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Polityka społeczna a reforma gospodarcza 

The Social Policy vs. the Economic Reform

Jed n y m  z elem entów prób reform owania gospodarki polskiej od 1980 
r., najbardziej odczuw alnym  w skali społecznej, są podwyżki cen d e ta 
licznych artykułów  konsum pcyjnych, a zwłaszcza żywności. Kolejne fale 
podw yżek uzasadniane są przy tym  pow racającym  jak refren argum entem , 
a m ianowicie koniecznością likwidacji dotacji. Przez szereg lat wiele wy
robów sprzedaw anych było po cenach niższych od kosztów ich w ytw arza
nia, k tóre często były także niższe od cen równowagi. Niektórzy ekonomiści 
ta k ą  politykę cen tłum aczyli koniecznością uw zględniania tzw. preferencji 
społecznych, a zwłaszcza koniecznością kształtow ania własCiwego m odelu 
k onsum pcji.1 Dla innych badaczy polityka tak a  była prow adzona własCiwie 
bez teoretycznego uzasadnienia. 2 Niezależnie od używanych argum entów  
fak tem  je s t , że wiele przedsiębiorstw  sprzedawało swoje wyroby po cenach, 
k tóre nie gwarantow ały przychodów w ystarczających do pokrycia pono
szonych w ydatków . Pow stała więc koniecznosC zasilania tych jednostek  z 
budżetu  państw a - czy to  centralnego czy terenowego. Skala podwyżek cen 
i ich pow tarzalność stały  się powodem  podjęcia badań nad przyczynam i

XW. B.Sztyber: System cen w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1978, 
s. 218.

2Z. Krasiński, H. Mruk, H.Sulce: Ceny a rynek, PWE, Warszawa 1985, s. 56.
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w ystępow ania deficytowości przedsiębiorstw , a także skutkom , jak ie  przy
niesie przyjęta m etoda walki z tym  zjawiskiem.

R ealizacja transakcji kupna-sprzedaży dóbr konsum pcyjnych po ce
nach niższych od społecznych kosztów produkcji oznacza w tórny podział 
nom inalnych dochodów ludności. Dochody realne są dzięki tak im  tran sak 
cjom  znacznie wyższe niż dochody nom inalne, co zm niejsza skalę zapo trze
bow ania na fundusze spożycia społecznego w tradycy jnym  rozum ieniu, a 
zwłaszcza - pom oc społeczną. E lim inacja, czy isto tne ograniczenie, do tacji 
przy wyham ow aniu w zrostu nom inalnych dochodów z ty tu łu  pracy powo
duje gw ałtow ną pauperyzację społeczeństw a i presję rew indykacyjną. W od
niesieniu do grup ludności w wieku przed- i poprodukcyjnym  konieczne staje  
się zwiększenie środków pomocy z budżetu  państw a. Pow staje  pytan ie: czy 
rola polityki społecznej i polityków' społecznych pow inna w tych  w arunkach 
ograniczać się jedynie do troski o wydzielenie z budżetu  p ań stw a dosta tecz
nie dużych kwot na realizację zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego i 
dbałość o sprawiedliwy ich rozdział pom iędzy po trzebujących?. Pozytyw na 
odpowiedz' na to pytan ie może oznaczać akceptację d la  u trzym yw ania  nie
efektywnego system u gospodarczego i kolejne próby p rzerzucan ia  skutków  
niesprawności tego system u na całe społeczeństwo.

Odejście od tzw. cen socjalnych, które je s t koniecznością d la  p ra 
widłowego funkcjonow ania cen jako  nośników inform acji, nie zawsze musi 
oznaczać jedynie ich podwyżki. A ktyw ny udział po lityk i społecznej w 
kształtow aniu rozwiązań m echanizm u ekonom iczno-finansowego regulującego 
działalność podm iotów  gospodarczych może wym uszać poszukiw anie tak ich  
rozw iązań, które popraw iając jego efektywność prow adzić będą równocześnie 
do m inim alizacji s tra t  społecznych zw iązanych z jego uspraw nianiem . Do 
wniosku takiego skłania i analiza teo re tyczna i obliczenia prow adzone w 
ram ach program u badawczego C en tralny  P rogram  B adań Podstaw ow ych 
09.09.17.: ’’Polityka Społeczna w Polsce” .

Dotowanie przedsiębiorstw  czy to  w postaci do tacji przedm ioto
wych, czy podm iotow ych, wynikało z osiągania przez przedsięb iorstw a przy
chodów ze sprzedaży zby t m ałych, by pokryć koszty działalności eksplo
a tacy jnej. S y tuacja  ta  oznaczała również brak środków  na finansow anie 
działalności rozwojowej (inw estycyjnej). P rzyczyn tego s tan u  rzeczy może 
być kilka. Jed n ą  z nich było utrzym yw anie urzędow ych cen zby tu  (de
talicznych) na sztyw nym  i niskim  poziom ie w relacji do kosztów  pro
dukcji. W tych sy tuacjach  deficyt mógł mieć ch a rak te r pozorny (finan
sowy) a nie ekonomiczny (w sensie zdolności p rzedsięb iorstw a do w ytw o
rzenia nadw yżki ekonom icznej). Innym  pow odem  w ystępow ania analizow a-
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nego zjawiska może być zawyżenie kosztów w stosunku do cen. To z ko
lei może wynikać: po pierwsze - z nieracjonalności gospodarow ania czyn
nikam i produkcji z przyczyn subiektywnych (brak zainteresow ania kierow
n ictw a i załogi oszczędnym  gospodarowaniem  środkam i), po drugie - n iera
cjonalności uwarunkowanej obiektywnie (np. wskutek błędnych decyzji in
w estycyjnych dotyczących lokalizacji zakładu czy typu zastosowanej tech
nologii). Trzecim  powodem  w ystępow ania nadm iernych kosztów może być 
w liczanie do nich w ydatków  ponoszonych przez przedsiębiorstw a w skutek 
nałożenia na  nie określonych obowiązków wyznaczonych rozw iązaniam i sy
stem u ekonomiczno-finansowego. Dla skutecznego zwalczania dotacji i po
ziom u efektywności gospodarki w skali m akroekonom icznej nie jes t obojętne, 
k tóre przyczyny i w jak ich  proporcjach przyczyniają się do niewydolności 
dochodow ej przedsiębiorstw .

Prow adzone badan ia  pozwoliły na stw ierdzenie szeregu faktów , które, 
jak  się w ydaje, pow inny być uwzględnione w trakcie prac nad m odyfikacją 
m echanizm u funkcjonow ania polskiej gospodarki, co pozwoliłoby na zm niej
szenie ekonom icznych i społecznych kosztów tego przedsięwzięcia. Zostaną 
one kolejno omówione w sposób syntetyczny.

Do pierwszej grupy faktów należy konsta tac ja , że skala deficytowości 
wielu przedsiębiorstw  (i branż) w ujęciu ekonom icznym  była niższa niż w 
w ym iarze finansowym . Jest to wynikiem w łączania w przeszłości do ko
sztów  elem entów  p rod u k tu  dodatkow ego (nadwyżki ekonom icznej) w po
staci: p o d a tk u  od nieruchom ości, podatku  od płac, oprocentow ania kre
dytów  bankow ych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia 
m ają tk u  produkcyjnego, narzutów  na u trzym anie ogniw pośrednich, na
rzutów  n a  fundusz postępu techniczno-ekonomicznego i fundusze socjalne 
d la  załogi. O znaczeniu tych elementów w kształtow aniu sytuacji ekonom icz
nej przedsiębiorstw  św iadczą wskaźniki udziału kosztów pozapłacowych w 
n iem ateria lnych  kosztach produkcji i kosztach ogółem. Dla przykładu można 
podać, że w jednej z najbardziej deficytowych branż - w przem yśle paszowym 
i u ty lizacy jnym  koszty pozapłacowe stanowiły 63,1% kosztów n iem ateria l
nych i 29,2% w szystkich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstw a w 1986 
r. W 1987 r. wskaźniki te wynosiły odpow iednio 65,7% i 4,7%, a w 1988 r. 
64,4% i 4,4%. Równie niekorzystnie kształtowały się te relacje w odniesie
niu do przem ysłu węglowego - elem enty pozapłacowe stanowiły 46,4% ogółu 
kosztów niem ateria lnych  i 11,8% kosztów całkowitych produkcji globalnej w 
1986 r., n a to m iast w la tach  następnych osiągnęły one poziom 47,1% i 23,5% 
oraz 44,5% i 22,9% .3

3Obliczenia własne na podstawie danych roczników statystycznych.
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Znaczną część kosztów niem aterialnych stanow iły obciążenia na  rzecz 
budżetu  państw a, choć w poszczególnych gałęziach i b ranżach  kształtow ały 
się one różnie. W odniesieniu do gospodarki żywnościowej analizę tych 
obciążeń przeprowadzili R. U rban i G. M ajcher-M agdziak. A utorzy  ci stwier^ 
dzili, iż ’’łączne obciążenia podatkow e przetw órstw a rolno-spożyw nczego 
w ynoszą 33% kosztów, a po wyeliminowaniu p o d atk u  obrotow ego od wy
robów alkoholowych około 8,5% kosztów, około 20% w artości m ają tk u  
produkcyjnego i ponad 50% dotacji” .4 O tym , że rozw iązania system u 
ekonomiczno-finansowego służyły grom adzeniu, w sposób częściowo ukry ty , 
dochodów budżetow ych były m .in. lokaty budżetow e nadw yżek ZUS. Do 
tego należy dodać różnice między obciążeniam i przesiębiorstw  z ty tu łu  
ustawowych ubezpieczeń m ajątku  trw ałego a o trzym anym i sum am i odszko
dowań. R elacja odszkodowań do wartości wnoszonych składek w odniesieniu 
do w szystkich przedsiębiorstw  państw ow ych wynosiła: w 1985 r. 18,4%, w 
1986 r. 31,3%, w 1987 r. 35,3% i 45,8% w roku 1988.5

D rugim  powodem  dotow ania przedsiębiorstw  było dążenie do u trzy 
m ania i rozwoju jednostek  państw ow ych, które charakteryzow ały się niższą 
spraw nością ekonom iczną w stosunku do jednostek  pryw atnych . Dotyczy to  
głównie gospodarki żywnościowej, a zwłaszcza sam ego rolnictw a. Z ogólnej 
sum y dotacji do rolnictw a podstaw ow a m asa środków trafia ła  do sek
to ra  państwowego - zarówno w celu finansow ania ich działalności eksplo
a tacy jnej, jak  i inw estycyjnej.6 N awet po roku 1980 i k ró tk im  okresie 
charak teryzu jącym  się spadkiem  skali do tow ania i popraw ą efektywności 
gospodarow ania w tym  sektorze, proces ”w ysysania” środków  budżetow ych 
ponownie zaczął się nasilać.7 D odatkow o trzeba zwrócić uwagę na  fak t, że 
P P G R  w ykazują najwyższe w skali kra ju  kwoty (w przeliczeniu na  jednego 
zatrudnionego) pochodzące z podziału wyniku finansowego a przeznaczone 
na fundusze załogi. Dla przykładu podam , że w dziale R olnictw o wynosiły 
one 100,9 tys. zł w 1986 r. i 123,5 tys zł w roku 1988, podczas gdy w przem yśle 
energetycznym  70,1 tys i 43,3 tys zł, spożywczym  - kolejno 27,2 ty s  i 30,0 tys, 
a w gospodarce kom unalnej 15,4 ty s i 22,6 tys zł.8 Tak k o rzystna  sy tuacja  
w rolnictw ie była możliwa właśnie dzięki dotacjom .

*R. Urban, G. Majcher-Magdziak: Zdolność samofinansowania rozwoju przetwór
stwa spożywczego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1987, 2, s. 39.

5Obliczenia własne na podstawie danych z Roczników Statystycznych.
6E. Gorzelak:(red): Rolnictwo a wyżywienie, LSW, Warszawa 1978, s. 162-164.
7Min. J. Andrzej e wic z: Rentowność i dotacje budżetowe PGR w warunkach re

formy, ”Wieś Współczesna” 1987, 3; L. Wis'niewski, Z. Kasprzyk: Deficytowość w 
PGR  - charakter zjawiska i propozycje rozwiązań, ”Wieś Współczesna” 1985, 10.

“Obliczenia własne na podstawie danych z Roczników Statystycznych.
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W porów naniu z sektorem  indyw idualnym  cały sektor uspołeczniony, 
a więc także spółdzielczość, wykazuje znacznie większą kapitało- i m ate
riałochłonność produkcji. U trzym yw anie zatem  i rozwój tych jednostek  jako  
efekt realizacji polityki ”socjalizacji” wsi prowadziło do w zrostu obciążeń 
budże tu  państw a. T rudno jednak  uznać te dotacje za subwencjonowanie kon
sum pcji.

K olejnym  powodem  ponoszenia przez przedsiębiorstw a państwowe 
zby t w ysokich kosztów produkcji jes t włączanie się przez nie w finanso
wanie działalności nie m ających nic wspólnego z produkcją. Em piryczne 
w yodrębnienie tych składników jes t niezwykle trudne z uwagi na ich uj
m owanie w sprawozdawczości statystycznej. Część tych w ydatków obciąża 
bezpośrednio koszty produkcji, część uk ry ta  jest w tzw. kosztach ogólnozakła
dow ych, część zaś - w w ydatkach ponoszonych na działalność socjalną. T y
pow ym  przykładem  tego rodzaju  działalności jest bezpośrednie i pośrednie 
finansow anie klubów sportow ych różnej rangi. G rający w nich zawodnicy 
za tru d n ian i są  na  e ta tach  pracowników bezpośrednio produkcyjnych (a jak 
m ożna się dom yślać - nie należą do pracowników najm niej zarab iających). 
Inform acje o tych fak tach  docierają do społeczeństwa w momencie podej
m ow ania przez przedsiębiorstw a wysiłków zm ierzających do racjonalizacji 
kosztów .9 Do szczególnie zaangażowanych w finansowanie spo rtu , z nazwy 
” am atorsk iego” , zaliczyć należy przemysł wydobywczy, a zwłaszcza węgłowy. 
10 W iele zakładów przem ysłowych budowało bazę in frastruk tu ry  społecznej, 
np. kina, szkoły, dom y kultury , które służą nie tylko i nie głównie realizacji 
funkcji rekreacyjnej d la  ich załóg. K orzystają z nich całe społeczności lokalne 
i w zw iązku z ty m  tru d n o  jes t zaakceptować źródło finansow ania u trzym an ia  
tych urządzeń jak o  kosztów produkcji.

O sobnym  problem em  zw iązanym  z rentownością przedsiębiorstw  jest 
wpływ decyzji inw estycyjnych na poziom kosztów eksploatacyjnych. Inwe
stycje nowe, w yposażone w nowoczesne środki produkcji, po okresie docho
dzenia do pełnej zdolności produkcyjnej, powinny odznaczać się niższymi 
kosztam i produkcji (z w yjątkiem  przemysłu wydobywczego), względnie - lep
szym i p aram etram i użytkowym i w ytw arzanych wyrobów. Tym czasem , jak  
się okazuje, w tak ich  zakładach jednostkow e koszty produkcji są  wyższe w 
porów naniu  do innych wytwórców - dysponujących przestarzałym , a więc i 
częściej psującym  się, parkiem  maszynow ym. Jest to  szczególnie wyraz'nie 
w idoczne w odniesieniu do gałęzi w ytw arzających jednorodny i standardow y

9Ostatnio o zwalnianiu takich pracowników-sportowców informowała "Rzeczpo
spolita” z 6-7 stycznia 1990 r.

10B.Ciszewska: Złota wanna w kopalni, "Gazeta Bankowa” 15.01-21.01.1990 r.
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asortym ent wyrobów, tj. w przemyśle rolno-spożyw czym .11 Pow staje p y ta 
nie: czy dotacje do tak ich  przedsiębiorstw  są  subw encjonow aniem  konsu
mentów kupujących te drogie produk ty? W ydaje się, że są  to raczej sub
wencje d la  tych, którzy podejm owali decyzje inw estycyjne i tych, k tórzy  w 
tych zakładach pracują.

Kolejnym  problem em  poddanym  analizie w ram ach  badań  było roz
liczenie kosztów między produkcję w ytw arzaną na rynek krajow y i na 
eksport. Niejasności w tym  względzie nie udało się rozwiać z uwagi na 
różnorodność (i często niezgodność) inform acji publikowanych w Roczni
kach S tatystycznych. Istnieje obaw a, chyba uzasadniona, że przynajm niej 
część przedsiębiorstw  poprzez zawyżanie kosztów, a przez to  sam o cen na 
rynku krajow ym , próbuje zrekompensować sobie zbyt m ałe dochody, czy 
wręcz s tra ty , ponoszone na rynkach zagranicznych. Do postaw ien ia takiej 
hipotezy skłania ujawnienie warunków k o n trak tu  na dostaw y owoców, wa
rzyw oraz kw iatów  do ZSRR, podpisanego na  szczeblu rządow ym  w 1986 
r. Um owa ta , k tó ra  m a obowiązywać do końca stu lecia  przew iduje, że 
ilościowy i jakościowy odbiór towarów odbyw a się na miejscu jego prze
znaczenia. S tąd  pow staje konieczność ponoszenia konsekwencji finansow ych 
złej jakości pracy przewoz'ników radzieckich .12 N iepow odzenia na rynkach 
m iędzynarodow ych m uszą przynieść albo w zrost do tacji, albo w zrost cen 
n a  rynku krajow ym  - m usi bowiem nastąp ić pokrycie kosztów działalności 
gospodarczej.

Z w ym ianą m iędzynarodow ą wiąże się także problem  rozliczania d o ta 
cji między odbiorcę krajowego i zagranicznego, a tkw iących w cenach czyn
ników produkcji. Zaniżenie cen pasz, nawozów itp . je s t także pośrednim  
finansow aniem  eksportu  m ięsa, rzepaku i innych produktów  rolnych w pro
porcjach, w jak ich  cała produkcja dzielona je s t między te dw a rynki zbytu. 
Analogiczna uw aga dotyczy także innych środków produkcji - w ty m  węgla 
i energii.

A nalizując przyczyny w ystępow ania zby t w ysokich kosztów  w sto
sunku do cen zbytu  i konieczności dofinansow yw ania przedsiębiorstw , trzeba 
pam iętać , że poza elem entam i akum ulacji zaliczanym i do kosztów, budżet 
państw a przejm ował także część nadw yżki (pow stałej często dzięki d o ta 
cjom ) w postaci p o d atk u  dochodowego, PPW TW (czy jego zm odyfikowa
nej form uły), w płat na Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, a po

u M.in.'wywiad z W. Góralczykiem - prezesem Stowarzyszenia Techników Cu
krownictwa: A jednak gorzko, "Przegląd Techniczny” 1989, 21, s. 17; A.Turska:
Pożegnanie z dotacjami, ” Zycie Gosp.” 1989, 43, s. 11.

12P.Tarnowski: W malinach, "Polityka - Eksport - Im port” 1989, 14 (265), s. 17.
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n ad to  przejm ow ał także, choć w zmienianej wysokości, am ortyzację. W tych 
w arunkach tzw. ”urynkow ienie” w postaci swobodnego kształtow ania cen 
może oznaczać tylko powszechne ich podwyżki. Będą one realizowane w taki 
sposób, by przedsiębiorstw a mogły zdobyć środki na pokrycie wszystkich 
w ydatków  - zarów no tych uzasadnionych, jak i nieuzasadnionych. Sprzyja 
tem u m onopolistyczna pozycja wielu producentów  dóbr konsum pcyjnych (a 
także środków  produkcji), którzy nie napotykają przy tym  na konkurencję 
producentów  zagranicznych z uwagi na celne i adm inistracyjne ograniczenia 
im portow e. D odatkow ym  czynnikiem  sprzyjającym  nieuzasadnionem u win
dow aniu cen sprzyja także zwolnienie przedsiębiorstw  z obowiązku p rzedsta
w iania kalkulacji cen Izbom Skarbowym. Konsumenci nie m ając możliwości 
w yboru p roduktów  pochodzących od różnych dostawców nie są w stanie 
przeprow adzić ich ocenę poprzez akty zakupu. W ydaje się więc, że w tro
sce o grupy społeczne najm niej zamożne polityka społeczna pow inna obej
mować również działania, które przyczyniłyby się do skonstruow ania ta 
kiego system u ekonomiczno-finansowego, który uniemożliwiłby przerzucanie 
skutków  niegospodarności przedsiębiorstw  na odbiorców ich produktów .

O d 1989 roku podjęcie deficytowości przedsiębiorstw  ulega is to t
nej m odyfikacji w związku z wprowadzeniem  nowego podatku  zwanego 
dyw idendą. Ponieważ był to pierwszy rok obowiązywania nowego system u, 
w zw iązku z tym , złagodzono wym agania co do wysokości w płat tego 
obciążenia do budżetu . Poza dyw idendą przedsiębiorstw a m uszą nadal od
prow adzać podatek  dochodowy (w pierwszej kolejności i w obniżonej w 
porów naniu  do la t poprzednich wysokości). Deficytowym w nowych w arun
kach będą tak ie przedsiębiorstw a, których przychody ze sprzedaży nie tylko 
będą zby t m ałe w stosunku do poniesionych kosztów, lecz również takie, 
k tóre w ygospodaru ją nadw yżkę zbyt m ałą, by wywiązać się ze zobowiązań 
wobec b u d że tu  państw a. Przedsiębiorstw a takie nie będą w spierane do
tacjam i i będą podlegały likwidacji. Konsekwencją w prow adzenia takiego 
system u ekonomiczno-finansowego będzie fala upadłości przedsiębiorstw  i 
po jaw ienia się jaw nego bezrobocia, a także spadek produkcji wielu wy
robów. W zrośnie więc z jednej strony presja na środki finansowe dla pomocy 
społecznej z jednej strony  i dalszy wzrost cen - z drugiej. Spadkowi produkcji 
nie będzie towarzyszył równoległy spadek popytu  z uwagi na wcześniej na
grom adzone zasoby finansowe, a także dynam iczny wzrost dochodów, często 
nierejestrow anych, sek to ra  pryw atnego.

P om ijając kwestię innych, drobnych, zmian jakie wprow adzono w sy
stem  finansowy przedsiębiorstw  (m.in. przeniesienie narzutów  na u trzym anie 
jednostek  nadrzędnych z kosztów w podział wyniku finansowego, zmodyfi-



162 Maria Świętochowska

kowanie obciążeń ponoszonych na tworzenie Funduszu postępu  techniczno- 
ekonomicznego) m ożna odnośnie do obciążenia dyw idendą sformułować 
kilka istotnych uwag. P ierw sza wątpliwość dotyczy obow iązującej kolejności 
w płat podatku  dochodowego i dywidendy. W prow adzenie tej ostatn iej 
uzasadnione jes t przyjęciem  skądinąd słusznego założenia, że właściciel 
inw estując posiadany kapitał w działalność gospodarczą m a praw o oczekiwać 
z tego ty tu łu  określonego dochodu - dochodu nie mniejszego niż ten , który 
otrzym ałby lokując kapitał w postaci wkładów długoterm inow ych w banku. 
Ponieważ tym  właścicielem w odniesieniu do olbrzym iej części gospodarki 
było państw o - s tąd  właśnie jem u należy się ten  dochód. Użytkow nik ka
pitału  w ystępuje więc w roli dzierżawcy, który m usi zapłacić właścicielowi 
należny czynsz. Logicznym rozwiązaniem  byłoby więc tak ie , w k tórym  
przedsiębiorstw a odprow adzałyby w pierwszej kolejności dyw idendę, a do
piero potem  pozostająca ew entualnie nadw yżka dzielona byłaby dodatkow o 
m iędzy przedsiębiorstw o i budżet przy pom ocy p o d a tk u  dochodowego. Przy 
tak im  rozwiązaniu znacznie więcej przedsiębiorstw  okazałoby się rentow nym i 
i nie groziłaby im upadłość.

Inną w ątpliw ością zw iązaną z dyw idendą je s t wysokos'ć tego obciążenia. 
P rzy jęto  zasadę/ że prawie wszystkie przedsiębiorstw a państw ow e będą 
płaciły dywidendę od tzw. funduszu założycielskiego w jednakow ej wy
sokości, niezależnie od gałęzi gospodarki, w której działają . P rzy ję to  więc 
założenia, że efektywność kapitału  we wszystkich rodzajach  działalności 
m a być podobna. M ija się to zarówno z przesłankam i teoretycznym i, 
jak  i doświadczeniem  em pirycznym . W yrównyw anie stóp zysku je s t tylko 
tendencją realizującą się poprzez system atyczne zm iany indyw idualnych 
stóp zysku, zachodzących pod  wpływem praw a popy tu  i podaży. Tenden
cja ta  je s t przy tym  wyraz'na jedynie w odniesieniu do gospodarki niezmo- 
nopolizowanej, (co w naszych w arunkach może dotyczyć ty lko niewielkiej 
części ekonom iki). W rzeczywistości w gospodarce współczesnej w ystępują 
dość duże, jak  w skazują wyniki badań , różnice stopy  zysku. D la przykładu 
m ożna podać, że w latach  1950-1960 w USA rozpiętość stóp  zysku w odnie
sieniu do 30 gałęzi przem ysłu przetw órczego w ynosiła od 7,4% do 21,6% .13 
O trzym yw anie niższych stóp zysku nie było przy ty m  pow odem  likwidacji 
przedsiębiorstw , co czeka naszych producentów , jeżeli nie w ygospodaru ją  do
statecznie dużej nadw yżki, by spłacić zobow iązania wobec b u d że tu  państw a.

Podsum ow ując dotychczasow ą, z konieczności skróconą analizę, m ożna 
stw ierdzić, że zarówno ze względów społecznych jak  i ekonom icznych 
obow iązujący system  ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw  państw ow ych

13E. Domańska: Kapitalizm menadżerski. PW E, Warszawa 1986 r., s. 250.
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powinien ulec modyfikacji. P o trzeba ta  jest tym  silniejsza, że jak do tej pory, 
nie w ypracow ano koncepcji nowego modelu stosunków wlasnos'ciowych, 
k tóry  mógłby wypełnić lukę pow stałą po upadłych (zlikwidowanych) przedsię
biorstw ach państwowych. Zadaniem  polityki społecznej powinno być an
tycypow anie skutków  społecznych wprowadzanych modyfikacji system o
wych i podpow iadanie ekonom istom  takich rozwiązań, które nie obniżą 
efektywności całego system u lecz pozwolą na zm inimalizowanie zjawisk 
społecznie niepożądanych.

Czerwiec 1989 

SUMMARY

The article presents the tasks facing the social policy in Poland in the period of 
introducing new economic mechanisms. The new tasks of the social policy should include 
participation in the formation of such economic instruments as: prices, direct and indirect 
taxes, etc. This participation should be based on the anticipated economic and social 
effects of particular solutions. It follows from the conclusions which can be drawn from 
the analysis of the existing processes of the formation and division of the incomes of 
the population, enterprises and the state budget. The financial deficit of the enterprises 
was not only a result of revising the nominal incomes of the population by means of the 
’’social” process but it also resulted from realization of the political tasks associated with 
the formation of ownership relationships. It was especially clear in the sphere of food 
economy and first of all in agriculture. So called "marketization” of the economy causing 
rapid pauperization of the population will not bring the desired results if the monopolists 
continue to shift the consequences of their uneconomical management on the receivers. 
The pressure of the social politicians should result in creating such a subjective structure 
of the economy and such a system of functioning of these subjects which would check the 
process of broadening the spheres of poverty, and which at the same time would improve 
the efficiency of utilizing all the production factors.


