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WYRÓWNAĆ
ZA

6 tygodni skończy się rok 1973. Tak zwykle
bywa, że w końcu okresu planistycznego koncen-

truje się wszystkie wysiłki na wykonaniu — bądź
przekroczeniu — tego, co było zawarte w planie — a o

przyszłości myśli się znacznie mniej.
Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie inaczej, że

kończenie zadań bieżących będzie równocześnie okre-

sem intensywnych przygotowań do realizacji celów sto-

jących przed nami w r. 1974, i nowych zadań jeszcze
bardziej ambitnych niż dotychczasowe. Istnieją
zresztą przesłanki do płynnego przejścia przez próg no-

wego roku, a stanowią je przede wszystkim wyniki
osiągnięte już dotychczas. Co nie oznacza, że wszędzie
wszystko „gra", że nie ma trudnych problemów. Naj-
pierw jednak parę zdań o tym, co już osiągnęliśmy.

Wzrost PRODUKCJI SPRZEDANEJ WYROBÓW
W&ASN$0H l USłżtUG W PRZEMYŚLE uspołecznio-
nym wyniósł w okresie 10 miesięcy 12,2 proc. Moż-

na więc sądzić, że w ciągu całego roku osiągniemy
wzrost produkcji rzędu co najmniej 12 proc. Oznaczało-

by to przekroczenie założeń planu o około 45 mld zło-

tych. .Miliardów bardzo potrzebnych gospodarce, bo

wpływających na lepsze zaopatrzenie rynku, zdyna-
mizowanie eksportu, poprawę zaopatrzenia materiało-

wego.

Wzrost wydajności pracy w przemyśle wynosi w cią-
gu 10 miesięcy 8,6 proc., jest więc znacznie wyższy niż
w 'roku ubiegłym. Wiąże się to z wolniejszym w sto-

sunku do r. 1972 ,wzrostem zatrudnienia (za 10 mie-

sięcy 3,4 proc.).

. Dynamika produkcji przemysłowej jest więc bar-

dzo wysoka. Również wzrost wydajności pracy przek-
racza założenie planowe. Są to niewątpliwe pozytywy.
Obraz nie .jest jednak tak jednoznacznie pozytywny,

,gdy mu się przyjrzeć nieco bliżej. W związku z tym
zadania na najbliższe 2 miesiące są bardzo napięte.

Mimo globalnego przekroczenia planu wartościo-

wego produkcji — istnieje pewna grupa przedsiębior-
stw, które planów nie wykonują. W przemyśle klu-

czowym 72 przedsiębiorstwa, które są „winne" gospo-
darce produkcję wartości około 930 min złotych. Wo-

bec 45 miliardów przekroczenia, może to, się wydawać
sumą niezbyt znaczącą — tak jednak nie jest. Często

. bowiem chodzi o ważną produkcję zaopatrzeniową
i'kooperacyjną, co ma wpływ na działalność innych
przedsiębiorstw i całych branż.

Następnym problemem jest struktura produkcji
ponadplanowej. O ile bowiem globalnie zadania przy-

jęte przez przedsiębiorstwa w akcji 30 miliardów dosta-

ły przez przemysł w ciągu 10 miesięcy wykonane w

102 proc. — to zadania w dziedzinie produkcji rynko-
wej wykonywane są nieco wolniej (około 99 proc.'
rocżnych zobowiązań), a całkiem słabo — zadania zwią-
zane z dodatkową produkcją eksportową (około 50 proc.

rocznych zobowiązań). W tej ostatniej dziedzinie naj-
więcej ma zaległości przemysł lekki, maszynowy i drze-

wny. . .

Problemem jest również struktura zapasów w prze-

myśle. Ich wzrost wyniósł około 10 proc. Dotyczy oiv

głównie wyrobów gotowych, przy równoczesnym bra-
ku materiałów do produkcji. Pewną rolę odgrywają tu

kłopoty z transportem (trudności z wywiezieniem pro-

dukcji, nie bez znaczenia jest jednak i nie najlepsze
dopasowanie asortymentu do potrzeb odbiorców.

W; dziedzinie produkcji przemysłowej można więc
określić zadania na najbliższy okres następująco:
utrzymać wysoką dynamikę przy poprawie struktury
— przede wszystkim przez wzmożenie dostaw na rzecz

rynku wewnętrznego i eksportu.
Do spraw relaćji ekonomicznych, a więc efektyw-

ności gospodarowania postaramy się wrócić w jednym
z najbliższych numerów. Tu chcemy jedynie zasygnali-
zować, że wysoki wzrost wydajności pracy jest wy-
nikiem przede wszystkim równie wysokiego wzrostu

uzbrojenia technicznego — mniejszy wpływ natomiast

odegrały takie czynniki jak poprawa organizacji, czy

lepsze wykorzystanie czasu pracy.

W ROLNICTWIE nastąpiło utrwalenie się '
szeregu

pozytywnych tendencji. Reprezentacyjny spis pogło-
wia (z września br.) wykazał (w gospodarstwach indy-
widualnych) wzrost pogłowia trzody chlewnej (w po-

równaniu z rokiem 1972) o 11,1 proc., a bydła o 6,5proc.

Jeszcze wyższy wzrost hodowli nastąpił w państwo-'
wych gospodarstwach rolnych. Ceny prosiąt utrzymu-
ją się na poziomie ubiegłego roku, a ceny jałówek
wzrosły o ok. 8 proc. Można się więc spodziewać dal-

szego wzrostu hodowli w roku przyszłym.
Stawia to z dużą ostrością problem pasz. W roku

bieżącym liczyć się musimy, z. najwyższym po wojnie
importem zbóż i pasz treściwych i dalsze jego zwięk-
szenie nie jest aktualnie możliwe ze względu na bar- ;

dzo wysoki poziom Cen na rynku światowym. Rolni-

cy zgłaszają natomiast duże zapotrzebowanie na pasze

(sprzedaż pasz przemysłowych wzrosła w ciągu 10 mie-

sięcy o ok. 24 proc.). Trzeba,sięgnąć, po wszystkie re-

zerwy wewnętrzne, dokonać przeglądu regionalnych
bilansów paszowych i starać się dostosować zaopatrzę-

'

nie do strinu z&pitsów nttpossęaegptftyćh tefenach, omeg

tendencji "* rę&ifoli&inycK'-^ Istot-

nym utrudnieniem są; i '
w : tym wypadku kłopoty

z transportem, uniemożliwiające większe przerzuty
pasz międzyp&szczególnymi województwami. '

Szczególnie 'duże zadania stają. •przed BUDOWNIC-

TWEM' I SŁUŻBAMI INWESTYCYJNYMI. Wzrost'

nakładów inwestycyjnych za 9 miesięcy przekracza
23 proc., a trzeba pamiętać, że już w roku ubiegłym
uzyskaliśmy rekordową dynamikę w tej dziedzinie.

W ciągu 3 kwartałów plan oddawania obiektów do

użytku wykonany został (wg wartości kosztorysowej)
w 94,5 proc.. Powstała'tu już pewna zaległość, a trze-

ba pamiętać, że w IV kwartale ma być wykonane
50 proc. rocznego planu oddawAnia obiektów inwesty-
cyjnych do ' użytku. Każdy poślizg na rok przyszły
— to opóźnienie w produkcji, rozbite bilanse mocy

przerobowych. , ..., . . „ •,

O ile zadania w dziedzinie'oddawania do użytku, obie-,
któw szczególnie' ważnych są wykonywane zgodnie z

planem, to opóźnienia występują głównie w planie te-

renowym i w spółdzielczości. Nie oznacza to jednak, że

mniejsze obiekty mają —• licząc łącznie — małą wa-

gę w realizacji programu inwestycyjnego. Opóźnienie
harmonogramów "występuje w taJcicfi dziedzinach, jak
budowa elewatorów zbożdwych, proszkowni mleka,
zakładów produkcji sera i masła, elementów ścien-

nych,'płyt wiórowych i innych.
Do tego skrótowego obrazy, w dziedzinie produkcji

i inwestycji trzeba dorzucić tkilka uwag dotyczących
drugiej strony zagadnienia — pppytu ze strony han-

dlu wewnętrznego i eksportu. W ten sposób bowiem

bardziej wyraziste staną si"ę zadania stojące przed
przedsiębiorstwami i organizacjami gospodarczymi.

W październiku nastąpił •dalszy - wzrost dochodów
ludności (osobowego funduszu płac ó ok. 18 proc.,

wypłat z tytułu skupu produktów rolnych o ok. 19

proc.) . O ile jednak w miesiącach poprzednich wzrost

wydatków ludności na zakup towarów i usług był-
niższy niż wzrost dochodów — tp w październiku re-

lacja ta się odwróciła, wydatki te bowiem wzrosły
w granicach 20 proc., zmalał Natomiast wzrost oszczęd-
ności. Zaostrza to jeszcze -zadania w dziedzinie zaopat-
rzenia rynku wewnętrznego i nadaje szczególną ran-

gę produkcji rynkowej. Pisaliśmy o tym w poprzed-
nim komentarzu.1) Trzeba podkreślić, że szczególnie
wzmogły się zakupy środków do produkcji w handlu

wiejskim, co zdecydowało o przyśpieszeniu dynamiki
obrotów handlu wewnętrznego.

Istotnym zadaniem jest również wzmożenie produk-
cji eksportowej. Zaawansowanie kontraktacji ekspor-
towej na rok, przyszły, jest nieco lepsze niż w roku

ubiegłym, niemniej nadal trudno je uznać za zadowa-

lające. •
.

Koniec roku mtfśi więc być przede wszystkim wy-

korzystany dla' WYRÓWNANIA FRONTU na poszcze-

gólnych odcinkach gospodarki. Pozwoli to równocze-

śnie wejść w rok następny z mniejszymi napięciami,
a tym samym wykorzystać' wielką rezerwę, jaka kry-

je się w rytriiiczności i równomierności wykonywania
zadań nie tylko pod koniec — ale i na pociątfcu no-

wego okresuplanistycznego.
S.C.

1) Hanga produkcji rynkowej, Z.G. nr 44/73,
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ANDRZEJ HAŁĘCZ-J AWECKI

Tak, pracowałam w „REKOR-
DZIE" — mówi mi Maria N. —

ale zwolniłam się w czerwcu br.

Tam wstyd pracować! Od trżech

lat, chyba cała prasa pisała o

nas wiele niepochlebnych rze-

czy.. Najgorsze, że mieli rację..'..
Przed fabryką zobaczy pan ol-

brzymi rtapis: „REKORD TO

ZNACZY MODNE, ŁADNEi

TANZĘ" -V żąden ję jĘftpfe-prey-
miotnifców nie miał ipófofyeiurr.*

MÓGŁBYM Z powodzeniem pre-
zentację • skomplikowanych
problemów „Rekordu" w Ję-

drzejowie zacząć rówhież lak:
— Przez te ubiegłe lata — zwierza

się dyrektor, mgr WŁADYSŁAW
ARSKI — zdolałr faktycznie „RE-
KORD" zdobyć złą sławę i popsuć

. sobie stosunki z handlem. Teraz na-

prawdę trudno będzie zdobyć dobrą
markę. Ale jestem optymistą — po-

'

konamy trudności... zresztą innego
wyjścia nie ma!

Albo: Jeżdżą z ;„REKORDU" kad-
rów.ćy i dyrektorzy po sąsiednich

powiatacn, po -sołtysach, po - wsiach
i żebrzą o pracowników. W i liśtopa-.
dzie mają podobno .werbować młódki;
w Oksie i' rejowśkich Nagłowicach:.. •

Dziwili się wszyscy, że nowocze-,
sny zakład, jakim jest REKORD",
pracuje bez zamówień handlu.. W I
kwartale 1973 r. produkcja była ob- j
łożona zamówieniami tylko w 50
prpcentach, a 'w II kwartale już tylko-
w 30 procentach. Jest oczywiste, że
produkowali-buble. Efekt: w I pół-

r|acżu..l97i3 r- wykonali'plan sprze-'
dąży w 7b,3 proć. W magazynach le-:
żą -towary o wartości-kilkudziesięciu
milionów złotych: Jędrzejowski „Re-
kord" jest .znakomitym przykładem
ńa to, że nareszcie na własnej skórze
odczuwają ' producenci" fakt, że na'
rynku zaczyna dyktować swoje pra-
wa i racje kónsumeht, którego żadna
siła nie . zmusi już do kupienia byle
czego!

DOKOŃCZENIE NA- STR. 4

,Gerlach" z Drzewicy przerósł otoczenie — ANDRZEJ CHMIELEWSKI str. 4.

Fot. ALEKSANDER JAŁOSINSKI



PRASA O PROBLEMACH GOSPODARCZYCH

W okresie opublikowania raportu o «tanie oświaty,
dyskusji nad tym dokumentem oraz uchwalenia usta-

wy sejmowej o reformie systemu szkolnictwa umniej-
szyło się zainteresowanie rozwojem drugiej podstawo-
wej dziedziny usług socjalnych — służby zdrowia.
A przecież uchwala VI Zjazdu PZPR tę właśnie dzie-

dzinę szczególnie eksponowała, uznając potrzeby
z zakresu lecznictwa za priorytetowe.

Stało się tak, ponieważ zarówno rozwój cywiliza-
cyjny, jak I zmiany demograficzne naszego społe-
czeństwa prowadzą do szybkiego wzrostu zapotrzebo-
wania na usługi w dziedzinie lecznictwa, 2 drugiej
zaś strony w dziesięcioleciu 1961—1970 środki, jakie
otrzymywała służba zdrowia były niewspółmierne do

tego wzrostu. Jak podają MAGDALENA NEJMARK
I MARIANNA ZAREMBA W GOSPODARCE PLA-
NOWEJ — Polska znalazła się pod względem roz-

woju bazy kadrowo-materlalnej lecznictwa w roku
1970 na jednym z ostatnich miejsc wśród europej-
skich krajów socjalistycznych (pęd względem liczby
lekarzy przypadających na 1000 ludności na miejscu
trzecim od końca, pod względem liczby łóżek szpital-
nych na miejscu przedostatnim).

Obecnie weszliśmy w okres nadrabiania zaległości.
Nakłady Inwestycyjne na budownictwo szpital! w

planie 1071—1975 uległy prawie podwojeniu. Mimo
to nie można spodziewać się szybkiej 1 odczuwalnej
poprawy, zarówno ze względu na długi cykl budo-

wy, jak 1 na ogromny wzrost kosztów budownictwa

szpitalnego. Koszt jednego łóżka wzrósł bowiem z ok.
250 tys. zł w roku 1970 do ok. 450 tys. zł w roku
1973. Jest to zagadnienie, któremu Warto nieco bliżej
się przyjrzeć.

Koszty budownictwa szpitalnego rosną na całym
świecie. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest
fakt wprowadzania coraz bardziej skomplikowanej
I coraz droższej aparatury medycznej. Ogromny po-
stęp, który się dokonał w tej dzledzlhie, pociąga za

sobą szybki wzrost nakładów inwestycyjnych. Jest

Jasne, że rezygnować z tego postępu nie można —

zwiększa on bowiem skuteczność leczenia, a więc
istotnie wpływa na ochronę najważniejszego dobra

każdego człowieka — jego życia i zdrowia.
V nas również koszt wyposażenia szpitali szybko

rośnie. Równie szybko rosną jednak 1 koszty robót

budowlano-montażowych. Ponieważ zaś te ostatnie

stanowią ok. 70 proc. nakładów inwestycyjnych —

ma to decydujący wpływ na całość kosztów budownic-
twa szpitalnego.

Można tu — przy wszystkich zastrzeżeniach —

przeprowadzić pewną analogię do Inwestycji produk-
cyjnych. I w jednym i w drugim wypadku udział wy-
datków na roboty budowlane jest u nas wysoki, co

poważnie obniża efektywność nakładów. Zadanie sto-

jące jest więc jasne — zmienić strukturę nakładów,
szczególnie, że koszty wyposażenia będą nieuchronnie

rosnąć, eo wynika z postępu technicznego.
Problem wyposażenia w aparaturę medyczną ma u

nas i inny aspekt. Jest to skala, asortyment i nowo-

czesność własnej produkcji. Zapotrzebowanie na tę
aparaturę jest ogromne. Wynika to i ze zwiększonego
zakresu budownictwa służby zdrowia, z potrzeby
lepszego wyposażenia poszczególnych placówek, wresz-

cie — z konieczności wymiany silnie zużytych apa-
ratów już zainstalowanych. W przyszłości można się
spodziewać dalszego wzrastania tego zapotrzebowania.
Jest to ważna perspektywiczna wskazówka dla prze-

mysłu maszynowego. Jest u nas pewna grupa zdol-

nych konstruktorów, są potrzeby krajowe, są możli-
wości eksportu, a więc ta branża przemysłu maszy-

nowego ma szanse b. silnej ekspansji. Nie chodzi

jednak tylko o szansę — ale i o ważną potrzebę spo-
łeczną.

Do 1990 roku mamy wybudować ok. 230 tys. łóżek

szpitalnych (w latach 1950—1970 wybudowaliśmy 57,4

łóżek). Dodając do tego Inne placówki służby zdro-

wia, a przede wszystkim rozwój działalności profilak-
tycznej — można powiedzieć, te bez własnego silnie

rozwiniętego przemysłu aparatury medycznej nic zdo-

łamy wykonać zadań stojących w dziedzinie służby
zdrowia. . , ,

Na tym tle na podkreślenie zasługuje uwaga auto-

rek wspomnianej publikacji o potrzebie nawiązania
głębszej i szerszej współpracy międzynarodowej w

tej dziedzinie między krajami należącymi do RWPG.
Mimo bowiem naszego zapóżnlenla — wszystkie kraje
będą musiały rozwiązywać podobne pro,bierny. Jeżeli
możliwie wcześnie się do tego przygotujemy — pro-

dukcja iparatury medycznej może Stać się jedną
z naszych ważnych specjalizacji eksportowych. Szcze-

gólnie że nie brak nam w tej dziedzinie jednostko-
wych osiągnięć, będących dziełem współpracy zapa-
leńców lekarzy 1 Inżynierów. Pierwsze polskie sztucz-

ne płuco-serce wyprodukowały Zakłady H. Cegiel-
skiego — a więc fabryka silników okrętowych, loko-

motyw i obrabiarek. Było to duże osiągnięcie. Lepiej
byłoby jednak, 1 to nie tylko dla naszej służby zdro-

wia, lecz również I dla całej gospodarki, by szewcy ro-

bili buty, a wyspecjalizowane zakłady skomplikowaną
aparaturę medyczną. s-c -

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

# „Cieszy nas fakt, że wzbogaca
się coraz więcej bułgarsko-polska
współpraca w dziedzinie ekonomicz-

nej i naukowo-technicznej" —

stwierdził I sekretarz KC BPK

TODOR 2 IWKO W w czasie wizyty
partyjno-rządowej delegacji LRB w

Polsce.

® • Prezydium Rządu rozpatrzyło
WSTĘPNIE KIERUNKI ROZWO-
JU USŁUG DLA LUDNOŚCI W
LATACH 1974—75. Przyjęto założe-

nie, że tempo ich rozwoju musi

przewyższać dynamikę dochodów

pieniężnych ludności. Zapewnienie
większej podaży poszukiwanych
usług — zarówno w sensie ilości

jak i jakości — jest zadaniem o do-

niosłej wadze społeczno-ekono-
micznej, które należy traktować ja-
ko integralną część ogólnej działal-

ności gospodarczej. Pełna i prawi-
dłowa realizacja programu rozwoju
usług dla ludności powinna pozo-
stawać w centrum uwagi resortów,
zjednoczeń, przedsiębiorstw i rad

narodowych. Równocześnie ZA-

TWIERDZONO PROGRAM EFEK-

TYWNEGO WYKORZYSTANIA
STALI I ŻELIWA W GOSPODAR-
CE W LATACH 1974—75 i ROZ-
PATRZONO PROBLEMY ZWIĄ-
ZANE Z PRZEBUDOWĄ STRUK- .

TURY ORGANIZACYJNEJ ZA-

KŁADOWYCH SŁUŻB 1 PRACOW-

NICZYCH, w sposób umożliwiający
bardziej kompleksowe gospodaro-
wanie zasobami pracy ludzkiej.
,® Do Laski Marszałkowskiej

wpłynęły rządower projekty ustaw:

O ZMIANIE KONSTYTUCJI PRL
ORAZ O ZMIANIE USTAWY O

RADACH NARODOWYCH. Projek-
ty te dotyczą reformy organów
władzy i administracji państwowej,
przygotowywanej zgodnie z posta-

nowieniami 1 Krajowej Konferen-
cji PZPR.

0 Sejmowa Komisja Spraw We-

wnętrznych i Wymiaru Sprawiedli-
wości rozpatrzyła DZIAŁALNOŚĆ
GMINNYCH RAD NARODOWYCH
I NACZELNIKÓW GMIN. Posłowie

stwierdzali, że wprowadzona z po-

czątkiem br. reforma administracji
na wsi zdaje egzamin i pozwala
osiągnąć zamierzone cele.

Q Prezydium CRZZ przyjęło
WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIA-
ŁU ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
W REALIZACJI POSTANOWIEŃ
I KRAJOWEJ KONFERENCJI
PZPR. Za najpilniejsze zadanie u-

znano tworzenie wśród załóg klima-
tu sprzyjającego jak najlepszemu
wykonaniu zwiększonych z&dań te-

go roku oraz zadań społeczno-gos-
podarczego rozwoju kraju w 1974 r.

® Przed 22 laty w Fabryce Sa-
mochodów Ósobowych na Żeraniu
zmontowana została PIERWSZA

„WARSZAWA". W ciągu tego cza-

su fabryka, wykonała 665 tys. sa-

mochodów. Z tego najwięcej Pol-
skich Fiatów — 233 tys. W tym
5-leciu wyprodukuje się ponad
527 tys. samochodów, w kilkunastu
odmianach. Dzięki inwestycjom i
wzrostowi wydajności pracy zakład

powiększyć ma ID nadchodzącej
5-latce produkcję do ok. 160 tys.
sztuk samochodów rocznie. Naj-
bliższe lata — to nowe modele sa-

mochodów. Jeszcze w tym kwarta-
le z taśm zejdzie ok. 500 samocho-
dów „Fiat 127" i 154 samochody
„Fiat 132". Wkrótce rozpocznie się
montaż „Zastaw 1100" i t „Fiatów ,

130". Unowocześnione zostanie"nad-
wozie „Fiata 125P", zmieniony jego
silnik.

• ZJEDNOCZENIA PRZEMYSŁU
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
ZREALIZOWAŁY Z POWAŻNĄ
NADWYŻKĄ PLAN PIERWSZYCH
10 MIESIĘCY BR. Wytworzono ma-

teriały o wartości blisko 45 mld zł

tj. o 17 proc. więcej niż w analo-

gicznym okresie ub. n>ku.

% ZAŁOGA BYSTRZYCKICH
ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU ZA-
PAŁCZANEGO odniosła sukcea,
skracając o 3 miesiące termin o-

siągnięcia pełnych zdolności pro-

dukcyjnych w nowym oddziale wy-
twarzania płyt wiórowych.

O Do świnoujskiego portu, speł-
niającego jeszcze do niedawna rolę
awanportu, zawijają największe
statki, m.in. 55-tysięczniki typu
MIS. „Manifest Lipcowy" i 52-ty-
sięczniki wersji M/S „Uniwersytet
Jagielloński". Przewiduje się, iż
W BR. W ŚWINOUJSKIM PORCIE
PRZEŁADUJE SIĘ OKOŁO 5 MLN
TON TOWARÓW.

9 „SOŁDEK" — MUZEUM. S/S

„Sołdek", weteran polskiej floty
handlowej, pierwszy pełnomorski
statek zbudowany przed 25 laty
przez polskich stoczniowców koń-

czy służbę. Zostanie on wycofany
z eksploatacji i przekształcony w

muzeum. Jednostka będzie zacumo-

wana na Odrze przy Wałach Chro-

brego w Szczecinie stanowiąc żywą
ilustrację historii polskiego prze-
mysłu okrętowego.

Prowadzona przez amatorów
HODOWLA KRÓLIKÓW DOSTAR-
CZA ROCZNIE OK. 15 MLN

SZTUK TYCH ZWIERZĄT, czyli
ok. 20 tys. ton mięsa, którego po-
nad 6 tys. ton ostatnio eksportowa-
no do krajów zachodnich. Na ryn-
kach światowych istnieje duży po-
pyt na mięso królicze.

9 Według danych Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej, W

CIĄGU OSTATNICH 3 LAT ZA-
WODOWE UPOŚLEDZENIE SŁU-
CHU PRZESUNĘŁO SIĘ Z TRZE-
CIEGO NA PIERWSZE MIEJSCE
WŚRÓD CHOROB ZAWODOWYCH.
Na hałas o poziomie powyżej 90 de-

cybeli narażonych jest w zakładach

przemysłowych ok. 0,5 min osób.

ZA GRANICĄ
• Realizacji inwestycji w prze-

mysłach wytwarzających artykuły
powszechnego użytku poświęcony
jest artykuł PRAWDY pt. „Zaszczyt-
ny obowiązek budowniczych". Budo-
wa obiektów przemysłu lekkiego,
spożywczego i mięsno-mleczarskie-
go — pisze dziennik — w skali ca-

łego kraju prowadzona jest w nie
dość szybkim tempie; obserwuje się
opóźnienia w stosunku do planu
rocznego. Zdarza się, że nowe bu-
downictwo przemysłu lekkiego i spo-
żywczego traktuje się jako drugo-
rzędne: wycofuje się z nich siłę ro-

boczą, sprzęt i materiały, przerzuca-
jąc je na inne place budowy. Przy-
czyną wielu opóźnień jest też nie-
terminowa dostawa maszyn i urzą-
dzeń. PRAWDA z naciskiem przy-
pomina, że większość zakładów
musi być oddana do eksploatacji
właśnie w IV kwartale. Dzien-
nik domaga się od przedsiębiorstw
budowlano-montażowych, przedsię-
biorstw produkujących wyposażenie
dla nowych obiektów i jednostek
zaopatrzeniowych, by zmobilizowały
cały wysiłek swych załóg, r> celu

terminowego oddania do rozruchu
nowo budowanych zakładów.

• W Bułgarii produkcja przemy-
słowa w ciągu dziesięciu miesięcy
wzrosła o 10,2 proc. w porównaniu
do analogicznego okresu ub. r.

Wzrost produkcji został osiągnięty
w trzech czwartych dzięki lepszej
wydajności pracy.

H 126 umów o kooperacji i spe-
cjalizacji ptogykcji j&wpffM] dotąd
CSRS, w tym>ig$ei-r* jtemfaąmi spe-
cjalistycznymi. Przygotowuje się
dalsze 120 umów, głównie w ra-

mach krajów RWPG.

B W Jugosławii dyskutowany jest
projekt ustawy o zwalczaniu nielo-

jalnej konkurencji i monopolistycz-
nych porozumień. W projekcie
stwierdza się, że nielojalna konku-

rencja i porozumienia monopolisty-
czne są największymi przestępstwa-

mi gospodarczymi ł można wymie-
rzyć za nie najwyższe kary pienięż-
ne. Oprócz tego przewiduje się Wy-
równanie innym organizacjom go-
spodarczym strat spowodowanych
działaniami tego typu. ^

• Brak kompletnych i wiarygod-
nych informacji na temat tegorocz-
nych zbiorów w ChRL. Wycinkowe
informacje mówią jednak o 10—30

procentowym wzroście plonów psze-
nicy i 5—10 proc. wzroście zbiorów

ryżu w stosunku do ub.r. W 1972 r.

zebrano w Chinach 240 min ton zbóż.

B Kryzys naftowy nasila się.
Większość krajów świata wprowa-
dza ograniczenia pod różnymi po-
staciami, głównie zmniejszenia szyb-
kości poruszania się samochodów,
zmniejszenia ilości dni, w których
wolno korzystać z prywatnych aut,
racjonowania zakupów (zamykania
stacji benzynowych w sobotę i nie-

dzielę) itd. Podwyższa się również

ceny produktów naftowych. Ocenia

się, że dostawy ropy z krajów arab-
skich zmniejszyły się nie o 4 (jak
to mówiono jeszcze tydzień temu),
ale o 5 min baryłek dziennie, do
15 min baryłek. Cała produkcja
światowa wynosiła przed kryzysem
około 50 min baryłek dziennie. Sze-

reg krajów arabskich zapewniło nie-
które państwa kapitalistyczne, że nie

zredukują dotychczasowych .dostaw.

Dotyczy to głównie W. Brytanii
i Francji. W wielu krajach, np. w

Japonii, przystąpiono na gwałt do

poszukiwania nowych złóż. Część
państw deklaruje chęć powiązania
się z niearabskimi producentami ro-

py, np. z Indonezją, ale jest to ręz-
iiąązmiei.dłtigofalowef^gdyŻTii «rttóe

ńp^ehyMolnOjięi

wydobywczych i transportowych w

wtefii krająćH. 2amierżtL..;$ię iięgaS
po iig®e irpdła energii, <T)'Qityczy 'to

głównie USA, gdzie móyoi się o tym,
aby rozpocząć eksploatację pokładów
odkrywkowych nawet z pewnymi
ustępstwami na rzecz ochrony śro-
dowiska. Eksploatacja tych pokła-
dów może bowiem doprowadzić do

stepowienia dużych rejonów. .

• Projekt nowej polityki rolnej
EWG jest już gotowy. Jej sens spro-
wadza się głównie do tego, aby
zmniejszyć rozmiary gospodarstw
dotowanych; co w praktyce prowa-
dzić będzie — poprzez odpowiednią
politykę cen — do przyspieszenia
procesów koncentracji i zarazem do

likwidacji małych, niskorentownych
gospodarstw. Proponowane zmiany
mają na celu przeciwdziałanie two-

rzeniu się nadwyżek pszenicy mięk-
kiej, masła i mleka oraz powstawa-
niu deficytów w produkcji mięsa.
Projekt przewiduje obniżenie cen

skupu masła, wprowadzenie podatku
dla tych rolników, którzy dostarczą
rocznie ponad 10 tys. I mleka, pre-
ferencyjne ceny skupu na wołowinę
i baraninę, obniżenie cen skupu cie-

lęciny oraz popieranie upraw soi
i słonecznika.

Q Według źródeł francuskich ce-

ny detaliczne w sierpniu 1973 w po-
równaniu do analogicznego okresu
ub.r. zwiększyły się we Włoszech —

0 11,8 proc., Anglii — o 8,9 proc.,
Szwajcarii — o 8,3 proc., Holandii
— o 8,1 proc., Francji — o 7,6 proc.,
USA—o7,5proc., NRF—o7,2proc.

§| Stopa inflacji ulegnie w przy-

szłym roku obniżeniu — ticierdzi
HERBERT STEIN, doradca ekono-

miczny prezydenta R. Nixona.
Wskaźnik inflacji ma się kształto-
wać w USA na wyraźnie niższym
poziomie niż w Europie Zachodniej
1 Japonii.

• Europejski Bank Inwestycyjny
zamierza wypuścić emisję obligacji
na kwotę 30 min eurco (European
Composite Units). Jest to nowa jed-
nostka wartości i składa się z 0,9
marki NRF,;łi2 fnnfranc., 0,075 fun-
ta szt., 80 , lirów< 9,35 florena ból.,
4,5 fr. belg., 0,2 kor. duńskiej, 0,005
irlandzkich f. szt. % 0,5 fr. luksemb.
Ma to być nowa forma lokaty ka-

pitału, przy której posiadacze zysku-
ją możliwość zmniejszenia ryzyka
związanego z wahaniami poszczegól-
nych walut, albowiem wartość eurco

w poszczególnych walutach zmieni

się wówczas, gdy zmienią się kursy
walut.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIK^

Z trzema gwiazdkami
W NRF produkowane są specjalno

chłodziarki oznaczone trzema gwiazd-
kami, które spełniają podstawowy wa-

runek — utrzymują w zamrażalniku
temperaturę niższą niż —18 st. C. na-

wet w warunkach tropikalnych gdy
zewnętrzna temperatura wynosi +32
st. C. Chłodziarki tego typu osisgają
wymaganą prędkość ustalania się tem-
peratury w zamrażalniku, zdolność
produkowania lodu w przewidzianym
czasie i są bezawaryjne. (WiT)

Manicure — elektrycznie
Wiele pań wykonuje manicure wła-

snym sumptem za pomocą nożyczek
lub cążek, co jak wiadomo trwa dłu-
go i naraża ręce na skaleczenie. W
wielu krajach zachodnich są w sprze-
daży elektryczne aparaty do pielęgnacji
paznokci, które działają na podobnej
zasadzie jak wiertła dentystyczne. Ma-
szynki do manicure mają pięć wy-
miennych części: do piłowania pa-
znokci, do ich polerowania, usuwania
skórek i części zirogowacdałych. (Inter-
press)

„SEMO"

Mgr Władysław Dulko, mgr Czesława
Błaszczyk i grupa programistów z mgr
Andrzejem Łepkiem z zalcładóW ETO
w Bydgoszczy, opracowali tzw. powie-
lany system ewidencji stanów i obro-
tów materiałowych — „SEMO", który
móżna stosować niemal w każdym za-

kładzie przemysłowym. System umo-

żliwia pełną kontrolę zapasów w ma-

gazynach — ilościową i wartościową —

z podziałem na dowolną liczbę asorty-
mentów w poszczególnych magazynach.
Sygnalizuje zapasy nadmierne, zbyt ni-
skie stany r-^terialów potrzebnych do
produkc.ii . ujawnia również materiały
nie wykazujące „ruchu", czyli takie,
których stany magazynowe nie zmniej-

szają się. „SEMO" umożliwia dokładną
bieżącą analizę zużycia materiałów, wy-
kazując elementy i miejsca powstawania
kosztów materiałowych. Przedsiębiorstwa
stosujące ten sytem muszą jedynie
przygotować w swych zakładowych
ośrodkach elektronicziitej techniki obli-
czeniowej karty perf#d%ane z danymi
źródłowymi (symboliha stosowana w

zakładzie indeks materiałowy), które
stanowią punkt wyjścia do pracy
„ 0dry" -l3 04 w bydgoskim ZETO. Odpa-
da więc przedsiębiorstwu cala praca
merytoryczna w zakresie projektowa-
nia i programowania materiałowego.
Zastosowanie sytemu w zakładzie prze-
mysłowym trwa 3—6 miesięcy przy na-

kładach rzędu 100 tys. 21 . (PAP)

Klimatyzacja szkodzi

Badania staju zdrowia pracowników
jednego z dużych przedsiębiorstw w

Berlinie Zachodnim wykazały, że po
zainstalowaniu urządzeń klimatyzacyj-
nych, pomimo idealnej, stałej tempera-
tury i wilgotności, liczba zachorowań
pracowników wzrastała. Częściej niż
poprzednio pracownicy skarżyli się na

bóle głowy, na zakfócenia równowagi
i układu krążenia. Zdaniem lekarzy,
przyczyną tego sa właśnie ustabilizo-
wane warunki klimatyczne w biurze,
powodujące zmniejszanie się sprawno-
ści mechanizmów > naturalnych, które
regulują w ludzkim organizmie prze-
mianę materii. Poza biurem działanie
ich stoV sic niPwystaTTjHąci" i wzrssta
też podatność na Infekcje. (Interpress)

Drób i witaminy
Celowe okazało się wzbogacanie kar-

my dla kur witaminą C. Ustalono, że
109-gramowy dodatek witaminy C na

tonę mieszanki treściwej podnosi noś-
ność kur o 10 proc. Niezależnie od te-
go, przy żywieniu paszą z dodatkiem
witaminy C, przeciętnv ciężar jednego
jaja wzrasta o 3 gramy. Stwierdzono,
że witamina C działa bardzo dodatnio

na wylęgowość jaj. Procent ten w wie-
lu wylęgarniach wzrósł o 30 proc.

(PAP)

Na oponach radialnych
Europejski przemysł samochodowy co-

raz powszechniej stosuje opony radial-
ne. Wytwórnie francuskie prawie cał-
kowicie zarzuciły produkcję diagonal-
nych opon starego typu. We Włoszech
wszystkie nowe samochody wyposażone
są w opony radialne, w Anglii — po-
łowa. Opony radialne są droższe o 25
proc, od diagonalnych, lecz trwalsze o

51 proc. przy kordzie tekstylnym i o

100 proc. — przy stalowym. Włoska wy-
twórnia Pirelli stosuje kord stalowy w

oponach dla Fiata 127, 128 i 130.

(Interpress)

Japoński akumulator

Japoński przemysł elektrotechniczny
zapowiada podjęcie spryjnej produkcji
ogniwa cynkowo-po wietrznego, które
12-krotnie przewyższa pojemnością aku-
mulator kwasoWo-ołowiowy, powszech-
nie stosowany obecnie w samochodach.
Nowe ogniwo może przyczynić się do
szvbszego rozwoju konstrukcji samo-

chodów o napędzie elektrycznym.
(WiT)

być zbudowane z lodowych skał. Nie-
mal wszystkie urządzenia mają być ko-
loru czarnego, co ułatwia absorbeję pro-
mieni słonecznych, jednocześnie przy-
śpieszy topnienie lodów. (Frankfurter
Allgemeine Zeitung 182/73 — wg PT)

Prqd z lodów

Inwazja morza

Olbrzymie ilości wody powstajnee z

topniejących co roku lodów Grenlandii,
spływajace bezużytecznie do morza, sta-
nowią olbrzymią rezerwę energetyczną
dotychczas nie wykorzystana. Z cieka-
wą propozycja wykorzystania tej re-

zerwy wystąpił niedawno szwajcarski
hydrolog na sympozjum w Monachium.
Według jego obliczeń, wykorzystując
•wody ze stopionej warstwy o gru-
bości zaledwie 1 m z obszaru około
40 km kw„ można by osiągnąć 90 mld
kWh. W jego projekcie zarówno sztol-
nie dopływowe, jak 1 ciśnieniowe maj4

Jak się oblicza, obszar Polski zmniej-
sza się co roku o 156 tys. metrów kwa-
dratowych, tyle bowiem Bałtyk prze-
ciętnie rocznie przesuwa się w głąb
lądu. Do tej pory największe ubytki
lądu zaobserwowano w Kołobrzegu. W
ciągu stu lat, w okolicy dawnych u-

mocnień obronnych, zwanych Szańcami
Wschodnimi, brzeg cofnął się w stronę
miasta aż 80 m. Zupełnie zniszczona
została plaża. W okolicy wsi Rowy tyl-
ko w 1971 r. na 3 km odcinku, morze

zabrało przeciętnie około 3 metrów. W
Ustce, na odcinku 2 km, Bałtyk wdarł
się w ląd o 5 m. Takie samo zjawisko
zaobserwowano w okolicy Darłówka,
Dąbek, ŁSz, Mielna Koszalińskiego i in-
nych miejscowości. Zaplecze naukowo-
techniczne koszalińskiego Urzędn Mor-
skiego w Słupsku, przy pomocy nau-

kowców z Instytutu Morskiego w Gdań-
sku, prowadzi intensywne badania kie-
runków niszczycielskiego naporu falo-
wania Bałtyku, prądów i przenreszcza-
nia przybrzeżnego rumowiska. Opraco-
wano już dla kilku miejscowości meto-
dę zabezpieczenia brzegu. Budować się
będzie tzw. falochronv. sadzić lasy
i rośliny odporne na klimat morski.

(PAP)

Kotły utylizacyjne
Fabryka „Fakop" w Sosnowcu — wy-

twórca parowych kotłów utylizacyjnych
dla przemysłu chemicznego, rozszerza w

tym roku asortyment tych urządzeń o

nowe jednostki, reprezentujące świato-
wy ctandard. Kotły utylizacyjne „Fa-
kopu", produkowane dotychczas dla fa-

bryk kwasu siarkowego I przemysłu
azotowego, są nie tylko wysoce ekono-
miczne, lecz mają również kapitalne
znaczenie dla ochrony naturalnego śro-
dowiska człowieka. Dzięki oryginalnej
konstrukcji pozwalają one na pełne za-

gospodarowanie powstającej w procesie
wytwarzania kwasu siarkowego pary
i wykorzystywania jej dla celów
grzewczych. Eliminuje się równocześnie
emisję w atmosferę trujących oparów.
W kotły te zaopatruje „Fakop" wszyst-
kie kraje RWPG i inne kraje Europy.
W br. podejmie się po raz pierwszy w

Polsce jak również w kr&jach RWPG,
produkcję tego typu kotłów przystoso-
wanych do pracy w hutniczych kon-
wertorach stalowniczych. (PAP)

Berliet dominuje
Samochody firmy Berliet dominują na

rynku francuskim w zakresie ciężkich
pojazdów drogowych dużej ładowności.
Jak wynika ze sprawozdania firmy, 71
proc. samochodów w klasie 15—20 ton
i 88 proc. — powyżej 20 ton jest pro-
dukcji Berlieta. (WiT)

Żywica sztuczna w banknotach

W Austrii zastosowano żywicę mela-
minową do nasycania I powlekania
banknotów. Uzyskuje się w ten spo-
sób znaczny wzrost ich wytrzymałości
na rozciąganie, zwłaszcza w stanie wil-
gotnym. (WiT)

Nowy kabel podmorski
Wielka Brytania i Hiszpania doszły

do norozumienia w sprawie zainstalo-
wania drugiego kabla podmorskiego mie-
dzy tymi krabami, przeznaczonego do
trnnsmisfi 1 940 Jednoczesnych rozmów
telefonicznych. Pierwszy kabel poło-
żony przed dwoma laty jest Jut w peł-

ni wykorzystamy. Długość nowego ka-
bla będzie wynosiła 475 mil morskich.

(Interpress)

Sposób na zajęty numer

Próba dodzwonienia się pod numer,
który jest stale zajęty, może zdener-
wować nawet najcierpliwszą osobę. Ja-
pończycy postanowili uprościć tę irytu-
tującą czynnóść. Firma Orient Elektro-
nics z Tokio zbudowała urządzenie, któ-
re automatycznie nakręca zajęty numer

aż do skutku 1 przywołuje sygnałem
dzwoniącego, kiedy po drugiej stronie
kabla odezwie się abonent. Pomysłowy
aparacik może l>yć sprzężony z każdym
telefonem. Dzwoniący nakręca numer

i jeśli usłyszy sygnał zajęcia, wówczas
odkłada słuchawkę, przyciska guzik i da-
lej aparatura działa już automatycz-
nie. Automat ponawia wezwanie zaję-
tego numeru co 30 sekund.

Cement jak szkliwo
Chemicy angielscy opracowali nowy

rodzaj cementu dentystycznego, który
nie tylko wygląda jak prawdziwe szkli-
wo, ale przede wszystkim łączy się
bezpośrednio z powierzchnią zębową,
dzięki czemu jego trwałość jest nie-
ograniczona. Może on być używany do
wypełniania — bez uprzedniego boro-
wania — naturalnych pęknięć po-
wierzchni zębów, jak też i jam poja-
wiających się w pobliżu linii dziąseł.
Podstawowe składniki nowego cementu
ogrzewane są w piecu elektrycznym
do temperatury około 1000'C, gwałtow-
nie oziębiane, a następnie dokładnie
proszkowane. Dentysta musi tylko mie-'
szać otrzymany proszek z 50-prorento-
wym roztworem wodnym kwasu polia-
kr'-lowcgo. Substancjo zaczyna twar-
dnieć po mniej więcej pięciu minu-
tach. Produkt końcowy jest tak twar-
dy, iż rozważa sie możliwość stosowa-
nia go do łączenia metali oraz cera-

miki. jak też do zgrzewania na zimno
złączy wystawianych na działanie wyż-
szych temperatur. (Interpress)

ŻYWÓCIK GOSPODARCZY

0 Niesłusznie gromiona jest przez

prasę sprzedaż wiązana jako taka,
mimo że miewa ona logiczny cha-
rakter. W krakowskiej kawiarni

„Monopol" szatniarka sprzedawała
zapałki tylko razem z papierosami,
za co dwukrotnie szargano ją w ga-
zetach. A tymczasem cóż klient, py-
tamy, chce podpalić, jeśli nie papie-

rosa? Generalnie negatywny stosu-

nek do sprzedaży wiązanej powodu-
je, że represjom umykają takie

przypadki, kiedy towary sprzedawa-
ne tylko razem nie mają wspólnych
właściwości użytkowych. Przykłady:
w sklepie przy ul. Waryńskiego w

Będzinie flaczki sprzedawano tylko
z lodami „calypso". W Niewieszu

konserwy mięsne nabyć można tylko
z przedawnioną brylantyną., W kio-
skach „Ruchu" „Zywocik Gospodar-
czy" sprzedawany jest tylko razem

z „Życiem Gospodarczym".
# Centrala Handlu Zagraniczne-

go „Coopexim — Cepelia" ekspor-
tuje około 60 ton podków końskich
rocznie. Odbiorcy oduczyli się już
od szukania dziury w całym. Pod-

kowy wywozimy nie przedziurawio-
ne. Otwory pod hufnale wierci się
za granicą, gdyż nasza centrala han-
dlowa płaci wytwórcom od tony, więc

wiercenie otworów nie tylko byłoby
mieopłacane, ale przeciwnie —

zmniejszałoby ciężar, czyli wartość

każdej podkowy.
9 W niektórych przedsiębior-

stwach występują interesujące osob-
liwości obyczajowe. W Fabryce Apa-
ratury i Urządzeń Komunalnych w

Stąporkowie robotnicy stoją w ko-

lejce do fabrycznego sklepiku,'nato-
miast pracownicy umysłowi kupują
bez kolejki i dzięki temu nie zanika
ów odgórnie niweczony podział na

dwie kategorie pracowników. Pra-

cownicy umysłowi mogą także ob-

macywać chleb, czego klasie panują-

cej nie wolno. Na bal zaś urządzony
z okazji 10-lecia istnienia filii w

Szadku zakładu „Sira" w Sieradzu

zaproszone pracownice wpuszczano'
bez mężów, odprawiając ich spod
drzwi do domu. Tu intencją było
zwiększenie swobód żeńskiej społe-
czności robotniczej.

0 Nowe stoliki ustawiono w łódz-

kiej kawiarni „Grand", co jest osią-
gnięciem gospodarczym dotychczas
mało znanym. Miejscowa • gazeta
ekscytuje: „...owe stoliki nigdy nie

kiwają się..." Wsparte są bowiem nie
na nogach, lecz czterech filarach
polskiego przemysłu. Nad wytworze-

niem ich pracowały bowiem aż czte-

ry fabryki. Blaty robiono w Alek-

sandrowie, metalowe cokoły-w To-
maszowie, ich podstawę w Łodzi,
a całość składano do kupy w Zduń-

skiej Woli. Oto jak wyspecjalizowa-
ny mamy już przemysł.

% Ponieważ PKS w Poznaniu nie

jest w mocy sprawić, żeby autobusy
przyjeżdżały punktualnie (n.p . z Kór-

nika), tedy, pragnąc maksymalnie
respektować interesy podróżnych,
PKS wydaje zaświadczenia o spóź-
nieniu się autobusów, honorowane
w zakładach pracy i szkołach jako
wytłumaczenie spóźnień.

9 Kłopoty zaopatrzeniowe i zwią-
zane z nimi dramatyczne apele z za-

cisza gabinetów wyszły na forum

publiczne. Generalny wykonawca
Dworca Centralnego w Warszawie
— reprezentacyjnej inwestycji sto-

łecznej — ogłosił w prasie apel, pro-

sząc o sprzedanie lub wypożyczenie
na trzy miesiące : materiałów nie-

zbędnych do bieżącej kontynuacji
budowy dworca..." Chodzi o różnego
rodzaju wyroby ze stali o łącznej
wadze 240 ton. Prośba kończy się
słowami: „sprawa bardzo pilna"
1 trzema wykrzyknikami.
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„Pragną ostro zaprotestować z

powodu rabunkowej gospodarki
lasów i sprzedaży tarcicy zagra-

nicą. Nawet kraje afrykańskie
coraz rzadziej eksportują su-

rowce, a Polska jest w sercu

Europy! Co wy sobie myślicie,
jak ten drzewostan będzie wy-

glądać za 50 i 100 lat, jeśli w

tym nasileniu będzie postępo-
wać wyrąb lasów?.."

Z listu do redakcji JANA KO-
WALSKIEGO z Wybrzeża

NIE ma sensu twierdzić, że nie
nie robimy tylko chuchamy na

" lasy. Między 1945 a 1971 r. z

lasów polskich wywiezionych zosta-
ło 325,2 min m3 drewna grubego, w

tym 177,6 min m3 drewna tartaczne-

go. Przeciętnie na jednym hektarze
w lasach polskich (państwowych)
znajduje się 120 m3 drewna. Zafundo-
waliśmy więc sobie zręb o obszarze
2.7 min ha z kawałkiem, zakładając
że byłoby możliwe wykonanie go
jednorazowo. Taki zręb robi wraże-
nie. Gdyby J. Kowalski o tym wie-

dział, napisałby list, którego z uwagi
ma dziatwę szkolną, nie można by
było wydrukować. Jest rzeczą dość

łatwą do udokumentowania, że ład-

nych kilkadziesiąt milionów m®
drewna pozyskanych zostało w na-

szych lasach w okresie powojennym
niezupełnie zgodnie ze zdrowym
rozsądkiem, a przynajmniej z pod-
stawową zasadą racjonalnej gospo-
darki leśnej, to znaczy wywożenia
najwyżej tyle drewna w roku z lasu,
ile go w tym czasie zdoła odrosnąć.
Przyrost równoważący pozyskania
jest bowiem tym minimum chronią-
cym przed dewastacją lasów. Nawet

jednak cięcia ponad stan nie stano-

wią argumentu przesądzającego o

tym, że ścinanie drzew w lesie, tak

jak rzecz widzą przygodni obserwa-

torzy, jest samo w sobie naganne.
Jest raczei niezbędne. I tn także w

interesie lasu. Przy współczesnych
metodach gospodarki leśnej można

porównać określony obszar leśny do
zasiewów. Jeśli łanu pszenicy nie
skosi się w porę —• zniszczeje. Z u-

żytkowaniem zasobów leśnych rzecz

ma się podobnie, ale z tą różnicą, że
zboża zbiera się co roku, a drzewo-

stany na danej powierzchni co sto lub

więcej lat, jeśli nie liczyć trzebieży
i cięć pielęgnacyjnych. Proporcje
między przyrostem masy drzewnej
a jej pozyskaniem są rzeczywiście
sprawą istotną. Ale, gdyby tylko one

wpływały na kształt lasów, leśnicy
mogUby uważać się za ludzi, którym
Życie upływa na uciechach. '

SZKOLNY PRZYKŁAD

Gospodarka leśna w PRL stanowi

szkolny przykład wzmagania pro-

dukcji przez rozszerzanie areału. Kto

jeszcze nie chwycił różnicy między
ekstensywnymi a intensywnymi me-

todami działania powinien zapoznać
się z historią powojennych poczynań
gospodarczych w lasach polskich.
Bezwzględnie i wszechwładnie kró-
lował w nich postęp przez zalesia-
nie. Powiększanie zasobów leśnych
drogą zalesień, skądinąd bardzo po-
trzebna i pożyteczna działalność, za-

kasowało w sposób całkowity jakie-
kolwiek inne działania w tym wzglę-
dzie. Bezpośrednio po II wojnie
światowej powierzchnia lasów sta-

nowiła 20.8 proc. ogólnej powierz-
chni kraju. Obecnie lesistość Polski

wynosi 27,0 proc. tej powierzchni.
Pięknie. Ale trzydzieści lat temu

przeciętny roczny przyrost masy

drzewnej na 1 ha wynosił ok. 3,5 m3
i obecnie również tyle wynosi. To w

•lasach państwowych. W lasach chło-

pskich, które stanowią 20 proc. po-
wierzchni wszystkich lasów w kra-

ju, roczny przyrost masy drzewnej
na 1 ha przekracza nieco 1 m3. Przed

wojną, jak nas uczy literatura, tu
i ówdzie na wsi trzeba było dzielić

zapałkę ma cztery części. Dzisiaj go-
spodarze-rolnicy nie muszą jej dzie-
lić na czworo, mogą za to rozdrab-
niać dowolnie swoje bieda-laski
oraz poziwalać im w sposób nieogra-
niczony na karłowacenie i niszcze-
nie.

GŁOSOWANIE NOGAMI

Przez lata - całe funkcjonowała w

sferach planistyczno-gospodarczych
opinia, że las rośnie sam, więc po
co państwo ma dokładać do tej bran-

ży pieniądze. Surowiec, który odra-
sta i w dodatku nic nie kosztuje —

czyż może być coś piękniejszego dla
fachmanów gospodarczych. Las
szumiał wprawdzie na ten pozór
prawdy, ale widać szum ten rozu-

miany był opacznie. Jako naturalny
głos lasu. Piękny ten obraz zmącony
został z powodu niecierpliwości ro-

botników leśnych. Korzystając z wy-
próbowanych wzorów rozpoczęli „gło-
sowanie nogami" i lasy polskie nie-
mal z dnia na dzień pozbyły się rąk
do pracy w ilości wystarczającej, by
zagrozić działalności leśnego intere-
su i tym samym wystawić na widok

wszystko, co miała jeszcze do ukry-
cia przed publicznym okiem leśna
zasłona. Wyszło ma jaw nie tylko to,
że ludzie dźwigający na swoich bar-
kach funkcjonowanie fabryki drew-
na o powierzchni równej blisko

trzeciej części kraju, delikatnie mó-

wiąc, nie otrzymywali satysfakcji za

swoją pracę, ale jeszcze kilka innych

W
FAJNO
JEST.,
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DZIĘCIOŁOWSKI

9
rzeczy. Okazało się, że w lasach pol-
skich utrzymuje się od ponad 50 lat
struktura organizacyjna, w której
postacią centralną jest gajowy —

często człowiek o dużym doświad-

czeniu, szczerze oddany pracy w le-

sie, ale powołany niegdyś do ochro-

ny lasu i raczej nie przygotowany do
• tego, by zajmować się jednocześnie
pozyskiwaniem drewna; prowadze-
niem szkółek, zwalczaniem szkod-
ników oraz dokarmianiem zwierzy-
ny, które to funkcje wcale nierzadko
na niego wkładano. Z 8,8 tys. gajo-
wych 6,8 tys. ma ukończoną lub nie-

zupełnie ukończoną szkołę podstawo-
wą, a reszta nie zdobyła nawet tego
poziomu wiedzy. Żeby nie skrzyw-
dzić gajowych trzeba dodać, że, jak
obliczono, 2,9 tys. leśniczych i pod-
leśniczych też za wiele czasu na nau-

kę nie poświęciło, a we wszystkich
'nadleśnictwach, jednostkach równo-

rzędnych oraz biupach Okręgowych
Zarządów Lasów Państwowych doli-
czono się aż 30 pracowników finam-
sowo-księgowych . z wyższym wy-
kształceniem.

Wraz ze zrzeczeniem się leśnych
dobrodziejstw przez sporą liczbę
drwali bardzo wyraźnie ukazało się
też tzw. zaplecze techniczne gospo-
darstwa leśnego. Stwierdzenie, że

robotnicy leśni gwarantowali wła-

snymi plecami utrzymanie w ruchu

fabryki zwanej lasem nie zostało

wymyślone vjatoo obrazowa przeno-
śnia. Dzienna nowina ładowanych,
przenoszonych, podnoszonych ręka-
,mi jednego robotnika, z braku lep-
szych narzędzi pracy, ciężarów obli-
czona została na kilkadziesiąt ton.

Ze wszystkich osiągnięć techniki

najpoważniejsze i w dostatecz-

nej ilości okazały się być ręczne

piły i siekiery. Cztery lata temu w

jednym z nadleśnictw województwa
warszawskiego ktoś wpadł na po-

mysł, żeby wypożyczyć od wojska
„stalinca" przeznaczonego na złom
do wykonania bruzd pod zalesienia
na gruntach podmokłych. Pomysł o-

kazał się bardzo owoony, ale jedno-
cześnie jest-to przykład wskazujący
jak „wiele" gospodarstwo leśne na-

łykało się w minionych latach po-

stępu technicznego, skóro wpadać
trzeba na takie pomysły.

IM WIĘCEJ - TYM MNIEJ

Przy nie najmniejszych w ogóle, a

w latach pięćdziesiątych wręcz de-

wastacyjnych, rozmiarach wyrębów
i nie największych sukcesach orga-
mizacyjno-inwestycyjnych, logicznie
biorąc, nie za wiele lasów powinno
nami było zostać. A tymczasem wy-
wozimy nadal drewno z lasu, i to

w rozmiarach zbliżonych do szczy-

towych osiągnięć z lat pięćdziesią-
tych, co zaś najdziwniejsze, jednym
z podstawowych zmartwień leśników

jest pozyskanie masy drzewnej, któ-
ra się mimo wszystko w lasach mar-

nuje. Twierdzenie tego rodzaju mo-

że zakrawać na przewrotność, ale
wcale szarlatanerią nie jest. Jadąc
na' niedzielę do lasu dostrzega się

-najczęściej, że tu a tu był piękny
stuletni Sosnowy i bór, a któregoś po-
ranka zastaje się pniaki. To prawda,
drzewostany w wieku od 100 do 120
lat szalenie nam się skurczyły 1 sta-

nowią nie więcej niż 7 proc. ogólnej
powierzchni lasów. Można też dy-
skutować, czy zręby całkowite są

tym najlepszym, co ma dp zaofero-
wania wiedza -zwana użytkowaniem
lasu. W bogatej Szwajcarii na przy-
kład stosuje się wyłącznie system
prźerębowy z pozostawianiem na

pniu wyjątkowo okazałych drzew.

•Więc moglibyśmy chcieć gospadaro-
wać tak jak w Szwajcarii. Rzecz ńie

polega jednak na chceniu takich czy
innych systemów pozyskania drew-

na, a na możliwościach. Wyjęcie z

lasu określonej masy drzewnej sy-
stemem przerębowym wymaga zna-

cznie większego nakładu środków,
nie mówiąc o transporcie, wyposaże-
niu w, sprzęt i czasie na to potrzeb-
nym.

Krytyczne opinie o gospodarce le-

śnej na podstawie spostrzeżeń co do

liczby wyciętych gonnych sosen nie

są dziś krytyczne, Gospodarka leś-
na nie jest już romantyczna, prze-
stała operować pojęciami o szumią-
cych kniejach, a opiera się na wyli-
czeniach masy drzewnej. Smutne to,
mie działa na wyobraźnię, nie ma ko-

loru, ale prawdziwe. Stąd właśnie
możliwe są te paradoksy: niby go-
łym okiem widać, że nie bardzo z

czego jest już ciąć, a tnie się dużo,
boli nas sercem że za dużo, a jedno-
cześnie nie można wywieźć z lasów

tej masy, którą ze względów hodow-

lanych należałoby wywieźć. Na po-

czątku bieżącego dziesięciolecia stan

zasobów drzewnych na pniu wyno-
sił'ok. 75&..-mUpwm3 (bez kory), a za

lat piętnaście sięgać będzie według
przewidywań ok. 870 . min m3 (bez
kory) przy założeniu rocznego po-
zyskania drewna. rzędu 22,1 min ms

grubizny, t.j. około jedną czwartą
więcej niż obecnie.

Fot.. MIROSŁAW STANKIEWICZ

Od samej zmiany sposobu- licze-

nia, co się ma w lasach, nie

przybywa, ma się rozumieć, dre-
wna. Największym jednak para-
doksem jest to, że —„nie zapomina-
jąc o zalesieniowych osiągnięciach —

podwyższenie zasobów leśnych do-
konało się niejako poza lasami. Tak,
tak, to rozwój technologii przerobu
drewna sprawił, że niegdysiejszy
chrust, pniaki, gałęzie itd. eały ten

opałowy szmelc, zdobył dziś pełno-
prawne przywileje surowea • drzew-

nego, a tym samym wpłynął'ńą pod-
niesienie zasobów • leśnych. Właśnie ,

dlatego powstała sytuacja, ze coraz

mniej masztowych sosen nie oznacza,
że doszło w ogóle do hekatomby

w leśnym gospodarstwie, chociaż

oczywiście oznacza to pogłębianie, się
deficytu określonego, bardzo cenne-

go rodzaju drewna. Równocześnie

mamy więcej masy drzewnej i co-

raz mniej drewna poszukiwanego na

rynkach pod postacią tarcicy. * *

I znowu, gdyby tylko trudność

polegała na zmienianiu się struktury
zasobów surowcowych w lasach. Sęk
w tym, że przewrotowi, który doko-

nał się w ich ilości (dzięki postępom
w "technologii przerobu masy drzew-

nej) przez długie lata nie towarzy-
szyły działania zmierzające do stwo-

rzenia warunków jej wykorzystania.
Postępujący deficyt drewpa tartacz-

nego czy tradycyjnych rodzajów pa-

pierówki stawał się więc faktycz-
nym dieficytem drewna i jego wy-

robów. Korzystaliśmy bowiem ciągle
z tego, z czego umieliśmy korzystać
i na co pozwalały istniejące warun-

ki pozyskania- i przerobu surowca

drzewnego.

FAJNO JEST?

Nie zamierzam twierdzić, że to co

napisałem dotychczas jest historią,
chociaż brałem • zupełnie niedawno
udział w imprezie mającej na celu

zapoznanie dziennikarzy z „obliczem
gospodarki leśnej", gdzie wysłucha-
łem bardzo widu wypowiedzi, od

nadleśniczego poczynając ija szefie
resortu leśnictwa kończąc, z których
wynikało, że w branży tej już jest
fajno. Nie jest fajno, bo i skąd. Wy-
dajriości drzewostanu z hektara nie

podwyższa się z roku na rtuk," inwe-

stycje w przemyśle drzewnym śą
kapitałochłonne i mają stosunkpwo
długi cykl, nikomu w „maszyńówcę"

'nie pali się do produkcji „niezna-
nych" maszyn do mechanizacji prac
leśnych, nikt nie zamienił nam ma-

ło odpornych na masowe, gradacje
korników czy barczatki sosinówki
monokultur sosnowych, na drzewo-

stany bardziej odporne. Przeciwsta-
wiam się postawie kochajmy , się —

wszystko gra, bo od samego ukry-
wania słabości nie ubędzie, a byłoby
ze szkodą dla' interesów samego le-

śnictwa, gdyby rozwiązania trafne i

rokujące nadzieję na postęp w przy-

szłości, stały się z tego powodu mniej
wiarygodne. ....•

Sprawa zasadniczej wagi. W resor-

cie leśnictwa wie się dziśj że zwięk-
szanie zasobów leśnych poprzez
przeznaczanie nowych obszarów pod
zalesienia zmierza ku końcowi. Za-
tem kwestią pierwszoplanową. stąje
sifc "nie większa zalesiona ipowierz-

- Fot. ALEKSANDER JAŁOSlNSKI

chnja, a więcej masy z tej samej po-

wierzchni. Potencjalne możliwości

produkcyjne siedlisk określa się na

5,35 m3 przyrostu masy drzewnej na

hektarze rocznie. Daje to możliwość

uzyskania przyrostu bieżącego z ca-

łej-powierzchni leśnej w wysokości
ok. 34 min m3 rocznie.

Sejmowi przedłożony został pro-

jekt ustawy o zagospodarowaniu la-

sów nie stanowiących własności pań-
stwa. Projpkt przewiduje przej-

' mowanie v;na> własność państwa
" lasów i ' gruntów i leśnych (za
odszkodowaniem), jeśli dotychczaso-
wy właściciel nie będzie wykonywał

'stosowanych powszechnie w leśnic-

twie zabiegów gospodarczych. Rów-

nocześnie wzrosnąć ma! ze strony

.państwa pomoc fachowa, finansowa

i materiałowa dla tej gospodarki.

Po .trzyletnich przygotowaniach
przeprowadzone zostały zmiany w

dotychczasowej strukturze organiza-
cyjnej i zasadach podziału pracy w

lasach państwowych. Wskutek ko-

masacji zmniejszeniu o ponad poło-
wę uległa liczba nadleśnictw. W

„czapce" połączonych nadleśnictw

pracować ma 3—4 osób z wyższym
.wykształceniem i około 20 ze śred-
nim technicznym. Praca w terenie

•oparta została 'na stałych brygadach,
liczących, w zależności od warunków

terenowych, i .rozmiarów zadań, od
6—8 do 18—20 osób dowożonych
wraz z narzędziami do miejsc pra-
cy i Do prac specjalistycznych utwo-
rzone zostały 3—4 -ośobowe zespoły
ścinkowo-zrywkowe. W dyspozycji
nadleśnictwa znajduje się przecięt-
nie 8 samochodów i ciągników na

każde 10 tys. ha lasów oraz 9 pił
elekteyczmych na każde 10 tys. m3

grubizny przewidzianej do pozyska-
nia. Podstawową żasadą w pracy jest
koncentracja ludżi i sprzętu na da-

nym zadaniu.

W I półroczu 1973 r. wydajność
pracy osiągana w nowym systemie
i dzięki podniesionym istotnie pła-
com była średnio o 27 proc. wyższa
od. uzyskiwanej -przy pracy meto-

dami tradycyjnymi, przy czym ~w

pozyskńniu drewna wskaźnik ten w

niektórych przypadkach przekraczał
100 proc..

Najmniej widoczny jest wysiłek
podjęty dla mechanizacji prac le-

śnych (poza transportem). Sytuacja
wygląda w ten sposób, że na skalę
laboratoryjną jesteśmy mocni, bra-

kuje jednak chętnych do powiela-
nia prototypów.

W podtekście cytowanej na po-

czątku tych uwag opinii o gospodar-
ce w polskich lasach wyczułem żal

człowieka, który najchętniej widział-

by lasy w stanie nienaruszonym.
Takie założenie, że posłużę się sło-

wami prdf.' Tadeusza Molendy, zna-

nego ekonomisty — leśnika — jest
nie tylko nierealne, ale wręcz fał-

szywe:, Współczesna cywilizacja żą-
da-od lasu; realizacji zasady rozsze-

' rzonej reprodukcji nie tylko- usług
ochronno-kulturalnych, ale i drew-

na.
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PRZEROŚLIŚMY
OTOCZENIE
ANDRZEJ CHMIELEWSKI

Na rynku trudno dostać nakrycia stołowe — łyżki, wi-

delce, noże. Brakuje też nożyczek, noży kuchennych,
ogrodniczych itp. A i w tych wyrobach, które znajdu-
ję się w sklepach, nie ma dużego wyboru. Najczęś-
ciej jest to jeden rodzaj o tradycyjnym kształcie

i nie najwyższej jakości.

NAJWIĘKSZYM producentem
tych wyrobów w Polsce jest
Fabryka Wyrobów Nożowni-

czych „Gerlach" w Drzewicy. Zak-
ład jest stary, liczy sobie prawie
150 lat.

„Można powiedzieć, że znacznie

przerośliśmy otoczenie, ip którym się
znajdujemy — twierdź. TADEUSZ

ZAJĄCZKOWSKI dyrektor d/s han-

dlowych — Drzewica liczy ok. 3 tys.
mieszkańców, a u nas pracuje 5 tys.,
osób. Większość dojeżdża z okolicz-

nych wiosek".

„Gerlach" jest zdecydowanie pro-
ducentem rynkowym, w tej branży
największym w Polsce. W wielu aso-

rtymentach zajmuje pozycję mono-

polistyczną. Jednocześnie na rynku
daje się odczuć chroniczny niedobór

wyrobów pochodzących z Drzewicy.
Na I Krajowej Konferencji PZPR

podkreślono z cdłą mocą, że naczel-

nym zadaniem polityki gospodar-
czej jest utrzymanie tempa wzros-

tu płac realnych, a w związku z

tym możliwie największy wzrost

produkcji rynkowej.
W jaki sposób zamierza „Gerlach"

uczestniczyć w realizacji tych wyty-

cznych?

Plan sprzedaży w październiku
przekroczony został o 5 proc., za 10

minionych miesięcy przekroczono go
o 2,5 proc. Przyrost w stosunku do
roku ubiegłego wyniesie 10,2 proc.
Równocześnie zadeklarowano 10 min
zł produkcji dodatkowej. Wykonanie
jej jest zaawansowane w 88,2 proc.

Nie oznacza to wcale, że potrzeby
rynku zostaną w pełni pokryte. Na-

dal będzie istniał ostry niedobór wy-

robów ze znakiem firmowym „Ger-
lach". Zdają sobie doskonale z tego

sprawę w Drzewicy. Lecz zwiększe-
nie produkcji na tyle, aby zadowolić

konsumentów, nie jest zadaniem tak

prostym. Można tego dokonać w dro-

dze wprowadzania nowych tech-

nologii. Bardzo by się to przydało
„Gerlachowi". >

„Przyrost produkcji jest tak duży
— mówi ROMAN SZCZAPIUK, se -

kretarz ekonomiczny KSR — że aż
czasem dziw bierze, iż jest to możli-
we w naszych warunkach. Większość
zatrudnionych w „Gerlachu" to

ihłopo-robatnicy. Przy takiej załodze

utrzymanie rytmiczności produkcji
przez cały rok jest bardzo trudne.
Jednocześnie warunki pracy są nad-

zwyczaj ciężkie ze względu na stare

hale fabryczne, znaczne zagęszczenie
maszyn, przestarzałe urządzenia,
brak należytych warunków socjal-
nych".

W przyszłym roku plan sprzedaży
ma wzrosnąć o 10,7 proc. W poszcze-

gólnych grupach asortymentowych
wygląda to następująco: nakrycia
stołowe o 7,5 proc., nożyce i nożycz-
ki o 12 proc., narzędzia ogrodnicze
o 28,8 proc., scyzoryki i noże spec-

jalne o 25 proc.

„Praktycznie mamy rozwiązany
problem ze scyzorykami — mówi dy-
rektor ZAJĄCZKOWSKI. — Z tymi

wyrobami weszliśmy nawet na tru-

dny rynek amerykański i z powo-
dzeniem konkurujemy z producenta-
mi szwajcarskimi i japońskimi.
W pozostałych wyrobach jest defi-
cyt, zwłaszcza w grupie naczyń sto-

łowych. A jednak staramy się zwię-
kszyć produkcję, rozszerzyć asorty-
ment, ulepszać technologię. W roku

następnym ukażą się na rynku 24

nowe wyroby. We wrześniu na Tar-

gach Poznańskich olbrzymie zainte-
resowanie wywołały różne rodzaje
nożyczek z uchami plastikowymi.
Tradycyjna metoda kucia została za-

stąpiona tworzywem sztucznym for-
mowanym przez wtryskarkę. Dąży
się również do wprowadzenia atra-

kcyjnych opakowań. Dotychczas wy-
roby były w ogóle sprzedawane lu-

Wiele jednak spraw jest niezależ-

nych od przedsiębiorstwa. Ot cho-

ciażby, dostawy blach chromowa-

nych i niklowo-chromowanych po-

chodzących z krajów kapitalistycz-
nych. Zawierane kontrakty nie gwa-

rantują rytmiki dostaw, bo przewi-
dują półroczną tolerancję w reali-

zacji. Surowiec może więc trafić do

zakładu albo w drugim półroczu,
albo w styczniu roku następnego.
A istniejące normatywy zapasów w

żadnym przypadku nie starczą na

pół roku produkcji. Istnieją określo-

ne trudności zaopatrzeniowe. I tak

np.: proces technologiczny wymaga,

aby wszystkie wyroby były kąpane
w „TRI". W pewnym momencie Za-

kłady Chemiczne w Oświęcimiu za-

przestały produkcji tego płynu, nie

uruchamiając wytwarzania substytu-
tu. Produkcja u „Gerlacha" stanęła
na kilka miesięcy.

Nie ma w chwili obecnej sprecy-

zowanego programu, który w sposób
radykalny pozwoliłby poprawić sy-

tuację w zakresie zaopatrzenia w ar-

tykuły produkowane w „Gerlachu".
Zakład zwiększa co prawda produ-
kcję z roku na rok, lecz bazuje na

rezerwach, które już są na wyczer-

paniu. Fabryce potrzebny jest konie-

cznie zabieg odmładzający. Na ten

cel przyznano już sumę 150 min zł.

Budowa nowych hal i wymiana pa-

rku maszynowego znajduje się do-

piero w fazie projektowania. Z za-

mierzonych inwestycji wzniesiono

zaledwie budynek mieszczący wy-

dział produkcji scyzoryków. Ale i ten

po oddaniu do użytku okazał się już
za mały w stosunku do potrzeb. Nie

jest to dobrym znakiem dla dalszych
inwestycji, skoro budując nowe obie-

kty nie bierzemy pod uwagę skali

zamierzeń, którym mają służyć.

Rozbudowa i modernizacja starego
zakładu w Drzewicy jest konieczno-

ścią. Na jej efekty czeka rynek. Lecz

musi być ona przeprowadzana na ta-

ką skalę, jaka wynika nie tylko z

potrzeb bieżących.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

O „REKORDZIE" wszyscy mówią,
bądź piszą z dużą dozą ekscytacji.
Będę się starał jej uniknąć.

W JĘDRZEJOWIE ~

Około flO km od Kielc, w stronę
Krakowa, znajduje się Jędrzejów,
małe miasteczko zamieszkiwane ak-
tualnie przez ok. 15.000 osób. Jest

siedzibą powiatu, do niedawna typo-
wo rolniczego. Szansę rozwoju dla

miasta, dla całej okolicy, upatrywa-
no w przemyśle. Fabryki — oto dro-

ga do zlikwidowania nadwyżki rąk
do pracy, sposób na ożywienie pulsu
podupadającego miasteczka i

Wywalczono w końcu zgodę na lo-

kalizację dużych zakładów, które

podjęło się wybudować w Jędrzejo-
wie łódzkie Zjednoczenie Przemysłu
Dziewiarskiego i Pończoszniczego.
Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego
„REKORD" przekazano do eksplo-
atacji 1 października 1971 roku. Ter-
min dojścia do pełnej zdolności pro-
dukcyjnej ustalono na 31 grudnia
1973 roku.

Odwiedzam zakłady 9 listopada br.
i stwierdzam: brakuje 254 pracow-
ników (ok. 10 proc.) . Dowiaduję się
także, że w sąsiednich Zakładach

Mechanicznych brakuje też ok. 10

proc. załogi, że kłopoty kadrowe ma-

ją również Jędrzejowskie Zakłady
Budowlane, a także inne, mniejsze
przedsiębiorstwa.

Gdy zakład ruszał — zatrudnienie

wynosiło 1839 osób. W 1972 roku 2590

pracowników. Na początku 1973 roku
— 2602, czyli przekroczono plan za-

trudnienia o 2 etaty. Ale już w II
kwartale spadło zatrudnienie do 2547
osób, w III kwartale do 2441 osób.

'— Obecnie — relacjonuje kierow-
niczka działu kadr, STANISŁAWA
WYDRYCH — na dzień 9 listopada '

stan załogi wynosi 2346 osób. Uff...
dziś jest piątek, może już w tym ty-
godniu nikt nie odejdzie...

Łatwo się po tej wypowiedzi zo-

rientować, że jednym z najistotniej-
szych problemów „REKORDU" jest
załoga. Jej mała stabilizacja — oto

jeden z głównych powodów (wytłu-
maczeń?) niepowodzeń zakładu.

Przyjrzyjmy się tym sprawom bli-

żej. Notuję niektóre wypowiedzi:
— 1901 pracowników, czyli ok. 80

proc. to kobiety, z reguły . bardzo
młode i ciągle mają kłopoty rodzin-
no-domowe. Wychodzą za mąż i za-

przestają pracy, bądź wyjeżdżają po-
za powiat. Do nas przyjeżdżają
chłopcy aż ze Śląska, z Huty im. Le-
nina... porywają dziewczęta.

— Młodzież traktuje pracę mało

poważnie. Jeszcze są nd utrzymaniu
rodziców i nie odczuwają potrzeby
pieniądza. Pracują tylko na swoje
fatałaszki. Nie zależy im za bardzo
na wysokich zarobkach, normy trak-

tują z ironią. Są mało wydajne i

blokują tylko stanowiska pracy.
— Dojeżdźcl'"i ókoHifenDfcfe ti^śt

1089 pracowników, czyli prawie po-
łowa załogi. Ci ludzie nie przywykli
do pracy w fabryce. Obserwujemy,
że po kilku dniach dziewczyny uczą
się palić papierosy po to tylko, by
wyjść do palarni i pogadać, postać.
Dziewczęta są przyzwyczajone do ru-

chu i prawdziwą męką jest siedze-
nie w szwalni przez osiem godzin!

— Gdy w młodym małżeństwie

pojawią się dzieci, to młoda matka
musi porzucić pracę. Nie można w

Jędrzejowie znaleźć pomocy do dzie-
ci — rynek pracy jest wyeksploato-
wany. Płaci się opiekunkom po 800
—1200 złotych miesięcznie, a więc
tak jak w Warszawie...

— Te kobiety ze wsi, które ciągłe
przyjmujemy, mają ręce spękane,
spracowane: szorstkie. A to ma ka-

pitalne znaczenie w pracy w naszym
zakładzie — rwą cieniutkie nici, za-

haczają o koronki... stąd tyle braków.
— Gdy przyjdą żniwa, to w ,RE-

KORDZIE" absencja przekracza
wszelkie dopuszczalne granice. A je-
śli nawet przyjdą do zakładu na dru-

gą zmianę, to wiemy, że są już po-
rządnie zmęczeni pracą od świtu na

roli. Część pracowników znalazła je-
szcze inną możliwość: poszli do pra-

cy sezonowej (4—5 miesięcy jesien-
no-zimowych) w Zakładach Drobiar-
skich w Jędrzejowie... mając w ten

sposób rozwiązaną kwestię żniw.
— Część kobiet, które chcą i mu-

szą zarobić dużo, szuka pracy lepiej
płatnej — przenoszą się do Fabryki
Kotłów w Sędziszowie i podejmują
pracę jako suwnicowe.

— Czy można się dziwić? — mówi
mi Maria M, moja przygodna znajo-
ma z autobusu na trasie Kielce —Ję -

drzejów. — Moim zdaniem nie pomo-
gą „REKORDOWI" żadne ulotki za-

chęcające do pracy, które rozwiesza

się u sołtysów, w gminnych radach

narodowych itd. Co ten zakład może
dać pracownikom? Czym zachęcić?
Nie ma „REKORD" ani jednego au-

tobusu do przewozu pracowników;
każdy musi na własną rękę tłoczyć
się w PKS-ach. Nie ma żłobka przy-
zakładowego, ani przedszkola. Mło-
de mężatki przyciągnęłaby możli-
wość ulokowania malucha w przed-
szkolu czy żtobku. A mieszkania?
Oddano jeden „blok awaryjny" z 30

mieszkaniami, oczywiście dla „śmie-
tanki" zakładowej. A myśli pan, że

urządzono w .REKORDZIE" stołów-

kę? Gdzie tam — jedzą ludzie kieł-

basę, salceson czy kaszankę i popija-
ją wodą sodową — i dziwią się po-
tem, że dużo ludzi ma zaburzenia

żołądkowe i wielka jest absencja. No
niech pan pomyśli, czy taki zakład
może przyciągać?...

ZAŁOGA...

Odeszło więc łącznie, blisko 1400

pracowników od czasu uruchomienia
zakładu. Ci, którzy na ich miejsce
przyszli, są oczywiście znów surowi,
bez doświadczenia.

FALSTART
REKORDU"

Kierownictwo fabryki w sytuacji
chronicznego braku pracowników
przymykało nieco oczy zarówno na

kwalifikacje nowo przyjmowanych,
jak i na dyscyplinę już pracujących.
Efekt tego „dobrodusznego" podej-
ścia był wręcz odwrotny do zamie-

rzonego — musiano w 1972 roku
zwolnić (m.in. za kradzieże i inne

wykroczenia dyscyplinarne) — 34 o-

soby,aw1973r. — 30osób.

Nadużywano zaufania lekarzy —

wyłudzając zwolnienia. Zdarzyło się
nawet, że koledzy odwiedziwszy cho-

rego, któremu zalecono leżeć w łóż-

ku, dowiedzieli się, że wyjechał on

przed chwilą na 3-dniowe weselisko
do rodziny...

Ten liberalizm miał, rzecz jasna,
wpływ na wydajność pracy, na ja-
kość itd. Niewykonywanie planów
powodowało utratę premii, a to z ko-
lei zniechęcało nawet najlepszych
pracowników, którzy po cierpliwym
czekaniu na sukces zakładu przez
kwartał, rok, dwa lata, w końcu
mówili: „szanowanie".

Nie można nie postawić pytania:
dlaczego nie pomyślano o tym zanim

ruszyły maszyny, a nawet wcześniej
— gdy wybierano lokalizację?

Trzeba sobie szczerze powiedzieć
— w „REKORDZIE" i Jędrzejowie
zlekceważono sprawę starannego
przygotowania kadr i rzetelnego
zorganizowania załogi dla nowo-

czesnego zakładu. Jeszcze raz boleś-
nie dała znać o sobie stara prawda,
że o wynikach każdego przedsię-
wzięcia decyduje tzw. „czynnik ludz-
ki".

Oczywiste, że jest sensowne sta-

wianie fabryk tam, gdzie sporo jest
chętnych do podjęcia pracy. Potwier-
dzenia tej tezy nie trzeba szukać da-
leko — w Starej Górze, w powiecie
koneckim (100 Inn od Jędrzejowa)
uruchomiono w barakach po zam-

kniętej kopalni rudy żelaza wydział
konfekcji. Kadrę dla tej filii „RE-
KORDU" szkolono już w 1970 roku,
czerpiąc środki z funduszu interwen-

cyjnego WRN. Pracuje tam ok. 400
osób i nikt nie zamierza odchodzić.

Fluktuacja jest minimalna — bo-
wiem faktycznie istniała na tym te-

renie rezerwa rąk do pracy.

A w Jędrzejowie? Cóż, zwyciężyła
teza: jakoś to .się ułoży. .Miasto było
kompletnie nieprzygotowane — do
dziś nie ma w Jędrzejowie ani jed-
nego żłobka^ Funkcjonują zaledwie

cztery przedszkola. Był jeszcze kilka
lat temu hotel miejski IV kategorii
— ale się zawalił. O wybudowaniu
hotelu robotniczego nie pomyślano,
ani się nie myśli. O głodzie mieszka-

niowym nawet nie warto wspomi-
nać...

Ojcowie miasta mają na swoją ob-

ronę następujący argument: zakład

zaprojektowany był na 1600-osobo-

wą załogę. Potem zmieniono pro-
jekt..

Resort z kolei nie przewidział fun-

duszy na zorganizowanie przez „RE-
KORD" dowozu pracowników wy-

chodząc z założenia, że tam się tego
typu zakłady buduje, gdzie są nad-

wyżki rąk do pracy... pod nosem.

Nie jest to przekonywające sta-

nowisko, a jfeszcze mniej zrozumiałe

są decyzje zjednoczenia i resortu

„przesuwania" w programie inwesty-
cyjnym takich oozycji socjalno-by-
towych, jak choćby wspomniana sto-

łówka, żłobek, przedszkole.
W okresie projektowania i budowy

„REKORDU" na rynku odczuwało

się olbrzymi popyt na: męskie koszu-
le non-iron, biustonosze i elastyczne
rękawiczki damskie. Zrezygnowano
najpierw z koszul. Potem zmieniła

się moda na rękawiczki, nie chciały
panie kupować po 75 zł „rękawiczek
plastikowych" — „REKORD" miał
ich produkować milion par! Nie „wy-
szły" biustonosze — handel wolał

je kupować w małych zakładzikach

drobnej wytwórczości.

Zaczęło się robić „ciepło"! „RE-
KORD" wychodzi z propozycją pro-
dukowania damskich koszulek noc-

nych — widziałem: sięgały kostek.
Handel orzekł: niemodne. Może więc
halki? Akurat w skleoach pokazują
się w dużej ilości „trafiające w gust"
NRD-owskie haleczki. „REKORD"
proponuje znów nocne koszulki od-

słaniające całkowicie... biodra. Han-
del: za śmiałe!

Zaczęło się robić „gorąco"! Koniec
roku 1972 — handel nie znajduje
zbytu na biustonosze. Nareszcie tro-

chę oddechu — produkują rękawicz-
ki bawełniane (w cenie 27 zł), na któ-
re reflektuje przemysł precyzyjny i

elektroniczny. „REKORD" zaczyna
podejmować się produkcji doraźnej.
Przyjmuje każde zamówienie. Pro-

dujnije krótkie serie — po 3000 sztuk

(na kilkanaście milionów kobiet w

Polsce).
To ciągłe przestawianie maszyn na

inną produkcję i przyuczanie załogi
do pracy przy czymś nowym odbija
się fatalnie na wydajności, rytmicz-
ności, jakości.»

Początek roku 1973 — plan pro-
dukcji obejmuje ponad 120 różnego
rodzaju symboli: figi, koszule nocne,

halki, sukienki, podomki, kasaki,
majtki niemowlęce, fartuszki niemo-

wlęce, itd. itd. Zaświtała nadzieja
— „pójdą" kostiumy kąpielowe. Han-
del orzeka: za śmiałe! Zresztą zrobiło

się już nagle po seaonie — paki ko-
stiumów wędrują do magazynu fab-
rycznego.

„REKORD" przestaje ufać han-
dlowcom — ładują towar w samo-

chody i jadą sami handlować do Bia-

łegostoku przed dożynkami. Sprzeda-
ją tam wyroby o wartości 12,5 min

złotych.
Ale decydujące znaczenie ma nie-

ufność handlu wobec producenta da-

jącego wyroby niskiej jakości i w

dodatku nieterminowo!

Załoga coraz bardziej krzywo pa-
trzy. że owoce jej pracy idą „na ma-

gazyn". To irytuje — są też klienta-
mi w klepach. Obliczono, że w maga-
zynach leżą już towary o wartości

ponad 40 milionów złotych. Przesta-
no śnić o premiach!

Następują zmiany personalne...
Jędrzejowska inwestycja pochło-

nęła 216 ipln złotych. Sprowadzono
maszyny osnowowe z NRD, NRF i

Japonii; kupiono maszyny farbiar-
skie w Holandii i NRF; zainstalo-
wano urządzenia dla szwalni z NRD
i Japonii. Przemysł krajowy też

sporo maszyn dostarczył. Nikt nie
twierdzi, że są te maszyny złel

Surowcem jest dzianina simplexo-
wa (spodenki, kostiumy), raszlowa

(figi, halki), osnowowa gładka (wszy-
stko z niej można zrobić) oraz dzia-
nina drukowana — można „druko-
wać" jakie się tylko chce wzory. Su-
rowiec częściowo sprowadzany był z

zagranicy. Nikt do dostawców dzia-

niny nie miał pretensji. Nie zgłasza-
no zastrzeżeń również do producen-
tów dodatków — łódzkich ..LENTY"
i „FAKO"...

Ustaliwszy to, można więc stwier-
dzić: kolekcja wyrobów „REKOR-
DU" m.in. na I półrocze 1973 roku
nie trafiła w zapotrzebowanie rynku
— stąd kłopoty.

„REKORD" w 76,2 proc. wykonuje
plan operatywny (ilość prod. ogó-
łem) I półrocza 1973; w 71,5 proc.
plan techn.-ekonomiczny. Wyko-
nanie planu wartości produkcji to-

warowej w cenach zbytu: plan —

451 min zł, realizacja — 395,3 min

zł, czyli 70,3 proc.

Przedłużam nieco relację — ale

przypadek „ REKORDU" nie jest
sprawą dotyczącą samego Jedrzejo-

. wa. nąjbBższej okolicy. Fabryka
pochłonęła znaczne środki, zawiod-
ła oczekiwania i opinia publiczna
ma prawo wiedzieć, jak to się stało,
czy są szanse wyjścia z impasu. Po-
nadto przypadek „REKORDU" po-
winien być — moim zdaniem —

szczegółowo przeanalizowany orzez

aktualnych i przyszłych projektan-
tów i inwestorów...

Od sierpnia 1973 roku stanowisko

dyrektora przejmuje mgr WŁADY-
SŁAW ARSKI. Przeszedł dobrą
„szkołę" w tzw. „terenach zielonych"
— pracował w zakładach „KARO"
w Siedlcach.

DRUGI BIEG...

Wnioskuję z zachowania dyr. W.

ARSKIEGO, że nie chce mówić o

poprzednikach. Stwierdza lakonicz-
nie: trzeba wszystko przeanalizować
— musi być wyjście z impasu. O-

czywiście sukces nie przyjdzie od
razu... ale sądzę, że osiągniemy pod-
stawowe wskaźniki dochodzenia do

pełnej zdolności produkcyjnej, że w

1974 roku „REKORD" zejdzie z czar-

nej tapety.
Zareagowałem spontanicznie: nie

wierzę!
Dyr. W;ARSKI: Dziś wysłaliSmy

do Węgier wagon — ISO tys. sztuk,
jutro wysyłamy do ZSRR — 100 tys.
sztuk naszych wyrobów. W przysz-
łym tygodniu (czekamy tylko na

kontener) wysyłamy do USA około
4000 tuzinów. To są fakty. W 1972
roku „REKORD" nie sprzedał nic
za granicę. W II kwartale 1973 roku
— 2,4 tys. sztuk wyeksportowano, w

III kwartale (przy produkcji ekspor-
towej tylko w 2 miesiącach) daliśmy
na eksport 338 tys. szt:, w TV kwar-
tale wyeksportujemy — 1049 tys.
sztuk. W październiku wysłaliSmy
już 256 tys. sztuk!

Młody dyrektor handlowy „ściąg-
nięty" przed kilkoma dniami z łódz-

kiej „FEMINY", mgr ZBIGNIEW
KUCHARSKI stwierdza:

— Na ostatnich Targach Jesien-

nych w Poznaniu zaoferowaliśmy
kolekcję wyrobów o wartości 29 min

złotych (w cenach produkcyjnych) na

I półrocze 1974 roku. Tyle możemy
zrobić dla rynku. Właściwie już po
1,5 dnia mogliśmy wracać — chęt-
nych było sporo... po zbilansowaniu
zamówień okazało się, że handel go-
tów jest kupić naszych wyrobów za

.4 1 min zł. Sprzedaliśmy produkcję
0 wartości 31 min złotych, czyli na-

wet ponad szacowane możliwości.
Tak więc I półrocze 1974 roku mamy
obłożone zamówieniami! Takie są
fakty...

Przyznaję, były to szokujące wia-
domości — jak doszło do tego?

Zaczęliśmy od poszukiwania miej-
sca dla siebie — obecnie specjalizu-
jemy się w bieliźnie damskiej i... ek-

sporcie. Dlaczego np. nie robić

„wściekłych druków", które modne

są na rynku amerykańskim? O-
pracowano 6 rodzajów „boxer short"
1 „boxer-shirt". Textilimpex zapalił

się do pośredniczenia. Wysłano par-
tię pilotową: Załoga ożywiła się
(premia eksportowa)... W ostatnią
niedzielę wszyscy pracownicy ad-

ministracji w czynie społecznym
pakowali towar do USA, również
B listopada wieczorem. Załoga wie

już, że „REKORD" przyjął uuże za-

mówienie na IV kwartał na eksport
do USA — 600 tys. sztuk wyrobów.

Sprowadzono fachowców z NRF,
dyrektor obiecał ruszyć fundusz 0,5
— remont maszyn farbiarskich wy-
konano nie w J6, ale w &dni. Wypla-,
cono od ręki 15.Q00 złotych. A w ogó-
le we wrześniu wzrosła średnia pła-
ca na 1 zatrudnionego o 100 złotych
w porównaniu z sierpniem. W paź-
dzierniku dwie najlepsze szwaczki

zarobiły po 4300 złotych.
— Ale postawiliśmy sprawę jasno

— mówi dyr. W. Arski — na sukces

pracujemy wszyscy. Na wydziałach
ustawiliśmy manekiny, na których
prezentujemy całej załodze źle wy-
konywane wyroby z podaniem naz-

wiska „twórcy". Okazał się ten spo-
sób skuteczny: interwencje, płacze...
I tłumaczy się kobietom, że „RE-
KORD" musi przede wszystkim pod-
nieść jakość.

W procencie ilości wyrobów re-

klamacje przedstawiały się nastę-
pująco: I kw. — 3,5 proc., II kw. —

2,8 proc., a w III kw. — 1,8 proc.
Uwierzono, że na posiadanych ma-

szynach można robić dobrze, choć
o zejściu z reklamacjami do ok.

0,3 proc. nie można na razie marzyć!
Powiedziano mi w Jędrzejowie:

gdy ostatniego sierpnia informowa-
no przy bramie wyjściowej, że plan
miesiąca został wykonany po raz

pierwszy w historii zakładu, to

dziewczęta się popłakały...
— Tylko własną pracą — mówi

W.ARSKI — możemy poprawić re-

putację A dobrze pracować może

tylko ten, kto ma odpowiednie kwa-

lifikacje. Byli tacy, którzy nie po-
trafili odczytywać prawidłowo do-

kumentacji — 140 osób przeszkala-
my aktualnie na kursie zakładowym.
26 osób uzupełnia wyższe wykształ-
cenie, 109 — średnie, 52 — podsta-
wowe, 245 osób kształcimy w przy-
zakładowej szkole zasadniczej. U-

prosiliśmy kuratora, bu zgodził się
na utworzenie już' we wrześniu

trzeciej, dodatkowej I ktasy~.

Mamy teraz 5 klas io przyzakłado-
wej szkole — mówi z-ca dyr. d/s

osobowych, STEFAN KOCEL. — W

lutym 1974 roku przejdzie do pro-
dukcji 60 dziewcząt. Damy je prze-
de wszystkim na uzupełnienie taśm.
Od 1 lutego chcemy zwerbować na-

stępne dwie klasy. Dbamy o mło-
dzież — jeżdżą na obozy do Kołob-

rzegu, Świnoujścia, Golejowa, do te-

atru do Krakowa, na „Hubala" do
kina. Uruchomiony został klub
ZMS-u „DROKER".

— Zwolnionych raz — mówi STA-
NISŁAWA WYDRYCH — nie przyj-
mujemy powtórnie. Trudno, inaczej
nie poradzimy sobie.

W kiosku zakładowym sprzedaje
się na razir gotowe już kanapki. Mó-

wią mi: na wiosnę 1974 roku powin-
na stanąć stołówka na 700 obiadów

(głos z boku: są tylko słupy — nie

będzie gotowa!). W grudniu 1973 ro-

ku powinno ruszyć przedszkole na

120 miejsc (głos: nie będzie). W 1974
roku przekazany ma być zakładowy
żłobek na 80 miejsc. Ale już teraz

ok. 200 osób chce z niego korzystać
— są kłótnie „na zapas", trzeba by-
łoby od razu postawić drugi...

Nie będzie łatwo wyprostować
pierwotne błędy. Ale trzeba sy-
stematycznie dążyć do rozwiązywa-
nia najważniejszych problemów.

Okazuje się, że w wielu dziedzi-
nach jest to możliwe. Choćby w go-
spodarce materiałowej — w II kwar-
tale wykorzystanie surowca — 60.2

proc., w III kwartale — 64,6 proc.
Te kilka procent to oszczędność ok.
1600 kg materiałów miesięcznie, pra-
wie milion złotych.

Wzornictwo? Dlaczego nasze panie
mają nosić bieliznę tylko w różo-

wych, niebieskich i innych oklepa-
nych kolorach? Produkują w „RE-
KORDZIE" już w kolorach złotym,
pomarańczowych, zielonych, inten-

sywnych niebieskich itd.

Wyzyskiwanie czasu nominalnego
pracy: I półrocze — nieprzepraco-
wane godziny — 29,2 proc., wrzesień
— 23,4 proc.

Jakość: udział I gatunku w lipcu
— 49,5 proc., we Wrześniu — 58,1
proc., w październiku — 72,6 proc.

Cóż, fakty same mówią za siebie.

Dodajmy, przestano się z „RE-
KORDEM" cackać. Na 1974 rok do-
stał wysokie zadania: wzrost o 12,5
proc. ilości wyrobów w stosunku do

przewidywanego wykonania 1973
roku. Wzrost wydajności pracy o 21,8
proc. Udział produkcji eksportowej
— 40 proc., w tym ok. 60 proc. na

rynek amerykański. Na marginesie:
zainteresował się tą produkcją —

przecież wybredny — dyrektor „CEN-
TRUM" Albin Kostrzewski...

Jakie będzie jutro „REKORDU"?

ANDRZEJ NAŁĘCZ-JAWECKI
PS. Poprzedni dyrektor „REKORDU",

objął również dyrektorskie stanowisko
w Fabryce Kotłów w Sędziszowie.
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Powiększa to chłonność organizacji
gospodarczej na innowacje. Zmusza

dyrekcję do stwarzania dogodnych
warunków techniczno-organizacyj-
nych do opracowywania i wdraża-
nia innowacji.

NAGRODY
WYSPECJALIZOWANE

Wśród materiałów .przygotowanych na konferencję
PTE, która odbyła s±ą 25—26 października w Toruniu

pod hasłem „Stymulatory wdrażania innowacji na-

ukowo-technicznych w systemie ekonomiczno-finan-
sowym przedsiębiorstw przemysłowych" znajduje się
również szereg referatów przedstawicieli zjedno-
czeń. W poprzednim numerze „Życia Gospodarcze-
go" opublikowaliśmy artykuł Józefa Pajestki: „Dyna-
mizm innowacyjny", prezentujący podstawowe tezy
zawarte w referacie zgłoszonym na tę konferencję.
Poniżej zamieszczamy artykuł Adama Bazana, dyrek-
tora naczelnego Zjednoczenia „Petrochemia" osnuty
na kanwie jego referatu, który na toruńskiej konfe-
rencji nosił nazwę „Wpływ nowych zasad ekono-
miczno-finansowych jednostek inicjujących na proce-
sy innowacyjne". REDAKOA

ROBLEM procesów innowacyj-
nych i jego rozwiązanie leży
głównie w sferze stosunków pro-

dukcji, na płaszczyźnie zarządzania.
Komu ten dylemat udaje się sku-
tecznie rozwiązać, dostosowując sy-
stem zarządzania do zmieniających
się warunków produkcji, temu uda-

je się osiągać sukcesy prodUkcyjno-
-ekpnomiczne, dobrą sjJtuacjęr. spo-
łeczno-gospodarczą. Próblem ten fest
niezwykle złożony i szeroko uwa-

runkowany, zależny od bardzo- wielu

czynników, ale przede wszystkim od

jakości przyjętych rozwiązań syste-
mowych w zakresie zarządzania, a

szczególnie w zakresie zespołu za-

chęt i przymusu do tworzenia i Wdra-
żania innowacji techniczno-organi-
zacyjnych, przynoszących efekty we

wzroście ilości i jakości prudukcji
w jej ekonomice. Dotyczy to inno-

wacji drobnych i dużych, masowych
i unikalnych, rozwiązań nowych za-

równo w stosunku do stanu dotych-
czasowego, jak i w stosunku do stanu

osiąganego przez innych w skali

światowej.

W nowych zasadach zarządzania w

jednostkach inicjujących główną ro-

lę dynamizującą i stymulującą ini-

cjowanie i wdrażanie innowacji speł-
nia — jak wiadomo — mechanizm
tworzenia i podziału funduszu płac
oraz uzupełniających go funduszy
premiowania i nagradzania, jak rów-
nież system oceny działalności

przedsiębiorstwa i na tym tle kadry
kierowniczej, inżynierów i całych za-

łóg, z wszystkimi tego konsekwen-

cjami materialnymi i moralnymi.

DOCHÓD A INNOWACJE

Dochód (produkcja Sodana) — sta-

nowiący podstawę do wyznaczania
dyspozycyjnego funduszu płac — o -

blicza się w ten sposób, że wartość

sprzedaży wyrobów i usług przed-
siębiorstw przemysłowych W cenach

realizacji, pomniejszoną o podatek o-

brotowy i powiększoną o dopłaty do

cen transakcyjnych i dotacje przed-
miotowe — pomniejsza się o war-

tość zakupów materiałów, wartość

zużytej energii obcej, kwotę spłaty
kredytów bankowych wraz z odset-
kami oraz wartość materialnych u-

sług obcych. Tak więc, by osiąg-
nąć maksymalny dochód i zysk, trze-

ba głównie maksymalizować produk-
cję i minimalizować koszty. Dochód

.z roku na rok musi być większy ód

osiągniętego w roku minionym. Ma-

ksymalizację dochodu przez wzrost

produkcji i obniżkę kosztów można
zaś osiągnąć praktycznie na drodze
tworzenia i wdrażania odpowiednich
innowacj i techniczno-organizacyj -

nych.
Bodźcem dla racjonalizacji i o-

szczędności w gospodarowaniu zaso-

bami ludzkimi jest także daisza moż-
liwość wzrostu płac pracowników w

przypadku niepowiększania lab ob-
niżania zatrudnienia. Tutaj również

istotną rolę odgrywają innowacje te-

chniczne i organizacyjne, które mo-

gą pozwolić na osiąganie większych
efektów przy mniejszym zatrudnie-
niu.

Możliwość wzrostu funduszu płac
oraz podwyższania płac i premii sta-
nowi więc zachętę do wdrożenia in-

nowacji. Zagrożenie, że może wystą-
pić niedobór funduszu płac — zmu-

sza zaś do wdrażania innowacji.
Fundusz płac jest jednak bodźcem

oddziałującym ogólnie na całą za-

łogę, a więc tylko pośrednio i nie-

wystarczająco mocno oddziałującym
na jednostkę, z wyjątkiem członków

wyższego kierownictwa, które jest
odpowiedzialne za zapewnienie płac
całej załodze, za ich wzrost i za do-

bry klimat społeczny w organizacji
gospodarczej. Skłania to dyrekcję
przedsiębiorstwa do poszukiwań i

podejmowania decyzji technicznych,
organizacyjnych i finansowych po-
trzebnych dla opracowywania i
wdrażania innowacji. Skłania i zmu-

sza dyrekcję do podejmowania uza-

sadnionego ryzyka, towarzyszącego
każdemu większemu zamierzeniu.

Wszystko to byłoby jednak niewy-
starczające dla dynamizowania Ini-

cjatywy, opracowywania i szybkie-
go wdrażania nowych rozwiązań,
gdyby obok funduszu płac jako bo-
dźca zbiorowego nie działał odpo-
wiedni system nagród indywidual-
nych za opracowanie i wdrożenie

każdego konkretnego rozwiązania z

osobna. Dlatego też bodźcowe dzia-
łanie funduszu płac jest i musi być
wspomagane przez szereg dodatko-

wych funduszy nagradzania indy-
widualnego. Są to fundusze ustano-

wione w różnym czasie i niezależnie
od siebie odpowiednimi Uchwałami

Rządu. Należą do nich:

0 Nagrody za opracowanie 1 wdroże-
nie projektów racjonalizatorskich i wy-

nalazczych, wypłacane autorom na pod-
Btawle Prawa Wynalazczego.

O Nagrody za opracowanie i wdroże-
nie prac naukowo-badawczych Instytu-
tów, wypłacane pracownikom Instytu-
tów I zakładów wdrażających członkom

zespołów opracowujących i wdrażających
poszczególne tematy. (Uchwała nr 21 RM
z 1972 r. i Zasady Eksperymentu Insty-
tutu Ciężkiej Syntezy Organicznej w

Blachowni).
O Nagrody z Funduszu Postępu Tech-

nicznego za opracowanie i wdrożenie
tematów postępu technicznego, realizo-

wanego bez udziału instytutów. (Rozpo-
rządzenie HM z 1970 r.)

O Nagrody za realizację Inwestycji w

ustalonym cyklu inwestowania. (Uchwa-
łaRMnr130z1972r.).

O Nagrody za osiagnięcia projektowa-
nej zdolności produkcyjnej nowo budo-

wanych instalacji (Uchwala RM nr 132
z 1972 r.).

O Nagrody za osiągnięcie założeń pro-

jektowych, wypłacane pracownikom
biur projektowych (Uchwala RM nr 10
z 1SG9 r.).

Nagrody te mają charakter bodź-
ców materialnego zainteresowania

pracowników i stymulują postęp te-

chniczno-organizacyj ny, osiąganie
konkretnych efektów produkeyjno-
- ekonomicznych. Stanowią one więc
integralną część systemu zachęt za-

wartych w nowych zasadach zarzą-
dzania. Wymagają jednak określone-

go zharmonizowania z podstawowym
systemem zachęt materialnych jed-
nostek inicjujących. Ma to istotne
znaczenie zarówno dla właściwego
oddziaływania bodźcowego nagród,
jak i dla społecznej akceptacji całego
systemu zachęt materialnych funk-

cjonujących w organizacji gospodar-
czej, pracującej według nowych za-

sad zarządzania. Stanu dotychczaso-
wego w tym zakresie nie można u-

znać za zadowalający. Zdarza się bo-

wiem, że za równie efektywne roz-

wiązania uzyskuje się bardzo zróż-
nicowane nagrody, zależnie od ro-

dzaju funduszu, z którego wdroże-
nie jest nagradzane. Zdarza się
również, że za rozwiązanie stosun-
kowo proste, nie wvmagajace wiek-

szego naukowo-technic7nego trudu,
uzyskuje się nagrody na tyle wy-
sokie, że nie skłania to do podej-
mowania tematów bardziej złożo-

nych, wvmagajpcych do ich rozwią-
zania djuższfgo czasu i wiekszego
nakładu pracy. Dotvchczasowe do-
świndc7enia wskazują na koniecz-
ność dokonania zmian na tym od-
cinku. Podjęte już zostah" pewne

prace w tym kierunku. Chodzi o

znalezienie właściwych rozwiązań
systemowych.

ZWIĄZEK Z MECHANIZMEM

Jeżeli się zgodzić, że warunkiem

koniecznym dla wzrostu produkcji i

jej ekonomiki są przede wszystkim
zmiany techniczno-organizacyjne, to

'
ocena skuteczności nowych zasad za-

rządzania i funkcjonowania systemu
zachęt musi być oceną przede wszy-
stkim pod kątem ich zdolności do
tworzenia i wdrażania innowacji te-

chniczno-organizacyjnych. Synte-
tycznym miernikiem tej oceny w

skali całej organizacji gospodar-
czej jest wzrost produkcji sprzeda-
nej, wzrost produkcji dodanej i
wzrost zysku organizacji gospodar-
czej, będących wynikiem wszystkich
wprowadzanych zmian technicznych

i organizacyjnych. Wprawdzie na ra-

chunek dochodu i zysku mają wpływ
również czynniki pozatechniczne i

pozaorganizacyjne (np. koniunktura-
lne waliania cen transakcyjnych w

eksporcie), to jednak o dynamice do-
chodu i zysku mogą i powinny de-

cydować przede wszystkim właśnie

innowacje techniczne i organizacyj-
ne.

Zjednoczenie „Petrochemia" wpro-
wadziło u siebie nowe zasady zarzą-
dzania od 1.1 .1973 r. Za okres pierw-
szych 9 miesięcy br. osiągnięto po-

myślne wyniki produkcyjno-ekono-
mićzne i relacje podstawowych wiel-
kości ekonomicznych. Okres 9 mie-

sięcy pracy na nowej „technologii"
zarządzania jest jednak zbyt krótki
dla jednoznacznej oceny wpływu za-

wartych w nowych zasadach me-

chanizmów, stymulatorów i bodźców
na osiągnięte wyniki. Zjednoczenie
„Petrochemia" i zrzeszone W nim

przedsiębiorstwa również w minio-

nym okresie, w pracy według sta-

rych zasad zarządzania, osiągały
względnie dobre wyniki i należały do

aktywniejszych na polu postępu te-

chnicznego i organizacyjnego. Nie o-

znacza to jednak, że wyniki Zjedno-
czenia wskutek działania nowych za-

sad. zawierających sprawniejsze sty-
mulatory i ostrzejsze bodźce nie by-
łyby, nie są i nie będą jeszcze lepsze.

Jest rzeczą oczywistą, że w krót-
kim okresie 9 miesięcy, obok efek-
tów uzyskiwanych jako wynik ini-

cjatyw i działań podjętych i zrea-

lizowanych w ostatnich miesiącach,
dyskontuje się efekty inicjatyw i

przedsięwzięć z okresów poprzedza-
jących wprowadzenie nowych za-

sad, a przynoszących efekty produk-
cyjne i ekonomiczne doniero obec-
nie. Wynika to z charakteru cięż-
kiego przemysłu rafineryjnego i pe-
trochemicznego, z dużej skali jedno-
stek przemysłowych, gdzie realizacja
zamierzeń wymaga często okresu

dłuższego niż kilka miesięcy. Z tego
też powodu dla oceny zdolności no-

wego systemu zarządzania do sty-
mulowania i wdrażania innowacji
techniczno-organizacyjnych koniecz-

ny jest dłuższy okres.

Jakie są pierwsze obserwacje na

tym polu? Ponieważ współczynnik
korygujący „R" we wzorze służą-
cym do obliczania dyspozycyjnego
funduszu płac ustalany jest jako nie-

zm'enny na okres minimum 3 lat,

zjednoczenie i przedsiębiorstwa do-

konały analizy możliwości osiągania
dynamiki produkcji, dochodu i płac
w ciągu 3 lat, dla każdego rokii roz-

liczeniowego z osobna. W związku
z tym w każdym przedsiębiorstwie
nastąpiła duża aktywizacja poszu-

kiwań możliwości zwiększania dyna-
miki produkcji ~;za pomocą'postępu
techniczno-organizacyjnego. Inicju-
je się go, realizuje i wdraża siłami

własnymi zakładów i we współpracy
z instytutami, biurami projektowy-
mi, wyższymi uczelniami oraz przed-
siębiorstwami bodowlano-montażo-

wymi i remontowymi. W Zjednocze-
niu „Petrochemia" są już dziesiątki
przykładów takich inicjatyw i tema-

tów postępu techniczno-organizacyj-
nego podjętych, realizowanych i

wdrażanych już po przejściu na no-

we zasady zarządzania, a więc nie-

jako pod działaniem zawartych w

nich bodźców zbiorowych i indywi-
dualnych. Niektóre z nich przynoszą

efekty produkcyjno-ekonomiczne już
w br., inne dadzą te efekty w roku

przyszłym, jeszcze inne dopiero w

1975 r., a nawet w latach później-
szych. Innowacje te dotyczą przede
wszystkim postępu technicznego.
Wprowadzono również szereg inno-

wacji w dziedzinie organizacji zarzą-

dzania.

Bliższe zapoznanie się z innowa-

cjami techniczno-organizacyjnymi
wykazuje, że przybierają one różne

formy. Oto najważniejsze z nich:

• Bodowa nowych obiektów produk-
cyjnych opartych na własnej technologii,
Inwestowanych (budowanych 1 finanso-
wanych) w normalnym trybie Inwesty-
cyjnym lub systemem „gospodarczym".

0 Modernizacja procesów I aparatury
Istniejących instalacji produkcyjnych.

0 Intensyfikacja procesów technologi-
cznych przez zmianę Ich prametrów lub
katalizatorów.

0 Harmonizowanie poszczególnych o-

gnlw procesu pod względem Ich zdolno-
ści wytwórczych, przez uzupełnianie nie-

których Instalacji o dodatkowe lub więk-
sze aparaty 1 urządzenia.

| Zmiana surowców, utylizacja odpa-
dów produkcyjnych, ochrona Środowiska
i bezpieczeństwa pracy.

'

0 Zmiany w organizacji produkcji, a

także funkcjonowania komórek organ!-'
zacyjnych.

Działalność na polu Inicjowania,
tworzenia i wdrażania postępu te*

chnicznego i organizacyjnego jest
procesem ciągłym. Niektóre tematy
są wdrażane, inne nie. Jedne z więk-
szym efektem od przewidywanych,
inne z niższym. Jedne wchodzą do

produkcji wcześniej, inne później.
Jedne dają efekty wymierne, inne

niewymierne. Problem jest w dużym
zjednoczeniu trudny nawet do pełnej
ewidencji, a cóż dopiero do ścisłego
planowania. Niemniej jednak, we-

dług bieżących obserwacji, ocenia

się, że po przejściu na nowe zasady
zarządzania nastąpiła znaczna akty-
wizacja przeslębiorstw i zaplecza na-

ukowo-badawczego w kierunku ini<

cjowania oraz przyśpieszania opra-

cowywania i wdrażania nowych roz-

wiązań technicznych i organizacyj
nych. Świadczy o tym wzrost ilościo-

wy inicjatyw, koncepcji, opracowań
i ich wdrożeń.

W znacznym stopniu poprawia się
również efektywność ekonomiczna

podejmowanych i wdrażanych inno-

wacji technicznych. Następuje sto'

pniowy wzrost udziału postępu tech-

niczno-organizacyjnego we wzroście

wartości produkcji i jej ekonomiki,
Jbsteśmy jednak dopiero na progu

oczekiwanego przełomu w tej dzie-

dzinie.

Oblicza się, że w Zjednoczeniu
„Petrochemia" w bieżącym roku na-

stąpi wzrost ilości i wartości pro'
dukcji z tytułu wdrażanego postępu

technicznego z ok. 0,5 mld zl w 1972

r.dook.1,0mldzłw1973r., awięc
o ok. 100 proc. Z drugiej strony eta-

nowi to tylko ok. 2 proc. wartości

całej produkcji Zjednoczenia, a w

. przyroście produkcji sięga 15 proc.

Niezależnie od wpływu nowych
rozwiązań systemowych w sferze za-

rządzania, planowania i finansowa-

nia badań oraz wdrażania postępu

technicznego, ogromny wpływ na

procesy innowacyjne w organiza-
cjach gospodarczych mają i inne

czynniki: wyposażenie w kwalifiko-

waną kadrę, zdolności wykonawcze
dla prowadzenia badań, projektowa-
nia, budowy aparatury i robót bu-

dowlano-montażowych. Zjednoczenie
„Petrochemia" jest stosunkowo do-

brze wyposażone we wszystkie po-

trzebne ogniwa procesu innowacyj-
nego. Posiada trzy własne (branżo-
we) instytuty, dwa ośrodki badaw-

czo-rozwojowe i szereg zakładów

badawczych w przedsiębiorstwach,
dwa biura projektowe („Prosyn-
chem" i „Bipronaft") i kilka zakła-

dów projektowych w przedsiębior-
stwach, warsztaty budowy aparatu-

ry, przedsiębiorstwa budowlano-
- montażowe i remontowe. Te ostat-

nie są jednak w pełni obciążone
pracami inwestycyjnymi i remonto-

wymi. Stąd też coraz wyraźniej sta-

je się widoczne, że dalszy dyna-
mizm procesu innowacyjnego zależy
od powiększenia mocy całego zaple-
cza wykonawczego organizmu go-

spodarczego. Bez mocy wykonaw-
czych nie materializują się bowiem

żadne idee i opracowania.

FC DZIAŁALNOŚCI PTE

KLUB JEDNOSTEK

INICJUJĄCYCH
Parametryczne ustalanie fundu-

szu płac w jednostkach, inicjują-
cych stanowi „clou" całegp howego
systemu planowania i zarządzania.
Pełne uzależnienie wielkości fun-
duszu płac od rzeczywistych wy-

pracowanych efektów ekonomicz-

nych położyło kres ukrywaniu re-

zerw i „ustawianiu" mierników

oceny przedsiębiorstwa pód dyrek-
tywny plan roku przyszłegof Takie
stanowisko zaprezentowali na paź-
dziernikowym spotkaniu Klubu
Jednostek Inicjujących: KRZYSZ-
TOF GÓRSKI z Ministerstwa Pra-

cy, Płac i Spraw Socjalnych oraz

TADEUSZ DOBOSZ ze Zjednocze-
nia Przemysłu Lotniczego i Silniko*-

wego.

Natomiast spotkąnie listopadowe
poświęcone było „ specyfice zew-

nętrznych powiązań organizacyjno-
gospodarczych w Kombinacie Tech-
niki Świetlnej „Połam" ty nowym

systemie". Referat wygłosił MA-

RIAN SZCZĘŚNIAK. Przedstawi-
ciel „Połam" mówił głównie o sto-

sunkach z centralnymi jednostkami
— Ministerstwem Przemysłu Ma-

szynowego, GUS-em, NBP. Drugi
temat, wygłoszony przez ANDRZE-
JA CICHOWICZA z PZL-u doty-
czył „wewnątrzzakładowego rozra-

chunku gospodarczego w świetle

nowych zasad". Rozrachunek —

zdaniem referenta — stał się na-

rzędziem prawidłowego rozdziału
środków produkcyjnych zarówno

między poszczególnymi przedsię-
biorstwami, jak i wewnątrz zakła-
dów. A. Ch.

W KIERUNKU INTEGRACJI
Z PRAWNIKAMI

Współpraca prawników 1 ekono-
mistów jest ze wszech miar pożą-
dana. Takie stanowisko reprezento-
wali uczestnicy spotkania Prezy-
diów ZG i Zarządów Oddziałów
Warszawskich Zrzeszenia Prawni-
ków Polskich i Polskiego Towa-

rzystwa Ekonomicznego,' któremu

przewodniczyli prof. dr Adam Ło-

patka i prof. dr Józef Pajestka.
Współdziałanie obu organizacji

będzie dotyczyło:
— zagadnień teoretycznych obję-

tych wspólnym tytułem „Prawo
a ekonomia",

— problematyki funkcjonowania
gospodarki narodowej, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem nowych
rozwiązań planowania i zarzą-

dzania,
— ekonomiki 1 jakości postępu

technicznego,
— szkolenia i doskonalenia kadr,
— organów prasowych obu organi-

zacji.
Ustalono wspólnie, że należy u-

możliwić szersze uczestnictwo rad-
ców prawnych i innych osób o

wykształceniu prawniczym zatrud-

nionych w gospodarce narodowej w

pracy PTE głównie na szczeblu kół

zakładowych bądź w
' formie ich

członkostwa w kołach zakładowych
lub uczestnictwa w1 pracach.

M.M.

FRONTEM DO STUDENTA

Gospodarka potrzebuje coraz wię-
cej wysokokwalifikowanych kadr

ekonomicznych. Zapotrzebowanie to

pokrywane jest głównie przez wyż-
sze uczelnie ekonomiczne, które

prowadzą system studiów stacjo-
narnych, wieczorowych i zaocznych.
Mimo tak rozwiniętego systemu na-

uczania, ekonomistów jest wciąż
za mało, a ci, którzy kończą stu-

dia nie są należycie przygotowani
do wykonywania zawodu.

Dystans między praktyką a te-

orią jest ogromny. Aby temu zapo-

biec, Oddział Warszawski PTE wy-

stąpił z inicjatywą nawiązania
współpracy z Socjalistycznym
Związkiem Studentów Polskich.

Współdziałanie obu organizacji ob-

jęłoby zarówno słuchaczy studiów
dla pracujących, jak 'i studentów

stacjonarnych. Chodzi tu zwłaszcza
o studentów ostatnich lat, w okre-
sie kiedy zaczynają pisać prace dy-
plomowe (studia zawodowe) i ma-

gisterskie. PTE poprzez swoje koła

działające w zakładach pracy mo-

głoby sugerować temat pracy, u-

łatwiać zbieranie materiałów źród-

łowych, opiekować się studentem
w okresie praktyk. Koła zakładowe
PTE powinny jak najwcześniej
nawiązywać współpracę ze studen-
tem stypendystą, tak aby ten po

rozpoczęciu pracy był zorientowa-

ny w sprawach przedsiębiorstwa,
jego organizacji, specyfice produk-
cji itp. W ten sposób, absolwent

uczelni, podejmując pracę, byłby
już pełnowartościowym pracowni-
kiem.

Innym zagadnieniem, które zna-

lazło się w kręgu zainteresowań
obu organizacji, jest problem kół

naukowych działających na uczel-
niach. W wielu przypadkach przy-

gotowywane tematy są po prostu
„sztuką dla sztuki". • A przecież
właśnie członkowie Kół należą do

najzdolniejszych i najaktywniej-
szych stu.dentAw na uczelniach i
oni powinni stać się przede wszy-
stkim aktywnymi działaczami PTE.

A.Ch.

ORZECZNICTWO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
MATERIALNA

CZŁONKÓW ZARZĄDU
I GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO
SPÓŁDZIELNI

Czesław S. był prezesem ta-

rządu spółdzielni, zaś Jan P. jej
głównym księgowym.

Po ujawnieniu, że w magazy-
nie spółdzielni powstał niedobór,
który biegły ustalił na 173 005 zł,
spółdzielnia wystąpiła na drogę
sądową m. in. przeciwko wyżej
wymienionym, żądając zasądzenia
także od nich wyrównania pow-

stałej szkody.
Sąd Wojewódzki uznał, że rów-

nież Czesław S. jako b. prezes

orąz Jan R. jako główny księ-
gowy ponoszą odpowiedzialność
majątkową z tym, że zasądził od
nich jedynie po 10.261,32 zł.

Od wyroku Sądu Wojewódzkie-
go Czesław S. i Jan R. wnieśli

rewizję. Pierwszy z nięh zarzu-

cił mi in. niewzięcie pod uwagę
przez Sąd Wojewódzki, że nad-
zór nad magazynem należał do

kompetencji wiceprezesa zarządu
do spraw handlowych, jak też

przepisu art. 473 kodeksu zobo-

wiązań, w myśl którego roszczeń
do pracowników nie można do-
chodzić skutecznie po upływie ro-

ku od dnia zakończenia stosunku

pracy. Natomiast Jan R. podkre-
ślił w rewizji, że nie miał do-

statecznego przygotowania do

pełnienia funkcji głównego księ-
gowego oraz, że meldował o o-

późnieniach w dokumentacji ma-

gazynowej.
Sąd Najwyższy wyrokiem z

dnia 13 marca 1973 r. nr I PR
427/72 oddalił obie rewizje, wy-

powiadając m. in. następujący
pogląd prawny:

1. Dokonanie przez członków

zarządu spółdzielni podziału
funkcji nie uwalnia samo przez
się żadnego z tych członków od

odpowiedzialności za sferę dzia-
łania innego członka, lecz może

tylko — stosownie do okolicz-
ności — uzasadniać częściową je-
go ekskułnację.

2. Jeżeli szkoda jest rezultatem
naruszenia nie tylko obowiązków
wynikających z umowy o pracę,
ale także obowiązków członka za-

rządu spółdzielni, to w takim wy-
padku odpowiedzialność kształtu-

je się na podstawie art. 51 usta-

wy o spółdzielniach i ich związ-
kach , roszczenie zaś oparte na

tej podstawie prawnej ulega 10-
-Ietniemu przedawnieniu, licząc
od dnia, w którym powstała szko-
da.

3. Pracownik, który podejmuje
sie obowiązków wymagających
wiadomości specjalnych, tym sa-

mym składa zapewnienie wobec
zakładu pracy, że podoła przyję-
tym na siebie obowiązkom.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy
zaznaczył m in.:

„Zarzut naruszenia prawa ma-

terialnego sprowadza -się do

twierdzenia, że w sprawie błęd-
nie nie zostPł zastosowany prze-

pis art. 473 k.z ., utrzymany
w mocy d!a stosunków pracy

przez art. XII § 2 pkt 2 przep.

wprow. k. c W związku z tym
należy zauważyć, że art. 473 k. z .

rzeczywiście stosuje się do rosz-

czeń pnółdzielni ze stosunku pra-
cy. Odnosi sie on m. in. do rosz-

czeń soółdzielni o odszkodowanie
za szkody wyrządzone przez
członka przy wykonywaniu pra-

cy w ramach spółdzielczego sto-

sunku oracy.(..) Niezależnie jed-
nak od tego, jeżeli szkoda jest
rezultatem naruszenia nie tylko
obowiązków wynikających z u-

mowv o prace, ale także obo-

wiązków członka zarządu spół-
dzielni. to w takim wypadku od-

powiedzialność kształtuje się na

podstawie art 51 ustawy o spół-
dzielniach i ich zwiazkach. rosz-

czenie zaś oparte na tej podstawie
prawnej ulefa 10-letniemu prze-

dawnieniu, licząc od dnia. w któ-

rym powstała szkoda (art. 105

p.o.p.c.)
Nietrafne są także zarzuty

zmierzające do wykazania, że

nrzypisanie skarżącemu zanied-
bań w pracy, które pozostają w

normalnym związku przyczyno-

wym 7e szkoda ujawnioną w ma-

gazynie, nie znpiduje potwierdze-
nia w materiale dowodowym.
Faktem ipst bowiem, że już w

marcu 1964 r pozwany wiedział
o konieczności '.wolni en i a z pracy
mapazvniera G. i przez szereg
mies'ecv te"o nie vc7vnił. Nie wy-
kazał też. abv oodiął w tvm kie-
runku starania w urzedz>'e za-

trudnienia badż poszukiwał kan-
dvdf>ła na mpnazyniera w inny
snosób, no. za pośrednictwem

- prasv. Pozwpny zdawał sobie
sorawe z faktu, że magazynier
korrvs+a z urlopów wvpoczynko-
wvch. i że n'eraz przebywa służ-
bowo poza miejscem pracy, a ma-

ps>zvn w tym czasie jest czynny.
Aby temu zapobiec. nodn!sano z

J. umowę o wsnólnej odpowie-
dzialności za magazyn wraz z G..
ale nie powierzono jej mienia i

dlatego umowa ta nie miała żad-

nego zna rżenia nrawneeo. Pozwa-

ny — jako Drezes zar/Pdu spół-
dzielni — choć wiedział, że są
okrpsv, w których maeazyn nro-

wadzi osoba matprialnie nieodpo-
wiedzialna za mienie, i że prze-

kazywanie masaży nu odbywa się
bez remanentów, praktycznie nic
nie uczynił, sbw temu stanowi
rzeczv zaradzić. Takie postępowa-
nie trafnle zqstało ocenione przez
Sad Wojewódzki negatvwnle.
Bezczynność pozwanego równana

się tolerowaniu niewłaściwego
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sposobu prowadzenia magazynu
i w konsekwencji doprowadziła
do szkody.

Skarżący nie może bronić się
też tym, że nadzór nad magazy-
nem należał do kompetencji wi-

ceprezesa zarządu do sprąw han-

dlu, Dokonanie bowiem przez
członków zarządu spółdzielni po-
działu funkcji nie uwalnia samo

przez się żadnego z nich od od-

powiedzialności za sferę działania

innegó członka, lecz może tylko
— stosownie do okoliczności —

uzasadniać częściową jego ekskul-

pację.( ...)

Nie jest też uzasadniona rewi-

zja pozwanego H. i

Nie może on skutecznie bronić

się tym, że nie miał dostatecz-

nego przygotowania do pełnienia
funkcji głównego księgowego. Po

pierwsze, ma on za sobą prak-
tykę w księgowości i przeszedł
odpowiedni kurs. • Nigdy też nie

podnosił zastrzeżeń, że powierzo-
ne mu obowiązki przekraczają
jego możliwości. Po drugie, jak
to już ' wielokrotnie podkreślał
Sąd Najwyższy, pracownik, który
podejmuje się obowiązków wy-

magających wiadomości specjal-
nych, tym samym składa zapew-
nienie wobec zakładu pracy, że

przyjętym na siebie obowiązkom
podoła. Pozwany być może nie

był wysoko kwalifikowanym
księgowym, ale jeżeli w związku
z tym nie wywiązał się należy-
cie ze swych obowiązków, to za

to musi ponieść majątkową od-

powiedzialność.

Pozwany rzeczywiście meldo-
wał o opóźnieniach w dokumen-

tacji magazynowej; ale to nie wy-

czerpuje zakresu jego obowiąz-
ków. Jak to trafnie, bo zgodnie
z wynikami postępowania dowo-

dowego, ustalił Sąd I instancji,
skarżący jako główny księgowy
tolerował taki stan, w którym
dokumentacja przychodziła z

dwuletnim opóźnieniem, a w cza-

sie urlopu wypoczynkowego oraz

w okresie nieobecności magazy-
niera zastępowały go inne osoby,
które nie były odpowiedzialne za

mienie Spółdzielni. Zaniedbania

głównego księgowego w tym za-

kresie są ewidentne i pozostają
w normalnym związku przyczy-

nowym ze szkodą. On również
nie dopilnował, aby powierzono
J. mieriie Spółdzielni, dopuszcza-
jąc do tego, że podpisana przez
nią umowa o odpowiedzialności
wspólnej z magazynierem nie do-

prowadziła do zamierzonego skut-
ku. Skarżący ponosi też odpowie-
dzialność za to, że remanenty były
sporządzane wipdliwie, pobieżnie
i jednoosobowo. W konsekwencji
nie można nawet ustklić, jaki nie-
dobór powstał w poszczególnych
okresach rozliczeniowych-

Obtrona pozwanego, sprowadza-
jąca się do twierdzenia, że głów-
ni księgowy nie ma żadnego
wpływu na prawidłowość i ter-

. minowóść obiegu dokumentacji,
ną sporządzanie inwentaryzacji i

jej rozliczenia, na przekazywanie
magazynu osoboin materialnie

nieodpowiedzialnym, oraz, że za

skutki tego nie ponosi on, żadnej
odpowiedzialności, nie wytrzymu-
je krytyki i musi być odrzucona.

Z tych .względów Sąd Najwyż- ,

szy oddalił obie rewizje(...) ."

CENY DETALICZNE
PUBLIKACJI

NIEPERIODYCZNYCH

W nr 47 Monitora Polskiego
ukazała się' uchwała nr 236 Rady
Ministrów z1 dnia 12 października
1973 r. w sprawie ustalenia'cen

detalicznych na publikacje nie-

periodyczne oraz zasad finanso-
wania deficytowych publikacji
nieperiodycznych (poz. 267).

tlchwała dotyczy cen detalicz-

nych'iksiążek, broszur i nut, prze-

znaczonych do sprzedaży deta-

licznej oraz ustala wykaz ramo-

wych stawek cen na jednostkę
obliczeniowi Wykaz ten zamiesz-

czony. został jako , załącznik do

uchwały.

Jednak ceny za dzieła zasłu-

gujące na szerokie rozpowszech-
nienie ustala się z zastosowaniem

ramowych stawek cen ale w gra-
nicach poniżaj stawki średniej.

Cehy, o których . mowa, doty-
czą publikacji wydawanych na

papierże drzewnym i w oprawie
broszurowej. Natomiast ceny de-
taliczne ' publikacji wydawanych
na papierze bezdrżewnym 'oraz

przy ich dpdatkowym wyposaże-
niu" w oprawę twardą, wkładki
lub wklejki ustala się w myśl u-

chwąły /«{ sposób Odmienny, chy-
ba że chodzi o podręczniki lub

skrypty szkolne bądź akademic-
kie.

Cenę detaliczną publikacji nie-

periodycznych ustala . wydawca
uwzględniając. w niej również

marżę handlową..
Uohwała normuje poza tym

sprawę finansowania publikacji
deficytowych. •

• Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

ROLNICZA TRYBUNA

3AKIE SĄ SZANSE WZROSTU POGŁOWIA OWIEC?
Prof. S . DEŁOWICKI był zdania, że optymalna liczba
owiec w Polśce powinna wynosić 5 min,

1
) a dyrektor

departamentu produkcji zwierzęcej w Ministerstwie
Rolnictwa dr J. LUCHOWIEC w materiałach na konfe-
rencję w Akademii Rolniczej w Warszawie2) określił
możliwości produkcyjne na 5,5 min owiec, ale
w 1990 r. Tymczasem prof. A. SKOCZYLAS na tej sa-

mej konferencji stwierdził, że wprawdzie rfiamy ow-

ce coraz lepsze, ale jest ich coraz mniej i to dowodzi,
że W polityce hodowlanej umiano zhaleźć środki,
aby poprawić jakość pogłowia, ale zabrakło możli-
wości, aby pomnożyć te osiągnięcia.

SZANSA

OWIEC
MARCIN MAKOWIECKI

B-YŁ
W historii powojennej taki

rok, kiedy pogłcyivie owiec wy-
nosiło 4,2 rpln /w 1955 r.), ale

wówczas stosowano nadzwyczajne
środki oddziaływania, np. skup wełny
łączońo z przydziałem atrakcyjnych
towarów przemysłowych, przede
wszystkim tekstylnych. Z czasem,

gdy zmieniły się ekonomiczne wa-

runki produkcji rolniczej i poprawi-
ło żaopatrzeriie rynku w artykuły
przemysłowe — rola owiec malała.
W ciągu 10 lat pogłowie zmniejszy-
ło się o 1,2 min sztuk. Po okresowej
poprawie (1968 r.) znów wystąpi
ły tendencje spadkowej których '

—

ntimo kilkakrotnych podwyżek cen

na produkty owczarskie — nie udało

się nigdy przełamać. W 1971 r.'po-
głowie owiec wynosiło 3179 tys.
sztuk, w roku ubiegłym ubyło 70 tys.
sztuk, a w- roku bieżącym stado
owiec zmniejszyło się do stanu 3050

tys. sztuk. Dodać trzeba, że, co naj-
bardziej niepokoi, zmniejszyła się
w • tym samym

' czasie ilość owiec-
matek (o 6,8 proc.).

Sytuacja dojrzała więc do rady-
kalnych decyzji. Rada Ministrów

podjęła we wrześniu br. uchwałę o

poprawie warunków ekonomicznych
dla owczarstwa. Podniesione zostają
ceny Skupu wełny średnio o 20 proc.,
skór średnio o 30 proc. oraz żywca
baraniego średnio ó 20—25 proc.

Podjęte zostały również ważne de-

cyzje o charakterze organizacyjnym.

ŚWIAT I MY

Powstrzymanie tendencji spadko-
wych w produkcji owczarskiej jest
tym bardziej konieczne, że na ryn-
kach światowych bardzo poważnie
Wzrosły ceny. Płacimy więc podwój-
nie: nie jesteśmy tu, jak wiadomo,
samowystarczalni, , -a moglibyśmy
wielę produktów eksportować. Za

wełnę w 1972 r. płacono średnio 1,92
doi., a W roku bieżącym już 6,5 a na-

wet 8 doi. Podobnie z cenami za skó-

ry. Za skóry importowane. (a kupu-
jemy ich około 1 min sztuk) płaco-
no średnio ok. 3,5 doi. za sztukę.
Ostatnio ceny na rynkach świato-

wych .zwyżkują do 5,4 doi, za skórę
surową i pkoło 8 doi. za garbowaną.

I wreszcie trzeci produkt owczar-

ski — mięso. Popyt na rynkach świa-

towych stale rośnie. Według oceny
FAO deficyt baraniny w Europie
wyniesie 300 tys. ton i podwoi się
w <ci4gu kolejnych 5 lat. Jest to dla

naszej krajowej produkcji, jeśli zo-

stanie należycie rozwinięta, poważna
szansa ekspansji gospodarczej —

korzyść dla kraju i hodowców. Moż-
na bowiem już w tej chwili sprze-
dać każdą ilość żywca i mięsa bara-

niego bez opłat wyrównawczych.
Sytuacja naszego owczarstwa jest

jednak bardzo skomplikowana, a

skala trudności, które należałoby
przezwyciężyć, ogromna. Decyzje
rządu rozwiązują wprawdzie sprawę
podstawową — podnoszą opłacalność
hodowli, ale jest to jednak tylko
wstępny krok do poprawy obecnego
stanu. Przed organizatorami produk-
cji stoją nadal bardzo poważne za-

dańia. Realizacja ich będzie oznaczać

wykorzystanie stworzonej szansy,
tzn. odbudowę tej gałęzi produkcji.
Decyzje rządu Zapewniają pełną
opłacalność produkcji wełny, żywca
i skór. Utrzymane zostają dotychcza-
sowe wzajemne relacje cen skupu
żywca baraniego i wełny, ale rów-
nocześnie ulegają poprawie nieko-

rzystne dotąd relaflje cen skupu żyw-
ca baraniego do żywca wieprzowe-
go (z 0,41 do 0,49) i wołowego (z 0,62
do 0,74). Ponadto ceny skupu mło-

dego żywca barartiego zbliżą się do
cen wołowiny (relacja cen osiągnie
wskaźnik 0,£»5).a)

WZROST POGŁOWIA
- PODSTAWA

Nowe ceny skupu zwiększają moż-
liwości rozwoju produkcji owczar-

skiej. Podstawowym zadaniem jest
zatem wzrost pogłowia owiec. Dość

powszechne były kiedyś poglądy, że
owce są zwierzętami przydatnymi w

warunkach gospodarki ekstensyw-
nej, oraz że konkurują one z bydłem
ze względu na użytkowanie zbliżo-

nych pasz. Wprawdzie poglądy te
uznano dziś za mylne, ale w niektó-

rych poważnych publikacjach4), na-

dal są głoszone, co mogło mieć pe-
wien wpływ na praktykę rolniczą.

Warto więc przytoczyć przykłady,
z których wynika, że chów owiec

rozwija się korzystnie w warunkach
rolnictwa intensywnego, i że przy

wysokiej obsadzie bydła może istnieć
dość silnie rozwinięta hodowla
owiec. Przykłady takie znajdujemy
w NRD — uzasadnione jest porów-
nywanie rolnictwa tego kraju z pol-
skim ze wzgle^ nafzbiiżone warun-

ki gospod&rężfe; a^^whież 'pł-zyr&d-
nk-żo-klimatyczne. W NRD najwię-
cej owczarni przypada na rejon
Magdeburg-Halle o bardzo inten-

sywnych gospodarstwach rolnych.
Podobnie we Francji — procentowo
najwięcej stad przypada tu na rejon
położony wokół Paryża, zwany Ile de
France, mający mocne gleby i bar-
dzo intensywne rolnictwo.

I wreszcie przykłady z terenu Pol-

ski. Wysoka obsada owiec występuje
w rejonach o wybitnie dobrych —

pszenno-buraczanych glebach. Na

przykład w powiecie gostyńskim w

woj. poznańskim; w woj. bydgoskim
w intensywnych gospodarstwach w

powiatach: Inowrocław, Mogilno,
Toruń, Grudziądz, Wąbrzeźno. War-

to dodać, że w wielu województwach,
gdzie pogłowie bydła przekracza
średnią krajową, również wysokie
jest pogłowie owiec. Dotyczy to np.

woj. poznańskiego, łódzkiego, byd-
goskiego.

Dodajmy ponadto, że w naszych
warunkach owce odgrywają szcze-

gólną rolę. W hodowli owiec wyko-
rzystuje się najtańsze pasze (licząc
kosżt jednostki owsianej, -mimo wyż-
szego od trzody i bydła zużycia pasz
na 1 kg przyrostu). Nakłady na bu-
downictwo dla ' owiec są najniższe.
I wreszcie spełniają one ważną rolę
w zagospodarowywaniu przekazywa-
nych z PFZ gruntów oraz w utrzy-
maniu sprawności produkcyjnej go-

spodarstw, w których występuje nie-
dobór rąk do pracy.

Tak więc okazuje się, że produk-
cja owczarska nie tylko nie konku-

ruje z wysoką obsadą bydła i z po-
wodzeniem mcće rozwijać się w wa-

runkach intensywnego rolnictwa, ale
również może odegrać poważną rolę
w przejściowym etapie przemian
strukturalnych naszego rolnictwa.

A jednak mimo licznych korzyści,
których można oczekiwać w wyniku
rozwoju chowu owiec, ich pogłowie
u nas należy do najniższych w Eu-

ropie. Trudno porównywać się z kra-

jami o wybitnie sprzyjających wa-

runkach naturalnych (duże obszary
pastwisk, długie, suche i ciepłe lato)
takimi jak Bułgaria, Rumunia, czy
też czołowi producenci zamorscy Au-
stralia, Nowa Zelandia i kraje Ame-

ryki Południowej. W naszej strefie
klimatycznej przewyższają nas jed-
nak wszyscy.

Jak wynika z danych FAO, Pol-
ska pod względem produkcji wełny
ze 100 ha użytków rolnych zajmuje
wśród krajów europejskich ostatnie

miejsce z wielkością produkcji ok.
46 kg. Dla porównania warto przy-

toczyć dane obrazujące poziom pro-
dukcji wełny w innych krajach (z
każdych 100 ha użytków rolnych):
NRD — 140 kg, Węgry — 157 kg,
Itumunia 204 kg. Wielka Brytania
278 kg, Jugosławia 90 kg. Oczywiście
wiąże się to z niskim stanem pogło-
wia owiec, których w Polsce mamy,

przeliczając na 100 ha użytków rol-
nych, zaledwie 16,3 sztuki.

Warunki naturalne nie są u nas,
Jak już wspomnieliśmy, szczególnie
sprzyjające. Klimat Polski zmusza do

żywienia i utrzymywania owiec przez

prawie 200 dni w pomieszczeniach.
Równocześnie jednak, opierając się
na przykładach regionów, gdzie roz-

winięta jest hodowla owiec, można
twierdzić, że daleko jeszcze do puła-
pu naszych możliwości produkcyj-
nych, niewątpliwie ograniczanych
obiektywnie istniejącymi warunka-
mi przyrodniczymi. Tak więc hamul-
ce rozwoju tej produkcji były gdzie
indziej. Podkreślmy to raz jeszcze

— decydowały warunki ekonomicz-
ne (układ cen skupu w korelacji z

innymi działami produkcji w gospo-
darstwie) i szeroko pojęta organiza-
cja produkcji, na którą składają się
m. in. możliwości produkcyjne go-
spodarstw, polityka hodowlana, or-

ganizacja usług dla producentów
i zbytu oraz zapotrzebowanie prze-
mysłu i przetwórstwa. Po prostu by-
ła to produkcja niedoceniana —

traktowana jako uzupełniająca.

NIE LUBIMY BARANINY?

W pełnej pogardzie było i jest u

nas mięso baranie (1,3 proc. global-
nej produkcji mięsa i spożycie 0,9
kg w przeliczeniu na jednego miesz-

kańca). Toteż nawet w planach roz-

woju tuczu jagniąt jako odbiorców
bierze się pod uwagę przede wszyst-
kim konsumentów zagranicznych.
Znam jednak opinie, z których wy-
nika, że niewielkie zainteresowanie
krajowego konsumenta spożywaniem
baraniny wypływa nie z uprzedzeń,
ale po prostu z braku odpowiedniego
mięsa na rynku. Przypomnijmy, że
baranina, oczywiście dobrej jakości,
jest bardzo pożywna, lekkostrawna,
bardziej kaloryczna niż inne rodzaje
mięsa. Oczywiście prawdą jest rów-
nież i to, że nłe ma u nas tradycji
kulinarnych, a poza tym wyspecja-
lizowanego obrotu tym mięsem (po-
czynając od punktu skupu). Kto zre-

sztą troszczyłby się o dostarczane na

spędy owce, skoro wiadomo, że są
to najczęściej zwierzęta wybrakowa-
ne z hodowli, a więc najgorsze.
Struktura skupu jest w związku z

tym niekorzystna: 70 proc. stanowią
owce dorosłe w wieku powyżej 18

miesięcy. Zresztą do punktów skupu
dociera zaledwie 1 '4 zabijanych owiec
i to z pewnością nie ta część o naj-
wyższej jakości. Reszta zużywana
jest przez . rolników na własne po-
trzeby albo trafia do handlu baza-

rowego.

Tymczasem, według wielu autory-
tatywnych opinii, zwiększenie pro-
dukcji żywca baraniego dla potrzeb
krajowych i na eksport powinno stać

się obiektem dużego zainteresowania.
Są takie możliwości. Pracę trzeba
w istocie zaczynać od podstaw — od

najważniejszych spraw: opanowania
technologii produkcji mięsa i popra-

wy mięsnych właściwości stada
owiec w wyniku zabiegów hodowla-

nych oraz tworzenia specjallstycz-'
nych ferm o kierunku mięsnym.^

Obie te sprawy znajdują W

programie resortu rolnictwa. Dolko"
nalenie cech pogłowia drogą doboru
i selekcji (choć będzie się Odbywać)
jest drogą dość długą. Najszybciej
wyników można spodziewać Się, sto-

sując tzw.. towarowe krzyżowanie
owiec krajowych z trykami ras- mię-
snych. Najlepsze do tego są rasy Ile
de France i czarnogłówka. Oprócz
wykorzystania własnych zasobów

konieczny i już realizowany jest im-

port: oczywiście z Francji i z NRF

(tryki czarnogłówek).

Produkcja jagniąt na eksport mu-

si być standaryzowana. Przewiduje
się dwa zasadnicze kierunki: produk-
cja jagniąt w wieku 8—10 miesięcy
o wadze do 45 kg oraz tzw. tucz mle-

czny jagniąt przy owcach-matkach
(przez 100 do 120 dni do wagi 32—40

kg). Produkcję tę mogą podjąć wy-
specjalizowane fermy we wszystkich
sektorach rolnictwa. Tuczarnie moż-
na organizować w PGR, na grun-
tach przejmowanych mogą one pow-
stawać w wyniku kooperacji rolni-
ków jako działalność zespołowa. W
gospodarstwach państwowych . pla-
nuje . się organizację tuczafni pro-
dukujących w ciągu roku kilka ty-
sięcy jagniąt na eksport. W, pierw-
szej fazie będą wykorzystywane na

ten cel budynki adaptowane, a w

przyszłości w wyniku inwestycji
powstanie co najmniej 10 tuczami
o rocznej zdolności produkcyjnej 8

tys. sztuk jagniąt każda.

KOŻUCH CZY PALETKO?

Nie tak dawne są jeszcze opinie,
panujące w kręgu specjalistów, że
.. .„zapotrzebowanie na kożuchy ma-

leje w Polsce ostatnio z każdym ro-

kiem, dlatego też kożuchowy kieru-
nek użytkowania owiec traci na zna-

czeniu. Natomiast, podbicia futrzar-
skie są coraz bardziej poszukiwa-
ne."5) Właśnie... ideał: elegancka pe-
lisa z bobrowym kołnierzem. Dla
hodowli takie stanowisko mogło
mieć i miało zasadnicze konsekwen-

cje. W Polsce na produkcję kożu-
chów najbardziej nadawała się rodzi-
ma rasa owiec wrzosówek, dziś już
zanikająca w wyniku zabiegów ho-

dowlanych — krzyżowania z tryka-
mi ras wełnisto-mięsnych. Przed zu-

pełną zagładą owce tej rasy ma

uchronić stworzenie stada w jednym
z zakładów Instytutu Zootechniki (w

' Czechnicy k. Wrocławia).
Krajowy przemysł futrzarski wyko-

rzystuje skóry owiec wszystkich ras

dostarczane przez hodowców. Obli-
cza się, że globalna produkcja w cy-
klu rocznym wynosi 1,5 min sjcór (w
tym ok. 1/3 z merynosów, a pożostała
część z owiec o wełnie krzyżówkowej
i nieznaczna ilość z owiec górskich).
Do producentów futer, za pośredni-
ctwem Centrali Surowców Włókien-

niczych i Skórzanych trafia znacz-

nie mniej niż połowa produkowane-
go surowca (w latach, 1966-69 — ok.
40 proc.; w 1971 r. ok. 25 proc.). Po-
została część wykorzystywana jest
na samozaopatrzenie1 ludności i w

obrocie na wolnym rynku. Cena w

skupie za skórę w 1972 roku wynosi-
ła 312 złotych.

Przemysł futrzarski dla zaspokoje-
nia swoich potrzeb importuje około
1 min skór rocznie, płacąc za tó (W
1972 r.) około 11,6 min zł dewizo-
wych. Oczywistą jest sprawą, że

zwiększenie pogłowia owiec w zna-

cznym stopniu wyrówna ten deficyt
tym bardziej, że według oceny In-

stytutu Zootechniki produkowane w

kra; u skóry z owiec merynosowych
i górskich nie odbiegają jakością od

importowanych.6) Prowadzone przez
Instytut badania ukazały jeszcze jed-
ną ważną sprawę. Inne są wyniki
klasyfikacji skór (owiec o wełnie
krzyżówkowej) w stanie surbwym
(przy skupie), a inne po procesie gar-
bowania i uszlachetniania.

Wynika z tego potrzeba uściślenia

jakościowych parametrów przy kla-
syfikacji surowca w skupie i zobiek-

tywizowania metod oceny. Łączy się
z tym także konieczność zorganizo-
wania informacji dla producentów
skór o jakości końcowego produktu,
co ma konsekwencje ekonomiczne,
a ponadto może dać wskazówki na

temat kierunków prac hodowlano-
-selekcyjnych. Badania, o których
wspomnieliśmy wykazały, że przyję-
ty kierunek użytkowania owiec (weł-
nisto-mięsny) zapewnia surowiec —

dla potrzeb przemysłu futrzarskie-
go.

Należy oczekiwać, że decyżję w

sprawie cen skupu oraz działania w

dziedzinie fiódówli, a także w apa-
tacie skupił pozwolą na lepsze wy-
korzystani bazy biologicznej* jaką
dla przemysłu futrzarskiego jest kra-

jowe pogłowie owiec. Do problemu
tego postaj-atny się wrócić, bowiem
zainteresowanie społeczeństwa tym
kierunkiem produkcji rynkowej jest
duże.

WEŁNA NIEZASTĄPIONA

Wbrew niektórym przewidywa-
niom, mimo ofensywy chemii w prze-
myśle włókienniczym zapotrzebowa-
nie na wełnę wzrasta na całym śwle-*
cie. Włókna chemiczne, mimo korzy-
stnych właściwości fizyko-chemicz-
nych mają wiele wad. Warto pod-
kreślić, że przy ich produkcji właśnie

wełnę stosuje się jako wzorzec włók-
na Uzyskanie zbliżonych właściwo-
ści jest dla producentów włókien

sztucznych równoznaczne z osiągnię-
ciem celu. Dotychczas jednak wełna

góruje, przetrzymała inwazję two*
rzyw i największym uznaniem na

rynkach świata cieszą się tkaniny
wytworzone wyłącznie z czystej, ży-
wej wełny oznaczone znakiem „Wool-
mark".

W naszym przemyśle włókienni-

czym przewiduje się w planach na

1980 rok zwiększone zużycie wełny
o blisko 40 proc. w porównaniu do
1971 roku. A zatem potrzeba będzie
dużo dobrego surowca. Dotychczas
tylko 18,3 proc. potrzeb przemysłu
pokrywa się z produkcji krajowej (w
1972 r.) . Wzrost pogłowia owiec, roz-

wój krajowej bazy surowcowej nie

tylko pod względem ilości, ale rów-
nież jakości jest więc sprawą o za-

sadniczym znaczeniu. Jakość wełny
krajowej, w wyniku doskonalenia
cech pogłowia owiec, systematycznie
wzrasta. Polskie owczarstwo prze-
kształciło się z wytwarzającego weł-

ny dywanowe na produkujące weł-

ny odzieżowe. Układ asortymentowy
skupionej wełny w 1972 r. był na-

stępujący: 50 proc. wełen cienkich,
44,8 proc. średnich i 5,2 proc. gru-
bych.

Polska wełna skutecznie rywalizu-
je z towarem importowanym. Mimo
to przemysł zgłasza pod adresem ho-
dowców wiele zastrzeżeń, bowiem
na jakość surowca, który otrzymuje
przemysł, ma wpływ wiele okolicz-
ności związanych z warunkami, w

jakich odbywa się chów owiec. Oto
kilka podstawowych spraw. Pogło-
wie owiec w rozdrobnionym chowie

jest bardzo zróżnicowane rasowo.

Ponadto różne śą metody chowu, ży-
wienia i pielęgnacji. Bardzo często
występują w dostarczanej wełnie za-

nieczyszczenia wynikające z niesta-

rannego chowu, złych pomieszczeń
itp. Wszystkie te sprawy związane z

jakością produkowanego surowca

powinny stać się obiektem znacznie

większego zainteresowania produ-
centów oraz wraz z nimi odbiorców,
tj. 'aparatu skupu przemysłu włó-

kienniczego/ Sytuacj'a 'W tej dziedzi-
nie' nie jest, wydaje się, zbyt dobra.

Nie wchodząc więc w skompliko-
wane szczegóły techniczne proponu-
jemy rozważenie możliwości uprosz-
czenia systemu skupu — weryfika-
cję punktów skupu i zmniejszenie
ich liczby ze względu na wybitnie
sezonową działalność (wiosną i je-
sienią) oraz lepsze ich wyposażenie,
a ponadto zobiektywizowanie oceny

wełny przy zastosowaniu takich kry-
teriów, które nie będą budzić wąt-
pliwości producentów.

Istniejąca sytuacja bardzo często
zniechęca producentów, podważa za-

ufanie do metod oceny. Materialnym
odbiciem tego jest fakt stagnacji cen

uzyskiwanych w ostatnich latach za

dostarczony surowiec. Prawdą jest,
że średnia.cena skupu za 1 kg wełny
wzrosła od 1960 roKQ do 1970 r. ze

144,48 zł do 187,15 zł.7) Ale również

prawdą jest, że cena ta w 1972 roku

wyniosła 186,44 zł (skup z gospo-
darstw chłopskich). Dodajmy: przy

równoczesnym wzroście jakości weł-

ny w kraju, co potwierdza przemysł.
*

Problemy owczarstwa są bardzo
złożone. Realizacja przyjętych zadań

wymaga działania w wielu powiąza-
nych z sobą, ściśle dziedzinach. Lista

spraw, które wymagają rozwiązania
jest długa, a to upoważnia do stwier-
dzenia, że podjęte decyzje ekonomi-
czne jedynie stwarzają możliwości,
które należy wykorzystać. Oprócz
zagadnień, o których wspomnieliśmy
istnieje cały zestaw problemów do-

tyczących organizacji produkcji w

gospodarstwach, które oczekują kon-

sekwentnego . działania. Należy do
nich- praca hodowlana zmierzająca
do poprawy jakości pogłowia, uno-

wocześnienie techniki ix technologii
chowu, zwłaszcza w gospodarstwach
specjalistycznych, rozbudowa służby
zootechnicznej, poprawa stanu pro-

filaktyki i zabiegów weterynaryj-
nych i wtele innych spraw, które sta-

ną się tematem pracy organizatorów
produkcji, zgodnie z zapowiedziami'
resortu rolnictwa.

III, Warszawa

Piotr Bieńkowski ze wsi Mystki Rzym w Białostockiem ma stado zarodowe owiec rasy Kent. Średnia wydaj-
ność wełny — 7,5 kg od sztuki. Fot. A. LAUDOWIĆZ

i) Zootechnika, t.

PWR1L 1967 ir. Str. 5

«) Wybrani zagadnienia Intensyfikacji
produkcji owczarskiej w Polsce central-

nej; Wyd. Akademia Rolnicza w War-

szawie, 1973 r. 1

3) B. Racięcka, referat na konferencji
w Akademii Rolniczej w Warszawie,
1973 r.

4) F.. Tomczak, Rolnictwo Polski Ludo-

wej, Warszawa 197Z r., str. 481

s) Zootechnika, t. III, Warszawa FWRIL
1967 r„ str. 27

8) w. Nawara, Krajowa produkcja skór

owczych oraz jej przydatność dla celów

futrzarskich, Przegląd Hodowlany nr

2/1972 r.

T) S. Frenkel, Produkcja wełny krajowej
w świetle potrzeb przemysłu. Przegląd
Efodowlany nr 1/1972 r.
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WIERZGAJĄCY EKSPORT
ANDRZEJ LUBOWSKI

Od dawien dawna Polacy większą sympatią darzą
konie żywe aniżeli koński befsztyk. Zdaniem wtajem-
niczonych — nie mamy racji. Mięso to wyjątkowo
czyste, bo koń nie świnia, byle czego nie zeżre. Ale

zostawiając na boku temat: „koń na talerzu", pójść
chciałbym tropem cytowanego poniżej artykułu. Czy
I my zyskamy na końskim boomie? Czy mamy szanse

zarobić na nim w przyszłości?

CZY
jest w ogóle o czym gadać?

Sami zainteresowani, to znaczy

fachowcy, a nie konie, twier-

dzą, że jest. Sprzedajemy dziś za

granicę ok. 120 tysięcy tych sympa-

tycznych zwierząt rocznie. Według
obliczeń ekspertów, bez uszczerbku

dla rolnictwa można by ich sprze-
dawać 300 tysięcy. Zaledwie 8,5 ty-

siąca to konie ciepłokrwiste — szla-

chetne. Tym za granicą będzie się
nieźle powodzić, beszta trafia do

ciężkiej roboty lub do rzeźni.

SZLACHETNIE URODZONE

Tak jak w każdej społeczności,
tak i w społeczności końskiej do-

strzec możęia bez trudu elitę towa-

rzyską. W przypadku naszego ek-

sportu stanowią ją konie czystej
krwi arabskiej. To te, za które pła-
ci się nierzadko kilkadziesiąt tysię-
cy dolarów. Za jednego ogiera z Ja-

nowa dostaliśmy 60 tys. dolarów,
czyli więcej niż kosztuje Rolls Royce.
Za piękną klacz arabską „Estebna",
która niedawno uzyskała nieoficjal-
ny championat europejski, propono-

wano nam ok. 100 tys. dolarów. Nasi

hodowcy nie zgodzili się jednak na

taką transakcję, wychodząc z zało-

żenia, że sprzedaje się wyrób, a nie

unikalną fabrykę.

Konie arabskie to wizytówka na-

szej hodowli. Zaliczane są do ścisłej

^czołówki śwlatoWej. Głównym Ich

odbiorcą są Stany Zjednoczone. Na

aukcje do stadniny w Janowie poza

Europejczykami przyjeżdża co roku

3—4 Amerykanów. Tylko tylu, ale

to potentaci. Np. pan La Croix, je-

den z najpoważniejszych hodowców

koni arabskich na świecie. Przyjeż-

dża także Mike Nichols, reżyser wy-

świetlanego u nas niedawno „Absol-

wenta". W ubiegłym roku konie pa-

na Nicholsa zdobyły championat
USA i Kanady. W konkurencji kla-

czy — „Elkana" rodem z Michałowa,

w konkurencji ogierów „Elkin" —

ze stadniny Janów Podlaski.

Za nasze araby czystej krwi płacą
nieźle. Średnia cena na aukcji w Ja-

nowie w tym roku wyniosła ok. 9

tys. dolarów. Ale zdaniem przedsię-
biorstwa handlu zagranicznego
ANIMEX, które te konie sprzedaje,
mogliby płacić lepiej. ANIMEX uwa-

ża, że moglibyśmy „wyciągnąć"
znacznie więcej, gdyby na aukcje
przyjeżdżało więcej Amerykanów.
Bo konkurencja Europy nie jest żad-

ną konkurencją. Europejczyk kupi
tylko wówczas, gdy Amerykaninowi
koń nie odpowiada. To, że przyjeż-
dża ich zaledwie trzech, czterech,
pozwala im na różnego rodzaju za-

grywki taktyczne przed i w czasie

aukcji. Jak nietrudno się domyślić,
nie podbijają ceny naszego towaru.

Gdyby tak przyjechało ich ze trzy-

dziestu... Ale to tylko pobożne ży-
czenia. Dla amerykańskiego lub ka-

nadyjskiego hodowcy — hobbysty
przyjazd do Polski jest bądź co bądź
przedsięwzięciem wcale kosztownym.
Toteż na taką eskapadę za ocean

pozwolić sobie mogą tylko krezusy
w rodzaju dr La Croix lub Mike'a

Nicholsa. A jeśli dodać do tego, że

obsługa przyjeżdżających na aukcje
gości zagranicznych pozostawia
wciąż wiele do życzenia... Bo jak nie

tradycyjne trudności z hotelami, to

okazuje się, że nie ma komu poje-
chać z potencjalnym klientem do

kilku stadnin rozrzuconych po kraju.

DZIŚ KONIE, JUTRO JAJA

Wyjście jest jedno — wysłać pol-
skie konie na aukcję do Stanów

Zjednoczonych. Do takiego wniosku

doszli nasi handlowcy. Wówczas bo-

wiem o nasze araby zaczęłoby się
dobijać co najmniej kilkudziesięciu
kupców. Ceny poszłyby w górę, że

ho, ho!. Tak sobie myślał ANIMEX

i rozpoczął nawet przygotowania do

tego rodzaju przedsięwzięcia. Wszedł

w kontakt z dr La Croix, który
miał służyć pomocą, radą i, rzecz

jasna — nie bezinteresownie, swym

szyldem. Tylko wówczas bowiem

uniknęlibyśmy podwójnego opodat-
kowania, jakim podlegają towary

sprzedawane na aukcjach amerykań-
skich przez obcokrajowców. Aukcja
miała nie tylko przynieść nam zyski,
ale i ugruntować dobrą markę na

końskim rynku Ameryki. Już dziś

niektórzy dziarscy obywatele z Ken-

tucky czy Colorado, tacy co to mgli-
stego nawet pojęcia nie mają o tym,

gdzie leży POLAND mówią o nas

dobrze: „Jesteście fajne chłopy, sko-

ro macie takie konie".

Istniały podobno duże szanse suk-

cesu, ale trzeba byłoby wysłać 10—

—12 koni, w tym 2—3 końskie zna-

komitości, absolutną śmietankę elity.
Po to, aby wejść na cenny, ale i wy-

magający rynek.

I tu okoniem stanęli hodowcy. Po-

mysłu ANIMEXU nie uznali za re-

welacyjny, a całą historię z wysy-

łaniem naszych koni za imprezę
mocno ryzykowną i nie rokującą
wcale wielkich szans na krociowe

zyski. Podczas, gdy ANIMEXOWI

śniły się już kokosowe interesy, ho-

dowcy wykazywali większą wstrze-

mięźliwość. Ale nie o dolary rozbiła

się cała historia.

Hodowcy, a ściślej biorąc — dy-
rektorzy największych stadnin koni

nie zgodzili się, aby wysłać za ocean

kilka najlepszych z najlepszych.
Uważali i nadal uważają, że byłaby
to gospodarka rabunkowa. Dziś obie

strony mają do siebie trochę żalu,
choć jak przystało na światowców

starannie go ukrywają. Handel pół-
szeptem mówi o partykularyzmie
hodowców: hodowcy polscy obawiali

się sukcesu polskich koni. Gdyby
wysyłać je na aukcje do Stanów, to

Klacz Estebna ze stadniny w Michałowie zdobyła niedawno nieoficjalny
championat Europy. Fot. Marian Gadzalski

urwałyby się przyjazdy bogatych
klientów zagranicznych do nas. A

przecież, nikt. tego nie powiedział
wprost, ale dało się to wyczuć, do

tych przyjazdów nikt w stadninach

nie dokłada. Bo to i to i tamto...

Dla handlowca każdy koń, czy to

rzeźna chabeta, czy piękna klacz ze

wspaniałym rodowodem i wieloma

medalami — to przede wszystkim
towar. Tyle tylko, o czym handel

czasem zapomina, że ten towar nie-

łatwo będzie odtworzyć. Dla hodow-

cy — to wychowanek. Dyrektor stad-

niny Michałów Ignacy Jaworowski

powiedział mi wprost: ANIMEX wy-

przeda konie i zacznie handlować ja-
jami, albo przepiórkami. A my... My
chcemy utrzymać prymat światowy.

GNIADY, DMUCHNIJ

W BALONIK

Spór się toczy zawzięty, choć ci-

chy. Ale spór ten dotyczy zaledwie

35, góra 40 koni. Bo tyle arabów

czystej krwi eksportujemy dziś i nie-

wiele więcej będziemy mogli ekspor-
tować jutro. Tu „mocy przerobowej"

nie da się zwiększyć tak szybko, jak
w przypadku dżemu truskawkowe-

go. Gdy spojrzeć na nasz koński ek-

sport nie od strony prestiżu, lecz

gotówki, to okaże się, że arabska

elita stanowi zaledwie drobny uła-

mek całego końskiego biznesu.

Największą grupę, bo około 80

proc. sprzedawanych przez Polskę
koni, stanowią konie wierzchowe.

Są one oczywiście znacznie tańsze,

kosztują zazwyczaj po kilkaset do-

larów, większość z nich pochodzi od

indywidualnych hodowców, sporo

sprzedaje się pospiesznie na spędach
końskich. I przy okazji takich tran-

sakcji, nabywcę spotykają czasem

niemiłe niespodzianki.

Zdarza się, że chłop uraczy swe-

go konia przed sprzedażą wódką.
Jurny ogier poczyna się zachowywać
niczym potulny baranek. Gdy tylko
zwierzę trzeźwieje, okazuje się, co

to za gagatek. Ponoć niektóre na-

sze konie cechuje nieprzyjemne
usposobienie, są wyjątkowo złośliwe

i trzeba się napocić, aby je okieł-

znać, wyprowadzić na ludzi. A już
broń Boże próbować je zbytnio ek-

sploatować nim minie kac.

Tego. rodzaju praktyki, psują nam

i naszym koniom markę" w świecie.

Tymczasem wystarczyłoby poddać je
kilkutygodniowemu treningowi w

specjalnych ośrodkach szkolenio-

wych, aby nabrały towarzyskiej
ogłady, umiejętności sportowych,
i co za tym idzie, aby podskoczyła
ich cena. Za konie kupowane po-

przez ANIMEX od chłopów nabyw-
cy płacili średnio 500—700 dolarów.

Natomiast za konie, które Zjednocze-
nie Hodowli Zwierząt Zarodowych
kupiło od hodowców indywidual-
nych, umieściło w stadninach, gdzie
je ujeżdżono, za te sztuki, a było
ich w tym roku 1200, klienci płacili
Średnio 1000 dolarów. Ewidentne ko-

rzyści dla wszystkich. Klient dosta-

je konia, który go nie pogryzie i nie

pokopie, skarb państwa o kilkaset

dolarów za sztukę więcej. Rzecz jed-
nak w tym, że nie bardzo kto ma się
zająć końską edukacją. Ośrodków

treningowych wciąż brakuje. Ich ro-

lę mogłyby spełniać kluby jeździe-
ckie, ale i tych jest u nas jak na

lekarstwo.

KOŃ BY SIĘ UŚMIAŁ

W przygotowaniu i transakcji
sprzedaży za granicę jednego konia

maczają palce, poza przedsiębior-
stwem handlu zagranicznego ANI-

MEX i właścicielem zwierzęcia, tak-

że dwa wielkie zjednoczenia: Zjed-
noczenie Hodowli Zwierząt Zarodo-

wych i Zjednoczenie Obrotu Zwie-

rzętami Hodowlanymi. Przy tym to

drugie poszczycić się może chyba
najwyższą w Polsce efektywnością
gospodarowania. Otóż za wypisanie
kwitu (do tego sprowadza się często
jego działalność) przedsiębiorstwo
obrotu zwierzętami hodowlanymi,
pobiera ni mniej ni więcej tylko
2800 zł. Takiemu to dobrze.

Koń, nie zawadzi o tym przypom-

nieć, to nie obrabiarka, ani nie tle-

nek glinu. Na odległość się tego nie

kupuje. Nie ma na ten towar kata-

logów, ani cen giełdowych. Często
kupuje się nie dla interesu, ale jako
przedmiot hobby (czyli „konika").
Koń, szczególnie ten szlachetny, czy-

stej krwi, przypomina bardziej dzie-

ło sztuki niż tradycyjny towar. Co

nie znaczy, że handlować nim nie

wypada. Ale robi się to całkiem ina-

czej.

Tymczasem u nas cała zabawa

przebiega w skrócie mniej więcej
tak. Cenę konia w złotówkach wy-

znaczają ludzie, którzy znają się na

koniach, ale zazwyczaj niewielkie

mają pojęcie o relacjach cen za gra-

nicą. Ot, pamiętają, że 15 lat temu

podobną klacz wycenili, powiedzmy,
na 300 tysięcy złotych. Dlaczego dziś

miałoby być inaczej? Jeśli koń zo-

stanie sprzedany, tyle właśnie otrzy-
ma stadnina. Cenę dewizową ustala

natomiast ANIMEX. Tam z kolei

wiedzą sporo o cenach koni na świe-

cie, ale nie bardzo znają się na ko-

niach^Toteż cenę nierzadko wyzna-

czają na nosa, obserwują klienta^

czy oczy mu się do konia palą, czy
też zachowuje angielską flegmę. Du-

ża szansa dla klientów o aktorskich

zdolnościach, aby kupić tanio. Koń

może by się uśmiał, mnie tam cał-

kiem nie do śmiechu.

Wygląda na to, że oderwanie ho-

dowli od handlu jest w końskim biz-

nesie grubym nieporozumieniem.
A gdyby tak stworzyć w Minister-

stwie Rolnictwa, któremu dziś pod-
legają stadniny i oba „końskie" zjed-
noczenia jedną komórkę skupiającą
hodowlę i handel? Może wszystko
to bardziej by się wówczas kupy
trzymało?

Nie zrobimy z koni naszej gałęzi
eksportowej Nr 1. To nie ulega
wątpliwości. Nie znaczy to jednak,
aby na tym eksporcie nie dało się
zarobić więcej. Dziś sprzedajemy
8,5 tysiąca koni wierzchowych za 22

miliony złotych dewizowych. Tę sa-

mą ilość koni, odpowiednio uszla-

chetnionych. można by sprzedawać
po wyższych cenach. I co ważniej-
sze, moglibyśmy ich sprzedawać 5

razy tyle. A tó już byłoby coś.

Za jednego dobrze sprzedanego
wierzchowca można dziś kupić oko-

ło setki koni mechanicznych. Mniej
sympatycznych, ale bardziej dziś

przez nas poszukiwanych.

U.Ś.News
&WORLD REPORT

„Jest co najmniej zdumiewające, że
obecnie — w erze szybkich samochodów
1 samolotów naddżwlękowych — w Sta-
nach Zjednoczonych nastąpił renesans

konia wierzchowego. Liczba koni w USA

zwiększyła się z 3 min sztuk w 1959 r.

do około 8 min sztuk obecnie, przy

czym przewiduje się, . że około 1980 r.

zwiększy się ona do około 16 min sztuk.

Rosnącej liczbie koni w Stanach Zjed-

noczonych towarzyszy rozwój szeregu
nowych przedsiębiorstw, których obroty
oblicza się na około 13 mld dolarów
rocznie. Wymienić tu należy przykłado*

wo stajnie wyścigowe, firmy produkują-
ce lakiery do grzyw końskich czy In-

stalacje elektroniczne, alarmujące
w przypadku włamania do stajni. Wła-
ściciele koni wydatkują rocznie około

8 mld dolarów na pasze, sprzęt, leki
I usługi weterynaryjne.

Główną przyczyną końskiego boomu

Jest skłonność coraz bogatszych 1 mają-
cych duło wolnego cznsu mieszkańców

miast do traktowania koni Jako żród-

ła rozrywki. Najlepszym sposobem roz-

ładowania napięć wewnętrznych I spę-

dzenia czasu na świeżym powietrzu Jest

Jazda konna — twierdzi dr Ben H. Craw-

ford Jr, biolog pracujący w stanie In-

diana.

Według oceny amerykańskiego depar-
tamentu rolnictwa obecnie około 89 min

Ąmerykanów uprawia Jeździectwo, a w

1977 r. Ich liczba «większy się do 88
min osób. Wśród nieb prym wiedzie mło-
dzież — wielu nastolatków nabrało za-

miłowania do konnej Jazdy pod wpły-
wem oglądanych w telewizji Illmów

kowbojskich.

W całym kraju wokół miast 1 w sa-

mych miastach powstały setki stajni t
szkółek Jeździeckich. Zwiększa się rów-
nież liczba rodzin posladająoyćh włas-
ne konie. Coraz więcej rodzin spędza
wakacje w siodle, zabiera konie na wa-

kacje w specjalnych przyczepach samo-

chodowych. Dlatego też w całym kra-

ju błyskawicznie mnoży się liczba mo-

teli, które dysponują własnymi stajniami
dla podróżujących w ten Sposób koni.

Wiele amerykańskich rodzin hoduje ko-
nie wierzchowe. W licznych miastach
właściciele trzymają Je na terenie ota-

czającym domy, na przedmieściach, w

pobliżu farm czy parków. W niektórych
stanach amerykańskich powstały całe
osiedla przeznaczone dla miłośników hi-

ppiki.

Czynnikiem powodującym wzrost cen

Wierzchowców w USA Jest coraz więk-
szy popyt na konie amerykańskie za

granicą. Hodowcy twierdzą, że popyt na

te konie w NRF, Szwajcarii, Francji I

Wielkiej Brytanii stale rośnie. Wlaże się
to z wyraźny poprawą poziomu hodowli
koni w Stanach Zjednoczonych, a także
w pewnym stopniu wynika ze wzrostu

zainteresowania końmi wierzchowymi,
spowodowanego filmami kowbojskimi.
Ostatnio wiele milionów dolarów zapła-
cili hodowcom amerykańskim Japończy*
cy, którzy nabyli w USA szereg dosko-

nałych koni wyścigowych.

Innym czynnikiem wzrostu cen koni

jest coraz większy na świecie popyt na

Ich mięso. Z danych administracji fede-

ralnej wynika, że sama tylko Francja
kupuje co miesiąc dziesiątki tysięcy ton

koniny w Stanach Zjednoczonych.

Zasadniczo Amerykanie nie są amato-

rami tego mięsa, choć wielu dietetyków
wyraża przekonanie, że za kilka lat —

w związku a pogłębiającym się niedobo-
rem mięsa wolowego w USA — również
I tu zwiększy się upodobanie do koniny.
Oto, co na ten temat mówi Jeden z czo-

łowych amerykańskich ekspertów: „Po-
leciłem karmić mych współpracowników
koniną, nic Im o tym nie mówiąc. Zda-
wałem sobie bowiem sprawę, te gdyby
wiedzieli, co Jedzą, to mięso by Im nie
smakowało. Ponieważ zaś nie wiedzieli,
wszyscy chwalili podawane lm potrawy
i żaden spośród nich nie odgadł, że spo-

żywa mięso końskie" .

Najpopularniejszym widowiskiem spor»
towym w Stanach Zjednoczonych są wy-

ścigi konne Dzięki nim właśnie hodo-
wla koni stała się wielkim biznesem.

Miłośnicy wyścigów wydają rocznie oko-
ło 5 mld dolarów na zakłady — nieza-
leżnie od opłat za 77 min biletów wstępu
na tory wyścigowe (dane z 1971 r.). „Wy-
ścigi konne — stwierdza dr D.D. Hub-

bard, Jeden z czołowych specjalistów w

sprawach hodowli konia, pracujący w

amerykańskim departamencie rolnictwa
— są najchętniej oglądanym w USA wi-
dowiskiem sportowym".

Niewielka część koni w Stanach Zjed-
noczonych — około 5—10 proc. ogólnego
pogłowia — wykorzystywana jest Jeszcze
do pracy na roli oraz na ranczach ho-

dowlanych. W pewnych rejonach USA
konie odgrywają istotną rolę Jako

sprzężaj, pracują bowiem wszędzie tam,
gdzie nie można posługiwać sie sprzę-
tem zmechanizowanym. I tak, na przy-
kład, na ranczach hodowlanych w sta-

nie Kalifornia przy nadzorowania wy-
pasu około I min sztuk bydła pracuje
IM tys. koni wierzchowych.
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GOSPODARKA MATERIAŁOWA

Gospodarka surowcowa staje się podstawową spra-
wą dla całych narodów i poszczególnych jednostek:
zamożność krajów jest uzależniona przede wszystkim
od tego, jakie bogactwa naturalne posiadają i jak je
potrafią eksploatować i przetwarzać dla własnych
potrzeb. Dla zaspokojenia nowych potrzeb surowco-

wych i materiałowych podejmuje się obecnie sze-

reg inwestycji oraz kontynuuje się poszukiwania kra-

jowych zasobów surowcowych, a także intensyfikuje
się utylizację surowców wtórnych. W tej sytuacji ra-

cjonalne wykorzystanie i przetwarzanie surowców
i materiałów ma podstawowe znaczenie dla dalszego
rozwoju gospodarki narodowej oraz najpełniejszego
zaspokojenia potrzeb ludności.

czerpywania się zasobów surowców

pierwotnych. Wysuwa się więc od
razu pytanie, czy ciągła eksploata-
cja zasobów surowcowych nie spo-

woduje zahamowania dalszego roz-

woju gospodarczego świata wskutek

powstania bariery surowcowej. Ba-

rierę tę można przedstawić w dwóch

płaszczyznach: po pierwsze, jako ba-

rierę rzeczową, a po drugie jako ba-

rierę ekonomiczną. W pierwszym
przypadku mamy do czynienia z fi-

zycznym brakiem surowców pierwo-
tnych, który całkowicie zahamował-

by produkcję materialną. W drugim
natomiast — problemem hamującym
produkcję materialną staje się koszt

uzyskania niezbędnych surowców.

Wydaje się, że właśnie rosnący koszt

wykorzystania zasobów surowco-

wych stanowi główny czynnik eko-

nomicznej bariery wzrostu gospo-
darczego. Przy czym' przez rosnący
koszt wykorzystania zasobów nale-

ży rozumieć koszt relatywny pro-

balnie w dzisiejszym świecie oraz

przez radykalne zmniejszenie przy-
rostu zużycia surowców.

Niezbędną sprawą staje się więc
kompleksowe wykorzystanie odpa-
dków i surowców wtórnych, redu-

kcja skażenia naturalnego środowi-
ska oraz stała i skuteczna kontrola

tego skażenia. Zachodzi także konie-
czność zmiany dotychczasowej poli-
tyki ekonomicznej w zakresie zwię-
kszenia trwałości inwestycji i pro-
dukowania trwalszych niż dotych-
czas środków konsumpcji powszech-
nego użytku. Niezbędne staje się
również wprowadzenie coraz bar-
dziej skutecznych metod technolo-

gicznych w celu wydatnego zmniej-
szenia zużycia surowców pierwot-
nych i dóbr wolnych na jednostkę
produkcji przemysłowej. Pilną po-

trzebą staje się także zwiększenie
wydajności istniejącego potencjału
przemysłowego z równoczesnym
zwiększeniem wykorzystania odpa-

czalna na zasadzie nieznisżczalno-
ści materii. Proces przekształcania
bazy zasobów w określone surowce

następuje stopniowo, przez przecho-
dzenie od stanu wyższej zawartości

pierwiastków i cech użytecznych do

niższej. Ponieważ regułą jest stan

dekoncentracji pierwiastków użyte-
cznych, a wyjątkiem stan występo-
wania ich w stopniu takim, przy ja-
kim współczesny poziom wiedzy
umożliwia rentowną eksploatację,
stąd każde obniżenie wymogów kwa-
lifikacyjnych powiększa zasoby w

szybszym tempie niż spadek ich ja-
kości2).

Wzrostu zasobów surowcowych nie
można zatem uzależniać tylko od

stopnia występowania pierwiastka
użytecznego, dotyczy to również
warunków eksploatacji, które przy

obecnym stanie wiedzy eliminują
rentowny przerób, a które przy za-

stosowaniu innej techniki nie będą
jej stanowiły. Można zatem stwier-

PROGNOZY
przyszłej światowej

sytuacji surowcowej wskazują,
że pozyskanie wielu surowców

będzie coraz trudniejsze, bowiem w

całym świecie zapotrzebowanie na

nie wzrasta nieustannie. Nawet bo-

gate w surowce kraje odczuwają co-

raz częściej zjawisko wyczerpywa-
nia się łatwiej dostępnych źródeł

surowcowych. Taka sytuacja zmu-

sza do wykorzystania gorszych ja-
kościowo surowców i pozyskiwania .

ich w znacznie trudniejszych eks-

ploatacyjnych warunkach, co pro-
wadzi z kolei do wzrostu nakładów

inwestycyjnych i kosztów pozyska-
nia tych surowców. Biorąc to wszy-
stko pod uwagę, problem oszczęd-
nego zużycia surowców staje się
głównym zadaniem gospodarczym,
a materiałooszczędny rozwój pro-

dukcji jest dla gospodarki narodo-

wej współczesną prawidłowością i

synonimem nowoczesności.

WE współczesnym świecie nie
ma państw samowystarczal-
nych pod względem surow-

cowym. USA sprowadzały np. spo-
za kontynentu amerykańskiego w

latach 1960—1965 ponad 25 rodzajów
surowców i materiałów, które po-
krywały zapotrzebowanie ich gospo-
darki w skali od 40 do 100 proc.

ZSRR, pomimo że posiada wszystkie
surowce, jest importerem także po-
nad 20 ich rodzajów z uwagi na wyż-
szą opłacalność importu w stosunku
do własnej eksploatacji niektórych
złóż. Jest także rzeczą znamienną
i symptomatyczną, że rozmieszcze-
nie surowców, ich wartość użytko-
wa i koszty transportu nie stanowią
obecnie najistotniejszych przeszkód
w rozwoju przemysłu opartego na

importowanych surowcach i mate-

riałach. Szeroko stosuje się obecnie

transport surowców z ośrodków wyr

dobycia do ośrodków przetwórstwa,
niekiedy nawet na odcinkach trans-

Kontynentalnych. Kraje wysoko roz-

lyinięte również dalszy swój rozwój
przemysłu przetwórczego oraz eks-

pansję gospodarczą opierają na im-

portowanych surowcach, prowadzą
one długofalową politykę zapewnie-
nia sobie zagranicznych źródeł suro-

wców. Klasycznym przykładem mo-

gą być inwestycje surowcowe Ja-

ponii w Australii.

Nieustanny wzrost na świecie zapo-

trzebowania na surowce spowodo-
wany jest rozwojem nowoczesnej go-

spodarki przemysłowej oraz eksplo-
zją demograficzną. Według opubliko-
wanych danych produkcja surowców

w świecie wzrastała w poszczegól-
nych okresach następująco:1)
1700—180D o 1,2-1,33⁄4 rocznie, czyli 3,6 razy
1800—1910 o i"lt „ „ 83,0 „

1900—1950 o 2"/o „ 2,2 „

1950—1969 o 5°/o „ „ 2,5 „
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Z tabeli wynika nieustanny wzrost

zapotrzebowania na surowce za wy-
jątkiem okresu 1900 - 1950 wskutek
dwóch wojen światowych oraz wiel-

kiego kryzysu lat trzydziestych, co

musiało wpłynąć destrukcyjnie na

ogólne tempo rozwoju gospodarcze-
go świata. Tempo wzrostu zapotrze-
bowania na surowce było rosnące
w całym rozpatrywanym okresie
zwłaszcza po roku 1800, w związku
z nastaniem ery przemysłowej i re-

wolucji naukowo technicznej. Jest
niezmiernie trudno przewidywać
dalsze perspektywy wzrostu zapo-
trzebowania i ustalać prognozy za-

potrzebowania na poszczególne su-

rowce, ze względu na ogromne tempo
rozwoju nowoczesnej gospodarki
przemysłowej. Gdyby jednak tempo
wzrostu zapotrzebowania na surow-

ce utrzymać się miało na dotychcza-
sowym poziomie, to jest ok. 5 proc.

rocznie, przyniosłoby to około czte-

rokrotny wzrost potrzeb w tym za-

kresie w 2000 r. w stosunku do 1970
r. Stanowi to ewidentny obraz nie-
ustannie rosnącego zapotrzebowania
na surowce i to w stosunkowo krót-
kim czasie. Zaspokojenie potrzeb
rosnących w takim tempie i w takich
rozmiarach, staje się potrzebą chwi-
li współczesnego świata. Ustabilizo-
wane zapotrzebowanie na surowce

oraz rozszerzanie utylizacji odpa-
dków i surowców wtórnych stają się.
zatem absolutną koniecznością go-
spodarowania zasobami we współ-
czesnym świecie.

WYDAJE się, że poftgjawowym
problemem dotycząc^*} gospo-
darki surowcowei efeje się

obecnie kwestia permanentnego wy-

duktu wydobycia do produktu
przetwórstwa. W warunkach rosną-

cego kosztu relatywnego powsta-
łaby taka sytuacja, w której czło-
wiek cały zasób potencjału pracy,

jakim dysponuje, zużywałby wyłącz-
nie na uzyskiwanie surowców. Po-
stawienie takiej tezy jest oczywi-
ście nierealne i wskazuje tylko na

absurdalność teorii permanentnego
wzrostu kosztu relatywnego wyko-
rzystania surowców.

Gospodarka surowcowa może pra-
widłowo funkcjonować zatem tylko
przy założeniu, że istnieje określony
proces recyrkulacji surowców, dzię-
ki któremu odnawiają się określone

zasoby surowcowe przy malejącym
koszcie relatywnym. Przy czym przez
recyrkulację zasobów surowcowych
należy rozumieć wszelkie procesy re-

generacji w drodze zastosowania od-

powiednich procesów technologicz-
nych w stosunku do zużytych już
materiałów, procesy substytucji,
zmiany struktury zapotrzebowania
i tp. Ostatnio przeprowadzone bada-
nia (m.in. przez Massachussets In-
stitute of Technology, USA) wyka-
zały, że pięć czynników decyduje o

rozwoju ludzkości, są one następują-
ce: liczba ludności świata, skaże-
nie środowiska, zapotrzebowanie na

surowce, produkcja przemysłowa,
zasoby żywnościowe.

Jeśli się obecnie nie zastosuje od-

powiednich środków zapobiegaw-
czych, to w niedalekiej przyszłości
brak surowców może silnie oddziałać
na stan ludności na świecie. Zapo-
biec tej groźbie można, stosując
sprawiedliwy i powszechny podział
dochodu narodowego osiąganego gło-

dków przez zastosowanie tzw. „obie-
gu zamkniętego" w procesach pro-
dukcyjnych. Trzeba zatem obecnie

prowadzić taką politykę ekonomicz-

ną, aby proces produkcji material-

nej nie niszczył środowiska natural-

nego człowieka i przekształcić go w

proces recyrkulacji surowców, a to

w celu uniknięcia grożącej katastro-

fy samounicestwienia.

TEORIA „obieguzamkniętego"su-
rowców wychodzi, wydaje się,
z całkiem słusznej przesłanki, że

będące obecnie w dyspozycji zasoby
surowcowe są przykładem szczegól-
nej, wyjątkowej koncentracji pier-
wiastków użytecznych, które we

współczesnych warunkach techni-

czno-ekonomicznych mogą być
przedmiotem przemysłowej eksplo-
atacji. Teoria tą musi jednak bez-

względnie brać za punkt wyjścia
aksjomat o ciągłości i nieskończono-
ści bytu materialnego i wynikającej
stąd ciągłej i nieskończonej funkcji
gospodarczej zasobów. Wynika stąd
wniosek, że w gruncie rzeczy nie jest
istotne, czy zasoby są adekwatne w

stosunku do przyszłych nieskończo-

nych potrzeb, lecz problem, w jaki
sposób ta adekwatność może być re-

alizowana.

Przyrost zasobów surowcowych
jest uzależniony od tak zwanej „ba-
zy zasobów", pojęcia rzadko używa-
nego w literaturze fachowej, a odpo-
wiadającego ogólnej zawartości su-

rowców użytecznych na kuli ziem-

skiej. Cechą charakterystyczną tej
bazy jest to, że jest ona skończona,
a nawet ilość poszczególnych surow-

_ców, w przybliżeniu jest oszacowa-

na. Jednocześnie jest ona nieżnisz-

dzić, że postęp techniczny J ogólny
zasób wiedzy ludzkiej, rozszerza za-

kres wykorzystania zasobów, przez
ich regenerację, co w połączeniu z

teorią obiegu zamkniętego, zabezpie-
cza w nieskończoność zapotrzebowa-
nia człowieka na surowce.

PRZEBIEG procesu odnowienia

się surowców nie przebiega jed-
nak tak regularnie, aby w każ-

dym przedziale czasu zasoby wszyst-
kich surowców były w niezbędnym
stopniu mobilne. Mobilność ich może

być ograniczona wskutek działania
wielu przyczyn rrkin. ograniczenia
czasowego. Dlatego też w jakimś
okresie można zaobserwować ogra-
niczenia w zakresie pewnych okre-
ślonych surowców, wskutek wzrostu

kosztu ich pozyskania. Najczęściej
zjawisko ograniczonej mobilności za-

sobów surowcowych powstaje wsku-
tek nierównomiernego postępu wie-

dzy w odniesieniu do wykorzystania
konkretnego surowca, co może być
pogłębione przez nierównomierność
w tempie wzrostu zapotrzebowania
ńa te surowce. Wystąpić może rów-
nież zjawisko ograniczonej rzeczo-

wej mobilności zasobów surowco-

wych. Twierdzenie bowiem, że zaso-

by surowcowe są nieskończone, od-
nosi się do surowców w ogóle, a nie
do zasobów • konkretnych surowców.

Pewne zasoby — dotyczy to np.

związków organicznych, takich jak:
drewno, ropa naftowa itp. są na

pewno ograniczone i wyczerpywalne
Rzeczowa mobilność zasobów poko-
nywana jest zazwyczaj w drodze

substytucji, a więc również w drodze

postępu wiedzy. Rozwój wiedzy po-

zwala więc z jednej strony na przy-
stosowanie określonych surowców
do potrzeb, i odwrotnie, na przysto-
sowanie potrzeb do dostępnych su-

rowców, oddziałując na strukturą
produkcji materialnej.

Należy także wspomnieć o specyfi-
cznym zjawisku ograniczonej mobil-
ności przestrzennej, występującej na

skutek stosowania Sztucznych barier

surowcowych, spowodowanych • au-

tarkią 1 nacjonalizmem surowcowym
oraz brakiem należytej współpracy
międzynarodowej w tym zakresie.
W odniesieniu do dalszej przyszłości
na szczególną uwagę zasługuje wyni-
kająca z teorii „obiegu zamknięte-
go" surowców tendencja do stabili-

zacji potrzeb surowcowych oraz ten-

dencja do spadku zapotrzebowania
na surowce pierwotne.

Proces pogarszania się warunków

naturalnych eksploatacji zasobów w

przyszłości nie będzie przebiegał Za-
tem przy nieograniczonym wzro-

ście zapotrzebowania na surowce.

Będzie to miało wpływ nie tylko na

stronę czysto ilościową problemu,
lecz także — i to przede wszystkim
— na koszty uzyskiwania surowców.
Z chwilą bowiem, gdy zapotrzebo-
wanie na surowce zacznie się stabi-
lizować, a wzrost wykorzystania su-

rowców wtórnych i odpadków wpły-
nie na zmniejszenie się zapotrzebo-
wania na surowce pierwotne, czyn-
nik powodujący wzrost kosztów wy-
twarzania surowców działać będzie
coraz słabiej. Postępujący rozwój
wiedzy wpływać więc będzie na ro-

snącą dostępność określonych suro-

wców mierzoną kosztem ich uzy-
skania.

Teza o ciągle malejących kosztach

uzyskania surowców odnosi się za-

tem do nieskończoności i nie wynika
stąd bynajmniej, że w ograniczonych
odcinkach czasu nie może nastąpić
wzrost kosztów i cen. Zjawisko to

nazwiemy ograniczoną mobilno-

ścią w czasie, a polega ono na tym, że
zmiany poziomu kosztów surowców

są spowodowane zmianą warunków

naturalnych eksploatacji, oraz postę-
pem technicznym. v

Zachodzące w świecie procesy In-

dustrializacji, szczególnie intensyw-
nie rozwijane w okresie rewolucji
naukowo-technicznej, powodują
więc nieustanne wzrastanie napięć
między pozyskiwanymi w danym
kraju zasobami surowcowymi a za-

potrzebowaniem na nie że strony
rozwijanego przemysłu. Coraz częś-
ciej odczuwa się zjawisko tzw. barie-

ry surowcowej, która hamuje proce-
sy rozwoju sił wytwórczych, ponie-
waż wzrost zasobów surowcowych
danego kraju w wyniku nowych od-

kryć geologicznych, wzrostu plonów,
postępu naukowo-technicznego itp.,
z reguły jest wolniejszy od rozwoju
przemysłu.

Jednocześnie kraje tradycyjnie do-

starczające surowce, w tym kraje
rozwijające się, dążąc również do

zwiększenia udziału pracy uprzed-
miotowionej w swoim eksporcie, sa-

me rozwijają przetwórstwo swoich
surowców. Wzrastająca dysproporcja
pomiędzy potrzebami surowcowymi
a ich zasobami w określonych kra-

jach może nawet doprowadzić do
hamowania procesów wzrostu go-
spodarczego.

Zaprezentowane w artykule tezy
zakładają, że odkrycia naukowo-
techniczne spowodują w przyszłości
wykorzystywanie w charakterze su-

rowców przemysłowych zasobów
obecnie nieużytecznych, co może

stworzyć nowe, nie znane obecnie
surowcowe podstawy rozwoju prze-
mysłu.

•) F. Callot: Les rlchesses mlnlers mon-

dlales, Paris 1970, s. 44.
. *) S. G . Lasky: How Tonnage and Grade
Belations Help Predict Ore Resourees,
„Engineering and Mining Yournal", kwie-
cień 1960.
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W
październiku br. ukazał się dwusetny numer

miesięcznika „WIES WSPÓŁCZESNA", organu
teoretycznego Zjednoczonego Stronnictwa Lu-

dowego. Wprawdzie fakt ten — jak trafnie zauważa

redakcja — nie zamyka żadnego okresu ani w życiu
wsi i w rozwoju rolnictwa, ani działalności ZSL, ale

uwzględniająca dorobek wielu lat konfrontacja doko-
nań i zamiarów z wymaganiami społecznymi jest rzeczą
bardzo pożądaną dla redakcji i czytelników.

Redakcja „Wsi Współczesnej" czyni to odnotowując
swój wewnętrzny jubileusz stosownymi publikacjami,
na które składają się: wypowiedzi Prezesa Naczelnego

Komitetu ZSL — STANISŁAWA GUCWY, artykuł re-

dakcyjny. —

„DWIEŚCIE NUMERÓW WSI WSPÓŁ-
CZESNEJ" oraz przegląd pt. „PROBLEMATYKA SPO-
ŁECZNO-EKONOMICZNA NA ŁAMACH WSI
WSPÓŁCZESNEJ" pióra BOLESŁAWA STRUŻKA.

Obok tego w omówionym numerze znajdujemy bo-

gaty zestaw innych publikacji, wśród których należy
wymienić: CHRYSTOW K. RADEW — „UDZIAŁ BUŁ-
GARSKIEGO LUDOWEGO ZWIĄZKU CHŁOPSKIE-
GO W BUDOWNICTWIE ROZWINIĘTEGO SPOŁE-
CZEŃSTWA SOCJALISTYCZNEGO"; ANTONI CZU-
BINSKI — „Z PROBLEMÓW MIĘDZYNARODOWE-
GO RUCHU ROBOTNICZEGO"; EMO BONIFAZ1 —

„ KRAJOWY ZWIĄZEK CHŁOPOW WŁOSKICH PO
IV KONGRESIE"; NIEKTÓRE PROBLEMY PAŃ-
STWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH — wywiad
z dr KAROLEM GAWŁOWSKIM; STANISŁAW BA-

RANIECKI — „DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZYCH SPÓŁ-
DZIELNI PRODUKCYJNYCH"; DYZMA GAŁAJ —

„CHŁOPI I SPOŁECZNOSC CHŁOPSKA"; MIKOŁAJ
KOZAKIEWICZ —

„SZKIC DO PORTRETU NAU-
CZYCIELSTWA POLSKIEGO"; ZENON MIKOŁAJ-
CZYK —

„DZIAŁALNOŚĆ CENTRALNEGO OŚROD-
KA SZKOLENIOWEGO ZSL".

Sięgnijmy do tych pozycji jubileuszowego numeru,
które przezentują pismo na tle programowych założeń
ruchu ludowego oraz pozwolą scharakteryzować pozy-
cję i dorobek tego zasłużonego w krzewieniu wiedzy
o wsi i polskim rolnictwie periodyku.

Do spraw z tego zakresu nawiązuje STANISŁAW

GUCWA, Prezes NK ZSL. Wysoko ocenia on dotych-
czasowy dorobek „Wsi Współczesnej" w całokształcie
działalności ruchu ludowego oraz zwraca uwagę na

pewne wybijające się aktualnie zagadnienia. Polska

jest krajem, który w ostatnich latach osiąga duże suk-

cesy w produkcji, m.in. rolniczej. Znaczna część chło-

pów, załóg PGR i członków spółdzielni produkcyjnych
nabrała przekonania, że obecnie można osiągać znacz-

nie wyższe wyniki W produkcji roślinnej i zwierzęcej.
Ten dobry klimat należy wykorzystać, torując drogę
nowym koncepcjom i okolicznościom, które służyć będą
szybszemu postępowi na wsi i w rolnictwie.

„Wszystkie poważne analizy czynników ~ — pisze
STANISŁAW GUCWA — które determinują rozwój
polskiego rolnictwa, prowadzą do jednego ogólnego
wniosku, że należy konsekwentnie rozwijać socjali-
styczną bazę w rolnictwie. Przemawiają za tym zarów-
no argumenty ekonomiczne, jak i socjalne, a dotyczą

one wyrównywania warunków życia I pracy w prze-

myśle i rolnictwie — w mieście i na wsi. Rozwiązanie
tego problemu oznacza w gruncie rzeczy rozwiązanie
kwestii chłopskiej i rolnej. Kwestia ta nie została i nie
może być rozwiązana na tej drodze, po której idą kraje
kapitalistyczne, nawet te najbardziej rozwinięte gospo-
darczo".

Uspołecznienie nasżego rolnictwa może być rozpatry-
wane z pozycji polityczno-ustrojowych oraz ekonomicz-.

no-socjalnych. „Wieś Współczesna" — stwierdza Pre-
zes NK ZSL — uwzględniała w swojej działalności obyd-
wa aspekty sprawy. Obecnie zaś w związku z dynami-
zacją rozwoju'całej gospodarki, zasadniczą zmianą kli-
matu społecznego i politycznego istnieją obiektywne
warunki dla nasilenia argumentacji na rzecz kształto-
wania postępowych poglądów w kwestii uspołecznienia
rolnictwa z pozycji ekonomiczno-socjalnych.

Rozwój rolnictwa następuje tylko w krajach, gdzie
jest silnie rozwinięty przemysł. Zależności i wzajemne
powiązania, jakie w tej dziedzinie występują, wymaga-
ją dalszych gruntownych analiz. W tej płaszczyźnie
identyfikują się interesy podstawowych klas naszego
narodu: robotników i chłopów. Gospodarka narodowa,

przemysł, inteligencja zainteresowane są w szybkim
rozwoju rolnictwa. Chodzi tu o problem ogólnonaro-
dowy i ważący w procesie socjalistycznych przeobrażeń.

,. Dominujące — pisze STANISŁAW GUCWA — zna-

czenie klasy robotniczej i kierownicza rola PZPR są

powszechnie aprobowane w szeregach ZSL. Szybki roz-

wój kraju stworzył lepsze warunki do obiektywniej-
szego przekształcania ZSL w partię typu socjalistycz-
nego. Ta właśnie myśl — wielokrotnie podejmowana
przez „Wieś Współczesną" — powinna być główną prze-
słanką działalności ideowo-wychowawczej Stronnictwa.

Rozumiemy, że jest to proces długi... Nie powinniśmy
tego procesu sztucznie przyspieszać"v

Stanisław Gucwa stwierta, że ZSL uczestniczy w bu-
downictwie socjalistycznym naszego kraju jako ideowy
i polityczny sojusznik PZPR. Jako partia chłopska ZSL

koncentruje się przede wszystkim na sprawach wsi
i rolnictwa. ZSL nie mogłoby jednak spełnić tej roli,
gdyby nie korzystało z marksizmu-leninizmu jako nau-

kowej teorii budowy socjalizmu. „Oczywiście, przyj-
mowanie i stosowanie zasad i metodologii marksistow-

sko-leninowskiej nie wyklucza potrzeby odwoływania
się i wykorzystywania doświadczeń społeczno-ekono-
micznych i politycznych wytworzonych w długoletniej

działalności radykalnego i postępowego ruchu ludowe-

go. Wręcz przeciwnie,-stwarza to jeszcze większe zapo-
trzebowanie na wartości wytworzone w ruchu ludo-

wym, których źródłem są doświadczenia pokoleń cięż-
ko pracujących i walczących o sprawiedliwość społecz-
ną chłopów" .

Do tej tezy nawiązuje się również w artykule redak-

cyjnym „Wsi Współczesnej". Aktywna rola Stronnictwa

jest ważną również z punktu widzenia PZPR ponoszą-
cej główną odpowiedzialność za socjalistyczny rozwój
Polski. „Uważaliśmy bowiem, że te trudne zadania łat-

wiej będzie realizować, jeśli PZPR dysponować będzie
aktywnymi sojusznikami, którzy w ramach Frontu Jed-
ności Narodu potrafią skuteczniej mobilizować zaanga-
żowanie produkcyjne i społeczne całego narodu".

Skomplikowana, w ciągu wieków kształtującą się
kwestia chłopska i rolna, w Polsce znajduje na łamach

teoretycznego organu ruchu ludowego odbicie, które

odpowiada wymaganiom nauki i sytuacji historycznej.
„Wieś Współczesna" twórczo kojarzy w swoich publi-
kacjach bogate i wielostronne tradycje piśmiennictwa

poświęconego wsi i rolnictwu z ideałami socjalizmu.
„Wieś Współczesna" ujmuje problemy wsi i rozwoju

rolnictwa jałco intęgralną część rzeczywistości narodo-

wej, a wzrost pródukcji rolnej i stworzenie przesłanek
dla socjalistycznej rekonstrukcji rolnictwa jako cele

podstawowe. Roczniki tego miesięcznika są bieżąco
kształtowanym podręcznikiem polityki agrarnej, źród-
łem informacji, analiz poświęconych współczesnej kwe-
stii rolnej w różnych krajach i regionach świata. .

„Wieś Współczesna" nie jest pismem zamkniętym z

punktu widzenia założeń programowych, tematyki i do-
boru autorów. Znajduje to pełne potwierdzenie w kon-

kretnych numerach pisma. W dwustu numerach pisma
— jak podaje redakcja — wypowiedziało się około 1200

autorów, reprezentujących różne środowiska politycz-
no-organizacyjne, naukowe i terenowe.

„Wieś Współczesna" zajmuje także poczesne miejsce
jako periodyk naukowy. To sprawia, że sięgają do nie-

go nie tylko ci, do których pismo jest przede wszy-
stkim adresowane — tzn. aktywiści ZSL, ale również
szersze grono ly.dzi, którzy w różnym charakterze zaj-
mują się wsią i rolnictwem, znajdując tam rzetelną
wiedzę i wielostronne naświetlenie tych ważnych w na-

szym życiu problemów.

ZBIGNIEW MIKOŁAJCZYK
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WIEŚ BLIŻEJ
PRZEMYSŁU

KORESPONDENCJA WŁASNA Z BUŁGARII

Cały świat interesuje się zmia-
nami zachodzącymi w bułgar-
skim rolnictwie. Fidel Castro,
który zetknął się z nimi podczas
swej wizyty w Bułgarikw maju
ub. r. oświadczył, że tu właśnie
powstaje rolniczy wzorzec dla
całego świata. „Newsweek" z 14

sierpnia ub. r. pisał: „Nie moż-
na zaprzeczyć, że tradycyjny,
konserwatywny, nieruchawy
chłop bułgarski znajduje sią na

drodze do wymarcia."

1AMA nazwa „zespoły rolniczo-
- przemysłowe", czyli po bułgar-
sku w skrócie APK, jeSt wśród

niefachowców w Polsce mylnie in-

terpretowana. Sądzi się, że chodzi
tu o jednolite organizmy gospodar-
cze, które skupiają pod jednym kie-
rownictwem cały cykl produkcji, od
ziemi aż do konsumenta. Tymcza-
sem w Bułgarii rzecz ma się nieco

inaczej. W skład zespołów rolniczo-
- przemysłowych nie wchodzi ani

przemysł, ani aparat handlowy. Ze-

społy te zajmują się wyłącznie tym,
co dotąd zaliczano tradycyjnie do
rolnictwa. Przymiotnik „przemysło-
wy" odnosi się natomiast do spo-
sobów upraw i hodowli.

ROLNICTWO NIE NADĄŻAŁO
Kiedy rozpoczął się procesI socja-

lizacji rolnictwa w Bułgarii, zdecy-
dowana większość gospodarstw na-

stawiona była głównie na gospodar-
kę naturalną, samowystarczalną i nie

dostarczającą produkcji towarowej.
Zmiana charakteru bułgarskiego rol-
nictwa była niezwykle trudnym za-

daniem. Na początku bowiem lat

pięćdziesiątych' spółdzielnie* produk-
cfjńe dysponowały 'prymitywną
techniką, osiągały niską efektyw-
ność, brak było środków dla rozwoju
mechanizacji, a struktura zasiewów

była wciąż niezwykle rozdrobniona

(uprawiano około 70—80 produktów
na tysiącu, dwóch tysiącach hekta-

rów).
W latach sześćdziesiątych podej-

mowano kilka prób zmiany tego
stanu. Przyniosły orie wyraźny po-

stęp, ale wciąż rolnictwo nie nadą-
żało za rozwojem przemysłu rolno-

-spożywczego, którego produkcja w

latach 1960—1971 powiększyła się
prawie dwa i pół raza. Co więcej
stan rolnictwa nie pozwalał na do-
konanie jeszcze bardziej zdecydowa-
nego postępu w produkcji żywności,
przyspieszenia równoległego do

ogólnie rosnącego potencjału całego
kraju i dobrobytu Bułgarów.

Nienadążanie rolnictwa związane
było ze zbyt słabym tempem po-

stępu w procesach technolpgicznych.
Nie chodzi przy tym o stan agrotech-
niki Ta poczyniła w ciągu ostatnie-

go dwudziestolecia zdecydowane
krcki do przodu, przede wszystkim
w wyniku wykształcenia i skierowa-
nia do pracy dużej grupy fachowców.
Liczące się w świecie osiągnięcia,
poparte praktycznymi zastosowania-
mi. ma też bułgarska nauka..

Zdecydowany przełom musiał być
przede wszystkim dokonariy w me-

chanizacji prac. Było to konieczne
ze względu na postępujący odpływ
ludności ze wsi do miast. W 1946
roku ludność wiejska stanowiła pko-
ło 75 proc., w dwadzieścia lat póź-
niej — już niewiele ponad 50"-proc.
Równocześnie zestprzała s'ę ludność
rolnicza (np. w APK „TRACJA" w

Plowdiw średni wiek pracowników
wynosi ponad 45 lat). Chcąc prze-
ciwdziałać tym zjawiskom, sięgano
do różnych sposobów. Wieś bułgar-
ska jest murowana od nowa, nieźle

wyposażona w infrastrukturę. Pró-
bowano także ograniczać'*' środkami

administracyjnymi . przemieszczanie
się ludności ze wsi do miast. Nie
dało to jednak spodziewanych re-

zultatów. Niższe były bowiem do-

chody, a praca cięższa.

NOWA ORGANIZACJA
I JEJ EFEKTY

W 1971 r. rozpoczęto wprowadza-
nie do bułgarskiego rolnictwa nowej
organizacji i nowego mechanizmu

ekonomicznego, czyli właśnie zespo-
łów rolno-przemysłowych. Postawio-
no sobie przy tym trzy cele: zme-

chanizować większość prac, .stworzyć
warunki dla specjalizacji produkcji
i wzmóc oddziaływariie rachunku

ekonomicznego.
Zespoły rolnlczo-prZemysłowe

przybierają trzy formy: organizacji
skupiających tylko spółdzielnie1, gru-
pujących wyłącznie państwowe go-
spodarstwa rolne i jednostek 0 cha-
rakterze mieszanym. Są to jednostki
samodzielne, wyposażone W kompe-

tencje takie jak zjednoczenie i łączą-
ce nie tylko organizacje zajmujące
się uprawą i hodowlą, ale także
i przedsiębiorstwa usługowe (np. re-

montowe, transportowe, itp.) . W Buł-

garii jest w tej chwili 170 APK,
które skupiaja 158 gospodarstw pań-
stwowych, 662 spółdzielni i 100

przedsiębiorstw specjalnych.
Średnie APK liczy sobie około 25

tys. ha, ale zdarzają się kolosy, któ-
re mają ponad 100 tys. ha. Powsta-

wały one zazwyczaj z około 5 go-
spodarstw państwowych lub spół-
dzielni, choć można spotkać i takie,
które koncentrują 25 jednostek.

chanicznej siły pociągowej na 100
ha ziemi uprawnej, prawie całkowi-
te zmechanizowanie orki, siewu, bro-

nowanie, zbioru zbóż itd. Pozwoliło
także na zmechanizowanie niektó-

rych zajęć przy roślinach praco-
chłonnych (np. opryskiwanie wino-

gron z samolotów), na zastosowanie

przemysłowych form hodowli itd.

W rezultacie plony pszenicy z hek-
tara zwiększyły się w zespołach rol-

niczo-przemysłowych z30,7qw
1971 r. do 37,3 q w 1972 r., jęczmie-
nia z 29,3 q do 32,1 q, kukurydzy
(ziarno) z 39,5 q do 45,9 q, ryżu z

13,0 q do 13,1 q, słonecznika z 17,3

APK obejmują 92 proc. gruntów
uprawnych i 95 proc. całej produk-
cji rolnictwa. Zatrudniają one około
8 do 10 tys. osób. Wartość produk-
cji towarowej takiego giganta waha

się w granicach 30—40 min lewów

rocznie, a wartość środków trwałych
wynosi około 20 min lewów.

W ramach tych organizacji two-

rzy się ogromne połacie monokul-

tury, dostosowane do warunków gle-
bowych i klimatycznych. Tego pro-
blemu, podobnie jak i mechanizacji,
nie można było rozwiązać w ramach

jednej spółdzielni lub jednego pań-
stwowego gospodarstwa rolnego.

Np. w APK „TRACJA" w Plow-

diw, o obszarze 67 tys. ha, wino-

grona uprawia się na tysiącu hek-
tarów, jabłka w dwóch rejonach —

1,2tys.hai1,8tys.ha,ryżna8tys.
ha itd.

Średnio jednak prodbkcja zbóż

koncentruje się na obszarach od ty-
siąca do trzech tysięcy ha, słonecz-
nika — od 500 do 1000 ha, warzyw
od 500 do 3000 ha, winogron od 500
do 1000 ha. Produkcja mięsa wiep-
rzowego skoncentrowana jest w fa-
brykach o rocznej wydajności od
30 do 100 tys. świń rocznie, drobiu
— od 5 do 10 min brojlerów rocznie,
produkcja mleka — w fermach liczą-
cych po 1000—2000 zwierząt itd.

Jeśli chodzi o mechanizm ekono-

miczny, to APK obowiązują nastę-
pujące wskaźniki i normatywy: za-

dania w zakresie dostaw produktów
rolnych (w jednostkach naturalnych),
zadania w dziedzinie postępu tech-

nicznego, limit na inwestycje, nor-

matyw tworzenia i limit wykorzy-
stania własnych funduszy rozwojo-
wych typu produkcyjnego, normatyw
funduszu płac, normatyw udziału w

funduszach centralnych (np. fundusz

socjalny). Te wielkości oraz wiel-
kość produkcji globalnej ustalane są

przez Radę Ministrów.

Sterowanie produkcją dokonuje
się także poprzez system dopłat do

cen podstawowych, głównie przy

produkcji eksportowej, przy produk-
cji o niskiej rentowności (np. ho-

dowla), tam, gdzie szczególnie za-

leży na zwiększeniu produkcji, s tak-

że dla organizacji pracujących w re-

jonach górskich, gdzie warunki są

trudne.

Koncentracja upraw na dużych po-
lach umożliwiła, przy 155 KM me-

q do 17,6 q, tytoniu orientalnego
z 11,0 q do 11,6 q, pomidorów z

288 q do 319 q. Spadły natomiast
— w dużej mierze wskutek nie-

sprzyjających warunków atmosfe-
rycznych — w granicach 10 proc.

zbiory winogron, buraka cukro-

wego, kartofli i jabłek. Pogło-
wie bydła wzrosło o 7 proc., świń

0 ponad 2 proc., owiec o 1 proc.
1 drobiu o 14 proc.

Wzrosła też poważnie wydajność
pracy. Np. w APK „TRACJA" w

Plowdiw w 1969 r. wartość produk-
cji ha jednego zatrudnionego wy-

niosła 3 300 lewa, a w 1973 r. —

5 300 lewa. Podwyższyła się także

rentowność (o około 20 proc.) wsku-

tek lepszego rozmieszczenia struktu-

ry zasiewów i dzięki lepszemu wy-

korzystaniu sprzętu.

Przewiduje się, że dzięki zespo-
łom rolniczo-przemysłowym produk-
cja rolna w latach 1971—1975 bę-
dzie wyższa o 17—20 proc. w po-
równaniu z poprzednią pięciolatką,
a wydajność pracy zwiększy się o

40—45 proc.

DOCHODY

Jednym z najtrudniejszych proble-
mów do rozwiązania była sprawa

płac. W jednym zespole rolniczo-
- przemysłowym znalazły się zazwy-

czaj spółdzielnie lub gospodarstwa
0 różnym stopniu wyposażenia tech-

nicznego. wydajności pracy, a więc
1 o różnym poziomie płac. To samo

odnosiło się do spraw socjalnych. Od

początku istnienia APK zaczęto pro-

wadzić politykę wyrównywania płac
indywidualnych i warunków socjal-
nych, przynajmniej w ramach jed-
nego zespołu, a później — w ujęciu
regionalnym. Na zrównanie w całej
Bułgarii nie nadeszła jeszcze odpo-
wiednia chwila, choć w połowie APK

wynagrodzenia są już prawie jed-
nolite.

Zastosowano głównie dwie meto-

dy, obie wewnątrz zespołów. Pierw-

sza z nich to dotacje dla poszczegól-
nych spółdzielni lub gospodarstw
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państwowych na fundusz płac, do-

chodzące niekiedy do 20 proc. Na

ogół jednak formę tę stosuje się nie-

chętnie i tylko w krańcowych przy-

padkach. Znacznie częściej, jeśli na

to pozwalają warunki naturalne, od-

działuje się na płace poprzez

strukturę zasiewów, przydzielając
tym, którzy mają niskie płace w

punkcie startu, bardziej rentowne

uprawy, a tym, którzy mają wyższe
płace — mniej rentowne. W rezul-

tacie pierwsi uzyskują szybsze tem-

po wzrostu plac, a drudzy nieco wol-

niejsze.

Próbuje się także oddziaływania
na poziom płac indywidualnych po-

przez lepszą organizację pracy,
wzrost wydajności i podnoszenie
rentowności.

W wyniku tych działań średnie

płace wzrosły. Brak co prawda po-

równywalnych danych syntetycz-

nych, ale obrazuje to fakt, że w

1971 r. średnia roczna płaca w go-

spodarstwach państwowych wyno-

siła 1 369 lewa, a w spółdzielniach
— 1142 lewa, natomiast w 1972 r.

dla wszystkich organizacji skupio-
nych w APK — 1 309 lewa (więk-
szość zatrudnionych jest w spół-
dzielniach). Dla porównania w prze-

myśle: 1971 r. — 1529 lewa, a w

1972 r. — 1 584 lewa. Porównanie z

przemysłem nie jest oczywiście w

pełni adekwatne, gdyż na wynagro-

dzenia pracowników APK składają
się również rezultaty z działek przy-

zagrodowych i inne formy dochodów.

Przewiduje się, że w latach 1971—
— 1975 dochody pracowników wzro-

sną o 30—35 proc, co powinno do-

prowadzić do , prawie całkowitego
zniwelowania różnić między miastem
a wsią. •

Jeśli chodzi o świadczenia socjal-
ne, to zespół dużą ich część prze-

znacza na pomoc dla ludzi starych,
którzy już nie pracują, ale dali zie-

mię i otrzymują skromną rentę (w
granicach 25—30 lewa). Znaczne

środki idą na przedszkola,, kolonie,
kuchnie dla niemowląt, działalność

kulturalną i sportową. APK finan-

suje też urlopy. Jeszcze do końca

września zespoły wydatkowały pie-
niądze na zasiłki dla dzieci, od paź-
dziernika obowiązek ten przejęło
państwo.

ZESPOŁY

PRZEMYSŁOWO-ROLNICZE

Utworzenie APK to wstępny etap
integracji rolnictwa i przemysłu.
Unowocześnione technologie, duży
stopień mechanizacji prac, specjali-
zacja i koncentracja produkcji po-

winny stwarzać warunki zarówno
dla szybszego wzrostu produkcji, jak
i dla ściślejszych związków z prze-
mysłem.

Proces ten już się rozpoczął. Pow-

staje bowiem pierwszy zespół prze-

mysłowo-rolniczy, po bułgarsku w

skrócie PAK, który ma objąć cały
cykl reprodukcji, od ziemi aż po

konsumenta, w ramach jednego
zjednoczenia. Obejmie ono wszystko
co dotyczy cukru. Tworzone jest
zjednoczenie przemysłowo-rolnicze,
PAO BUŁGARSKA ZACHAR, które

obok cukrowni i fabryk przetwór-
czych będzie skupiało około 300 tys.
ha ziemi, będącej w dyspozycji ze-

społów rolniczo-przemysłowych.

Oczywiście nie można na jednym
obszarze uprawiać przez dłuższy czas

monokultury, wyłącznie buraka cu-

krowego. Muszą być inne uprawy,

pszenica, kukurydza itd. A także
i hodowla. Jeśli zaś hodowla to

i rzeźnie, sklepy mięsne itd. W

związku z tym BUŁGARSKA ZA-
CHAR musi i tę część produkcji
przejąć pod swoje skrzydła.

Szczegółowe problemy organiza-
cyjne, a także i własnościowe, nie są

jeszcze do końca opracowane, trudno

je więc opisać. Niewątpliwie bułgar-
skie rolnictwo ewoluuje w kierunku

ściślejszych związków z przemysłem
i w tym sensie może stanowić pod-
stawę dla analizy dróg stworzenia

kompleksu żywnościowego w innych
krajach socjalizmu. Jest to szczegól-
nie ważne wobec nasilającego się
kryzysu żywnościowego w świecie

i rosnących cen na surowce i pro-

dukty rolnictwa.

Tempo wzrostu gospodarczego na Węgrzech w la-

tach 1970—1971 było wprawdzie stosunkowo wyso-
kie, jednakże nadmiernie szybki wzrost akumulacji
doprowadził do pewnych zakłóceń równowagi.
Chociaż w 1972 roku nastąpiła znaczna poprawa
w tej dziedzinie, to plan gospodarczy na rok 1973

silnie akcentował potrzebę dalszej poprawy ogólnej
równowagi gospodarczej, a także konieczność po-

lepszenia efektywności produkcji. Plan przewidywał
m.in. zwiększenie obrotów handlu zagranicznego,
w szczególności szybkie tempo wzrostu eksportu, jak
również rozszerzenie konsumpcji.

PÓŁ
ROKU
NA

WĘGRZECH
30ZSEF GARAM

DANE
za I półrocze 1973 roku

wskazują, że gospodarka naro-

dowa rozwijała się równomier-

nie, zgodnie z głównymi celami.

W I półroczu produkcja przemy-

słowa rosła stosunkowo szybko. W

porównaniu do I półrocza roku u-

biegłego zwiększyła się prawie o 7

proc. Wzrost produkcji w znacznej
części nastąpił pod wpływem czyn-

ników ukształtowanych w roku u-

biegłym. Korzystny wpływ na dzia-

łalność przedsiębiorstw wywierało
zwiększenie możliwości eksporto-
wych, jak też potrzeb handlu wew-

nętrznego. Czynnikiem ograniczają-
cym było natomiast przyhamowanie
działalności inwestycyjnej i usiło-

wania zmierzające do umiarkowane-

go kształtowania zapasów.

Szczególną dynamikę wzrostu wy-

kazywały te gałęzie, którym IV plan
pięcioletni wyznaczał wyjątkowe
ważne zadania rozwojowe. Dotyczy-
ło to np. przemysłu chemicznego;
produkcji energii elektrycznej i

przemysłu lekkiego. W I półroczu br.

w porównaniu z analogicznym okre-

sem roku ubiegłego dostawy przemy-

słu chemicznego na rynek wewnętrz-

ny zwiększyły się o 11 proc., a na

eksport o 18 proc. W tym samym

okresie czasu dostawy przemysłu
lekkiego zarówno na rynek we-

wnętrzny,, jak i na eksport, zwięk-
szyły się o 11 proc. Tempo wzrostu

produkcji w przemyśle maszynowym

kształtowało się wprawdzie na śred-

nim poziomie wskutek stosunko-

wo mniejszego popytu na rynku kra-

jowym, to jednak w I półroczu eks-

port zwiększył się o ponad 20 proc.

Hutnictwo przy stosunkowo wol-

nym rozwoju produkcji zwiększyło
eksport o ok. 40 proc. ,

Wzrost produkcji przemysłowej
w I półroczu nastąpił głównie pod
wpływem podniesienia się wydajno-
ści pracy; przy wzroście produkcji
przemysłowej o 7 proc. zatrudnienie

w przemyśle zwiększyło się zaled-

wie o 1 proc.

Dostawy rynkowe produktów rol-

nych w I półroczu zmniejszyły się
w porównaniu do analogicznego
okresu raku ubiegłego. W I półroczu
sprzedaż tych produktów w dużej
mierze zależy jednak od skupu zwie-

rząt i produktów zwierzęcych, a tym-
czasem z powodów obiektywnych, w

I półroczu zmniejszył się skup tych
produktów. Oczywiście kształtowa-

nie się w I półroczu skupu produk-
tów rolnych nie mówi wiele o wy-

nikach rolnictwa. Na podstawie wy-

ników żniwnych można stwierdzić

z dużym prawdopodobieństwem, iż

perspektywy rolnictwa w tym roku

są pomyślne, wyniki produkcji ro-

ślinnej przekraczają poziom roku

ubiegłego1) niezłe zapewne będą
również roczne wyniki w hodowli.

Plan gospodarczy na 1973 rok

miał na celu szybszy wzrost stopy
życiowej robotników zatrudnionych
w przemyśle i budownictwie, co w

dużej mierze znalazło oparcie w za-

rządzeniach centralnych podwyżki
płac. Jednorazowa centralna pod-
wyżka płac w wysokości 8—10 proc.

objęła 1,25 min pracowników na

ogólną liczbę S min osób czynnych
zawodowo, podczas gdy płace osób

zatrudnionych w pozostałych dzia-

łach gospodarki podnoszą się w

bieżącym roku bez specjalnych za-

rządzeń centralnych, ale w zależno-

ści od kształtowania się wydajności
1 systemu regulowania płac. Plan

przewidywał także podniesienie roz-

maitych pieniężnych świadczeń

socjalnych (emerytury, dodatki ro-

dzinne, dodatki z tytułu opieki nad

dzieckiem itp.) . Centralne zarządze-
nia w dużej mierze wykonane zo-

stały już w I półroczu.

Pieniężne dochody ludności w I

półroczu były o przeszło 8 proc.

większe niż w I półroczu roku ubieg-
łego.

Obroty handlu detalicznego, wy-

wierającego w dużej mierze wpływ
na konsumpcję ludności, przekro-
czyły w okresie półrocza o 10 proc.

poziom z analogicznego okresu roku

ubiegłego, a więc w stopniu nieCo

większym od tempa wzrostu nomi-

nalnych dochodów pieniężnych.
W 1973 r. dokonywano korekt w

zakresie relacji cen. Roczny plan
przewidywał w skali całego roku

wzrost poziomu cen o 3—4 proc. W I

półroczu ceny detaliczne wzrosły o

3,7 proc, a więc w planowanych
granicach. Wydaje się wielce praw-

dopodobne, iż pod wpływem doko-

nywanych ostatnio obniżek cen nie-

których towarów w skali całego rt>-

ku indeks cen zwiększy się jeszcze
mniej. Uwzględniając podwyżki cen,

które oczywiście obniżają siłę naby-
wczą nominalnych dochodów pie-
niężnych, wolumen obrotów handlu

detalicznego wzrósł w okresie pół-
rocza nieco ponad 6 proc.

Kwota przeznaczona na inwestyc-
je nie osiągnęła w I ,>'>łroczu po-'
ziomu sprzed roku, była niższa o

2 proc.. Inwestycje budowlane w I

półroczu pozostały na poziomie
ubiegłorocznym. Nieco więcej, niż

poprzednio zainwestowano w ma-

szyny produkcji krajowej a znacznie

mniej w maszyny z importu.
Kwota inwestycji centralnych
była mniejsza niż przed rokiem

a,kwota inwestycji przedsiębiorstw
i inwestycji spółdzielczych utrzyma-
ła ns»- poprzednim poziomie. U-

względniając rozmaite czynniki wy-

wierające wpływ na działalność in-

westycyjną można by sądzić, iż

prawdopodobne jest duże ożywienie
inwestycyjne w II półroczu, co jed-
nak ze względu na istniejące zarzą-

dzenia ograniczające również nie

będzie prowadzić do poprzedniej
nadmiernej ekspansji inwestycyjnej.
Korzystnym zjawiskiem są stosun-

kowo skromne rozmiary wzrostu za-

pasów.

W okresie półrocza import nie-

znacznie przekroczył poziom ubieg-
łoroczny, dalej natomiast trwał pro-

ces intensywnego wzrostu eksportu.
Licząc według cen bieżących, w I

półroczu eksport zwiększył się ogó-
łem o 20 proc. Największy wzrost

eksportu zarówno do krajów socja-
listycznych, jak i kapitalistycznych
nastąpił w przypadku maszyn i ma-

teriałów. Pod względem kształtowa-

nia się obrotów w handlu zagranicz-
nym osiągnięto ostatecznie rezultaty
bardziej korzystne od planowanych.
Bilans handlu zagranicznego zaI

półrocze zamknął się saldem dodat-

nim, podczas gdy za I półrocze roku

ubiegłego — znacznym saldem ujem-
nym.

Dane ilustrujące rozwój gospodar-
ki węgierskiej w I półroczu jedno-
znacznie wykazują, że był to okręs
pomyślny i w zasadzie zgodny z cen-

tralnymi koncepcjami. Według opinii
węgierskich specjalistów od progno-

zowania rozwoju gospodarczego w JI

półroczu można się liczyć z dalszym
utrzymywaniem się dotychczasowych
korzystnych tendencji.

') Artykuł został napisany zanim zna-

ne były wyniki zbioru zbóż na Węgrzech.
W bleżucym roku plony pszenicy z hek-
tara powiększyły sią o 3,7 proc. i wynio-
sły34.7q,plonyżyta—16,3qzha
(w 1972 r. — 14,3 q). Plony jęczmienia
ozimego były o 1,6 q większe niż przed
rokiem i wyniosły 32,7 q z ha, a Jęczmie-
nia Jarego o 4,2 q 1 wyniosły 2S,1 <j.
Z hektara obsianego owsem zebrano w

br. 18qczylio5,4qwięcejniżw1973r.
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Ruch samochodowy w centrum Brukseli.

EKSPANSJA

wej zaczęły się Wyczerpywać łatwiej
dostępne rezerwy węgla, ponadto
kapitulował on przed ekspansją ta-

nich paliw płynnych. A pbtrzeby no-

woczesnego handlu zagranicznego
nakazywały lokalizowanie działalno-
ści gospodarczej wzdłuż wybrzeży
morskich oraz u ujścia rzek. Taką
lokalizację forsowała dodatkowo po-

lityka Wspólnego Rynku oraz obce

kapitały inwestycyjne, napływające
do Belgii szeroką falą.

Najbardziej skorzystała na tym wszyst-
kim Antwerpia. Ten najwlębszy port
Belgii, drugi port Europy i trzeci port
świata — zdobył sobie rangę najbar-
dziej uprzemysłowionego miasta Belgii
i Jednego z najbardziej rozwijających
się ośrodków przemysłowych zachodniej
Europy.

Zmienia się też profil przemysłu
belgijskiego, który w wielu dziedzi-
nach osiąga najwyższe na świecie

standardy pod względem jakości i
nowoczesności. Stosownie do potrzeb
rynku zagranicznego rozwinęły się
w latach powojennych szczególnie
silnie: hutnictwo żelaza, stali i me-

tali nieżelaznych, najszerzej rozu-

miane przetwórstwo metali, produk-
cja pojazdów mechanicznych, elek-

trotechnika, elektronika, chemia.

Trudności»rozwoju odczuwa nato-

miast przemysł jjekstylny oraz gór-
nictwo.

Udział wyrobów przemysłowych w

eksporcie Belgii utrzymuje się na

poziomie 85 proc. Zależność prze-
mysłu od rynku światowego w przy-
padku Belgii występuje szczególnie
silnie: około 50 proc. produkcji
przeznacza się na sprzedaż zewnętrz-
ną.

OBCE KAPITAŁY

Wspomniałem już o inwazji kapi-
tałów obcych. Tylko w 1972 r. pow-
stało na terenie Belgii 817 nowych
firm czy filii o kapitale obcym. Ob -

SPODARK
LGIJS KI

WOJCIECH BUKOWSKI

\k't YCHODZĄC z dworca w An-
YY twerpii dobrze jest od razu

skręcić w ulicę Pelikaan-
straat. Widać tu z jednej strony
hurtownie rozmaitych branż, a po

drugiej stronie ciągną się stare ka-
mieniczki. Tu właśnie pracują słyn-
ni w świecie diamenciarze. Dzięki
nim ulica Pelikaanstraat uchodzi za

najbogatszą w świecie.

Między Pelikaanstraat i pobliskim
parkiem rozciąga się dzielnica, na

którą przypada lwia część belgijskie-
go eksportu kamieni szlachetnych i

przemysłowych sięgającego kwoty
około 900 min doi. rocznie. Belgia
ani nie ma kopalń diamentów (te
znajdują się głównie w Afryce), ani
też nie zmonopolizowała światowe-

go hurtu kamieniami surowymi (ten
znajduje się w Londynie), ale szli-
fiernie skupione są w Antwerpii.
O tej lokalizacji szlifierni przesądzi-
ły swobody udzielane zawsze dia-

menciarzom, a także polityka peł-
nego otwarcia na świat — cechują-
ca dawnych władców Antwerpii, a

później politykę monarchii belgij-
skiej.

HANDEL ZAGRANICZNY -

SIŁĄ NAPĘDOWĄ
Belgia nie ma również fabryk sa-

mochodów, a przecież eksportuje
różne pojazdy mechaniczne i inne
środki transportu. O otwarciu tu

montow-ni samochodów amerykań-
skich, radzieckich, zachodnionie-

miećkich, czechosłowackich, czy
szwedzkich zadecydowała bardzo

zręczna polityka celna oraz różne

ulgi i ułatwienia. Zachęca to wiele
firm zagranicznych do zakładania w

Belgii swych oddziałów czy przedsta-
wicielstw, z których rusza się do
natarcia na całą Europę, a głównie
na obszary Wspólnego Rynku.

Obok pozostawienia dużej swobody dla
działalności eksportowej, (w myśl hasła
„utraciliśmy kolonie, popierajmy han-
del") na rozwój handlu zagranicznego
Belgii działało jeszcze wyjątkowo ko-
rzystne położenie, geograficzne — między
największymi skupiskami przemysłowy-
mi świata: Zagłębiem Ruhry, ośrodka-
mi północno-wschodniej i wschodniej
Francji, W. Brytanią i Szwecją.

Dzięki temu Belgia — kraj wiel-
kości województwa warszawskiego,
w zasadzie bez własnej bazy surow-

cowej i mający 0,25 proc. ludności
świata — uczestniczy w światowym
eksporcie w 3,9 proc., a w imporcie
w 3,6 proc. Pod względem wielko-
ści obrotów handlu zagranicznego na

1 mieszkańca Belgowie zajmują zde-

cydowanie pierwsze miejsce na świe-
cie (w 1972 r. 1541 dolarów w im-

porcie i 1590 w eksporcie). Nic dziw-

nego, że tak silnie rozwinięta wymia-
na zewnętrzna jest tu naczelną si-

łą napędową całej gospodarki.

Kolebka przemysłu belgijskiego
mieściła się w południowej części
kraju. W oparciu na tamtejszych
zasobach węgla i ha 'górnictwie roz-

winął się też przemysł ciężki — hut-
nictwo oraz przetwórstwo żelaza i
stali.* Ale po drugiej wojnie świato-

świecie i bodajże za najbardziej
efektywne. Ludność pracująca w rol-
nictwie (około 4,2 proc.) uczestni-

czy w nieco większym procentowym
stopniu w tworzeniu produktu naro-

dowego brutto, co jest zjawiskiem
wyjątkowym.

Rolnictwo belgijskie — słuszniej
byłoby mówić o nim jako o prze-

myśle rolnym — skupia swą dzia-

łalność na produkcji zwierzęcej
(około 70 proc. wartości). W produk-
cji systemem przemysłowym trzody
chlewnej, bydła, drobiu — osiąga
Belgia wysokie standardy światowe

lub nawet bije rekordy w takich np.

dziedzinach jak najniższe zużycie
pasz na 1 kg mięsa, jaj czy mleka.

W produkcji roślinnej osiągano w

1972 r. przeciętnie np. 45 q pszeni-
cy lub 524 q buraka cukrowego z

hektara.

Potwierdzenie wysokiej efektywności
rolnictwa belgijskiego można znaleźć
również w eksporcie, gdzie jego wyro-
by uczestniczą w 9,2 procent (a więc
przeszło 2 razy większym od odsetka
ludności pracującej w rolnictwie). W wy-
wozie tym aż 80 proc. stanowią artykuły
pochodzenia zwierzęcego, produkowane
w dużej mierze w oparciu na importo-
wanych paszach, głównie na zbożach

(stąd produkcję mięsa nazywa się tu

często „procesem uszlachetniania zbóż").
Nie wyklucza się, że ostry wzrost

cen artykułów rolnych na świecie
oraz ich rozszerzony eksport z Bel-

gii spowodują, że udział rolnictwa
w eksporcie przekroczy w tym roku

wszystkie poprzednie wyniki.

MOCNY FRANK

liczą się,' że inwestycje zagraniczne
osiągnęły w ub. r . wartość 11,3 mld
fr. belg.

Znamienne są przy tym przesunięcia
w zainteresowaniu Belgią: w 1972 r. u-

dział kapitałów USA wyniósł 14,4 prcc.
obcych inwestycji wobec średniej 49
proc. w okresie 1959-70. Natomiast wzra-

stają inwestycje kapitałowe z państw
Wspólnego Hynku: doszły one w ub.
roku do 50 proc wobec 28 proc. śred-
nio w latach 1959-70. Coraz częściej spo-
tyka się też Japończyków. Obcy kapi-
tał mocno „s<edzi" w przemyśle samo-

chodowym (prawie 90 proc.), w che-
micznym, energetycznym, elektrotech-
nicznym, stoczniowym oraz coraz czę-
ściej przedostaje się do tradycyjnych
działów przetwórstwa żelaza, stali i
przemysłu maszynowego.

Zakładając, że w ten sposób uzy-

skuje Belgia nowe moce produkcyj-
ne oraz dostęp do najnowocześniej-
szych technologii — rząd belgijski
faworyzuje obce lokaty kapitałowe,
zwłaszcza w nowoczesnych działach

produkcji. Ale aby .z kolei nie do-

puszczać do zbytniej dominacji —

rząd sam wiele działa w tej dzie-
dzinie. Notuje si? bowiem prawie
dwukrotne zwiększenie inwestycji
państwowych. W ciągu ostatnich 5
lat wzrosły one z 44,5 do 87,5 mld
fr. rocznie.

DOSTRZEGAĆ ROLNICTWO

W naszej publicystyce o Belgii po-

mija się najczęściej rolnictwo tego
kraju. A szkoda. Uchodzi ono za

jedno z najnowocześniejszych na

Frank belgijski należy do grupy
najmocniejszych Walut w zachodniej
Europie. W grudniu 1971 roku zo-

stał zrewaluowany, a że jednocze-
śnie dolar uległ dewaluacji, kurs
franka umocnił się, przechodząc z

ok. 50 do ok. 45 fr. za 1 dolara.
Obecnie — w warunkach „płynno-
ści" — kurs franka zmienia się w

granicach 36 — 38 fr. belg. za 1

dolara USA.

Ostatnio mówi się coraz częściej
0 możliwości ponownej rewaluacji
franka belgijskiego. Jego pozycja u-

chodzi za bardzo dobrą, za granicą
jest on coraz bardziej poszukiwany,
zwłaszcza w okresach załamań na

giełdach zachodnich.

Mimo to waluta belgijska nie jest wol-
ina o>d powszechnej na Zachodzie choro-
by — inflacji. Mając tak rozległe sto-
sunki handlowe i prowadząc politykę
„otwartych drzwi", Belgia nie może u-

strzec się zewnętrznej presji inflacyjnej.
Rząd czyni zabiegi, aby stopień Infla-
cji był niższy od przeciętnej w EWG,
co mu się dotychczas udawało.

Na silną pozycję franka wpływa
ogólna, bardzo korzystna sytuacja
gospodarcza. Według ocen OECD,
Belgia znajduje się w fazie silnej
1 przedłużającej się ekspansji. Pro-
dukt narodowy brutto powinien w

tym roku wzrosnąć — w wartościach

realnych — o 5,5 proc. wobec 4,9
w ub. r . i wobec 4,8 proc. przecięt-
nego wzrostu, założonego w średnio-

terminowym planie gospodarczym.

Przyspieszony ostatnio rozwój go-
spodarczy wiąże się z dalszą intensy-
fikacją obrotów handlu zagraniczne-
go: w pierwszej połowie br. eksport
Belgii wzrósł o 18,4 proc., a import
o 20,1 proc. Głównymi partnerami
Belgii są rozwinięte państwa kapita-
listyczne (około 88 proc. obrotów),
natomiast obroty z krajami socjali-
stycznymi wynoszą zaledwie ok. 2

proc. Ale te ostatnie w ostatnim
okresie szybko rosną, o czym dobit-
nie świa^-zy rozwój wymiany z

Polską (o czym napiszemy w na-

stępnym numerze Z.G .).

Perspektywy dalszego rozszerzania

naszej wymiany i współpracy z Bel-

gią są jak najlepsze, istnieje bowiem
obustronne zainteresowanie rozwi-

nięciem wzajemnych stosunków.
Jednakże dobrze byłoby pamiętać o

niezwykle ostrej konkurencji na ryn-
ku belgijskim, gdzie działają świet-
nie zorganizowane firmy międzyna-
rodowe, dysponujące artykułami o

najwyższym standardzie światowym.
W walce na tym rynku trzeba oka-
zać dużo inwencji, aktywności i to

powinno dominować w naszym my-
śleniu o Belgii.

KRONIKA HANDLU ZAGRANICZNEGO

POLSKIE BUDOWNICTWO
W NRD

Pod względem rozmiarów ekspor-
tu budownictwa NRD zajmuje
pierwsze miejsce na liście polskich
kontrahentów. Wartość tego ekspor-
tu szybko rośnie: w roku 1968 na-

sze załogi zrealizowały na tym tere-

nie roboty za 8 min rubli, a w rpku
bieżącym kontrakty przewidują pra-
ce wartości ponad 52 min rubli. Jest
to eksport na ogół wyspecjalizowa-
ny: mamy już tradycje w budowa-
niu na tym terenie elektrowni, ru-

rociągów, instalacji przemysłowych,
wodnych itd.

Np. na budowie elektrowni
w Hagenwerder polskie załogi po-

stawiły komin o wysokości 25Q me-

trów, 4 chłodnie i bloki energetycz-
ne. Kominy przemysłowe i chłodnie

przemysłowe stały się już naszą spe-
cjalnością w ramach RWPG: w NRD

zbudowaliśmy już je w Thierbach
i zaczniemy je stawiać w nowo po-

wstającej elektrowni w Boxberg.

Warto też wymienić budowę
dwu odcinków rurociągów
Schwedt-Leuna i Leuna-BShlen, sta-

nowiących odgałęzienie rurociągu .

„Przyjaźń" . Prowadzimy obecnie

prace przy montowaniu drugiej nitki

tego rurociągu na odcinku Schwedt-

-Leuna, a w przyszłości nasze załogi
mają budować dalsze odcinki ruro-

ciągów na terenie NRD — jako wy-

łączni ich wykonawcy w tym kra-

ju.

Za wizytówkę naszego budowni-

ctwa można też uważać budowy
w Ilmenau w Turyngii. Reali-

zowane są tam dwa kontrakty: bu-

dowa fabryki porcelany (zakłady te,

należące do najnowocześniejszych w

Europie, projektowane były przez

Polaków) i całej dzielnicy przemy-

słowej obejmującej 3 kompleksy fa-

bryczne (fabryka szkła technicznego,
fabryka szkła laboratoryjnego, fa-

bryka materiałów elektrotechnicz-

nych) i zespół towarzyszących obiek-

tów usługowych oraz bloków mie-

szkalnych. Jest to największa pol-
ska budowa na terenie NRD zarów-

no pod względem wartości robót, jak
i obszaru (ponad 30 hektarów).

W NRD pracujemy obecnie przy

realizacji 20 kontraktów budowla-

nych. Eksportem budownictwa do
NRD zajmuje się, podobnie jak i ca-

łością tego eksportu, przede wszyst-
kim centrala „BUDIMEX". Z tego-
rocznych robót za jej pośrednictwem
realizowane są na terenie NRD pra-
ce wartości około 36 min rubli. (S)

KOMU SPRZEDAJEMY
METALE KOLOROWE

I ŁOŻYSKA

1,5 mld zł dewizowych osiągnęły w

roku ubiegłym obroty „IMPEXME-
TALU" — centrali handlu zagranicz-
nego zajmującej się importem i ek-

sportem metali nieżelaznych i łożysk
tocznych. Głównymi odbiorcami pol-
skiej miedzi (w ub. roku wyek-
sportowano 50 tys. ton tego metalu)
są: NRF, Anglia. Francja i kraje
skandynawskie. Plany do 1975 roku

przewidują wydobycie 14,5 min ton

rudy miedziowej oraz produkcję 200

tys. ton miedzi elektrolitycznej. Daje
to poważne możliwości powiększenia
dostaw eksportowych. Zamierza się
wykorzystać znacznie tańszy tran-

sport miedzi barkami na Odrze, co

pozwoli na ustalenie jeszcze bar-

dziej konkurencyjnej ceny.

W ubiegłym roku sprzedaliśmy za

granicę około 100 tys. ton cynku
i wyrobów z tego metalu. 2/3 tego

eksportu stanowiły dostawy do kra-

jów socjalistycznych, w oparciu o

umowy w ramach RWPG. Z ki -ajów
kapitalistycznych najpoważniejsi od-

biorcy to: NRF, Wielka Brytania,
Szwecja, Austria. Eksportujemy tak-

że półfabrykaty. Polska specjalizuje
się np. w produkcji blach cynko-
wych dla przemysłu poligraficznego.

„IMPEXMETAL" jest także ekspor-
terem srebra, które zakupują
głównie kraje Beneluxu, NFR

i Wielka Brytania.

Ppważna pozycję w obrotach „IM!-
PEXMETALU" stanowią łożyska
toczne. Stale rosnące

*
w świecie

zapotrzebowanie ułatwiło naszemu

przemysłowi wyjście na rynki zagra,

niczne. Na liście odbiorców polskich
łożysk znajduje się około 60 krajów.
Obok partnerów z krajów socjali-
stycznych największymi importerami
są: Wielka Brytania, Francja, NRF,

Brazylia, Indie, Pakistan i Argenty-
na. (S)

NOWOCZESNE NARZĘDZIA
GŁÓWNIE DLA ZSRR

Polskie narzędzia przemysło-
we i rzemieślnicze znane są już na

rynkach zagranicznych. Duża część
sprzedawanych za granicę przez
„ME TA LE XPORT" aarzędzi zakupy-
wana jest przez partnerów z krajów
socjalistycznych, w tym przez radzie-

cką firmę „STANKOIMPORT". Są
to brzeszczoty do piłek ręcznych, na-

rzędzia elektryczne i pneumatyczne,
wiertarki, szlifierki, młotki oraz na-

rzędzia ślusarsko-montażowe: klu-
cze, szczypce, obcęgi itp., a także

uchwyty tokarskie (których 140 tys.
sztuk do roku 1975 dostarczymy
Związkowi Radzieckiemu). W ra-

mach specjalizacji przemysłów ob-

rabiarkowych i narzędzi krajów
RWPG podjęliśmy ostatnio, we

współpracy z ŻSRR i Bułgarią, pro-

dukcję różnorodnych narzędzi wypo-
sażonych w silniki elektryczne.

Polskie narzędzia znajdują rów-

nież zbyt w takich krajach wysoko
uprzemysłowionych, jak: Stany
Zjednoczone, NRF, Francja, Włochy,
Wielka Brytania. Eksportujemy tam

głównie suwmiarki, mikrometry, na-

rzędzia skrawające i mocujące,
gwintowniki, uchwyty tokarskie itp.
Poważnymi odbiorcami naszych na-

rzędzi są też kraje Ameryki Połud-

niowej, Indie i kraje afrykańskie.

EKSPORT MEBLI

POD ZNAKIEM MODY

Tegoroczny eksport mebli przy-

niesie nam ponad 0,2 mld złotych
dewizowych. Z oferowanych przez

centralę handlu zagranicznego „PA-
GED-MEBLE" wyrobów, 20 procent
stanowiły nowości: meble produko-
wane na specjalne zamówienie i czę-

sto według wzorów podanych przez

kontrahentów, pr?ede wszystkim z

krajów skandynawskich i NRF. Po-

ważnymi importerami rtaszych mebli

sa także kupcy z Wielkiej Brytanii,
Francji. Włoch, Szwajcarii i Austrii.

Są to zabudowy ścian, zestawy sto-

łowe, wypoczynkowe, krzesła, meb-

le młodzieżowe i biurowe. W dal-

szym ciągu utrzymuje się przy tym
moda na meble lakierowane w róż-

nych kolorach. Na rynku amerykań-
skim przeżywają swój renesans meb-

le gięte, szczególnie tradycyjny bu-

jak oraz krzesła, coraz większe za-

interesowanie budzą tsm także meb-

le skrzyniowe (zabudowy ścian, kre-

densy, sypialnie).

Wśród krajów socjalistycznych
największym importerem jest Zwią-
zek Radziecki. Na liście dostawców

mebli na ten rynek Polska zajmuje
3 miejsce po NRD i Rumunii. Jedną
z najpoważniejszych pozycji ekspor-
towych stanowi wyposażenie kuchni.

Dużą popularnością cieszą się też

komplety mieszane, gabinety i kom-

plety stołowe. Klienci radzieccy są

także odbiorcami naszych mebli ka-

wiarnianych, restauracyjnych i klu-

bowych. Z kolei do Czechosłowacji i

na Węgry dostarczamy zestawy
i komplety mebli skrzyniowych, a

do NRD meble metalowe i elementy
meblarskie. (S)

ZE ŚWIATA

KTO NAJWIĘCEJ
EKSPORTUJE DO KRAJÓW

SOCJALISTYCZNYCH

W związku z szybko rosnącą rolą
tefco handlu organa EWG przepro-

wadziły kalkulacje światowego eks-

portu do krajów socjalistycznych
(nie wyłączając Chin Ludowych). O -

tóz w roku 1971 i 1972 największą
wartość tego eksportu osiągnęły ko-

lejno (w mld doi.): NRF (1,7 i 2,4),
Japonia (1,1 i 4,3), Francja (0,8 i 1,0),
USA' (0,4 i 0,9), Włochy (0,8 i 0 ,9),
W. Brytania (0,7 i 0,8), Kanada (0.4
i 0,6), Australia (0,4 i 0,5), Szwecja
(0,3 i 0,4). (s) •

ROZWÓJ TRADYCYJNEJ
WSPÓŁPRACY W CHEMII .

ZSRR- WŁOCHY

Włoski koncern chemiczny „MON-
TEDISON", który już przed 40 laty
dostarczył dla ZSRR pierwsze, urzą-

dzenia do produkcji amoniaku, w

najbliższych latach przekaże Zwią-
zkowi Radzieckiemu siedem dużych
obiektów przemysłu chemicznego:
będą to fabryki amoniaku, moczni-

ku I chlorofluorometanu. Związek
Radziecki dostarczy w zamian pro-

dukty chemiczne, głównie amoniak.

Kontrakt finansowany będzie przez

włoski państwowy holding finanso-

wy IMI i radziecki Bank Handlu Za-

granicznego. Porozumienie w tej
sprawie zostało zawarte w ramach

włosko-radzieckiej umowy dziesię-
cioletniej o współpracy techniczno-

-gospodarczej. Jest to druga wielka

transakcja tego typu, po budowie w

ZSRR Zakładów Togliatti. (S)

PRODUKCJA
MAŁYCH SAMOCHODÓW

W USA
ROŚNIE NAJSZYBCIEJ

Amerykańskie koncerny samocho-

dowe zaplanowały, wielkie nakłady

na uruchomienie dalszych linii pro-

dukcyjnych małych samochodów.

Ostatnio bowiem w USA zaznaczył
się ogromny wzrost zapotrzebowa-
nia właśnie na małe samochody.
Przeszło 20 proc. samochodów sprze-

danych w 1972 roku należało do tej
kategorii, w roku bieżącym odsetek

ten zwiększa się do 30 proc., a do

1975 roku ma dojść do 30 proc.

Na ten zwrot nabywców ku małym
wozom złożył się w Ameryce szereg

czynników, m. in. wzrost cen benzy-
ny. (MP)

AMERYKANIE

BUDUJĄ DOMKI

W EUROPIE

Amerykanie w ramach eksportu
usług zaczęli budować w krajach
Europy Zachodniej domki i wille

jednorodzinne. Inicjatorami i dyspo-
nentami firm wykonawczych są

wielkie amerykańskie koncerny ban-

kowe, które starają się opanować ka-

pitałowo działającę na tym polu wy-

specjalizowane przedsiębiorstwa an-

gielskie, francuskie, włoskie i in.

Mieszkaniowa ofensywa Ameryka-
nów w Europie nabiera coraz więk-
szego rozmachu. Budowane przez nich

wille (o wartości 30—70 tys. dolarów)
mają wystrój zewnętrzny w stylach
europejskich, a ich wnętrza są wy-

posażone po amerykańsku. Oprócz
domków i will przedsiębiorcy z USA

budują już w krajach zachodnioeu-

ropejskich także całe bloki i osied-

la mieszkaniowe, (s)

W JAPONII ROZPOCZĘTO
BUDOWĘ NAJWIĘKSZEGO

STATKU

W Japonii przystąpiono do budo-

wy tankowca o pojemności 500 tys.
ton (dla Greek Andreadis Shipping
Group). Japońska kompania Hitachi

Shipbuilding Co ogłosiła, że koszt

budowy tego tankowca wyniesie
przypuszczalnie 25 mld yen (około
88 min doi. USA), a zakończenie

budowy nastąpi w końcu 1977 roku.

Maksymalna szybkość tego statku

wynosić będzie 15,3 węzłów. Naj-
większy dotychczas tankowiec świa-

ta (477 000 ton) był zbudowany także

w Japonii. (MP)

ŚWIATOWY
EKSPORT APARATURY

KONTROLNEJ

Jedną z najbardziej dynamicznych
dziedzin światowego eksportu ma-

szynowego jest eksport aparatury

kontrolno-pomiarowej i naukowo-
- badawczej. Podczas gdy w roku 1960

globalna wartość tego eksportu w

świecie (bez krajów socjalistycznych)
wynosiła niecałe 0,3 mld dolarów, to

w ubiegłym zbliżała się do 1,2 mld

dolarów. Największymi eksporterami
tego sprzętu są Stany Zjednoczone,

następnie kolejno: NRF, Anglia, Ja-

ponia i Francja. (S)

POPYT NA RUDĘ URANOWĄ
I OBROTY TYM PALIWEM

SŻYBKO ROSNĄ

Na rynkach krajów kapitalistycz-
nych sprzedaje się obecnie ponad
4 tys. ton rudy uranowej rocznie. W

oparciu o zawarte już długotermi-
nowe kontrakty — przewiduje się,
że do roku 1980 ilość sprzedanej ru-

dy zwiększy się ponad 7-krotnie, bo-
wiem rozwój energetyki jądrowej
powoduje znaczny wzrost zapotrze-
bowania. (Szacuje się, że udział e-

lektrowni jądrowych w wytwarzaniu
energii elektrycznej osiągnie w ro-

ku 1980 we wszystkich krajach ka-

pitalistycznych 17 proc.) . Obroty w

handlu rudą uranową osiągną w ro-

ku 1980 około 600—850 min dolarów.

Głównymi importerami rudy urano-

wej są Stany Zjednoczone, Japonia,
Wielka Brytania i NRF. Natomiast

największymi dostawcami tej rudy
na światowe rynki są: Kanada, Au-

stralia, Republika Południowo-Afry-
kańska i Niger. (S)
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TBYBUNA CZYTELNIKÓW

Obiektywność rozwoju ekonomiczne-
go polega przede wszystkim na tym,
ze podejmowane wczoraj decyzje de-
terminują możliwości działania w dniu
dzisiejszym, a pozytywne lub nega-
tywne ich skutki dyktuję sposoby i kie-
runki przyszłych rozwiązań. Historycz-
ne sytuacje rozwojowe są niepowta-
rzalne, gdyż każda z nich jest taką
„kombinacją" starych, nowych i nowo

powstających czynników rozwoju,,
w jakiej prawie żaden ze starych czyn-
ników rozwoju nie zachowuje po-
przedniego stanu, natomiast każdy
znajduje się w zmienionym układzie
zależności.

TEORETYCZNIE
uargumentowane propozycje roz-

wiązań problemów danej sytuacji historycznej
przybierają postać modeli działań ekonomicznych.')

Te ostatnie, dzięki zawartym w nich argumentom te-

oretycznym, mogą kształtować politykę gospodarczą
w społeczeństwach socjalistycznych. Ze względu na

niepowtarzalność historycznych sytuacji rozwoju, mo-

dele działań ekonomicznych deaktualizują się szybko
i pozostają jedynie w historii myśli ekonomicznej lub

polityki gospodarczej przykładami mniej lub bardziej
udanych rozwiązań teoretycznych.

Empiryczne modele sytuacji historycznej i związane
z nimi modele działań ekonomicznych mogą być kom-

pleksowymi lub cząstkowymi modelami makroekono-

micznymi.
Modele cząstkowe odnoszą się zazwyczaj do jednego

lub kilku elementów sytuacji ekonomicznej, modele

kompleksowe starają się ujmować i porządkować wszy-

stkie zasadnicze elementy sytuacji według przyjętych
w teoriach rozwoju ekonomicznego kryteriów. Modele

cząstkowe nie mogą być substytutami modeli kom-

pleksowych, a ich wartość dla polityki ekonomicznej
jest podobnie nietrwała, jak wartości kompleksowych
modeli działań ekonomicznych. Pomimo to najczęściej
spotykanym błędem ekonomicznego myślenia jest uni-

wersalizacja modeli działań ekonomicznych, tj. przy-

pisywanie im właściwości ahistorycznych konstrukcji
teoretycznych, przydatnych dla rozwiązywania proble-
mów rozwoju w każdej kolejnej sytuacji ekonomicz-

nej.

NAJCZĘŚCIEJ wyróżnianymi w kompleksowych
modelach działań ekonomicznych elementami sy-

tuacji historycznych są: 1) zespół i struktura ce-

lów ekonomicznego działania, 2) zasób wiedzy i kwali-

fikacji danego społeczeństwa, 3) charakter i struktury
organizacji ekonomicznej społeczeństwa, 4) zasób po-

mnażalnych dóbr gospodarczych (majątek produkcyjny
i nieprodukcyjny), S), miejsce ... w społecznym między- .

narodowym podziale pracy.
• 'r'

W czasach dwóch rewolucji — ustrojowej i nauko-

wej — jednakowe sytuacje historyczne nie trwają zbyt
długo. W rozwoju gospodarczym Polski Ludowej można

ich już wyróżnić przynajmniej cztery. Pierwsza, to

okres powojennej odbudowy kraju. Druga, powstała
w latach pięćdziesiątych w wyniku industrializacji
i urbanizacji kraju i odznaczała się intensywnymi
zmianami, prowadzącymi do powstawania cech wcze-

sno-przemysłowego i wczesno-socjalistycznego społe-
czeństwa. W sytuacji lat sześćdziesiątych, pomimo
względnych zahamowań wzrostu gospodarczego, wystą-
piły wyraźne symptomy stopniowego wykształcania się
zasadniczych cech rozwiniętego społeczeństwa socja-
listycznego — etap trzeci. Wydaje się, iż etap czwarty

rozpoczął się w latach siedemdziesiątych i odpowiada
sytuacji rozwiniętego (pomimo istnienia dużego sek-

tora drobnotowarowego rolnictwa) socjalistycznego
społeczeństwa.

NAJBARDZIEJ znanym w Polsce modelem działań

ekonomicznych stał się model wzrostu gospodar-
ki socjalistycznej M. Kaleckiego.2) Sformułowany

pod koniec szóstej dekady (1960) był raczej retrospek-
tywnym, teoretycznym uogólnieniem działań drugiego
etapu, niż propozycją działań ekonomicznych dla bar-

dziej rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. Sam

autor zdawał sobie sprawę z historycznej ograniczono-
ści skonstruowanego modelu, wiążąc go we wszystkich
opracowanych przez siebie wariantach z koncepcją
„krzywej decyzji", ilustrującej gotowość rządu
„do poświęcenia teraźniejszości fila przyszłości". *)

Model działań ekonomicznych M. Kaleckiego nie był
modelem kompleksowym, ale założenia wyjściowe
i definicyjne brały pod uwagę kilka zasadniczych ele-

mentów sytuacji ekonomicznej społeczeństwa prze-

prowadzającego industrializację. Można bowiem przy-

jąć, że gotowość rządu „do poświęcenia teraźniejszości
dla przyszłości" była w modelu Kaleckiego refleksją
niektórych treści i hierarchii celów działania społe-
czeństwa tamtego okresu.

Drugim zasadniczym elementem sytuacji historycz-
nej, uwzględnionym w modelu Kaleckiego, była spe-

cyficzna struktura aparatu wytwórczego słabo uprze-

mysłowionego społeczeństwa. Składały się na nią za-

lążki aparatu wytwarzającego dobra inwestycyjne wraz

z niezbędnymi do tego celu surowcami i energią oraz

ogromnej „reszty" aparatu wytwórczego gospodarki na-

rodowej. Zalążki wytwarzania dóbr inwestycyjnych
ujął Kalecki w postaci sektora dóbr inwestycyjnych
lub umywanego w charakterze synonimu sektora aku-

mulacji produkcyjnej, natomiast całej „reszcie" nadał

nazwę sektora konsumpcyjnego lub sektora nieinwe-

stycyjnego. Był to niewątpliwie bardzo uproszczony

obraz sytuacji ekonomicznej. Ale uproszczenie takie

było dopuszczalne, gdyż wskazywało na decydujące
ogniwo rozwoju gospodarczego — rozbudowę sektora

inwestycyjnego.
Propozycja Kaleckiego polegała na zmianie podziału

1 zastosowań wytwarzanego w układzie dwóch sekto-

rów gospodarki dochodu narodowego. Rozwiązanie przy

danej wielkości dochodu narodowego w okresie wyj-

ściowym (D) i Jego rzeczowej strukturze Io: Ko od-

powiadającej potencjałom produkcyjnym sektorów,
wymagało zmiany struktury zastosowań (Io: K0 Jest

mniejsze od I : K) zgodnej z potrzebami postulowane-
go przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Inwestycyj-
ne zastosowanie części produkcji sektora konsumpcyj-
nego oznacza znaną w teorii ekonomii operację two-

rzenia oszczędności przez wyrzeczenie się konsumpcji,
którą łatwo jest przeprowadzić w drodze arbitralnego
ustalenia udziałów inwestycji (I : D) i konsumpcji
(K : D) w dochodzie narodowym. Działanie takie jest
tym łatwiejsze do przeprowadzenia, im słabiej roz-

winięte jest społeczeństwo, swobody zmian podziału
i zastosowań dochodu narodowego nie ograniczają bo-

wiem wyspecjalizowane struktury pogłębionego po-

działu pracy.

Wyprowadzona z ogólnej teorii podziału zasada przy-

spieszenia wzrostu gospodarczego kosztem konsumpcji
opracowana została w dwóch zasadniczych wariantach:

1) bezpośredniego ograniczenia konsumpcji (przez
zmniejszenie udziału konsumpcji w wytworzonym do-

chodzie narodowym) w skali wyznaczonej przez barie-

ry wzrostu gospodarczego limitującego gotowość rzą-

du „do poświęcenia teraźniejszości dla przyszłości";
2) pośredniego ograniczenia konsumpcji przez niein-

westowanie lub zmniejszenie inwestycji w sektorze

konsumpcyjnym gospodarki narodowej.

Realizacja tego drugiego wariantu dawała co praw-

da możliwość słabszego przyspieszenia wzrostu, ale

pozwalała uniknąć trudnej i bolesnej dla społeczeństwa
operacji obniżania poziomu plac realnych i wywoły-
wanych tym komplikacji rynkowych i finansowych.
Natomiast zmiany struktur części inwestycyjnych do-

chodu narodowego (1,:1 oraz I k : I), przy założeniu

(1 = 1,+1(,), (gdzie Ij i rk oznaczają odpowiednio in-

westycje w sektorach inwestycyjnym i konsumpcyj-
nym), nie nastręczały poważniejszych trudności niż

znUafiy1?udziałów inwestycji i konsumpcji w dochodzie

narodowym, gdyż w sektorze inwestycyjnym nie wy-

stępowały wtedy wyraźnie wykształcone i wyspecjali-
zowane układy produkcyjne. Możliwa jest oczywiście
kombinacja działań obydwu wariantów.

Zasada przyspieszenia wzrostu gospodarczego przez

ograniczenie konsumpcji stowarzyszona została w mo-

delu Kaleckiego z zasadą opóźnionej kompensacji wy-

rzeczeń. Sugerowała ona, że przyspieszenie wzrostu go-

spodarczego pozwoli po upływie określonego czasu po-

wrócić do struktury podziału dochodu narodowego z

okresu wyjściowego. Taki sam udział inwestycji i kon-

sumpcji w znacznie powiększonym dochodzie narodo-

wym pozwala żywić nsdzieje na kompensację z na-

wiązką wyrzeczeń konsumpcyjnych okresu przyspie-
szenia, ale jednocześnie przy nie zmienionych warun-

kach kapitałochłonności inwestycji spowodować mu-

siał znaczne obniżenie tempa wzrostu dochodu naro-

dowego.

Współdziałanie zasad przyspieszenia wzrostu gospo-

darczego i opóźnionej kompensacji wyrzeczeń czyniło
z konstrukcji Kaleckiego dobrze uzasadniony teore-

tycznie model cyklicznego wzrostu gospodarki narodo-

wej, w którym po okresie przyspieszenia następować
musiał w okresie kompensacji spadek tempa wzrostu

gospodarczego, spowodowany zmniejszeniem udziału

inwestycji. Stopniowe wygasanie tempa wzrostu go-

spodarczego, hamowane nieco manipulacjami współ-
czynnikiem kapitałochłonności, stawiało gospodarkę
narodową ponownie wobec konieczności radykalnego
ograniczenia konsumpcji na rzecz inwestycji.

Swoboda, z jaką Kalecki operował zmianami udziału

konsumpcji i inwestycji w dochodzie narodowym wy-

nikała z przyjętego w tym modelu założenia dosko-

nałej podzielności dochodu narodowego względem
struktur aparatu wytwórczego gospodarki narodowej.
Założenie to. właściwe dla każdej abstrakcyjnej teorii

podziału, zostało odniesione przez Kaleckiego do go-

spodarki o niepogłębionym społecznym podziale pra-

cy, dzięki czemu stanowiło element względnie realnej
oceny specyfiki historycznej sytuacji i związanych z

nią możliwości działania. Dopiero w późniejszych in-

terpretacjach nadano konstrukcjom Kaleckiego orto-

doksyjną wykładnię „teorii bochenka chleba'") odpo-
wiadającą całkowicie klasycznej burżuazyjnej teorii

podziału5), a więc tej, której trafną krytykę przepro-

wadził Kalecki na trzy lata przed Keynesem").

MODEL Kaleckiego był retrospektywnym, teore-

tycznym uogólnieniem sytuacji lat pięćdziesią-
tych, ale opracowywany i rozbudowany w sze-

regu wariantach (wariant przyspieszonego wzrostu dla

gospodarki otwartej nie był w rozważaniach tego ar-

tykułu brany pod uwagę) dostarczał poprzez publika-
cje i edukację ekonomiczną społeczeństwa teoretycz-

nych argumentów dla bieżącej polityki gospodarczej.
Tymczasem bieżąca -polityka gospodarcza lat sześć-

dziesiątych nie powinna była już wtedy opierać na

założeniach ekonomicznych działań odpowiadających
minionej sytuacji historycznej.

Przede wszystkim uległy zmianie treści i struktury
celów. Stabilizacja społeczeństwa osiągnięta w prze-

prowadzonych już procesach industrializacji i urbani-

zacji kraju spowodowała, że substytuty celu zasadni-

czego utraciły znaczenie na rzecz takich elementów ce-

lu zasadniczego, jak lepsze mieszkania, wyższy stan-

dard konsumpcji, lepsze warunki rekreacji i wypo-
czynku, lepsze warunki pracy. Te zmiany treści i
struktur celów wyrażały nowy stopień dojrzałości
socjalistycznego społeczeństwa, w którym podstawowe
prawo socjalizmu przekształcało się z hipotezy teore-

tycznej naukowego socjalizmu w bezpośrednią zasadę
działania wszystkich, postępujących zgodnie z norma-

mi obywatelskiego współżycia, członków socjalistycz-
nej społeczności.

W nowej sytuacji względnie rozwiniętego społeczeń-
stwa coraz trudniejsze stawały się manipulacje stopą-

inwestycji i stopą konsumpcji, gdyż w miarę pogłę-
biania się społecznego podziału pracy malała podziel-
ność dochodu narodowego. Wskutek tego często zmia-

ny zastosowań części dochodu narodowego powodowały
przeciążenia niektórych zespołów produkcyjnych, przy

równoczesnym niewykorzystywaniu zdolności produk-
cyjnych w innych dziedzinach. Zmuszało to do skra-

cania okresów „wyrzeczeń" i okresów „kompensacji",
powodując pulsowanie całego cyklu rozwoju. Działa-

nia gospodarcze stawały się bardziej nerwowe, po-

wstające licznie wąskie gardła skłaniały do stosowania

środków krótkookresowej polityki interwencyjnej, sta-

wiając pod znakiem zapytania realność długookreso-
wych zamierzeń planu.

Specyficznym rysem sytuacji historycznej tego okre-

su było dorastanie do wieku produkcyjnego licznych
roczników powojennego wyżu demograficznego. Pow-

stawało iluzoryczne podobieństwo sytuacji do opraco-

wanego przez Kaleckiego wariantu przyspieszonego
wzrostu „w warunkach nieograniczonej rezerwy siły
roboczej". Równocześnie powstałe wskutek pulsują-
cego wzrostu zaniedbania technologiczne licznych dzie-

dzin wytwarzania nasuwały myśl o konieczności „prze-

kuwania aparatu na wyższą kapitałochłonność", co

zgodnie z odpowiednim wariantem modelu Kaleckiego
wymagało dodatkowego zwiększenia stopy inwestycji
kosztem udziału konsumpcji w dochodzie narodowym.

Polityka przyspieszenia wzrostu gospodarczego ko-

sztem konsumpcji nie była już ani możliwa, ani tym

bardziej konieczna. Mimo hamowanego i cyklicznego
rozwoju gospodarczego oraz wyraźnego spadku tempa
'wzrostu dochodu narodowego w latach sześćdziesią-
tych, polska gospodarka stała się rozwiniętą gospo-

darką przemysłową. Ukształtowała się więc nowa sy-

tuacja historyczna, całkowicie różna od tej, do któ-

rej odnosił się model Kaleckiego. Wydaje się, że za-

sadniczą różnicę sytuacji historycznych można określić

lapidarnie: w sytuacji odpowiadającej modelowi Ka-

leckiego cały aparat wytwórczy słabo rozwiniętego spo-

łeczeństwa „buduje" sektor inwestycyjny, w obecnej
sytuacji rozbudowany sektor inwestycyjny „buduje"
resztę gospodarki narodowej, a więc ów „szeroko rozu-

miany" sektor konsumpcyjny.
W związku z tym, punktem wyjścia dla konstrukcji

modelu działań ekonomicznych rozwiniętego społeczeń-
stwa socjalistycznego może być tylko funkcja sektora

inwestycyjnego spełniana w procesie reprodukcji roz-

szerzanej. Znika wtedy błędna iluzja, stworzona przez

ortodoksyjną wykładnię modelu Kaleckiego, że inwe-

stycje są efektem podziału, a nie produkcji. Aparat
wytwórczy sektora inwestycyjnego a i (używam po-

jęć sektora inwestycyjnego i konsumpcyjnego jedynie
dla zachowania ciągłości terminologicznej rozważań)
o danym dla określonego momentu potencjale pro-

dukcyjnym daje produkcję I (inwestycje), której ab-

solutna wielkość określona jest przez „wydajność"
aparatu produkcyjnego i efektywność jego wykorzy-
stania (e) tak. że Qj e = I. Aparat wytwórczy sektora

inwestycyjnego składa się z szeregu wyspecjalizowa-
nych układów produkcyjnych, spełniających odmienne

funkcje w procesie reprodukcji rozszerzonej.
W literaturze polskiej znane są próby opracowania

struktur aparatu wytwórczego, ale poza nielicznymi
wyjątkami7), nie były one na ogół odnoszone do mo-

delu działania rozwiniętego społeczeństwa socjalistycz-
nego. Nie wdając się w szczegóły, w strukturze apa-

ratu produkcyjnego Qi należy wyróżnić układy wy-

twórcze, gwarantujące „samoreprodukcję" sektora w

skali rozszerzonej Q(, oraz układy wytwórcze Qj2 pra-

cujące na potrzeby reprodukcji rozszerzonej sektora

konsumpcyjnego. Wskutek tego struktura produkcji
wyspecjalizowanego aparatu sektora inwestycyjnego
wygląda następująco: 4. iq2 4. ik).] gdzie ]„, j iq2 są

rezultatem produkcji układu wytwórczego Qu i za-

pewniają reprodukcję rozszerzoną układów Q,| i Q.2
a )(,2 są rezultatem produkcji układu Qi2 i „ekspor-
tem" sektora inwestycyjnego do sektora konsumpcyj-
nego.

PODZIAŁ inwestycji na trzy wymienione części
składowe jest przybliżonym obrazem pogłębionego
społecznego podziału w rozwiniętym społeczeń-

stwie. Układ wytwórczy Ol2 jako odbiorca części pro-

dukcji układu Qj, stanowi dla niego wyspecjalizowa-
ny rynek" zoytu. Ograniczenie przepływu dóbr pomię-
dzy tymi dwoma układami nie musi wpływać bez-

pośrednio na wielkość inwestycji, gdyż uzyskaną nad-

. wyżkę dóbr inwestycyjnych można zainwestować w

układzie Qjj po odpowiednim przystosowaniu techno-

logicznym, ale swoboda działania jest tu ograniczony ^

do przyrostów produkcji układu Qit

Natomiast każda zmiana naruszająca poziom prze*
pływów z ubiegłego okresu rozszerza skalę technolo-

gicznych przestawień produkcji 1 powoduje opóźnię*
nie wzrostu. Inwestycje (Iq2) decydują o tempie przy*
rostu potencjału produkcyjnego układu Ql2 a w ślad

za tym o tempie wzrostu produkcji dla sektora kon-

sumpcyjnego A Ekspansja sektora konsump-
cyjnego jest więc całkowicie wynikiem ekspansji sek-

tora Inwestycyjnego, a udziały inwestycji i konsumpcji
w dochodzie narodowym względnym i biernym od-

zwierciedleniem skali tych ekspansji. Ograniczenie ek-

spansji sektora konsumpcyjnego jest oczywiście możli-

we przez arbitralne zmniejszenia stopy konsumpcji, ale

iluzoryczne korzyści tej operacji są redukowane do

zera przez jej faktyczne 1 ujemne skutki — zamknię-
cie lub ograniczenie „rynku zbytu" dla sektora inwe-

stycyjnego tworzy błędne koło inwestycji dla inwesty-
cji (abstrahuję tu oczywiście od handlu zagranicznego
i ewentualnego zagrożenia zewnętrznego) a skala ko-

niecznych przestawień technologicznych obniża tempo
wzrostu gospodarczego.

Łatwo sobie wyobrazić, że —r przyjmując zwiększę*
nie stopy inwestycji przez zmianę zastosowań części
dochodu narodowego za „parametr" działania — można

dokonać przestawienia aparatu fabryki samochodów

małolitrażowych na produkcję małych traktorów

i drobnego sprzętu transportowego, ale straty czasu,

kwalifikacji i wyposażenia, jakie przynoszą takie prze-

stawienia technologiczne odbierają sens ekonomiczny
podobnym operacjom.

Modele teoretyczne, posługujące się wyłącznie kate-

goriami podziału (stopą inwestycji 1 stopą konsump-
cji), posługują się zazwyczaj układami prostych rów-

nań matematycznych, których rozwiązanie wymaga od-

niesienia do wielkości homogenicznych — jednorod-
-nych. W rzeczywistości są to wszystko kategorie he-

terogeniczne (niejednorodne), a ich niepodzielność
wzrasta wraz z postępującą specjalizacją i pogłębianiem
się społecznego podziału pracy. Elastyczność zastoso-

wań dochodu narodowego względem' aparatu wytwór-
czego maleje do tego stopnia, iż wyklucza możliwości

przyjęcia założenia doskonałej podzielności dochodu

narodowego w konstrukcjach teoretycznych.
Wykluczenie założenia podzielności dochodu nie

oznacza oczywiście, że społeczeństwo rozwinięte staje
się niewolnikiem pogłębionego społecznego podziału
pracy — rozwinięte społeczeństwo traci tylko swobo-

dę różnicowania produkcji przez proste operacje ze

Etopą konsumpcji.

Układy produkcyjne Qit Qi2 oraz sektor konsump-
cyjny Qk stanowią powiązany układ realizacji, o któ-

rego chłonności decyduje program wzrostu konsump-
cji. Jeżeli przyjąć, że produkcja sektora konsumpcyj-
nego określona jest następująco: Qk e = K, to pro-

gram wzrostu konsumpcji wyznacza cele, skalę i struk-

turę ekspansji inwestycyjnej. Obojętne'jest przy tym,

czy w efekcie nastąpi wzrost udziału inwestycji, czy

też konsumpcji w dochodzie narodowym, gdya będą
one wynikiem działania a nie jego parametrem. Mbżna

tutaj, korzystając z sugestii S. Marciniaka1), przyjąć
za pewnik, iż w społeczeństwie rozwiniętym program

wzrostu inwestycji A I: I o strukturze r jest pewną

funkcją programu wzrostu konsumpcji A K: K o

strukturze s odpowiadającej zasadniczym celom tego

społeczeństwa.

W modelach działań ekonomicznych przyjmujących
możliwości produkcyjne sektorów gospodarki narodo-

wej stopy inwestycji i konsumpcji przestają spełniać
rolę parametrów działania i jako kategorie podziału,
a nie produkcji tracą charakter samodzielnych „de-

miurgów" rzeczywistości gospodarczej.
W rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym ist-

nienie rozbudowanego sektora inwestycyjnego likwi-

duje tzw. sprzeczność między spożyciem a inwestycja-
mi, zaś programy wzrostu inwestycji i programy wzro-

stu konsumpcji przestają być programami konkuren-

cyjnymi; jeżeli błędy planowania nie stworzą takiej
konkurencyjności programów. Ekspansję sektora inwe-

stycyjnego budującego sektor konsumpcyjny limitują
bowiem zasoby surowcowo-energetyczne, poziom kwa-

lifikacji ludzi i kreatywna zdolność nauki.

Dorobek teoretyczny Michała Kaleckiego ma już
trwałe miejsce w historii polskiej myśli ekono-

micznej, a prace jego zapewne przez długi jesz-
cze czas stanowić będą podstawę dla nauczania no-

wego pokolenia ekonomistów umiejętności teoretycz-

nego myślenia. AJe uznanie historycznych wartości

dorobku nie wyklucza krytycznej analizy stosowal-

ności jego konstrukcji w sytuacjach rozwiniętego spo-

łeczeństwa socjalistycznego; jeszcze w większym stop-
niu odnosi się to do ortodoksyjnej wykładni teorii

wzrostu gospodarczego tegoż autora (i spotykanej czę-

sto w akademickich podręcznikach ekonomii politycz-
nej socjalizmu), a przypisującej kategoriom podziału
demoniczne wprost właściwości. Teoria ekonomii nie

tworzy polityki gospodarczej, ale koncepcjom politycz-
nym dostarcza argumentów teoretycznych. Błędne
argumenty teoretyczne nie sprzyjają powstawaniu pra-

widłowych rozwiązań, a uczyć się na błędach nikt już
chyba nie ma ochoty.

1) Rozważania te są kontynuacją zasadniczych tez artykułu
„Błędy teorii — korekta praktyki" ZO nr 49/1972

2) M. Kalecki — Z zagadnień dynamiki gospodarki socja-
listycznej. zagadnienia ekonomii politycznej socjalizmu, War-

szawa, 1960

3) M. Kalecki — Zarys teorii wzrostu gospodarki socja-
listycznej. Warszawa 1968. W artykule nie są brane pod uwa-

gę inne prace Kaleckiego, o zagadnieniach gospodarki socja-
listycznej. gdyż nie wywarły one tak wielkiego wpływu na

„ekonomiczną edukację społeczeństwa".
4) Problems of Economic Dynamics and Planning, Essays

in honour of Michał Kalecki, Praca zbiorowa, Warszawa

1964, S. 59

5) J. Pen. Współczesna ekonomia, Warszawa 1972, s. 51—103

6) M. Kalecki — Próba teorii koniunktury, Warszawa 193*

7) s. Marciniak — Struktura 1 efektywność wzrostu go*
spodarki socjalistycznej, Warszawa 1973

8) Problems of Economic... op clt s. 63

8) S. Marciniak op clt «. 78
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W sprawie metod

przekształceń
struktury
przestrzennej
Po przeczytaniu artykułu prof. R .

Mnnteuffla „Rolnictwo w koncepcji
M.Rakowskiego" (2.G. NR 45), uwa-

żam za konieczne wyjaśnienie istot-
nego nieporozumienia co do zawartej
tam interpretacji metod dokonywa-
nia przemian strukturalnych, zapro-
ponowanych w szeregu moich arty-
kułów n.t . przestrzennego zagospo-
darowania kraju (2. G. nry 33—37).

Z artykułu wynika, że proponuję
„uszczęśliwiać" ludzi wbrew ich woli.
Ponieważ, być może, tak myślą rów-
nież niektórzy inni Czytelnicy, przed-
stawiam poniższe wyjaśnienie.

Na wstępie Jednak, nie wdając się
w meritum poruszonych spraw, przy-
jemnie jest mi wskazać na zgodność
poglądów prof. Manteuffla i moich
co do dużych możliwości i efektyw-
ności dalszego rozwoju gospodarstw
indywidualnych w warunkach ich
scalania, oraz nlecelowości i nieefek-
tywności rozrostu na dłuższą metę
warstwy ludności dwuzawodowej.

Przechodząc do wyjaśnienia wspo-
mnianego nieporozumienia, omówię je
na przykładzie spraw, poruszonych
w artykule prof. Manteuffla.

Jeśli chodzi o problem zamieszka-
nia w mieście lub na wsi ludności
pozarolniczej i dwuzawodowej, to
sprawa polega na stworzeniu- real-
nych możliwości przeniesienia się do
miasta, poprzez umożliwienie jej u-

czestnictwa w miejskim , budownic-
twie wielorodzinnym na wygodnych
warunkach, przy Jednoczesnym za-

pewnieniu pracy w mieśęle dla tych
członków rodzin dwuzawodowych,
którzy dotychczas pracowali w gospo-
darstwie rolnym.

AKTUALNOŚCI

DYSPROPORCJE

ZAOPATRZENIA WSI

W CEMENT

Analiza dostaw cementu na po-

trzeby indywidualnego budowni-
ctwa wiejskiego wykazuje, że ich

poziom wykazują znaczne, nie za-

wsze chyba uzasadnione różnice

regionalne.
W okresie od stycznia do sier-

pnia br. omawiane dostawy ee-

mentu wyniosły ok. 20,5 tony w

przeliczeniu na 100 hektarów uży-
tków rolnych należących do indy-
widualnych gospodarży (wobec
18,3 tony w analogicznym okresie
1972 r.) . Najniższy poziom do-
staw w przeliczeniu na 100 ha u-

żytków rolnych indywidualnych
gospodarstw wystąpił w Woj. ko-
szalińskim (12 ton), zielonogór-
skim (12,1 tony) i olsztyńskim

'' (13,3 tony), tj. w regionach o rela-

tywnie lepszej zabudowie. Zwra-
"

«w jednak \iwagę' fakt, że' • niski
- poziom dostaw notowany jest

również w woj. białostockim
~ (13,8 tony na 100 ha) i nie wyka-

zują one wzrostu w porównaniu
z 1972 r. Poniżej przeciętnej kra-

jowej utrzymują się też dostawy
dla tak stosunkowo słabo zabu-

dowanych regionów, jak kieleckie
18.7 tony na 100 ha), lubelskie

(20,1 tony na 100 ha) i warsza-

wskie (19,6 tony na 100 ha).

Szczególnie wysokie są nato-

miast dostawy dla gospodarstw
w woj. katowickim, (47,3 tony na

100 ha w omawianym okresie
1972 r. i 48,4 tony w 1973), kra-
kowskim (27 ton na 100 ha w 1972
i 30,2 tony w omawianym okre-

Można się spodziewać, te w tych
warunkach ogromna większość tej
grupy ludności bardzo chętnie prze-
niesie się do miast, zaś ta część lud-
ności, zwłaszcza BtarszcJ, o którą
słusznie troszczy się, prof. Manteuffel,
aby nie doznała przy tym załamania
psychicznego, 1 która nie zechce zmie-
nić miejsca zamieszkania, będzie mog-
ła pozostać na wsi. - '«

Co się tyczy ludności czysto rolni-
czej, owego miliona kllkunastohekta-
rowych gospodarstw, które, w myśl
zgodnych w zasadzie koncepcji prof.
Manteuffla 1' mojej, powinny do roku
1890 rozwijać swoja gospodarkę I pod-
nosić swój dobrobyt i standard by-
towy, to Ula' okresu po roku 1900 u-

ważam, że dalsze niezbędne przemia-
ny produkcyjne I bytowe tej grupy
ludności również musza charaktery-
zować się swobodą wyboru i wyni-
kać w sposób samorzutny z Intere-
sów samych, zainteresowanych rolni-
ków, w ramach możliwości, stwarza-
nych przez państwo.

Moim zdaniem, połączenie gospo-
darstw Indywidualnych w gospodar-
stwa zespołowe przyniosłoby niewąt-
pliwe korzyści socjalne w zakresie
uregulowania czasu codziennej pracy,
cotygodniowego wypoczynku, urlo-
pów, zwolnićń chorobowych itp., zaś
zamieszkanie w mieście stworzyłoby
dla tej grupy ludności lepsze warunki
rozwoju kulturalnego.

Jeśli stworzone zostaną takie per-
spektywy i możliwości, to większości
rolników z pewnością ten kierunek
przemian będzie odpowiadać i będą
w nim chętnie uczestniczyć.

Z drugiej zaś strony, ta część rol-
ników, której to nie będzie odpowia-
dać, nie może i nie powinna być do
tego przynaglana. Powinna tu dzia-
łać siła przykładu.

Tak więc kończąc, pragnę jeszcze
raz podkreślić, że niezależnie od tego,
Ile Jest słuszności w tych, czy innych
moich poglądach na meritum potrzeb-
nych zmian struktury przestrzennej
kraju, to co się tyczy metod dokony-
wania tych zmian, Jestem zwolenn-
klem sterowania tymi procesami w

iposób społecznie i ekonomicznie po-

•le 1973 r.) 1 opolskim (27,4 to-

iny na 100 ha w omawianym okre-
sie 1973 r.) .

Dość wysoki poziom dostaw ce-

mentu obserwowany w wielu wo-

jewództwach przy równocze-

snych, licznych sygnalizowanych
brakach zaopatrzenia, upoważnia
do wnioskowania, że w rzeczywi-
stości znaczne partie cementu nie

trafiają do indywidualnego rolni-
ctwa lecz są wykorzystywane na

inne cele. (Sb)

KONTRAKTACJA ZWIERZĄT
RZEŹNYCH

Kontrakty zawarte na dostawę
młodego bydła rzeźnego wskazu-

ją, że w listopadzie i grudniu br.
trzeba się liczyć ze spadkiem je-
go skupu oo najmniej o kilka pro-
cent poniżej poziomu i analogicz-
nych miesięcy ub.r. Jest to praw-

dopodobnie związane z ożywie-
nlemr>. tendencji do' rozszerzenia
stada podstawowego kirów doj-
nych oraz dobrymi zbiorami pasz,

zachęcającymi do przedłużania
tuczu i przesuwania dostaw na

okres wiosenny, gdy obowiązują
korzystniejsze ceny skupu. (Sb)

OPÓŹNIENIA INWESTYCJI

OŚWIATOWYCH

Tendencja do opóźnień w reali-

zacji planu nakładów na inwe-

stycje socjalne i kulturalne utrzy-
muje się i w br. Znajduje to wy-

. raz zwłaszcza w realizacji planu
nakładów na inwestycje dla po-
trzeb oświaty i wychowania nad-

GIEŁDA SAMOCHODOWA

W niedzielę 11 listopada na

giełdzie samochodowej w

Warszawie proponowano:

SYRENĘ 101 z radiem i anteną
za 25 tys. zł. Właściciel twier-

dził, że silnik jest w idealnym
stanie i nie podawał przebiegu.

SYRENĘ 104 z 1968 roku za

44 tys. zł. Brak informacji o prze-

biegu.

SYRENĘ 105 po 8 tys. km, z

wyraźnymi cechami „stuknięcia"
za 82 tys. zł.

WARSZAWĘ 223: z 1968 ro-

ku—za65tys.zł;z1970roku
— za 85 tys. zł; z 1971 roku, po

31tys.km—za105tys.zł;z
1972rokupo36tys.km—za
130 tys. zł.

TRABANTA 601 Limuzyna-Hy-
comat z 1970 roku, po 44,5 tys.

km, z oponami włoskimi po 11

tys.km—za70tys.zł.

SKODĘ 1000 MB z 1966 roku,
bez określenia przebiegu, za su-

mę70tys.zł,az1969roku,po
przejechaniu 50 tys. km za okrą-
głe 100 tys. zł.

WARTBURGA DE LUXE — na

próbnych znakach rejestracyj-

nych, koloru jasnego z beżowymi
pokryciami — 205 tys. zł.

MOSKWICZA 412 z 1971 roku,
nie najlepiej konserwowanego —

za 98 tys. zł.

WOŁGĘ GAZ-24 z 1965 roku

z taksomierzem — za 95 tys. zł.

FIATA 600 z 1966 roku, 37 tys.
km po generalnym remoncie —

za 60 tys. zł.

FIATA 850 Special, bardzo do-

brze utrzymanego, produkcja 1969

rok — cena 120 tys. zł.

FIATA 125P z silnikiem 1300,

przebieg 75 tys. km, rok 1970 —

105 tys. zł.

FIATA 125P z nowym silnikiem

na gwarancji, opony Dunlop, z

1971 roku — za 138 tys. zł,

FIATA 125P z silnikiem 1500 Z

1971 roku — za 125 tys. zł.

PEUGEOTA 404 z 1967 roku,
po przebiegu 86 tys. km — za

150 tys. zł.

VOLKSWAGENA 1200 z 1965

roku, bez danych o przebiegu —

za 65 tys. zł.

SEAT z lipca 1973 roku po 7

tys. km — za cenę 130 tys. zł.

FORDA TAUNUSA GT rok

produkcji 1971, pojemność silni-

ka 1600 ccm, moc 88 KM, zuży-

tądany, a Jednocześnie stwarzający
ludności możliwości wyboru rozwią-
zań najbardziej wygodnych dla niej
samej.

MIECZYSŁ&WRAKOWSKI

„Mnie się wydaje,
że Kowalski

podoła"
Dotychczas nierzadko bywało, że

pracownik — który się nie sprawdził
na wielu stanowiskach tzw. pracy
umysłowej w przedsiębiorstwie prze-
mysłowym — kreowany był na zaopa-
trzeniowca. Momentem decydującym
była opinia typu: „Mnie się wydaje,
towarzysze, że Kowalski podoła" oraz

fakt, że Kowalski charakteryzował
się niezbędną dozą tupetu, pozwalają-
cą mieć przekonanie, iż wyrzucany
drzwiami — oknem wróci (niezmier-
nie istotna cecha w dotychczasowych
kontaktach handlowych z dostawca-
mi),

U podstaw takiej polityki kadro-
wej, leżało zróżnicowanie złotówek na

„osobowe i materiałowe". Fakt, że nie
posiadający odpowiedniego przygo-
towania zawodowego człowiek, dyspo-
nował setkami tysięcy czy nawet mil-
ionem złotych, nikogo nie niepokoił.

Tak więc z racji niskiej rangi przy-
wiązywanej do zawodu zaopatrzenio-
wca, konsekwencją czego były najniż-
sze na ogól płace (rekompensowane
w pewnym stopniu drobnymi oszczę-
dnościami na — nie zawsze niezbę-
dnych a licznych — wyjazdach służ-
bowych), do służb zaopatrzenia i go-
spodarki materiałowej w przedsię-
biorstwach przemysłowych trafiali
często ludzie nieodpowiedni.

Borowane przez kuratoria okrę-
gów szkolnych. W okresie 9 mie-

sięcy br. wykonano na tym odcin-
ku ok. 61,5 proc. planu nakładów.

t

Najsłabiej zaawansowana jest
realizacja planu omawianych na-

kładów we Wrocławiu (43 proc.),
Łodzi (45,5 proc.), woj. koszaliń-
skim (51,8 proc.) , olsztyńskim
(52,4 proc.) i białostockim

(53 proc.) . Znajduje to wyraz
zwłaszcza w dużych opóźnieniach
w oddawaniu do eksploatacji
mieszkań dla nauczycieli, przed-
szkoli, internatów i warsztatów
dla szkół zawodowych. (Sb)

PAŹDZIERNIK
W PUNKTACH SKUPU

Do 31 października zakupiono
ok. 76 proc. tegorocznego planu
skupu produktów rolnych, nie-

zbędnych dla przemysłów spo-'
żywczych i zaopatrzenia rynku
wewnętrznego w żywność. Łącz-
nie dostawy z tegorocznych zbio-

rów są wyższe od dostaw wyko-
nanych w analogicznym okresie

ub. roku. PGR wykonały tego-

roczny plan skupu zbóż kon-

sumpcyjnych już w 85 proc. , a

gospodarstwa chłopskie w75

proc. Najlepiej realizują plan
dostaw PGR woj. opolskiego,
gdańskiego i szczecińskiego. Naj-
mniej sprzedały ziarna PGR woj.
warszawskiego, białostockiego i

kieleckiego.

cle paliwa przy szybkości podró-
żnej 140 km/godz 10 1. na 100 km,
kolor zgniłozielony, tapicerka
czarna. Przebieg — 57 tys. km.

Wyposażenie dodatkowe: felgi
aluminiowe, chłodnica oleju, ho-

logeny przeciwmgielne, radio

„Stern", magnetofon „stereo". Ce-

na — 270 tys. zł.

VW-411 LE, nowy — 250 tys.

zł, oraz Forda — Pintera z 1971

roku za 230 tys. zł.

FIATA 850 z radiem, magneto-

fonem, obrotomierzem elektrycz-
nym, sygnałem pneumatycznym

wielotonowym, 3 głośnikami, sy-

stemem zabezpieczenia przeciw
kradzieży, blokadą kierownicy, do

tego rozkładane siedzenia i gumy

Michelin, oraz silnik z 1973 roku

(karoseria co najmniej 5 lat) —

za 140 tys. zł.

Nie było ani jednego Fiata

126 p i Fiata 127 oraz Skody
S — 1.00.

Utrzymują się wysokie ce-

ny mimo końca sezonu. Nie

ma towaru. Dużo wraków.

Wyprzedaje się „Warszawy".

Jod.

Wypada z całym naciskiem podkreś-
lić, Iż opinia ta nie dotyczy wszy-
stkich pracowników zatrudnionych w

tych służbach. Obok bowiem ludzi,
którzy „wylądowali" w zaopatrzeniu
w sposób przypadkowy, pracują tam
ofiarni i wypróbowani pracownicy,o
długim stażu pracy oraz dobrej zna-

jomości dostawców I prowadzonych
przez siebie materiałów. Jednak .wspo-
mniany długoletni staż, obok pozy-
tywnych aspektów, ma szereg ujem-
nych konsekwencji. Rutyna Jest czę-
sto przeciwnikiem postępu, o który
nam przecież chodzi.

Nikogo już dzisiaj np. nie dziwi, że
tzw. pracownicy fizyczni, obsługują-
cy coraz bardziej skomplikowane ma-

szyny 1 urządzenia, muszą stale pod-
wyższać swoje kwalifikacje Traktuje
się to Jako rzecz zrozumiałą 1 oczywi-
stą. Pora oswoić się 7 faktem, że wzra-
sta także poziom złożoności i rozwija

sieć wielostronnych powiązań w pro-
cesie zarządzania produkcją, w któ-
rych gospodarka materiałowa gra rolę
niebagatelną.

Należy widzieć wpływ gospodarki
materiałowej na wyniki produk-
cyjno-ekonomiczne przedsiębiorstw
oraz tysiące złotych, którymi pra-
ktycznie dysponują ludzie pracują-
cy w tej dziedzinie. Nie mogą oni
mleć najniższych płac w całym prze-
dsiębiorstwie I stanowić kozła ofiar-
nego, obciążanego za winy swoje
I Innych, jak to się często dzieje.
Jeśli chce się mieć zaopatrzeniowców
z prawdziwego zdarzenia, absolwentów
średnich 1 wyższych szkół ekonomi-
cznych a także I technicznych trze-
ba zwiększyć rangę teeo zawodu, wy-
maga to jednak zrównania warto-
ści wspomnianych na wstępie zło-
tówek. Przedsiębiorstwo musi liczyć
się ze złotówkami „materiałowymi",
wówczas dopiero ima za opłacalne
zatrudnianie w działach zaopatrzenia,
kooperacji, gospodarki materiałowej

_
itn. pracowników o wysokich kwali-

fikacjach, mimo iż za ich pracę trze-
ba będzie więcej płacić.

imgr ZDZISŁAW SABJUSZ-WOŁSKI
Warszawa

Tegoroczny skup ziemniaków

jest nieco wyższy od ubiegłorocz-
nego.

Lepiej niż w ub. roku przebie-
ga skup nasion rzepaku. Sprzęt
buraków cukrowych z pól został

w zasadzie zakończony. Tegoro-
czny, plan skupu zrealizowano 'w

65 proc. Niestety, blisko 1 min

ton został uszkodzony wskutek

wczesnych przymrozków. Do koń-

ca października kupiono 21500

ton liści tytoniowych. Jest to

również więcej, aniżeli w analo-

gicznym okresie ub. roku. Także

chmielu kupiono o ponad 200 ton

więcej niż w ub. roku. (msk)

OPIEKA NAD ZDROWIEM

4,5 MILIONA
PRACOWNIKOM

Nad zdrowiem pracowników
zatrudnionych w zakładach pra-

cy na terenie całego kraju czu-

wa około 6,5 tysiąca lekarzy
przemysłowej służby zdrowia.

1 330 z nich jest specjalistami
medycyny przemysłowej.

Ogółem pod opieką przemysło-
wej służby zdrowia znajduje się
4.5 miliona pracowników oraz

1 200 tysięcy korzysta z poradni
higieny pracy, punktów felczer-

skich i pielęgniarskich, (msk)

Czas pomyśleć
o następstwach
rozwoju
motoryzacji
Przemysł motoryzacyjny dążący

obecnie tylko do osiągnięcia najwięk-
szych efektów produkcyjnych — za-

pomina zupełnie o następstwach, któ-
re nierozerwalnie łączą się z wielką
dynamiką wzrostu produkcji.

Wieloletnia, dość stabilna wielkość
produkcji naszego przemysłu, olbrzy-
mie zapotrzebowanie i skostniała for-
ma handlu, wytworzyły w kolach go-
spodarczych nawyki, które w konfron-
tacji z intensywnym rozwojem pro-
dukcji przemysłowej będą rodzić co-

raz to nowe sprzeczności.
Zagadnienie właściwej organizacji

sfery przedprodukcyjnej Jest dotąd
traktowane dorywczo I wycinkowo.
Najczęściej sprowadza się to do okre-'
ślenla przewidywanego popytu od-
biorców na różnych rynkach (kraj
i eksport). Zapomina się przy tym o

sprawach podstawowych, np. o syste-
matycznym wydawaniu ewentualnym
nabywcom dokładnej 1 wyczerpującej
informacji o walorach i cechach użyt-
kowych produkowanych samochodów.

Natomiast przy masowej produkcji
samochodów (i nie tylko samochodów)
nieodzowne jest wcześniejsze orga-
nizowanie sfery przedprodukcyjnej
w ujęciu kompleksowym, aby już
dzisiaj przygotować się do tego, co
czeka nas w najbliższych latach. Or-
ganizacja sfery przedprodukcyjnej
musi uwzględniać fakt, że wraz z dy-
namiką produkcji zachodzić będą
również przemiany w świadomości
społecznej, tworząc dobrze Już znany
w wielu krajach ruch konsumentów.

Tendencje rozwojowe tego ruchu są
Jeszcze w naszym kraju prze-

KOŁKA ROLNICZE OFERUJĄ
GOTOWE BUDYNKI

INWENTARSKIE
i

Przy ponad 100 spółdzielniach
gminnych kółek rolniczych pow-

stają pierwsze zakłady usług bu-

dowlanych. Zakłady te produko-
wać będą prefabrykaty a zara-

zem świadczyć usługi budowlane
i transportowe. Zakłady usługo-
wo-wytwórcze kółek rolniczych
oferują rolnikom gotowe budyn-
ki inwentarskie, przejmując nrzy
tym całość spraw związanych z

ich budową. Obowiązki rolnika

SDrowadzaja się tylko do wybra-
nia projektu i zamówienia bu-

dynku.

W bież. roku w ten sposób zo-

stanie wybudowanych kilkadzie-

siąt budynków inwentarskich,
natomiast w 1974 r. oferta prze-

kroczy tysiąc obiektów.

Opracowano już nowe kon-

strukcje z lekkich elementów

stalowych oraz inne rozwiązania
ścian osłonowych, głównie z ma-

teriałów drewnianych i drewno-

pochodnych. Są to budynki lżej-
sze, tańsze i łatwiejsze w monta-

żu, zapewniające dobre warunki

mikroklimatyczne. Nadają się do

wprowadzenia urządzeń mecha-

nizujących prace hodowlane. Z

uwagi na fakt, że są to budynki
segmentowe, przeznaczać ję moż-
na na hodowlę różnej ilości

zwierząt. Rozwój i unowocześ-
nienie usług budowlanych w kół-
kach rolniczych stanowi dopiero
pierwszy krok na drodze do

mllczane. Producenci zaintereso-
wani dotąd tylko wzrostem Iloś-
ciowym i kosztami własnymi pro-
dukcji, będą zmuszeni zastanowić slfl
także nad zbytem coraz większej
masy towarowej. Natomiast odbior-
ca przed kupnem zastanowi się nad
ceną 1 stopniem użytecznośoi wypro-
dukowanego wyrobu. Oczywiście w

założeniach dąży się do zwiększenia
ilości produkcji I jednoczesnego pod-
noszenia Jakości, ale w praktyce rów-
nowaga rzadko Jest utrzymana. Po-
nieważ w naszych warunkach wye-
liminowany został czynnik konkuren-
cyjności, zacznie rosnąć druga siła —

masowy ruch odbiorców.
Rola wspomnianego ruchu konsu-

mentów jest już znana w krajach soc-

jalistycznych (np. Węgry). Publiczna
a zarazem masowa ocena wyrobów
przemysłowych może wywrzeć ogro-
mny wpływ na kształtowanie się ja-
kości produkcji, a więc i popytu. Z

tym muszą się Uczyć nasze fabryki
samochodów Już dziś, Jeżeli nqaą
chciały utrzymać wysoką dynamikę
produkcji. Oprócz nacisku na jakość
ze strony masowego ruchu odbiorców,
trzeba bowiem liczyć się z możliwo-

ścią obniżenia się w przyszłości po-

pytu, w związku z zaspokojeniem po-
trzeb tych warstw społecznych, któ-

rych zarobki są wysokie, dużej roz-

piętości cen samochodów w stosunku
do średnich zarobków przyszłych na-

bywców, 1 co najważniejsze wysokich
kosztów bieżącej eksploatacji zaku-

pionych samochodów (paliwo, smary,
mycie, garażowanie, podatki, ubez-

pieczenia), oraz zbyt dużej obecnie

częstotliwości wykonywania napraw

połączonych z wymianą części, pod-
zespołów, a nawet całych zespołów.

ŁUCJAN ZUZIA
Kraków

upowszechnienia bardziej wydaj-
nych technologii w budownictwie

inwentarskim, (msk)

ZDOBYWANIE ZAWODU
NA KURSACH
I PRZY WARSZTACIE

Ponad 300 tys. osób zdobywa
zawód na kursach, w warsztatach
i zasadniczych szkołach dokształ-

cających Związku Zakładów Do-
skonalenia Zawodowego. Stacjo-
narne i zaoczne kształcenie kur-
sowe prowadzone jest przez 889

placówek. Placówki te prowadzą
naukę dla 25 instytucji głównie
tych, które nie mają własnych
służb szkoleniowych. Łączy się
przy tym naukę z produkcją i

działalnością usługową.
Szczególnie w centrum uwagi

znajdują się potrzeby wsi, z po-
wodu dotkliwego braku fachow-
ców w,dziedzinie transportu,, bu-
downictwa wiejskiego, obsługi i

naprawy sprzętu rolniczego.
W tym celu organizuje się pierw-
sze punkty - szkolenia zawodowe-

go. Przygotowują one specjali-
stów dla handlu, usług i gastro-
nomii oraz z zakresu turystyki.

Wiedzę fachową zdobywają słu-
chacze w dwu i trzyletnich za-

sadniczych szkołach dokształcają-
cych. Zakłady Doskonalenia Za-'

wodowego starają się zadość u-

czynić olbrzymiemu zapotrzebo-
waniu gospodarki na kadrę kwa-

lifikowanych robotników, dlate-

go rozwijają praktyczną n-iukę
zawodu bezpośrednio przy war-

sztacie. Tę formę kształcenia pro-
wadzi już 129 warsztatów ZZDZ.

(msk).
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