywo-
jewódzkie cen targowiskowych
podstawowych owoców i jabłek,
śliwek, gruszek).

Najwyższe wzrosty cen jabłek
w porównaniu z wrześniem ub.
roku zanotowano w woj. kosza-

lińskim, poznańskim i zielonogór-
skim. Głęboki spadek cen jabłek
zanotowano natomiast w woj.
kieleckim i krakowskim, gdzie za-

razem ich ceny ukształtowały się
najniżej w kraju.

Ceny śliwek we wrześniu br.

były wyższe w woj. koszalińskim,
poznańskim i szczecińskim. (Sb)

MATERIAŁY BUDOWLANE
DLA WSI

W ciągu trzech kwartałów bież.
roku rolnicy kupOi materiały
dowlane za ponad 7 mld zł. Dy-
namika sprzedaży niektórych ma-

teriałów w okresie sezonu bu-

dowlanego nie została zrównowa-
żona na wszystkich odcinkach
wzrostem dostaw. Zmniejszyły się
zapasy eternitu, cegły i papy,

zwiększyły natomiast cementu,
wyrobów hutniczych oraz ka-
mionki gospodarczej. Szybko ro-

śnie popyt na artykuły potrzebne
do modernizacji pomieszczeń in-

wentarskich np. koryt kamionko-

wych (o 80 proc.), materiałów in-

stalacyjno-wodociągowych (o 60

proc.).
Asortyment materiałów dla bu-

downictwa wiejskiego wzbogacił
się o nowe gatunki papy i pu-
staków wapienno-piaskowych.
Rynek otrzyma w tym roku 600

tys. m . kw. papy z powłoką alu-

miniową i 800 tys. m. papy ko-

lorowej. Dużym powodzeniem
cieszą się pustaki „Uni". Niestety
na przewidzianą w bież. roku

ilość 34 min jednostek ceramicz-

nych, handel otrzymał 8,6 min

jednostek. Wolno upowszechnia
się w budownictwie wiejskim sto-

sowanie wełny mineralnej .(msk).

OCHRONA DRÓG
PRZED ZIMĄ

Na zapewnienie ciągłości ruchu

drogowego podczas zimy przezna-
czono w tym roku 850 min zł.
Chociaż wyposażenie drogowców
poprawiło się, to jednak mają oni
niemałe kłopoty ze skompletowa-
niem sprzętu mechanicznego. Po-

trzeby w zakresie sprzętu cięż-
:-kiege szaouj&S%. -ną lHHKpajaz-
dów lemieszowych, a zaplanowa-
no zgromadzenie tylko 270 szt.
Potrzeba 1500 pojazdów, tymcza-
sem można będzie zgromadzić je-
dynie 830 sztuk. Co gorzej, że

drogowcy, mimo oficjalnych przy-
działów sprzętu, do tej pory go
nie otrzymali w ilościach plano-
wych.

W walce ze śniegiem i gołole-
dzią zdecydowano się w bież. ro-

ku na ograniczenie używania
środków chemicznych, głównie
soli. Według ogólnego planu te-

gorocznej akcji odśnieżania, dro-

gi o nawierzchni twardej podzie-
lono na cztery grupy w zależ-
ności od znaczenia komunikacyj-
nego. Podział ten będzie decydo-
wał o kolejności odśnieżania. Do

grupy pierwszej zaliczono 8700
km dróg. Na trasach tych pla-
nuje się nieprzerwane oc?.vszcza-
nie. Zasadą będzie też niedopusz-
czenie do tworzenia się warstwy
ubitego śniegu, (msk.)

MIMOCHODEM

NIE MA SPRAWY?
Hieny — to pokątni handlarze lekami zagranicznymi. Ich istnienie —

to problem może błahy i marginesowy. Jest to jednak sprawa tak

obrzydliwa, że warto ją tknąć choćby mimochodem.

Prawie każdy spotkał się z taką, życiową przecież sytuacją: po uda-

nej lub często niestety nieudanej kuracji zostały w domu drogie, uni-

kalne, zagraniczne lekarstwa. Zbliża się koniec terminu ważności. Żal
je wyrzucić. Gdzie je odprzedać? Często nie chodzi nawet o pienią-
dze; może komuś się przydadzą?

Sieć wyspecjalizowanych aptek, w których można oddać leki w ko-
mis, praktycznie nie istnieje. Zresztą nawet te nieliczne jak np. ta
w Warstawie przy ul. Pięknej, wielu leków nie przyjmuje — z waż-

nych zresztą powodów.

Dzięki temu, w każdym większym mieScictą ludzie, którzy żyją
wyłącznie z pośrednictwa handlu lekarstwami. Żyją nie najgorzej,
bo wiadomo doskonale, że każdy lek po przejściu przez ich ręce droże-

je kilkakrotnie. A kupujący płacą bajońskie sumy bez zmrużenia oka.

Oczywiście hieny bardzo często handlują lekami mającymi polskie
odpowiedniki, bo wciąż niestety jest tak, że każdy lek w zagranicz-
nym opakowaniu jest przez wielu chorych uważany za lepszy od pol-
skiego. Czasem można kupić u handlarzy leki naprawdę potrzebne
komuś, kto jest uczulony na leki dostępne w aptekach, albo potrzebuje
medykamentu unikalnego, inną drogą nie do nabycia.

I co z tego, że np. połowa Krakowa wie, że lekarstwami handluje
pan E. czy pani S. Wie o tym także milicja, ale hieny złapać za rękę

nie można. Żaden klient nie będzie zeznawał przeciwko niej, bo dla

chorego hiena jest dobroczyńcą.

Hieny zniknęłyby, gdyby można było oddawać leki w komis, w wię-
kszych aptekach. Oczywiście jest to sprawa niezwykle trudna. W Pol-

sce obowiązują ostre (i słuszne) rygory w dopuszczaniu leków do sprze-
daży i wiełe Icków zagranicznych nie ma licencji na nasz ktjaj.

Być może opłacałoby się nawet kupować te leki < niszczyć. Może

bardziej re.tlne byłoby zmuszanie kupujących do podpisywania oświad-

czeń, że zdają sobie sprawę z ryzyka, jakie podejmują przy zakupie
tych leków.

Większość leków sprzedawanych pokątnie, to jednak leki dopuszczo-
ne do obrotów w Polsce, ale po prostu trudno je kupić w mnicjs-ych
miejscowościach. Często są to leki obiektywnie mało ważne, ale są

chorzy, którzy chcą je mieć za wszelką cenę.

Można sie też zgodzić na istnienie teno obrzydliwego marginesu
i umyć ręce odcinając się od czarnego handlu, tak jak to jest praktyko-
wane obecnie. Ale w ten sposób nie tylko daje się okazję wzbogace-
nia pewnej grupie nieuczciwych ludzi, lecz co gorsze — traci się też

kontrolę nad obrotem lekami, które mogą szkodzić.

Nic można zapominać o aferze Conterganu — żyją na świecie dzieci

potworki.

Może nasze propozycje są nierealne, pewnie można przedstawić inne.
Żadne rozwiązanie nie może być proste. W końcu chodzi o lekarstwa,
które zawsze działają ubocznie.

Nie można jednak udawać, że sprawy po prostu nie ma.

ASKAR

DO CZYTELNIKÓW
Od początku przyszłego roku „Życie Gospodarcze"

będzie się ukazywało w zwiększonej objętości 16 stron.

W związku z tym cena pisma wyniesie 4 zł.

W ciągu ostatnich kilku lat nasz tygodnik zwiększył

swą objętość z 8 do 12 stron, bez zmiany ceny. Doło-

żymy wszelkich starań, aby wykorzystać zwiększoną

objętość dla wzbogacenia tematyki i lepszego zaspoka-

jania wymagań Czytelników.

Szczegółowe warunki prenumeraty w 1974 roku po-

dajemy poniżej w stopce redakcyjnej.
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