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KOMPLEKSOWO
KONKRETNIE
STOPNIOWO

NASZ KOMENTARZ

I Sekretarz KC PZPR tow. EDWARD
GIEREK spotkał się 12 grudnia 1973 r.

z członkami Prezydium Komisji par-
tyjno-rządowej dla unowocześnienia
systemu funkcjonowania gospodarki i

państwa, towarzyszami: FRANCISZ-
KIEM SZLACHCICEM, JANEM SZYDLA-
KIEM, STANISŁAWEM KOWALCZYKIEM,
ZDZISŁAWEM KACZMARKIEM, STANI-
SŁAWEM KUZIŃSKIM, ZBIGNIEWEM
MADEJEM, KAZIMIERZEM OLSZEW-
SKIM, JERZYM OLSZEWSKIM, JÓZEFEM
PIŃKOWSKIM, JÓZEFEM PAJESTKĄ, JA-
NEM SZCZEPAŃSKIM, TADEUSZEM
WRZASZCZYKIEM.

W spotkaniu uczestniczyli również
szefowie jednostek inicjujących: ADAM

BAZAN*dyr. nacz. ZjedriocźeoW
Przemysłu Rafineryjnego i Petroche-

micznego „PETROCHEMIA", STANI-
SŁAW OPAŁKO —dyr. nacz. Zakładów
Azotowych w Tarnowie, STANISŁAW

PUŁAWSKI — dyr. nacz. Zjednoczenia
Przemysłu Chemii Gospodarczej „POL-
LENA", ANDRZEJ JEDYNAK—dyr. nacz.

Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego i

Silnikowego „PZL", TADEUSZ RYCZAJ
— dyr. nacz. Wytwórni Sprzętu Komu-
nikacyjnego w Mielcu, JERZY HUK —

dyr. nacź. Zjednoczenia Przemysłu Au-
tomatyki i Przyrządów Pomiarowych
„MERA", ANDRZEJ KARBOWNICZEK —

dyr. nacz. Zakładów Przemysłu Cu-

kierniczego w Warszawie.
W czasie spotkania przedstawione
zostały I Sekretarzowi KC PZPR, tow.
EDWARDOWI GIERKOWI dotychczaso-
we efekty wdrażania zmian w syste-»
mie planowania i zarządzam a w; jępl-
rtoistkacfi^łFłiCjujących^ a talcżi -kferurrkf
prac komisji w drugim etapie jej dzia-
łania.
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S^uchwoM plan i budżet na-1974 r. Podstawowe,
zadania i Scetihyprojektu tegoplanu'prezentowali- '

,

śmy w komentarzach redakcyjnych: „W- roku
czwartym" (nr 48), „Efektywność", (nr 50), w artykule
„Przyśpieszajmy żniwo" (nr 49) oraz w informacji —

„Rok 1974 w liczbach" (nr 49).- Do spraw przyszłoroczne-
go planu trzeba jednak powracać, gdyż jest on ins-
trumentem rozwiązywania nowego typu zadań związa-
nych, z poziomem i tempem rozwoju osiągniętymi w

ostatnim okresie.
Do • realizacji planu na 1974 r'. przystępujemy po

trzech latach z sukcesem realizowanej nowej polityki
społeczno-gospodarczej zapoczątkowanej przez VII
i VIII Plenum KC PZPR i sformułowanej na VI Zjeź-
dzie PZPR. Polityka ta polega, jak wiadomo, na kon-
sekwentnym kojarzeniu zadań stałej i odczuwalnej po-
prawy poziomu życiowego z nieprzerwanym rozwojem
sił wytwórczych. Pląn.przewiduje utrzymanie wysokiej
dynamiki w obu płaszczyznach.

Przypomnijmy więc, że w przyszłym roku płace re-

alne.wzrosną o 5 proc., co w efekcie, po czterech latach
pięciolatki oznaczać będzie łączny wzrost o około 30
proc. Przeciętna płaca miesięczna netto wyniesie w

1974 r. ponad 3 tysiące złotych. Wzrost pieniężnych
dochodów ludności wyniesie blisko 9 proc., a do-
stawy towarów konsumpcyjnych — o 9,7 proc. Produ-
kcja przemysłowa zwiększa się o 11,1 proc., produkcja
eksportowa — o 19 proc., produkcja rolna — o 4,3 proc.
Dochód narodowy wytworzony rośnie o 9,5 . proc. In-
westycje wzrastają o 12,4 proc., wydajność pracy w

przemyśle — o 8,1 proc. Obniżka kosztów materiało-
wych w przemyśle powinna przynieść 16 mld złotych
oszczędności.

Jak widać, tempo wzrostu dochodu narodowego, pro-
dukcji przemysłowej, eksportowej i innych dziedzin
wytwórczości przekracza średnioroczne tempo osiąga-
ne w latach 1971—73, które — jak wiadomo — było
wysokie. Poważne są również zadania w zakresie po-

prawy efektywności gospodarowania (wydajność pracy,
zmniejszanie materiałochłonności). Wynika stąd, że pod
względem tempa wzrostu i realizacji podstawowych •

celów gospodarowania plan na 1974 r. jest konsekwen-
tną KONTYNUACJĄ polityki określonej przez decyzje
VI Zjazdu.

W procesie rozwoju ekonomicznego konsekwentna
realizacja wytyczonych celów nie oznacza je-
dnak niezmienności metod działania gospodar-

czego. Przeciwnie, konsekwencja w zakresie podnosze-
nia stopy życiowej i utrzymywania wysokiego tempa
rozwoju zakłada stałe doskonalenie metod gospodaro-
wania, albowiem w miarę rozwoju powstają nowe

potrzeby, zmieniają się proporcje i relacje między róż-
nymi czynnikami rozwoju.

Problem, ogólnie biorąc, sprowadza się do tęgo, że to
znacznie większym stbpniu musimy uruchamiać inten-
sywne czynniki rozwoju, tzn. osiągać postępw gospo-

darce dzięki wydajności pracy, wyższej produktywno-
ści majątku trwałego oraz oszczędzaniu przedmiotów
pracy. Polityka kontynuacji wysokiej dynamiki rodzi
również konieczność mocniejszego przestrzegania kolej-
nej reguły — DYSCYPLINY w realizacji ustaleń planu.
Otwarciu nowych kierunków działania w gospodar-
ce po 1970 r. towarzyszyła jeszcze przewaga ekstensyw-
nych czynników w gospodarowaniu. Rozwój Opierał
się w znacznej mierze na wzroście zatrudnienia i na-

kładów materialnych. Sens zadań gospodarczych w

przyszłym roku sprowadza się do skuteczniejszego
wprowadzania do gospodarki zasad intensywnego go-
spodarowania, w którym coraz większą rangę w reali-
zacji zadań uzyskują czynniki typu jakościowego, osią-
ganie wyższych efektów z poniesionych nakładów.

Wyróżnienie dwóch typów rozwoju: ekstensywnego

DOKOŃCZENIE NA STR. 5

U LICHA
TYM HiFi?!

WŁADYSŁAW DUDZIŃSKI

Nasz Czytelnik z Opola nadesłał do redakcji plik korespondencji pełnej gory-
czy i zjadliwości. Adresaci — parę ministerstw, central, a przede wszystkim
Zjednoczenie UNITRA i łódzka FONICA niewątpliwie zetknęły się z pewnym fe-
nomenem. Klient — na nieszczęście dla Niego wciąż jeszcze potencjalny — ka-
tegorycznie domaga się od producenta i handlu spełnienia swych indywidual-
nych żądań. Indywidualnych, ale przecież nie odosobnionych; nie można ich
także nazwać wygórowanymi. Takich amatorów jak nasz Czytelnik jest w kra-
ju najprawdopodobniej kilkadziesiąt tysięcy. Pokazaliście na targach Takon 73
nowoczesny zestaw gramofonowy stereo HiFi, tedy — powiada — dawajcie go
szybko na rynek. Na coś takiego czekamy cierpliwie już od paru lat.

TRZEBA
oddać sprawiedliwość

Zjednoczeniu UNITRA i fabryce
FONICA, że swemu korespon-

dentowi odpowiedziały grzecznie
i wyczerpująco; cóż z tego — kiedy
odmownie. Nie tylko dlatego, że na-

sze wielkie organizacje gospodarcze
nie prowadzą pojedynczej sprzedaży,
ale głównie z powodu spiżowego,
uniwersalnego i ponadczasowego
prawa, iż z próżnego i Salomon nie
naleje... „Fonomastera", tej akusty-
czno-elektronicznej rewelacji sezonu

(patrz informacja na str. 4) nie ma i
jeszcze długie miesiące nie będzie.
Melomani, którzy przed tegoroczną
gwiazdką liczyli na sprzęt najwyższej
klasy, będą musieli obejść się sma-

kiem. Niektórzy jednak postanawia-
ją mimo to osiągnąć upragniony cel.
Nasz Czytelnik jest wprawdzie jeśli
idzie o UN1TRĘ, klientem niedo-
szłym, i takim prawdopodobnie pozo-
stanie',, ale —-'jak pisze — nie mając
zamiaru czekać miesiącami, zakupi
sprzęt podobnej klasy za granicą.

Sprawa wygląda na incydentalną,
wręcz błahą, zresztą do takiej wła-
śnie oceny skłonni są zazwyczaj nasi
producenci, którzy przywykli opero-
wać pojęciami nieco opóźnionymi w

stosunku do rozwoju rzeczywistości.
Płyną stąd pewne morały, ale przed-
tem warto pomówić trochę o sytua-
cji na rynku gramofónoyjjym. Nie

jest-on bagatelny — w roku 1972
wpływy gotówkowe ze sprzedaży
rynkowej sięgały kwoty prawie pół
miliarda złotych. Do tego — znacz-

ne sumy
: dewizowe z opłacalnego

eksportu. A przecież nie jest to i nie
powinno być ostathie słowo produk-
cji i handlu. Tym bardziej, że zna-

czenia» obrotów tego rodzaju urzą-
dzeniami nie móżna mierzyć wyłącz-
nie złotówkami, nawet dewizowymi.

WSZYSTKO NIBY DOBRZE,
A JEDNAK...

Sytuacja wydaje się paradoksalna.
Jeśli nie wszystko, to wiele przema-
wia za tym, by sprzedaż gramofonów
rosła bardzo szybko. FONICA od pa-
ru lat wytwarza kilkanaście typów
gramofonów mono i stereo, o bar-
dzo dobrej konstrukcji.

— Ilość reklamacji na gramofony
spadła 3-4-krotńie — zapewnia dy-
rektor d/s handlowych ZURT, JERZY
KNIOŁEK. — Obecna jakość gramo-

fonów, jest zupełnie nieporównywal-
na z tyńi, co było na rynku jeszcze
przed kilku laty. Zacieśnienie kon-
taktów' produkcyjno-handlowych z

zagranicą (Telefuńken) ,wyszło na

dobre: Pod względem konstrukcyj-

nym, technologicznym i jakości fa-
bryka dokonała skoku.

Istotnie, te wszystkie „Bambina",
,;Karolinki" itp. sprzed kilku lat od-
znaczały się precyzją, powiedzmy,
maszynek do' mielenia mięsa; Ak-
tualna produkcja ,to gramofony z

prawdziwego zdarzenia,' także -:te,.
które noszą starą nazwę „Barpbino"'
(z nr nr 2,. 3, 4).' Jeśli idzie o granjo-

: fony popularne i średniej klasy, każ-
dy może coś dla siebie wybrać.

Jednakże sprzedaż gramofonów'
wykazuje tendencje do stabilizacji.
W roku 1972 sprzedano ich prawie
360 tys. sztuk, w tym roku rynek
Wchłonie chyba niewiele wftęcej, a:

może nawet mniej. Bziwne rzeczy.
Na całym świecie sprzedaż gramo-
fonów rośnie zdecydowanie z roku
na rok, w kraju ludzie mają coraz

więcej pieniędzy, a więc. powinni
(wedle wszelkich reguł dbchodowo-
-popytowych)' poszukiwać skwapli-
wie także tego typu wyrobów, zwła-
szcza ie ich jakość i konstrukcja od-
powiada już znacznie wyżssgrm wy-
maganiom. W dodatku gramofony
sprzedaje się na dogodne raty.

— Silna konkurencja magnetofon
nów —• twierdzi dyr. J. KŃIOŁEK —

DOKONCZENIE NA STR. 4



DWADZIEŚC1APIĘĆLATPZPR
' 1S grudnia br. minęło ćwierć wieku od chwili, gdy
Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS powziął historycz-
ną decyzję o powołaniu do życia Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. Z okazji dwudzlestopięciolecia tego
przełomowego dzieła zjednoczenia polskiego ruchu ro-

botniczego w „TRYBUNIE LUDU" ukazało się oświad-
czenie BIURA POLITYCZNEGO KC PZPR pt.: „W
DWUDZIESTĄ PIĄTĄ ROCZNICĘ POWSTANIA
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNI-
CZEJ". W publikacji tej czytamy:

(...) „Wielkie było znaczenie Kongresu Zjednoczenio-
wego dla określenia kierunku dalszych socjalistycznych
przemian oraz realizacji Badań rozwoju społeczno-go-
spodarczego. W oparciu o dokonania lat poprzednich
Kongres w wytycznych planu sześcioletniego nakreślił
śmiałą perspektywę socjalistycznego uprzemysłowienia
kraju. Kongres sformułował generalny program bu-
downictwa socjalistycznego, którego realizacja w latach
następnych uwieńczona Eostala istotnymi osiągnięciami
w rozwoju kraju.

Zjednoczenie dokonało się na gruncie zasad inter-
nacjonalizmu 1 jedności z międzynarodowym ruchem
robotniczym, utrwaliło braterską jedność naszej partii
z komunistami radzieckimi i nierozerwalny sojusz
Polski Ludowej t ZSRR, pogłębiło więź PZPR z mię-
dzynarodowym ruchem komunistycznym I ze wspólnotą
socjalistyczną" (...)

(- .) „Minione ćwierćwiecze stało się okresem
ogromnych i wszechstronnych przeobrażeń w material-
nym i duchowym bycie narodu. Zwielokrotniliśmy
nasz potencjał ekonomiczny, zbudowaliśmy silny, no-

woczesny przemysł i wydatnie zwiększyliśmy produk-
cję rolnictwa. Dokonaliśmy głębokich socjalistycznych
przeobrażeń w stosunkach społecznych. Osiągnęliśmy
wielbi postęp w podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji

ludzi oraz zdrowotności społeczeństwa. Wkraczają
w życie nowe zastępy polskiej młodzieży ufnie patrzą-
cej w przyszłość narodu i własną.

Umocnił się w naszym kraju socjalizm, zacieśniły się
nasze więzi z socjalistyczną wspólnotą, której niezłom-
ne ogniwo stanowimy, podniósł się międzynarodowy
autorytet Polski Ludowej.

W wielkich pozytywnych przemianach, które objęły
wszystkie sfery życia kraju, zawiera się oddziaływanie
naszej partii, ofiarny trud i wysiłek jej członków.
W ciągu ćwierćwiecza partia odbyła sześć zjazdów,
które wyznaczały kierunek dalszego socjalistycznego
rozwoju. Na drodze działania partii trzeba było poko-
nywać trudności i usuwać błędy, jadnakże na z górą
90-letnim szlaku rozwoju polskiego ruchu robotniczego
PZPR wniosła wkład o nowej jakości i szczególnej
doniosłości.

Pod przewodem naszej partii, dzięki jej oddziaływa-
niu i w oparciu o codzienne praktyczne doświadczenia
dokonały się w ciągu ćwierćwiecza ogromne zmiany
w świadomości społeczeństwa polskiego. Ideały socja-
lizmu zakorzeniły się głęboko w umysłach i sercach
milionów ludzi, całego narodu. W toku wspólnej rea-

lizacji zadań rozwoju Ojczyzny przejawiła się w prak-
tyce wielka twórcza siła sojuszu robotniczo-chłop-
skiego, umocniła się więź między klasą robotniczą
a socjalistyczną Inteligencją. Dzięki socjalizmowi
ukształtowała się patriotyczna jedność narodu polskie-
go — nasza wspólna i wielka niepodważalna zdobycz.

Doświadczenia dziejowe okresu budownictwa socja-
listycznego w sposób szczególnie dobitny wykazały
przewodnią rolę klasy robotniczej i jej partii w urze-

czywistnianiu najdonioślejszych narodowych celów.
Ćwierćwiecze, dzielące nas od powstania Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej jak i cały okres roz-

woju Polski Ludowej potwierdziły, ie dzięki socjaliz-
mowi, dzięki konsekwentnemu realizowaniu przez
partię programu wszechstronnego rozwoju Ojczyzny
powstały niezwykle korzystne warunki spełnienia
aspiracji narodu polskiego. Socjalizm stał się synoni-
mem naszych najżywotniejszych interesów narodo-
wych.

Lata budownictwa socjalistycznego ze szczególną
wyrazistością uznaczniły prawdę, że nasza marksistow-
sko-leninowska partia klasy robotniczej stalą się
partią narodu polskiego, sternikiem socjalistycznej
państwowości.

Powinniśmy w pełni wydobyć i wykorzystać ogrom-
ne wartości ideologiczne i polityczne tkwiące w do-
świadczeniach całego trzydziestolecia socjalistycznego
rozwoju Ojczyzny". (. ..)

(...) „Główny nurt rozwoju kraju, najgłębszą treść
działania partii i kierunek pracy narodu wyznaczała
słuszna linia generalna 1 prawidłowo formułowane
cele. Dzięki temu zbudowaliśmy siłę materialną i du-
chową, którą obecnie dysponujemy. Dzięki temu
osiągnęliśmy tę pozycję w świecie, którą Obecnie po-
siadamy.

Lata budownictwa socjalistycznego stały się prak-
tycznym potwierdzeniem słuszności programu naszej
partii. To on zapewnił ciągłość i jednolity kierunek
drogi dziejowej trzydziestolecia, To myśl polityczna
PPR konsekwentnie wcielana w życie umożliwiła roz-

wiązanie podstawowych problemów narodowego bytu
w przełomowych latach walki o nowy ustrój i jego
budowanie, to dzięki niej stworzone zostały trwałe
i nienaruszalne gwarancje niepodległego bytu, bezpie-
czeństwa i socjalistycznego rozwoju Poiski."(...)

(...) „Dzięki twórczej, marksistowsko-leninowskiej
polityce wytyczonej przez VII i VIII Plenum KC 1 roz-

winiętej w programowej uchwale VI Zjazdu, działając
M rzecz w?az pełniejszego wyzwalania potencjału sił
twórczych narodu, kierując się stosownie do potrzeb
obecnego etapu uniwersalnymi prawidłowościami bu-
downictwa socjalistycznego - part a wyznacza śmiałe
i ambitne cele dalszego rozwoju społeczno-gospodarcze-
go, urzeczywistnia politykę, którą określamy hasłem:
„dla ludzi i przez ludzi".

Działania partii służą kształtowaniu świadomości ide-
owo-politycznej społeczeństwa odpowiednio do skali
i znaczenia czekających nas ogromnych zadań.

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wnosi godny
naszej klasy robotniczej i naszego narodu wkład do
wspólnej sprawy międzynarodowego ruchu komuni-
stycznego, do walki o postęp, wolność narodow i pokoj
we wśDółczesnym świeci»*.

Kierując się niezłomnie zasadami Internacjonalizmu,
partia nasza zacieśnia I pogłębia swą ideową jedność
1 braterskie współdziałanie z partią Lenina — Komuni-
styczną Partią Związku Radzieckiego.

Doświadczenia minionych trzech lat dobitnie po-
twierdziły, że trafnie określając cele ogólnonarodo-
wego działania, radząc się stale ludzi pracy i zacieśnia-
jąc z nimi więź, dokonując szerokiej mobilizacji sił spo-
łecznych możemy przyśpieszyć wykonanie założeń
programu społeczno-gospodarczego VI Zjazdu. W takim
też duchu I Krajowa Konferencja PZPR nakreśliła
nowe ambitne zadania na okres dzielący nas od VII
Zjazdu partii.

Zbliżając się do 30-lecia Polski Ludowej tworzymy
wizję Polski końca XX wieku. Mamy wszystkie prze-
słanki, aby opracować i wcielić w życie w ciągu dwóch
dziesięcioleci program zbudowania w naszym kraju
rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego." (...)

W UBIEGŁYM TYGODNIU

W KRAJU

0 Dalszy rozwój współpracy gos-
podarczej, wzrost wymiany handlo-

wej, rozwój turystyki i wymiany
kulturalnej — oto główne zadania
Ala coraz lepszego zaspokojenia po-
trzeb ludności obu krajów — czy-
tamy we wspólnym polsko-jugosło-
wiańskim komunikacie, podpisanym
na zakończenie wizyty w Polsce

jugosłowiańskiego premiera D2E-
MALA BIJEDICA.

0 PREZYDIUM RZĄDU rozpa-
trzyła między in. sprawy związane
z rozwojem kooperacji w rolnictwie,
usprawnieniem działalności spół-
dzielni inwalidzkich oraz poprawą
zaopatrzenia drobnej wytwórczości
w artykuły niezbędne dla świad-
czenia rozwoju usług dla ludności.

0 Zakończyły się 1NAUGURA-

CTfglSIE SESJE RAD NARODO-
WYCH. Przebieg śesji był bardzo

uroczysty. Nowo-wybrani radni zło-

żyli ślubowanie, dokonali wyboru
przewodniczących rad, ich zrntęp-
ców oraz potwołali stałe komisje
rad. Uczestniczący w obradach
członkowie rządu zarekomendowa-
li radnym w imieniu prezesa Ra-

dy Ministrów — kandydatury na

stanowiska wojewodów i prezyden-
tów miast.

0Dr MIECZYSŁAW KABAJ,
członek zespołu redakcyjnego „Ź.G.",
otrzymał za pracę „Elementy pełne-

•• go i racjonalnego zatrudnienia w go-
spodarce socjalistycznej" NAGRODĘ

: IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-ĆU-
RIE w dziedzinie nauk społecznych.
Laureatami nagród Wydziału Nauk

Społecznych zostali również: doc. dr
Irena Bellert, doc. dr Halina Jędru-
szczak, mgr Lech Bolesławski, doc.
dr Mieczysław Markowski, prof. dr

Zbigniew Raszewski. Przyznane zo-

stały też nagrody wydziałów: mate-

matyczno-fizycznych, geologiczno-
geograficznych i chemicznych.

0 W Elektrowni „Kolienice" do-
prowadzono do pełnych obrotów
piątą z kolei, a czwartą w tym ro-

ku TURBINĘ O MOCY 200 MW.

C< W" fabryce silników okręto-
wych zakładów „H. Cegielski" w

Poznaniu wyprodukowano PIĘĆ-
SETNY SILNIK OKRĘTOWY na-

pędu głównego. Jego moc wynosi
12 tys. koni mechanicznych.

0 Załoga Zakładów Przemysłu
Bawełnianego, im. II Armii Wojska
Polskiego z Bielawy przystąpiła do
uruchomienia seryjnej produkcji
OGNIOODPORNYCH TKANIN FI-

RANKOWYCH, OBRUSOWYCH I

POŚCIELOWYCH. W roku 1974 do-

stawy tkanin ognioodpornych z

ZPB dla potrzeb rynku wyniosą
blisko 500 tys. metrów bieżących.

. 0 Rynek krąj&wy~>*oł$3iyrn.a «do
końća bież. roku 'z Wrócławskich
Zakładów Fajansu blisko 100 TYS.
NOWOCZESNYCH UMYWALEK.
Wrocławskie Zakłady Fajansu spe-
cjalizują się od lat w produkcji ce-

ramiki sanitarnej.

0 W kopalni soli w Bochni uru-

chomiono produkcję LECZNICZEJ
SOLI JODOBROMOWEJ. Można
więc we własnym zakresie w wa-

runkach domowych „zaaplikować"
sobie skuteczną kurację, oczywiście
w myśl wskazań lekarza.

0 65 LAT TEMU w warszaw-

skiej fabryce przy ul Nowowiej-
skiej WYPRODUKOWANO PIERW-
SZĄ W POLSCE ŻARÓWKĘ. Przed
50 laty oddano do użytku pierwszą
halę produkcyjną polsko-holender-
skiej Fabryki Lampek Elektrycz-
nych na Woli przy ul. Karolkowej.
25 lat później, na tym samym
miejscu wznowiły po wojnie dzia-
łalność dzisiejsze Zakłady Lamp
Elektrycznych im. Róży Luksem-
burg. Zakłady te dostarczają dziś
produkcję o rocznej wartości 4 mld
złotych od najprostszych żarówek
poprzez świetlówki i rtęciówki fli
do lamp halogenowych.

0 Spółdzielnia „Twórczość" w

Kielcach PO RAZ PIERWSZY od
17 lat swego istnienia NIE WYKO-
NAŁA w bież. roku rocznego pla-
nu produkcji. Przyczyną tegorocz-
nych niepowodzeń są indiańskie
pióropusze. Od 10 bowiem lat pro-
dukowane przez Spółdzielnię pióro-
pusze indiańskie były niemal wy-
łącznie przeznaczone na eksport do
krajów strefy dolarowej. W bież.
roku „Coopexim" uzgodnił dostawy
ze spółdzielnią na 14,3 min złotych,
zakupił tylko za 5 min złotych. Zu-
pełnie nieoczekiwanie stali klienci
zagraniczni nie złożyli w ciągu
pierwszych 8 miesięcy zamówienia.

Ę> NA PONAD PÓŁ ROKU
PRZED TERMINEM zakończono na

Warmii i Mazurach zakładanie te-

lefonów we wszystkich (ponad 1,8
tys.) wsiach sołeckich.

0 Spółdzielnia Pracy „Wolność"
w Miliczu wyprodukowała już ok.
10 min sztuk kolorowych BANIEK
CHOINKOWYCH O ORYGINAL-
NYCH KSZTAŁTACH. Połowę tej
produkcji zakupiły domy towarowe
i firmy handlowe z USA, Francji,
Szwecji, Hiszpanii, Kanady.

0 W okresie świątecznym war-

tość dostaw ZABAWEK DLA DZIE-
CI przekroczy 2 mld złotych, co w

stosunku do ub. roku oznacza 25
proc. wzrost. Do tak znacznej po-
prawy zaopatrzenia przyczynił się
zwiększony import. Po raz pierw-
szy znalazły się w sklepach zabaw-
ki hiszpańskie, holenderskie i duń-
skie.

0 Każdego dnia Warszawiacy
wysłyłają coraz więcej LISTÓW I
KART ZE ŚWIĄTECZNYMI ŻY-
CZENIAMI. Na tydzień przed świę-
tami stołeczni listonosze wyjęli ze

skrzynek pocztowych blisko 200 tys.
przesyłek w jednym dniu. Jest to
o 50 proc. więcej niż normalnie.
Urząd na Dworcu Głównym otrzy-
muje z kraju i ekspediuje w dal-
szą drogę ok. 600 tys. listów (śred-
nia dzienna w roku — 500 tys.) .

0 20 tys. lat liczy odkryty przez
archeologów z Instytutu Historii
Kultury Materialnej PAN kopalnia
krzemienia w Tomaszowie pod
Szydłowcem. Znaleziono tu ślady
WIELKICH SZYBÓW GÓRNI-
CZYCH.

ZA GRANICĄ
• I Sekretarz KC PZPR ED-

WARD GIEREK przebywał z przy-
jacielską wizytą w ZSRR na zapro-
szenie Sekretarza Generalnego KC
KPZR, LEONIDA BREŻNIEWA.

• Sukcesy rolnictwa radzieckie-
go w 1973 roku — pisze A. KO-
SYNKIN w artykule pt. „O autory-
tet planu" na łamach PRAWDY —

zwłaszcza w produkcji zbóż, należy
w przyszłym roku ugruntować i po-
głębić, sporządzając już obecnie
mobilizujące plany produkcyjne.
Tymczasem — zdaniem autora —

gospodarstwa rolne są jeszcze zbyt
słabo zainteresowane opracowywa-
niem i uchwalaniem na/piętych pla-
nów. Np . dużą rolę odgrywa dopła-
ta w wysokości 50 proc. do ponad-
planowego zbytu produktów rol-
nych. Jej wprowadzenie poważnie
zwiększyło materialne zaintereso-
wanie kołchozów i sowchozów.
Równocześnie jednak praktyka u-

jawniła inne jeszcze zjawisko. Wie-
lu kierowników dąży do tego, by
planowa „poprzeczka" opuszczona
została jak najniżej. Przedsiębiors-
two otrzyma bowiem większe środ-
ki, w tym i na fundusze premiowe.
W poszukiwaniu wyjścia z tej sy-
tuacji, Kosynkin proponuje zacho-
wanię 50-prócentowej dopłaty za

produkcję ponadplanową. Wypłaca-
nie należy uzależnić od rzeczywis-
tego i zgodnego z planem wzrostu

produkcji rolnej. Należy przy tym
jego zdaniem zachować dopłatę w

wysokości 50 proc. za dodatkową
produkcję ujętą w planie, o połąwę
mniejszą za inny przyrost produk-
cji. W ten sposób przedsiębiorstwa
będą przyjmować mobilizujące, na-

pięte plany i dążyć do ich pełnej
realizacji.

• Kuba będzie w przyszłym roku
lepiej zaopatrzona w artykuły kon-
sumpcyjne — oświadczył wicepre-
mier FLAVIO BRAVO. Główny na-

cisk położony będzie na intensyfi-
kację rodzimej produkcji. Np. w

przemyśle włókienniczym na reali-
zację programu inwestycyjnego wy-
asygnowano 5 min pesos. Urządze-
nia dla tego przemysłu będą spro-
wadzane z ZSRR. NRD współpra-
cuje w rozwoju przemysłu chemicz-
nego, odzieżowego i dziewiarskiego,
a CSRS — przemysłu skórzanego i

obuwniczego. 'Znaczną część zaopa-
trzenia będzie się też importować,
głównie z krajów socjalistycznych.

• Kraje OAPEC podjęły decyzję,
że produkcja ropy naftowej w stycz-
niu 1974 r. będzie zmniejszona o

5 proc. w porównaniu z grudniem
br., a więc będzie niższa o 30 proc.
od stanu z września br. Nowe ogra-
niczenia dotyczyć mają wszystkich
krajów.

•W Jugosławii mówi się o pow-
rocie do węgla, zwłaszcza w ener-

getyce. W bież. roku wydobędzie
się 32 min ton węgla różnych ro-

dzajów głównie brunatnego. Zapo-
trzebowanie na 1974 r. oblicza się na

około 38—39 min ton. Kopalnie ju-
gosłowiańskie nie są obecnie w sta-
nie dostarczyć tyle węgla. Tegorocz-
ny wzrost produkcji o przeszło
2 min ton dokonał się w drodze
wydłużenia czasu pracy robotnikow.
Aby zwiększyć wydobycie, na 1980jr.
przewiduje się 64 min ton, potrzeb-
ne są poważne inwestycje.

Dla USA przyszły rok będzie
rokiem recesji — stwierdził PAUL
SAMUELSON, wybitny ekonomista
amerykański, laureat Nagrody No-
bla. Wzrost produktu narodowego
brutto na pewno ulegnie zahamowa-
niu, a być może nawet i produkt
ten zmniejszy się. Bezrobocie wzroś-
nie do 6,5 proc. Wszystko to jest
możliwe, jeśli arabskie embargo .na

dostawy ropy do USA będzie trwa-
ło przynajmniej do kwietnia 1974 r.

WALTER HELLER, doradca eko-
nomiczny prezydentów Kennedyego
i Johnsona, uważa, że produkt na-

rodowy bruitto USA zmniejszy się
w przyszłym roku o 25—30 mld
dolarów, a wskaźnik inflacji może
dojść aż do 8 proc.

• Kryzys energetyczny zaczyna się
już odbijać na wielu gałęziach prze-
mysłu amerykańskiego, a zwłaszcza
na przemyśle samochodowym USA.
Co prawda w 1973 r. sprzedano
około 11,5 min samochodów, a więc
5 proc. więcej niż przed rokiem, ale
w przyszłym roku — jak przewi-
dują specjaliści z GENERAL MO-
TORS — należy oczekiwać około
6 proc. spadku sprzedaży. W związ-
ku z tym General Motors, Chrysler
i Ford ograniczają produkcję, która
w I kwartale 1974 r. będzie praw-
dopodobnie w całych Stanach Zjed-
noczonych wynosić 2,2—2,4 min sa-

mochodów osobowych, tj. o około
0,5 min mniej niż w tym samym

okresie roku bieżącego. Poważnie
zmniejszy się również import sa-

mochodów, który w 1973 r. wyniósł
1,3 min sztuk. Koncerny podejmu-
ją z jednej strony wysiłki na rzecz

rozpoczęcia w Ciągu najbliższych
7—8 lat seryjnej produkcji samo-

chodów elektrycznych, a z drugiej
— protestują przeciw wyposażeniu
do 1975 r. wszystkich nowo wytwo-
rzonych pojazdów w urządzenia
zmniejszające zanieczyszczenie atmo-

sfery, ze względu na kosztowność
tych przedsięwzięć.

• Również w Szwecji kryzys
naftowy doprowadził do poważnych
ograniczeń w zużyciu energii,
zwłaszcza w zakresie dostaw ciep-
łej wody i w ogrzewaniu mieszkań.
Równocześnie jednak eksperci za-

chodni oceniają, że Szwecja dyspo-
nuje potężnymi zapasami ropy, do
tego stopnia, iż nie pomieściłaby
w zbiornikach dodatkowych dostaw.
Nie zanosi się również — ze wzglę-
du na postawę polityczną tego kra-
ju — na istotne ograniczenie do-
staw arabskich. Władze szwedzkie
odrzuciły ofertę Iraku, który chce
sprzedać Szwecji dodatkowo milion
ton ropy naftowej. Stanowisko
Szwecji spotkało się z krytyką arab-
skich dostawców.

0 Eksport zbóż ze Stanów Zjed-
noczonych — informuje Minister-
stwo Rolnictwa USA — poważnie
zmniejsza stan zapasów, w tempie
wyższym niż przewidywano, co

może doprowadzić w przyszłym ro-

ku do tego, że z ogólnych zapasów
wynoszących 2,14 mld buszli (te-
goroczne zbiory plus dotychczaso-
we rezerwy) rozdysponowanych zo-

stanie w USA i za granicą 1,9'3 mld
buszli. Agencja REUTERA podaje,
że USA namawiają Kanadę i kra-
je EWG do zaoferowania rynkcfwi
światowemu części rezerw, (które
wynoszą około 309 min buszli), aby
w ten sposób zmniejszyć nacisk na

amerykańskie zboże.

• Jak wynika z wypowiedzi al-
gierskiego ministra finansów SMAI-
LA MAHRUGA, Algieria proponu-
je stworzenie arabskiego rynku pie-
niężnego. Zdaniem algierskiego mi-
nistra, jedne państwa arabskie ma-

ją duże nadwyżki pieniądza z do-
chodów naftowych i lokują je na

zachodnim rynku monetarnym, in-
ne zaś potrzebują stale kredytów
inwestycyjnych, które są coraz droż-
sze i trudniejsze do uzyskania.

ZE ŚWIATA NAUKI I TECHNIKI

Surowce wtórne w NRD

W NRD z powstających w ciągu roku
w przemyśle energetycznym około 12 min
ton popiołów — 1,5 min ton znajduje za-

stosowanie przede wszystkim w górnict-
wie 1 w przemyśle materiałów budowla-
nych, jako substytut cementu. Znaczne
Ilości popiołów zużywa się tam do utrwa-
lania hałd 1 rekultywacji powierzchni
wyeksploatowanych przez górnictwo.
Rozwija się także produkcję pustaków
ściennych bazujących na popiołach pól-
fiitracyjnych z węgla brunatnego. Pro-
dukcja ta jest wysoce opłacalna, a na-

kłady inwestycyjne zwracają się po dwu
latach. Piasek żużlowy powstający pod-
czas produkcji surówki stosuje się przy
wytwarzaniu bloków sanitarnych, pusta-
ków Itp (Fundamenty nr 44/73).

Telewizyjny „tłumacz"

Urządzenie umożliwiające zrozumienie
programów telewizyjnych przez cudzo-
ziemców, a także przez osoby słabo sły-
szące opracowała szwedzka administracja
telekomunikacji. Jest to specjalna przy-
stawka dołączona do normalnego aparatu

telewizyjnego. W urządzeniu tym nastę-
puje zmiana sygnałów mowy na znaki
pisarskie wyświetlane następnie na dole
telewizyjnego ekranu. Aby to było moż-
liwe, sygnały mowy przekazywane są
przez nadajnik telewizyjny w zakodo-
wanej formie szeregu impulsów elek-
trycznych. Impulsy te odbierane są
przez odbiornik telewizyjny i w przy-
stawce zamieniane na taki sygnał, który
pozwala nałożyć niejako na prezentowa-
ny obraz telewizyjny znaki pisarskie.
(PAP)

Turbina i pompa

Wodne elektrownie akumulacyjne sta-
nowią jedną z najtańszych form otrzy-
mywania energii elektrycznej. Dla takiej
hydroelektrowni zaprojektowanej w oko-
licy Zagorska, niedaleko Moskwy, w le-
nlngradzktch zakładach metalowych im.
XXII Zjazdu KPZR skonstruowano agre-
gat, który może pracować jako turbina,
a po przełączeniu — jako oompa. Moc
turbiny wyniesie 200 tys. kilowatów. O-
becnie w laboratoriach zakładu model tej
unikalnej maszyny przechodzi pomyślnie
próby (PT nr 44/73).

Namiot dla turystów pieszych
Pojawił się nowy typ szwedzkiego na-

miotu, który utrzymuje ciepło podczas
zimnej pogody i pozostaje chłodny pod-
czas gorących nocy. Namiot o nazwie 3M
A Fjallraven termo — składa się z 3-ch
powłok; zewnętrzna jest pokryta warst-
wą aluminium, środkowa uszyta jest z

dakronu, a wewnętrzna z przewiewnej
tkaniny Rutarme. Poprzez rozk tadanle
dwóch lub trzech powłok uzyskuje się
wynik, o którym mowa na początku. Spa-
kowany namiot ma 60. cm długości 1 wa-

ży ponad 2 kg. (NEWSWEEK)

Przemiany drewna

W Instytucie Mechanicznej Technologii
Drewna Akademii Rolniczej w- Poznaniu
powstała nowa metoda modyfikowania
drewna, które po odpowiednich zabiegach
kilkakrotnie zwiększa twardość, dwukrot-
nie — wytrzymałość, zmniejszając dla
odmiany nasiąkllwość 1 hlgroskopijność.
Tak spreparowane drewno może

z

powo-
dzeniem zastąpić mahoń, dąb 1 cis przy
budowie jachtów, może też służyć do

produkcji wykładzin na pokładach stat-
ków, narażonych na różne warunki kli-
matyczne. Polimeryzacja monomerów w

drewnie — tak bowiem określa się tę me-

todę — stanowi nowość w skali świato-
wej (została opatentowana). (Interpress)

Elektrofiltr z AGH

Naukowcom z krakowskiej AGH udało
się skonstruować elektrofiltr wychwytu-
jący z wyziewów fabryk chemicznych
groźne dla zdrowia ludzkiego, budynków,
maszyn 1 roślinności opary kwasu siar-
kowego. Urządzenie to będzie miało za-

sadnicze znaczenie dla poprawy warun-

ków pracy fabryk kwasu siarkowego i
kombinatów produkujących nawozy
sztuczne. Ponieważ fabryki kwasu siar-
kowego są znaną polską.specjalnością ek-
sportową, zastosowanie w nich elektro-
filtrów opracowanych w AGH podniesie
ich aktrakcyjność na rynkach zagranicz-
nych. (PAP)

80-ty most

Chorzowski „Konstal" odnotował nowy
sukces produkcyjny i techniczny; zakoń-

czono tu budowę konstrukcji Mostu Ła-
zienkowskiego. Z „Konstalem". w dziele
tym współpracowała Huta „Zabrze". Most
będzie 5-przęsłowym kolosem długości
425 m, o 6 pasmach ruchu na jezdni sze-
rokości 22 m waga konstrukcji wynosi
5,5 tys. ton. Konstrukcja powstała w cią-
gu niespełna 18 miesięcy (2 miesiące
przed planowanym terminem). Jest to
szósty most „Konstalu" wykonany dla
Warszawy i 80-ty powojenny most tej
wytwórni. (PT nr 43/73).

Koncentrat białkowy

Granulowany koncentrat białkowy, któ-
rego recepturę i metodę żywienia opra-
cowano w Krakowskim Instytucie Zoo-
techniki, okazał się w pełni przydatnym
preparatem do karmienia cieląt rzeźnych.
Mięso cieląt wartościami smakowymi 1
odżywczymi nie odbiegało od żywionych
tradycyjnie, same zaś zwierzęta szybciej
przybierały na' wadze, a koszt odchowu
był kilkakrotnie niższy. Jak się okazuje,
przy użyciu koncentratów białkowych w
hodowli bydła i mleczarstwie można zła-

pać przysłowiowe dwie sroki za ogon —

zwiększać podaż mleka na rynek i rów-
nocześnie szybko 1 tanio odchowywać cie-
lęta. Wiete ferm hodowlanych PGR i
spółdzielni produkcyjnych, a także in-

dywidualnych hodowców stosuje już wy-
sokobiałkowe mieszanki i metodv żywie-
nia krakowskich naukowców. (NiT)

„Elektron-307"

W odróżnieniu od swoich poprzedników
telewizor kolorowy „Elektron — 307",
którego produkcję podjęły zakłady tele-
wizyjne we Lwowie przystosowany jest
do przyjmowania programów nadawa-
nych zarówno na falach metrowych i de-
cymetrowych Jest on w wysokim stop-
niu stranzystorowany, co znacznie popra-
wia charakterystykę odbioru oraz zmniej-
sza wydatnie pobór energii. Telewizor
wyposażony jest w szereg automatycz-
nych urządzeń. Do aparatu można pod-
łączyć urządzenie zdalnie sterujące, a

także przystawkę do rozdzielnego słu-
chania w dwóch jeżykach (np. filmów
obcojęzycznych). (PT nr 44/73)

ŻYWOCIK GOSPODARCZY

0 Adam Ogorzelski, dyrektor
PGR w Kozłowie, pragnąc dobrze
poubijać kiszonkę dla swoich 3 tys.
sztuk bydła nabył okazyjnie czołg
z demobilu. Jest to już drugi w hi-
storii rolnictwa przypadek użycia
czołgu. Pierwszy zdarzył się ponad
dwadzieścia lat temu, kiedy to wła-
ściciel prywatnego gospodarstwa,
który trzymał czołg poniemiecki w

stodole, spróbował nim orać i po-
szedł siedzieć za nielegalne przecho-
wywanie broni.

0 Lokatorzy jedenastu nieogrze-

wanych mieszkań znajdujących się
w bytomskim domu przy ul. Chorzo-
wskiej 51 zwrócili się do zarządu
spółdzielni mieszkaniowej „Węglo-
stal" z reklamacją. Administracja
odpowiedziała, że nie ma podstaw do
interwencji. Pozostałe mieszkania są
przegrzane, więc średnia ciepłota bu-
dynku jest zgodna z przepisami.

0 „Życie Warszawy" dało ogłosze-
nie ciekawej treści: „Zjednoczone
Zakłady Urządzeń Jądrowych w

Warszawie zapraszają na giełdę ma-

teriałów zbędnych."

0 Ekspert z NRD, nadzorujący
budowę nowoczesnych szklarni w

Oświęcimiu zdziwił się, kiedy wyko-
nawca prac — Przedsiębiorstwo Bu-
dowlane Oświęcim oświadczyło us-

tami swych przedstawicieli, że nie
dysponuje lekką drabiną, od której
przystawienia metalowa konstrukcja
nie zawali się, i że drabiny w ogóle
w Polsce nie można dostać. Zdziwił
się jeszcze bardziej, gdy prace mon-

tażowe wstrzymano na trzy dni z po-
wodu braku drabiny. Dlaczego tylko
na trzy dni? Bo po tym czasie wrócił

z zagranicznego wojażu dyrektor,
zawołał stolarza i w trzy godziny
było dziesięć drabin. Historyjkę tę
przytaczamy za „Gazetą Krakowską"
dla uzmysłowienia kluczowej w na-

szej gospodarce roli zmyślnych, spra-
wnych, utalentowanych kierowni-
ków, zdolnych do rozwiązywania
najbardziej skomplikowanych pro-
blemów, o ile akurat nie bawią za

granicą.
0 W bydgoskim sklepie „Desa" na

dziesięć minut przed zamknięciem
odmówiono obsłużenia radnej miej-

skiej Czesławy Jarocińskiej z czego
wzięła się awantura. „Desa" napi-
sała wyjaśnienie, w którym wska-
zuje, że żyrandol, który chciała ku-
pić p. Jarocińska jako żyrandol an-

tyczny, nie jest artykułem Dierwszej
potrzeby. „Daje się aż nazbyt czę-
sto zauważyć, że hasło „Klient ma

zawsze rację" jest interpretowane
zbyt dosłownie." — stwierdza kiero-
wnictwo „Desy", oburzone, że ocze-

kuje się odeń sprzedawania towarów
w godzinach, kiedy sklep jest czyn-
ny.

0 Przepisy bhp wymagają, aby
ludzie wchodzący do niektórych hal
pewnego szczecińskiego zakładu
wkładali specjalne buty ochronne.
Wobec tego pracownicy pionu tech-
nicznego otrzymali takie buty. Za-
fundowano im jedną parę na pię-
tnaście osób, aby zaś obuwie włazi-
ło na każde nogi — kupiono naj-
większy rozmiar. W ten sam sposób
można rozwiązać ogólnospołeczną
bolączkę, jaką jest rozmijanie się
rozmiarów obuwia z rozmiarami
nóg.
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Śnieg jeśt żółty. W powietrzu
przymglonym, chłodnym unosi

się bezustannie ten charaktery-
styczny zapach, który niegdyś
niesłusznie kojarzono z piekłem
i Lucyperem, a dziś słusznie i

prawidłowó z eksportem oraz z

dewizami. „Polska największym
eksporterem siarki w świecie!"
— głosi napis na murze poblis-
kiego „Siarkopolu", a podmuchy
wiatru porywają „żółte złoto"
z żółtych hałd i niosą je prosto
na zastygające betony, prosto
w twarze pracujących robotni-
ków.

— Nie wolno tutaj trżeć oczu.

J<ik się coś zaprószy, to od razu

przemyć pod kranem, a najle-
piej herbatą, jeśli nie słodka.

KAŻDA
budowa ma swoje własne

błoto. Ludzie, którzy przeszli
przez wiele budów i pozostawili

ślady pracy swoich rąk pó wszyst-
kich kątach Polski, twierdzą; że po
błocie odróżnisz jedną od drugiej.
Gęste, lepkie, jak klej stolarski bło-
to beskidzkie, przetykane kamienia-
mi. Liche, lecz głębokie błoto mazo-

wieckie, w którym wywrotki grzęzną
od razu po osie. Tu — miast po
błocie — wywrotki pełzną po mor-

skim żwirze. Ten żwir jeszcze nie-
dawno był dnem. Wiadomo jprzecież,
że najlepsza plaża w Gdańsku znaj-
dowała się na wschód od Westerplat-
te, tylko dojazd do niej podły. Na
wyrzuconych przez sztormy kłodach,
jako mali chłopcy, wyprawialiśmy
się stąd w morskie podróże, Usiłując
odgadnąć bandery kotwiczących ńa
redzie statków. Dziś w tym Samym
miejscu już od wielu miesięcy jest
rozległy kawał lądu, na którym ro-

bothicy montują pierwszą zwałowar-
ko-ładowarkę przypominającą swymi
potężnymi ramionami i czerpakami
bardziej kopalnię odkrywkową w

Turoszowie niż port. Spawacze sypią
iskrami po brudnym śniegu.

— Czy odczuwa pan dumę z pracy
,w Porcie Północnym, z tęgo że. bu-
duje pan Drugą Polskę?

— Panie, najpierw to ja bym
chciał dostać piięsękanie jeszcise w'
tej pierwszej Polsce. I meble do
niego.

Wiatr z południa niesie siarkę.
Wiatr z północy albo z zachodu, zna-

cznie bardziej porywisty, znacznie
częściej tu gości. Gdy w mieście le-
dwie czuć jego podmuchy, tu praca
ustaje. W każdym razie ta część pra-
cy, która odbywa się ną wodzie lub w

wodzie, a przecież port wybiega dale-
ko w morze 700-metrowym pirsem na

palach i prawie już dwukilometro-
wym falochronem z kamienia, a dalej
z olbrzymich betonowych skrzyń. O-
sadzanie skrzyń na uprzednio przy-
gotowanym dnie, to praca niesłycha-
nie precyzyjna, dokładności centy-
metrowe, choć morze zawsze' sfalo-
wane. Podobnie jak niesłychanie
precyzyjne musi być bicie pali w

ściśle oznaczonym miejscu, a naj-
większe z nich liczą po trzydzieści
kilka metrów długości i tyleż ważą
ton.

Na rozległej budowie nigdy nie
widać gorączkowego ruchu i pośpie-
chu, choć spiętrzenie goni spiętrze-
nie, a pierwotny — jeszcze w 1968
roku zaplanowany — cykl budowy
pierwszego etapu skrócono z 89 do
64 miesięcy. Praca ną styku lądu
i wody odbywa się z pozoru spokoj-
nie, jak na zwolnionym filmie, bo
holowniki nie odrzutowce, a kafary
nie motorówki. Ale tej Wietrznej je-
sieni, u początku tej wczesnej, śnież-
nej zimy, przez większość dni fale
i wiatry uniemożliwiają pracę. Więc
gotowe' już skrzynie osadzono tym-
czasem na mieliźnie, katary i holow-
niki tkwią w głębi basenu, tylko
pogłębiarki na. torze wodnym mają
więcej możliwości, ale nie one limi-
tują postęp prac. Więc rosną zaleg-
łości w planach, rośnie napięcie
i niepokój w sercach. Za to szybszy
postęp na lądzie i na pirsie węglo-
wym, który na szczęście stąiiął pra-
wie w całości przed nastaniem je-
siennych zawieruch.

Kiedy byłem tu z Końcem maja,
przyszły port tkwił jeszcze W ziemi,
widać było jego szkielet, jego fun-
damenty, ale nie naziemną strUkturę.
Dziś lądowe konstrukcje strzeliły
wzwyż, można zobaczyć taśmociągi,
wieże przesypowe, halę wywrotnicy
wagonów, zamknięte" i oszklone bu-
dynki. Za to tutaj opóżnięiiie drob-
nego elementu powoduje perturba-
cje całości. Brak jeszcze specjalnych
belek do wywrotnicy, nad spręża-
niem których trudzić się będą dopie-
ro naukowcy z Politechniki Krakow-
skiej, brak rolek do taśmociągów,
brak łożysk tocznych, brak niektó-
rych urządzeń zamówionych aż w

Japonii. x . . .

Ale teraz, na początku trzecie] zi-

my budowy, na dziesięć miesięcy
przed planowanym terminem, rozru-

chu, nareszcie „widać" port tyglowy.

Widać wszystkie jego fragmenty, je-
go ogrom, stopień komplikacji jego
urządzeń. Idąc kilometrami wzdłuż
konstrukcji przyszłych taśmociągów,
własnym zmęczeniem odmierzać
można te ilości pozornych drobiaz-
gów, które pochłonie port. Samych
rolek do taśmociągów 300 ton, a jest
ich zaledwie wagon. Port stał się wi-
doczny, port wydobył się z ziemi
i rozkopów. Ale zanim się uformo-
wał, dorobił się już swoich mitów,
swojej legendy. Mówi się — „gigan-
tyczna budowa"; mówi się — „wrota
Drugiej Polski"...

Czy ludzie, którzy tu pracują od-
czuwają ciśnienie mitu i słuszną du-
mę ze swojej w nim siły sprawczej?
Trudno dociec tego w rozmowach,
ale w niedzielę, gdy praca ustaje,
wielu przychodzi tu w odświętnych
garniturach z dziećmi, albo z dziew-
czyną. Odbywają spacer po belkach
pirsu i martwią się stanem pogody.
W dzień powszedni niejeden pluje
z goryczą na swą czarną robotę, nie-
dziela jest dniem dumy. „Pracują w

Porcie Północnym", to brzmi nawet

lepiej niż „pracują w stoczni", cho-
ciaż czasem ci sami:

-7- Wszystko mi jedno, czy robią
w porcie czy przy oczyszczalni gno-
ju, bylebym swoje dostał!

Tymczasem pada śnieg i roztapia
się w przepastne kałuże, a martwa
fala wciąż nie pozwala wypłynąć ka-
tarom. Tylko cieśle z brygady MAK-
SYMILIANA JABŁOŃSKIEGO koń-
czą układanie szalunków tuż nad
wodą przy dalbach, gdzie cumować
będą stutysięczniki. Tacy jak Jab-
łoński liczą się tu najbardziej i na

nich można zawsze liczyć. W barako-
wozach, do których przywykli jak
do własnych domów, przebyli już nie-
jedną budowę, niejeden wystawili
sobie pomnik. Nomadowie Polski
przemysłowej, ludzie z „Hydrobudo-
wy—4".

„Hydrobudowa — 4" z siedzibą w

Gdańsku — dziś trzecie, a w przy-
szłym roku już największe pod
"względem rocznego „przerobu"
przedsiębiorstwo budowlane w Pol-
sce. Jeszcze w połowie lat sześćdzie-
siątych ludzie „Hydrobudowy" budo-
wali rocznie za 250—300 milionów,
ą,. i talf. coraf, to.r;iyyd,ąwąło, się, że
zabrakniie dla nich zadań. W przysz-
łym roku „przerobią" 1400 milionów
przy, prawie, nie zmienionym, ą. .na-

wet mniejszym niż przed kilkunastu
laty stanie zatrudnienia. Nie zmie-
nionym, bo i ludzi nie ma skąd brać.
Z najdalszych wiosek kaszubskich,
aż z okolic Kościerzyny, już daleko
przed świtem ściągają tu pociągiem
i rozklekotanymi autobusami zaspa-
ni współtwórcy Drugiej Polski.

— Nie wysyłam już werbowników
— mówi dyrektor „Hydrobudowy",
JERZY STACHURSKI. — Nie ma

po co.

Przy średnio 3,5-tysięcznej załodze
liczba wolnych i stale nie obsadzo-
nych miejsc pracy utrzymuje się na

nie zmienionym od dawna poziomie
— 500. Ale to i tak tylko znikoma
część tych 8 tys. ludzi, których stale
brakuje w budownictwie na całym
Wybrzeżu. Bo skok „Hydrobudowy"
jest fragmentem olbrzymiego skoku
inwestycyjnego w gospodarce mor-

skiej, jaki rozpoczął się po 1970 roku.
W ciągu bieżącej pięciolatki inwe-
stycje w samym tylko Gdańsku ro-

sną prawie dwukrotnie! Przez dłu-
gie lata nie działo się tu nic, albo
prawie nic, suchy dok zbudowany
w Gdyni w pierwszej połowie lat
sześćdziesiątych nie uczynił wiosny.
Od Żarnowca u nasady Półwyspu
Helskiego, gdzie buduje się elek-
trownię pompową i wkrótce atomo-

wą, poprzez drugi dok i rozbudowę
stoczni w Gdyni, poprzez nowe tam-

tejsze nabrzeża, nowy dworzec mor-

ski, tamże w zadziwiającym tempie
3 lat powstający teatr, poprzez przy-
śpieszenie w budbwnictwie mieszka-
niowym całego Trójmiasta, aż po
międzynarodowy port lotniczy w Rę-
biechowie, nowe węzły drogowe, ra-

finerię, port wreszcie. Aż po przygo-
towywany już drugi etap rozbudowy
portu i przygotowywany przez pro-
jektantów nowy, nie mniejszy od
gdyńskiego, dok na wyspie Ostrów
w Gdańsku.

Trudno to nagłe przyśpieszenie
„przełknąć" w mieście, gdzie — prócz
znanych sukcesów przemysłu okrę-
towego i niegdysiejszej odbudowy
Starówki — nie działo się zbyt wie-
le. Trudno pod względem kadrowym,
projektowym, wykonawczym i jakim
tam jeszcze. Bo Port Północny stano-
wi tylko cząstkę — choć niemałą
— tego nagłego przyśpieszenia, mi-
mo iż mit portu wyrósł już ponad
jego konstrukcje. Mówi się o nim
jako o jedriej z największych reali-
zowanych inwestycji Drugiej Polski,
stawiając obok Huty Katowice —

wszak kilkakroć droższej.
Według obecnie realizowanych

planów, pierwszy etap budowy Por-
tu Północnego, w skład którego wej-
dzie port węglowy przewidziany do
uruchomienia w .październiku 1974
i port naftowy, gdzie rozruch prze-
widziany jest na połowę 1975 roku,
kosztować ma 5,5 mld zł. A prze-
cież realizowana już rafineria
„Gdańsk" kosztować będzie aż 8 mld

zł! Choć olbrzymi i bardzo nowocze-

sny, nie będzie najnowocześniejszy
w świecie, ani nie zalicza się nawet
do grupy największych portów ma-

sowych świata. Daleko mu do takich
gigantów, jak rotterdamski „Euro-
port", jak naftowo-węglowe porty
kanadyjskie, jak budowany równo-
cześnie z Portem Północnym mar-

sylski Fos-sur-mer. „Wrota Drugiej
Polski" będą tylko i • wyłącznie na

jej miarę, a nie na miarę czyjegoś
chcenia. I takimi należy je widzieć,
co nie zmniejsza miary wysiłku inży-
nierów i robotników.

Mit Portu Północnego utożsamił
port z „Hydrobudową". Jest ona

wszak jego generalnym wykonawcą
— przez co troszczy się o całość
i zbiera czasem cięgi za nie swoje,
ale owe „wrota" to tylko 27 proc.
aktualnego potencjału gdańskiej
„Hydrobudowy" rozrzuconego od
Świnoujścia po Zalew Wiślany. Je-
śli w sumie „Hydrobudowa" i jej 17
podwykonawców przekroczyło nawet
wartość przewidzianych do wykona-
nia w 1973 roku zadań, to nie znaczy
wcale, że nie ma opóźnień i nie zna-

czy, że koszt wykonania tych zadań
nie powinien być przedmiotem re-

fleksji.
— Jesteśmy gigantem, tak się o

nos mówi — powiada dyrektor J.
Stachurski — Ale jesteśmy gigantem
bez zaplecza. Praca po kilkanaście
godzin na dobę, oto główne źródło
naszych sukcesów!

Kiedyś — przed „wielkim sko-
kiem" inwestycji — wartość sprzętu,
jakim dysponowała „Hydrobudowa"
wynosiła 18 proc. rocznego „prze-
robu". Dziś wynosi tylko 9 proc. Taki
wzrost produktywności środków
trwałych może ucieszyć ekonomistę,
ale zaczyna poważnie niepokoić tech-
ników. Brakuje zwyczajnych kopa-
rek, dźwigów, kafarów i węzłów be-
toniarskich — wszystko wytwarzane
wszak Sw Polsce. Obiecany sprzęt z

dewizowego importu nie przychodzi
albo trafia w ilościach znikomych.

.Maszyny nadmiernie eksploatowane,
w czas nie remontowane, grożą nie-
spodziewanymi awariami. I tak też
bywa, więc ludzie nierzadko stoją
z powodu braku maszyn, innym ra-

zem nadrabiają przedłużoną pracą.
Pieniędzy przyznanych na rozbudo-
wę zaplecza nie spos.ób wydać, bo
wciąż brak lokalizacji. "Nie sposób
znaleźć marnych 4 hektarów w por-
cie gdyńskim na ową bazę, nie sposób
pomieścić się między lokalizacyjny-
mi apetytami stoczni i portu. Podob-
nie z poszerzeniem bazy na Nabrzeżu
Przemysłowym w Gdańsku.

Gdy trzeba, wszyscy wzywać będą
„Hydrobudowy" jak zbawienia, ale

gdy toczą się lokalizacyjne przetargi,
każdy pilnuje swego, klucząc mię-
dzy uświęconymi opłotkami. Zadzi-

wiająca bywa krótkowzroczność in-

stytucji otorbionych szczelnie za

swoją własną bramą. Nie można po-
wiedzieć, żebyśmy nie mieli armat,
ale nasze armaty są słabsze niż te,
z pomocą których inni realizują za-

dania podobne. Nie wszystko jest na

miarę Drugiej Polski, a zdarza się,
że Drugą Polskę budujemy sprzętem
z Polski wczorajszej. Inni do wbija-
nia pali w morskie dno mają sztucz-

ne wyspy niewrażliwe na falowanie,
my trwoźnie spoglądamy w niebo.
Do wbijania tych pali największych
i najcięższych zaimprowizowano
własnym sposobem specjalny kafar
na pontonie. Polak potrafi, Polak
ma smykałkę. Ale jak długo smykał-
ka wystarczy naprzeciw sztucznych
wysp ze stali?

4.

Planik z długim falochronem za-

giętym na kształt hokejowego kija
zrobił już karierę w Polsce i poza
nią. Ten wybiegający w morze ho-
kejowy kij to główny falochron, u

którego końca powstanie — prawie
3 km od brzegu — wielki port nafto-
wy. Od nasady „kija" krok za kro-
kiem sypano w morze 1,2 min ton
kamienia. Nieco dalej na wschód
bito pale pod węglowy pirs. Pisano
wtedy w prasie: „już rośnie falo-
chron, a jednocześnie trwają prace
badawcze nad jego optymalnym za-

kończeniem".

Jeśli chcemy budować szybko, mu-

simy — jak tu — przyjąć zasadę
jednoczesnej pracy 1 wykonawców,
i projektantów, i naukowców. Mu-

simy pogodzić się z niepełną doku-

mentacją i niepełną wiedzą w mo-

mencie rozpoczynania prac. Inaczej
nie ma mowy o skracaniu cykli bu-

dowy tej czy jakiejkolwiek innej.
Gdybyśmy w 1970 roku mieli gotową
dokumentację i dopiero wtedy roz-

poczęli prace, przecinalibyśmy wstę-
gę w porcie nienowoczesnym, i to

znacznie później niż w 1974 roku.

Historia tej budowy pełna jest więc
decyzji podejmowanych „ad hoc"

na bieżąco, pod presją okoliczności,
decyzji, które dotyczyły setek milio-

nów, a które okazały się równie od-

ważne, co słuszne. O częściowym za-

stąpieniu betonowych skrzyń przez
głazy z kamieniołomów, o zmniej-
szeniu wagi belek pirsu z 300 do 100
ton, o zastąpieniu normalnej izolacji
fundamentu wywrotnicy cieniutką
warstewką opracowanej przez ślą-
skich uczonych „emulsji bitumicz-

nej", o utwardzaniu dna podmorski-
mi wybuchami, i tak dalej i tak da-

lej. A jednocześnie jest to historia

niespodzianek i wyłaniających się
problemów, historia kolejnych zmian
w samych założeniach budowy, jakie
wynikły z rosnących potrzeb naszego
handlu zagranicznego.

Okazało się, że w miejscu, gdzie
staną skrzyniowe falochrony przysz-
łego portu naftowego, konieczność

wymiany nietrwałego podłoża z mor-

skich namułów istnieje na znacznie

większej przestrzeni, niż to przy-
puszczano po fragmentarycznych ba-
daniach. Jesienna pogoda gorsza była
niż zazwyczaj. Okazało się już w

początku tego roku, że port naftowy
ma przyjmować dwa statki po 150

tys. ton jednocześnie, a nie jeden
stutysięcznik i jedną mniejszą jed-
nostkę na raz. Już w III kwartale

tego roku okazało się, że zamiast

trójkąta falochronów w tymże por-
cie usypać należy w morzu sztuczną
dwuhektarową wysepkę. Opracowa-
na dokumentacja szła do kosza i,
jak mówią, zostawały z niej tylko
okładki, choć ZYGMUNT WALCZY-
NA — główny inżynier Biura Pro-

jektów Budownictwa Morskiego —

twierdzi, że nie jest tak źle i wiele
z dawnej dokumentacji da się ocalić
mimo zmiany założeń.

— Mam u siebie w biurze praw-
dziwych artystów projektowania —

przyznaje inż. Z .Walczyna. — Ale
czasem zadania..przerastają nasze

możliwości. Mamy nifetylko port,
mamy całe „morskie przyśpieszenie"
'ostatnich lat: I jeszcze mamy zawia-
domienie z ministerstwa, że za dwa

tygodnie przechodzimy na nowy ek-

sperymentalny system pracy, o któ-

rym nic jeszcze nie wiemy. To

wszystko.
Port Północny, dla tych, którzy go

nie budują, pozostał ten sam, ale

jest to już zupełnie inny port, inne

są jego plany. Z tej również przy-
czyny między współuczestnikami bu-

dowy muszą wynikać spięcia i kon-

flikty. Konflikty nie do uniknięcia
— można tak powiedzieć.

5.

— Nie zrobicie tego na czas — po-
wiedział dyrektor.

— Chyba rzeczywiście nie zrobi-
my — powiedział majster.

— Założę się, że nie zrobicie.
— A o co by się pan dyrektor za-

łożył?
— O fundusz nagród, po tysiąc

złotych na głowę w brygadzie.
— To może byśmy się założyli —

powiedział majster.
To jest właśnie prywatna metoda

dyrektora J.STACHURSKIEGO, któ-
ry znany jest ze świadomie prze-
grywanych zakładów i z poglądu, że
ambicja stanowi jeden z najpotęż-
niejszych motorów ludzkiego działa-
nia. Dyrektor przegrywa zakłady
świadomie, ale warunki stawia o-

stre. Do wygrania jest butelka ko-
niaku, albo kawałek funduszu nag-
ród — zbyt skąpego przecież. Za to

wymaganie przyśpieszenia jest spore.
Czasem nawet dyrektor wygrywa za-

kład, prawie zawsze jednak wygry-
wa pojedynek z czasem. Niedobór
armat nadrabiamy ambicją i hardo-
ścią ducha.

— Nie spotkałem dotąd ludzi na-

prawdę złych — mówi J.STACHUR-
SKI (25 lat dyrektorowania w bu-
downictwie!) — Za to spotkałem bar-
dzo wielu ludzi, którzy oduczyli się
chodzić. A wiadomo, jak trudno na-

uczyć się chodzić ponownie w wieku
dojrzałym. Ambicja może pchać nas

w górę, ale lękliwa niesamodziel-
ność w dół.

6.

Nad morzem zapada zmierzch, a

wiatr niesie raz fale śniegu, raz desz-
czu. Odjechały wypchane autobusy,
ale wśród konstrukcji błyskają, og-
niki spawaczy, świecą się długo okna
dyrekcyjnych baraków. Mit Portu
Północnego mówi o wielkich zarob-
kach, ale liczby nie potwierdzają
mitu. Średnia zarobków dla gdań-
skiej „Hydrobudowy" wynosi netto
minimalnie ponad cztery tysiące,
mniej niż w „Mostostalu", sporo
mniej niż w budownictwie mieszka-
niowym na Śląsku. Są grupy najlep-

szych i najbardziej zapracowanych
spawaczy, cieśli, zbrojarzy „wyciąga-
jących" po 9, a czasem i Więcej ty-
sięcy, ale zdecydowana większość
musi kontentswać się ową średnią.
Może więc atmosfera tej budowy,
trudnej, niewdzięcznej, ale na swój
sposób wielkiej?

Przy drodze wymalowano hasło:
„musimy się śpieszyć, bo takie jest
prawo epoki!" Hasło skłania do pew-
nej refleksji, czego nie można po-
wiedzieć o hasłach tradycyjnych za-

czynających się zazwyczaj od „niech
żyje...".

Ale do refleksji skłania także ko-
munikacja, a wszak dojazd do portu
to także atmosfera w pracy. Nie ko-
cha Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne budowniczych por-
tu i ich licznych interesantów. Au-
tobusy kursują rzadko, nieregular-
nie, a za to drogo. Dłuższe znacznie
linie w Warszawie, Krakowie, Kato-
wicach kontentują się biletami za

półtora złotego, tu 4,50 od łebka! Za
to granica strefy taryfowej chytrze
umieszczona w Wiśłoujśeiu • tuż
przed portem. Nie wszyscy mieszczą
się do zakładowych autobusów, i nie
wszyscy kończą pracę o wyznaczonej
porze. Bywa, że długo w noc pracują
na zagrożonych odcinkach ludzie o-

kutani we wszystkie możliwe kufaj-
ki i kominiarki.

— Do domu mam prawic półtorej
godziny jazdy, tak jak wielu. Wrócę,
gapię się w telewizor i czuję, jak
wydostaje się ze mnie wilgotne
morskie zimno. Nawet w. łóżku pa-
miętam o tym lodowatym wietrze.
I tak co dzień/i tak ćo dzień...

Wstaje dzień nareszcie kryształo-r
wo czysty i bezwietrzny, choć mroź-
ny. Kafary walą w pale, ale skrzynie
wciąż tkwić będą na mieliźnie, bo
słońce nic nie poradzi przeciw mar-

twej fali. Tu, z krańca węglbwego
pirsu spojrzenie obejmuje pałą za-

tokę, cały wspaniały widok od. zie-
lonych przetykanych wieżowcami
wzgórz Witomina i Redłową, poprzez
plaże Sopotu, oliwskie gęste lasy,
chłodną biel falowców Przymorza,

po wielu, wielu latach, miejmy na-

dzieję, że niekoniecznie w postaci
produkcyjniaków. Za ekonomiką, za

przemianami w gospodarce postępu-
ją przemiany inne, bardziej złożone;
każda inwestycja kształtuje nie tylko
beton, ale i ludzi; ilość przechodzi w

jakość.
Może właśnie ów mit Portu Pół-

nocnego, stary mit morski, sprawił,
że tu właśnie próbuje się nadać tym
procesom jakiś wyraźniejszy kształt,
i że na to kształtowanie sypnięto
trochę — choć nie za wiele przecież
— środków. A może mit Portu Pół-
nocnego powstał jednak na użytek
własny w mieście, które czekało od
dawna na swoją godzinę? Nowa,
świeżej daty duma, że się jest stąd,
z Gdańska, z Trójmiasta, ma prze-
cież swe źródło w pewności spraw-
dzalnej co dzień, że tu właśnie się
coś dzieje, że tu można się wybić,
czegoś dokonać.- A te kaszubskie cza-

pki, granatowe z granatowym haf-
tem, które od dwu lat opanowały

. Wybrżeże, tego zaś roku opanowują
Warszawę; kaprys mody to, czy' ów
patriotyzm lokalny, co przedarł się
do świadomości ogólnopolskiej?

— Co pana tu trzyma, dyrektorze?
• — Jakby tu •powiedzieć... żeby zo-

stawić •coś pó sobie... żeby się coś
działo... Ruch, życie, praca, ludzie...

— Czy można, napisać — „żeby
uczestniczyć w czymś wielkim?"

— Owszem, może pan tak napisać.

8.

Inżynier ROMAN HUZARSKI
(dwa lata do emerytury) jeszcze
przed wojną budował port w Gdyni.
Bił się w Polsce, we Francji, w Afry-
ce, we Włoszech. Odbudowywał
Szczecin, Świnoujście, małe porty
Wybrzeża Środkowego. Budował su-

chy dok w Gdyni i zaporę w Solinie,
zawsze na pierwszej linii, zawsze w

kierownictwie budowy. Posiada licz-
ne odznaczenia bojowe i cywilne,
wśród nich „Sztandar Pracy". Z 25
lat stałego zameldowania w Gdańsku
— 15 lat spędził w barakowozach na

budowach. Dziś toczy już swą ostat-

nią bitwę, i tym razem w składzie
ścisłego kierownictwa. Inżynier JE-

po wieże Głównego Miasta i znów za

nimi w zieleń wzgórz. Jeśli się po-
wiedziało A, trzeba też B i C, a mo-

że nawet Z. Jeśli inwestycje w go-
spodarce morskiej, to także przebu-
dowa dróg, dwupoziomowe skrzyżo-
wania, porządkowanie miasta, nowe

osiedla z wielkiej płyty.
To wszystko już się dzieje, postę-

puje w ślad za portem, za stoczniami,
za rafinerią. Gdańsk ma dziś wiele
z tego, czego nie mógł .doczekać się
przez lata, nawet gdy ctiddzi o rzeczy
tak proste, jak kafejki wi staromiej-
skich kamieniczkach i porządne ka-
mienne płyty na Drodze Królewskiej.
Trójmiasto zwane przez złośliwych
„najdłuższą wsią w Europie", na zło-
śliwości coraz mniej zasługuje. Jeśli
A,totakżeBiC,amożenawetZ.
Wszak rozpoczęta już budowa rafi-
nerii wynika właśnie z podjęcia bu-
dowy portu, więc zapewne tak samo

wyniknie zeń huta, nową fabryka
nawozów sztucznych, jeszcze jedna
stocznia...

Jak padła plaża na Westerplatte,
tak wkrótce padnie jeszcze piękniej-
sza plaża w Stogath potrzebna pod
nabrzeże rudowe i stocznię. Co jesz-
cze padnie w tym miejscu tak hojnie
wyposażonym przez przyrodę, czego
jeszcze „mimo usiłowań" nie uda się
ocalić nad — i tak bliskim śmierci
biologicznej — Bałtykiem? Tymcza-
sem Wybrzeże Gdańskie ma to swoje
wytęsknione przyśpieszenie, a wraz

z nim nowe budowy, nowe ambicje,
nowe kariery, nowe samopoczucie.
Nowe przyśpieszenie we wszystkich
dziedzinach, bo zą bazą — choć wol-
niejszymi kroczkami — posuwa się
nadbudowa.

Przez długie lata nie można tu by-
ło znaleźć dla środowisk twórczych
nawet części tych pieniędzy, którymi
dziś dysponuje sztab „akcji kultural-
nej Port Północny", ' kierowanej
przez Gdańskie Towarzystwo Przy-
jaciół Sztuki przy współudziale „Hy-
drobudowy — 4". Kilkanaście kon-
kursów, kilkadziesiąt stypendiów,
nazwiska nie tylko o lokalnym roz-

głosie. Owocować to będzie' jeszcze

RZY BERNATOWICZ (rocznik 1940,
jeszcze do niedawna podrzędna fun-
kcja inżynierska w gdyńskiej stocz-

ni) jest dziś w „Promórze" głów-
nym projektantem nowego suchego
doku, jaki ma powstać na wyspie
Ostrów. Jest to pierwsza wielka bit-
wa młodego inżyniera, ale bitwa nie
byle jaka, bo ma to być jeden z naj-
nowocześniejszych w świecie doków,
„wystrzałową" konstrukcja przewyż-

, szająca słynnym przykryty dachem
dok szwedzkiej stoczni „Arendal".
Między tymi życiorysami jest całe
przeogromne bogactwo' możliwości
jeszcze nie zrealizowanych, przed-
sięwzięć jeszcze' nie zaprojektowa-
nych, nazwisk jeszcze nigdy nie wy-
mienianych w prasie. A i B, i; C,
a może nawet Z. Nowe zamierzenia,
nowe szanse, nowe kariery. A stare?

— Istnieje nawet pewna możli-
wość skrócenia o dwa miesiące okte-
su,' jaki pozostał do uruchomienia
portu węglowego — mówi inż. R.Hu-
zarski. — Zamiast w październiku
przyszłego roku, już w lipcu. Jeżeli
się pewne rzeczy udadzą i jeżeli
wszyscy zgodnie będziemy ciągnęli
ten wóz, możemy to zrobić.

Ale prawie o rok późniejszy ter-
min rozruchu portu naftowego jest
poważnie zagrożony. Chyba żeby po-
goda wyjątkowo dopisała i gdyby ze

sprzętem nie było kłopotów, wów-
czas być może, istotnie w połowie
1975 roku stanie tu pierwszy zbior-
nikowiec. . ,

Opóźnienia,- spiętrzenia, zagroże-
nia... zmęczona nimi myśl próbuje
ucieczki w przyszłość. '».

— W 1976 roku powinno się tu

przeładować 5 min ton Wągla,
ropę, oraz paliwa — mówi inż. R.
Huzarski. — Więcej niż wszyst-
kich towarów łącznie przeładowuje
dziś cały port gdański. W roku 1980
samego węgla ma być 15 min ton.
Pod koniec stulecia Port Północny
przeładuje chyba, ponad 70 min ton
rocznie i ciągnąć się będzie aż po
ujście Wisły.^Chciałbym zobaczyć ten

port, ja, gdańszczanin, prehistorycz-
ny.
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CO U LICHA
Z TYM HiFi?!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W tym roku ich sprzedaż rośnie o

60 proc. Płyt jest mało, nie ma du-
żego wybęru, a nowości. pojawiają
się często wtedy, kiedy już nowo-

ściami nie są. W takiej sytuacji zwo-

lennik aktualności piosenkarskich, a

tych przecież jest bardzo dużo, wy-
biera magnetofon, bo może natych-
miast nagrać na swoją taśmę pio-
senkę z radia.

Brak płyt z pewnością zniechęca
potencjalnych nabywców gramofo-
nów. Dodajmy, że na rynku brakuje
płyt nie tylko z repertuaru piosen-
karskiego, krajowych i zagranicz-
nych, ale także z nagraniami muzyki
poważnej, klasycznej. Melomani
praktycznie zupełnie są pozbawieni
możliwości nabycia normalną drogą
wielu nagrań instrumentalnych i wo-

kalnych, a już najgorzej jest z kom-
pletnymi nagraniami światowego re-

pertuaru operowego. Gdyby nie
ośrodki kultury NRD i CSRS, gdzie
od czasu do czasu można coś takiego
po godziwej cenie kupić — meloma-
ni mogliby swoje gramofony zam-

knąć na kłódkę. Nasz rynek płyt gra-
mofonowych to istne curiosum: co

wszędzie stanowi pospolity (ale nie-
zwykle rentowny) artykuł rynkowy,
angażujący stale —argument i z

ekonomicznego punktu widzenia nie
do pogardzenia — dość dużą część
osobistych dochodów, u nas jest ra-

rytasem oglądanym z rzadka i tylko
przypadkowo. Wiadomo, do jakich
ofiar finansowych zdolni są hobby-
ści i jak na tej ich pasji zarabiają
producenci i handlowcy na całym
świecie. Skoro nasze organizacje
handlowe z sobie tylko wiadomych
przyczyn odwracają się od tego in-
teresu, robią go ci, którzy prywat-
nie przywożą płyty, zwłaszcza kom-
plety operowe z wojaży zagranicz-
nych.

CZEGO JESZCZE BRAKUJE?

ZURT szacuje, że ha,,,rynku, ijest-
2,5 miliona gramofonów oraz ok. 1,7

In gramofonów wbudowanych w

radioodbiorniki, nasycenie jest Więc
bardzo małe, podobnie jak i apara-
tami radiowymi. Z prostego rachun-
ku wynika, że na 1 gramofon przy-
padają tocznie mniej więcej 2 płyty
(roczna produkcja płyt gramofono-
wych r- ok. 8 min sztuk). Jest to
ilość wręcz śmieszna. Jak pióro wie-
czne bez atramentu, tak gramofon
bez płyt stanowi tylko dekorację, nie
dziwne więc, że gramofony czekają
na kupujących, co nie byłoby złe w

warunkach obfitości i płyt, i apa-
ratury, czyli na znacznie wyższym
poziomie obrotów obu tymi komple-
mentarnymi wyrobami.

Ale czy za mały zbyt gramofonów
winić trzeba tylko „śladowe" ilości
płyt?

Zadałem to pytanie w łódzkiej
„FON1CE". Dyrektor naczelny, inż.
MARIAN WYSOCKI i główny kon-
struktor, inż. JAN KĘDZIORA po-
dali mi całą listę:

— Chodzi nie tylko o małą bez-
względną ilość płyt. Najbardziej dot-
kliwe są o raki asortymentowe. Ubo-
żuchny wybór płyt z muzyką roz-

rywkową i poważną, prawie zupełnie
nie ma płyt dydaktycznych i nauko-
wych. Brakuje też tzw. singli (płyty
o średnicy 18 cm) ó 45 obr. na mi-
nutę, które jedynie nadają się do
wszelkich, także do naszych automa-
tów muzycznych, czyli „szaf grają-
cych". Magnetofony mają więc ułat-
wioną sytuację, łatwo zwyciężają w

tej sytuacji.
—Ale prawdziwy meloman — po-

wiadam — nie splami się magneto-
fonem. Gramofon wysokiej klasy za-

pewnia o wiele lepszy, wierniejszy
odbiór muzyki niż nawet doskonały
magnetofon.

— To prawda, ale też dobry gra.-
mofon zrobić o wiele trudniej niż
dobry magnetofon. Nie wystarcza tu

genialna konstrukcja. Jakość i no-

woczesność podzespołów —r oto roz-

strzygający problem. Jeśli nie mają

ajm'
fra
'ba

one dostatecznie wyśrubowanych pa-
rametrów, to albo trzeba zrezygno-
wać z wyrobu najwyższej klasy, albo
montować w zestawach dodatkowe
układy wspomagające, co podnosi
koszty i oczywiście cenę, oraz kom-
plikuję konstrukcję, w niektórych
przypadkach może zmniejszać nieza-
wodność. Z problemem podzespołów
boryka się od lat nie tylko „FONI-
CA". Np. brakuje par komplemen-
tarnych półprzewodników, z niektó-
rych dostaw wybieramy do montażu
zaledwie 30—50 proc. półprzewodni-
ków, kłopoty nie tylko jakościowe,
ale i ilościowe mamy także z -opor-
nikami, kondensatorami i innymi
elementami.

To wyjaśnia wiele. Jedną z barier
zbytu gramofonów jest to, że przez
pewien czas produkcja zatrzymała
się na granicy gramofonów klasy po-
pularnej (seria 400) i średniej (seria
500). Seria klasy najwyższej HiFi zo-

stała dopiero zapoczątkowana (gra-
mofon G-600). Jest to jeden z licz-
nych przykładów, jak produkcja z

opóźnieniem dostosowuje się do
zmian popytu, do nowych pojawia-
jących się potrzeb. W „FONICE" w

poprzednich latach dużo inwestowa-
no: wzniesiono nowe hale, wyposa-
żono je w nowoczesne maszyny, ale
zewnętrzna baza podzespołów jesz-
cze „nie nadąża".

KIEDY „NADĄŻY"?

W Zjednoczeniu „UNITRA" fa-
chowcy. z działu podzespołów wyj ar

śniają:
— To wprawdzie mała pociecha

i mierne raczej tłumaczenie, ale war-

to wiedzieć, że na tego rodzaju de-
ficyty cierpi cały świat. Produkcja
elektroniki użytkowej i profesjonal-
nej, urządzeń automatyki, kompu-
terów itp. rośnie tak dynamicz-
nie, że nawet najwięksi potentaci
przemysłowi nie mogą sobie poradzić
z zapewnieniem dostaw podzespołów.
Angielskie czasopismo „Electronics
Weekly" poniosło ostatnio, ^e 2 tMo

pówouu zagroibne s4 'a^eryKcmsĘiB'
plany militarne. Niedobór podzespo-
łów w Anglii zwiększył się z 37 miń >

funtów w roku 1972 do 70 min fun-
tów w roku bieżącym. Jeśli'2—3 lata
temu terminy dostaw importowych
rozmaitych podzespołów nie prze-
kraczały 2—3 miesięcy, to obecnie,
w najlepszym przypadku sięgają 7r—
10 miesięcy, a czasem i roku, jeżeli
w ogóle można je dostać...

U nas? Od przeszło 2 lat intensyw-
nie rozwijamy bazę podzespołów
elektronicznych. Na ten cel przezna-
czamy w tej pięciolatce ponad 70
proc. wszelkich wydatków rozwojo-
wych, głównie inwestycyjnych. Tyl-
ko w roku 1974 wydatki te będą
równe całkowitym nakładom w la-
tach 1966—1970. Jest to potężny za-

strzyk środków, które staramy się
racjonalnie spożytkować. Oprócz
własnych, nowoczesnych konstruk-
cji i technologii rozwijamy produk-
cję 17 zakupionych dokumentacji,
technologii, wzorów, część z urzą-
dzeniami. Uruchomiliśmy już pro-
dukcję 11 wyrobów lub grup wyro-
bów, 6 jest w ostatnich fazach uru-

chamiania. Całość będzie w produk-
cji do połowy przyszłego roku. Ale
to nie znaczy, że problem- podzespo-
łów będziemy mieli z głowy. Po
pierwsze — wytwarzamy podzespoły
nie tylko dla zakładów naszego
Zjednoczenia; to jest mniej więcej
30 proc. zapotrzebowania. Naszym
odbiorcą jest cała gospodarka, wszy-
stkie zakłady, które stosują w urzą-
dzeniach układy elektroniczne. Po
drugie — wszystkie te potrzeby, jak
dobrze wiemy, rosną niezwykle dy-
namicznie. Szybkie tempo elektro-
nizacji"gospodarki narzuca nam bar-
dzo napięte zadania, także i w na-

stępnych latach.

Szanse nie tylko dla gramofonów
najwyższej klasy, ale także telewi-
zorów, magnetofonów, odbiorników
radiowych — układają się więc po-
myślnie. W „FONICE" zapewniają,
że już pod koniec II, a na pewno w

III kwartale 1974 roku „Fonoma-

ster" i inne zestawy HiFi będą w

sklepach. Ten optymizm mącą jed-
nak pewne „drobiazgi".

KŁOPOTY Z „FONOMASTEREM"

Konstruktorzy „Fonomastera" inż.
inż.: J. JAROSIŃSKI, H.DULEBA,
J.JOŃSKI, J .KWAŚNIEWSKI i
A.FISZER — to ludzie młodzi, pełni
zapału. Wymyślanie i konstruowanie
czegoś nowego, doskonalszego trak-
tują jako dobrą zabawę.

— Chcemy dopieścić „Fonomaste-
ra", żeby to była maszyna „non plus
ultra" — mówią. Inż. J. JONSKI, pro-
jektodawca zestawów gramofono-
wych demonstruje ostatnie udane
osiągnięcie fabryki — nową obudo-
wę gramofonu WG-551 z polistyre-
nu spienionego. Wyglądem nie róż-
ni się od drewnianej, ma bardzo
ciekawą fakturę.

— Można jej nadać każdy kolor.
Świat idzie w tym kierunku. Sprzęt
HiFi ma już także taką obudowę.
Najważniejsze, że w ten sposób jej
koszt obniża się 3-krotnie. Poza tym
uniezależniamy się od zewnętrzne-
go dostawcy, który miewa z tą pro-
dukcją liczne kłopoty.

Obok rozłożonego na „czynniki
pierwsze" prototypu pojawia się na

stole nowa konstrukcja WG-700. Coś
zupełnie nowego — urządzenie kwa-
drofoniczne, gruntowna modyfikacja
„Fonomastera". Kiedy się pojawi?
Może pod koniec przyszłego roku —

jeżeli będą do dyspozycji odpowied-
nie podzespoły. M . in. odpowiedni
przetwornik (popularnie nazywany
wkładką). i silnik synchroniczny do
napędu talerza.

To są także aktualne kłopoty „Fo-
nomastera". Będzie to gramofon tak
wysokiej klasy, że zadbać trzeba o

wszystkie detale. Punkty newralgi-
czne, to po pierwsze — silnik, któ-
ry musi zapewnić równomierność
obrotów talerza i odpowiednio niski,
praktycznie niesłyszalny poziom za-

kłóceń i wibracji. Musi to być więc
silnik synchroniczny, którego nie-
stety jeszcze ani „Śilma", ani „Mi-
kroma" nie? wytwarza- p o drugie
przetwornik, oczywiście mągnetody-
namiczny z ,diamentową igłą, który
powinien przenosić- wiernie szerokie
pasmo częstotliwości. Jest to bodaj
najmniejsza, ale najważniejsza część
gramofonu. Proponowany przetwor-
nik firmy Shure'a, (M 44 MB) jest
dobrej jakości, ale klasy raczej po-
pularnej. Sądzę, że klientowi należy
postawić do dyspozycji albo różne
wkładki — zależnie od jego możli-
wości finansowych, albo wejść w po-
rozumienie kooperacyjne z produ-
centem NRD (wkładka bardzo wy-
sokiej klasy RFT — MS 16).

— Wszystko to prawda — mówią
w „FONICE", a także w Zjednocze-
niu „UNITRA" — ale nie można
lekceważyć bariery cenowej. Na
sprzęt najwyższej klasy, z na-

tury rzeczy wymagający bardzo du-
żego oprzyrządowania, popyt jest
niewielki, a więc serie muszą być
krótkie, co z kolei podraża koszty.
Błędne koło...

— Dale}. Jaka właściwie część po-
tencjalnych konsumentów wie, co

my produkujemy, jakie to ma wa-

lory, co to w ogóle jest stereo, co

HiFi?... Lubię chodzić po sklepach,
gdzie sprzedają nasz Sprzęt — ciąg-
nie inż. J.KĘDZIORA. — Żałość
mnie ogarnia, kiedy widzę, że na

gramofonie stoi młynek do kawy,
sprzęt nie funkcjonuje, nie gra, a

sami sprzedawcy nie mają pojęcia
co sprzedają, a cóż dopiero mówić
o kliencie. W sklepach ZURT jest
oczywiście lepiej, ale W sklepach
powszechnych, po prostu rozpacz.

W tym mieści się ria pewno część
odpowiedzi, dlaczego popyt efektyw-
ny na sprzęt stereo i HiFi nie jest
tak wielki. Ale tkwi tu zarazem nie-
porozumienie, które wykazuje wręcz
żelazną żywotność — wbrew wyraź-
nie kształtującym się realiom.

2EBY CHCIELI CHCIEĆ...

Zjednoczenie UNITRA w swej ob-
szernej i wyczerpującej, jak wspom-

niałem na wstępie, odpowiedzi ko-
respondentowi z Opola — przyznaje
brak należytego rozmachu w uru-

chamianiu produkcji urządzeń wy-
sokiej klasy, ale jest to, jak stwier-
dza, spowodowane niewielkim zapo-
trzebowaniem społeczeństwa na te-

go typu sprzęt. Oto prawdziwe błęd-
ne koło. Nie ma popytu, ponieważ
— powiedzmy sobie otwarcie — nie
ma produktu. To bardzo wygodnie
załatwiać problem stwierdzeniem:
brak zapotrzebowania. Ale taka po-
stawa ujawnia brak zarówno wy-
obraźni, jak i znajomości realiów
społeczno-ekonomicznych. Wciąż da-
je o sobie znać „mentalność masy
towarowej", być może stosowna
10—15 lat temu, lecz nie dziś.

Do większości producentów z tru-
dem dociera świadomość postępują-
cego różnicowania się potrzeb ryn-
ku. W prognozach zbytu za podsta-
wę bierze się bardzo często wyłącz-
nie wzrost płac, a uwzględniać prze-
cież trzeba także 1 ogólną dynami-
kę dochodów ludności 1 wzrost do-
chodów na członka rodziny. A z ja-
kich przyczyn rosną dynamicznie
wkłady oszczędnościowe w PKO?
Z różnych. Także z tej, że ludzie
czekają na pojawienie się produktów
wysokiej klasy. Jest to odłożony po-
pyt, wielkości bynajmniej nie mar-

ginesowej.
Wśród moich znajomych jest kilku

melomanów, którzy nie szczędząc
pieniędzy i zachodu, starają się zdo-
być sprzęt HiFi renomowanych firm
światowych. Przybył tu jeszcze ko-
respondent z Opola wraz z swoim
kręgiem przyjaciół. Można przypu-
szczać, że w kraju jest już co naj-
mniej kilkanaście tysięcy posiadaczy
gramofonów Dual, Brown, Philips,
Garrard i innych. Są to klienci utra-
ceni już przez „Unitrę".

Niektórzy producenci wykazują
dziwną niekonsekwencję — z jed-
nej strony „nie wierzą" w chłonność
rynku, z drugiej — uważają, że jest
on zdolny do skonsumowania także
wszystkich bubli, jakie mu dostar-
czy, Jeżeli mimo wszystko wytwa-
rzają nowe'produkty, to czynią to

jakby bez przekonania, bez wiary,
że „to jest to", i że to „chwyci".

Dlatego do rzadkości należy u nas

reklama i informacja o szerokim za-

sięgu, poprzedzająca pojawienie się
nowego produktu na rynku (patrz
obok „Samoobsługa bez przyszło-
ści"). Im wyrób wyższej klasy,
bardziej luksusowy, a więc i drogi,
tym reklama (oczywiście reklama
rzetelna) powinna być szerzej za-

krojona i trwać dłużej. Wejdźmy na

wet do sklepu ZURT, który ma słu-
sznie opinię instytucji względnie
sprawnej i fachowej. Telewizory,
magnetofony, radioaparaty, kolum-
ny, części zapasowe i zamienne —

groch , z kapustą. Nie wiadomo, co

jest co, jakie walory przedstawia
ten lub ów wyrób, w sklepie wielu
klientów, sprzedawcy nie mogą so-

bie dać rady. Żadnej reklamy wi-
zualnej, akustycznej. Nigdzie w ca-

łym kraju nie ma salonu muzycz-
nego, który by mógł szerokiej publi-
czności demonstrować walory odbio-
ru stereo, a zwłaszcza HiFi. Więk'
szość ludzi po prostu nigdy się z

tym nie zetknęła i w ogóle nie wie,
co to jest. Konieczna jest chyba spe-
cjalizacja sklepów, połączona ze zna-

cznie lepszą ekspozycją wyrobów, co

zresztą ZURT zamierza przeprowa-
dzić.

Jest obowiązkiem przede wszyst-
kim producenta, przy ścisłej współ-
pracy z handlem, prowadzić rzetel-
ny, pełny marketing, którego waż-
nym elementem, obok prognozowa-
nia popytu, jest odpowiednia infor-
macja i reklama. Aby klienci chcieli
chcieć, muszą najpierw wiedzieć, i to
bardzo dokładnie. I jeszcze jedno.
Mówmy otwarcie — nie tylko zakła-
dy „UNITRY", ale chyba przede
wszystkim tego Zjednoczenia ze

względu na charakter produkcji, ma-

ją do pokonania jeszcze jedną ba-
rierę: barierę nieufności konsumen-
tów do wyrobów elektroniki użytko-
wej. Były lata depresji — ilościo-
wej i jakościowej — kiedy „UNI-
TRA" musiała wysłuchiwać zarzu-

tów, całkowicie zasłużonych, co do
jakości i nowoczesności sprzętu.
Obecnie ^fabryki Zjednoczenia wy-
dobywają się z tej depresji, jakość
produkcji znacznie się polepszyła.
Ale żeby zdobyć trwały mir w spo-
łeczeństwie, trzeba jeszcze dużo pra-
cować. Wyroby muszą odznaczać się
wysokim poziomem technicznym,
niezawodnością, obiecywane para-
metry muszą być w rzeczywistości,
a serwis — szybki, fachowy i nie-
zawodny.

Jeżeli wszystkie te warunki pro-
ducenci i handel spełnią — wówczas
dopiero będzie można dyskutować,
czy faktyczne zapotrzebowanie jest
duże czy małe. Życie przesądzi, kto
ma rację. Ceterum censeo — „Fono-
master" chwyci, niech tylko będzie.

WŁADYSŁAW DUDZIŃSKI

JERZY JUROWSKI

NIEDAWNO
redaktor naczelny

poważnego tygodnika literac-
kiego stwierdził w swym felie-

tonie, że w kilku kioskach nie mógł
kupić poszukiwanej żyletki Polsil-
ver. Zdarzenie błahe na pozór stało
się dla niego na tyle ważne, że
wspomniał o nim w felietonie, po-
święconym sprawom istotnym, ale
nie dziwię się temu. Zaproponowano
mu bowiem, aby kupił w zamian ży-
letkę dwukrotnie droższą, a taka
propozycja u każdego normalnego
człowieka musi wywołać protest.
Z wydarzenia tego można wysnuć
wiele wniosków, ja chciałbym za-

jąć się tylko jedną stroną zagadnier
nia — problemem informowania i
niedoinformowania.

Zakładam (nie miałem jeszcze
okazji wypróbować), że żyletka „sil-
ver irydium" za 10 złotych, jest ży-
letką, którą można ogolić się co

najmniej 11-krotnie, czyli jej war-

tość użytkowa jest dwukrotnie więk-
sza od normalnego polsilvera, jej
produkowanie i sprzedaż po tej ce-

nie jest w pełni uzasadniona spo-
łecznie. Ale kto o tym wie?

Pojawieniu się na rynku świato-
wym pierwszych żyletek „nowej ge-
neracji" towarzyszyła ogromna kam-
pania informacyjno-reklamowa, w

której do najbardziej przekonują-
cych argumentów należało zdjęcie
15 mężczyzn o gęstym zaroście, któ-
rzy kolejno ogolili się tą samą ży-
letką. Był to konieczny warunek,
żeby nakłonić klienta do zakupu ży-
letki kilka razy droższej od zakupy-
wanej dotychczas, i można, powie-
dzieć, że gdyby , nie ta akcja —

wprowadzenie nowego produktu na

rynek zakończyłoby się fiaskiem.
„Wizamet" z Łodzi nie ma tych
zmartwień i wydaje mi się, że nie
jest pierwszym ani ostatnim z na-

szych producentów, którzy stosują
filozofię pełnego stoicyzmu w sto-
sunku do klienta i jego wątpliwości.

Problemy teoretyczne reklamy są
u nas zaniedbane — to prawda, i
prawdą jest, że reklama podnosi ce-

nę towaru, ale nie można wpadać
w drugą krańcowość i uważać, że
najlepszą metodą informacji o pro-
dukcie jest. przejście,,ni^^łną^sąT
mliBśłuŚrklieri»
czasem, że nasi producenci liczą na

to, że owoc zakazany bardziej sma-

kuje i skromnie dozując informa-
cję na temat swych nowych osiąg-
nięć, uczynią tę informację i — co

za tym idzie: swe produkty — bar-
dziej atrakcyjnymi, ale obawiam się,
że mogą się zawieść.

Oprócz konkurencji wewnątrza-
sortymentowej mamy przecież do
czynienia z konkurencją towarów
substytucyjnych w szerszym znacze-

niu tego słowa. Zdarzyć się może,
że wychodząc na zakupy z określo-
ną kwotą zamiast kupić np. radio
kupimy wędkę albo saneczki, a pod-
stawową przyczyną tej zmiany na-

szych zainteresowań i zakupu bę-
dzie uzyskanie bądź nieuzyskanie
informacji.

Wydaje mi się, że sprawa nale-
żytej reklamy — dodajmy: rekla-
my rzetelnej i z przewagą obiektyw-
nych danych technicznych, użytko-
wych — jest zagadnieniem szalenie
na czasie i chociaż artykuły użytku
trwałego nie stanowią jeszcze do tej
pory najpoważniejszej pozycji w na-

szych budżetach rodzinnych, należy
chyba zacząć właśnie w tej dzie-
dzinie. Produkty spożywcze — jak
choćby niedawno wprowadzone na

rynek nowe rodzaje tłuszczów —

można bowiem tanim kosztem wy-
próbować i zaakceptować bądź od-
rzucić, trudniej to zrobić z lodów-
ką czy telewizorem. Jeżeli chodzi o

ten ostatni przykład, to przyznam
się, że zupełnie mnie zaskoczył prze-
mysł elektroniczny wiadomością, że
nowe telewizory „Libra" i „Saturn"
będą miały głowicę zintegrowaną i
że dzięki temu łatwiej będzie prze-
łączać kanały. Przy obecnych trud-
nościach z zapełnieniem godzin emi-
sji na dwu kanałach obawiam się,
że technika wyprzedziła tu życie w

zupełnie nieistotnym kierunku. Zna-
cznie bardziej interesowałaby mnie
wiadomość, czy nowe telewizory bę-

dą miały dłuższy gwarantowany
czas bezawaryjnej pracy, lecz tego
się w informacji niestety, nie po-
daje.

Informacje o produkcie pisane są
z reguły językiem zupełnie niezro-
zumiałym .dla przeciętnego nabywcy,
a prym w tej dziedzinie wiedzie elek-
tronika. Oczywiście, im bardziej
skomplikowane urządzenie, tym
więcej zupełnie przedziwnych cza-

sami danych technicznych, które z

pewnością interesują fachowca, lecz
są zupełnie nieistótne dla użytkow-
nika. Ostatnio, w związku z wej-
ściem na nasz rynek nowych, wy-
sokiej klasy urządzeń stereofonicz-
nych, sprawa komplikuje się dodat-
kowo. Te wszystkie ohmy, miliwol-
ty, herce, decybele i waty dostarcza-
ją naturalnie wiele materiału do dy-
skusji wśród wtajemniczonych, któ-
rzy porównują je z innymi cudzo-
ziemskimi osiągnięciami, ale co wie
przeciętny nabywca o działaniu np.
kompensacji fizjologicznej lub filtru
szumów (scratch filter)? Gdyby w

księgarniach były dostępne przy-
stępnie napisane wydawnictwa na

temat „High-Fidelity", można by je-
szcze machnąć na to ręką, ale nakła-
dy tych pozycji mają humorystyczną
wręcz wysokość i dawno są wyczer-
pane. Nie należą do wyjątków cał-
kowite nieporozumienia na ten te-
mat. Byłem świadkiem, kiedy poten-
cjalny nabywca dowiedziawszy się,
że proponowane mu urządzenie ste-
reofoniczne ma „moc wyjściową 10
watów na każdy kanał" — skrzywił
się z niesmakiem. „Ja w domu 15
watówęk nie używam — za Słabe
światło i oczy psuje, a tu tylko 10"
— stwierdził.

Chociaż interesuję się problemem
nowych uruchomień od dóść dawna,
widziałem do tej pory tylko jeden
folder wyjaśniający dokładnie i rze-

czowo, o co chodzi. Była to broszu-
ra „STOMILU" na temat opon kon-
wencjonalnych, opasanych i radial-
nych, licząca kilkanaście stron w

czterech językach i wydawana bez-
płatnie przy zakupie opon. Gdy
nak spojrzałem na wysokość nakła-
du wynoszącą 10 000 szt. doszedłem
do-'^uiiidl^^
stał on ustalony na zasadzie analogii
między wielkością potencjalnego po-
pytu na samochody i ich podażą.

Oczywiście, zdaję sobie sprawę z

niedostatków naszych drukarni, bra-
ku papieru, długich terminów druku
i trudności w uzyskaniu dobrego ko-
lorowego zdjęcia. Ale jest przecież
prasa codzienna, telewizja i film. W
wielu gazetach można znaleźć
ogromne ogłoszenia o upłynnieniu
100 mb lin stalowych, natomiast na

próżno szukać • rzeczowej informa-
cji, dlaczego należy kupić lodówkę
typu Silesia lub Polar i jakie są ich
zalety; dlaczego kuchenka gazowa z

rożnem i Zapalnikiem elektrostaty-
cznym warta jest, by za nią zapła-
cić 1000 zł więcej; dlaczego należy
kupić pralkę Polar 663-bis, a nie
SHL, lub odwrotnie itd. itp.

Oznaczenia liczbowe naszych tele-
wizorów i radioodbiorników, stano-

wią szyfry informacyjne, niestety nie
działające na wyobraźnię; w podob-
ną manierę wpadli ostatnio produ-
cenci nart z Szaflar prezentując mo-

dele 1001, 2001 i 3001, co w tym
ostatnim przypadku na. szczęście nie
pokrywa się z ceną. Myślę, że 'czas
najwyższy, aby coś W tej dziedzinie
zrobić. Dopoki nie ukaże się na ryn-
ku czasopismo poświęcone informa-
cji dla konsumenta, ńa' wzór cho-
ciażby węgierski, obiektywnie i rze-

czowo mówiące 9 zaletach i wadach
poszczególnych produktów oraz, co

nadzwyczaj ważne, porównujące je z

innymi konkurencyjnymi produkta-
mi, myślę, że producenci muszą za-

jąć się tą sprawą i to z rozmachem
nadrabiającym wieloletnie zaniedba-
nia. Prasa czy telewizja może im
w tej-działalności pomóc, ale .nie
może ich wyręczać, a system infor-
macyjnej samoobsługi konsumentów,
chociaż pozytywnie wpływa na roz-

wój dyscypliny towaroznawstwa sto-
sowanego, to jednak nie pasuje do
społeczeństwa epoki industrialnej.

„FONICA" I .FONOM ASTER"
SILĄ rozpędu „FONICA" nosi jeszcze nazwę: Łódz-

kie Zakłady Radiowe, choć od wielu lat z tą pro-
dukcją nie ma nic wspólnego. Wartość rocznej

produkcji tej fabryki o parotysięcznej załodze wyno-
si ponad 1 mld zł (rok 1974). „FONICA" Wytwarza 12
typów gramofonów w ilości 500—550 tys. sztuk rocz-

nie; stanowi to, zależnie od okresu 60—70 proc. ogól-
nej wartości produkcji. Z tego na eksport idzie ok.
200 tys. gramofonów — zarówno do krajów socjali-
stycznych, jak i zachodnich. Produkcja ta nie wy-
czerpuje możliwości fabryki, może ona sprostać znacz-

nie większym zapotrzebowaniom, jeżeli... (ale o tym
informujemy w artykule obok).

Dalszy asortyment: automaty muzyczne, czyli „sza-
fy grające", urządzenia dyspozytorskie, kolumny głoś-
nikowe — otwarte i typu „compact" filtry pośredniej
częstotliwości i korektory liniowe do odbiorników te-

lewizyjnych.

Po serii 400 i 500, „FONICA" rozpoczęła już od pa-
ru lat produkcję zestawów gramofonowych wysokiej
klasy: gramofon G-600 ze wzmacniaczem W-800 i ko-
lumnami głośnikowymi. Jest to sprzęt bardzo dobry,
ale jeszcze nie taki, jakiego oczekują wyrafinowani
melomani. Te wymagania spełni dopiero zestaw: gra-
mofon G-601 f (plus wzmacniacz i kolumny) oraz

gramofon z wbudowanym wzmacniaczem (plus ko-
lumny) WG-610 f, czyli „Fonomaster"-stereo HiFi.

G-60X f jest to sam gramofon (zwany z cudzoziem-
ska „dekiem") stereofoniczny klasy HiFi, który dzia-
ła w połączeniu z odpowiednio wysokiej klasy
wzmacniaczem oraz kolumnami typu compact. Głów-
nym atutem tego gramofonu — jak pisze „UNITRA"
w swym informatorze o nowościach stereo — jest
„niezwykle precyzyjnie, w obu płaszczyznach wywa-
żone ramię, wyposażone w regulację „antyscatingu",
urządzenia do miękkiego- opuszczania Jgły. <na płytę)

oraz regulację jej nacisku. W głowicy zastosowano

wkładkę magnetyczną stereofoniczną... Dzięki bardzo
starannej obróbce elementów napędu, dużej masie
i dokładnemu wyważeniu talerza, uzyskano bardzo
dużą stałość liczby obrotów. Niezależnie od tę-
go gramofon wyposażono w korektor obrotów oraz

urządzenie stroboskopowe do kontroli stałości liczby
obrotów".

Ten gramofon o parametrach właściwych urządze-
niom najwyższej klasy, skomponowany ze wzmacnia-
czem- małej częstotliwości w jednej obudowie —

to właśnie WG-610 f „Fonomaster". Jest to gra-
mofon, którego konstrukcja uwzględnia ostatnie
osiągnięcia techniki światowej — napęd paskowo-rol-
kowy, „antyscating", przetwornik magnetyczno-dyna-
miczny, hydraulika ramienia, ciężki talerz itd. itp.
Wzmacniacz jest doskonały, a to rzecz ważna: po

15 watów w każdym kanale, pasmo przenoszone 20—
20 000 Hz. Zbudowany całkowicie na tranzystorach
krzemowych, umożliwia użytkownikowi szereg regu-
lacji (m. in. potencjometry suwakowe), ma filtry
antyszumowy i antywibracyjny Ponadto są wejścia
dla magnetofonu, mikrofonu, gramofonu z Wkładką
piezoelektryczną, radioaparatu (tunera). Kolumny głoś-
nikowe „compact" — moc znamionowa 20 W. opor-
ność 8 ohmów, pasmo przenoszenia 40 18 000 Hz.
Parametry odpowiadają europejskiej normie dla kla-
sy HiFi (DIN 45 500). Słowem — doskonałość. Oby
pozostała taką nie tylko W prototypie, ale i w pro-
dukcji seryjnej. Warto w związku z tym zastanowić
się nad wyborem odpowiedniego przetwornika, któ-
ry by odpowiadał klasie innych parametrów.

„Fonomaster" jest nie tylko urządzeniem pożytecz-
nym w każdym domu, gdzie lubi się dobrą muzykę.
Urządzenie stereo HiFi zapewnia najwyższą wierność
odtwarzania, przenosi salę koncertową do własriego
pokoju. Jest także całkiem sympatycznym mebelkiem,
nawet z kolumnami głośnikowymi, (wd)
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KONIUNKTURA

W KOŃCU
ROKU

RZECIEGO
W ciągu 11 miesięcy w gospodarce

zarysowały się tendencje, które naj-
prawdopodobniej nie zmienią się i w

12-tym miesiącu. Jest to okres krótki,
ale bardzo ważny dla płynnego
przejścia do realizacji zadań roku

następnego. Nie trzeba w tym miejscu
szeroko dowodzić, że szczególny,
jakościowy charakter zadań przy-
szłorocznych wymaga solidnej pracy
i pełnej inicjatywy już od pierw-
szych dni stycznia.. Kto zaśpi, ten

zostanie daieko w tyle, ponieważ
utrata pola w zakresie efektywno-
ści jest stratą nie do odrobienia.

Aktualny stan gospodarki stwarza

warunki pracy na pełnych obro-
tach od początku roku 1974. Nie oz-

nacza to jednak, że obraz gospodar-
ki jest w całości wyłącznie pomyślny.

W przemyśle produkcja sprzedana
i usługi osiągnęła w ciągu 11 miesię-
cy wzrost o 12,3 proc. Jest to wskaź-
nik niemal identyczny z okresem

10-miesięcznym (12,2 proc.) . Przewi-

duje się, że ta dynamika utrzyma
się i w grudniu, dzięki czemu

_plan
roczny wzrostu produkcji przemy-
słowej będzie nieznacznie prze-
kroczony, o ok. 6—7 mld zł. Wzrost

produkcji budowlano-montażowej
wyniósł 21,6 proc. Eksport wzrósł
o 17,1 proc., import aż o 33,7 proc.
Obroty handlu detalicznego zwięk-
szyły się o prawie 13 proc. (dokładnie
— 12,9 proc).

Wysokiej dynamice produkcji nie

towarzyszy jednak tzw. zjadanie za-

pasów. Ogółem w przemyśle zapasy
wzrosły o ponad 10 proc., ale je-
szcze wyższe tempo w większości
resortów wykazuje wzrost zapasów
produkcji w toku • oraz materiałów

i surowców. Jest to sytuacja pomyś-
lna, ponieważ umożliwia, w prze-
ciwieństwie do przeszłości, rozpoczę-
cie w przyszłym roku produkcji
„pełną parą". Wyjątek stanowią tu

chemia i przemysł drzewny, gdzie
zapasy surowcowe zmniejszają się,
co stanowi jedną z przyczyn nie-

pełnego wykonania zadań w tych re-

sortach (m.in. meble i nawozy sztucz *

ne).
Względnie niski jest wzrost prze-

wozów — 4*4 proc. Szczególne trud-

ności, także z uwagi na pogodę, prze-
żywa kolej oraz porty, gdzie plany
przeładunków w listopadzie nie zo-

stały wykonane. Oddajmy jednak
sprawiedliwość załogom portów,
wraz z uznaniem za ofiarną pracę,
bo • wprawdzie aż 33 proc. czasu w

listopadzie wypadło z pracy wsku-
tek sztormów i awarii, ale do wyko-
nania napiętego planu przeładunków
zabrakło tylko 13 proc. Niemniej nie

zdołaliśmy wskutek tych przyczyn
Wykonać planu eksportu m.in. węgla.
Natomiast transport samochodowy
zwiększył zadania przewozowe o 17

proc., a transport branżowy jeszcze
więcej •,— o 23 proc. Kryją się tu

dalsze rezerwy, polejgające na us-

prawnieniu gospodarki remontowej,
lepszych dostawach, części zamien-

nych itd. Aktualnie ok. 30 proc.
taboru stoi bezczynnie, czekając na

naprawę.

Korzystna jest sytuacja w rolnic-

twie, pomyślne tendencje utrwalają
się. Świadczą o tym m.in. utrzymują-
ce się w obrocie gospodarskim ceny
ria zboże, prosięta, chłopi nie pozby-
wają się macior, hodowla rozsze-

rza się. Obniżył się nieco skup woło-

winy, lecz wzrósł wieprzowiny. Na

poziomie planowanym przebiega
skup mleka. Gorzej jest ż drobiem,
a zwłaszcza jajami. Ich skup spadł
bardzo znacznie z kilku przyczyn
(informujemy o tym poniżej). Opra-
cowano w związku z tym pro-
gram szybkiej aktywizacji produkcji
drobiarskiej. Wypłaty za skup w li-

stopadzie wzrosły o 9 proc. (w paź-
dzierniku o 19 proc.) . Nadal notuje
się wysoki wzrost zapotrzebowania
na pasze treściwe — wzrost sprzeda-
ży o 23 proc. (plan 10 proc,).

Nieźle na ogół przebiega realiza-

cja programu budownictwa mieszka-

niowego; zbudowano mieszkań o 2

proc. więcej: Ale w niektórych regio-
nach plany w tej dziedzinie nie są
wykonywane, m.in. w woj. warszaw-

skim i łódzkim, gdzie jak wiadomo,
potrzeby pod tym względem są
szczególnie duże.

W listopadzie zatrudnienie w prze-
myśle zwiększyło się o 2,6 proc.
W przyroście zatrudnienia obserwu-

jemy tendencję spadkową, co jest
zjawiskiem pomyślnym. O ile w

ciągu 10 miesięcy wzrosło ono o 3,4
proc., czyli mniej niż w roku 1972,
to za 11 miesięcy wskaźnik ten wy-
nosi 3,3 proc. Natomiast znaczny jest
wzrost wydajności pracy — ok. 8,5 —

8,7 proc. Warto podkreślić, że re-

lacja między przyrostem majątku
trwałego a wzrostem wydajności
pracy żywej jest odwrotna niż w

latach planu 1966—1970. O ile wów-
czas tfempo wzrostu majątku było
szybsze, to od roku 1972 wyższa jest
dynamika wydajności. Produktyw-
ność środków trwałych rośnie, acz-

kolwiek wydaje się, że jeszcze zbyt
wolno.

Globalny fundusz płac/wzrósł w li-

stopadzie tak jak w październiku —

0 18 proc., a więc bardzo znacznie.
Wzrost jest uzasadniony powiększe-
niem zatrudnienia i przyrostem wy-
dajności pracy, ale nie całkowicie.
W zakresie tych relacji, zaliczanych
do podstawowych relacji ekonomicz-

nych, powtarzają się odchylenia od

planu, które wymagają przeciwdzia-
łania.

W związku z modernizacją aparatu
wytwórczego, instalowaniem coraz

nowocześniejszych i wydajniejszych
maszyn i urządzeń ustalono wskaź-
nik opłacania przyrostu wydajności
na poziomie 0,8 proc. (za 1 proc.
przyrostu wydajności). Tymczasem
wskaźnik ten jest nie tylko przekra-
czany, lecz wykazuje trwałą tenden-

cję rosnącą. Za 8 miesięcy w br.

wyniósł on praktycznie 0,9 , za 9 mie-

sięcy — 0,92, to samo za 10 miesięcy,
a w 11 miesiącu zwiększył się do 0,95.

Niedostateczna w tym zakresie dy-
scyplina finansowa jest zjawiskiem
tym bardziej niepokojącym, że za-

opatrzenie rynku w wiele artykułów
wykazuje licżne luki. Struktura do-
staw nie jest w pełni dostosowana do

struktury popytu,, o czyni świadczą
odkładające się remanenty wielu

wyrobów gotowych, zwłaszcza po-
chodzących z

' przemysłu lekkiego.
Niedostatki pod tym względem
można wytknąć także wielu innym
resortom, branżom i przedsiębior-
stwom. Wprawdzie według statystyk
9,6 proc. tegorocznej produkcji prze-
mysłowej to nowości rynkowe, ale
konsumenci z codziennych obserwa-

cji i często daremnych poszukiwań
nie mogą wnioskować, że co 10-ty
wyrób stanowi właśnie to, czego
oczekują.

Krótko mówiąc, aktywizacja pro-
dukcji rynkowej i wzmożenie stru-

mienia dostaw artykułów wysokiej
jakości, nowoczesnych, atrakcyj-
nych, autentycznych nowości to

wciąż problem otwarty. Ogromne
nakłady inwestycyjne, które prze-
mysł już „skonsumował", i które
nadal chłonie, są po prostu zobowią-
zaniem wobec społeczeństwa, że na-

kłady te zwróci w postaci takiej
produkcji, jaka jest naprawdę' po-
trzebna — zarówno ilościowo, jak
1 jakościowo.

Sama działalność inwestycyjna
•* wymaga wciąż uporczywej terapii.

Aczkolwiek dynamika jest tu impo-

nująca, to jednak na ostatnie 2 mie-

siące tego roku przypada aż 44 proc.
całorocznych zadań inwestycyjnych,
czyli więcej niż w roku "1972 (39
proc.) . Powstaje groźba poślizgów
i opóźnień w uruchamianiu produk-
cji W roku następnym. Plan oddawa-
nia do użytku tzw. inwestycji priory-
tetowych (na podstawie analizy 10

miesięcy) wykonany będzie w 102

proc., ale pozostałych z planu:cen-
tralnego — już tylko w 93 proc.,
a w planie terenowym — w 77 proc.
Sytuacja nie wykazuje tu wyraźnej
poprawy. Ponadto stwierdzono licz-
ne fakty braku dyscypliny w odda-
waniu obiektów do użytku, czyli bez

przeprowadzenia kontrolnego rozru-

chu mechanicznego i technologicz-
nego. Pęd do „przecięcia wstęgi" jest
silny, odpowiedzialność za konkre-
tne wyniki i efekty tu i ówdzie dużo
słabsza. W związku z tym Premier

wydał 11 bm. zarządzenie o wyda-
tnym zaostrzeniu kryteriów oddawa-
nia inwestycji do użytku.

U progu nowego roku trzeba wy-
raźnie zdać sobie sprawę, że utrwale-
nie wysokiej dynamiki rozwoju go-
spodarczego i wzrostu spożycia wy-
maga zastosowania bardziej wyrafi-
nowanych metod. Z całą siłą akcen-

tujemy efektywność gospodarowa-
nia, czyli konieczność obniżenia
kosztów rozwoju. Musimy radykalnie
zmniejszyć zużycie czynników pro-
dukcji — pracy żywej, materiałów
i surowców, paliwa i energii, maszyn,
urządzeń i narzędzi — na wytworze-
nie jednostki produktu finalnego.
Inaczej bowiem mogą powstać roż-
maite bariery, hamujące dynamikę
rozwoju. Praca nasza musi być coraz

lepsza, sprawniejsza, skuteczniej-
sza.

Dotyczy to także ogólnych regUł
zarządzania gospodarką, która po-
winna wykazywać większą niż do-

tychczas elastyczność. Znaczenie tej
cechy wzmaga się równolegle z za-

cieśnianiem związków naszej gospo-
darki z gospodarką światową. Spa-
dek koniunktury na Zachodzie,
szybko zmieniające się tendencje
(m.in. zmiany popytu na dobra inwe-

stycyjne i konsumpcyjne) nie mogą
pozostawać bez wpływu na nasze

decyzje, ew. przegrupowanie sił itd.
Rok przyszły piętrzy więc różnoro-
dne problemy, wymagające wysokiej
jakości myślenia i działania, (wd)

„TRYBUNY
LUDU"

25 lat temu, 16 grudnia 1948 roku,
w wyniku połączenia PPR i PPS w

Polską Zjednoczoną Partię Robot-
niczą, ukazał się pierwszy numer

„Trybuny Ludu", jako organu KC
PZPR. Powstała z połączenia" orga-
nów obU łączących się partii
„Głosu Ludu" i „Robotnika".

Przez ćwierćwiecze pełniła „Try-
buna Ludu" wśród środków maso-

wego przekazu przewodnią rolę w

krzewieniu socjalistycznej ideologii
oraz aktywnie wspierała politykę i
poczynania partii, ideowa, pryncy-
pialna postawa zespołu redakcyjnego
zdobyła mu szacunek i uznanie.
Przypomnijmy, że znalazło to wyraz
w odrębnej uchwale Biura Politycz-
nego KC PZPR — wkrótce po VI
Zjeździe — w sprawie dalszego roz-

woju „Trybuny Ludu".

Kilka ostatnich lat, to okres

szczególnie pomyślnego rozwoju ga-
zety, która wzbogaciła nie tylko swą
objętość i szatę graficzną, ale przede
wszystkim treść publikacji, które

obejmują cdraz szerszy zakres'spraw
i problemów i trafiają tym samym
do coraz szerszego kręgu czytelni-
ków. Z uznaniem trzeba podkreślić
zwłaszcza akcje i inicjatywy orga-
nizatorskie „Trybuny Ludu" zwal-

czające rozmaite przejawy złej robo-

ty, niekompetencji i nieodpowie-
dzialności, marnotrawstwa, bezdusz-
ności itd., a jednocześnie pokazujące
w przekonywającej formie fakty
przeciwne — dobrej roboty, wyso-
kich kwalifikacji, ideowości; gospo-
darności.

Serdecznie gratulujemy Koleżan-
kom i Kolegom z „Trybuny Ludu"
dotychczasowych sukcesów, życzymy
dalszych oraz wszelkiej pomyślności
osobistej.

ZESPÓŁ REDAKCJI

„2YCIA GOSPODARCZEGO"

KILKAKROTNIE
W 1973 roku (a

ostatnio w n-rze 44' ŻG) zwra-

caliśmy uwagę na niepokojące
zjawiska w skupie jaj. W okresie:
połowa listopada — połowa grudnia,
wystąpił szczyt jajkowych pertur-
bacji. Skąd one wynikły?

Zwróciliśmy się z prośbą o wyja-
śnienie przyczyn do przedstawicieli
Zjednoczenia Przemysłu Drobiar-
skiego „POLDROB": z-cy dyr. d/s
handlowo-ekonomicznych — mgr
RYSZARDA ZARZYCKIEGO, oraz

naczelnika Wydz. Skupu — inż.
KAZIMIERZA RAKOWSKIEGO.

Październik, listopad i grudzień są
miesiącami najniższej nieśności kur.
W październiku br. skupiono 119 min
sztuk jaj, podczas gdy w paździer-
niku 1972 r. tylko 92 min szt. — a

więc jeszcze nic nie zapowiadało
gwałtownego spadku skupu. W listo-
padzie .1972 r. skupiono 106,5 . min
szt. natomiast w tymVoku — 67 min
szt. (61,2 proc.).

Aby pobudzić podaż psdniesiono
cenę skupu. Jeśli w 1972 roku od
10 marca do 3 września cena 1 kg

jajek nie przekraczała 30 złotych, to
od 10 lipca 1973 r. nie była już niższa
od 30 zł za kilogram. Od 24 sierpnia
— 34,5 zł/kg; od 5 października — 40
zł/kg.

W listopadzie zdecydowano się
podnieść cenę jeszcze wyżej — od
24.XI . obowiązywało 44 zł/kg. Ale ten
manewr też nie ratuje sytuacji. Od

%IASZ<KOMENTARZ

5 grudnia płaci się za 1 kg jajek —

50 zł. Niska podaż jaj i wprowadze-
nie coraz to wyższych cen skupu po-
ciągnęło za sobą podwyższenie cen

detalicznych za jajka.
W ubiegłym roku jaja świeże duże

w okresie od 10 października do koń-
ca grudnia kosztowały 3 zł szt.,
średnie — 2,70 małe — 2,40 zł. Były
to ceny szczytowe. W 197.3 roku od
5 listopada płaciliśmy za jaja świeże
duże — 3,10 zł, za średnie — 2,80
zł i małe — 2,50 zł. Pod koniec listo-
pada (od 24-go): duże — .3,40 zł.,
średnie — 3,10 zł., małe — 2,80 zł.

Skupiono w całym kraju — w II

półroczu 1972 roku — 790 min sztuk
jaj, natomiast w II półroczu 1973 r.

skup szacuje się na 720 min sztuk.
. 8.XII. 1973 r. skupiono najmniej
jaj — zaledwie 2.028 tys. szt. jajek.
Kilka dni później, 13 grudnia skup
poprawił się — 3,5 min sztuk. Po-
wiedziano mi w „POLDROBIE',':
może podwyżka cen skupu wpłynie
na poprawienie skupu w drugiej po-
łowie grudnia. Dodajmy — podwyż-
szenie ceny skupu do 50 zł/kg z 44
złotych nie wpłynęło już na cenę
detaliczną. Różnica obciąża konto
„strat" przemysłu drobiarskiego!

Bilans jaj skupowanych przez
GS — i zagospodarowywanych przez
„POLDROB" przedstawia się nastę-,
pująco: plan skupu na 1973 r. —

2.680 min sztuk — przewidywane
„wykonanie" ok. 2.400 min sztuk.

AJKA
i

Sprzedaż krajowa planowana —

1 860 min szt — przewidywane wy-
konanie 1 700 min szt. Planowana
dostawy na rynek — 1 780 min szt.
wykonanie — 1 650 min sztuk. Pla-
nowano wyeksportowanie 590 min
szt. jaj — prawdopodobnie wyek-
sportowane zostanie tylko 472 min
szt. jaj.

Oczywiście mielibyśmy wypaczony
obraz, jeśli nie uwzględnilibyśmy
rynku bazarowego — szacuje się, że
tą drogą dostarczono na rynek w

1973 roku ok. 1,5 mld szt. jaj. Dodaj-
my tu, że ceny „u kobiet" były jesz-
cze wyższe: 4,50 zł, a nawet — tuż
przed świętami — po 5 zł za jajko!

Jakie były przyczyny? Kura nie-
sie się po 9 miesiącach. Są najwydaj-
niejsze .w pierwszym roku nieśności
(do 220 jaj na rok), potem wydajność
spada: w drugim roku o ok. 20 proc.,

w trzecim roku o ponad 40 proc.
Kury przestają się nieść w tempera-
turze poniżej O0C. Nieśność podnosi
się w okresie jesiennym, jeśli wydłu-
żymy sztucznie

1
dzień poprzez odpo-

wiednie oświetlenie kurników.

Państwowy Inspektorat Skupu i
Przerobu Artykułów Rolno-Spożyw-
czych wydał opinię (pokrywającą się
z opinią „POLDROBU"), że na „jaj-
kowe kłopoty" złożyły się trzy pod-
stawowe przyczyny: 1) Wyjątkowo
mroźny i wietrzny listopad i począ-
tek grudnia spowodował zahamowa-
nie nieśności, 2) Kłopoty z dostawą
paszy przemysłowej, tzw. „mieszanki
D", 3) Wzrost konsumpcji jaj na wsi,
związany ze wzrostem dochodów
oraz zmniejszeniem uboju gospodar-
czego trzody i bydła!

Od wielu lat lansujemy — powie-
dziano mi w „POLDROBIE" — spe-

cjalizację gospodarstw w hodowli
kur-niosek. Hodowcy trzymający po
kilkaset kur siłą rzeczy dbaliby o

stworzenie kurom, optymalnych wa-

runków (temperatura, oświetlenie,
żywienie). Tymczasem w zagrodach,
przy tradycyjnym chowie kury są
mało wydajne — ok. 110 jaj rocznie.

Najlepszym, cyklem hodowli kur-
-niosek jest: kupno piskląt w kwiet-
niu — zaczynają się nieść w listo-
padzie — trzymamy je aż do końca
października roku następnego. W
tym 1,5-rocznym życiu (roku nieśno-
ści) uzyskujemy od 1 kury nawet do
520 szt. jaj. Otrzymujemy wtedy w

okresie jesienno-zimowym początek
„produkcji" jaj — niestety rolnicy
niechętnie zakupują pisklęta ze

sztucznych wylęgarni w okresie
marzec-kwiecień.

Około 97 proc. dostawców jaj dla
„Poldrobu" to indywidualni gospo-
darze. Mamy mało w kraju ferm ku-
rzych — po ponad 1000 sztuk kur.
„Połdrob" skupuje z ferm (o prze-
ciętnej wielkości po 300 kur) zaled-
wie ok. 60 min szt. jaj rocznie.

Jeśli karmimy kury paszami prze-
mysłowymi, to na 1 kurę musimy
przygotować 40 kg paszy. W ubieg-
łym roku indywidualni hodowcy
mogli kupować po 3 kg paszy, gdy
sprzedawali jednocześnie 1 kg jaj
(przeciętnie 17,6 szt. w 1 kg). W 1973
roku udogodnienie to zlikwidowano.
A ponadto Zjednoczenie Przemyślu

Paszowego „BACUTIL" nie. potrafiło
dostarczyć na rynek odpowiednich
ilości mieszanki „D" (białko zwierzę-
ce, kukurydza itp.). Najbardziej od-
czuli ten brak indywidualni hodowcy
prowadzący małe i średnie fermy.

Tak więc wśród przyczyn, które

powodują, że niezbyt dużo hodowców

garnie się do zakładania, hodowli
kur-niosek jest właśnie brak stabili-

zacji na rynku paszowym. Ta nie-

pewność: czy będzie pasza? — po
prostu zniechęca hodowców.

1

Dnia 27 października 1973 r. u-

kazało się zarządzenie prezesa Pań-
stwowej Komisji Cen, które stabili-
zuje ceny skupu jaj na: 35 złotych
za 1 kg jaj w piewszych dziewięciu
miesiącach roku, a 40 zł/kg w IV
kwartale. Wzrost ceny skupu powi-
nien wpłynąć na zwiększenie podaży
jaj w przyszłym roku. Ale nadal na-

leży podejmować odpowiednie kroki,
by uniezależnić produkcję jaj od ka-
prysów pogody, zwłaszcza w okresie
jesienno-zimowym. Również powin-
no się chyba w większym stopniu od-
działywać na producentów, by sto-
sowali (specjalizacja) racjonalne
metody chowu kur (cykl) i stwarzali
kurom warunki (światło, ocieplenie
itp). przeciwdziałające spadkom nie-
śności.

A.N-J

CJATYWAI SAMODYSCYPLINA
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

(kiedy decydujące, znaczenie ma dynamizacja zasobów
produkcyjnych, tj. ich ilościowy wzrost) i intensywne-
go (gdy rozstrzygającą rangę, ma dynamizacja czynni-
ków efektywnościowych) nie zawiera w sobie a prio-
ri ich społecznego i ekonomicznego wartościowania.
Wartościowanie wynika zt analizy konkretnych warun-

ków tak dostępności poszczególnych zasobów, jak
i metod działania. Inaczej mówiąc, rozwój typu eksten-
sywnego lub intensywnego oceniamy dodatnio lub
ujemnie w zależności od tego, w. jakim tempie i przy
jakich nakładach pozwalają one osiągać zamierzone
cele społeczne. '"

Sytuacja w naszej gospodarce układa, się tak, że
warUnkiem osiągania ogólnie akceptowanych ce-

lów społecznych, tj. wzrostu stopy życiowej
i utrzymania tempa rozwoju, jest intensyfikacja gospo-

darowania. Przesłania ta zawiera się już w istotnej
mierze w strukturze przyszłorocznego planu, w wyzna-
czonych zadaniach i wydzielonych dla ich realizacji
środkach.

Dlatego zadania planu są napięte. Stąd też jedną
z głównych cech planu na 1974 r., cechą, która powinna
znaleźć powszechne zrozumienie i aprobatę, jest spo-
łeczna niezbędność ZDYSCYPLINOWANEJ realizacji
zadań planowych. Utrzymywanie się typu rozwoju, w

którym przewagę mają czynniki ekstensywne (tzn.
gdy nakłady na jednostkę produkcji w postaci pracy
żywej, majątku trwałego oraz przedmioty pracy nie
zmniejszają się w odpowiednio Szybkim tempie) jest
możliwe tylko do pewnej granicy.. Przekraczając tę
granicę stajemy wobec deficytu pracowników, niedobo-
ru surowców oraz nadmiernego obciążenia dochodu
narodowego inwestycjami, co mogłoby utrudnić realiza-
cję celów społecznych.

Stąd właśnie konieczność respektowania zadańplanu
ogólnogospodarczego, dotyczących nie tylko tempa, ale

i efektywnoSci rozwoju. Poszczególne jednostki gospo-
darcze mają z tymi zadaniami do czynienia w cząstko-
wej postaci, zakres ich działania jest węższy, a skutki
odchyleń na pozór mniej dostrzegalne. Tymczasem, je-
dnak drobne nawet odchylenia w dysponowaniu zaso-

bami produkcji mogą się sumować w trudne do opano-
wania procesy, naruszające proporcje planu.

Plan
na 1974 r. cechuje się tym, że niektóre wielko-

ści, jak np. nakłady inwestycyjne, import, zatrud-
nienie wyznacza się na poziomie maksymalnym

i nieprzekraczalnym. Z drugiej strony zadania •takie
jak poprawa wskaźników efektywności plan określana
poziomie minimalnym. „Plany produkcji w przemyśle
— stwierdził premier Piotr Jaroszewicz — mogą i po-
winny być przekraczane wówczas, kiedy zapewni to

dalszy wzrost efektywnego eksportu, poprawi zaopa-
trzenie rynku wewnętrznego i zwiększy podaż deficyto-
wych wyrobów".

Określenie granic wzrostu po stronie nakładów
i otwarcie ich w zakresie poprawy efektywnoSci jest
zabiegiem koniecznym i znamionującym charakter
obecnej fazy rozwoju. Dyscyplina w realizacji planu
nie jest więc formalnym obowiązkiem, lec z regułą po-
stępowania wynikającą ze społeczno-ekonomicznej
treści aktualnych zadań.

Dyscyplina ta powinna przybrać charakter SAMO-
DYSCYPLINY. Współcześnie stojących przed nami
zadań nie można osiągać tylko przy pomocy środków

administracyjnych. Chodzi bowiem o zwiększanie efek-
tywności, której źródła znajdują się we . wszystkich
ogniwach, gospodarki.' Pole inicjatywy zatem nie

zmniejsza się, lecz rozszerza, zmieniają się "natomiast
warunki jej rozwijania, gdyż odpowiednio do stanu

Środków i potrzeb sięgamy po ambitniejsze cele.

Z;M.
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NOWE PRZEPISY

OPODATKOWANIE OSÓB
I JEDNOSTEK

ZAGRANICZNYCH

OSIĄGAJĄCYCH
PRZYCHODY W PRL

Ukazało się rozporządzenie Mi-
nistra Finansów z dnia 2 listopa-
da 1973 r. w sprawie opodatko-
wania osób zamieszkałych lub
mających siedzibę za granicą,
osiągających przychody na obsza-
rze Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej (Dz.U. Nr 46, poz. 274), któ-
re uregulowało z ważnością od
21 listopada 1973 r. zasady opo-
datkowania podatkami obroto-
wym, dochodowym i od wynagro-
dzeń osób fizycznych i osób
prawinych, mających miejsce za-

mieszkania lub siedzibę za gra-
nicą, a wykonujących działalność
zarobkową lub osiągających do-
chody albo wynagrodzenia na

obszarze PRL.

Rozporządzenie zwalnia jed-
nak: 1) od podatku obrotowego
— działalność budowlaną i mon-

tażową zagranicznych osób i jed-
nostek, jeżeli odbiorcami świad-
czeń są jednostki gospodarki
uspołecznionej (a także te same

osoby i jednostki zwalnia od po-
datku dochodowego, jeżeli budo-
wa lub montaż nie trwają dłużej
niż sześć miesięcy), 2) od podatku
obrotowego — działalność zarob-
kową w zakresie handlu, prowa-
dzoną na własny rachunek przez
wspomniane wyżej jednostki, je-
żeli odbiorcami świadczeń są wy-
łącznie jednostM gospodarki
uspołecznionej, 3) od podatku do-
chodowego — dochody z działal-
ności zarobkowej w zakresie
handlu prowadzonej za pośred-
nictwem polskich przedsiębiorstw
przedstawicielskich, 4) od podat-
ków obrotowego i dochodowego
— działalność zarobkową ośrod-
ków kulturalnych tych państw,
które nie opodatkowują takiej
działalności prowadzonej na ich
obszarze przez polskie ośrodki
kulturalne.

Rozporządzenie wskazuje, w

jaki sposób ustala się obrót i do-
chód, ile wynosi stopa podatko-
wa, kiedy podatek pobiera się w

formie ryczałtu, a także kiedy
i w. jakim trybie podatek powi-
nien być regulowany.

Natomiast podatkowi od wyna-
grodzeń podlegają zagraniczne
osoby fizyczne, otrzymujące w

PRL wynagrodzenie ze stosunku
pracy. Jeżeli osoby te przebywa-
ją w PRL dłużej niż sześć mie-
sięcy, wówczas obowiązane są w

:i zasadzie opłacać podatek od wy-
nagrodzeń również ód wynagro-
dzenia wypłacanego im za grani-
cą lub gdy wynagrodzenie otrzy-
mały z zagranicy.

Przepisów rozporządzenia nie
stosuje się, jeżeli ustawa zawarta

pomiędzy PRL a innym pań-
r stwem stanowi inaczej.

ZASADY TWORZENIA

I GOSPODAROWANIA

ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM

MIESZKANIOWYM

Kolejnym, wydanym ostatnio
normatywnym aktem wykonaw-
czym do przytoczonej poprzednio
ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r.

jest rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 2 listopada 1973 r.

w sprawie zakładowego funduszu
mieszkaniowego (Dz.U . Nr 43,
poz. 261).

Jak wiadomo, zakładowy fun-
dusz mieszkaniowy przeznaczony
jest na finansowanie budownic-
twa mieszkaniowego dla pracow-
ników. na udzielanie pomocy
finansowej w uzyskiwaniu mie-
szkań oraz na inne cele z zakresu
potrzeb mieszkaniowych pracow-
ników.

Rozporządzenie normuje
szczegółowo zasady tworzenia
i przeznaczania środków zakła-
dowego funduszu mieszkaniowe-
go na różne cele i formy pomocy
związane z zaspokajaniem potrzeb
pracowników w dziedzinie miesz-
kaniowej.

Kierunki wykorzystania środ-
ków zakładowego funduszu mie-
s7.kan-'owe)»o ustala konferencja
samoivądu robotniczego.

Zaś w zakładach pracy, w któ-

rych nie działają konferencje sa-

morządu robotniczego, upraw-
nienia konferencji samorządu
robotniczego przysługują — dzia-

łającym w porozumieniu — radzie

zakładowej i kierownikowi za-

kładu pracy.

Pomoc na cele mieszkaniowe
może być udzielana tylko w for-
mie zapomóg lub pożyczek, a w

niektórych przypadkach wyłącz-
nie w formie pożyczek.

Rozporządzenie wejdzie w życie
z dniem 1 stycznia 1974 r.

Nie dotyczy ono przedsię-
biorstw gospodarki rolnej.

Opracowała:
STANISŁAWA ZIELIŃSKA

I7ITT
MLECZNA
RZEKA

MARCIN MAKOWIECKI

„Ruszyła mleczna rzeka" — tak przed rokiem pisa-
liśmy

1
), odnotowując pomyślny dla całej gospodarki

żywnościowej fakt zwiększonego skupu mleka. Dziś

możemy pisać o dalszym postępie w porządkowa-
niu stanu gospodarki mleczarskiej. Jak wynika bo-

wiem z oceny Centralnego Związku Spółdzielni Mle-

czarskich
2

) skup mleka zwiększył się o 11 proc. (wy-
niósł 7300 min litrów), w porównaniu do roku ubieg-
łego, a dostawy artykułów mleczarskich na rynek
wzrosły o 3144 min zł i osiągnęły wartość 24,2 mld zł

w cenach detalicznych. W obydwu tych wskaźnikach

przekroczone zostały ustalenia planu na bieżący rok.

WIADOMO powszechnie, że na

uzyskanie tych wyników w

sposób decydujący wpłynęły
wyższe ceny skupu mleka. Podjęcie
decyzji o podniesieniu cen skupu,
dziś z perspektywy dwóch lat oka-
zuje się zatem posunięciem słu-
sznym. Widać teraz jak silnie —

zwiększoną produkcją i sprzedażą —

reagują rolnicy na tzw. bodźce ceno-

we, uznając obecnie tę produkcję
za opłacalną. Zmiana cen wpłynęła
również na zahamowanie tendencji
do zmniejszenia się liczby krów w

gospodarstwach. Jak wynika z

czerwcowego spisu rolnego ilość
krów zwiększyła się po raz pierwszy
od 1969 r.

SPRAWNIEJSZY SKUP

Dodatkowymi powodami większe-
go skupu mleka było wprowadzenie
usprawnień, w pracy spółdzielni. Po- .

nad 70 proc. dostaw odbywa się o-

becnie na koszt spółdzielni, bezpo-
średnio z gospodarstw. Kupuje się
mleko ze wszystkich towarowych
sołectw. Znaczna część przyrostu
ilości skupionego mleka pochodzi od
nowych dostawców, których pozy-
skały spółdzielnie. Wprawdzie ilość
(średnia) mleka kupionego od jed-
nego dostawcy wzrosła do 5 690
litrów rocznie (o 8,2 proc.), ale
zwiększenie liczby dostawców było
czynnikiem nie mniej ważnym. W
okresie dwóch minionych lat ilość
ich zwiększyła się o 245 tysięcy (o 24
proc.) . Skutek: większy skup, ale
większe koszty i dalsze rozproszenie
producentów. Z tymi, w pewnym
sensie niekorzystnymi, zjawiskami
trzeba jednak pogodzić się i wkal-
kulować je w ogólny rachunek sta-

bilizacji podaży surowca.

Można więc powiedzieć, że spół-
dzielczość mleczarska sięgnęła do
rezerw, które były w rolnictwie. Zo-
stały one uruchomione dzięki lep-
szym warunkom ekonomicznym i
organizacyjnym skupu. Dzięki temu

spółdzielczość nie ma obecnie takich
kłopotów z podażą mleka jak z jego
racjonalnym zagospodarowaniem.
Kłopoty te jednak mogą się w przy-
szłości ujawnić. Trzeba bowiem brać
pod uwagę zarówno dużą praco-
chłonność tej produkcji, jak i sytu-
ację demograficzną na wsi.

Dziś większość produkcji mleka
odbywa się w gospodarstwach po-
siadających 1—3 krów. Liczba go-
spodarstw wyspecjalizowanych, po-
siadających większe stada krów
mlecznych jest jeszcze niewielka.
Zamiary i założenia organizacyjne
dotyczące zwiększenia produkcji w

gospodarstwach specjalistycznych są
oczywiście ustalone. Chodzi jednak
o to, aby tempo ich rozwoju pozwo-
liło w przyszłości na wypełnienie
produkcją mleka luki powstającej
wskutek nieuchronnego ' zmniejsze-
nia się ogólnej ilości gospodarstw,
a także pogłowia krów w gospodar-
stwach rolników starzejących się.

Jest to problem wymagający bar-
dzo wnikliwego rachunku, w którym
uwzględnić należy, na tle przesłanek
wynikających z perspektyw rozwoju
wsi i rolnictwa, również koszty prze-
budowy struktury produkcji mleka
(m. in. poprzez budownictwo, wypo-
sażenie w sprzęt mechaniczny i do-
jarki oraz podtrzymywanie opłacal-
ności przy pomocy polityki cen). A
koszty te muszą być jednak dość
duże. Zadanie takie powinno zna-

leźć się w zasięgu zainteresowania
spółdzielczości mleczarskiej, zgodnie

z jej statutową rolą organizatora
produkcji i w związku z faktem, że
jest ona organizacją producentów
mleka.

ROZWIJAĆ GOSPODARSTWA

SPECJALISTYCZNE

Być może przez wiele lat jeszcze
będą owocować rezerwy tkwiące w

produkcji rolniczej. Taką nadzieję
może stwarzać choćby fakt, że są'
rejony, w których skup mleka
kształtuje się znacznie poniżej śred-
niej krajowej (37,6 tys. litrów ze 100
ha). W woj. rzeszowskim klipuje się
ze 100 ha 18,0 tys. 1, a w krakow-
skim 28,0 tys. 1 . Oczekiwania te
może jednak osłabić informacja, że
w tych właśnie rejonach notuje się
także najniższą dynamikę wzrostu

skupu mleka. Mniejszy od średniej
krajowej jest również skup w nie-
których województwach o potencjal-
nie dużych możliwościach produk-
cyjnych np. we wrocławskim i ko-
szalińskim. Tym bardziej więc po-
trzebna staje się realna pomoc dla
gospodarstw specjalistycznych. Dziś
można powiedzieć, że jest to dopiero
pierwsza faza realizacji programu.

Wystarczy jako przykład przyto-
czyć -te oto dane: na ogólną ilość
około 1,5 min dostawców, umowy
wieloletnie na produkcję mleka (co
jest w pewnym sensie deklaracją o

chęci specjalizowania się) zawarło
120 tys. gospodarstw. Dla tych przede
wszystkim gospodarstw spółdziel-
czość ma zamiar dostarczyć w przy-
szłym roku 15,5 tys. dojarek, któ-
rych produkcja nareszcie jest rozpo-
częta, a więc zaledwie dla jednej set-

nej ogółu dostawców. Inwestowanie
w rozwój produkcji mleka jest, jak
z tego wynika, wciąż jeszcze niewy-
starczające. A przypominać nie trze-

ba, że jest to w hierarchii potrzeb
społecznych sprawa najważniejsza.

Wzrost produkcji i skupu mleka
dziś i w przyszłości jest, rzecz to

zrozumiała, jednym z głównych za-

dań spółdzielczości mleczarskiej.
Odnotujmy zatem co pomaga cel ten
realizować. Umowy wieloletnie, o

których wspomnieliśmy, mogą być
jednym ze sposobów stabilizacji do-
staw. Są rejony, gdzie około 20 proc.
dostawców zawarło takie umowy np.
w woj. szczecińskim, koszalińskim,
gdańskim, olsztyńskim. Ale równo-
cześnie, szczególnie tam, gdzie skup
jest najniższy, rolnicy zawarli do-
tychczas mniej umó\v wieloletnich ze

spółdzielniami (woj. kieleckie, kra-
kowskie, rzeszowskie a szczególnie
warszawskie). Władze spółdzielczości
mleczarskiej jako przyczyny tej sy-
tuacji wskazują złą pracę wojewódz-
kich związków i spółdzielni. Być
może jednak są jeszcze inne przy-
czyny, związane ze strukturą rolnic-
twa tych regionów. W każdym razie
można już dziś zaobserwować pewne
prawidłowości: Tam, gdzie większy
jest udział gospodarstw, z którymi
spółdzielnie współpracują na warun-

kach wieloletnich umów, lepsza jest
realizacja planu i wyższy wzrost
skupu mleka.

Specjalizacja gospodarstw być
więc powinna i z pewnością będzie
jednym z głównych sposobów utrzy-
mania dotychczasowego tempa wzro-

stu produkcji i skupu mleka. W
związku z tym spółdzielczość mle-
czarska przewiduje, że w przyszłym
roku liczba gospodarstw organizują-
cych swoją produkcję w oparciu o

umowy wieloletnie, wzrośnie do
200 tysięcy. Zakłada się, że gospodar-

stwa indywidualne i uspołecznione w

ramach zawartych umów powinny w

1974 r. dostarczyć 44 proc. ogólnej
ilości skupionego mleka.

Większość mleka pochodzi jednak
na razie z gospodarstw, które sprze-
dają swoją produkcję według do-
tychczasowych zasad. Przewidywane
środki pomocy produkcyjnej dla tej
grupy to poprawa zaopatrzenia w

pasze (w tym mlekopan), rozprowa-
dzanie nasion roślin pastewnych,
organizacja szkoleń i konkursów ho-
dowlanych, pomoc organizacyjna
i fachowa ze strony służby surow-

cowej oraz rozwijanie gminnych kół
producentów bydła. Jeśli te środki
działania przyniosą spodziewane re-

zultaty, to zgodnie z przewidywa-
niami spółdzielnie powinny kupić
48 proc. produkowanego w rolnict-
wie mleka (w roku bieżącym kupiono
46,2 proc.). Wówczas ilość skupione-
go mleka wzrośnie o 600 min litrów.

INWESTYCJE DUŻE I MNIEJSZE

Na surowiec ten czekają nowe, bu-
dowane zakłady przetwórcze. W ro-

ku bieżącym spółdzielczość otrzy-
muje 11 nowych obiektów. Realizo-
wany obecnie program inwestycyjny
w mleczarstwie nie ma sobie rów-
nych, pod względem rozmiarów, w

dotychczasowej historii tego prze-
mysłu. Nakłady inwestycyjne (17,5
mld zł) w tym pięcioleciu są trzy-
krotnie wyższe niż w poprzednim. Za
pieniądze te będzie zbudowane po-
nad 50 nowych zakładów mleczar-
skich. Program inwestycyjny jest
trudny — napięty. Rok bieżący i lata
następne są decydujące. Wprawdzie
podstawowa część planu inwestycyj-
nego będzie zrealizowana z nadwyżką,
ale poważne są trudności z realizacją
zadań drobnych, ale także ważnych.
Należą do nich budowy punktów
skupu, sklepów wzorcowych, maga-
zynów, oczyszczalni ścieków i inne.
Większość tych inwestycji jest rea-

lizowana ze środków własnych spół-
dzielni. Podstawowe trudności wy-
nikają ze zbyt późnego przystępowa-
nia do prac budowlanych i niereal-
nej oceny lokalnych możliwości wy-
konawczych. Lista niewykonanych
zadań jest pokaźna a globalna suma

„poślizgów" inwestycyjnych sięga
89 min zł. A w przyszłym roku zada-
nia są nie mniejsze. Należy do nich
na przykład budowa 500 nowych
punktów skupu mleka.

Największy wysiłek inwestycyjny
skierowany jest jednak na budowę
dużych zakładów przetwórczych,
których produkcja będzie decydować
o poziomie i jakości zaopatrzenia
rynku w artykuły mleczarskie. W
przyszłym roku będzie oddanych do
eksploatacji 9 nowych proszkowni
mleka, 2 serownie i jeden duży za-

kład (t.zw. miejski) w woj. katowic-
kim. Ponadto dzięki zakończeniu
rozbudowy i modernizacji zwiększy
się moc produkcyjna 12 istniejących
już zakładów.

Ale to nie koniec długiej listy no-

wych inwestycji. W przyszłym roku

rozpoczyna się budowa 5 dalszych
proszkowni mleka, 10 zakładów typu
miejskiego. Niestety już w fazie
przygotowania tych inwestycji zary-
sowały się pewne trudności. Dotyczy
to m. innymi zakładów w Szczecinie,
Kołobrzegu, a także ciągnącej się od
lat sprawy budowy mleczarni w

Bydgoszczy. Inwestycje są obecnie
dla spółdzielni mleczarskich jednym
z podstawowych zadań. Od nich za-

leży bowiem zaopatrzenie rynku w

artykuły mleczarskie. Zakres tych
inwestycji pozwala na przewidywa-
nie rychłej poprawy zaopatrzenia w

wyroby o wyższym stopniu uszla-
chetnienia niż te, które spotykamy
obecnie w sklepach.

A W SKLEPACH?

Dziś bowiem, w odczuciu konsu-
metów wybór artykułów mleczar-
skich nie jest wystarczający.
Wprawdzie spółdzielczość mleczar-
ska ocenia, że w ostatnich dwóch
latach wskaźnik wzrostu wartości
produkcji mleczarskiej był wyższy
od wskaźnika wzrostu skupu, ale nie
oznacza to, że zapotrzebowanie kon-
sumentów zostało już w pełni zaspo-
kojone. Jest oczywiście znaczna po-
prawa. Pojawiło się na rynku dwa-
dzieścia nowych produktów. Dosta-
wy podstawowych wyrobów wzrosły
w ostatnich dwóch latach w stopniu
dość pokaźnym: masła o 42 proc.,
serów o 37 proc., napojów o 37 proc.,
śmietany o 33 proc. To prawda, ale
nasz apetyt rośnie wraz z jedzeniem.
Warto to podkreślić tym bardziej, że;
nie wszystkich klientów sklepów
spożywczych równo obdzielono.

Przeciętny mieszkaniec naszego
kraju zakupił w okresie trzech kwar-
tałów br. wyroby mleczarskie za

539 zł. A tymczasem mieszkaniec
woj. gdańskiego wydał na ten cel
738 zł, katowickiego — 731 zł, szcze-

cińskiego — 691 zł. Natomiast w woj.
lubelskim — 270 zł, białostockim —

286 zł, kieleckim — 302 zł, rzeszow-

skim — 311 zł, olsztyńskim — 475 zł.
Rozpiętości są więc znaczne. W du-
żym stopniu zależą one od operatyw-
ności miejscowych spółdzielni mle-
czarskich, które mogą aktywnie
kształtować podaż artykułów na ryn-
ku.

Okazuje się, że aż 76 spółdzielni
(na ogólną ilość 358) nie wykonało
w pełni planów sprzedaży wyrobów.
Najgorzej sytuacja przedstawia się
w woj. warszawskim, gdzie nie wy-
konało swych planów 16 spółdzielni,
w rzeszowskim — 11 i w krakow-
skim 10 spółdzielni.

Porównania, które przytoczyliśmy
pozwalają na-wysunięcie wniosku, że
w wielu rejonach, choć zapotrzebo-
wanie rynku jest bardzo duże, da-
leko jeszcze do pokrycia wszystkich
potrzeb. Pojawia się również-nowe
jakościowo zjawisko. Wzrasta lub
wzrośnie w najbliższym okresie
chłonność rynku wiejskiego na goto-
we produkty mleczne. Można tu przy
tym wykorzystać dodatkową szansę
— zwiększenia skupu mleka w za-

— Marzę o tym, żeby moje produkty były też w półlitrów-
kach...

Rys. ERYK LIPIŃSKI

mian za zaopatrzenie rolników w

gotowe produkty.
Pewne pozytywne objawy takiej

organizacji zaopatrzenia są już do
odnotowania m. in. w tych właśnie
województwach, gdzie jest niski do-
tychczas poziom sprzedaży np. w

woj. kieleckim, lubelskim i rzeszow-

skim. Pomogła w tym zresztą orga-
nizacja własnych, branżowych skle-
pów spółdzielni mleczarskich. Do-
dajmy jednak, że ta pożyteczna i po-
trzebna akcja — organizacji bran-
żowych sklepów mleczarskich — roz-

wija się bardzo ospale. Miało być ich
do końca br. około 300. Będzie znacz-

nie mniej. Są tereny, gdzie ich dzia-
łalność jest nieomal niezauważalna.

Tak więc, gdy patrzymy na prze-
strzenną strukturę zaopatrzenia ryn-
ku w wyroby mleczarskie, nasuwa

się jeden podstawowy wniosek —

istnieją jeszcze znaczne dysproporcje
w zaspokojeniu potrzeb konsumen-
tów. A tymczasem sytuacja pienięż-
no-rynkowa stwarza konieczność i
możliwość zwiększania dostaw arty-
kułów mleczarskich na zaopatrzenie
ludności. Przewiduje się zresztą ten
wzrost. W danych liczbowych wyraża
się to planowanym poziomem spoży-
cia — (średnio na 1 mieszkańca) —

mleka 59 litrów rocznie, masła 5,1 kg.
oraz serów i twarogów 6,3 kg. Po-
trzebne są tu jednak dalsze inicjaty-
wy (np. rozwijanie akcji „szklanka
mleka" dla ucznia), aktywność hand-
lowa spółdzielni, a także rozwijanie
dodatkowej działalności punktów
skupu. Dziś na 12,7 tys. zlewni mleka
przynajmniej 10 tys. ma warunki,
aby sprzedawać wyroby mleczarskie
ludności wsi i, osiedli.

Wprawdzie globalna ilość prze-
tworów mlecznych wzrasta, ale
konsumenci ciągle mają powody do
narzekania na ich jakość. Jest to

oczywiście sprawa bardzo złożona, bo
o jakości wyrobu decyduje nie tylko
przetwórstwo. Problem zaczyna się
bowiem już w oborze, przy udoju.
Później mleko poddawane jest tylu
różnym zabiegom, które ujemnie
wpływają na jakość (sposób przecho-
wywania, transport), że zakład prze-
twórczy niewiele może już poprawić,
aczkolwiek pogorszyć zawsze może.
Tak czy inaczej, nie wchodząc w

szczegóły stwierdzić wypada, że ja-
kość produktów rynkowych pozo-
stawia wiele do życzenia. W złej ja-
kości produktów specjalizują się
zresztą niektóre regiony, np. woj.
warszawskie, kieleckie, lubelskie. Tu
przy okazji warto podkreślić, że np.
najlepsze masło i sery produkują
mleczarnie białostockie i poznańskie.

T oto na tym tle rodzi się następne
pytanie. W jakim stopniu nowocze-

sne, oddawane do eksploatacji nowe

zakłady i urządzenia wpłyną na ja-
kość i wzbogacenie asortymentu pro-
duktów rynkowych?. Skala realizo-
wanych zadań inwestycyjnych upo-
ważnia do optymizmu. Będzie lepiej
na rynku mleczarskim, to jest pew-
ne. Oczywiście, gdy ruszą te nowe

obiekty. Ale już dzisiaj w wielu za-

kładach zastosowano nowoczesne

technologie produkcji, a trudności z

wprowadzeniem na rynek nowych
wyrobów wcale nie są mniejsze. Ten
niezadowalający stan władze spół-
dzielczości mleczarskiej składają na

karb zbyt małego zainteresowania
spółdzielni sprawami unowocześnia-
nia produkcji i wzbogacania asorty-
mentu. Na przykład w woj. opolskim
nie podjęto produkcji (w ciągu 3
kwartałów br) żadnego nowego wy-
robu, w katowickim skierowano do
sklepów jeden nowy produkt i tak
dalej. Przykładów jest więcej.

Dodajmy jeszcze, że nawet tam,
gdzie produkuje się nowe artykuły,
są bardzo często kłopoty z opanowa-
niem technologii (np. mleko w toreb-
kach z folii) a poza tym nie ułatwia-
ją mleczarzom życia niesumienni
kontrahenci np. dostawcy opakowań
— folii do mleka i masła, taśmy PCV
do twarożków, kubków do jogurtów
itp. A zatem powstają nowe prob-
lemy. Proces produkcji komplikuje
się. Pojawiają się nie znane przedtem
współzależności.

W żadnym jednak ogniwie przygo-
towania produktów mleczarskich nie
może być miejsca na „taryfę ulgo-
wą". Powody są aż nadto oczywiste

-— należy w pełni zdyskontować wy-
siłek inwestycyjny i organizacyjny
ostatnich trzech lat, zwłaszcza dlate-
go, że produkty mleczarskie odgry-
wają jedną z głównych ról w struk-
turze spożycia.

6/ra"?7/73e Gospodarcze " nr nr

2"<72, 43/72,
n ?rada Prezesów Okręgowych

spółdzielni mleczarskich, 29.XI.73 r.
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(WYKAZ WAŻNIEJSZYCH POZYCJI)

I. PROBLEMY EKONOMII POLITYCZNEJ

A.S .

— Nobel dla Wassila W. Leontiefa

BALICKI WŁADYSŁAW — Polemiki — Dysku-
sje — Problemy idealizacji i konkretyzacji

BOROWY MICHAŁ — Trybuna Czytelników —

A jednak symptomy intensywnego wzrostu
BOROWY MICHAŁ — Trybuna Czytelników —

Wzrost ekstensywny czy intensywny
CZYŻOWSKA ZDZISŁAWA — Pomosty do dru-

giej Polski (ZYCIE I PRACA)
DOBB MAURICE — Prywatny luksus i społecz-

na nędza
GAJOWNICZEK JERZY — Ceny i jajko
GAJOWNICZEK JERZY — Trybuna Czytelni-

ków — Ceny maszyn i urządzeń
GLIŃSKI BOHDAN — Jak interpretować hasło

WOG?
GOLINOWSKI KAZIMIERZ — Trybuna Czytel-

ników — Interpretacja hasła WOG
GORDON JULIAN — Trybuna Czytelników —

O kształtowaniu cen środków konsumpcji
HZH — JOAN ROBINSON o drugim kryzysie

teorii ekonomii
ISKRA WIESŁAW — Czynniki surowcowo-ener-

getyczne
ISKRA WIESŁAW — Trybuna Czytelników — W

obronie czynników surowcowo-energetycznych
JĘDRASZCZYK ALEKSANDER — Trybuna

Czytelników — Systemy ekonomiczne dużych
organizacji

JÓZEFIAK CEZARY — Trybuna Czytelników —

Czynniki surowcowe a teoria
JÓZEFOWICZ ADAM — II Kongres Nauki Pol-

skiej — Nauki ludnościowe
J.U. — Trzynaście krytycznych punktów
KIEŻUN WITOLD — II Kongres Nauki Polskiej

— Nauki o organizacji i zarządzaniu
KRAWCZEWSKI ANDRZEJ — Modele a historia
LEWANDOWSKI JĘDRZEJ — II Kongres Nauki

Polskiej — Dorobek i zadania podstawowych
nauk ekonomicznych

LIPIŃSKI EDWARD — Rozmową o współcze-
sności — Rozmowa z profesorem Edwardem
Lipińskim w 85 rocznicę urodzin (rozmawiali:
Jan Główczi^k i Andrzej Lubowski)

LIPIŃSKI EDWARD — Józef Wybicki ekspert
ekonomiczny wiektr) Oświecania

LIPIŃSKI EDWARD — Michał Ossowski
LISIKIEWICZ JERZY — II Kongres Nauki

Polskiej — Ekonomiki branżowe i badania
stosowane

LUSZNIEWICZ ANDRZEJ, WELFE WŁADY-
SŁAW — II Kongres Nauki Polskiej — Sta-
tystyka i ekonometria

MAKOSZ URSZULA — Trybuna Czytelników
— Stopa stopie nierówna •

1' LICH ALOJZY — Spór o rachunek ekono-
'czny — Odpowiedź autora
TTKOWSKI LECH — Trybuna Czytelników

— Ceny przejściowe
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BOCIAN ANDRZEJ, ZAJCHOWSKI JÓZEF —

Materiałochłonność a wzrost dochodu narodo-
wego

BOROWY MICHAŁ — Trybuna Czytelników —

A jednak symptomy intensywnego wzrostu
BUDZISZEWSKI STANISŁAW — Problemy

1973 r. — Przychody pieniężne ludności
CHEŁSTOWSKI STANISŁAW, MISIAK MA-

REK — Większe zadania
DŁUGOSZ ZOFIA — Przemysł lekki na półmet-

ku — Bieg z zadyszką
DUDZIŃSKI WŁADYSŁAW — W poszukiwaniu

tożsamości
DUDZIŃSKI WŁADYSŁAW — Działanie strate-

giczne
DUDZIŃSKI WŁADYSŁAW — Dźwigać dźwig-

nię nowoczesności
DUDZIŃSKI WŁADYSŁAW — Odnowa popłaca
FROELICH LECH — Lata konsekwentnych de-

cyzji — Chemiczna akceleracja
GŁÓWCZYK JAN — Pięciolatka na półmetku

— Efekty przyśpieszenia
GŁÓWCZYK JAN — Na półmetku pięciolatki (2)

— Problemy przyśpieszenia
GRADOWSKI LECH — Koniunktura — Po

ośmiu miesiącach
(J) — Rok 1974 w liczbach — Rolnicza Trybuna
JACEK KRYSTYNA — Lata konsekwentnych

decyzji — Zmiany w spożyciu
J.G. — Wysoka stawka
j.G .

— Nasz komentarz — Podstawa podstaw
J.G .

— Dziś i cokolwiek dalej
J.G .

— Dynamika i gospodarność
J.G. — Efektywność
J.S. — Nasz komentarz — Polska zurbanizowana
j.SK — Nasz komentarz — Mielibyśmy więcej...
KUSZKO ANNA — Lata konsekwentnych decy-

li t
K.S .

— Nasz komentarz — Przemysł maszyno-
wy dla rynku

MACIEJEWSKI WOJCIECH, ZAJCHOWSKI
JÓZEF — Koniunktura — Krótkookresowa pro-
gnoza przemysłu

MACIEJEWSKI WOJCIECH, ZAJCHOWSKI
JOZEF — Prognoza na najbliższe trzy mie-
siące

MACIEJEWSKI WOJCIECH, ZAJCHOWSKI
JÓZEF — Prognoza wrzesień — październik
— listopad'

MAKOWIECKI MARCIN — Lata konsekwent-
nych decyzji — Dyskontować wyniki rolnictwa

MARKOWSKI STANISŁAW — Polemiki — Dy-
skusje — Spór o model konsumpcji

MEJRO CZESŁAW — Optymistycznie, ale realnie
MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW — Lata konsek-

wentnych decyzji — Przemysł spożywczy w

ofensywie
MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW — Przemysł, który

nie może się spóźniać •

MISIAK MAREK, CHEŁSTOWSKI STANISŁAW
— Większe zadania

NASIŁOWSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czy-
telników — Symptomy intensywnego wzrostu

NIEWADZI CZESŁAW — Warunki przyśpiesze-
nia rozwoju usług .

'

OWSIAK STANISŁAW — polemiki — Dyskusje
— J&kość strategii — jaka?
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MIESZCZANKOWSKI MIECZYSŁAW — Kie-
runki socjalizacji polskiego rolnictwa (7) —

Rola spółdzielni produkcyjnych
MIESZCZANKOWSKI MIECZYSŁAW — Rolni-

cza Trybuna — Kierunki socjalizacji polskiego
rolnictwa (8) — Potrzebny program

MIESZCZANKOWSKI MIECZYSŁAW — Kie-
runki socjalizacji polskiego rolnictwa (9) —

Perspektywy
MINC BRONISŁAW — Zasady teorii systemów

ekonomicznych (1)
MINC BRONISŁAW — Zasady teorii systemów

ekonomicznych (2)
MINC BRONISŁAW — O teorii systemów eko-
nomicznych
MINC BRONISŁAW — Mnożnik spożycia
MUJŻEL JAN — Funkcjonowanie gospodarki
MUJŻEL JAN — Z dyskusji nad „Raportem

Rzymskim"
M.ZM .

— Sprawy ekonomistów — Nagrody nau-

kowe PTE im. prof. Oskara Langego
NASIŁOWSKI MIECZYSŁAW — Polemiki —

Dyskusje — O rzekomych błędach teorii socja-
listycznej akumulacji

NASIŁOWSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czy-
telników — Symptomy intensywnego wzrostu

NASIŁOWSKI MIECZYSŁAW — Recenzje —

Badacz uniwersalny — Ol tomie Dzieł OSKA-
RA LANGEGO

NOWAK LESZEK — Polemiki — Dyskusje —

Metoda idealizacji a model ekonomiczny
SECOMSKI KAZIMIERZ — Ofensywa nauk

ekonomicznych — Rozmowa z prof. dr Kazi-
mierzem Secomskim (rozmawiał: Karol Szwarc)

SEMKOW JAROSŁAW — O adekwatne rozu-

mienie kategorii sił wytwórczych
SEMKOW JAROSŁAW — Renesans marksizmu

na Zachodzie
SOKOŁOWSKI KAZIMIERZ — Trybuna Czy-

telników — Modele konsumpcji
SORGENSTEIN RAFAŁ — Spór o rachunek

ekonomiczny — Krytyka
SZUBERT WACŁAW — Nauka o potrzebach

ludzkich — (ZYCIE I PRACA)
SZWEDOWSKI SŁAWOMIR, — Trybuna Czy-

telników — Spór o metodę analizy wzrostu
WELFE WŁADYSŁAW, LUSZNIEWICZ AN-

DRZEJ — II Kofgres Nauki Polskiej — Sta-
tystyka i ekonometria

ZURAWICKI SEWERYN — Mikołaj Kopernik
o pieniądzu

ZURAWICKI SEWERYN — O „teorii" systemów
ekonomicznych nieco sceptycznie

ZURAWICKI SEWERYN — Teoria czy technika
decyzji gospodarczych?

ZURAWICKI SEWERYN — Węzły gordyjskie
stanowienia cen

PINKOWSKI JÓZEF — Przestrzenny kształt
przyszłości — Rozmowa z pierwszym zastępcą
Przewodniczącego Komisji Planowania przy
Radzie Ministrów Józefem Pińkowskim (roz-
mawiał: Stanisław Chełstowski)

(zd) — Po dwóch miesiącach — Sytuacja ryn-
kowa

RAKOWSKI MIECZYSŁAW — Przestrzenne za-

gospodarowanie kraju — Wariantowanie pro-
gramu

RAKOWSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czytel-
ników — Przestrzenne zagospodarowanie kra-
ju (2) — Gdzie budować mieszkania

RAKOWSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czytel-
ników — Przestrzenne zagospodarowanie kra-
ju (3) — Gdzie zlokalizować produkcję

RAKOWSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czytel-
ników — Przestrzenne zagospodarowanie kra-
ju (4) — Jak rozwijać infrastrukturę

RAKOWSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czytel-
ników — Zagospodarowanie kraju (5) —

Wpływ na proces reprodukcji
RURARZ ZDZISŁAW — Ufajcie oku i szkiełku
S.C .

— 11 miesięcy
S.C. — Na marginesie komunikatu GUS — Rok

1972
S.C .

— Koniunktura — Start
S.C. — Koniunktura — Wysoka dynamika, ale

i kłopoty
S.C. — Koniunktura — Poprawa relacji
S.C .

— Nasz komentarz — Rytmiczność
S.C .

— Koniunktura — Dynamika, relacje, na-

pięcia
S.C. Koniunktura — Wysokie tempo, lepsze re-

lacje
S.C. Nasz komentarz — Ranga produkcji rynko-

wej
S.C. — Nasz komentarz — Wyrównać
SURDYKOWSKI JERZY — Przemysł społeczny

czy dostawca masy towarowej
SURDYKOWSKI JERZY — Lata konsekwent-

nych decyzji — Innowacje w sferze innowacji
SURDYKOWSKI JERZY — Lata konsekwent-

nych decyzji — Przemysł maszynowy mógłby
więcej

SURDYKOWSKI JERZY — Niedaleko szukać
luki

SZYNDLER-GŁOWACKI WIESŁAW — Szuka-
my sobie miejsca...

W.D .

— Nasz komentarz — Lata konsekwent-
nych decyzji

(wd) — W końcu roku trzeciego
ZAJCHOWSKI JÓZEF, BOCIAN ANDRZEJ —

Materiałochłonność a wzrost dochodu narodo-
wego

ZAJCHOWSKI JÓZEF, MACIEJEWSKI WOJ-
CIECH — Koniunktura — Krótkookresowa
prognoza przemysłu

ZAJCHOWSKI JÓZEF, MACIEJEWSKI WOJ-
CIECH — Prognoza na najbliższe trzy mie-
siące

ZAJCHOWSKI JÓZEF, MACIEJEWSKI WOJ-
CIECH — Prognoza wrzesień — październik
— listopad

Z.M .

— Nasz komentarz — Gospodarka żywno-
ściowa

Z.M. — Nasz komentarz — W roku czwartym
Z.M .

— \Nasz komentarz — Inicjatywa i samo-

dyscyplina
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III. PROBLEMY SPOŁECZNE
SOCJALNE

BAJAN KONRAD — Chłopi czy robotnicy? —

Drogi emancypacji
BALCEREK JÓZEF — Chłopi czy robotnicy? —

. Prawojło samookreślenia — (ZYCIE I PRACA)
BIERC ANDRZEJ — A może fundusz emerytal-

ny? (Artykuł dyskusyjny) - (ŻYCIE I PRACA)
BOGUS ANDRZEJ — Zróżnicowanie — (ZYCIE

I PRACA)
BUDZISZEWSKI STANISŁAW — Podróżujemy

w obie strony — (ZYCIE I PRACA)
CHŁOPI CZY ROBOTNICY? — Dyskusja re-

dakcyjna (Dyskusję opracowała: Anna Kuszko)
(ŻYCIE I PRACA)

CYNKIER MIECZYSŁAW — Posunięcie słuszne,
tylko — Rozmowa o zakładowym funduszu
mieszkaniowym z Przewodniczącym Rady Za-
kładowej ZM „URSUS" — Mieczysławem Cyn-
kierem (Rozmawiał Jerzy Dzięciołowski), (ŻY-
CIE I PRACA)

DACH ZOFIA — Jak z tą aktywizacją? (ŻYCIE
I PRACA)

DZIEŃ ANDRZEJ — Chłopi czy robotnicy? —

Czy naprawdę tmniej wydajni?
FRĄCKIEWICZ LUCYNA — Obyśmy żyli jak

najdłużej... (ŻYCIE I PRACA)
FRĄCKIEWICZ LUCYNA — Hotele robotnicze

— Dom czy miejsce do spania? (ZYCIE I

PRACA)
GILEJKO LESZEK, KAMIŃSKI MIECZYSŁAW

— Trybuna Czytelników — Samorząd robot-
niczv WOG

GRANIEWSKA DANUTA — Współżywicielki
(ŻYCIE I PRACA)

KACZMAREK FRANCISZEK — Plany socjal-
ne w praktyce (ZYCIE I PRACA)

KACZMAREK FRANCISZEK — Czują się po-
trzebni — (ŻYCIE I PRACA)

KAMIŃSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czytel-
ników — Samorząd robotniczy w nowej sytua-
cji

KAMIŃSKI MIECZYSŁAW, GILEJKO LESZEK
— Trybuna Czytelników — Samorząd robot-
niczy WOG

KŁODZIŃSKI MAREK — Chłopi czy robotnicy?
'

— Pełna orientacja na razie niemożliwa (ŻY-
CIE I PRACA)

KOMORNICZAK TADEUSZ — Podział ról (ŻY-
CIE I PRACA)

KOS CZESŁAW — Do pracy na czczo (ŻYCIE
I PRACA)

KRZY2EWSKI REMIGIUSZ — Robotnicy o'
świadczeniach socjalno-bytowych (ŻYCIE I

PRACA)
KRZYŻEWŚKI REMIGIUSZ —Jak wypoczywają

robotnicy? (ŻYCIE I PRACA)
KULPINSKA JOLANTA — Zakład przemysło-

wy roku 2000 (ŻYCIE I PRACA)
KULPINSKA JOLANTA — Socjalna funkcja za-

kładu pracy (ŻYCIE I PRACA)
KUSZKO ANNA — Program konsultowany
KUSZKO ANNA — Jeśli spojrzeć obiektywnie
KUSZKO ANNA — Własne czy wspólne
KUSZKO ANNA — Lata konsekwentnych de-

cyzji
KUSZKO ANNA — Bądźże człowiekiem (ŻYCIE

I PRACA)
KUSZKO ANNA — Od przydziału do gospoda-

rowania (ŻYCIE I PRACA)
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MAJ HENRYKA — Współudział załogi w za-

rządzaniu — (ŻYCIE I PRACA)
MARCZYŃSKI MARIAN — Chcieć nie znaczy

czynić jak najlepiej
MAREK EDWARD — Kierunki badań Instytu-

tu Pracy i Spraw Socjalnych (ŻYCIE I PRACA)
MOSKAL STANISŁAW — Chłopi czy robotnicy?

— Rozważania nad mapą
PISARSKI GRZEGORZ — Więcej niż zakładano

(Usługi socjalne i kulturalne)
PISARSKI GRZEGORZ — Usługi socjalne i kul-

turalne (2) — Dla potrzeb oświaty i kultury
PODURGIEL BARBARA — Jak żyć kiedy przyj-

dzie starość (ŻYCIE I PRACA)
POLOK LEÓŃ — Polemiki —"^Dyskusje — Nikt

nie wymaga postępowania niezgodnego z etyką
POPŁAWSKI WOJCIECH — Trybuna Czytel-

ników — W zimie o lecie
RACHTAN PIOTR — Między młotem a kowad-

łem- (ŻYCIE I PRACA)
RACHTAN PIOTR —Nowe rodzi się z oporami

(ŻYCIE I PRACA)
RAJKIEWICZ ANNA — Kto realizuje politykę

społeczną —

. (ŻYCIE I PRACA)
RYBACKI JERZY — Reforma zakładowych fun-

duszy społecznych
SIKORA MARIAN — Stołówkowy dzień jak co

dzień
SIKORSKI ANDRZEJ — 0,0005
SŁAWECKI HENRYK — Równe szanse — Roz-

mowa o zakładowym fundusz» nagród z dyrek-
torem Departamentu MPChem Henrykiem Sła-
weckim (rozmawiała Anna Kuszko) (ŻYCIE I

PRAĆĄ)
SKALSKI ERNEST — Alkohol i przeciwdziała-

nie (ŻYCIE I PRACA)
SKALSKI ERNEST — Lekki przemysł ciężka

praca (ŻYCtE I PRACA)
SURDYKOWSKI JERZY — Wczasy pod bande-

ra — Mrzonka czy realna szansa (ŻYCIE I
PRACA)

SURDYKOWSKI JERZY — Wyjście z labiryntu
niemożności, czyli laurka z morałem (ŻYCIE

.I PRACA)
SZUBERT. WACŁAW — Nauka o potrzebach

ludzkich (ŻYCIE I PRACA)
SZWEMBERG KAZIMIERZ — Co robią dzieci

na koloniach i obozach (ŻYCIE I PRACA)
W.D. — Nasz komentarz — Człowiek i praca
WIELOPOLSKI Al^DRZEJ — Agronom idzie ną

Jak umacniać rodzi-
"efrigfytirf^.. I

WIGURA 'KRYSTYNA -

'
ne (ŻYCIE I PRACA)

WINIEWSKI MICHAŁ —

.Usługi socjalne czy
. ekonomika sfery nieprodukcyjnej — (ŻYCIE I

PRACA)
WRÓBEL EDWARD — Politykę społeczną rozu-

mie się
1

dostatecznie szeroko... (ŻYCIE
I PRACA)

Z.D. — I Krajowa Konferencja PZPR — Zespół
zaopatrzenia ludności, usług, spraw socjalnych
— Aspiracje znaczą postęp

(z.d.) —Jak mierzyć poziom życia? (ŻYCIE I

PRACA)
ŻUK DÓBROSŁAW — Na czym polega ta zmiana

— Rozmowa o zakładowym funduszu socjal-
nym z Kierownikiem Wydziału Socjalnego
CRZZ.Dobrosławem Żukiem (Rozmawiała: An-
na Kuszko) — (ŻYCIE I PRACA)

SPOŻYCIE, HANDEL I USŁUGI
•NR

BIAŁECKI KLEMENS, KOSSUT ZYGMUNT,
SZNAJDER ANDRZEJ — System socjalistycz-
nej reklamy 37

BIELSKI TADEUSZ — Sklep, który da się lubić
— Rozmowa z Tadeuszem Bielskim, wicepre-
zesem Zarządu ZSS „Społem" (Rozmawiała:
Zofia Długosz) 24

BORKOWSKI STEFAN — Wyznanie kelnera
nr 19 47

BUDZISZEWSKI STANISŁAW — Ekonomika w

praktyce handlu 8
BUDZISZEWSKI STANISŁAW — Problemy 1973

roku — Przychody pieniężne ludności 1
DŁUGOSZ ZOFIA — Dalekopisem z Targów

„Wiosna 73" — Rynek pełen niespodzianek 12
DŁUGOSZ ZOFIA — Targi „Wiosna 73" — Zna-

ki zapytania 13
DŁUGOSZ ZOFIA — Manewry na lekkim rynku 33
DŁUGOSZ ZOFIA — Miliony zaszyte w rę-

kawie 37
DŁUGOSZ ZOFIA — „Targi Krajowe — Jesień

73" — Bitwa o towar 45
DUDZIŃSKI WŁADYSŁAW — W poszukiwaniu

tożsamości 16
JACEK KRYSTYNA — Lata konsekwentnych

decyzji — Zmiany w spożyciu 41
KOSSUT ZYGMUNT,, BIAŁECKI KLEMENS,

SZNAJDER ANDRZEJ — System socjalistycz-
nej reklamy 37

KUKURYKA STANISŁAW — Optymizm i znie-
cierpliwienie — Wywiad z Przewodniczącym
Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Bu-
downictwa Mieszkaniowego Stanisławem Ku-
kuryką (rozmawiał Jerzy Dzięciołowski) 41

KUSZKO ANNA — Sprawa półprywatna 18
K.S. — Nasz komentarz — Przemysł maszynowy

dla rynku 6
LALIK BRONISŁAW — Nowa strategia handlu 28
LEWANDOWSKA ZOFIA — O konsumpcji żyw-

ności w Polsce (Artykuł dyskusyjny) 11
L.F .

— Na rynku więcej wyrobów chemicznych...
i wciąż jeszcze za mało 43

LITMANOWICZ MARIA — Odzież dla wytrwa-
łych 37

MAKOSZ URSZULA — Trybuna Czytelników —

Stopa stopie nierówna 35
MAKOWIECKI MARCIN — Płynie mleczna

rzeka 51/52
MARKOWSKI STANISŁAW — Polemiki — Dy-

skusje — Spór o model konsumpcji 43
NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Stawka na ol-

brzymy 5
NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Camembert z

... .„Delikatesów"

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Rondlem do
konsumenta

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Ambicje Mer-
kurego

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Rozliczenia z

Merkurym
NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Lodówka po-

trzebna jest w domu
NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Usługi w Tar-

nowie — Przez ucho igielne
NIEWADZI CZESŁAW — Usługi
NIEWADZI CZESŁAW — Warunki przyśpiesze-

nia rozwoju usług
NUROWSKI MARCIN — Nowe drogi rzemiosła
OSIATYŃSKI LEONIDAS — Jutro mebli
S.C. — Nasz komentarz — Ranga produkcji ryn-

'

kowej
StKORA MARIAN — Do sezonu jeden krok
SIKORA MARIAN —Wsi spokojna wsi... letnis-

• kowa
SIKORA MARIAN — Czekając na cud w gastro-

nomii .

SIKORSKI ANDRZEJ — Polowanie na meble —

: Co strzał to pudło
SIKORSKI ANDRZEJ — Polowanie na meble —

Echo drugiego' strzału
SIKORSKI ANDRZĘJ — Bariery dźwięku —

• Przemysł wini handel
SKALSKI ERNEST — Kultura nas nie rujnuje
SKALSKI ERNEST — Kultura nas nie rujnuje,

ale...
SKALSKI ERNEST — Czar dwóch kółek
STRUŻYCKI MARIAN — Przemiany w zarzą-

dzaniu .handlem wewnętrznym
SZNAJDER ANDRZEJ, KOSSUT ZYGMUNT,

BIAŁECKI KLEMENS — System socjalistycz-
nej reklamy .

SZNAJDER EDWARD — Aktywność na dwie
stropy Rozmowa z Ministrem Handlu Wew-
nętrznego Edwardem Sznajdrem (Rozmawiał:
Andrzej Nałęcz-Jawecki)

WIELOPOLSKI ANDRZEJ — Karp tylko w

grudniu?
WISZNIEWSKI EDWARD — Analiza wartości

• w liandlu wewnętrznym
WYĆZESANY ZBIGNIEW — Inwestycje lekkie

a ważące —; Rybny pasztet
WYĆZESANY; ZBIGNIEW — Lata konsekwent-

• nyćh dMyzji .%- Między siecią a talerzem
Z.D .

^ Nasz komentarz — Obieganie twierdzy
Z.D .

— I; Krkjpwfa Konferencja PZPR — Zespół
zaopatrzenia ludności, usług, spraw socjalnych.,
-r Aspiracje znaczą — postęp

NR

17

32

3

16

31'

32
*

S

32

2

29

47

8

26

9
22

50

21

34

29

45

47

24
18

r:: 12

17.

34

44

50

50

NR

20

21

26

36

48
28

42
3

34

44

19

39

42

3

6

14
37

40
44

12

37

39

26

4

14

42
10

44

m 51 »52 (1162-1165) 23—50.XII.1973 R. ŻYCIE GOSPODARCZE STROBA 7



V, PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE
NR

ARANOWSKI ANDRZEJ — Poszukiwanie przy-
czyn trudności (artykuł dyskusyjny) 39

BAZAN ADAM — Sprawy ekonomistów — Wa-
runki dla innowacji 46

BĄCZEK RYSZARD, PONIATOWSKI MAREK
— Trybuna Czytelników — Wymagania
formuły 31

BĄCZEK RYSZARD — Jednostki inicjujące —

Współczynnik „R" a inwestycje 50
BŁASZAK HENRYK — Trybuna Czytelników —

Tak, ale o dwóch parametrach 19
BŁASZAK HENRYK — Trybuna Czytelników —

A jednak dwa parametry 25
BONCZEWSKI KAZIMIERZ — Organizacje ini-

cjujące — Przymiarka „Blachowni" 2
BYRSKI BRONISŁAW — Koordynacja w prze-

myśle spożywczym 43
Ch. G. — Nasz komentarz — Rezerwy ja-

kościowe 3
CHEŁSTOWSKI STANISŁAW — Koniunktura

— Dzisiaj: Efektywność 13
CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Nowe Reguły w

„Unitrze" 12
CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Jednostki inicju-

jące -r- Przymiarka do nowego 37
CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Jednostki inicjują-

ce — „Aroma" w nowej szacie 41
DUDZIŃSKI WŁADYSŁAW — Działanie strate-

giczne 19
CZYŻOWSKA ZDZISŁAWA — Pomosty do dru-

giej Polski — (ŻYCIE I PRACA) 34
DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Organizacje inicju-

jące— Projekt w „Ursusie" 3
DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Organizacje ini-

cjujące — Zjednoczenie WOG-ów 6
DZIĘCIOŁOWSKI JEAZY — Jednostki inicju-

jące — Jak wypełniać ramy? 39
Dlaczego chemia pragnie zmian — Organizacje

inicjujące — Dyskusja redakcyjna (Dyskusję
opracowali: Lech Froelich i Karol Szwarc) 13

EHRLICH ANDRZEJ — Trybuna Czytelników —

W poszukiwaniu kamienia filozoficznego 21
FISZEL HENRYK — Trybuna Czytelników —

Makro czy mikroekonomiczny punkt widzenia 17
FROELICH LECH — Jednostki inicjujące — Gra

i hormony 32
FROELICH LECH — Jednostki inicjujące —

Wielki Amoniak i mała czarna (zbożowa) 34
FROELICH LECH — Jednostki inicjujące —

Zgodność interesów pracownika i gospodarki 43
FROELICH LECH — Gospodarka materiałowa —

Stawka jest wysoka 44

FROELICH LECH — Jednostki inicjujące —

Ciech — Zasada partnerstwa 45
GACKOWSKI ZBIGNIEW — Mierniki oceny —

(artykuł dyskusyjny) 5
GAJOWNICZEK JERZY — Ceny i jajko 15
GAJOWNICZEK JERZY — Ceny maszyn i urzą-

dzeń 29
GILEJKO LESZEK, KAMIŃSKI MIECZYSŁAW

— Trybuna Czytelników — Samorząd robotni-
czy WOG 48

GLIŃSKI BOHDAN — Organizacje inicjujące —

Od limitu do normatywu 9
GLIŃSKI BOHDAN — Jak interpretować hasło

WOG? 10
GOLINOWSKI KAZIMIERZ — Trybuna Czy-

telników — Interpretacja hasła WOG 31
GORDON JULIAN — Trybuna Czytelników —

O kształtowaniu cen środków konsumpcji 15
HILLAR HENRYK — Trybuna Czytelników —

. Jestem entuzjastą nowego systemu. . ,£3
J.D. — Jednostki inicjujące — W budownict-

wie 'najważniejszy jest czas
' '. ' 35'

J.G .
— Efektywność 50

JĘDRASZCZYK ALEKSANDER — Trybuna Czy-
telników — Główny element systemu 19

JĘDRASZCZYK ALEKSANDER — Trybuna
Czytelników — Systemy ekonomiczne dużych
organizacji 33

JURASZYNSKI WŁADYSŁAW — Jednostki ini-

cjujące — Nowe zasady w Poiimex — Cekop
KACZMAREK FRANCISZEK — Plany socjalne

w praktyce (ŻYCIE I PRACA)
KAMIŃSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czytel-

ników — Czy grozi im nieracjonalność
KAMIŃSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czytel-

ników — Samorząd robotniczy w nowej
sytuacji

KAMIŃSKI MIECZYSŁAW, GILEJKO LESZEK
— Trybuna Czytelników — Samorząd robotni-
czy WOG

KOMPLEKSOWO, KONKRETNIE, STOPNIOWO
— Relacja ze spotkania I sekretarza KC PZPR
EDWARDA GIERKA z członkami Prezydium
Komisji partyjno-rządowej dla unowocześnia-
nia systemu funkcjonowania gospodarki i pań-
stwa

KOMORNICZAK TADEUSZ — Podział ról (ŻY-
CIE I PRACA)

KRAWCZYK JAN — Sprawy ekonomistów —

Mierniki powinny być zróżnicowane
KSZTAŁT ZMIAN — Dyskusja redakcyjna —

Jednostki inicjujące (Dyskusję opracował: Ka-
rol Szwarc)

KUZINSKI STANISŁAW — Rola statystyki
MAJ HENRYKA — Współudział załogi w

zarządzaniu (ŻYCIE I PRACA)
MIGDAŁ TADEUSZ — Sprawy ekonomistów —

W nową jakość — Rozmowa z dyrektorem eko-
nomicznym Zjednoczenia Przemysłu Chemii
Gospodarczej „Pollena" Tadeuszem Migdałem
(Notował: Andrzej Chmielewski)

MISIUNA WŁADYSŁAW — Rolnicza Trybuna
— Planowanie w gminach — Konieczność for-
malna? •

MITRĘGA JAN — Tempo i efektywność — wy-
stąpienie wicepremiera 'Jana Mitręgi na Krajo-
wej Naradzie Inwestycyjnej

PAJESTKA JÓZEF — Innowacyjny dynamizm
PINKOWSKI JÓZEF — Pionierzy usprawnień —

Nasz wywiad — Rozmowa z Józefem Pińkow-
skim I z-cą Przewodniczącego Komisji Plano-
wania, Przewodniczącym Rządowego. Zespołu
d/s Wdrożeń (Rozmawiał: Karol Szwarc)

PINKOWSKI JOZEF — Narzędzie lepszego go-
spodarowania — Rozmowa z I zastępcą Prze-

wodniczącego Komisji Planowania przy Radzie
Ministrów — Józefem Pińkowskim (Rozma-
wiał: Stanisław Chełstowśki)

PODEMSKI STANISŁAW — Sprawy ekonomi-
stów — Kapitał ze złych doświadczeń (artykuł
dyskusyjny)

PONIATOWSKI MAREK, BĄCZEK RYSZARD
— Trybuna Czytelników — Wymagania
formuły

PUCHOWSKI HENRYK — Trybuna Czytelników
— Czy wskaźnik gotowości technicznej jest do-
brym miernikiem?

SAWCZUK TADEUSZ — Trybuna Czytelników
— Rozwiązania w ramach systemu

S.C .
— Nasz komentarz — Człowiek i mechanizm

SIKORSKI ANDRZEJ — Jednostki inicjujące —

Kryterium prawdy
STRUŻYCKI MARIAN — Przemiany w zarzą-

dzaniu handlem wewnętrznym
SZAFRANIEC JULIAN — Trybuna Czytelników

— Parametr „R" zamiast podatku
SZWARC KAROL — Jednostki inicjujące — Do-

bry początek
SZYNDLER-GŁOWACKI WIESŁAW — Do wę-

gla z głową
N^^kpaaeęitarz Kultury EF&ęy

ł
efek-

tywność.
WIECZOREK JANUSZ — Władza gminna —

kompetentna i sprawna
WITEK BOLESŁAW — Organizacje inicjujące

— „Pblifarb" startuje
Z.M .

— I Krajowa Konferencja PZPR — Zespół
doskonalenia planowania, zarządzania i kiśro-
wania gospodarką narodu — Rezerwa przyśpie-
szenia

VI. SYSTEM FINANSOWY
BIEŃ WITOLD — Pole do popisu — Nasz wy-

wiad — Rozmowa z Wiceministrem Finansów
Witoldem Bieniem (Rozmawiał: Stanisław

Chełstowski)
BIERC ANDRZEJ — A może fundusz emery-

talny? (Artykuł dyskusyjny) (ŻYCIE I PRACA)
CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Sprawy ekono-

mistów — Tłumy na Nowym Świecie
CYNKIER MIECZYSŁAW — Posunięcie słuszne,

tylko — Rozmowa o zakładowym funduszu
mieszkaniowym z przewodniczącym Rady Za-

kładowej ZM „URSUS" Mieczysławem Cyn-
kierem (Rozmawiał: Jerzy Dzięciołowski)
(ŻYCIE I PRACA)

GAJOWNICZEK JERZY — Ceny i jajko
GAJOWNICZEK JERZY — Trybuna Czytelni-

ków — Ceny maszyn i urządzeń
GAŁECKI LUCJAN — Trybuna Czytelników —

Ceny na nowe maszyny
GLINKOWSKI JERZY — Trybuna Czytelników

— Gdzie naliczać akumulację
HARASIMOWICZ ROMUALD — Rolnicza Try-

buna — Kredyt rolny w ofensywie
J. D. — Propozycje zmian zarządzania zasobami

mieszkaniowymi
KAMAN ANDRZEJ — Kosztowna metoda
KAZIMIERCZUK MIECZYSŁAW — Efekty

zmian — Rozmowa z Wiceministrem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego i Techniki Mieczysła-
wem Kazimierczukiem (Rozmawiali: Broni-
sław Dostatni i Jerzy Surdykowski)

KINCEL WŁODZIMIERZ — Polemiki — Dysku-
sje — Akumulacja w przemyśle włókienni-
czym czy odzieżowym

KUSZKO ANNA — Od przydziału do gospoda-
rowania — (ŻYCIE I PRACA)

MIASTKOWSKI LECH — Sprawy ekonomistów
— Kompensaty w cenach nowych wyrobów
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MIESZCZANKOWSKI MIECZYSŁAW — Aktyw-
ne finanse — Rozmowa z prof. dr. Mieczysła-
wem Mieszczankowskim, Dyrektorem Instytu-
tu Finansów — (Rozmawiał: Karol Szwarc)

MISIAK MAREK — Sprawy ekonomistów — Fi-
nanse — narzędzie gospodarowania

OBERSKI JÓZEF — Trybuna Czytelników —

Czym mają być ceny w budownictwie?
PINKOWSKI JÓZEF — Narzędzie lepszego go-

spodarowania — Rozmowa z I zastępcą Prze-
wodniczącego Komisji Planowania przy Radzie
Ministrów Józefem Pińkowskim (Rozmawiał:
Stanisław Chełstowski)

PISARSKI GRZEGORZ — Usługi socjalne i kul-
turalne — więcej niż zakładano

PISARSKI GRZEGORZ — Usługi socjalne i kul-
turalne (2) — Dla potrzeb oświaty i kultury

RING JERZY, STRANĆ ZBIGNIEW — Trybuna
Czytelników — Jak budować bez cen i kosz-
tów

RYBACKI JERZY — Reforma zakładowych fun-
duszy społecznych

SKALSKI ERNEST —Kultura nas nie rujnuje
SŁAWECKI HENRYK — Równe szanse — Roz-

mowa o zakładowym funduszu nagród z dy-
rektorem Departamentu Wydajności Pracy
i Spraw Socjalnych MPCh Henrykiem Sła-
weckim (rozmawiała Anna Kuszko) (ŻYCIE
I PRACA)

STRANC ZBIGNIEW, RING JERZY — Trybuna
Czytelników — Jak budować bez cen i kosz-
tów

ŻUK DOBROSŁAW — Na czym polega ta różni-
ca — Rozmowa o zakładowym funduszu socjal-
nym z kierownikiem Wydziału Socjalnego
CRZZ Dobrosławem Żukiem (rozmawiała: An-
na Kuszko) (ŻYCIE I PRACA)
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VII. NAUKA, POSTĘP EKONOMICZNY,
ORGANIZACYJNY I TECHNICZNY

BAZAN ADAM — Sprawy ekonomistów — Wa-
runki dla innowacji

BOROWY MICHAŁ — Polemiki — Dyskusje —

Administracyjny czy ekonomiczny postęp tech-
niczny

BOROWY MICHAŁ — Technologia a system
wartości

BUCZYŃSKI ZYGMUNT — O doradztwie facho-

wym
CIEŚLAK PIOTR — Sprawy ekonomistów —

Gry decyzyjne — Moda czy metoda?
CIEŚLAK PIOTR — Sprawy ekonomistów —

Efektywność informatyki: etapy 1 bariery
DĄBROWSKI JANUSZ — Trybuna Czytelników

NR
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— Nowe wyroby: jakość czy ilość?
DOSTATNI BRONISŁAW, SURDYKOWSKI JE-

RZY — Nauka gospodarce
DOSTATNI BRONISŁAW, SURDYKOWSKI JE-

RZY — Nauka gospodarce — Jazda na Bizo-
nie

DOSTATNI BRONISŁAW, SURDYKOWSKI JE-
RZY — Nauka gospodarce — Kuć póki gorące

DOSTATNI-BRONISŁAW, SURDYKOWSKI JE-
RZY — Nauka gospodarce — Do Włoch po
rozum

DUDZIŃSKI WŁADYSŁAW — Odnowa popłaca
DUDZIŃSKI WŁADYSŁAW — Dźwigać dźwig-

nię nowoczesności

NR

47

14

16

GĄSIOROWSKA KRYSTYNA — Gdzie CAR

rządzić może
GORDON JULIAN — Jak utorować drogę in-

nowacjom
GRUSZKA STANISŁAW — Analiza wartości —

Slalom z przeszkodami... i efekty
J. S. — Nasz komentarz — Rok Nauki Polskiej
J. S. — Najpospolitsze przestępstwo
J. S. — Nasz komentarz — Nauka, innowacje,

efekty
J. S. — Nasz komentarz — Z nadzieją zwraca-

my się do nauki

J. S. — Kongres nauki
J.S. — I Krajowa Konferencja PZPR — Zespół

nauki i oświaty — Nauka gospodarce
KAZIMIERCZUK MIECZYSŁAW — Efekty

zmian — Nasz wywiad — Rozmowa z Wice-
ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Te-
chniki Mieczysławem Kazimierczukiem (Roz-
mawiali: Bronisław Dostatni i Jerzy Surdy-
kowski)

ŁAGOWSKI JACEK — Komu fizycy powinni
dziękować

MACH TERESA, SURDYKOWSKI JERZY —

Sprawy ekonomistów — Fundament dla ETO
MAREK EDWARD — Kierunki badań Instytutu

Pracy i Spraw Socjalnych (ŻYCIE I PRACA)
MATYSIAK ANDRZEJ — Polemiki — Dyskusje

— Mechanizm postępu technicznego
MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW — Przemysł i wy-

twórnia

NAŁĘCZ-JA WECKI ANDRZEJ — Patent pod
warstwą kurzu

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ -r Ważka giełda
przemysłu lekkiego

PAJESTKA JÓZEF — Innowacyjny dynamizm
SIKORSKI ANDRZEJ — MK-27 — Czyli jak

NR

16

31

17
1

9

21

25
27

45

34

32

25

42

49

45

zamienić czas na pieniądze
cn-AMTCf AW — Odpowiedź na wyz-SKROBOT I^NJSŁAW U^p^ Qeneral

SURDYKOWSKI JERZY DOSTATNI STANI-
SŁAW - Nauka gospodarce STANI-

SURDYKOWSKI JERZY, DOSTATNI SiAm
SŁAW - Nauka gospodarce - Jazda na Bi

SURDYKOWSKI JERZY DOSTATNI STANI-
SŁAW — Nauka gospodarce — Kuć pófci go-

SURDYKOWSKI JERZY Nauka gospodarce -

.saSiWSŁsr sass
SŁAW - Nauka gospodarce - Do.Włoch po

SURDYKOWSKI JERZY - Nauka gospodarce -

Sieć w sieci przepisów .

SURDYKOWSKI JERZY, MACH TERESA -

Sprawy ekonomistów — Fundament dla ETO
SURDYKOWSKI JERZY — Pojedynek ria paten-

SURDYKOWSKI JERZY — Nauka gospodarce -

SURDYKOWSKI JERZY— Lata konsekwent-

nych decyzji — Innowacje w sferze innowacji
SURDYKOWSKI JERZY — Polak potrafi!
TURSKI WŁADYSŁAW MAREK — Fabryki

oprogramowania
WOLSJCI JÓZEF — Wysiłek naukowy na dzie-

siętnej wadze (artykuł dyskusyjny)
WNIOSKI SEKCJI XVI II Kongresu Nauki Pol-
skiej (skrót)

VIII. ZATRUDNIENIE I PŁACE
NR

BAJAN KONRAD — Chłopi-czy robotnicy? —

Drogi emancypacji 15
BALCEREK JÓZEF — Chłopi czy robotnicy? —

Prawo do samostanowienia (ŻYCIE I PRACA) 24
BORCZ LESZEK — Ścieżki awansu — Raczej

bezdroża... (ŻYCIE I PRACA) 8
BORKOWSKA HALINA — Jak podnieść rangą

płacy zasadniczej 9
BUDKA ELŻBIETA — Jak oceniać i wynagra-

dzać mistrzów 18
CHOMĄTKOWSKI STANISŁAW, GÓRKA KA-

ZIMIERZ — Koszty pracy 14
CHŁOPI CZY ROBOTNICY? — Dyskusja redak-

cyjna — (Dyskusję opracowała: Anna Kuszko)
(ŻYCIE I PRACA) 12

DZIEŃ ANDRZEJ — Chłopi czy robotnicy? Czy
naprawdę mniej wydajni? 23

DRĄŻKIEWICZ ALFRED — MTM warto wyko-
rzystać (ŻYCIE I PRACA) 3

DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Gra w otwarte
KARTY 18

GÓRKA KAZIMIERZ — CHOMĄTKOWSKI
STANISŁAW — Koszty pracy 14

JABŁOŃSKI EUGENIUSZ — Chłopi czy robot-
nicy? — Uwagi bezpośrednio zainteresowanych 30

JAGAS JÓZEF — Dyskusje — Polemiki — Czyn-
niki Wzrostu wydajności pracy

' 1
JAKUBOWICZ MARIA — Kto jest zadowolony

z wydziałów zatrudnienia? (ŻYCIE I PRACA) 12
JAKUBOWICZ MARIA — Dziesięć odmian4ęrę-f. .

nowych służb zatrudnienia — (ŻYCIE I PRA-

CA) - 34
KABAJ MIECZYSŁAW — Mechanizm optymal-

nego zatrudnienia 24
KACZMAREK FRANCISZEK -- Czują się po-

trzebni (ŻYCIE I PRACA) 29
KAWALEC WINCENTY — Niektóre problemy

rynku pracy .19
KŁODZIŃSKI MAREK — Chłopi czy robotni-

cy? — Pełna orientacja na razie niemożliwa
(ŻYCIE I PRACA) 24

KOPYCINSKA DANUTA — Ścieżki awansu —

Premia czy niezbędny dodatek? (ŻYCIE I PRA-

CA) 8
KUSZKO ANNA — Program konsultowany 4

IX. GOSPODARKA MATERIAŁOWA

A. L. — Nie żyjemy w próżni
AMBROZIEWICZ PAWEŁ — Co robić z odpa-

dami
BEDNARZ LUDWIK — Paliwa płynne czyste

i ekonomiczne
BEDNARZ LUDWIK — Karbochemia
BIENIAS TADEUSZ — Dieta surowcowa —

Lepsza jakość, mniejsze zużycie
BOCTAN ANDRZEJ, ZAJCHOWSKI JÓZEF —

Materiałochłonność a wzrost dochodu narodo-
wego

CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Przeszkoda nie do
wzięcia?

CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Dieta na poligonie
doświadczalnym

CHRZANOWSKI ZBIGNIEW — Czas odnawia-
nia surowców

CIESLIKOWSKI EDWARD — Jak „wykołować"
innych i siebie

DĘBOWSKI ANDRZEJ — Z podszewką, czy bez
DIETA SUROWCOWA — Gospodarka materia-

łowa w strategii rozwoju — Dyskusja redak-
• cyjna o problemach gospodarki materiałowej

(opracował: Jerży Dzięciołowski)
DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Dieta surowcowa

— Raport
DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Zanim zatrują nas

gazy i pyły
DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Czarne na białym

kaolinie
E. C. — Sprawy ekonomistów — Kanałami go-

spodarki materiałowej.
FROELICH LECH — Gospodarka materiałowa

— Stawka jest wysoka
GALICKI JAN — Sprawy ekonomistów — Jak

w „Pomecie" obniżyli/straty na brakach
GRASZEWICZ HENRYK — Konkurs — Ankie-

ta—W drobnej wytwórczości
GRUSZKA STANISŁAW — Analiza wartości —

Slalom z przeszkodami... i efekty
J. D. — Nasz komentarz — Więcej z każdej

tony
J. G. — Wejście w nową jakość
KALIŃSKI ANTONI — Dieta surowcowa —

Magazynów brak i co dalej?
KOPELOW KAZIMIERZ — Wstępne uporządko-

wanie gospodarki zapasami
KRAWCZYK JAN — Sprawy ekonomistów —

. Mierniki powinny być zróżnicowane
KRZYŻANOWSKI LESZEK J. — Trybuna Czy-

. telników — Nie wykorzystane bogactwo
MACIASZEK STANISŁAW — Gospodarka ma-

teriałowa — Możliwości chemizacji budow-
nictwa

MAŚLANKA JÓZEF — Twórzmy składy wielo-
branżowe
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MIERZYŃSKI WIESŁAW, MUSZYŃSKI BRO-
NISŁAW — 110 zł za i Złotówkę — Rozmowa
z dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Kadr Kie-
rowniczych i Szkolenia MPChern mgr. Wiesła-
wem Mierzyńskim oraz wykładowcą AW w

Ośrodku mgr. Bronisławem Muszyńskim (Roz-
mawiał: Andrzej Nałęcz-Jawecki)

MILEWSKI ANTONI — Gdzie szukać oszczęd-
ilości tsrcicy?

MISIAK MAREK — Konkurs — Ankieta —

Szukamy oszczędności materiałowych — Pro-

pozycje
MUSZYŃSKI BRONISŁAW, MIERZYŃSKI WIE-

SŁAW — 110 zł za 1 złotówkę — Rozmowa
z wykładowcą AW w Ośrodku Doskonalenia
Kadr Kierowniczych i Szkolenia MPChem mgr.
Bronisławem Muszyńskim oraz Dyrektorem
Ośrodka mgr. Wiesławem Mierzyńskim (Roz-
mawiał: Andrzej Nałęcz-Jawecki)

PACEWICZ HENRYK — Opakowania
PFEIL STANISŁAW — Dieta surowcowa —

Konkurs — Ankieta — Zdaniem radiomecha-
nika

POLEWKA KAZIMIERZ — Dieta surowcowa —

Przykład pomp
ROGOZIEWICZ RYSZARD, SKOWRONEK ED-

WARD — Dieta surowcowa — Hutnictwo a

materiałochłonność
SKOWRONEK EDWARD, ROGOZIEWICZ RY-

SZARD— Dieta surowcowa — Hutnictwo
a materiałochłonność / '

SOKOŁOWSKI JULIAN — Polski hel
STRAPKO ALEKSANDER — Rolnicza Arybuna

— Materiałochłonność produkcji rolniczej (1)
STRAPKO ALEKSANDER — Rolnicza. Trybuna

— Materiałochłonność produkcji rolniczej (2)
STARSKI BOLESŁAW — Odpady przemysłowe
STARZYŃSKI ANDRZEJ — Dieta surowcowa

— Konkurs — Ankieta — Racjonalne zapasy
STASIAK TADEUSZ — Obrabianie luki.
STASIAK TADEUSZ — Gdzie obrabiać?
TUSZKO ALEKSANDER — Woda w górę! —

Rozmowa z prof. Aleksandrem Tuszko (Roz-
mawiał: Jerzy Dzięciołowski)

WALKOWIAK STANISŁAW — Dieta surowco-

wa — Czy rzecz w resortowej przynależności
WILKOWA ZOFIA — Dieta surowcowa — Zna-

czenie substytucji
WISZNIEWSKI EDWARD — Analiza wartości

w handlu wewnętrznym
WOLNIARSKI ZENON — Dobre opakowanie,

czyli gospodarność i wygoda
WOWCZUK WŁODZIMIERZ — Dieta surowco-

wa — Stworzyć kult...
ZAJCHOWSKI JÓZEF, BOCIAN ANDRZEJ —

Materiałochłonność a wzrost dochodu narodo-
wego
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KUSZKO ANNA — Nie zmarnować szansy
KUSZKO ANNA — Jak sprostać wymaganiom

naszych czasów
KUSZKO ANNA — Bądżże człowiekiem — (ŻY-

CIE I. PRACA)
MAJ HENRYKA — Ścieżki awansu — System

oceny pracy w opinii praktyków (ŻYCIE
I PRACA) <

MOSKAL STANISŁAW — Chłopi czy robotni-
cy?— Rozważania nad mapą

MUSIOŁ PAWEŁ — Ścieżki awansu — Korzy-
ści systemu szczeblowego (ŻYCIE I PRACA)

MUSZYŃSKI MAREK — Chłopi czy robotnicy?
— Czy muszą i czy chcą. dojeżdżać?

OLĘDZKI MICHAŁ — Rynek zatomizowany
OLĘDZKI MICHAŁ — Od żywiołowości do ste-

rowania

OLĘDZKI MICHAŁ — Półetaty dla matek (Ży-
CIE I PRACA)

POKRUSZYŃSKI MIECZYSŁAW — Trybuna
Czytelników — Jaki powinien być kierownik?

POLOK LEON — Ścieżki awansu — Podwyżka
płac i wydajność — (ŻYCIE I PRACA)

RAJKIEWICZ ANTONI — Czynnik ludzki
RAJKIEWICZ ANTONI — Co skłania do zmia-

ny pracy? (ŻYCIE I PRACA)
SURDYKOWSKI JERZY — Ci najzdolniejsi (ŻY-

CIE I PRACA)
S. C. — Nasz komentarz — Czynnik ludzki
SCHELLENBERG ZYGMUNT ,

— Trybuna Czy-
telników —Zmienne godziny "pracy"

SEKUŁOWICZ ZBIGNIEW — Sprawy ekonomi-
stów — Wyniki lepsze niż oczekiwano

SIKORSKI ANDRZEJ —Zanim ruszą maszyny
— Fundament fundamentów

SKALSKI ERNEST — Nowi u „CEGORZA" (ŻY-
CIE I PRACA)

SKALSKI ERNEST — Kadry jak woda
SKALSKI ERNEST — Problem L-4
SKALSKI ERNEST — Wyzwanie dla Opoczna

(ŻYCIE I PRACA)
ZAJĄCZKOWSKA SYLWIA — Zdobyli, wy-

kształcenie i co z tego? (ŻYCIE I PRACA)
ZATRYBÓWNA ALICJA — Mistrz adaptacji

(ŻYCIE I PRACA)
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X. INWESTYCJE
CHEŁSTOWSKI STANISŁAW - Inwestycyjna

CHMIELEWSKI ANDRZEJ — To się opłaca
CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Model z Kozienic
DŁUGOSZ ZOFIA — Inwestycje lekkie a ważące

— Po nitce do ...maszyn
DUDZIŃSKI WŁADYSŁAW — Odnowa popła-

ca

DUDZIŃSKI WŁADYSŁAW — Przyśpieszajmy
żniwo!

DZIĘCIOŁOWSKI JERZY - Zanim ruszą ma-

szyny — Wszystko wisi na głowicy
FROELICH LECH — Inwestycje lekkie a ważą-

ce — Diabeł ukryty w szczegółach
FROELICH LECH — Inwestycje lekkie a ważą-

ce — Przyśpieszenie szóstej generacji
FROELICH LECH — Inwestycje lekkie a ważą-

ce — Wagi lekkośredniej
J.D. — Więcej w maszyny, mniej w mury, a

różnica...
JD. — Tlen czy drewno
J.D .

— Tła innych budowach (Opinie wyko-
nawców)

J.D. — Na innych budowach (Opinie wykonaw-
ców)

J.D. — Na innych budowach
J.D. — I Krajowa Konferencja PZPR — Zespół

budownictwa i doskonalenia procesów inwesty-
cyjnych — Mądre inwestowanie

K.S. — Nasz komentarz — Czas zwrotu
MAKOWIECKI MARCIN — Inwestycje lekkie a

ważące —< Mleczarstwo — dysonanse rozwoju
MAKOWIECKI MARCIN — Inwestycje lekkie a

ważące <— Kiedy koniec rąbanki...
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23

4
10

48

49

50

12

MAKOWIECKI MARCIN — Zanim ruszą maszy-
ny

— Miesiąc znaczy rok
MITRĘGA JAN — Tempo i efektywność — Wy -

stąpienie wicepremiera Jana Mitręgi na Kra-
jowej Naradzie Inwestycyjnej

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Inwestycje
lekkie a ważące — Mahoniowy „Piast"

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Inwestycje
lekkie a ważące — „Wanda" po starcie

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Inwestycje
lekkie a ważące — Witamy pod stołem

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Zanim ruszą
maszyny — Jak ten befsztyk pachnie

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Zanim ruszą
maszyny — Falstart „Rekordu"

SIKORSKI ANDRZEJ — 0,0005
SIKORSKI ANDRZEJ — MK—27, czyli jak za-

mienić czas na pieniądze
SIKORSKI ANDRZEJ — Zanim ruszą maszyny

— Fundament fundamentów
SIKORSKI ANDRZEJ — Zanim ruszą maszyny

— „Pamiętać o sprawach elementarnych..."
SKALSKI ERNEST — Zanim ruszą maszyny

—

Dobrze, że aż wstyd
SURDYKOWSKI JERZY — Ja, Gdańszczanin
WIELOPOLSKI ANDRZEJ — Inwestycje lekkie

a ważące — Kwestia z zapaszkiem
WIELOPOLSKI ANDRZEJ — Inwestycje lekkie

a ważące — Mleczarski zakręt Warszawy
WIELOPOLSKI ANDRZEJ — Inwestycje lekkie

a ważące — Len już odczarowany
WYCZESANY ZBIGNIEW — Inwestycje lekkie

a ważące — Rybny pasztet
Z.M. .

— Nasz komentarz — Modernizacja

XI. PRZEDSIĘBIORSTWO
BONCZEWSKI KAZIMIERZ — Organizacje ini-

cjujące. — Przymiarka „BLACHOWNI"
CHMIELEWSKI ANDRZEJ — To się opłaca
CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Nowe reguły w

„UNITRZE" ,

CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Model z Kozienic
CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Jednostki inicju-

jące — Przymiarka do nowego
CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Jednostki inicju-

jące — „AROMA" w nowej szacie
CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Przerośliśmy oto-

czenie 1

DŁUGOSZ ZOFIA — Mistrz w koronkach
DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Organizacje inicju-

jące — Projekt w „URSUSIE" '

DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Organizacje inicju-
jące — Zjednoczenie WOG-ów

DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Jednostki inicju-
jące — Jak wypełnić ramy?

DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Zanim ruszą ma-

szyny — Wszystko wisi na głowicy
FROELICH LECH — Jednostki inicjujące — Gra

i hormony
FROELICH LECH — Jednostki inicjujące —

Wielki Amoniak i mała czarna (zbożowa)
FROELICH LECH — Stilonu etap czwarty
FROELICH LECH — Jednostki inicjując® —

Zgodność interesów pracownika i gospodarki
FROELICH LECH — Gospodarka materiałowa —

Stawka jest wysoka
FROELICH LECH — Jednostki inicjujące —

CIECH — zasada partnerstwa
GĄSIOROWSKA KRYSTYNA — kdzie CAR

rządzić może
JURASZYNSKI WŁADYSŁAW — Jednostki ini-

cjujące — Nowe zasady w „Polimex-Cekop"

XII. PRZEMYSŁ
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12

17

37

41
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32

34
35

45

16

35
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BEDNARZ LUDWIK — Karbochemia
BYRSKI BRONISŁAW — Koordynacja w prze-

myśle spożywczym
CHMIELEWSKI' ANDRZEJ — Raport o gwoź-

dziach /

DŁUGOSZ ZOFIA — Inwestycje lekkie a. ważą-
ce — Po nitce do ...maszyn

DŁUGOSZ ZÓFIA — Manewry na lekkim rynku
DŁUGOSZ ZOFIA — Miliony zaszyte w rękawie
DŁUGOSZ ZOFIA — Bieg z zadyszką — Prze-

mysł lekki na półmetku
DŁUGOSZ ZOFIA — Targi krajowe — „Jesień

73" — Bitwa o towar

DZIĘCIOŁOWSKI JERZY —Wiesie fajno jest...?
DUDZIŃSKI WŁADYSŁAW — Co u licha z tym

HiFi?! 51/
FROELICH LECH — Inwestycje lekkie a ważą-

ce — Przyśpieszenie szóstej generacji
FROELICH LECH — Chemia rolnictwu, rolnic-

two nam

FROELICH LECH — Program nadziei — pro-
gram konieczności

FROELICH LECH — Inwestycje lekkie a ważące
— Diabeł ukryty w szczegółach

FROELICH LECH — Gdy się powiedziało A...
FROELICH LECH — Kooperacyjny dramat
FROELICH LECH — Lata konsekwentnych de-

cyzji —

: Chemiczna ekceleracja
GUDEL ROMUALD — Polemiki — Dyskusje

— Druga strona medalu
KORDACKI JERZY — Trybuna Czytelników —

Szansa dla przemysłu włókien
K.S. — Nasz komentarz — Przemysł maszyno-

wy dla rynku
L.F. — Udziałowcy przyśpieszenia
L.F .

— Na rynku więcej wyrobów chemicznych...
i wci&ż jesżcze za mało

MAKOWIECKI MARCIN — Inwestycje lekkie a

ważące — Mleczarstwo — dysonanse rozwoju
MAKOWIECKI MARCIN — Inwestycje lekkie

a ważące — Kiedy koniec rąbanki...
MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW — Przemysł, który

nie może się spóźniać
MIKOŁAJCZYK ZBIGNIEW — Lata konsek-

wentnych decyzji — Przemysł spożywczy w

ofensywie „ , .

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Inwestycje
lekkie a ważące — Witamy pod stołem

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Lodówka po-

MAKOWIECKI MARCIN — Zanim ruszą maszy-
ny — Miesiąc znaczy rok

MIGDAŁ TADEUSZ — Sprawy ekonomistów —

W nową jakość — Rozmowa z dyrektorem eko-
nomicznym Zjednoczenia Przemysłu Chemii
Gospodarczej „Pollena" Tadeuszem Migdałem
(notował: Andrzej Chemiewski)

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Inwestycje
lekkie a ważące — Mahoniowy „Piast"

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Inwestycje
lekkie a ważące — „Wanda" po starcie

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Średniej fa-
bryki rok 1972 ...

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Zanim ruszą
maszyny — Jak ten befsztyk pachnie

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Zanim ruszą
maszyny

— Falstart „Rekordu"
SKALSKI ERNEST — Lekki przemysł ciężka

praca — (ZYCIE I PRACA)
SKALSKI ERNEST — Czar dwóch kółek
SKALSKI ERNEST — Zanim ruszą maszyny

—

Dobrze, że aż wstyd
SKALSKI ERNEST — Wyzwanie dla Opoczna
SIKORSKI ANDRZEJ — Jednostki inicjujące —

Kryterium prawdy
SIKORSKI ANDRZEJ — Zanim ruszą maszyny

— Fundament fundamentów
SIKORSKI ANDRZEJ — Zanim ruszą maszyny

— „Pamiętać o sprawach elementarnych..."
SURDYKOWSKI. JERZY — Megawaty, sekatory

i krawat, . ,

SURDYKÓwkfc;' JERZY — Polak potrafi!'
WIELOPOLSKI ANDRZEJ — Inwestycje lekkie

a ważące — Kwestia z zapaszkiem
WITEK BOLESŁAW — Organizacje inicjujące

— „Polifarb" startuje

trzebna jest w domu
OSIATYŃSKI LEONIDAS — Jutro mebli
ROGOZIEWICZ RYSZARD, SKOWRONEK ED-

WARD — Dieta surowcowa — Hutnictwo a

materiałochłonność
S.C .

— Nasz komentarz —, Rytmiczność
SIKORSKI ANDRZEJ—Polowanie na meble —

Co strzał to pudło
SIKORSKI ANDRZEJ —Polowanie na meble —

Echo drugiego strzału
SIKORSKI ANDRZEJ — Bariery dźwięku
SIKORSKI ANDRZEJ — Bariery dźwięku —

Przemysł wini handel
SIKORSKI ANDRZEJ — Bariery dźwięku —

Konsument obwinia przemysł
SIKORSKI ANDRZEJ — Nas zadowala tylko

lepsze
SIKORSKI ANDRZEJ — Sześć dziewiątek, czyli

story o zegarmistrzowskiej metalurgii
SKOWRONEK EDWARD, ROGOZIEWICZ RY-

SZARD — Dieta surowcowa — Hutnictwo a

materiałochłonność
SKROBOT STANISŁAW — Odpowiedź na

wyzwanie — Rozmowa z Dyrektorem General-
nym Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego Sta-
nisławem Skrobotem (Rozmawiał: Jerzy Sur-

dykowski)
SURDYKOWSKI JERZY — Nauka gospodarce —

Czas płynie szybciej niż nasze statki
SURDYKOWSKI JERZY — Przemysł społeczny

czy dostawca masy towarowej
SURDYKOWSKI JERZY — Lata konsekwent-

nych decyzji — Przemysł maszynowy mógłby
więcej

SURDYKOWSKI JERZY — Niedaleko szukać lu-
ki

SZALEWICZ WALDEMAR — Duży wkład ma-

łych zakładów
SZYNDLER-GŁOWACKI WIESŁAW — Szuka-

my sobie miejsca..
SZYNDLER-GŁOWACKI WIESŁAW — Do wę-

gla z głową
W.D .

— I Krajowa Konferencja PZPR — Zespół
intensyfikacji przemysłu — Główna siła stra-

tegii nowoczesności
WIELOPOLSKI ANDRZEJ — Inwestycje lekkie

a ważące — Len już odczarowany
Z.M. — Nasz komentarz — Gospodarka żywno-

ściowa
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48

BUDOWNICTWO

DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Przemysł mieszka-
niowy — Próba organizacji •

.

DZTECIOŁOWSKI JERZY — Przemysł mieszka-
niowy — Armaturę kup mi luby...

DZTECIOŁOWSKI JERZY — Przemysł mieszka-
niowy _

Niedokończona kariera
FIAŁKOWSKI WŁADYSŁAW - Przemysł bu-

dowlany' (Artykuł dyskusyjny)
j.D .

— Fundusze — mieszkania
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30

J.D. — Nasz komentarz — O nową szansę dla
mieszkań

J.D .

— Propozycje zmian zarządzania zasobami
mieszkaniowymi

J.D. — Jednostki inicjujące — W budownictwie
najważniejszy jest czas

KUKURYKA STANISŁAW — Optymizm i znie-
cierpliwienie — Wywiad z Przewodniczącym
Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Bu-

NR

33

downictwa Mieszkaniowego Stanisławem Ktć-
kuryką. (Rozmawiał: Jerzy Dzięciołowski)

OBERSKI JÓZEF — Trybuna Czytelników —

Czym mają być ceny w budownictwie?
RING JERZY, ŚTRANC ZBIGNIEW — Trybuna

Czytelników — Jak budować bez cen i kosztów
SEKUŁOWICZ ZBIGNIEW — Wyńiki lepsze niż

NR

41

17

17

NR
oczekiwano, 13

STRANC ZBIGNIEW, RING JERZY — Trybuna
Czytelników'— Jak budować bez cen i kosztów 17

WOJClK RYSZARD — „Niełamliwy" 5
ŻARSKI TADEUSZ — Budownictwo mieszkanio-

wej 1972r. — Pomyślne wyniki, ale i nie-
pokoje 15

XIV. ROLNICTWO
NR

BAJAN KONRAD — Warunki przebudowy rol-
nictwa (Artykuł dyskusyjny) 30

BAJAN KONRAD — Warunki przebudowy rol-
nictwa (artykuł dyskusyjny) 31

DEFERT ZBIGNIEW — Służba rolńa w gminach 26
DZIURZYNSKI PATRyCY — Państwowy Fun-

dusz Ziemi 29
DZIURZYNSKI PATRYCY — Realizacja ustawy

o uwłaszczeniu gospodarstw 36
FROELICH LECH — Chemia rolnictwu, rolnict-

wo.nam 12
FROELICH LECH — Oby nam rósł zdrowo! 17
HARASIMOWICZ ROMUALD — Kredyt rolny

w ofensywie 37
HERER WIKTOR — Planowanie na lata nieuro-

dzaju 10

GRABOWSKA BOGNA — Na czym polega praca
doradcy rolnika? 28

JAWOROWSKI PIOTR — Zbiornik wodny „Pa-
kość" — Duża szansa dla rolnictwa 45

KLAUDEŁ JANUSZ — Chmielarstwo — szansa

rozwoju 12
KRASUSKI ZDZISŁAW, SOCHA TADEUSZ —

Rok gospodarczy czy kalendarzowy w PGR 21
KUJAWSKI ZBIGNIEW — Wciąż jeszcze rzecz-

pospolita końska 11
KUJAWSKI ZBIGNIEW — Jak zwiększyć pro-

dukcję wołowiny? 44
KUROWSKI BOHDAN — Nowe zjawisko w PGR 29
LECH WŁADYSŁAW — Drożdże paszowe 49
MAKOSZ EBERHARD — Dlaczego jabłka są

drogie? 9
MAKOWIECKI MARCIN — Nowoczesna gospo-

darka na użytkach zielonych 20
MAKOWIECKI MARCIN — Planowanie na lata

nieurodzaju 24
MAKOWIECKI MARCIN — Żniwa już się skoń-

czyły, 34

MAKOWIECKI MARCIN — Wieś gospodarna 35
MAKOWIECKI MARCIN — Lata konsekwent-

nych decvzji — Dyskontować wyniki rolnictwa 38
MAKOWIECKI MARCIN — Szansa dla owiec 46
MAKOWIECKI MARCIN — Kierować społecz-

nym rozwojem wsi 50
MAKOWIECKI MARCIN — Płynie mleczna

rzeka 51/52

XV. HANDEL ZAGRANICZNY

NR

MAŁYSZ JE&ZY — Trybuna Czytelników —

Wpływ cen. skupu na „złotówkę konsumencką"
MANTEUFFEL "RYSZARD — Polemiki i dysku-

sje —

. Przestrzenne zagospodarowanie kraju
— Rolnictwo w koncepcji dr. M . Rakowskiego

MIERZEJEWSKI SŁAWOMIR — Jakie mamy
sady?

MIERZEJEWŚKI SŁAWOMIR — Model kółek
rolniczych .

MIESZCZAttltbWSKI MIECZYSŁAW — Kie-
runki socjalizacji polskiego rolnictwa (7) —

Rola. spółdzielni produkcyjnych
MIESZCZANKOWSKI MIECZYSŁAW — Kie-

runki socjalizacji polskiego rolnictwa (8). Po-

trzebny program
'

MIESZCZANKOWSKI MIECZYSŁAW — Kie-
runki socjalizacji polskiego rolnictwa (9) —

Perspektywy
MIESZCZANKOWSKI MIECZYSŁAW — Zaląż-

ki nowego w» rolnictwie
MISIUNA WŁADYSŁAW — Planowanie w gmi-

nach .— Konieczność formalna?
NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Sad za...

stodołą
PORZUCZEK MIECZYSŁAW — O żniwach trze-

ba myśleć'zaraz po siewach
ROMANOWSKI TADEUSZ — Hodowla i kon-

traktacja bydła (opinie producentów)
SOCHA TADEUSZ, KRASUSKI ZDZISŁAW —

Rok gospodarczy czy kalendarzowy w PGR
STACHURA.ROMAN — Przemysłowe metody

produkcji zwierzęcej
STRAPKO ALEKSANDER — Materiałochłon-

ność produkcji rolniczej
STRAPKO ALEKSANDER — Materiałochłon-

ność produkcji rolniczej (2)
WIELOPOLSKI ANDRZEJ — Obory widma
WIELOPOLSKI ANDRZEJ — Nareszcie duże

szklarnie
Z.M. — Nasz komentarz — Gospodarka żywno-

ściowa
ZAREMBA WINCENTY — Jakie kombajny dla

rolnictwa
ZIÓŁEK ANIELA — Zróżnicowanie gospodarstw

chłopskich (Wyniki ankiety IER z 1972 roku)

BORUCIŃSKI HENRYK — Turbozespoły, —

Polish Speciality?
DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Transakcja
FROELICH LECH — Jednostki inicjujące —

Ciech — Zasada partnerstwa
JURASZYNSKI WŁADYSŁAW — Jednostki

inicjujące — No^e zasady w Polimex^CekOp
LUBOWSKI ANDRZEJ — Futbol i ukryty -szla-

gier
LUBOWSKI ANDRZEJ — Wierzgający eksport
KIERSNOWSKI TADEUSZ — Kupić lepiej za te

same pieniądze — Rozmowa z dyr. naczelnym
PHZ „Metronex" Tadeuszem Kiersnowskim
(Rozmawiał: JeFzy Dzięciołowski)

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Takon-73
S. C .

— I Krajowa Konferencja PZPR — Zespół
intensyfikacji produkcji eksportowej — Opła-
calność i rozmiary wywozu

SZCZEPANIAK JOLANTA — Polska wódka w

NR
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36

41

45

XVI. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
BĄKOWSKI WOJCIECH — Jadą puste cięża-

rówki
NOWAK RYSZARD — Milion głośników
J. S. — Trybuna Czytelników — Transport za-

kładowy
STRYJECKI CZESŁAW — Nie straszyć czar-

nym kodem
WYCZESANY ZBIGNIEW — Rzeka skazana

na wielkość
WYCZESANY ZBIGNIEW — Polska morska

NR

9

36

10

21
25

XVII. GOSPODARKA REGIONALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

BROSZKIEWICZ RYSZARD — Trybuna Czytel-
ników — Ład przestrzenny

CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Przetrze się czy
nie przetrze

CZEPULIS WŁADYSŁAW — Byłoby nie do
przebaczenia (ŻYCIE I PRACA)

CZEPULIS WŁADYSŁAW — Jak to jest z „Prze-
mysłem turystycznym" (ŻYCIE I PRACA)

DANILCZUK BARBARA — Aktywizacja regionu
DŁUGOSZ ZOFIA — Mistrz w koronkach
DRAPICH WIT — Myślenicki dylemat — Dal-

sza dyskusja nie rokuje' poprawnych efektów
DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Zaniin zatrują nas

gazy i pyły
DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Towar dnia dzisiej-

szego .. .

"

DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Do czego Bałtyk?
DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — W lesie fajno jest...?
GRASZEWICZ HENRYK — Anachronizmy- za-

opatrzenia rzemieślniczego .

J. D. — Ochrona środowiska — Działać w porę
J.S .

— Nasz komentarz — Polska zurbanizowa-
na.

KOZŁOWSKI SŁAWOMIR — O właściwą kon-
cepcję gospodarczego rozwoju regionu

L. F. — Sto gmin
MANTEUFFEL RYSZARD — Polemiki i, dysku-

sje — Przestrzenne zagospodarowanie kraju —

Rolnictwo w koncepcji dr. M . Rakowskiego
NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Myślenicki

węzeł
NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Wiraże Ziemi

Myślenickiej
NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Perspektywa

Krzywdy
NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ —

„Panie ko-
chanku"

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Wakacyjna
sonda — Powiat Pucki miodem nie płynie

NR
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19
24
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22

23

28

NUROWSKI'MARCIN — Nowe. drogi rzemiosła
PIŃKOWSKI JOZEF — Przestrzenny kształt

przyszłości — Rozmowa z pierwszym zastępcą
Przewodniczącego Komisji Planowania przy
Radzie Ministrów Józefem Pińkowskim (Roz-
mawiał: Stanisław Chełstowski)

PLEBAN JOZEF-*— Kierunki przemian regionu
POLUS ADAM — Myślenicki dylemat — Głos

architekta
RADWAN WŁODZIMIERZ — Gospodarka żyw-

nościowa —T Regionalne zbliżenie
RAKOWSKI MIECZYSŁAW — Przestrzenne za-

gospodarowanie krajii — Wariantowanie pro-
gramu

RAKOWSKI'SilECZYSL A W — Trybuna Czytel-
ników — Przestrzenne zagospodarowanie kraju
(2) — Gdzie, budować mieszkania

RAKOWSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czytel-
ników— Przestrzenne zagospodarowanie kraju
(3) — Gdzie zlokalizować produkcję

RAKOWSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czytel-
ników"— Przestrzenne zagospodarowanie kraju
(4) — Jak tóiwijać infrastrukturę

RAKOWSKI. MIECZYSŁAW — Trybuna Czytel-
ników — Przestrzenne zagospodarowanie kra-
ju (4) — Jak rozwijać infrastrukturę

RAKOWSKI MIECZYSŁAW — Trybuna Czytel-
ników —

* Zagospodarowanie kraju (5) —

Wpływ na proces reprodukcji
RZECZYfłSKI" BERNARD — Trybtfna Czytelrii-

ków — Droga do Zakopanego
(Sb) — Dlaczego takie różnice?
SKALSKI ERNEST— Warszawskie perspektywy
TRĄMPCZYNSKI BOHDAN — Spółdzielczość —

partner aktywny — Rozmowa z Przewodniczą-
cym Centralnego Związku Spółdzielczości Pra-
cy Bohdanem Trąmpczyńskim (rozmawiał:
Włodzimierz Wowczuk)

WIECŻOREK JANUSZ — Władza gminna —

41

45

26

Anglii
SZWARC KAROL — Lipskie konfrontacje (Ko-

respondencja własna)
SZYNDLER-GŁOWACKI WIESŁAW — Potrze-

by otwartej gospodarki
SZYNDLER-GŁOWACKI WIESŁAW — Szuka-
, Mmy sobie miejsca.
SZYNDŁEKrGfcOWACKI WIESŁAW — Targi

poznańskie w nowej sytuacji'
SZYNDLER-GŁOWACKI WIESŁAW — Handel

Zagraniczny 1972—1973 — Wysokie obroty
WIELOPOLSKI ANDRZEJ — Głupia gęś
WSG — Wyniki ubiegłego roku
WSG— Liczby mówią — Co w handlu zagra-

nicznym
ZWIERCIADŁO GOSPODARKI -r Dyskusja re-

. dakcyjńa ó "handlu zagranicznym (Opracował:
Wiesław Szyndler-Głowacki)

Transportowe

zastąpi

WYCZESANY ZBIGNIEW —

przyspieszenie
WYCZESANY ZBIGNIEW — Nic nie

kolei
WYCZESANY ZBIGNIEW — Lata konsekwent-

nych decyzji — Między siecią a talerzem
WYCZESANY ZBIGNIEW — Koleje przyszłości

(wycz) — Nowy rozkład jazdy — Kompromis
Z. W. — Nasz komentarz -j - Transport!

42

47

13

19

14

48

NR

28

13

27

24

7

34
8

24

10

NR

32

33

42

44

NR

33

34

35

36

36

37

11
9

33
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kompetentna i sprawna
WIELOPOLSKI ANDRZEJ — Inwestycje lekkie

& Ważące — Mleczarski zakręt Warszawy
WINIARSKI ZBIGNIEW — Katowicki przemysł

Grupy B

NR

3 Samorządność i sku-Z. M. — Nasz komentarz •

teczność
6' ŻYWIMY GORĄCE NADZIEJE — Myślenicki

dylemat
16

EKONOMISTÓW
CHMIELEWSKI ANDRZEJ — Tłumy na Nowym

Swfecie
CIEŚLAK PIOTR — Gry decyzyjne — Moda, czy

metoda?
DO VpSZYSitoCH EKONOMISTÓW! (List Pre-

zydium Zarządti Głównego PTE)
IWANICKA 'KRYSTYNA, STEC ROZALIA —

Nie . czują, się potrzebni...
Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

i Życ.ia Gospodarczego — Moje trzydziestole-
cie '— Wspomnienia ekonomisty

L. F. — Prawo i ekonomia
ŁUKASZEWICZ ALEKSANDER I MISIAK MA-

REK — Problemy aktywizacji
ŁUKASZEWICZ ALEKSANDER i MISIAK MI-

REK
:
— Podstawowe ogniwo

ŁUKASZEWICZ ALEKSANDER i MISIAK MA-
REK— Pola. działania

.MISIAK MAREK — Inżynier i ekonomista
MISIAK MAREK— Zbliżenie
MISIAK MAREK — Okrętowcy o oszczędno-

ściach materiałowych
MISIAK MAREK I ŁUKASZEWICZ ALEK-

NR

50

SANDER — Problemy aktywizacji
MISIAK MAREK i ŁUKASZEWICZ ALEK-

SANDER — Podstawowe ogniwo
MISIAK MAREK i ŁUKASZEWICZ ALEK-

SANDER — Pola działania
M. M. — Nowe forum wydawnicze
M.M.—Nowe tematy w programie PTE

M. M. — Wspólny front
M. M. — Prawnik i ekonomista
M. M. — Aktywizacja wszystkich ogniw
OGRYCZAK GWIDON, OYRZANOWSKI BRO-

NISŁAW — Dwugłos o jakości — Rozmowa z

wiceprezesem NBP Gwidonem Ogryczakiem
i prof. Bronisławem Oyrzanowskim (Rozma-
wiał: Andrzej Chmielewski)

OYRZANOWSKI BRONISŁAW, OGRYCZAK
GWIDON — Dwugłos o jakości — Rozmowa
z prof. Bronisławem Oyrzanowskim i wicepre-
zesem NBP Gwidonem Ogryczakiem. (Rozma-
wiał: Andrzej Chmielewski)

STEC ROZALIA, IWANICKA KRYSTYNA —

Nie czują się potrzebni...

XIX. KSZTAŁCENIE
NR

DĄBROWSKI REMIGIUSZ, KOWALEWICZ JU-
LIAN — XXX -lecie Ludowego Wojska Pol-
skiego — Szkolenie ekonomistów wojskowych 40

J.S. — Nasz. komentarz — Dyskusja o Polsce 13
J.S .

'— Kształcenie, dla gospodarki (ŻYCIE I

PRACA) 21

.J.S. — Nasz komentarz — Wychowanie nowa-

torów 35
J.S. — Propozycje ekspertów (ŻYCIE I PRACA) 21
KOWALEWICZ JULIAN, DĄBROWSKI REMI-

GIUSZ — XXX -lecie Ludowego Wojska Pol-
• skiego — Szkolenie ekonomistów wojskowych 40
KUSZKO ANNA —

. Kształcenie dla gospodarki
— Doskonały w zawodzie (ŻYCIE I PRACA) 34

KUSZKO ANNA —

„Pożyteczność w prywat-
nym i publicznym życiu" 41

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Jasio w „Bo-
nanzie" 30

NAŁĘCZ-JAWECKI ANDRZEJ — Szkoły gmin-
ne 35

XX. MIĘDZYNARODOWA
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

NR

A.S. — Polska — Turcja - 21
BOGACKA MARIA .

-— 'Polska —RWPG -23
BORATYŃSKI ZBIGNIEW — Mocna pozycja

MBI 5
CI AM AG A LUCJAN — Nauka wspomaga prak-

tykę — rozmowa z Dyrektorem Instytutu Ko-
niunktur i Cen Handlu Zagranicznego prof. dr.
hab. Lucjanem Ciamagą (Rozmawiał: Andrzej
Lubowski) / 40

DZIĘCIOŁOWSKI JERZY — Hanower 1973 —

(Korespondencja własna) — I tak, i nie 23
FICHTNER KURT — Efektywność przez integra-

cję ;— Rozmowa z Wiceprzewodniczącym Rady
Ministrów NRD dr Kurtem Fichtnerem 24

FROELICH LECH — Złota jesień w Lipsku 38
JAGIELSKI MIECZYSŁAW — Integracja socja-

listyczna przez ludzi i dla ludzi — Rozmowa
z Wiceprezesem Rady Ministrów, Mieczysła-
wem Jagielskim (Rozmawiał: Jan Główczyk) 22

JAGIELSKI MIECZYSŁAW — Udział w socjali-
stycznej integracji gospodarczej drogą do roz-

woje kraju i dobrobytu narodu (Fragmenty
wystąpienia Wicepremiera Mieczysława Jagiel-
skiego na posiedzeniu Sejmu PRL) 40

JAROSZYŃSKI r WŁADYSŁAW — RWPG —

Wymiana artykułów konsumpcyjnych 1
JAROSZYŃSKI WŁADYSŁAW — RWPG — In-

tegracja przez,"handel 48
J.G .

— xxvii Sesja RWPG — Konsekwentnie
krok za krokiem 24

KAIM FRANCISZEK — Perspektywy przyjaciel-
skiej-współpracy — Wicepremier Rady Mini-
strów Franciszek Kaim" ódpowiada na pytania
„Życia Gospodarczego" 11

KISIEL HENRYK — Bruksela bliżej Warszawy
— Rozmowa z Zastępcą Przewodniczącego Ko-

misji Planowania przy Radzie Ministrów Hen-

rykiem Kisielem (Rozmawiał: Andrzej Lubow-
. ski) 47

KÓSK HENRYK — Problemy społeczne w kra-
jach RWPG • 4

KOSK HENRYK — RWPG — Na porządku dnia
zatrudnienie 17

K.S. -r-Polska ^ Bułgaria — Ku specjalizacji
i' kooperacji 36

KUS^ZKO ANNA"-— A jednak.duża zmiana (Ko-
respondencja własna z Francji) 19

KUSZKO ANNA — Dlaczego lubimy Francuzów
(Korespondencja własna z Francji) 20

KUSZKO AŃNA — Dlaczego lubimy Francuzów?
— Go jest „trafione"? (2) 25

LACHOWSKI LEONARD — Polskie fabryki dla
radzieckiego przemysłu • 29

XXI. PROBLEMY
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH

A.L .
— Handel zagraniczny ChRL 41

A.L .
— Praktyka pokojowej koegzystencji 44

B.OŻDOG NICÓLAE — Możliwości są większe —

RozmoVva Z pierwszym zastępcą Ministra Han-
dlu Wewnętrznego SR Rumunii Nicolaem Boz-
dogiem (Notówał: Andrzej Nałęcz-Jawecki) 47

BIELEĆKI ZBIGNIEW — ZSRR — Geografia
gazowej kuchni 3

CZIŃARSKA ALEKSANDRA — Bułgaria — In-

tensyfikacja gospodarki 3
CZIŃĄRŚKA ALEKSANDRA — Bułgaria —

Plany spcjalne
4

DŁUGOSZ ZOFIA — Wybredny rynek (kore-
spondencja , własna z CSRS) . 27

DŁU0DS? ZOFIA, — Wspólnie znaczy oszczęd-

NR

49

18

NR

18

NR

NOWACKI TADEUSZ — Wychowanie przez pra-
cę — Rozmowa z dyr. Tadeuszem Nowackim

(Rozmawiał: Jerzy Surdykowski) (ŻYCIE I

PRACA) 21
RAJKIEWICZ ANTONI — Nowa sfera współ-

pracy — Rozmowa z prof. dr. hab. Antonim

Rajkiewiczem (Rozmawiała: Anna Kuszko) 12
RAJKIEWICZ ANTONI — Kształcenie dla go-

spodarki — Pochwała dyskusji (ŻYCIE I PRA-

CA) 29
SULMICKA MAŁGORZATA — Kwalifikacje —

Ważny czynnik rozwoju 37

SURDYKOWSKI JERZY — Jacy inżynierowie?
(artykuł dyskusyjny) 2

SURDYKOWSKI JERZY — Ci najzdolniejsi (ŻY-
CIE I PRACA) 24

TRZEBA SIĘ UCZYĆ NA JUTRO — Wypowie-
dzi studentów Wrocławskiej Wyższej Szkoły
Ekonomicznej (Rozmawiał: Andrzej Sikorki) 21

LESZEK TADEUSZ — Polska — NRD — Reali-
zacja programu integracji

LESZEK TADEUSZ — Polska — Węgry — Kon-

struktywne współdziałanie
L.F .

— Jesienią spotkamy się w Lipsku
LUBOWSKI ANDRZEJ — Świat — Ekonomia

— Polityka — Finlandia — RWPG
LUBOWSKI ANDRZEJ — Kraje RWPG — Rok

1972
LUBOWSKI ANDRZEJ — Świat — Ekonomia

— Polityka — Doniosła wizyta
LUBOWSKI ANDRZEJ — Świat — Ekonomia

Polityka — Dialog w interesie pokoju
MITRĘGA JAN — Zacieśnia się braterska współ-

praca (Omówienie wywiadu zamieszczonego na

łamach „Die Wirtschaft" z Wicepremierem Ja-
nem Mitręgą)

MŁYNARSKA DANUTA — Handel Wschód-Za-
chód w oczach młodych ekonomistów

OLECHOWSKI TADEUSZ — Radziecki partner
RAJKIEWICZ ANTONI — Nowa sfera współpra-

cy — Rozmowa z prof. dr. hab. Antonim Raj-
kiewiczem (Rozmawiała: Anna Kuszko)

RUMIŃSKA EWA B. — Świat — Ekonomia —

Polityka — ZSRR — Francja
(S) — Na MTT w Poznaniu
(S) — Wyniki roku ubiegłego w krajach europej-

skich

SARNACH JERZY, ZĄBKOWICZ LEOPOLD —

RWPG — Wspólne przedsiębiorstwa
SIKORSKI ANDRZEJ — Zawiercie — Wspólna

przygoda
SKALSKI ERNEST — Świat — Ekonomia —

Polityka — Jutro zaczyna się już dzisiaj
SZYNDLER-GŁOWACKI WIESŁAW — Kto

przeszkadza w handlu? (Korespondencja z NRF)
VANICEK VITESLAW — Chcemy kupować u

was — Rozmowa z pierwszym zastępcą mini-
stra Handlu Zagranicznego SFRJ Viteslawem
Vanickiem (Rozmawiał: Maciej Bielecki)

WONSACK FRIEDRICH — Lipsk wiosną 1973 r.
— Wywiad z Generalnym Dyrektorem Targów
Lipskich Friedrichem Wonsackiem (Notował:
A. L.)

WOWCZUK WŁODZIMIERZ — Świat — Ekono-
mia — Polityka — ZSRR — USA — Współpra-
ca gospodarcza

POLSKA — RWPG
WSG — Polska — Belgia
WSPÓLNOTA CELÓW — JEDNOŚĆ DZIAŁA-

NIA (wizyta Leonida Breżniewa w. Polsce)
ZĄBKOWICZ LEOPOLD, SARNACH JERZY —

RWPG — Wspólne przedsiębiorstwa

NR

12

21

25

12

31

28

15
10
47

31

NR

34niej ( Korespondencja własna z Czechosłowacji
EKONOMICZNE — SPOŁECZNE — KOMPLEK-

SOWE — (Tłumaczył i opracował A.L.) 8
FROELICH LECH — 10 dni w NRD — Magde-

burskie kontakty 24
FROELICH LECH — 10 dni w NRD — Dwie al-

chemie (2) 25
FROELICH LECH — Notatnik Rumuński — Ba-

za materialna współpracy 28
FROELICH LECH — Konfrontacje i kontakty

(Korespondencja własna z NRD) 30
FROELICH LECH — Rumuński notatnik (2) —

17 tysięcy róż i maszyn 33
L.F.— Notatnik Rumuński (3) — Wydobyć i prze-

tworzyć ••• ••
.. 35

NR
FROELICH LECH —

„7.X. — Dziś za Odrą świę-
to" 40

GACS ENDRE — Węgry — Reforma gospodarcza
a stopa życiowa 2

GARAM JOZSEF — Węgry — Wydajność główna
dźwignia produkcji - 12

GARAM JOZSEF — Pół roku na Węgrzech 46
GŁÓWCZYK JAN — Kierunek — podniesienie

efektywności 20
GŁÓWCZYK JAN — Kierunek podniesienie e-

fektywności (2) — Na podstawie produkcji czy-
stej 21

GLEZER J. JAKÓW — Kontrplany — zobowią-
zania 47

IONITA MARIA — Rumunia — Pieniądze w go-
spodarce 50

JAKUBISZYN KRZYSZTOF — Kuba — Proble-
my rozwoju gospodarczego 15

JAKUBOWICZ SZYMON — Reorganizacja prze-
mysłu w ZSRR 17

JAROSZYŃSKI WŁADYSŁAW — RWPG — In-

tegracja przez handel 48
KARLHEINZ HILBERT — NRD — Pozytywny

bilans 22
KARMANIEW GEORGI — Cel: Lepsza oferta

rynkowa — Rozmowa z Ministrem Handlu
Wewnętrznego i Usług LRB Georgiem Karma-
niewem. (Notował: Andrzej Nałęcz-Jawecki) 43

KIRILIN WŁADIMIR — Świat — Ekonomia —

Polityka — Nauka i technika Związku Radziec-
kiego 15

KŁOCZEK WASYL — Handel zagraniczny ZSRR
— Mity i rzeczywistość — Rozmowa z Naczel-
nikiem Wydziału Planowania Ekonomicznego
MHZ ZSRR Wasylem Kłoczkiem (Opracowanie
APN) 44

KOSTRZEWSKI MAREK — Zastawa i inni 14
LUBOWSKI ANDRZEJ — (Tłumaczenie i opra-

cowanie) — „Ekonomiczeskaja gazieta" o Chi-
nach . 37

LUBOWSKI ANDRZEJ — Za południową granicą 45
MICHALEWICZ S.WŁODZIMIERZ — Człowiek

i komputer — Rozmowa z zastępcą Dyrektora
Instytutu Cybernetyki Akademii Nauk USRR,
Członkiem — Korespondentem A.N . USRR
Włodzimierzem S. Michałowiczem (Notował:
Andrzej Lubowski) 6

PIETRAKOW J.NIKOŁAJ — Współdziałanie te-
orii i praktyki — Rozmowa z Zastępcą Dyrek-

tora Centralnego Instytutu Ekónomicżho-Ma-
tematycżnego Akademii NaUk ZSRR; prof. dr
Nikołajem J.Pietrakowem (Ro:r.rrlawiał. An-

PRdrElA
LSKOWSkKI WACŁAW - ZSRR - Roz-

wój rolnictwa ,

PRZELASKOWSKI WACŁAW - Ocena ekono-
micznej efektywności inwestycji w krajach,
RWPG

RAKOWSKI MICHAŁ — Zunifikowany system
komputerów . , ,.

RAUSSER VASILE —Przekształcenia gospodarki
RUMIANCEW ALEKSIEJ — Gazeta milionów —

Rozmowa z redaktorem naczelnym „Łkono-
miczeskoj Gaziety" Tygodnika Komitetu Cen-
tralnego KPZR (Rozmawiał: Andrze] Lu-

bowski) .

SAWICZ NOWICA — Bułgaria — RWPCr
SKALSKI ERNEST — R fix, czyli jak Węgrzy

radzą sobie z funduszem socjalnym
SONIN MICHAIŁ J. — O ludziach do pracy i
• pracy dla ludzi
STRUJEW ALEKSANDER — Cel: Lepsza oferta

rynkowa — Rozmowa z Ministrem Handlu
ZSRR Aleksandrem Strujewem (Notował: An-

drzej Nałęcz-J awecki)
SURDI ISTVAN — Cel: Lepsza oferta rynkowa

— Rozmowa ż Ministrem Handlu Wewnętrzne-
go WRL, Iśtvanem SUrdi (Notował: Andrzej
Nałęcz-Jawecki)

SZNAJDER EDWAftD — Cel: Lepsza oferta ryn-
kowa — Rozmowa z Przewodniczącym V Na-
rady Ministrów Handlu Wewnętrznego Krhjów
RWPG — Edwardem Sznajdrem (Notował:
Andrżej Nałęcz-Jawecki)

SZWARC KAROL — Wieś bliżej przemysłu (Ko-
respondencja własna z Bułgarii)

TRAWNICZEK JOSEF — Cel: Lepsza oferta
rynkowa — Rozmowa z Ministrem Handlu
ZSRR Aldcsandrem Strujewem (Notował: An-

drzej Nałęcz-Jawecki)
VLCEK JOSEF — CSRS — Przemiany społecz-

no-gospodarcze ~

VLCEK JOSEF — Gospodarka Czechosłowacji
wczoraj, dziś, jutro

WIESEL IVAN —• Regulatory (Korespondencja
własna z Węgier)

ZSRR — Zobowiązania— do planu (Tłumacz,
i opracował A.L.)
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XXII. PROBLEMY
SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH

ii
A. L. — Świat — Ekonomia — Polityka — Nad-

bałtycki sąsiad
BEDNARZ LUDWIK — Amerykański kryzys

energetyczny 31
BUKOWSKI WOJCIECH — Ekspansja go-

spodarki belgijskiej 46
BYRT ANDRZEJ, REKOWSKI MAREK — Han-

dlowy ring przed kolejną rundą 26
BYRT ANDRZEJ, REKOWSKI MAREK — Ku-

lejący boom 45
BYRT ANDRZEJ, REKOWSKI MAREK —

Świat — Ekonomia — Polityka — Szwajcaria
ante portas 10

DANIELEWSKI JAN — Świat — Ekonomia —

Polityka — Indie — nasz partner .

' 2
DEMBIŃSKA KRYSTYŃA '

— Japonia '
—~Cena

stikcesu (1) ' 11

DEMBIŃSKĄ KRYSTYNA — Japonia — Cena
sukcesu (2) 12

DEMBIŃSKA KRYSTYNA — Korporacje — Po-
nadnarodowa potęga gospodarcza 17

DEMBIŃSKA KRYSTYNA — Chilijskie płomienie
„bezkrwawej rewolucji" 30

GADOMSKI MAREK — Gospodarka Finlandii 28
GŁÓWCZYK JAN — Mały kraj z dużym prze-

mysłem (Korespondencja własna z Belgii) 48
GRABOWSKI ZBIGNIEW — Dolar — pieniądz

gorszy —• Rozmowa z doc. dr Zbigniewem Gra-
bowskim (Rozmawiał: Andrzej Lubowski) 11

KOZIELECKI JÓZEF — Organizacja po
szwedzku 36

KRZYŻEWSKI REMIGIUSZ — Rewolucja kon-
sumentów? 27

LASOTA E. — Świat — Ekbnomia — Polityka —

Brytyjskie konfrontacje 12
LASOTA ELIGIUSZ — Korespondencja własna

z NRF — Inflacja a robotnicy 38
LUBOWSKI ANDRZEJ J. — Świat — Ekonomia

— Polityka — USA — EWG 4
LUBOWSKI ANDRZEJ — Świat — Ekonomia —

Polityka — Partner znad Eufratu 9
LUBOWSKI ANDRZEJ — Zdeptano demokra-

cję i postęp 38
LUBOWSKI ANDRZEJ — A jednak wrócił 42
MAKOWIECKI MARCIN — Francja — Moder-

nizacja rolnictwa 3
MŁYNARSKA DANUTA — Gospodarka Hiszpanii 16
MOSTOWY JERZY — Eurorynek pieniężny 1
MOSTOWY JERZY — Złoto monetarne — De-

tronizacja? 9
MOSTOWY JERZY — Degradacja dolara i

awans marki 23
MOSTOWY JERZY — Świat — Ekonomia — Po-

•lityka — Walutowa beczka prochu 44
MOŻEJKO EUGENIUSZ — Świat — Ekonomia

NR , NR
— Polityka Program francuskiej lewicy 8

MOŻEJKO EUGENIUSZ — Świat — Ekonomia
— Polityka — Odwrót zaczyna się nad Zatoką
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Komisja powołana

została decyzją Biura Politycznego, a jej dzia-
łalność podporządkowana jest zadaniom wynikającym
z uchwał VI Zjazdu i I Krajowej Konferencji PZPR.
Inicjatorem stałego procesu doskonalenia systemu pla-
nowania i zarządzania jest partia, jako główny kon-
struktor programu społeczno-gospodarczego rozwoju
kraju. Partia tworzy warunki i klimat polityczny, uru-

chamia siły napędowe zmian; jest najpełniej zaintere-
sowana w stałym unowocześnianiu systemu funkcjo-
nowania gospodarki i państwa, odpowiednio do zmian
w charakterze sił wytwórczych. Stwierdzić można dużą
otwartość, chłonność na zmiany w instancjach i or-

ganizacjach partyjnych, poparcie dla prac komisji. Kli-
mat polityczny stworzony przez uchwałę VI Zjazdu
umożliwił wciągnięcie szerokim frontem naukowców
i praktyków do procesu unowocześniania systemu
funkcjonowania gospodarki.

Zgodnie z Uchwałą VI Zjazdu, celem przygotowy-
wanych i wdrażanych zmian jest umocnienie socja-
listycznych stosunków produkcji, rozwój inicjatywy
ludzi i wyzwolenie nowych, jakościowych cech w ich
działaniu, w połączeniu ze zwiększeniem sterującej roli
planu centralnego we wszystkich jego częściach skła-
dowych. Chodzi więc o takie zmiany, które w sposób
optymalny kojarzą interes społeczny z interesem każ-
dego człowieka pracy, przynosząc w rezultacie wzrost

gospodarności i utrwalenie wysokiej dynamiki rozwoju
społeczno-gospodarczego.

W pracy komisja kieruje się zasadami komplekso-
wości, konkretności i stopniowości. Zmiany są wpro-
wadzane przy uwzględnieniu wzajemnych powiązań
dziedzin i poszczególnych elementów składowych go-
spodarki, w ścisłym związku z całokształtem procesu
unowocześniania systemu kierowania państwem, co re-

alizuje w pełnym wachlarzu Rząd (reforma admini-
stracji, oświaty, doskonalenia procesu inwestowania).
Wdrażanie kompleksowych zasad planowania i zarzą-
dzania przeprowadza i nadzoruje zespół pod kierow-
nictwem tow. Józefa Pińkowskiego. Można stwierdzić,
że łączny zakres już dokonanych zmian w systemie
funkcjonowania gospodarki i państwa nie ma prece-
densu w historii Polski Ludowej pod względem zasięgu,
głębi, jakości i konsekwencji.

Konkretność wyraża się w stałej analizie skutecz-
ności wdrażanych zmian w praktyce gospodarowania,
w unikaniu propagandowego szumu i reklamy. Posz-
czególne rozwiązania nie są traktowane jako jedynie
słuszne, uniwersalne i nie podlegające weryfikacji. Do-
skonalenie systemu planowania jest rozumiane nie ja-
ko jednorazowy akt, lecz stały, dialektyczny proces
usprawniania, walki nowego ze starym. Życie wyka-
zało, że zasada stopniowości zdała egzamin' w prak-
tyce, pozwalając na efektywne wprowadzanie zmian
tam, gdzie dojrzały do tego warunki polityczne i or-

ganizacyjne.
Obecnie komisja weszła w drugi etap prac, w któ-

rym zadania wyznaczone są przez potrzeby i proble-
my rozwoju określone na I Krajowej Konferencji
PZPR oraz przez zakres już dokonanych zmian. W ro-

ku 1974 będziemy mieli jakościowo nową sytuację w

związku z objęciem przez kompleksowy system blisko
40 proc. przemysłu. Prace komisji koncentrować się
będą między innymi na efektywnym wykorzystaniu
polskich zasobów surowcowych w ścisłym powiązaniu
z ochroną środowiska, na efektywnym przetwórstwie
surowców i całokształcie gospodarki materiałowej, na

doskonaleniu mechanizmu socjalistycznej integracji go-
spodarczej i form kooperacji przemysłowej, na meto-
dach preferowania produkcji eksportowej.

Podjęta zostanie sprawa działania jednostek inicju-
jących według nowych zasad i kryteriów w ramach
ogólnego układu. Dwoisty układ w gospodarce — rów-
noległe stosowanie nowych i dotychczasowych metod —

stwarza jednostkom inicjującym określone trudności
i chodzi o to, aby stopień tych trudności zmniejszyć.
Elastycznie przekazywać trzeba do jednostek inicju-
jących zadania związane z charakterem planu na rok
1974, którego założeniem jest między innymi wyrów-
nanie frontu rozwoju gospodarczego i poprawa efek-
tywności. W związku z tym, że sam mechanizm eko-
nomiczny jednostek inicjujących nastawia je właśnie
na główne kierunki uderzeniowe w roku 1974, chodzi
o to, abv nie przenosić mechanicznie na te jednostki
słusznych zasad limitujących wydatkowanie środków
w pozostałym układzie gospodarczym i nie naruszać
reguł ekonomicznych, zastosowanych w ramach zmian
kompleksowych.

W roku 1974 zostaną podjęte prace nad objęciem
zmianami szczebla ministerstwa i szczebla centralnego.
Zgodnie z zasadą stopniowości przewiduje się objęcie
kompleksowymi zmianami całego resortu przemysłu
chemicznego, łącznie z centralą resortu i uzyskanie w

ten sposób konkretnych doświadczeń.

W celu sprostania nowym zadaniom, jakie stoją
przed komisją w drugim etapie, powołano w jej ra-

mach sześć roboczych zespołów: do spraw kształto-
wania i spożytkowania czynnika ludzkiego w procesie
rozwoju, do spraw polityki efektywnego wykorzysta-
nia zasobów materialnych, do spraw doskonalenia me-

tod zarządzania i funkcjonowania administracji pań-
stwowej, do spraw efektywnego wykorzystania nauk
w procesie rozwoju gospodarczego do spraw udziału
Polski w międzynarodowym podziale pracy i• do «praw
funkcjonowania jednostek inicjujących oraz dalszego
doskonalenia systemu ekonomiczno-fmansowego orga-
nizacji gospodarczych.

Członkowie i współpracownicy komisji - Powiedział
tow Jan Szvdlak — są zasobni w chęci, wiedzę, roz-

Sę ? dołożą wszelkich starań, aby wyniki prac ko-
mfsji dobrze służyły socjalistycznemu, intensywnemu
rozwojowi naszego kraju.

WYNIKI DOPINGUJĄ
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Wyniki ekonomiczne, uzyskane w ciągu trzech kwar-
tałów w pełni potwierdzają ocenę dokonaną za pierw-
sze półrocze. W jednostkach inicjujących uzyskano dy-
namikę produkcji sprzedanej 15,9 proc. wobec 12,2 proc.
w całym przemyśle. Produkcja rynkowa zwiększyła się
0 18,2 proc., eksportowa o 17,9 proc. Produkcja dodana
wzrosła o 24,8 proc., a wydajność pracy — mierzona
wielkością produkcji w cenach zbytu w przeliczeniu
na jednego zatrudnionego — o 10,8 proc.

Polepszyło się wykorzystanie rezerw i intensywnych
czynników wzrostu produkcji. Obok wysokiego wzro-

stu wydajności pracy należy podkreślić niższy niż pla-
nowano udział kosztów własnych w wartości produkcji
1 zmniejszenie zapasochłonności produkcji. Tow. Józef
Pińkowski podkreślił również wzrost zainteresowania
produkcją nowych asortymentów oraz przechodzenie
na bardziej efektywne rozwiązania w zakresie koope-
racji i usług obcych.

W świadomości nie tylko kolektywów kierowniczych,
ale i zespołów pracowniczych wzmocniło się przeko-
nanie, że warto lepiej pracować, ponieważ stanowi to

podstawowe źródło wzrostu płac. Nastąpiło to w wa-

runkach wolniejszego tempa wzrostu średnich płac,
niż w całym przemyśle, ze względu na odprowadzenie
części dyspozycyjnego funduszu płac do rezerwy.

Ocenę wyników ekonomiczno-finansowych jednostek
ekonomicznych należy traktować jako wstępną ze

względu na to, że dla części jednostek inicjujących za-

twierdzano normatywy w trakcie bieżącego roku. Bar-
dziej miarodajna będzie ocena roczna.

W trakcie wdrażania kompleksowych zmian wystą-
piły również pęwne problemy i słabości. Należy do nich
brak umiejętności posługiwania się przez administra-

cję, zwłaszcza centralną mechanizmami finansowymi
dopłat i obciążeń, które mają na celu prawidłowe ste-

rowanie ruchem produkcji dodanej. Potrzebne jest
także opracowanie bardziej precyzyjnego systemu
kształtowania i kontroli cen.

Złożone problemy wynikają z koegzystencji pow-
szechnie obowiązujących zasad oraz mechanizmów eko-
nomiczno-finansowych stosowanych w jednostkach
inicjujących. Dotyczy to równoległego stosowania w

jednostkach podwójnych metod sprawozdawczości,
spraw związanych z limitowaniem zatrudnienia, (któ-
rego wielkość regulowana jest w jednostkach w spo-
sób systemowy) i kłopotów związanych z zastosowa-
niem tzw. współczynnika D (uzależnienie zakresu im-
portu od poziomu eksportu). Problemy te stara się roz-

wiązywać operatywnie zespół do spraw wdrożeń.

Liczne zagadnienia powstają w związku z kształto-
waniem się nowych relacji pomiędzy jednostkami ini-

cjującymi i resortami. Opracowania wymaga określe-
nie nowej roli resortów gospodarczych nie tylko w

stosunku do przedsiębiorstw, ale i w stosunku do in-

nych resortów, zwłaszcza resortów funkcjonalnych.
Zachęcające wyniki dopingują do kontynuowania prac

nad upowszechnianiem systemu. Obecnie komplekso-
wymi zmianami objętych jest 28 wielkich organizacji
gospodarczych, które wytwarzają około 20 proc. pro-
dukcji przemysłowej. W roku 1974 przewiduje się ob-
jęcie zmianami dalszych 25 wielkich organizacji, w tym
całość przedsiębiorstw resortu chemii. Łącznie w sy-
stemie będzie pracowała około jedna trzecia zatrudnio-
nych w przemyśle wytwarzająca około 40 proc. war-

tości produkcji. Opracowania wymaga dalszy przebieg
procesu upowszechniania.

Kontynuując ocenę i nadzór procesu wdrażania kom-
pleksowych zmian — informował tow. Józef Pińkow-
ski — zespół pracuje m. in. nad dalszymi wnioskami i

propozycjami rozwiązań w dziedzinie: 1) doskonalenia
sterującej roli planu centralnego, 2) doskonalenia syste-
mu cen, 3) unowocześnienia struktury organizacyjnej
przemysłu, 4) metod upowszechniania postępu technicz-
nego w dużych organizacjach gospodarczych, 5) zasto-
sowania informatyki w wielkich organizacjach gospo-
darczych, 6) określenia roli samorządu robotniczego w

tych organizacjach.

W SKALI CAŁEGO RESORTU

Tow. JERZY OLSZEWSKI przedstawił powody, dla
których aktyw resortu przemysłu chemicznego zmie-
rza do wprowadzenia zmian kompleksowych w skali
całego resortu. Zatrzymanie się na szczeblu przedsię-
biorstw oznaczałoby stanięcie w połowie drogi. JCtoś
musi więc wypróbować objęcie kompleksowymi zmia-
nami również szczebla resortu. Mimo bowiem specy-
fiki resortu chemii może to przynieść doświadczenia
mające walor ogólny.

Kompleksowe zmiany mają służyć realizacji podsta-
wowego celu resortu, którym jest chemizacja gospo-
darki narodowej, a więc zaopatrzenie kraju w pod-
stawowe surowce pochodzenia chemicznego i produk-
ty finalne. Środkiem do realizacji tego celu jest wła-
ściwe wykorzystanie majątku trwałego o wartości oko-
ło 149 mld złotych oraz efektywna polityka inwestycyj-
na. Metody skłaniające przedsiębiorstwa do prawidło-
wego wykorzystania majątku trwałego zawarte są w

mechanizmie finansowo-ekonomicznym, natomiast re-

sort będzie się koncentrował na sterowaniu polityką
inwestycyjną, odpowiednio do zadań wynikającyh z

kompleksowego programu chemizacji gospodarki naro-

dowej.
Dzięki jednolitym zasadom funkcjonowania jedno-

stek gospodarczych w całym resorcie będzie można
ujednolicić również sposób przekazywania celów i za-

dań w dół. Przewiduje się stosowanie tylko czterech
dyrektyw: dostawy na rynek wewnętrzny, eksport w

określeniu na obszary, limit importu inwestycyjnego
i biegowego oraz poziom inwestycji kredytowanych. Po-
zostałe elementy, to znaczy przede wszystkim udział
funduszu płac w przyroście produkcji dodanej, wiel-
kość funduszy własnych przedsiębiorstw oraz podział
zysku — określone są systemowo. Resort ma dodatko-
we możliwości ekonomicznego oddziaływania na przed-
siębiorstwa przy pomocy dotacji i obciążeń oraz spra-
wuje nad nimi ogólny nadzór i kontrolę.

Objęcie całego resortu kompleksowymi zmianami
wymaga zmian w organizacji centrali, które zmierza-
ją do utworzenia pięciu pionów funkcjonalnych (prob-
lemowych). Nie przewiduje się natomiast zmian orga-

nizacyjnych poza centralą. Zachowany więc zostanie
trójszczeblowy układ zarządzania: przedsiębiorstwo,
Zjednoczenie, resort.

Otwarte są natomiast nadal problemy związków ca-

łego układu ze światem zewnętrznym. Chodzi między
innymi o brak spójności między wieloletnimi norma-

tywami, stosowanymi w przedsiębiorstwach a roczny-
mi dyrektywami przekazywanymi dla resortu. Tow.
Jerzy Olszewski przedstawił ewentualność zastosowa-
nia odpowiedniej formuły produkcji dodanej, dosto-
sowanej do potrzeb oceny działalności, gospodarczej na

szczeblu resortu.

Zabierający głos w dyskusji szefowie jednostek ini-
cjujących poinformowali I Sekretarza KC PZPR
0 przewidywanych wynikach ekonomicznych za cały
rok 1973. Potwierdzają one w pełni rezultaty, tenden-
cje i relacje ekonomiczne uzyskane w ciągu trzech
kwartałów br.

DLA SIEBIE I DLA INNYCH

Dynamika produkcji jest z reguły wyższa, niż uzy-
skiwana w poprzednich warunkach, w tym zwłaszcza
dynamika produkcji na rynek wewnętrzny. Równocze-
śnie przedsiębiorstwa są same zainteresowane w za-

chowaniu właściwych relacji między dynamiką pro-
dukcji i dynamiką nakładów na jej uzyskanie, w

szczególności materiałowych oraz inwestycyjnych.
Miejsce dawnej tendencji do ukrywania rezerw na

etapie planowania zajęło dążenie do samodzielnego
napinania planów, przy równoczesnym operowaniu
dłuższym horyzontem w planowaniu ze względu na

stabilne, wieloletnie normatywy. Wzrosła elastyczność
działania i dążenie do innowacji, co wpływa na lepsze
dostosowywanie się do potrzeb odbiorców. Występuje
rosnąca aktywność ludzi i satysfakcja z własnej pracy.

Tow. STANISŁAW OPAŁKO — dyr. nacz. Zakładów
Azotowych w Tarnowie — podkreślił, że nastąpiło
przeobrażenie mentalności dyrekcji i załóg. System
jest pomyślany „z głową", zmusza do myślenia i dzia-
łania, do rozliczenia się przed sobą i przed społeczeń-
stwem co roku, ale i niezapominania o roku następ-
nym. Jest to system, który uczy i udowadnia, jak mo-

żna i należy pracować z pożytkiem dla siebie i dla spo-
łeczeństwa.

Tow. STANISŁAW PUŁAWSKI — dyr. nacz. Zjed-
noczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej „Pollena"
— mówił między innymi o tym, jak wprowadzenie
kompleksowych zmian zlikwidowało niekończące się
poprzednio dyskusje w sprawie minimalizacji zadań
planowych i maksymalizacji środków na ich wykona-
nie (w tym w szczególności funduszu płac). Przedsię-
biorstwa są zainteresowane w napinaniu planów, które
same przyjmują i w racjonalnym, zrelacjonowanym do
planu przyjmowaniu założeń w zakresie wydatkowania
środków. Powoduje to mechanizm ekonomiczny, likwi-
dując powszechną poprzednio metodę przetargu o plan
1 środki.

Wdrażanie kompleksowych zasad pociąga za sobą
naturalny proces oceny i samooceny kadr kierowni-

czych i prowadzi do zrozumiałych dla wszystkich zmian

kadrowych tam, gdzie nowe zadania przerastają umie-

jętności i kwalifikacje.
W jednostkach inicjujących nie można już myśleć

i działać ograniczając się do jednorocznego horyzontu
czasowego; na naradach dotyczących planu na rok 1974
wiele miejsca poświęcano problemom utrwalenia wy-
sokiej dynamiki w roku 1975.

Tow. ADAM BAZAN — dyr. nacz. Zjednoczenia
Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego „Petro-
chemia" — zwrócił uwagę na kształtujący się w jed-
nostkach inicjujących proces ciągłego, aktywnego pla-
nowania i ciągłej oceny osiągniętych i przewidywa-
nych rezultatów. Ma to miejsce nie tylko raz w roku
i nie tylko w ciągu roku, lecz w dłuższym ftóryzoricie
czasowym, określonym przez wieloletnie normatywy.

O wzroście odpowiedzialności za wyniki ekonomicz-
ne, ale i wzroście elastyczności systemu mówił tow.
JERZY HUK — dyr. nacz. Zjednoczenia Przemysłu Au-
tomatyki i Przyrządów Pomiarowych „Mera". System
pozwala operatywnie nadążać za przyspieszeniem roz-

woju w poszczególnych dziedzinach, a w szczególności
za skracaniem cykli inwestycyjnych i zmieniającymi

' się założeniami projektowymi. „Mera", mając zamknię-
ty portfel zamówień na rok 1974, może i musi już
obecnie uzgadniać z użytkownikami dostawy na rok
1975 i rok 1976.

System kredytowania inwestycji zachęca do maksy-
malnego wykorzystywania własnych funduszy i korzy-
stania z kredytów przede wszystkim na inwestycje
szybko rentujące, w dodatku nakierowane na oszczęd-
ności surowcowe, bo związane jest to z wpływem tych
oszczędności na tempo wzrostu produkcji dodanej —

mówił tow. ANDRZEJ KARBOWNICZEK, dyr. nacz.

Zakładów Przemysłu Cukierniczego w Warszawie.
O tym, jak rośnie nacisk przedsiębiorstw na nowe

technologie, nowe uruchomienia, na intensyfikację
stopnia przerobu, przesuwanie kadry inżynieryjno-te-
chnicznej do działów decydujących o rozwoju i postępie
technicznym — mówili tow. STANISŁAW OPAŁKO
i ADAM BAZAN. Źródło kreatywności i chłonności na

innowacje tkwi w mechanizmie ekonomicznym.
Zdaniem tow. TADEUSZA RYCZAJA — dyr. nacz.

Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu, pod-
stawową zaletą systemu jest poszukiwanie rezerw nie
w sile mięśni, ale w mądrzejszej, lepiej zorganizowanej
pracy. System oparty jest na wymierności efektów eko-

nomicznych i w tym sensie na zaufaniu; zachęca do

uzyskiwania lepszych wyników ekonomicznych, które
nie są wymuszane z zewnątrz, a leżą również w in-
teresie załóg.

W wypowiedziach podkreślano, że w nastroju załóg
dominuje aprobata, zadowolenie i.satysfakcja z samo-

finansowania wzrostu płac w wyniku lepszych efektów

własnej pracy.

Dzięki zainteresowaniu załóg — powiedział tow. AN-

DRZEJ JEDYNAK — dyr. nacz. Zjednoczenia Prze-

mysłu Lotniczego i Silnikowego „PZL" — zmianom
można było i trzeba było nadać rangę problemu spo-
łeczno-politycznego, co wiąże kierunek na efektywność,
na intensyfikację gospodarowania, z intensywnością
życia politycznego.

PROBLEMY I TRUDNOŚCI

Szefowie jednostek inicjujących podnieśli również
w dyskusji liczne problemy i trudności, z którymi
zetknęli się w pierwszym roku wdrażania komplek-
sowego systemu. Przedstawione uwagi i postulaty są
rozpatrywane przez Prezydium Komisji i inne zain-
teresowane instytucje, w celu podjęcia odpowiednich
wniosków. Znaczna ilość zgłoszonych uwag dotyczyła
stosunków jednostek inicjujących z przedsiębiorstwa-
mi i dziedzinami nie pracującymi według zasad kom-

pleksowego systemu, stosowania różnych kryteriów w

ocenie działalności, a także doprowadzania zasad sy-
stemu w głąb, do wydziałów i brygad.

Tow. ANDRZEJ JEDYNAK podkreślił, że możliwe

jest dalsze sięganie po rezerwy wzrostu produkcji
i efektywności, w tym również po rezerwy proste, jed-
nakże utrudnia to system połączeń z przedsiębiorstwa-

mi, które nie pracują w oparciu o zasady Jednostek

inicjujących. -

Liczne problemy łączą się z tym, że Jednostki ini-

cjujące, dążące do maksymalizacji zadań planowych
i optymalizacji wyników ekonomicznych, współpracu-
ją z kooperantami, którzy działają na zasadzie innych
kryteriów ekonomicznych. Dotyczy to w szczególności
jednostek obrotu towarowego, zaopatrzenia 1 zbyta
Proponowano albo przejmowanie przedsiębiorstw ko-

operujących przez jednostki inicjujące, albo przecho-
dzenie tych przedsiębiorstw na zasady zgodne z kom-

pleksowymi zmianami w systemie finansowo-ekono-

micznym.
Barierą dla ekspansji sprzeda ży dla jednostek Ini-

cjujących, w szczególności tych, które pracują już dzi-

siaj w warunkach rynku konsumenta, staje się system
obrotu towarowego. Obok więc zmian w systemie funk-

cjonowania handlu wewnętrznego rozważenia wymaga
problem bezpośredniego integrowania działalności pro-
dukcyjnej z działalnością handlową 1 marketingową na

rynku wewnętrznym (tow. STANISŁAW PUŁAWSKI).
Czynnikiem niepewnym, a niezależnym od jednostek

Inicjujących, jest problem zaopatrzenia w surowce, w

tym w surowce importowane, oraz trudności związane
z wywozem gotowej produkcji przez transport, które

zresztą są problemem ogólniejszym. Ogranicza to moż-
liwość ekspansji produkcyjnej i stwarza kłopoty jed-
nostkom inicjującym w roku 1974 (tow. ADAM BA-

ZAN). ,

Mówiono też o potrzebie pełnego przestrzegania za-

łożeń stabilności parametrów na okresy wieloletnie^
Chodzi więc o uwzględnianie stabilności normatywów
przez wszystkie szczeble nadzorujące 1 kontrolujące
(tow. ANDRZEJ JEDYNAK).

Powstają także rozbieżności między oceną łącznego
wyniku jednostek inicjujących i ocehą wyników po-
szczególnych przedsiębiorstw czy zakładów W układzie

terenowym. W ramach jednostek inicjiąjących, w dąże-
niu do optymalnych, łącznych wyników jednostki, róż-
nie kształtują się nakłady i wyniki w układzie tere-

nowym (tow. ADAM BAZAN).
Podkreślono również potrzebę przestrzegania przy

dokonywaniu ocen działalności jednostek inicjujących
kryterium łącznego wyniku, a nie odnoszenia poszcze-
gólnych części składowych tego wyniku do planu. Me-
chanizm ekonomiczny jednostek inicjujących zakłada
bowiem substytucję między poszczególnymi czynnika-
mi nakładów i maksymalizację efektu ekonomicznego
w stosunku do łącznej sumy nakładów. Pominięcie w

ocenie efektu substytucji łamie zasady mechanizmu

ekonomicznego jednostek inicjujących i dlatego ocena

wycinkowa nie stanowi prawidłowego kryterium ana-

lizy społeczno-ekonomicznej działalności jednostek.
Niezmiernie ważnym problemem prawidłowego

wdrażania kompleksowych zmian jest doprowadzenie
ich w sposób konkretny do wydziałów brygad 1 posz-
czególnych pracowników, tak, aby było w pełni zro-

zumiałe czego się od nich oczekuje, jakich efektów

ekonomiczńo-produkcyjnych. Mówił o tym tow. TA-
DEUSZ RYCZAJ. Wymaga to daleko idącego pogłę-
bienia i ukonkretnienia metod rozrachunku gospodar-

, czego w wydziałach 4 brygadach roboczych. Problem
ten dotyczy w szczególności gospodarki materiałowej,
która w większym stopniu niż gospodarka inwestycyj-
na uzależniona jest od działalności każdego pracow-
nika. Opracowanie w każdej jednostce inicjującej me-

tod rozrachunku, który ułatwi zrozumienie w każdym
wydziale, brygadzie i każdemu pracownikowi, czego się
od niego żąda — jest jednym z podstawowych wa-

runków społecznego powodzenia i upowszechniania
zasad jednostek inicjujących.

METODY UPOWSZECHNIANIA

Nawiązując do wypowiedzi w dyskusji, tow. JÓZEF
PAJESTKA stwierdził, że trzeba rozszerzyć ideologicz-
ną interpretację przeprowadzanych zmian. Dotychczas
akcentowało się przede wszystkim ich wpływ na po-
prawę efektywności. Jest to ważne, ale jeszcze bardziej
istotny jest fakt, że ludziom lepiej się pracuje w wa-

runkach nowego systemu, lepiej się w nim czują i mają
możliwość zaspokajania istotnej potrzeby społecznej,
którą jest poczucie zadowolenia z twórczego działa-
nia. Również więc z tych względów należy intensyw-
nie kontynuować i upowszechniać działanie jednostek
inicjujących, kierując główne uderzenie na przemysły
produkujące dobra konsumpcyjne. Wiąże się to z po-
trzebą upowszechniania socjalistycznego marketingu,
aktywnego organizowania rynku i wpływania na kon-
sumenta.

Dotychczasowe rezultaty potwierdzają w praktyce
prawidłowość przyjętych rozwiązań, ale chodzi o więk-
szą aktywność organów nadrzędnych w posługiwaniu

się tymi rozwiązaniami. W jednostkach inicjują-
cych można zauważyć lepsze zrozumienie komplekso-
wych zmian niż w wielu resortach. Jeżeli będziemy
bardziej aktywni, można będzie iść ze zmianami zna-

cznie śmielej, co odpowiada potrzebom społecznym,
dążeniom dynamicznych ludzi w naszym aparacie go-
spodarczym.

Tow. ZBIGNIEW MADEJ omówił działalność Wy-
działu Ekonomicznego, związaną z udziałem tereno-

wych organizacji partyjnych we wdrażaniu komplek-
sowych zasad. Podkreślił dobrą znajomość stosowa-

nych mechanizmów finansowo-ekonomicznych w apa-
racie partyjnym. Istnienie dwóch układów w gospodar-
ce nastręcza pewne problemy również w działalności

organizacji i instancji partyjnych. Sprawy te wyma-
gają dyskusji i rozwiązań. Tak np. w układzie tereno-

wym, a zresztą nie tylko w tym układzie, istotna jest
nie tylko ogólna efektywność ekonomiczna i dynamika
dochodów jednostek inicjujących ale również przyrost
fizycznej wielkości produkcji z punktu widzenia rów-

nowagi rynkowej.

Druga kwestia wiąże się z tym, że organizacje par-
tyjne działają na zasadzie terytorialnej, a w odniesie-
niu do jednostek inicjujących istnieje potrzeba analiz
ocen i konsultacji politycznych również w układzie

pionowym. Dotyczy to m. in. także funkcjonowania sa-

morządu robotniczego. Nie ma formalnych przeszkód
zapraszania przedstawicieli KSR-ów na przykład przez
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zjednoczenie,. które jest jednostką inicjującą — ale

stoimy przed potrzebą rozważenia -rozwiązań instytu-
cjonalnych.

W związku z upowszechnianiem jednostek inicjują-
cych rośnie potrzeba szkolenia oraz edukacji ekonomi-

cznej społeczeństwa. Nie chodzi tu o techniczne

szczegóły, ale o szerokie zrozumienie istoty nowych
zasad. Wzmocnieniu ulec powinna w związku z tym
"działalność prasy jako ważnego instrumentu społecz-
nej edukacji ekonomicznej.

-

' Tow. STANISŁAW KUZlRSKI poinformował, że

•Główny Urząd Statystyczny ustalił w porozumieniu
•z Komisją Planowania znaczne ograniczenie zakresu

•podwójnej sprawozdawczości w roku 1974. Dla uzyska-
nia zbiorczych ocen niezbędne jest jednakże zachowa-

•nie. podwójnego układu statystycznego przede wszyst-
kim ^w zakresie produkcji sprzedanej oraz funduszu

.płac. Przedstawił również kierunki prac zespołu do
: spraw polityki efektywnego spożytkowania zasobów

materialnych. Postęp w gospodarce materiałowej nie

jest dostateczny, a przyczyny są podobne to tych, któ-
.re hamują postęp techniczny. Dodatkowym czynnikiem
jest rozproszenie wydobycia, wykorzystania i przetwa-
rzania surowców między różne resorty. Dotyczy to

.również organizacji prac naukowo-badawczych.

Tow. ZDZISŁAW KACZMAREK podkreślił zmiany
"zachodzące w postawie środowiska naukowego, ale na-

dal niedostateczny postęp w faktycznym wykorzysta-
niu potencjału kadrowego nauki polskiej na rzecz roz-

woju społeczno-gospodarczego kraju. Zespół do spraw
efektywnego wykorzystania nauki w procesie rozwoju
(gospodarczego koncentruje się więc na rozwiązaniach

JEDNOSTKI INICJUJĄCE

KOMPLEKSOWO

KONKRETNIE

STOPNIOWO

systemowych, które mają służyć podniesieniu efektyw-
ności prac naukowych, na problemach organizacji za-

plecza badawczego WOG i analizie chłonności na in-

nowacje techniczne.

Na zakończenie spotkania zabrał głos I Sekretarz
KC PZPR tow. EDWARD GIEREK. Podziękował ser-

decznie w imieniu Biura Politycznego i Rządu Prezy-
dium komisji i całej komisji za całokształt wykonanej
dotychczas pracy. Wyraził równocześnie przekonanie,
że z nie mniejszą aktywnością praca komisji będzie
kontynuowana.

Wyniki działalności w dziedzinie unowocześnienia

systemu kierowania państwem i gospodarką są nie-

porównywalnie lepsze od rezultatów uzyskiwanych w

przeszłości 1 to jest dla kierownictwa partii decydują-
ce, przy pełnej świadomości występujących problemów
i kłopotów.

I Sekretarz KC PZPR podkreślił, że wytyczone
przez I Krajową Konferencję PZPR kierunki dalszego
dynamicznego rozwoju naszego kraju stwarzają po-
trzebę ciągłej aktywizacji społecznych i gospodarczych
czynników tego rozwoju — wymagają uruchomienia
coraz bardziej złożonych rezerw tkwiących w naszej
gospodarce. Należy do nich właśnie doskonalenie sy-
stemu funkcjonowania gospodarki. Proces ten — pod-
kreślił tow. Edward Gierek — jest procesem ciągłym,

ehodzl bowiem o to, aby system kierowania odpowia-
dał coraz Wyższemu poziomowi rozwoju społeczno-go-
spodarczego naszego kraju, by ułatwił ten rozwój.

Wyniki zmian zastosowanych przez Jednostki Inicju-
jące są dobre, założone cele osiągamy. Komisja nie po-
winna osłabiać tempa prac, działając rozważnie 1 kon-
kretnie. Na obecnym etapie należy dotychczasowe do-
świadczenia osiągnięte przez Jednostki Inicjujące roz-

ciągnąć przede wszystkim na te przemysły, które pro-
dukują na potrzeby rynku, a więc głównie na prze-
mysł rolno-spożywczy 1 lekki. Im szybciej bowiem do

pracy przedsiębiorstw tych przemysłów wprowadzimy
nowy system ekonomlczno-flnansowy, tym szybszy bę-
dzie wzrost produkcji na rynek.

Następnie tow. Edward Gierek podkreślił koniecz-
ność intensywniejszego szkolenia aktywu partyjnego
I gospodarczego, tak, aby mógł on w sposób bardziej
precyzyjny przekazywać załogom podstawowe cele

1 korzyści płynące dla nich ze stosowania zmian eko-

nomiczno-finansowych.

Fakt, że ludzie chcą tych zmian — powiedział na

zakończenie I Sekretarz KC PZPR — pozwoli łatwiej
przezwyciężać kłopoty, jakie silą rzeczy istnieć muszą
przy ich wprowadzaniu, a które wynikają przecież
z dynamicznego wzrostu naszej gospodarki. Trzeba
nadal utrzymywać taki klimat, aby załogi w dokony-
wanych zmianach widziały zarówno interes ogólno-
krajowy, jak 1 swój własny.

Edward Gierek zapewnił członków komisji, że za-

równo centralne władze partyjne, jak i Rząd udzielać

będą działalności komisji maksymalnej pomocy.

Relację opracował:
JAN GŁÓWCZYK

TWORZENIE DYSPOZYCYJNEGO FUNDUSZU PŁAC

PODZIAŁ DYSPOZYCYJNEGO FUNDUSZU PŁAC

TWORZENIE I PODZIAŁ ZYSKU

Większość jednostek inicjujących
funkcjonuje już od prawie ro-

ku. Dokonana ocena ich pracy
w okresie pierwszych dziewięciu
miesięcy br. jest pozytywna. Działa-
nie nowego systemu przyczyniło się
bowiem zarówno do szybkiego zwięk-
szenia rozmiarów produkcji, jak i do
znacznego podniesienia efektywno-
ści gospodarowania.

Dostępne dane analityczne za dzie-
więć miesięcy dotyczą 23 zjednoczeń
przemysłowych obejmujących swym
zasięgiem 15,4 proc. zatrudnionych w

przemyśle i 19,7 proc. produkcji
przemysłowej.

Tempo wzrostu produkcji sprze-
danej w trzech kwartałach br. w

porównaniu z analogicznym okresem
1972 roku wyniosło 15,9 proc., pod-
czas gdy w całym przemyśle — 12,2
proc.

W jednostkach inicjujących sku-
pionych w przemysłach produkują-
cych dla potrzeb rynkowych wyniki
były jeszcze lepsze. Tempo wzrostu

produkcji sprzedanej na cele rynko-
we w ciągu pierwszych dziewięciu
miesięcy br. wyniosło 18,2 proc.,
podczas gdy w całym przemyśle wy-
twarzającym towary rynkowe przy-
rost ten ukształtował się na poziomie
12,4 proc.

W organizacjach inicjujących
zgrupowanych w przemyśle ma-

szynowym, tempo produkcji sprze-
danej wyniosło 18,8 proc. (w ca-

łym resorcie — 16,4 proc.), w

chemicznym — 12,3 proc. ( w całym
resorcie — 12,3 proc.), w budowni-
ctwie i przemyśle materiałów budo-
wlanych — 17,7 proc. (16,0 proc.) w

przemyśle spożywczym — 19,0 proc.
(10,7 proc.), w leśnictwie i przemy-
śle drzewnym — 18,6 proc. (9,7
proc.) .

Eksport wzrósł o 17,9 proc. Naj-
wyższe wskaźniki uzyskały „UNI-
TRA" (wzrost o 50 proc.), Kombinat
Przemysłu Narzędziowego (wzrost
o49proc.)iZMB„ZREMB"(o39
proc.).

Produkcja dodana w stosunku do
wyznaczonej bazy wzrosła o 24,8
proc. Wydajność pracy na jednego
zatrudnionego wzrosła o 10,8 proc.
podczas gdy w całym przemyśle
o 8,5 proc. Udział wydajności w

przemyśle produkcji dodanej kształ-
tuje się średnio około 80 proc. i waha
się od 52 proc. do 95 proc.

W bieżącym roku nowe zasady
planowania i zarządzania zo-

stały wprowadzone w 29 du-
żych organizacjach gospodarczych.
Rozpoczęły one pracę jako jednostki
inicjujące w różnych terminach,
większość w pierwszej połowie 1973
roku.

Pod koniec br. do jednostek ini-

cjujących zaliczano:

W MINISTERSTWIE PRZEMY-

SŁU CHEMICZNEGO (10 organiza-
cji):
0 Zjednoczenie Przemysłu Farma-

ceutycznego „POLFA"
0 Zjednoczenie Przemysłu Chemii

Gospodarczej „POLLENA"
0 Zjednoczenie Przemysłu Rafi-

neryjnego i Petrochemicznego
„PETROCHEMIA"

0 Zjednoczenie Przemysłu Farb i
Lakierów „POLIFARB"

9 Zjednoczenie Przemysłu Włókien
Chemicznych „CHEMITEX"

0 Zjednoczenie Przemysłu Gumo-
wego „STOMIL"

0 Zjednoczenie Przemysłu Two-

rzyw Sztucznych „ERG"
0 Zjednoczenie Kopalnictwa Su-

rowców Chemicznych „KOPAL-
CHEM"

9 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-
Handlowe „POCH"

0 Centrala Imp.-Exp.
„CIECH"

Chemikalii

PO

DZIEWIĘCIU

MIESIĄCACH

Wysoki wzrost produkcji dodanej
osiągnęła „PETROCHEMIA" — o 40
proc. przy wzroście wydajności pracy
o 33 proc. i przy udziale wydajności
pracy w przyroście produkcji — 87
proc. W Zjednoczeniu Przemysłu
Stolarki Budowlanej produkcja do-
dana powiększyła się o 32 proc.,
a wydajność pracy — o 14,5 proc.
Udział wydajności pracy w przyro-
ście produkcji wyniósł 52,5 proc.
Kombinat Przemysłu Narzędziowego
uzyskał wzrost produkcji dodanej
o 31,5 proc., a wydajność pracy —

o 24,6 proc. Udział wydajności pracy
w przyroście produkcji ukształtował
się na poziomie przeszło 82 proc.

Tendencja wzrostu znaczenia .czyn-
ników intensywnych zaznaczyła się
nie tylko we wzroście wydajności
pracy, ale także w obniżce kosztów
własnych, a zwłaszcza kosztów ma-

teriałowych. W czternastu jedno-
stkach udział kosztów własnych w

produkcji sprzedaży był niższy niż w

ub. roku. I tak np. w „KOPAL-
CHEM" o 8,3 proc., w Kombinacie
Przemysłu Narzędziowego — o 5,7
proc., w „URSUSIE" — o 4,5 proc.
w Zjednoczeniu Przemysłu Szklar-
skiego i Ceramicznego — o 4,6 proc.,
w „PZL" — o 3,4 proc. W pozostałych
dziewięciu organizacjach udział ko-
sztów był nieco wyższy, ale we wszy-
stkich — niższy niż planowano na

r.ok bieżący.
W prawie wszystkich jednostkach

polepszyło się gospodarowanie zapa-
sami. Np. w Zjednoczeniu. Morskich
Stoczni Remontowych '— wielkość
zapasów na 1000 zł wartości produk-
cji sprzedanej zmniejszyła się o 56 zł,
w Zjednoczeniu Przemysłu Meblar-
skiego — o 61 zł, w „MERZE" —

o62zł,w „UNITRZE"—o66zł,
w Zjednoczeniu Przemysłu Stolar-
ki Budowlanej — o 75 .zł, w „PZL". —

o 84 zł, w Kombinacie Przemysłu Na-

ILE ICH

MAMY 4

W MINISTERSTWIE PRZEMY-
SŁU MASZYNOWEGO (7 organiza-
cji):
0 Zjednoczenie Przemysłu Lotni-

czego i Silnikowego „PZL"
0 Zjednoczenie Przemysłu Maszyn

i Aparatów Elektrycznych „EMA"
0 Zjednoczenie Przemysłu Elektro-

nicznego „UNITRA"
0 ZP Automatyki i Aparatury Po-

miarowej „MERA"
0 Kombinat Techniki Świetlnej

„POŁAM"
0 Kombinat Przemysłu Narzędzio-

wego
0 Zrzeszenie Przemysłu Ciągniko-

wego „URSUS"

W MINISTERSTWIE PRZEMY-
SŁU SPOŻYWCZEGO - I SKUPU
(2 organizacje):
• ZP Spirytusowego „POLMOS"
0 ZP Cukierniczego

W MINISTERSTWIE LEŚ-
NICTWA I PRZEMYSŁU DRZEW-
NEGO (1 organizacja):
0 ZP Meblarskiego

rzędziowego — o 96 zł, w „KOPAL-
CHEM" — o 119 zł.

W jednostkach inicjujących za-

trudnienie wzrosło o 5,3 proc. i było
wyższe od uzyskanego w całym prze-
myśle (3,5 proc.) . Jest to zrozumiałe,
gdy się zważy, że produkcja była
większa od średniej w całym prze-
myśle o 3,7 punkta, a wzrost wy-
dajności pracy — na jednego zatru-

dnionego — o 2,3 punkta. Ten wzrost
zatrudnienia jest uzasadniony także
innymi efektami ekonomicznymi,
a przede wszystkim zmianami pozio-
mu kosztów i obniżeniem stanu za-

pasów. Trzeba także dodać, że w bie-
żącym roku w wielu jednostkach
inicjujących oddano do użytku sze-

reg nowych inwestycji. Przyrost
przeciętnego zatrudnienia wahał się
od 2,3 proc. do 15,1 proc.

W ponad połowie jednostek inic-
jujących wzrost przeciętnej płacy
jest niższy niż średnio w przemyśle.
Wzrost przeciętnej płacy miesięcz-
nej netto na jednego zatrudnionego
wahał się w granicach 1,7 proc. do
13,7 proc. W nielicznych tylko orga-
nizacjach tempo wzrostu przecię-
tnej płacy wyprzedza dynamikę wy-
dajności pracy.

Natomiast dynamika wydajności
pracy liczoną produkcją dodaną, na

jednego zatrudnionego znacznie wy-
przedza dynamikę średniej płacy.
Przyrost wydajności pracy na jedne-
go zatrudnionego, mierzony produk-
cją dodaną, wahał się w granicach
8,1 proc. do 32,9 proc. Stopień opła-
cania wydajności pracy wzrostem

średniej płacy wahał się od 0,12 do
0,89.

Jeśli chodzi o dyspozycyjny fun-
dusz płac, to jednostki inicjujące
gospodarują nim rozważnie, z dużą
ostrożnością. We wszystkich, z wy-
jątkiem „UNITRY", utworzono re-

zerwy funduszu płac zarówno w cen-

trali, jak i w przedsiębiorstwach.
Coraz bardziej odczuwalne są

tendencje do sięgania po rezerwy
bardziej złożone. Zaczyna się zary-
sowywać dążenie do poszukiwania
możliwości powiększenia produkcji
dodanej, a więc i zarobków, w po-
prawie organizacji pracy, wykorzy-
stania majątku produkcyjnego, jako-
ści produkcji i nowoczesności produ-
kowanych wyrobów i świadczonych
usług. (Ks)

W MINISTERSTWIE PRZEMY-
SŁU CIĘŻKIEGO (I organizacja):

0 Kombinat Górniczo-Hutniczy
Miedzi „LUBIN"

W MINISTERSTWIE BUDOW-
NICTWA I PRZEMYSŁU MATE-
RIAŁÓW BUDOWLANYCH (6 or-

ganizacji):

0 ZP Szklarskiego i Ceramicznego
0 ZP Wapienniczego i Gipsowego
0 ZP Stolarki Budowlanej
0 Z. Przeds. Robót Elektrycznych

„ELEKTROMONTAŻ"
0 Z. Mechanizacji Budownictwa

„ZREMB"
0 Przedsiębiorstwa Transportowo-

Sprzętowe Budownictwa
„TRANSBUD"

W MINISTERSTWIE
(1 organizacja):

ŻEGLUGI

0 Zjednoczenie Morskich Stoczni
Remontowych

W MINISTERSTWIE HANDLU
ZAGRANICZNEGO (1 organizacja):

0 PHZ „POLIMEX-CEKOP"

Nowe zasady planowania i zarzą-
dzania obowiązywały również w

przedsiębiorstwach handlu detalicz-

nego i w przedsiębiorstwach pod-
ległych MINISTERSTWU HANDLU

WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
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U na&temat to nowy i aktualny. Z dniem 1 stycznia
wchodzi w życie ustawa regulująca na zupełnie no-

wych zasadach formowanie funduszu socjalnego w

zakładach pracy. Na Węgrzech obecny system zakła-

dowej polityki socjalnej funkcjonuje od roku 196*
Rozmł się on zasadniczo od systemu, który obowią,
zywał w Polsce do końca 1973 roku. Różni się też od

tego który wprowadzamy, ale ma z nim parę cech

wspólnych. Z tego powodu wydaje się, że pobieżne
zapoznanie się z tym systemem powinno być właśnie
teraz ciekawe dla polskiego czytelnika.

— Przede wszystkim chodzi o to
— mowi pani GATI GYORGYNE
kierownik Wydziału Pracy Fabryki
Urządzeń Telekomunikacyjnych w

Budapeszcie —.co rozumiemy przez
działalność finansowaną z funduszu
socjalnegb w zakładzie pracy, bo w

tym względzie, przy licznych podo-
bieństwach, istnieją pewne różnice
między Polską i Węgrami. A więc,
u nas obejmuje ona żywienie przy-
zakładowe (z wyjątkiem posiłków
regeneracyjnych i mleka tam, gdzie
to jest konieczne). Poza tym pokry-
wamy z tego funduszu koszty opieki
nad dziećmi pracowników, wypoczy-
nek dorosłych i dzieci, działalność
kulturalną, a więc to, co i u was

płatne ma być z tego funduszu.

— A sprawy BHP 1 ochrony zdro-
wia?

— To już obpiąża koszty przedsię.
biorstwa, a zajmuje się tym wy-
dział BHP. Zadania z tej dziedziny
obejmują, również bezpośrednie za-

plecze socjalne miejsca pracy, a

więc: łaźnie, szatnie, pokoje śniada-
niowe. W te koszty wlicza się też
posiłki regeneracyjne, napoje. Zre-
sztą nie wychodzi się tu od kosztów,
ale od zadań rzeczowych. Są pań-
stwowe normy, które mówią, gdzie
i jakie ma być to zaplecze, co się
przy jakiej pracy należy. Bez tych
urządzeń nie zostaje przyjęta żadna
inwestycja, a w zakładach, gdzie ich

nie było, należało je zrobić. Oczy-
wiście, w naszym systemie, w któ-
rym płace zależne są od zysku przed-
siębiorstwa, pracownikom nie są
obojętne koszty obciążające produk-
cję. Ale właśnie dlatego, aby uniknąć
jakichkolwiek nacisków zmierzają-
cych do tego rodzaju oszczędności,
ustawa reguluje to w sposób bez-
względny.

— Miało być jeszcze o ochronie
zdrowia...

— Tu sytuacja wygląda nieco ina-
czej. Nie mamy swojej zakładowej
służby zdrowia, chociaż mamy na

terenie zakładu własne przychodnie.
Wybudowaliśmy gmach, zakupiliśmy
wyposażenie i pokrywamy koszty
eksploatacyjne i amortyzację. Ale
personel znajduje się na etatach wy-
działu zdrowia, nie naszych. Lekarz
nie jest pracownikiem zakładu, nie
obowiązuje go nasza dyscyplina, nie
oczekuje od nas premii. Jednolity
krajowy system służby zsdrowia za-

pewnia jej pracownikom sporą do-
zę niezależności.

— Wróćmy więc może do fundu-
szu socjalnego przedsiębiorstw.

— Składa się on jak wszędzie na

Węgrzech z dwóch części: nierucho-
mej i ruchomej. Ta pierwsza, to tak
zwana R fix, niezmienna od roku
1968. Powstała w ten sposób, że pod-
sumowano wydatki socjalne (a więc
żywienie, wypoczynek, kultura, dżie-

R FIX, CZYLI
WĘGRZY RADZĄ SOBIE
Z FUNDUSZEM
SOCJALNYM
ERNEST SKALSKI

ci) na rok 1967 i przyjęto je jalćo
podstawę na rok następny. U nas

wyniosła ta suma 5,3 miliona forin-
tów. Sumę tę odlicza się z podatku
odprowadzanego do skarbu państwa,
można więc powiedzieć, że jest to
stała dotacja państwowa. Jej wyso-
kość jest niezmienna i nie zależy
od wyników zakładu. Faktycznie wy-
dajemy na cele socjalne w tym ro-

ku 6,25 miliona. Przy ośmiotysięcz-
nej załodze daje to rocznie ponad
750 forintów na jednego zatrudnio-
nego. Nie jest to wiele, ale przy
umiejętnym gospodarowaniu można
za to sporo osiągnąć.

— Skąd pochodzi dopłata do R
fix?

— Z funduszu zakładowego. Jest
ona przewidziana w umowie zbioro-
wej zakładów, zawieranej przez
związki zawodowe i dyrekcję. Umor
wę zawiera się na pięć lat, z tym że
co roku ustala się sprawy szczegó-
łowe, przeprowadza pewną modyfi-
kację. Co roku też ustala się wyso-
kość dopłat do funduszu socjalnego.
Trzeba przy tym uwzględniać bardzo
wiele czynników. A więc przede
wszystkim jaki fundusz udało się
nam wygospodarować, czym w ogóle
dysponujemy. Potem należy p-
względnić poszczególne . potrzeby.
Z tego funduszu na Węgrzech czerpie
się na podniesienie płac w następ-
nym roku, a ostatnio prowadzi się

dość powszechnie politykę podnosze-
nia niższych płac, więc wydatki są
spore. Z tych samych pieniędzy mu-

simy wygospodarować środki na

bodźce dla współzawodnictwa, na

nagrody dla przodowników i racjo-
nalizatorów, na trzynastą pensję
i wreszcie — na cele socjalne, które
występują w dość mocnej konkuren-
cji.

— Z tym, łe podstawowe wydatki
socjalne n upewnione przez to R
tlx...

— Właśnie temu celowi ono służy.
Dopłaty rosną powoli i uwzględnia-
ją głównie ruch cen. Zatrudnienie
prawie nie rośnie, Jest to zresztą
na Węgrzech powszechne zjawisko
— więc ilość zainteresowanych fun-
duszem socjalnym nie zwiększa się.
Dzieci też nie przybywa zbyt wiele.
Stan jaki jest wydaje się odpowia-
dać załodze, która nie chce dokła-
dać do rozszerzania zakresu świad-
czeń socjalnych, ale nie dopuszcza
też do ich pogorszenia.

•— Czy w konkurencji: gotówka —

świadczenia sawsse wygrywa ta

pierwsza?
— Tego nie można powiedzieć. Nie

ma tu żadnej tendencji generalnej,
a konkretne stanowisko zależy od
interesów poszczególnych grup pra- •

cowników. Inaczej zupełnie na wy-
datki na przeszkolenie patrzy matka

dwojga dzieci, a inaczej — kawaler.
Ale z kolei kawaler bardziej od czło-
wieka rodzinnego zainteresowany
jest w działalności stołówki przyza-
kładowej. Czasami przeprowadzamy
ankiety, żeby zapoznać się ze zda-
niem załogi. W sprawie obiadów 52
procent wypowiedziało się za zacho-
waniem dopłat. Stołownik płaci 5,30,
my dopłacamy 3,61 forinta. Zachowa- '

liśmy Je więc, choć prawie połowa
pytanych .wypowiedziała się przeciw
dopłacaniu do obiadów, których oni
nie jedzą.

— W miarę upływu lat stała część
funduszu socjalnego, to R flx bę-
dzie malało w stosunku do części ru-

chomej, uchwalanej drogą porozu-
mienia: załoga-dyrekcja. Czy ile
groil to niebezpieczeństwem, że ilo-
raz większa część polityki socjalnej
stanie się zależna od sprzecznych in-
teresów i nacisków?

— Nie jest powiedziane, że R fix
nigdy nie ulegnie zmianie. Wiadorąo,
że po roku 1975 nastąpią pewne
zmiany w naszym modelu ekonomi-
cznym, którego istotną częścią jest
polityka socjalna. Zasady pozostaną
te same, ale proporcje mogą się
zmienić. Nie mamy ieszcze patowych
rozwiązań, ale istnieje wyraźna ten-

dencja, aby raczej separować poli-
tykę socjalną od wyników produk-
cji. Te wyniki będą stymulowane
przez system płac, natomiast działal-
ność socjalna byłaby bardziej przy-
stosowana do potrzeb.

— jaki procent funduszu plac sta-
nowi obecnie fundusz socjalny?

— W naszym zakładzie 3 procent,
nieco wyżej niż wynosi średnia w

przemyśle (2—3 proc.), ale w na-

szym systemie nie ma bezpośrednie-
go związku między tymi funduszami.
Ich stosunek jest raczej przypadko-
wy. Być może ulegnie to jakimś
zmianom, gdy trzeba będzie oprzeć
fundusz socjalny o jakiś czynnik yr
miarę stabilny i w miarę elastycz-
ny, nie obciążając przy tym docho-
dów osobistych.

— Czy Istnieje tendencja do roz-

szerzania : działalności socjalnej za-

kładów pracy?
— Raczej nie. To zależy jednak od

warunków konkretnego zakładu.
Nasz znajduje się w Budapeszcie,

gdzie istnieją duże możliwości ko-
rzystania z ogólnodostępnych usług,
z obiektów kulturalnych itp. Zapew-
ne inaczej będzie to wyglądało gdzieś
na prowincji, w dużym zakładzie
i małym miasteczku. Sądzi się jed-
nak, że w latach osiemdziesiątych
różne funkcje socjalne będą odcho-
dziły od zakładów pracy, Rozwój
bazy turystycznej, sieci gastronomi-!
Cznej i handlowej, ośrodków kultu-
ry, obiektów wychowawczych' dla
dzieci wraz ze wzrostem zamożności
społeczeństwa powinien umożliwić
ten proces. Dla. zainteresowanych bę-
dzie to stanowiło rozszerzenie możli-
wości wyboru.

— Czy na Tazle Jednak wasz zakład
wywiązuje się ze swoich zadań so-

cjalnych?
— Tak, ale wyraża się to głów-

nie w opłacaniu świadczeń na rzecz

naszych pracowników. Gdzie tylko
możemy uniknąć dodatkowych wy-
siłków organizacyjnych, a zastąpić je
pieniędzmi — tam korzystamy z tej
możliwości. Nie mamy na przykład
żłobka, lecz korzystamy z gościny
sąsiedniej fabryki tekstylnej, która
nie licząc się z perspektywą demo-
graficzną zbudowała żłobek zbyt
wielki. Płacimy pełne koszty utrzy-
mania naszych dzieci i to wszystko.
Przedszkole zbudowały i prowadzą
władze oświatowe dzielnicy, co było
ich obowiązkiem. Mamy z nimi umo-

wę w sprawie przyjęcia określonej
ilości dzieci naszych pracowników,
do których dopłacamy pewne sumy
z naszego funduszu. Nie mamy wła-
snych ośrodków wypoczynkowych.
Prowadzą je związki zawodowe, a

nasz zakład ma zagwarantowaną
ilość miejsc w różnych częściach
kraju i dofinansowuje tam pobyt
swych pracowników.

— A stołówka?
— Stołówka to nasza inwestycja,

ale prowadzi ją przedsiębiorstwo ga-
stronomiczne i jemu właśnie dopła-
camy owe 3,61 do każdego obiadu.
Przedsiębiorstwo to musi mieć swój
zarobek, ale nas to kosztuje taniej,
niż gdybyśmy w sposób półamator-
ski. na własną rękę chcieli to robić
sami. Oni się specjalizują w gula-
szu, my — w telefonach. I nasze za-

danie polega na tym, aby zarobić na

te Obiady.

Z WĘGIER

REGULATORY
IVAN WIESEŁ

Właściwością węgierskiego sy-
stemu zarządzania gospodarką
jest to, że zadania planu go-

spodarczego realizuje on na ogół za

pośrednictwem regulatorów ekono-
micznych. Między planowaniem go-
spodarczym, a systemem regulato-
rów istnieją wielostronne i zło-
żone powiązania. Regulatory na-

leży stosować tak, aby zapewniły
realizację zawartych w planie go-
spodarczym głównych celów rozwo-

jowych i proporcji.

Z kolei system regulatorów stawia
także pewne wytnagania wobec sa-

mego planu. I tak: narodowy plan
gospodarczy powinien zawierać je-
dynie najważniejsze cele i propor-
cje rozwojowe i w niewielkiej mierze
określać poszczególne zadania. Od -

stępstwa od tej ogólnej zasady po-

winny zdarzać się jedynie wtedy,
gdy trzeba zapewnić rezerwy, które

umożliwiają wyrównywanie napięć
na rynku i eliminowanie deformują-
cego wpływu nieoczekiwanych zja-
wisk, występujących w toku rozwo-

ju gospodarczego^— tak by nie do-

puścić do spięć w narodowym pla-
nie gospodarczym.

Równocześnie gospodarka narodo-
wa stawia analogiczne wymagania
regulatorom ekonomicznym. Kładzie

się dalszy nacisk na ich spoistość,
rozumianą dwojako. Po pierwsze —

regulatory powinny być zharmonizo-
wane z planem, po drugie — powin-
ny sobie wzajemnie odpowiadać.

Pośredni styl zarządzania stawia
niewątpliwie kierownictwo central-
ne i przedsiębiorstwa przed złożonym
zadaniem. Bezpośrednie, dyrektyw-
ne planowanie zazwyczaj uwalniało
przedsiębiorstwa od samodzielnego
działania i od ryzyka podejmowania
decyzji. Z uwagi na to ważnym wa-

runkiem, jakiego należy oczekiwać
od systemu regulatorów, jest to, by
był on prosty i zawierał stosunkowo
niewiele elementów.

DOŚWIADCZENIA

Węgierski system zarządzania go-
spodarką, a w jego ramach system
regulatorów, funkcjonuje już ponad
pięć lat. Okres ten wydaje się do-
statecznie długi, by po podsumowar
niu doświadczeń opracować wnioski
co do dalszego rozwoju.

W kwietniu 1971 r. komisja KC
WSPR d/s polityki gospodarczej. po-

wołała grupy robocze z zadaniem do-
konania oceny doświadczeń, uzyska-
nych w : toku obecnej praktyki w

dziedzinie zarządzania gospodarcze-
go oraz przedstawienia propozycji co

do dalszego procesu doskonalenia
systemu. W pracy grup roboczych
wzięło udział kilkuset fachowców
gospodarczych, teoretyków oraz

działaczy społecznych. Stwierdzili
oni, że system zarządzania- gospodarz.
czego 7 jego mechanizm ' regulujący
w całości odpowiadaja < zadaniom
i celom, jakie w 1966 r. nakreśliła
decyzja KC WSPR.

Planowanie stało się bardziej ce-

lowe, potrafiło koncentrować się na

Słusznych i generalnych proporcjach»
zaś dzięki regulatorom rozwinęła się
atmosfera sprzyjająca realizacji pla-
nu. Tempo wzrostu gospodarczego
było zgodne z planem i równomier-
ne. Szybki był rozwój przemysłu
i znacznemu przyspieszeniu uległ
rozwój rolnictwa. Równowaga go-
spodarcza, zarówno w płaszczyźnie
krajowej, jak i zewnętrznej, kształ-
towała się w zasadzie pomyślnie.
Wzrost stopy życiowej był równo-
mierny, jakkolwiek w 1972 r. uległ
pewnemu zwolnieniu.

Od czasu wprowadzenia reformy
gospodarczej produkcja przemysło-
wa brutto wzrastała rocznie przecięt-
nie o 5,7 proc., a produkcja rolna
o 4,6 proc. Wartość konsumpcji na

głowę ludności wzrastała rocznie o

5,5 proc. W omawianym okresie
średnioroczne tempo wzrostu ek-
sportu wynosiło 11 proc., a więc by-
ło dwukrotnie szybsze od' przyrostu
dochodu narodowego.

W tym okresie obok osiągnięć od-
notowaliśmy też jednak wiele bra-
ków. Tak np. nie udało się osiąg-
nąć na Węgrzech znacznego postępu
w likwidowaniu napięć między po-
dażą a popytem w dziedzinie Inwe-
stycji. Napięcia inwestycyjne, po-

wstałe w 1971 r., trzeba było redu-
kować przy pomocy środków cen-

tralnych.
Zysk, jako jeden z najważniej-

szych bodźców ekonomicznych, za-

sadniczo Oddziaływał właściwie.
W systemie i proporcjach cen wy-
stępowały jeszcze, napięcia i nieroz-
wiązane problemy, które nie piozwa-
lały na uwydatnienie bezpośredniej
więzp ftiiędzy 'zysktem -a"efektywno-
ścią gospodarczą: Dalsze doskonale-
nie systemu "cen Jest nadal zada-
niem stojącym na porządku dnia.

Stosowanie zasady zainteresowa-
nia zyskiem rodziło jednak pewien
kłopot: przedsiębiorstwa dążyły
przede wszystkim do maksymalizacji
zysku w danym roku, zaś do osiąg-
nięcia zysku w przyszłości nie było
już należytych bodźców. Nie było
także jednoznacznie korzystne tó, że
kształtowanie się płac zależało bez-
pośrednio od wysokości zysku przed-
siębiorstwa.

Minister finansów, Lajos Fatuvegl,
w jednym z wywiadów podkreślił:.
„Część regulatorów wywołała nie-
oczekiwane lub też niezadowalające
skutki; nie ulega wątpliwości, że nie
zawsze znajdowaliśmy najwłaściw-
szy sposób usuwania przeszkód, ha-
mujących rozwój. Znane dzisiaj mer

tody i propozycje nie rozwiązują ip
zadowalający sposób np. problemu
odrzucania nieekonomicznej produk-
cji, usuwania niekorzystnych efek-
tów regulacji plac, zaś z negatywnej
oceny niektórych rezultatów nie da-
ją wyciągnąć wniosków dla działal-
ności gospodarczej".

Gospodarka zareagowała wolniej
na te nowe formy zarządzania, nii
się spodziewano. Część przedsię-
biorstw nie umiała z należytą ela-
stycznością przestawić się na nowe

warunki. Przy wprowadzaniu tego
systemu zastosowaliśmy pewne

przejściowe hamulce, które jednak
działały dłużej niż się spodziewano
i spowodowały pewne kłopoty przy

'

harmonizowaniu poszczególnych re-

gulatorów.
Poszczególnych zadań nie dało się

należycie zrealizować z jednej stro-

ny ze względu na dość znaczną spe-
cyfikę poszczególnych branż, z dru-
giej zaś okazało się, że pojedyncze
wVmaga?ifęr regulacyjne;/
wielu prżypądkach działają krępuji^-

KIERUNKI ZMIAN

Zadania piątej pięciolatki (1976—
—80) stawiają przed gospodarką
większe nii dotąd "wymagania. Rzęćfe
jasna system regulatorów należy do-
stosować do występujących w planie
zmienionych zadań. Dotychczasowe
doświadczenia z zakresu funkcjono-
wania ęystemu regulatorów wykazu-
ją, że obok utrzymania 1 umacniania
jego. podstawowych zasad potrzebne
jest dalsze doskonalenie niektórych
elementów systemu.

Dyrektor instytutu Badań Finan-
sowych przy Ministerstwie Finan-
sów w wykładzie wygłoszonym w

Akademii Politycznej KC WSPR
sformułował następujące , główne
kierunki dalszego doskonalenia sy-
stemu regulatorów:

. # większa swoboda przedsiębior-
stw w podejmowaniu decyzji o wy-
korzystaniu będącego do ich dyspo-
zycji zysku (po zapłaceniu podatku
dochodowego);

# system zainteresowania mate-

rialnego sprzyjający podejściu per-
spektywicznemu ;

# rozluźnienie dotychczasowego
ścisłego powiązania między płacą
i zyskiem;

# silniejsze uwzględnianie .specy-
fiki poszczególnych branż;

# zmiana proporcji wydatków ob-r
ciążających fundusz płac; |

0 zniesienie państwowych dotacji|
na inwestycje; '

# wyłączenie z systemu zaintere-t
sówania zyskiem poszczególnych!
grup przedsiębiorstw komunalnych-
—4ch"'rQzwójŁ'iiie może być użależ-'
nlatay od osiąganego zysku, poniBflrSz

0

muszą Onfe :

żasjJtiRajać potrzeby lud4j
nośći. :•••>•=• y

Reforma gospodarcza na Węgrzech!
nie jest zadaniem zakończonym, lecz
żywym i rozwijającym się. W dal-f
szym ciągu zwiększa się samodziel-
ność gospodarcza przedsiębiorstw;
i umacnia się dążenie do tego, aby'
ich działalność coraz lepiej służyła
podniesieniu efektywności gospoda-"
rowania. Można przypuszczać, że w|
wyniku działania norm sprzyjają--
cych bardziej elastycznemu dyspono-f
waniu zyskiem, źródła rozwojowe w*
większej mierze oceniane będą we-

dług zasady opłacalności, zmniejszą-
się tendencje do wzrostu cen i ogra-'
niczone. zostaną dysproporcje w two-
rzeniu funduszy własnych. W przy-
szłości „praca" przestanie być dla;
przedsiębiorstw tanim czynnikiem
produkcyjnym, co z pewnością bę-
dzie bodźcem do wprowadzenia in-
tensywnych metod gospodarowania^
(lepsze wykorzystanie środków trwa-

łych, lepsza organizacja produkcji
i większa oszczędność siły roboczej).}

System regulatorów generalnie
opierać będzie się na dotychczaso-:
wych podstawach, jednakże w szcze-}
gółach będzie doskonalony. Nie jest
to jeszcze system doskonały, nie-
zmienny. Jednakże wyłaniają się już;
jego zarysy, które świadczą, że har-
monijne współdziałanie planu i sy-
stemu regulatorów jest gwarancją!
efektywnego rozwoju gospodarczego!
na Węgrzech.

0 LUDZIACH DO PRACY
1 PRACY DLA LUDZI
MICHAIŁ JtSONIN

W
OSTATNIM dziesięcioleciu
marksistowska ekonomia po-
lityczna dokonała systema:

tyzacji podstawowych zagadnien
związanych z rozszerzoną reproduk-
cją zasobów pracy w rozwiniętym
systemie socjalistycznym

1
). Uwzględ-

nione . zostały wszystkie podsta-
wowe elemehty. tego procesu, a

wiec: a) odtwarzanie zdolności ao

pracy i podnoszenie kwalifikacji oraz

przygotowywariią nowych pracow-
ników; b) rozmieszczanie zasobow
nracy w. poszczególnych
gospodarki i na określonych tere-
iach kraju; -sposób i charakter ich
wykorzystywania".

Wszystkie, tó.: elementy różnią się
w zależności od ustroju, w jakim

odbywa się proces reprodukcji siły
roboczej oraz od stopnia rozwoju
danego społeczeństwa. W socjalizmie
oddziałują nań podstawowe pra-
wa tego ustroju oraz prawa zwią-
zane z zagadnieniami pracy. Wśród
nich najistotniejsza jest zgodność
osobistych, ludzkich czynników roz-

woju z materialnymi. W konkret-
nej formie oznacza to, że liczebność
siły roboczej oraz jej skład zawodo-
wy odpowiada ilości i stopniowi roz-

woju środków produkcji.
Ta ogólna prawidłowość wykazuje

jednakże zmienne cechy w zależno-
ści od stopnia rozwoju. Pewne zmia-
ny wystąpiły już bardzo wyraźnie,
inne się zarysowują, by wystąpić ja-
skrawiej w przyszłości. W tych zmia-

nach również można prześledzić
pewną prawidłowość.

Na poprzednich etapach budow-
nictwa socjalistycznego w stosun-
kach pracy decydującą rolę grały
wymagania produkcji stawiane pra-
cującym. Sprzyjały temu takie czyfr-
niki jak duże rezerwy siły roboczej
w gospodarstwach domowych i w

rolnictwie oraz niski poziom wy-
kształcenia podstawowych mas spo-
łeczeństwa. Obecnie dominują w co-

raz większym stopniu wymagania
pracujących odnośnie warunków
pracy. Świadczy o tym fakt, że war

runki 1 charakter pracy są podsta-
wowym czynnikiem wpływającym
na płynność kadr.

Charakterystyczną cechą rozsze-

rzonej reprodukcji zasobów pracy
w warunkach rozwiniętego socjaliz-
mu jest intensyfikacja tego procesu.
Obejmuje ona przy tym wszystkie
podstawowe elementy tego' procesu.
Wyraża się w przyśpieszeniu wszech-
stronnego rozwoju zawodowego ludzi
pracy oraz w coraz lepszym przygo-
towaniu zawodowym młodego poko-
lenia. Jednocześnie wydłuża się ok-
res zdolności do pracy i okres za-

trudnienia w: wydłużającym się ży-
ciu ludzi.

Można z całą pewnością przewi-
dzieć, że na następnych etapach roz-

woju będzie wzrastać rola czynników
jakościowych kosztem ilościowych.
Wyrazem tego stanie się dalsze przy-
śpieszenie wzrostu kwalifikacji, któ-
re odbywać się będzie przeważnie w

szkołach zamiast praktykowanego
dziś jeszcze bardzo szeroko przyu-
czania do zawodu już w toku pracy.

Jeśli chodzi o rozmieszczenie kadr
to wzrasta możliwość kierowania tym
procesem przy pomocy bodźców ma-

terialnych 1 moralnych. Jest to waż-
ne, bo rola gospodarowania kadrami
staje się coraz ważniejsza.

Wykorzystanie czynnika ludzkiego
które charakteryzuje się wydłuże-
niem okresu zatrudnienia pracow-
ników i pełnym zatrudnieniem bę-
dzie się stawało jednocześnie bardziej

elastyczne. Ulegnie ograniczeniu
praca w gospodarstwie domowym.
Będzie można szeroko wykorzysty-
wać częściowe zatrudnienie — nie-
pełny dzień roboczy, niepełny ty-
dzień pracy.

Najbardziej Istotną przemianą bę-
dzie przeobrażenie struktury zatrud-
nienia. Wzrośnie ono w przemyśle
przetwórczym, w sferze nieproduk-
cyjnej, szczególnie w usługach,
a zmniejszy się w przemysłach Wyr
dobywczych i w rolnictwie.

W przyszłości, o której mówimy,
powinien skończyć się deficyt rąk do
pracy. Jest to zjawisko szkodliwe za- •

równo z ekonomicznego, jak i spo-
łecznego punktu widzenia.

Niezwykle ważną cechą: rozszerzo-

nej reprodukcji zasobów pracy w -o-

kresie rozwiniętego socjalizmu jest
wzrost efektywności pracy. Łącznie
z coraz lepszym przygotowaniem, za r

wodowym i coraz bardziej racjonal-
ną strukturą zatrudnienia następują
poważne przemiany w samym zakła-
dzie pracy. Dla wzrostu efektywność!'
pracy podstawowe znaczenie ma peł-r
ne wykorzystanie czasu pracy (uni-
kanie strat i poprawa jej organizacji).

Co jednak można uznać za pod?
stawową prawidłowość przemian-w -

tej rozszerzonej reprodukcji zaso-

bów pracy? Niewątpliwie to, że wj.

miarę rozwoju gospodarczego spadaj
tempo wzrostu zatrudnienia w licz-i
bach bezwzględnych, zwłaszcza wj
sferze produkcji materialnej. i

Zjawisko to ma dwa źródła. Jed-f
nym jest podnoszenie technicznego!
i naukowego poziomu pracy, a dru-
gim naturalne zmniejszanie się przy-f
rostu zasobów pracy. To zmniejsza-!
nie powinno być rekompensowane,
przez wzrost kwalifikacji zatrudnio-f
nych, z tego zaś wynikają istotne',
praktyczne wnioski. Prowadzą one:

przede wszystkim w kierunku za-|
sadniczej przebudowy średniej szko-p
ły ogólnokształcącej. Zmierzałaby!
ona do profilowania kierunków wl
ostatnich dwóch-trzech latach nauki.f
Poważne zmiany musiałyby też na-1
stąpić w szkolnictwie wyższym. Na-f
leży zmienić jegp strukturę zawodó-|
wą przez zmniejszenie udziału spec-:
jalności inżynierskich, a zwiększenie!
specjalności koniecznych w sferze
usług, w handlu administracji itp.,
Przesunięcia te nowinny się odbywać
w ramach ogólnego wzrostu ilości!
osób z wyższym wykształceniem.

1) Autor, ekonomista radziecki stresz-
cza tezy swojego referatu na temat re-

produkcji slly , roboczej, wygłoszonego
niedawno w Instytucie Pracy i Spraw
Socjalnych w Warszawie.
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• EKONOMIA .• POLITYKA NA RYNKACH TOWAROWYCH

ROK TRUDNOŚCI
WIESŁAW* RYDYGIER

Jeśli na rozwój sytuacji gospodarczej w krajach ka-
pitalistycznych spojrzeć z perspektywy mijającego
roku — trudności surowcowe ukażą się nam jako
jedćn z problemów o węzłowym znaczeniu, na rów-
ni z trwającym kryzysem systemu walutowego oraz

nasilającym się tempem wzrostu inflacji. A ponieważ
współczesny świat, mimo dzielących go różnic, po-
wiązany jest z& sobą wieloma nićmi zależności eko-
nomicznychi'— wszystkie z wymienionych wyżej pro-
blemów oddziaływają również na gospodarkę na-

szego kraju. I to właśnie powoduje, że powinniśmy
śledzić je l wartościować

Jak więc kształtowała się sytuacja na światowym
rynku surowcowym w minionym roku? I jakie wyni-
kają stąd dla nas wnioski?

UPROGU
roku 1973 świat wkro-

czył w pierwszą fazę kryzysu
energetycznego. Wskaźnik wzro-

stu cen paliw wyprzedził ogólny
wskaźnik wzrostu cen surowców a

główne kraje przemysłowe świata
kapitalistycznego podjęły wielokie-
runkowe starania zmierzające do za-

pewnienia sobie rosnącego dopływu
nośników energii.

W I kwartale kryzys energetyczny
zszedł już jednak na drugi plan.
Uwaga świata skupiła się, ną ostrym
niedoborze- i szybkim wzroście cen

żywności. Dotyczyło to już nie tylko
wzrostu ceń używek (kawa, kakao,
herbata), gdyż ujawnił się on wcze-

śniej, Kryzys żywnościowy; jaki za-

czął się w tym okresie, związany jest
przede wszystkim z rozwojem sytu-
acji na rynku mięsa, zbóż i pasz
treściwych. Równolegle z eskalacją
ceń tych towarów rosły ceny innych
produktów rolnych, a przede wszyst-
kim olejów roślinnych oraz wełny.

W drugiej połowie roku problem
surowcowy zaczął uaawjjiać^się, nai-?.

^siłhiej na rynku m«tali nieżelaznych
.oraz wyrobów hutni,czych.i Ceny tych
towarów zaczęły. - szybko wzrastać •

i doszły obecnie do niezwykle wy-
sokiego poziomu.

W IV kwartale problemem nu-

mer jeden stał się znów kryzys ener-

getyczny. Świat wkroczył w następ-
ną, niewspółmiernie ostrzejszą jego
fazę. Wynika ona z rozwoju sytuacji
na Bliskim Wschodzie i znajduje wy-
raz w ograniczeniu dostaw ropy naf-
towej wprowadzonym przez kraje
arabskie.

Druga faza kryzysu energetyczne-
go' stała się nowym bodźcem zaost-

rzającym problem surowcowy, gdyż
w wielu już dziedzinach zaczęła dzia-
łać ograniczająco na wzrost produk-
cji. Jeśli tendencja ta utrzyma się —

może ona wpłynąć także ha ogólny
spadek produkcji, co z kolei dopro-
wadzić może do załamania cen su-

rowców.

i / YJAŚNIENIE przyczyn rozwo-

•/y ju sytuacji ńa światowym ryn-
; ku surowcowym w roku 1973

wymaga jednak pewnego ćofnięcia
się' wstecz.

Zmiana sytuacji na światowym
rynku surowcowym ujawniła się
wcześniej, • bo w roku 1969. Przez
ubiegłe piętnaście lat, jakie upłynę-
ły od zakończenia tzw. boomu kore-
ańskiego ceny surowców były wzglę-
dnie stabilne. W okresie tym nie wy-
kazały one w zasadzie'wzrostu, choć
wahały się Wraź z tym jak gospo-
darką kapitalistyczna przechodziła
fazy depresji i ożywienia oraz rea-

gowały na występujące w tym czasie
napięcia polityczne. Spójrzmy zresz-

tą na zamieszczone niżej zestawie-
nie zaczerpnięte ze statystyk ONZ.

7 proc. i aż do roku 1972 wzrastały
szybciej niż ceny podstawowych su-

rowców. Sytuacja uległa zmianie do-
piero w mijającym roku, w którym
ceny surowców podstawowych zaczę-
ły zwyżkować znacznie szybciej niż
ceny gotowych wyrobów przemysło-
wych. Jest to ważny przejaw tego, że
surowce stały się w roku 1973 jed-
nym z węzłowych problemów rozwo-

ju gospodarki kapitalistycznej. A

przyczyny?

Z ZESTAWIENIA wskaźników
ruchu cen surowców i gotowych
Wyrobów przemysłowych nasu-

wa się wniosek, że za wzrostem cen

surowców zapoczątkowanym w roku
1969 kryje się po prostu wyrównanie
dysproporcji w tendencji ruchu cen

obu tych grup towarowych, która
wytworzyła się w poprzednich la-
tach. Wniosek ten wydaje się jednak
niewystarczający dla wyjaśnienia
przyczyn eksplozji cen surowców w

roku 1973.

Drugą ^przyczyną tą
. ńienlA się problemu \
rcfżwoju gospodarki krajóiy kapita-
listycznych w mijającym tpku \yyclc$
je się charakter ożywienia gospodar-
czego, które rozpoczęło się w drugim
półroczu 1972 r. Charakter ten wy-
raża się przede wszystkim w tym, że

po raz pierwszy od zakończenia II

wojny światowej ożywienie koniunk-
tury rozpoczęło się jednocześnie we

wszystkich głównych krajach kapi-
talistycznych a równocześnie siła te-
go ożywienia okazała się znacznie
większa niż przewidywano. W rezul-
tacie produkcja surowców, która z

natury rzeczy jest mniej elastyczna
niż produkcja gotowych wyrobów
przemysłowych, zaczęła nie nadążać
za silnie wzrastającym popytem: W
wielu przypadkach obecne ożywienie
koniunkturalne ujawniło przy tym
głębszą przyczynę wyrażającą się w

wyczerpywaniu źródeł pewnych su-

rowców, jak też nienadążaniu ich
produkcji za ogólnym wzrostem pro-
dukcji przemysłowej.

Równocześnie na pogłębienie trud-
ności surowcowych wpłynęło dodat-
kowo nasilające się tempo inflacji
oraz trwający kryzys systemu walu-
towego państw kapitalistycznych.
Oba te zjawiska potęgowały tenden-
cję do odbudowy zapasów, która z

uwagi na omówiony wyżej charakter
obecnego ożywienia była i tak bar-
dzo silna. Nasilająca się inflacja
i trwający kryzys systemu waluto-
wego krajów kapitalistycznych dzia-
łały też pobudzająco na ceny w oba-
wie przed deprecjacją danej waluty
lub też spadkiem jej kursu. W pew-
nych przypadkach działały one także
na ucieczkę od pieniądza i lokowa-
nie wolnych kapitałów w towarach,
które zapewniały nie tylko lepsze
zabezpieczenie, lecz również możli-

WSKA2NIKI WZROSTU CEN SUROWCOW
I GOTOWYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH (1983=100)

Łata Ogółem
Żyw

Ogółem

rność Inne płody rolne Surowce mineralne Gotowe
wyroby

przemysł.
Łata Ogółem

Żyw
Ogółem Zboża Ogółem Wełna Ogółem Metale Paliwa

Gotowe
wyroby

przemysł.

1968 ' 100 100 100 96 74 102 108 100 107

196? iai 104 98 101 73 104 114 100 110

1970 108 111 96 101 63 Ul 122 108 117

1971 115 117 100 105 57 127 126 127 124

1972 130 132 111 120 88' 141 134 143 135

1972 (I kw.) 125 124 101 113 66 140 136 141 133

H kw. 1?8 128 101 119 76 141 135 143 135

m kw. ni 135 109 120 87 141 136 143 135

IV kw. 137 141 133 129 120 140 130 144 135

1973 (I kW.) 153 158 141 151 185 148 139 151 140

II kw. 166 174 162 159 164 159 148 163 142

Jak widać jeszcze w roku 1068 ce-

ny surowców kształtowały się ha po-
ziomie rokU 1S03. Dopiero poczyna-
jąc od roku 1,969 obserwuje się sto-

pniowy wzrost ceń, a od 1971 roku
przyspieszenie tego wzrostu, które
zaczęło się nasilać w drugiej pbłowie
roku, 1972. .

Z żestawierii* tego wynika również,
że w latach 19^4-1968 ceny gotowych
wyrobów przemysłowych wzrosły o

wość zysku wynikającego ze wzrostu
cen.

OBOK wspomnianych wyżej
przyczyn o charakterze ogól-
nym, na wzrost cen surowców

działało w mijającym roku szereg
czynników specyficznych dla po-
szczególnych grup towarowych. Je-
den z nich, a mianowicie rozwój sy-
tuacji ną Bliskim Wschodzie i zwią-

zane z nim przejście do drugiej fazy
kryzysu energetycznego, choć doty-
czy bezpośrednio jednej tylko grupy
towarowej (paliw) miało jednak bar-
dziej ogólny charakter. Inne szcze-

gółowe przyczyny kwalifikują się ra-

czej do omówienia przy okazji prze-
glądu sytuacji w poszczególnych
grupach surowców (vide obok).

Przegląd taki wydaje się uzasad-
niony również stopniem aktualności
podanej wyżej statystyki ruchu cen

opracowywanej przez ONZ. Ze staty-
styką tą jest bowiem trochę tak, jak
ze znajomością sztuki miłosnej, któ-
rą osiąga śię podobno dopiero wów-
czas, kiedy przestaje to już być tak
interesujące jak dawniej. Dla prze-
glądu rozwoju sytuacji na między-
narodowym rynku surowców w ska-
li całego mijającego roku trzeba więc
sięgnąć również do bieżących noto-
wań cen poszczególnych towarów.

NA zakończenie tych uwag war-

to powrócić do związku oma-

wianych wyżej procesów z roz-

wojem naszej gospodarki.
Związek ten wyraża się przede

wszystkim we wpływie ruchu świa-
towych cen na warunki naszej wy-
miany handlowej z zagranicą, czyli
na tzw. terms of trade rozumiane
jako wzajemny stosunek między ru-

chem cen eksportowanych i impor-
towanych przez nas towarów.

Z danych ostatniego Rocznika
Handlu Zagraniczhego GUS wynika,
że poczynając od 1970 roku aż do
roku 1972 terms of trade polskiego
handlu zagranicznego ulegały syste-
matycznej poprawie. Inaczej mówiąc,
omówione wyżej tendencje ruchu
cen światowych były dla nas w tym
okresie korzystne. Z dostępnych
obecnie danych statystycznych, któ-
re nie obejmują jednak całego mija-
jącego roku wynika, że w tym ostat-

nim okresie terms of trade polskie-
go handlu {.zagranicznego ulegną po-
gorszeniu w'stosunku do ubiegłego
roku. Nastąpiło to wskutek niezwyk-
le szybkiego wzrostu cen w imporcie,
który znacznie wyprzedził wzrost

cen w eksporcie. Analiza obu tych
zjawisk ma ważne znaczenie jeśli
uwzględnić, że w naszym eksporcie
do krajów kapitalistycznych przewa-
żają surowce, podczas gdy w impor-
cie gotowe wyroby przemysłowe.
Analiza ta wykracza jednak poza ra-

my tego komentarza. Pewne proble-
my. nasuwają się na tle omawia-

nego wyżej ruchu cen światowych.
Oddzielnego rozważenia wymaga

wpływ ogólnego wzrostu cen świa-

towych na nasze ceny wewnętrzne.
Wahania cen poszczególnych to-

warów odbiegające od ogólnego
trendu wzrostu i mające tylko
koniunkturalny bądź sezonowy cha-
rakter nie powinny znajdować odbi-
cia w naszych cenach wewnętrznych.

Wpływ zmian cen na rynkach za-

granicznych na nasze ceny we-

wnętrzne ma znaczenie w tych przy-
padkach, jeśli zmiany cen na ryn-
kach zagranicznych wyrażają bar-

dziej trwałe różnice między podażą
i popytem, a zmiana ceny danego to-

waru, czy grupy towarowej jest
równoznaczna ze zmianą struktury
cen na rynkach światowych.

Dragi z tych problemów to sprawa
środków osłabiających wpływ nieko-

rzystnych zmian cen rynków zagra-
nicznych na terms of trade polskiego
handlu zagranicznego. Ale to już od-

rębny temat.

Trzeci problem ma bardziej uni-

wersalny charakter. Siła, z jaką
ujawnił się w mijającym roku prob-
lem surowcowy spowodowała, że w

wielu krajach podjęte zostały środki

zmierzajace do bardziej racjonalnej
gospodarki zarówno własnymi zaso-

bami surowców, jak również surow-

cami pochodzącymi z importu. Na
znaczenie tego problemu wielokrot-
nie zwracano uwagę na łamach „Ży-
cia Gospodarczego". Tendencje ru-

chu cen surowców, jakie miały miej-
sce w roku 1973 sygnalizują ten pro-
blem z ogromną siłą, Choć od innej
niż dotąd strony. Potęguje to znacze-

nie znanej skądinąd prawdy, że ra-

cjonalna gospodarka surowcami
i materiałami do produkcji stanowi

jedno z niezwykle ważnych źródeł

zwiększenia s efektywności rozwoju
naszej gospodarki.

PALIWA
(ROPA NAFTOWA I WĘGIEL)

Poczynając od roku 1971 ceny
paliw wzrastały szybciej niż ogólny
wskaźnik cen surowców. Przyczyną
tej tendencji był zarówno wzrost cen

ropy naftowej związany z szybko
zwiększającym się zapotrzebowaniem
na ten nośnik energii, jak również
wzrost cen węgla koksującego zwią-
zany z wysoką koniunkturą i rosną-
cym zapotrzebowaniem ze strony
przemysłu hutniczego. Osłabienie
koniunktury gospodarczej głównych
krajów kapitalistycznych w roku
1972 spowodowało, że w połowie tego
roku wzrost cen paliw uległ pewne-
mu zahamowaniu. Wraz z ponow-
nym ożywieniem koniunktury w

końcu 1972 roku ceny paliw zaczy-
nają znów zwyżkować, choć w tem-

pie wolniejszym niż wzrost ogólnego
wskaźnika cen surowców.

Potem, w roku 1973 na wzrost cen

węgla wpłynęło przede wszystkim
zmniejszenie podaży i wzrost kosz-
tów wydobycia w Stanach Zjedno-
czonych. Wiąże się to ze zwiększo-
nym wykorzystaniem węgla w sa-

mych Stanach Zjednoczonych. W Eu-
ropie Zachodniej tylko W. Brytania
zwiększyła wydobycie i zapowiedzia-
ła równocześnie zwiększone zastoso-
wanie tego paliwa na cele energe-
tyczne.

Wydarzenia na Bliskim Wschodzie
i związane z nimi ograniczenie do-
staw ropy naftowej przez kraje
arabskie doprowadziło w czwartym
kwartale mijającego roku do rap-
townego wzrostu cen produktów
naftowych. Ilustruje to zamieszczone
niżej zestawienie oparte na cenach
notowanych w Rotterdamie w doi. za

tonę.

30.XI.1973 3X.X.73 W

Benzyna
motorowa 98/99 oct.

Olej napędowy
62.3
54.4

Węgiel koksowy
Węgiel gazowy
Węgiel energety-
czny gruby

25,5
21,0

21,0

25,5
33,3

33,3

Druga faza kryzysu energetyczne-
go zwiększyła też zainteresowanie
węglem jako nośnikiem energii,
głównie w krajach posiadających
własne jego zasoby. Dla przykładu
NRP, która jeszcze niedawno zakła-
dała dalsze, zmniejszenie roli węgla
w swym bilansie energetycznym,
podjęła ostatnio wysiłki dla wyko-
rzystania go w celu częściowego po-
krycia deficytu jaki wytworzył się
w związku z ograniczeniem dostaw
ropy naftowej. Osiągnięcie zakłada-
nego wzrostu podaży o 20 min ton
przewiduje się jednak przede wszy-
stkim przez wykorzystanie 16 min
ton węgla znajdującego się aktual-
nie w tym kraju na hałdach.

Wielka Brytania, która jak wspo-
mniano nie ograniczyła w bieżącym
roku wydobycia węgla ma zapasy
rzędu 30—35 min ton. Zwiększenie
wykorzystania węgla dla zapełnienia
niedoboru w bilansie energetycznym
tego kraju komplikuje zawieszenie
przez górników pracy w godzinach
nadliczbowych, wobec nieuwzględ-
nienia przez rząd ich żądań w zakre-
sie podwyżki płac.

Inaczej przedstawia się sytuacja
w zakresie wykorzystania węgla dla
zapełnienia niedoboru w bilansie
energetycznym USA. Obecnie udział
węgla w pokryciu potrzeb energety-
cznych Stanów Zjednoczonych wy-
nosi tylko ok. 15 proc., podczas gdy
udział ropy naftowej ok. 50 proc.,
gazu ziemnego ok. 30 proc., a hydro-
energii i energii atomowej ok. 5
proc.

Wiele krajów kapitalistycznych
przeznaczyło poważne środki na roz-

wój nowych źródeł energii. Szczegól-
na znaczenie wydaje się tu mieć za-

twierdzenie przez kongres amery-
kański kredytów na ten cel w wy-
sokości 20 mld doi. Kredyty te prze-
widziane są na 10 lat. Z kredytów
tych USA zainwestowały już 0,5
mld dolarów w rozwój technologii
reaktorów wysokotemperaturowych
chłodzónych gazem.

WYROBY HUTNICZE
I METALE NIE2ELAZNE

Wzrost cen wyrobów hutniczych
rozpoczął się już w pierwszym kwar-
tale 1973 roku, ale w drugim kwar-
tale uległ pewnemu zahamowaniu.
Poczynając od trzeciego kwartału
ceny wyrobów hutniczych wykazały
ponownie bardzo szybki wzrost.

Za główną przyczynę szybkiego
wzrostu cen wyrobów hutniczych w

roku 1973 uznać trzeba nową fazę
ożywienia koniunkturalnego, w jaką
wkroczyła — i to równocześnie —

gospodarka wszystkich głównych
krajów kapitalistycznych.

Ożywienie koniunkturalne roku
1973 okazało się tak silne, że w wielu
dziedzinach doszło do pełnego wyko-
rzystania zdolności produkcyjnych i
wystąpiły nawet bieżące braki w za-

opatrzeniu produkcji. Na silny
wzrost popytu na wyroby hutnicze
działało przede wszystkim wydatne
przyśpieszenie wzrostu produkcji w

przemyśle stoczniowym, samochodo-
wym i dóbr trwałej konsumpcji oraz

ożywienie w budownictwie i dzia-
łalności inwestycyjnej.

Drugą, ważną przyczyną wzrostu
cen wyrobów hutniczych było dzia-

łanie czynników inflacyjnych. Mimo
że obawy związane z nasilającym się
tempem inflacji i wprowadzenie w

związku z tym bezpośredniej kon-
troli cen i płac w niektórych krajach
opóźniało podwyżki cen wyrobów
hutniczych.

Ceny wyrobów hutniczych ekspor-
towanych przez kraje Europy Za-
chodniej i Japonię wykazały w roku
1973 poważny wzrost. Wystarczy tu

podać, że w III kwartale br. ceny wy-
robów hutniczych eksportowanych
przez kraje Europy Zachodniej
Wzrosły w zakresie blach grubych o

ok. 15 proc., a stali handlowej o ok.
20 proc.

Ceny metali nieżelaznych zwyż-
kowały w roku 1973 znacznie szyb-
ciej niż ceny wyrobów hutniczych.
Szczególnie silne zwiększenie cen

metali nieżelaznych nastąpiło w dru-
giej połowie bieżącego roku, przy
czym w ostatnich miesiącach wiele
z nich osiągnęło poziom notowań
najwyższy w historii.

Na zwyżkę cen metali nieżelaznych
działały bowiem nie tylko te same

czynniki, co na wzrost cen wyrobów
hutniczych. Ważnym czynnikiem,
który potęgował wzrost cen niektó-
rych metali nieżelaznych, a przede
wszystkim miedzi i cynku, były do-
datkowe ograniczenia występujące
po stronie podaży. W zakresie mie-
dzi były one spowodowane przede
wszystkim przez narastające napię-
cia, a następnie prawicowy zamach
stanu, który doprowadził do obalenia
rządu prezydenta Allende. Na
zmniejszeńie podaży miedzi istotny
wpływ wywarły również strajki w

innych krajach będących eksporte-
rami tego surowca. Dotyczy to Kana-

dy. gdzie strajk kolejarzy ograniczył
możliwości wysyłki riliedzi, a także
trudności transportowych w Zambii.
Sporadyczne strajki doprowadziły
również do ograniczenia eksportu
miedzi z Peru. Inny charakter miały
czynniki działające ograniczająco na

podaż rynku. W ciągu ostatnich lat
produkcja cynku w szeregu rozwi-
niętych gospodarćzó krajach kapita-
listycznych była sukcesywnie ogra-
niczana, zarówno ze względów eko-
nomicznych, jak również z uwagi
na zaostrzające się przepisy dotyczą-
ce ochrony środowiska.

Drugim specyficznym dla metali
nieżelaznych czynnikiem działającym
pobudzająco na wzrost cen, były
względy o charakterze spekulacyj-
nym. Nasilające się tempo inflacji
oraz wstrząsy, jakie przeżywał sy-
stem walutowy krajów kapitalistycz-
nych spowodowały dążenie do loko-
wania wolnych kapitałów w towa-
rach. Metale nieżelazne są szczegól-
nie dogodnym środkiem tego typu
lokat.

Aktualne notowania cen metali
nieżelaznych przedstawiają się na-

stępująco (w funtach szterl. za tonę):
Wzrost
roczny

7.X1I.73' 7.XI.73 7.XU.72 w %

Miedź
cynk mm 98
Cyna
rafinowana

1068,0 878 430,0 248,4
660 • 575,0 160,25 411,9

2975 2243,0 1595,0 186,5

W sumie ceny metali nieżelaznych
oraz paliw (głównie produktów naf-
towych) wykazały w bieżącym roku
wzrost znacznie szybszy niż pozo-
stałe grupy surowców.

SUROWCE DLA PRZEMYSŁU LEKKIEGO
(SKORY, BAWEŁNA I WEŁNA)

Niedobór ropy i szybko wzrasta-

jące ceny produktów naftowych do-
prowadziły również do znacznego
wzrostu cen węgla. Świadczą o tym
zamieszczone niżej dane dotyczące
wzrostu cen węgla amerykańskiego
w ciągu jednego tylko miesiąca w

dostawach do portów zachodnioeu-
ropejskich (fab. Hampton Roads) w

doi. za tonę długą:

Wzrost
27.XI.1973 29.X.1973 w %

Tendencje ruchu cen podstawo-
wych surowców dla przemysłu lek-
kiego nie były w roku 1973 jedno-
lite. Inaczej kształtowały się one

w zakresie włókien naturalnych, a

przede wszystkim wełny 1 bawełny,
a inaczej w zakresie skór.

Poczynając od listopada 1972 roku,
ceny skór wykazują generalnie rzecz

biorąc lekką tendencję zwyżkową.
Na tle ogólnego szybkiego wzrostu
cen surowców w roku 1973 jest to

więc wypadek szczególny. Wobec
nieustabilizowanej sytuacji rynko-
wej zarówno nabywcy, jak i sprze-
dawcy wykazali w tym okresie da7
leko idące ostrożności w zawieraniu
transakcji.

Ceny bawełny w I-szym kwartale
1973 roku wykazywały dość umiar-
kowany wzrost. Wyraźnemu przy-
śpieszeniu uległ on dopiero poczy-
nając od czerwca br. i osiągnął szczyt
w październiku br. W pierwszej po-
łowie listopada ceny bawełny zaczę-
ły wykazywać ponownie spadek.

Wzmocnienie cen bawełny zwią-
zane było przede wszystkim z per-
spektywą niedostatecznej podaży, ba-
wełny W roku gospodarczym 1973'74
w wyniku gorszych zbiorów w takich
krajach jak USA, Meksyk i Paki-
stan oraz zmniejszenia areału upra-
wy w południowej, Brazylii. Na
wzmocnienie notowań bawełny dzia-
łała również sytuacja w zakresie za-

pasów, które choć wyższe w stosun-
ku do ubiegłego roku, składają się
obecnie z bawełny krótkiej, na któ-
rą popyt jest mniejszy.

W końcu roku na wzrost cen ba-
wełny zaczęły oddziaływać sytuacje
na Bliskim Wschodzie. Wyraziło się
to w ustaleniu przez Egipt cen z no-

wych zbiorów na wyższym poziomie

niż w ubiegłym roku. Wyraziło się
to jednak również w tym, że wzrost

produkcji włókien sztucznych będą-
cych substytutami bawełny został
zagrożony ograniczeniami w dosta-
wach ropy naftowej.

Wzrost cen wełny rozpoczął się
wcześniej niż wżrost cen bawełny, bo
już w końcu roku 1972. Wcześniej też
bo w kwietniu 1973 r. cena wełny
osiągnęła swój szczytowy poziom.
W tym okresie wzrost cen wełny wy-
przedził też znacznie tempo wzrostu
cen innych surowców i wzrost ogól-
nego wskaźnika cen surowców. Po
spadku w maju ceny wełny wykaza-
ły ponownie pewien wzrost na prze-
łomie czerwca i lipca, następnie za-

częły jednak ponownie spadać.
Przyczyną spadku cen wełny była

zarówno konkurencja ze strony
włókien sztucznych, jak również
wzrost stopy dyskontowej, który
działał ograniczająco na wielkość za-

pasów, czy wreszcie oczekiwanie na

dalszy spadek cen wełny. Po okresie
niskich cen w ubiegłych latach cena

wełny wykazała bowiem w pierwszej
połowie roku bardzo szybki wzrost,
który nie miał szans utrzymania się
w dalszej perspektywie.

W końcu 1973 roku ceny wełny
zaczęły jednak ponownie zwyżkować.
Główną tego przyczyną, wydaje się
— podobnie jak w zakresie bawełny
— zagrożenie wzrostu produkcji włó-
kien sztucznych, będących substytu-
tami wełny w związku z ogranicze-
niem dostaw ropy naftowej.

Zamieszczone niżej zestawienie
przedstawia notowania surowców
dla przemysłu lekkiego w pierwszym
tygodniu grudnia, w zestawieniu z

sytuacją przed miesiącem i przed
rokiem.

Miejsce
notowania

Jednostki
pieniądza

i wagi

7.XII .

1973
7.XI.73 7.XII.72

Wzrost
w proc.

7.Xn.73 7.XII.73
7.XI.73 7.XII.72

Bawełna New York c/Ibs 79,47 71,52 33,15 111,1 239,7
Wełna Sydney c/kg 407 361 322,0 112,7 126,4
Skóry

c/kg 322,0 112,7 126,4

cielęce New York doi/tonę 5,80 5,80 5,65 100,0 102,7
Skóry

5,80 5,80 5,65 100,0 102,7

małe
ciężkie Chicago c/lbs 29,0 32,5 38,0 89,2 76,3

Z zestawienia tego wynika, że
mimo wzrostu cen wełny i bawełny
w końcu 1973 roku, był on niższy

niż wzrost ceń metali nieżelaznych,
a także omawianych dalej zbóż i
pasz treściwych.

2YWNOSC, ZB02A, PASZE I MIĘSO
Rozwój sytuacji w zakresie obro-

tów międzynarodowych zbożami, pa-
szami treściwymi i mięsem był dwu-
krotnie omawiany na łamach „Życia
Gospodarczego" (w nr 31 i 39 z 1973
r.) . Ograniczmy się więc do uzupeł-
nienia ich o nowe zjawiska, jakie
pojawiły się w tym zakresie w IV
kwartale minionego roku.

Pierwsze szacunki wskazywały, że
zbiory w roku gospodarczym
1973/74 okażą się znacznie lepsze niż
w roku 1972/73, co już w trzecim
kwartale mijającego roku zaczęło
oddziaływać na osłabienie notowań
zbóż i makuchów roślin oleistych.
Oceny te znalazły następnie potwier-
dzenie. Szacuje się bowiem, że
światowa produkcja rolna zwiększy-
ła się w roku gospodarczym 1972/73
o 3—4 proc. Szczególnie szybki
przyrost notuje się w krajach, które
w roku gospodarczym 1971/72 dot-
knięte zostały nieurodzajem. Wzrost
produkcji w ZSRR i europejskich
krajach socjalistycznych ocenia, się
na 7—8 proc., w krajach Dalekiego
Wschodu na 6—8 proc. w Australii
na 5—6 proc. Mniejszy wzrost na-

stąpił natomiast w USA (o 2—3 proc.)

oraz w Europie Zachodniej (o 1—2
proc.).

Mimo jednak dobrej oceny zbio-
rów zbóż i oleistych — ceny zbóż i
pasz treściwych wykazały jednak w

końcu roku ponowny wzrost noto-
wań. Podstawową tego . przyczyną
wydaje się kryzys, który utrudnia
przewozy zbóż oraz wpłynął już na

zmniejszenie dostaw produktów naf-
towych stosowanych przy ekstraho-
waniu oleju z nasion oleistych.

Pewien wpływ mogą tu mieć rów-
nież wiadomości dotyczące przyszło-
rocznych zbiorów w Stanach Zjed-
noczonych. Efekty decyzji rządu
USA o znaczeniu ograniczeń areału
upraw podjęte latem br. oraz zwią-
zane z tym wzięcie pód uprawę ziem
leżących odłogiem są bowiem pod-
dawane w wątpliwość. Wskazuje się
bowiem, że zwiększenie areału upra-
wy w USA napotyka na przeszkody
w postaci braku dodatkowych do-
staw nawozów, maszyn rolniczych,
a ostatnio również środków napędo-
wych do maszyn.

Aktualne notowania zbóż i pasz
ilustruje zamieszczone niżej zesta-
wienie (w centach za buszei):

Miejsce
notowania

7.XII .73 7.XI.73 7.XI.72
Roczny

wzrost
w proc.

Pszenica
Jęczmień
Kukurydza
Owies

Chicago
Wlnnlpeg
Chicago
Winnipeg

668,5
229,5
268,25
161,5

534,5
235
230
157

253,75
134,25
158,(5
97

240.8
170.9
171,7
166,5

Z zestawienia tego wynika, że
mimo wzmocnienia notowań w grud-
niu — ceny zbóż i pasz w roku 1973
wzrosły wolniej niż ceny metali nie-

żelaznych, które aktualnie zdecydo-
wanie wyprzedzają wzrost wszyst-
kich innych grup surowców.

W.
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J?Icjatywy K°mltetu powołanego
w 1966 r podjęto decyzję zgromadze-
rILwP1 aCOWan,a 1 iak najpełniejszej
reedycji ogromnego dorobku nauko-
wego Oskara Langego, najwybitniej-
szego przedstawiciela nauk ekono-
micznych w Polsce, którego sława
wykracza daleko poza granice nasze-

go kraju
1
). Wszędzie, gdzie wykłada-

na jest ekonomia polityczna, dociera-
ły prace O. Langego, tłumaczone na

rożne języki świata, zaś wiele wartoś-
ciowych prac nie było dotychczas tłu-
maczonych na język polski.

DOBRZE
się stało, że postanowiono zebrać wszyst-

kie mające trwałą wartość naukową publikacje
*i.i,- ^1 udost $Pnfó Je szerokiemu gronu czy-
telników polskich w celu lepszego poznania roli, jaką
odegrał on w życiu naukowym i społeczno-gospodar-
czym, a także — co jest bardzo ważne — w celu poz-
nania rozwoju poglądów naukowych O.Langego od
pierwszych jego prac publicystycznych, aż po ostatnie
wielkie rozprawy naukowe, dzieła wybitne, wpisane na

listę największych osiągnięć nauki Polski Ludowej. Na

przestrzeni 38 lat nieprzerwanej, niezwykle płodnej
i wszechstronnej twórczości myśl naukowa O.Langego
rozwija się zarówno pod wpływem pojawiania się no-

wych historycznych doświadczeń, ogólnego postępu
wiedzy, jak też wewnętrznego intelektualnego dojrze-
wania autora. Poszczególne prace pisane w różnych
warunkach i okresach historycznych nie zawsze od-
zwierciedlają późniejszy jego pogląd na dane zagadnie-
nie 8

).

W zamierzeniu Komitetu dorobek naukowy O.Lan-
gego zostanie wydany w ośmiu tomach. Trzy pierwsze
tomy będą przedstawiały dorobek Langego w dziedzinie
teorii ekonomii, dalsze trzy tomy obejmą prace z zak-
resu statystyki i ekonometrii, tom VII . będzie prezento-
wał prace z zakresu cybernetyki, zaś tom VIII — ko-
respondencję Langego, bibliografię oraz kalendarium
jego życia i twórczości.

NA początku Roku Nauki Polskiej ukazał się I
tom Dzieł O.Langego poświęcony analizie rozwo-

ju i funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej
(przy końcu br. ukazał się tomJI obejmujący prace
dotyczące (gospodarki socjalistycznej). W olbrzymiej
większości są to prace dotyczące wysoko rozwiniętej
gospodarki kapitalistycznej pisane w latach 1927—1944,
przy czym większość z nich pisana była podczas pobytu
Langego w USA w różnych ośrodkach uniwersyteckich.

Ogrom różnorodnej problematyki przedstawionej w

51 fragmentach stanowiących bądź odrębne opracowa-
nie, bądź też część większej całości, obejmujących po-
nad 900 stron druku, stawia recenzenta przed wyjątko-
wo trudnym zadaniem. Mając do czynienia z produktem
pracy umysłu niewątpliwie najwyższej klasy, wszystko
co recenzent jest w stanie uczynić, to zaprezentować
jedynie główne myśli przewodnie dzieła, zachęcając
równocześnie czytelników do studiowania oryginału.
Pragnę podkreślić, że kilkuosobowy zespół roboczy kie-
rowany przez Tadeusza Kowalika, znakomicie ułatwił
to zadanie, systematyzując niezwykle trafnie zbiór roz-

licznych przyczynków i większych opracowań w osiem
odrębnych części „powiązanych ze sobą tematycznie z

Zachowaniem porządku chronologicznego jedynie W za-

kresie poszczególnych części.

ZBlOR prac I tomu Dzieł rozpoczyna się od analizy
„NOWEJ FAZY KAPITALIZMU". Wychodząc z

marksowskiej tezy o postępującym procesie kon-
centracji produkcji, Lange wskazuje jeszcze w 1927 r.

na nieuchronność rozwijania międzynarodowej współ-
pracy i tworzenia zintegrowanego światowego lub przy-
najmniej europejskiego systemu gospodarczego, jako
podstawowego warunku wykorzystania stworzonych
zdolności produkcyjnych i likwidacji ogromnego bez-
robocia. Tymczasem główną zaporą tego procesu jest
nacjonalizm gospodarczy wyrażający się w restryk-
cjach celnych oraz w określonej polityce handlu za-

granicznego.
Analizując klasowy charakter współczesnego pań-

stwa burżuazyjnego, Lange dowodzi w sposób bez-
sporny, że rozwijający się, zorganizowany kapitalizm
państwowo-monopolistyczny nie ma nic wspólnego z

pokojowym „wrastaniem" kapitalizmu w socjalizm, jak
głoszą to przedstawiciele starego i nowego typu rewi-
zjonizmu, opierającego się na formalnoprawnej kon-
cepcji państwa burżuazyjnego.

Na gruncie analizy ekonomicznej Autor zastanawia
się, jak to się stało, że największy w historii z kryzy-
sów ekonomicznych, który poderwał w najszerszych
masach zaufanie i wiarę w ustrój kapitalistyczny do-
prowadził nie do rewolucji socjalistycznej, lecz do zwy-
cięstwa faszyzmu i stabilizacji kapitalizmu.

Ostatni fragment 1 części pisany już w 1956 r. po-
święcony jest polemice z J.Strachey'em na temat oceny
charakteru współczesnego kapitalizmu po II wojnie
światowej, zmian w proporcjach podziału dochodu na-

rodowego na korzyść klasy robotniczej oraz na temat

reformistycznego przekształcenia kapitalizmu w socja-
lizm.

CZĘŚĆ druga (PROBLEMATYKA CYKLU KO-
NIUNKTURALNEGO) poświęcona jest problema-
tyce cyklu koniuhkturalnego, która w latach trzy-

dziestych była przedmiotem powszechnego zaintereso-
wania. Warto zaznaczyć, że w części tej opublikowano
teoretyczny fragment rozprawy habilitacyjnej Langego
poświęconej „Statystycznym badaniom koniunktury go-
spodarczej" (1931 r.) . Rozważania Autora znajdują się
tu pod silnym wpływem szkoły lozańskiej, w szczegól-
ności zaś teorii ogólnej równbwagi gospodarczej L. Wal- .

rasa. Wychodząc z jej przesłanek, Lange traktuje kry-
zvs gospodarczy jako rezultat nagłych i nieprzewidzia-
nych zmian, jako wielkie zaburzenie gospodarcze prze-
rywające ciągłość planów gospodarczych kapitalistycz-
nych przedsiębiorców. Chociaż analiza przyczyn kryzy-
sów nie może zadowolić bardziej obeznanych z proble-
mem Czytelników, wnioski wyciągnięte przez Langego
zasługują na uwagę. Mechanizm wolnej konkurencji
okazuje sie niezdolny do zachowania równowagi eko-
nomicznej i prowadzi do ostrego konfliktu między po-
stępem technicznym a wymaganiami racjonalnego go-
spodarowania, który to konflikt może być rozwiązany
jedynie w drodze stworzenia jednolitego planu dla go-
spodarki społecznej jako całości.

Dwa fragmenty w tej części pośw^cone zostały mo-

delowi cyklu koniunkturalnego M-Kaleckiego. Lange
prezentuje tu własną interpretację tego modelu, która
jest bardziej precyzyjna, ale rownoczesnie bardziej zło-
żona w porównaniu do wersji oryginalnej. Ogólna Idea
tceo modelu opiera się na niemożliwości osiągnięcia
stabilizacji w zakresie wydatków inwestycyjnych i pro-
cku zmian kapitałowych. Każda inwestycja powiększa
ponyt f zachęca do nowych inwestycj, ale jednocześnie
każda inwestycja, z pewnym opóźnieniem czasowym,
zwiększa ^apitaf i zniechęca do dalszych inwestycji,
bowtem i eśli kapitał rośnie, rentowność produkcji ma-

feie T adwrotnle W wyniku gry tych przeciwstawnych
c? Vn,?rctp p klasvczny cykl o 4 fazach. Nowa wersja
SJSZ^SJSSFZ której'Włączone zostały środki
Trotowe w Sna^ania analizie charakteru bardziej

realistyczngo, nie spotkała się z uznaniem ae strony
Langego, głównie ze względu na zmniejszoną przejrzy-
stość i utratę elegancji, jaka cechowała model pierwot-
ny.

Analizując model cyklu koniunkturalnego J.Schum-
petera oparty na procesach'innowacyjnych, które wy-
kazują tendencję do występowania falami, Lange wska-
zuje, że główną jej słabością jest brak zadowalającego
powiązania z cyklicznymi wahaniami w zatrudnieniu
oraz w stopniu wykorzystania zasobów. Dlatego docho-
dzi on do wniosku, że teoria Kaleckiego i Schumpetera
daje nam składniki zasadniczej wagi do realistycznego
wyjaśnienia zjawiska cyklu. Lange zwraca również
uwagę, że wbrew wszelkim pozorom, teoria cyklu Ka-
leckiego wywodzi się z podstawowych twierdzeń teorii
Marksa.

CZĘŚĆ trzecia („REFORMA STRUKTURALNA"
KAPITALIZMU) poświęcona jest reformom
strukturalnym kapitalizmu. Rozpoczyna ją Lange

(w 1937 r.) analizą sprzeczności między racjonalnością
decyzji z prywatno-kapitalistycznego i społeczno-go-
spodarczego punktu widzenia w zakresie wykorzystania
istniejącego już aparatu wytwórczego. Zawarte tu my-
śli zostaną w latach późniejszych rozwinięte w dosko-
nale opracowanej w I tomie Ekonomii Politycznej za-

sadzie racjonalnego gospodarowania.

W 1938 r. Lange przeprowadza ciekawe badanie
sprawności gospodarki amerykańskiej okresu między-
wojennego na podstawie porównań potencjalnie moż-

liwego dochodu narodowego przy pełnym zatrudnieniu
siły roboczej z faktycznym dochodem narodowym,
wskazując na ogromne marnotrawstwo w tym zakre-
sie. Ta właśnie analiza stanowiła podstawę sformuło-
wania „demokratycznego programu pełnego zatrudnię-

dziestych i wykazał, że aparat Keynesa pozwala na

znaczne uproszczenie wielu zawiłych elementów teorii
neoklasycznej. Keynes zakładał całkowitą niezależność
wydatków na inwestycje i konsumpcję i twierdzi, że

całkowity dochód może rosnąć przez powiększenie jed-
nej bądź drugiej z tych wielkości, bez żadnej różnicy.
Lange zaś wyszedł z bardziej realistycznego założenia
nawiązującego do teorii Marksa, zgodnie z którym po-
pyt na dobra inwestycyjne jest pochodny w stosunku
do popytu na dobra konsumpcyjne. Zgodnie z tym po-
glądem inwestycje równałyby się zeru nie tylko wt«ly,
gdyby ludzie wydali cały swój dochód na konsumpcję,
ale także i wtedy gdyby w ogóle nic nie konsumowano.
To doprowadziło Langego do wniosku, że między tymi
krańcowymi sytuacjami musi istnieć jakaś optymalna
skłonność do oszczędzania, wyznaczona przez stopę
procentową, która maksymalizuje inwestycje. SfoYmali-
zowana i precyzyjna ekspozycja tych problemów roz-

proszyła wiele wątpliwości, jakie nasuwały nie zawsze

dostatecznie ścisłe twierdzenia Keynesowskiej ekono-
mii oparte na subiektywnych skłonnościach i uznana

została przez samego Keynesa za doskonały wykład
jego teorii.

Do tej części wchodzi jeszcze krytyka prawa rynków
Say'a oraz teoria mnożnika. W krytyce tej Lange do-
starcza dowodu matematycznego, że tzw. prawo Say'a
pozostaje w sprzeczności z jakąkolwiek teorią aktyw-
nego pieniądza, bowiem jeśli przyjmuje się prawo
Say'a wówczas ceny wyrażone w jednostkach pienięż-
nych są nieoznaczone. Jeśli natomiast ceny są okre-
ślone, wówczas musimy odrzucić prawo Say'a wraz z

wynikającą z niego „neutralnością" pieniądza. W teorii
mnożnika Lange ogranicza się jedynie do usystema-
tyzowania wielu nieporozumień powstałych na tle sze-

rokiego stosowania, a nawet nadużywania różnego
rodzaju mnożników w teorii zatrudnienia, inwestycji,
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nia" siły roboczej ujętego w taki sposób, jaki byłby
możliwy do zrozumienia i zaakceptowania przez naj-
bardziej postępowe grupy i warstwy społeczne w USA
w latach II wojny światowej. Wskazując na konieczność
prowadzenia robót publicznych, regulacji cen i plac
przez rząd, a także na konieczność rozwoju sektora

, państwowego itp., Lange uważał za niezbędne przede
wszystkim poddanie przymusowej kontroli monopoli _

w takiej postaci, aby służyły one sprawie publicznej
i nie traktowały obrony narodowej jako okazji do
wzbogacenia się.

W 1945 r. w krótkiej rozprawce Lange rozważa możli-
we środki kontroli w gospodarce kapitalistycznej po
okresie pełnej demobilizacji i przestawienia produkcji
na tory pokojowe w celu utrzymania pełnego zatrud-
nienia siły roboczej.

CZĘŚĆ czwarta (WARSZTAT ANALITYCZNY
TEORII RÓWNOWAGI OGÓLNEJ) jest najbar-
dziej zróżnicowana problemowo i obejmuje krąg

tematów, które zespół roboczy trafnie określił jako
warsztat analityczny teorii równowagi ogólnej. Jest to

przedkeynesowski okres twórczości Langego, dotyczą-
cy głównie wzajemnych współzależności między Mar-

shallowską metodą równowag cząstkowych a teorią
ogólnej równowagi gospodarczej, zjawisko opóźnionych,
skokowych reakcji między zmianami popytu i podaży
jako jednej z przyczyn stanów nierównowagi i oscylacji
gospodarczych, miejsca stopy procentowej w teorii
produkcji oraz komplementarności i współzależności
między ruchem cen, zmianami w działalności gospo-
darczej a ruchem stopy procentowej. Centralnym prob-
lemem tej części jest niewątpliwie nowa interpretacja
teorii procentu, którą Lange zręcznie wyprowadza z

równań teorii produkcji (tj. teorii cen czynników wyt-
wórczych) przy założeniu niedostatku kapitału pienięż-
nego. Założenie to sprawia, że wszystkie przedsiębior-
stwa nie mogą równocześnie posługiwać się najlepszymi
metodami. Tradycyjna teoria procentu i teoria produk-
cji odpowiadała natomiast warunkom pełnego nasycenia
gospodarki kapitałem pieniężnym, bowiem kapitał pie-
niężny w teorii równowagi zawsze występował w ilo-
ściach wystarczających na to, aby wszystkie przedsię-
biorstwa mogły wybrać najlepsze metody produkcji
i tym samym dokonać najlepszej alokacji zasobów mię-
dzy różne możliwe sposoby ich wykorzystania. Podsu-
mowując dotychczasowy spór w zakresie teorii procen-
tu, Lange udowadnia równocześnie nieprawdziwość
dotychczasowych poglądów, jakoby tylko stopa procen-
towa związana była z czasem, natomiast teoria produk-
cji była „bezczasowa". Jego analiza wykazuje, że we

wszystkich równaniach występuje implicite czynnik
czasu.

W CZĘŚCI piątej (NA MARGINESIE EKONOMICZ-
NEJ TEORII DOBROBYTU) Autor koncentru-

je się głównie wokół zagadnień roli mierzalności
użyteczności w ogólnej teorii dobrobytu. Jeśli w latach
trzydziestych Lange wyrażał przekonanie, że mierzal-
ność użyteczności dóbr jest niezbędna dla ekonomicz-
nej teorii dobrobytu, to już na przełomie lat trzydzie-
stych i czterdziestych wyraźnie odchodzi od tej tezy.
Lange podejmuje próbę przedstawienia najbardziej
istotnych twierdzeń teorii dobrobytu w kilku podsta-
wowych równaniach, bez uciekania się do mierzalności
użyteczności, porządkując użyteczność dóbr według
określonej hierarchii w postaci wektorów. Opracowania
te nie wniosły wprawdzie nowych, nieznanych kom-
petentnym teoretykom ekonomii twierdzeń, ale miały
tę niewątpliwą wartość, że dostarczały formalnych do-

wodów matematycznych dla podstawowych twierdzeń
ekonomii dobrobytu oraz ujawniły wszystkie milcząco
lub jawnie przyjęte w nich założenia.

CZĘŚĆ szósta („W KRĘGU TEORII KEYNESOW-
SKIEJ") obejmuje twórczość Langego dotyczą-
cą teorii Keynesowskiej. Wyróżnia się tu w szcze-

gólności niezwykle interesując^ opracowanie pt. „Sto-
pa procentowa a optymalna skłonność do konsumpcji"
(1938), które do dziś uważane jest za klasyczną pozy-
cję literatury ekonomicznej. Zasługa Langego pole-
ga tu głównie na tym że przełożył on podstawowe
twierdzenia niezbyt spopularyzowanej jeszcze teorii
Keynesa na język neoklasycznej ekonomii z lat trzy-

dochodu narodowego i handlu zagranicznego, w któ-
rych stosuje się mnożniki proste, złożone, dynamiczne
lub skumulowane z nie zawsze należytym uzasadnie-
niem.

CZĘŚĆ siódma (GIĘTKOŚĆ CEN I ZATRUDNIE-
NIE) wypełniona jest w całości przez opracowa-
nie monograficzne zawierające systematyczne ba-

danie wpływu giętkości cen czynników wytwórczych,
w tym w szczególności płac, na zatrudnienie i stabil-

ność rozwiniętej gospodarki kapitalistycznej (1944)
- Rozprawa ta została napisana pod wpływem różnych

sprzecznych teorii wywodzących się głównie z twier-
dzeń ekonomii neoklasycznej i keynesistowskiej na

teris t przyczyn występowania bezrobocia i możliwości
jego likwidacji. Przedstawiciele kierunku neoklasycz-
nego od lat głosili pogląd, że bezrobocie jest wyłącznie
wynikiem sztywności płac pieniężnych. Gdyby płace
były wystarczająco elastyczne, tzn. gdyby można było
je bez przeszkód obniżać do odpowiedniego poziomu,
wówczas bezrobocie znikłoby automatycznie w kapita-
lizmie. Zwolennicy teorii podkonsumpcji głosili pogląd
całkowicie odmienny, utrzymując że wzrost płac spo-
wodowałby wzrost efektywnego popytu i doprowadził-
by do wzrostu zatrudnienia. Według Keynesa wzrost

płac nominalnych i związany z tym wzrost skłonności
do konsumpcji, może w warunkach dużego niewyko-
rzystania rezerw spowodować pewien wzrost zatrud-
nienia, chociaż wzrost ten uzależniony jest głów-
nie od kształtowania się stopy procentowej. Na-
tomiast w innych warunkach wzrost płac no-

minalnych może nie wywrzeć żadnego wpływu
na zatrudnienie, a wywołać jedynie wzrost cen produk-
tów. Lange przeprowadza gruntowną analizę wszystkich
możliwości teoretycznych, próbuje rozwikłać występu-
jące sprzeczności w istniejących poglądach, wychodząc
z przesłanek ogólnej równowagi gospodarczej, i for-
mułuje szereg szczególnych warunków, przy których
te różne poglądy mogą być słuszne, nie preferując
przy tym żadnego z rozpatrywanych rozwiązań. Lange
zwraca przede wszystkim uwagę, w jaki sposób wpływ
zmian cen czynników wytwórczych uzależniony od
pieniężnych decyzji publiczności, banków i rządu może

doprowadzić do wchłonięcia całego bezrobocia. W roz-

prawie tej Lange wykorzystuje swój poprzedni dorobek
zawarty przede wszystkim w części szóstej. Warto od-
notować, że rozprawa Langego pt. „Giętkość cen I za-

trudnienie" była wysoko oceniona w środowisku za-

chodnich ekonomistów, a przez niektórych nawpt uz-

nana została za najlepszą po „Ogólnej teorii" Keynesa
(1930) oraz „Wartości i kapitału" Hicksa (1939).

CZĘŚĆ ósma (PROBLEMATYKA KRAJÓW GO-
SPODARCZO ZACOFANYCH I ZAGADNIENIA
ROZWOJU) obejmuje cykl 12 artykułów poświę-

conych problematyce krajów gospodarczo zacofanych
oraz zagadnieniom rozwoju tych krajów. Artykuły te

pisane były w latach 1956—1964. Główną ich myślą
przewodnią jest teza nosząca znamiona oryginalności,
że droga uprzemysłowienia, po której w przeszłości
przeszły wysoko rozwinięte kraje kapitalistyczne, jest
dla obecnych krajów gospodarczo zacofanych nie pow-
tarzalna, Dlatego jedynie możliwą drogą wyrwania się
tych krajów z „zaklętego kręgu ubóstwa" jest' rozwój
w kierunku gospodarki socjalistycznej z właściwym jej
systemem centralnego planowania. Lange odegrał nie-
małą rolę w popularyzowaniu tej idei w krajach roz-

wijających się po niekapitalistycznej .drodze rozwoju.

CAŁOŚĆ dzieła kończy się przypisami opracowa-
nymi na 72 stronach przez HELENĘ HAGEMEJER.
Czytelnik znajdzie w nich nie tylko dokładne in-

formacje dotyczące wcześniejszych publikacji prac
Langego zamieszczonych w I tomie Dzieł, ich tłumaczeń
na różne języki, okoliczności ich pówstania i kore-
spondencji Langego ze współpracownikami oraz pole-
mistami, ale także wnikliwy, chociaż bardzo oszczędny
w słowach komentarz najbardziej wartościowych frag-
mentów niektórych prac. Przyznam się, że czytałem z

nie mniejszym zainteresowaniem przypisy, niż orygi-
nalną część opriacowania, bowiem dostarczają one wie-
lu pouczających informacji o warsztacie pracy wybit-
nego uczonego. Warto takie odnotować, £e na 37 opra-
cowań zamieszczonych w I tomie Dzieł, aż 13 ukazuje
się po raz pierwszy w języku polskim. Są to w prze-
ważającej mierze opracowania o najwyższej wartości
naukowej.

WIĘKSZOŚĆ prac odnoszących się do wysoko
rozwiniętych krajów kapitalistycznych pisana
była przez Langego przy szerokim wykorzy-

staniu narzędzi i aparatury pojęciowej zaliczonej do
arsenału tzw. neoklasycznej ekonomii. Precyzyjne na-

rzędzia formalne wypracowane przez zwolenników te-
orii równowagi ogólnej, jak też równowag cząstkowych,
trafiały łatwo do świadomości uczonego o gruntow-
nym przygotowaniu nie tylko ogólnoteoretycznym, ale
także statystycznym, matematycznym i ekonometrycz-
nym. Wykładając przez wiele lat ekonomię w amery-
kańskich uniwersytetach zmuszony był niejako mówić
i pisać językiem, który stwarzał podstawy wzajem-
nego zrozumienia oraz otwierał możliwości zdobycia
trwałej, uznanej pozycji w gronie najwybitniejszych
przedstawicieli tej nauki.

Mistrzostwo Langego ujawniło się wszędzie tam,
gdzie zachodziła potrzeba rozwiązania zagadnień spor-
nych, zawikłanych przez wieloletnie spory prowadzone
z różnych pozycji teoretycznych. Z pewnych twierdzeń
ogólnych umiał Lange wyciągnąć wszystkie implikacje,
które rzucały wiele światła na istotę głoszonych poglą-
dów i umożliwiały-ujawnienie różnic oraz punktów
wspólnych między teoriami pokrewnymi tworzonymi na

podstawie różnych przesłanek. Umiał z dużą precyzją
udowodnić, że konkurencyjne lub nawet pozornie
sprzeczne poglądy są tylko szczególnego rodzaju przy-
padkiem rozwiązania ogólniejszego, które badż sam

prezentował, bądź też powoływał się na istniejący
dorobek teoretyczny w tym zakresie. Nawet w sposobie
referowania tego dorobku występuje zawsze myśl
świeża, klarowna, gruntownie przetworzona w umyśle
Langego. Potrafił jak rzadko kto „przetłumaczyć"

; , teorię typu keynesistowskiego na język analityczny te-
orii neoklasycznej. Wierny zasadzie ścisłości, zarsfrsze
precyzyjnie formułował założenia do własnych analiz
— i z niebywałą zręcznością ujawniał założenia często
nie uświadomione przez autorów, innych koncepcji
teoretycznych.

W całej swojej bogatej twórczości Lange przestrze-
gał zasady, że metody statystyczne i matematyczne
mogą oddać naukom ekonomicznym nieocenione usługi
tylko wówczas, kiedy będą szły w parze z właściwym
teoretycznym opracowaniem zagadnienia. Bez prawid-
łowej teorii zawsze będziemy oscylować między skraj-
nością jałowego formalizmu w rodzaju zwykłych ćwi-
czeń matematycznych a bezowocnym gromadzeniem
nie powiązanych ze sobą i niewiele mówiących faktów.
W przyrodzie, jak i w działalności gospodarczej człowie-
ka istnieje tak duża różnorodność faktów, że można
nimi uzasadnić lub obalić każdą teorię służącą złej
lub dobrej sprawie. A więc nie zwodniczy efekt zda-
rzeń, ale myśli mądrego człowieka powinny decydować
o trwałym znaczeniu tego, co nazywamy nauką. Lange
odrzucał jałowy formalizm oraz umiał wyciągać prawi-
dłowe wnioski z prowadzonych przez siebie oraz przez
innych badań empirycznych.

Innym rysem charakterystycznym twórczości nauko-
wej Langego była duża umiejętność przystosowania
się do realnych możliwości w kolejnych okresach hi-

storycznych, co powodowało, że umiał nawiązać kon-
takt z każdym środowiskiem- i wywierać na niego
wpływ swoim autorytetem, nie tracąc nigdy sposobno-
ści do popularyzowania idei socjalizmu, której byl
wierny od najwcześniejszych lat organizacyjnego po-
wiązania się ze Związkiem Niezależnej Młodzieży Soc-
jalistycznej (1918 r.) aż do ostatnich dni swego życia.
W ramach nowoczesnego systemu teorii ekonomii nie-
marksistowskiej zawsze przestrzegał marksistowskiej
zasady, że każda teoria reprezentuje i służy interesom
określonej klasy, dlatego swoje badania teoretyczne,
bez względu na stosowaną metodę ściśle wiązał z po-
trzebami praktyki społecznej, z ruchem robotniczym,
ze sprawą socjalizmu. Jak sam pisał, „...Temu powią-
zaniu służą nawet abstrakcyjne rozważania ekonomi-
czno-matematyczne, na pozór od praktyki społecznej
tak odległe".')

W latach, kiedy rozwój nauki odbywał się w dużej
mierze w wyniku daleko idącej specjalizacji, która
gwarantowała szybkie postępy w wyniku maksymal-
nej koncentracji badań na wąsko wyspecjalizowanych
dziedzinach, O. Lange był badaczem uniwersalnym, o-

garniającym swym spojrzeniem całokształt teorii eko-
nomii wraz z przyległymi do niej dyscyplinami, obej-
mującymi z jednej strony nauki społeczne, z drugiej
zaś — nauki ścisłe. Ta wyjątkowa i coraz rzadziej spo-
tykana wszechstronność stanowiła podstawę najbar-
dziej oryginalnych osiągnięć w zakresie badań inter-
dyscyplinarnych, które ujawniły się w całej pełni do-
piero w późniejszych pracach przygotowywanych do
druku w dalszych tomach Dzieł Langego.

W okresie powojennym w Polsce ukształtowały się
wokół wybitnych indywidualności pewne nieformalne
szkoły myślenia ekonomicznego, które miały zarówno
swoich zwolenników, jak i przeciwników, co stanowi-
ło i stanowi nadal podstawę kształcących dyskusji.
Lange nie tworzył żadnej nieformalnej szkoły, bo też
należał do nas wszystkich, a jego bogata i wszechstron-
na twórczość naukowa stanowiła podstawę naszego na-

ukowego rozwoju. Z prac O. Langego wynika ogólny i

niezwykle aktualny wniosek, że dążenie do prawdy
naukowej może rozwijać się tylko w warunkach swo-

body myśli i atmosferze kultury oraz tolerancji.

1) Oskar Lange, Dzieła, t. I Kapitalizm, PWE, Warszawa 1973.
Opracowanie przypisów — Helena Hagemejer, opracowanie
redakcyjne — Krystyna Cala, Helena Hagemejer, opracowanie
graficzne — Franciszek Winiarski.
2) For. O . Lange — Pisma ekonomiczne 1 społeczne 1930-1960
PWN, Warszawa, 1M1 s. 7 .

3) Por. O. Lange, jak wyżej, s. 7.
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W „Fotonie'
od 10 lat
bez zmian
Wkrótce minie 10 lat, gdy zaraziłem

•1« bakcylem filmowania 1 od tego
czasu datuje się nasza, tj. „Fotonu"
I moja współpraca, z okazji tego „Ju-
bileuszu", chciałem, za Waszym po- -

Arednłctwem przekazać „Fotonowi"
parę uwag:

• TERMINY: - Na wywołanie filmu
I mm czarno-białego, kolorowego lub
przeźroczy czeka się od kilku tygodni
— poza sezonem, i do 2 a nawet wię-
cej miesięcy — w sezonie. Obecnie, w

listopadzie na wywołanie filmu czar-

no-białego. dostarczonego do Fotonu
na ul. Wolskiej Czeka się „tylko"
3—I tygodnie. Co prawda, jeśli się ko-
muś spieszy, może oddać film do
spółdzielni fotograficznej, gdzie za

dodatkową opłatą film wywołują w

ciągu kilku dni.
# CENY: Film odwracalny czarno-

-blaly 8 mm kosztuje 49 zł. W cenie
tej mieści się koszt wywołania. Ale
nawet Jeśli ktoś z góry wie, że filmu
nie odda do wywołania do labora-
torium Fotonu (ze względu na odlegle
terminy czy też odległość od ul. Wol-
skiej) to i tak za wywołanie musi pła-

cić. Firmy zagraniczne (np. Kodak)
prowadzą sprzedaż filmów z wliczo-
nym .kosztem wywoływania i bez
tych kosztów. Foton tym bardziej po-
winien wprowadzić dwie ceny. Ko-
rzyści z tego byłyby dwojakie: dla
klientów, bo nie musieliby 2 razy
płacić za wywoływanie no i dla Fo-
tonu, bo mogły, mając mniej zleceń,
wywoływać filmy w terminach, w Ja-
kich oferują te usługi inne. firmy.

9t „Foton" wychodząc z założenia,
że Jest monopolistą na rynku pol-
skim uważa, że klienta nie musi szu-

kać. Klient czy chce, czy nie chce
i tak do Fotonu na ul. Wolską przyj-
dzie, czy przyjedzie. Dlatego też nie
pomyślano o tym, aby zwyczajem
przyjętym we wszystkich krajach u-

poważnlć sklepy fotograficzne do
przyjmowania filmów I zbiorczego Ich
przesyłania do labolatorium Fotonu.
Inne firmy Jak ORWO, AGFA, ltd.
po wywołaniu filmu (mowa cały czas

0 filmach odwracalnych S mm) ładnie
go składają, nawijają na szpule
1 przekazują klientowi, który natych-
miast może , przystąpić do projekcji.
Dla Fotonu czynności te są zbyt
•komplikowane. Foton dostarcza
polskiemu klientowi film w 2 rol-
kach sklejonych przylepcem lekar-
ikim i.:, sporo emocji, bo klient-
amator po przyjściu do domu musi
— przy pomocy rodziny — film na-

winąć na 2 szpule, skleić, przewinąć
na następną szpulę' i wreszcie w pełni
„usatysfakcjonowany" przystąpić do
projekcji.

Oczywiście sprawy, o których mó-
wię, nie są dla „Fotonu" nowe. Po-
dobnie jak dla mnie nienowe będzie
tłumaczenie Fotonu, że istnieją trud-
ności obiektywne, lokalowe, kadrowe
i Bóg wie Jeszcze jakie.

Tylko, że ja już czekam 10 lat i nic,
ale to zupełnie nic, od tego czasu się
w Fotonie nie zmieniło. I dlatego z

okazji tego jubileuszu chciałbym raz
Jeszcze znane prawdy powtórzyć.

Z poważaniem,
stały czytelnik 2. G.

CZESŁAW SZPIEN
^ Warszawa

Prezes dyktuje
co mamy lubić

Handel miasteczkowy jest wciąż
prawdziwymi kopciuszkiem obrotu
towarowego. - Decydują o tym nie tyle
niedostatki w zaopatrzeniu, Ile kiep-
skie przygotowanie ogólne 1 facho-

. we ludzi kierujących placówkami
handlowymi,

' Brak szerszego
'

horyzontu myślo-
wego sprawia m. in., że nie mają
oni przekonania do nowości, bo sa-
mi nie odczuwają ich potrzeby 1 nie
rozumieją JeJ u innych. Jaik może
decydować o zaopatrzeniu sklepu wa-

rzywnego człowiek, który oprócz
ziemniaków 1 kapusty z reguły nie
Jada innych warzyw? „Kabaczki, ba.
klażany, papryka, jarmuż, bruksel-
ka — kto to będzie jadł? Mnie to nie
smakuje to 1 innym nie będzie".
Bardzo niechętnie lansuje się też w

sklepach małomiasteczkowych mro-

żonki owocowo-warzywne, owocowe

soki pitne, ryby oceaniczne, niektó-
re gatunki konserw Jarzynowych 1
rybnych. Tymczasem wbrew temu co

sądzą handlowcy, popyt na te ar-

tykuły Jest duży. Mieszkam w mia-
steczku położonym w niedalekiej od-
ległości od przemysłowego Tarnowa
1 często obserwuję, że ludzie przy-
wożą sobie stamtącj chleb razowy,
masło roślinne, warzywa 1 konser-
wy jarzynowe.

Sprawa jest ważna z punktu wi-
dzenia ściągnięcia 1 zatrzymania w

małych miastach ludzi wykształco-
nych, z aspiracjami, reprezentujących
wysoki poziom kultury. Czy muszą
się tu oni poczuć od razu, jak „na
zesłaniu"? Czy nadal Jedynym miej-
scom, w którym można szybko
opróżnić portfel ma być sklep z

artykułami monopolowymi?
WALDEMAR SZALEWICZ

Dąbrowa Tarnowska

Dobra robota
Rozwój gospodarki narodowej,

wprowadzanie nowych asortymentów,
nowych maszyn i technologii stawia
przed nami coraz większe zadania.
Również w przedsiębiorstwach budo-
wlanych rozpoczął się okres, w któ-
rym dokonać należało zasadniczego
zwrotu w metodach pracy. Samorząd
Robotniczy poznańskiego Przedsię-
biorstwa Budowlanego Nr 3 podjął
na początku bieżącego roku uchwałę
o zastosowaniu w swej pracy systemu
„bezbrakowej pracy" „DORO".

System ten ma zapewnić komplek-
sowe sterowanie jakością 1 polega
na zastosowaniu takiego zespołu śro-
dków Ideologicznych, techniczno-or-
ganizacyjnych 1 ekonomicznych, który
umożliwiłby wykrywanie i usuwanie
przyczyn błędów 1 usterek na każ-
dym etapie przygotowania 1 wyko- '

naWstwa produkcji.
Decyzje Samorządu Robotniczego

dotyczące „Systemu bezbrakowej pra-
cy" oparte zostały na przekonaniu, że
załogę Poznańskiego Przedsiębior-
stwa Budowlanego Nr 3 stać na do-
browolne, świadome i konsekwentne
podjęcie decyzji zawartej w haśle:
„Wykonam swą pracę dobrze za pier-
wszym razem", że każdy człowiek
może dojść do perfekcji w wykony-
waniu swej pracy 1 swego zawodu.

Uzyskane przez niektórych pracow-
ników przedsiębiorstwa (ludzi o wy-
klch kwalifikacjach zawodowych
1 wyrobieniu społecznym) — „upraw-
nienie do pracy samokontrolnej" stwo-
rzy obiektywne przesłanki przyśpie-
szonego rozwoju.

Załoga Poznańskiego Przedsiębior-
stwa Budowlanego Nr 3 wielokrot-
nie już dawała przykład socjalisty-
cznego stosunku do pracy, postawy
obywatelskiej I przywiązania do swe-

go zakładu pracy.
Uzyskane efekty Jakościowe na

przełomie roku 1972 1973 upoważniły
przedsiębiorstwo do wzięcia udziału
w 3 Ogólnopolskim Konkursie Dobrej
Roboty zorganizowanym przez „Try-
bunę Ludu", Telewizję, Polski Komi-
tet Normalizacji i Miar.

Hotelowy manewr

a nie

„brak miejsc'
W „Zywoclku Gospodarczym" (2.G .

Nr 43 z 28.10.73 r.) zamieszczono no-

tatkę na temat Międzynarodowego
Kongresu HO-RE-CA, sugerującą czy-
telnikowi, że brak było miejsc dla
gości Kongresu w restauracji hotelu
„Europejski". Notatka o podob-
nej treści ukazała się nieco wcze-

śniej w „Zyclu Warszawy".
Podobnie więc, Jak odpowiedziałem

redakcji „2ycia Warszawy" chciał-
bym również poinformować Czytel-
ników Waszego pisma, że tabliczkę
z napisem „brak miejsc" ustawiono
w tym celu, aby uczestnicy Kon-
gresu HO-RE-CA mogli swobodnie
korzystać z rezerwowanych dla nich
stolików w sali restauracyjnej hotelu.'
Nie brakło również miejsc rezerwo-

wanych dla Innych gości, mieszkają-
cych w tym okresie w Hotelu Euro-
pejskim.

2ałujemy, że przedstawiciel W/Re-
dakcjl — oficjalnie zaproszony przez
Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycz-
nych — nie wziął udziału w konfe-

rencji prasowej, zorganizowanej na
zakończenie obrad Kongresu.

Sądzę, że wielezagadnień poru-
szonych na tej konferencji mogło za-
interesować Waszych czytelników, a •

m.ln. informacja, że doroczny Kon-
gres International HO-RE-CA po raz

pierwszy odbył się w kraju socjali-
stycznym. Uczestnicy Kongresu, wy-
trawni hotelarze z 25 krajów, bar-
dzo wysoko ocenili poziom usług ho-
telowych — zwłaszcza w zakresie ga-
stronomii, podziwiali także atrakcyj-
ność turystyczną naszego kraju.

Warto nadmienić, że koszty ucze-
stnictwa w Kongresie pokrywali sami
gośole.

Będę zobowiązany za zamieszczenie
powyższego' wyjaśnienia na łamach
Waszego czasopisma.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia
Sekretarz Generalny

Zrzeszenia Polskich Hoteli
Turystycznych

LEONARD WELLMANN

Przekazywanie
rent będzie
sprawniejsze

Nawiązując do notatki zamieszczo-
nej w „2ywoclku Gospodarczym"
(2.G. nr 44 z 4 listopada br.) doty-
czącej sposobu przekazywania do
PKO rent na rachunki bieżące, Pow-
szechna Kasa Oszczędności wyjaśnia,
że Zakład Ubezpieczeń Społecznych
wszystkie renty przekazuje do usta-

lonych placówek pocztowych w celu
wypłaty. Placówki pęcztowe dokonu-
ją segregacji 1 renty podlegające za-

pisaniu na rachunki bieżące kierują
do PKO. W związku z powyższym
występują przypadki, że renty wpły-
wają do PKO z opóźnieniem, tak więc
zarzuty Waszego czytelnika są w pełni
uzasadnione.

Jednocześnie Powszechna Kasa O-
szczędnoścl komunikuje uprzejmie, że
ten niekorzystny dla właścicieli ra-
chunków sposób przekazywania rent
ulegnie częściowo zmianie Już obec-
nie.

Z dniem 1 stycznia 1974 r. PKO

wprowadza dla osób zamieszkałych
na terenie m.st. Warszawy i woj.
warszawskiego' oprocentowane ra-
chunki oszczędnośclowo-rozllczenlo-
we. których posiadaczami będą mogli
być m.in. renciści. Na rachunki te
renty przekazywane będą bezpośred-
nio z ZUS-u do PKO z pominięciem
urzędów pocztowych, co znacznie u-

sprawnl rozliczenia z tego tytułu.
Po zebraniu doświadczeń PKO za-

mierza rozszerzyć wprowadzenie ra-

chunków oszczędnośelowo-rozllczenlo-
wych na dalsze rejony kraju.

Centrala
Powszechnej Kasy Oszczędności

Rzemiosło

przygotowuje
młodą kadrę

W Bydgoskiem do końca br. w dro-
dze podnoszenia kwalifikacji, ok. 60
procent rzemieślników posiadać bę-
dzie dyplomy mistrzowskie oraz bli-
sko 30 procent — dyplomy czeladni-
cze. Już na początku roku założono
przeprowadzenie wielu kursów kwa-
lifikacyjnych. Liczba uczniów, zgodnie
z planem szkolenia, sięga 6 tysięcy. W
działalności szkoleniowej, w przygo-
towaniu dla rzemiosła nowych kwali-
fikowanych pracowników, plasuje się
województwo bydgoskie na czołowej
pozycji w kraju. Jednak liczba wol-
nych miejsc w warsztatach rzemie-
ślniczych dla uczniów w niektórych
zawodach jest stosunkowo niewielka.
Istnieją więc dysproporcje między po-
trzebami kadrowymi w niektórych
zawodach rzemieślniczych, a możli-
wościami ich zaspokojenia. Można są-
dzić, że sytuacja ta, dzięki prężnej
działalności organizacji rzemieślniczej
poprawi się Starzy rzemieślnicy wy-
kruszają się. Kwalifikacje niektórych
nie są wystarczające dla rozwoju no-

wego-rodzaju uslu» Nowe kadry, Ich
ilość' i jakość — to m. in. warunek
wzrostu Ilości 1 poprawy Jakości u-

slug świadczonych przez rzemiosło.

Mgr SYLWESTER WACHNIEW
Bydgoszcz

AKTUALNOŚCI
l^-SWvgCHQDQWA

REZERWY WARZYW
I OWOCÓW

Rezerwy zimowe niektórych
warzyw na koniec listopada br.
były o ok. 4 proc. wyższe niż w

analogicznym okresie ub.r. (z wy-
jątkiem marchwi i pietruszki), a

rezerwy jabłek przewyższały po-
ziomzub.r.ook.18Droc.

Można więc oczekiwiać, że za-

pasy jabłek pozwolić powinny na

prowadzenie do wiosny 1974 r.

sprzedaży interwencyjnej, "prze-
ciwdziałającej wzrostowi cen tar-

gowiskowych. Trudniejsze będzie
natomiast oddziaływanie handlu
uspołecznionego na kształtowanie
cen targowiskowych warzyw
i wypełnianie luk zaopatrzenia na

tym odcinku. Już w listopadzie
notowano ok. 9 proc. .wzrost cen

warzyw na targowiskach. (Sb)

Dane za 11 miesięcy 1973 r.

wskazują, że ze wzmożoną siłą
wystąpiła tendencja do zastępo-
wania spożycia naturalnego przez
zakupy żywności w sieci handlu
wiejskiego. Okazuje się bowiem,
że w sieci handlu wiejskiego, od-
miennie niż w handlu miejskim,
szybciej wzrasta sprzedaż żywno-
ści (ok. 14 proc.) niż artykułów
nieżywnościowych (12 proc.) . Z

jeszcze większą ostrością zjawis-
ko to wystąpiło w listopadzie 1973
r. (wzrost sprzedaży żywności
ponad 14 proc., przy wzroście
sprzedaży artykułów nieżywnoś-
ciowych o nieco ponad 10 proc.),
pomimo wydatnego wzrostu

sprzedaży maszyn i narzędzi rol-
niczych (ok. 16 proc.), nawozów
sztucznych (o 21 proc.) i węgla
(o 17 proc.).

To tempo denaturalizacji spo-
życia ludności rolniczej byłoby
prawdopodobnie jeszcze znacznie
większe, gdyby nie sygnalizowa-
ne na wielu terenach braki za-

opatrzenia w handlu wiejskim
i niedorozwój jego sieci. (Sb)

ZAKŁÓCENIA W SPRZEDAŻY
WĘGLA

Wczesna zima sprawiła, że w

listopadzie br. sprzedaż węgla na

rynku krajowym uległa znaczne-

mu zwiększeniu (od 16 proc. po-
wyżej listopada 1972 r.). Nato-
•miast niedostateczne dostawy
węgla, zwłaszcza do sieci handlu
Wiejskiego, spowodowały znaczny
spadek jego zapasów w sieci
handlu detalicznego (o ok. 65
proc.) .

W związku z tym kilkaset gmin-
nych spółdzielni sygnalizuje już
wyczerpywanie się zapasów węg-
la. Uzupełnienie tych zapasów za-

leży obecnie wyłącznie od możli-
wości przewozowych. Górnictwo
dysponuje bowiem na składowis-
kach odpowiednimi zapasami
węgla. (Sb)

83 JEDNOSTKI ZBUDOWANE
W STOCZNIACH

W ciągu jedenastu miesięcy br.
nasze stocznie produkcyjne zbu.

dowały 83 jednostki pływające o

tonażu 610 120 DWT. Równocześ-
nie wodowano 76 kadłubów o no-

śności 616120 ton. Stoczniowy
plan produkcji globalnej za 11
miesięcy br. wykonany został w

100,5 proc., natomiast plan sprze.
dąży wyrobów własnych i usług
w 104,1 proc.

Tonażowo pierwsze miejsce zaj-
muje Stocznia im. Komuny Pa-
ryskiej, gdzie zbudowano i prze-
kazano armatorom 17 statków.
Stocznia Gdańska im. Lenina zda-
ła 22 statki o łącznym tonażu
187 700 DWT. Stocznia Szczeciń-
ska im. A . Warskiego zbudowała
16 jednostek o nośności 189 900
ton. Stocznia Północna — 16 jed_
nostek liczących 4 tys. DWT. Sto-

• cznia w Ustce — 1212 kutrów o

nośności 750 DWT. (msk)..

Obecnie posiadamy około 1700
wsi stanowiących siedziby gmin,
które staną się w niedalekiej
przyszłości punktami skoncentro-
wanych inwestycji. Towarzystwo
Urbanistów Polskich postuluje
wybór kilku zróżnicowanych fun-
kcjonalnie ośrodków gminnych,
celem podjęcia budowy ekspery-
mentalnych centrów w komple-
ksowym programie. Umożliwiłoby
to sprawdzenie w praktyce przy-
jętych założeń planistycznych. W
zasadzie każdy ośrodek gminy
powinien składać się z trzech ele-
mentów, ośrodka usługowego dla
ludności, ośrodka mieszkaniowego
dla ludności nierolniczej i ośrod-
ka gospodarczo-technicznego.

(msk)

USŁUGI BUDOWLANE

Nikomu nie trzeba udowadniać,
jak długo czeka się zanim przy-
będą malarze, ażeby wyremonto-
wać mieszkanie. Podobne zmart-
wienia występują w nowo wybu-
dowanych osiedlach przy prze-
prowadzaniu różnych robót in-
stalacyjnych. Na każdym kroku
odczuwamy brak tego rodzaju u-

sług. Aby zrozumieć dlaczego tak
się dzieje wystarczy zajrzeć do
rocznika statystycznego GUS.

Okazuje się, że wartość świad-
czonych usług budowlanych, w

tym remontowo-budowlanych i
instalacyjnych ma tendencję spa-
dkową. Wartość ta wynosiła w

1970 roku — 6,8 mld złotych, na-

tomiast w ub. roku osiągnęła już
tylko 6,6 mld złotych.

Te dwie sumy mają dostateczną
wymowę i nie wymagają komen-
tarza. Natomiast konieczne jest
energiczne działanie ze strony rad
narodowych, ażeby w szybkim
tempie uruchomić placówki świad-
czące usługi budowlane. (msk)

SKUP PRODUKTÓW
ROLNYCH

Wypłaty z tytułu skupu produk-
tów rolnych ukształtowały się w

październiku br. na poziomie wyż-
szym o 19,1 proc. niż przed ro-

kiem, a łącznie w okresie 10 mie-

sięcy br. tempo wzrostu wynosi
ok. 19 proc. Wiąże się to ze wzro-

stem skupu zboża z tegorocznych
zbiorów (w granicach 21 proc.)
oraz ze wzrostem w okresie 10
miesięcy br. skupu żywca rzeźne-
go, drobiu (o 21 proc.) i mleka
(o 11,5 proc.) oraz zmianami cen

skupu niektórych płodów rolnych.
W ukształtowaniu skupu w

październiku br. zwraca uwagę
wysoki wzrost skupu cieląt (w
granicach 81 proc.). (Sb)

USPRAWNIENIE MONTAŻU

W dniach 12 i 13 grudnia 1973 r.

w Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie odbyła się VIII Giełda
Postępu Technicznego pt. „U-
SPRAWNIONE METODY MON-
TAŻU" zorganizowana przez re-

dakcję „Wiadomości Warsztato-
wy cli"- i^iraj^y^pie- Inżynie.r?
,jrów, T^amsw^-i , Męshaóików
Polskich (ŚialP).

Była to największa z dotych-
czasowych giełd, obejmowała
swym zakresem przemysł budowy
maszyn, począwszy od drobnych
precyżyjnych wyrobów przemys-
łu elektronicznego, poprzez wszel-
kiego rodzaju narzędzia i oprzy-
rządowanie montażowe, do skom-
plikowanych automatów i całych
linii montażowych. Giełda stała
się okazją do zaprezentowania no-

woczesnych, dotychczas nie sto-

sowanych technologii, jak np.
technologia montażu obwodów
drukowanych — prezentowała je
„DIORA", czy zastosowanie me-

tody wybuchowej np. do monta-
żu rur prezentowane przez In-

stytut Mechaniki Precyzyjnej.
Wśród ciekawostek, które za-

prezentowano, warto wspomnieć
o kluczach dynamometrycznych,
których mechanizm zabezpiecza-
jący nie pozwala na zniszczenie
precyzyjnych połączeń gwintowa-
nych; różnych typach pras pne-
umatycznych; uchwytach magne-
tycznych mocujących przedmiot
na zasadzie pola magnetycznego
(znaczne skrócenie czasu monta-

żu); śrubokręt umożliwiający
wkręcanie śrub jedną ręką itp.

Na VIII GPT pokazano nowo-

czesne linie montażowe: linię
montażową transformatorów ma-

łej mocy, której wprowadzenie w

Fabryce Transformatorów i Apa-
ratury Trakcyjnej w Łodzi dało
roczne oszczędności 20 inln zło-
tych; linia montażowa koparek z

Huty „Stalowa Wola", której
wprowadzenie spowodowało ob-
niżenie pracochłonności o 30 tys.
roboczogodzin oraz znaczne pod-
wyższenie jakości wyrobów.

Na VIII GPT zaprezentowano
100 rozwiązań, których upow-
szechnienie w innych zakładach
może przynieść gospodarce naro-

dowej setki milionów złotych e-

fektów ekonomicznych: ze skró-
cenia czasu pracy, wpływów de-
wizowych uzyskanych z eksportu
szeregu przyrządów i urządzeń
montażowych a przede wszyst-
kim ze sprzedaży dodatkowych
wyrobów wyprodukowanych
dzięki zastosowaniu tych nowo-

czesnych środków montażu. (N.J.)

W niedzielę 16 grudnia na

giełdzie samochodowej w

Warszawie proponowano:

SYRENĘ 104 — rok produkcji
1972, po przebiegu 15 tys. km, za

cenę 60 tys. zł

SYRENĘ 105 — rok produkcji
1973, nową, za ce»*3 85 tys. zł,

WARSZAWĘ 223 — rok pro-
dukcji 1968, po przebiegu 60 lys.
km, za cenę 69 tys. zł.

WARSZAWĘ 224 — rok pro-
dukcji 1969, po przebiegu 48 tys.
km, za cenę 80 tys. zł

WARSZAWĘ combi — rok pro-
dukcji 1967, po przebiegu 50 tys.
km, za cenę 70 tys. zł.

TRABANTA 601 — rok pro-
dukcji 1972, po przebiegu 20 tys.
km, za cenę 80 tys. zł.

,, .ŚRODĘ iOOfr ęTok.. pro-
dttkćji <1966? "po? pfeebi£g$75 tys.
km, za cenę 80 tys. zł.

SKODĘ S-100 — rok produkcji
1973, po przebiegu 6 tys. km, za

cenę 143 tys. zł.
WARTBURGA Standard — rok

produkcji 1971, po przebiegu 27
tys. km, z cenę 138 tys. zł.

WARTBURGA De luxe — rok
produkcji 1970, po przebiegu 30
tys. km, za cenę 140 tys. zł.

MOSKWICZA 412 — rok pro-
dukcji 1971, po przebiegu 28 tys.
km, za cenę 115 tys. zł.

WOŁGĘ GAZ-24 — rok pro-
dukcji 1964, po przebiegu 40 tys.
km, po kapitalnym remoncie, za

cenę 115 tys. zł.
FIATA 600 — rok produkcji

1967, po przebiegu 75 tys. km, za

cenę 55 tys. zł.
FIATA 126 p — nie było.
FIATA 127p — rok produkcji.

1973, nowego, za cenę 175 tys. zł.
FIATA 850 — rok produkcji

1967, po przebiegu 65 tys. km, za

cene72ty5.zł. -

flA#A, 125p<(1300) — rókłpro-
:

dukcji 1970, po przebiegu 43 tys.

km, za cenę 100 tys. zł, oraz z 1973
roku po przebiegu 11 tys. km, za

cenę 170 tys. zł.
FIATA 125p (1500) — rok pro-

dukcji 1973, nowego, za cenę 175
tys. zł

SEAT — rok produkcji 1973,
po przebiegu 6 tys. km, za cenę
140 tys. zł.

VOLKSWAGENA 1300 — rok
produkcji 1966, po przebiegu 70
tys. km, za cenę 90 tys. zł, oraz

z 1968 po przebiegu 63 tys. km,
za cenę 130 tys. zł.

NSU PRINZE — rok produkcji
1968, po przebiegu 44 tys. km, za

cenę 80 tys. zł.
RENAULT 110 — rok produkcji

1969, po przebiegu 67 tys. km, za

cenę 105 tys. zł.
FORDA MUSTANG — rok pro-

dukcji 1973, nowego za 510 tys. zł.
Na giełdzie wystawiono ponad

900 samochodów. Ceny utrzymują
<się;* • 'mimo .-że;-, spodziewa się
•wrarósfepkośgtów^ekspioatacj i. ...

jod
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