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CZASOPISMO POSWIECONE TEORlII PRAKTYCE PLANOWANIA GOSPODARKI NARODOWEJ
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~..:=--l ;~~podal'kaI ,- ~ ]lanOWa----e----
Jerzy ZACHARIASZ

NIEKT6RE ZAGADNIENIA REWIZJI CEN ZAOPATRZENIOWYCH

J

Z dniem 1 li;pca 1960 x. lWIChodiz<!w zycie nowe reny
artY1kul6w zaopatrzeniowych i inwestycyjtnych oraz
tary;f przewozowyc.h.

Przeprowedzeme generailnej refOr'.rny ce:n stanowHo
t.rudnq i skOIniPlikawanq aIk*. Nie wszyscy 7Jdajq SO
bie sprawl: :z. zasi~ trodnoSci chociaiJby technicz
ny~h, Jakie w zwiq2ikJU z tyttn musialy bye przezwy
ci~zone. Przyklatdawo r€lfOl"ma ta wytmagala skaIku
lowania okolo 1/2 m1n pozycji cennikOlWych. Do
:d<;rtko\Vqtr,urlnooc stanowil{) to, ii na skutek WZ!l
jemnych powiqzan kaJ.ku;lacja poszczegolnych. cen
zaleiala od w'ieJikoSci innych oen, kt6re z .ltOle! nie

·ffiQgly bye wyzmacwne bez OIkre:slenia tyoh pierw-
szych. Np. okreslenie kosztu stali zale:ime bylo od ,cen
wl:gla koksujqcego, kt6rego koszt z kolei zalezy m. in.
od oen stall. Reiorma cen pociqga za sobq takze zmiany
na'jwa:i..'iejszyoh wskain:i.k6w planu (wa:r:taSCprod,uk-
clji,koszty ',wlaiwe, w:rniki finan!sowe itp.), co wymaga
skom:Plbkawanych ,przeliczen, stwar;z.aJqc tyro samym
l'!iebe~piecz.;nstwo nieswiadcxmych Illib tendency~ych
znieksztalcen.

Niemniej przeprowadzenie tej reformy bylo ko-
........., mec.me ze ,wzg}!;,diuna z.asadnicze waidy dotychczas

istniejqcego .u nas UIk1adu een. Wadliwy w s:z.eregu
przy,padkow poziom cen stanowil jedmj z istotnyc.h
przeszkod w IPrarwidlawym funlkcjonowaniu naszej go
spd:Jar'ki, w ktarej oeny arlyku16w zaopa,trzeniowyc:h
spe1:niajq dui.q i romor'odnq I:011:.Nalezy np. wspom-
niee, d.Z wszyS'tkie jednostki gOSipodarcze<kierujq sil:
w swcj dzialalnoSci wynik=i 'ka'1kulac;i i rachun!n:
ckonomicznego, ktore 5q z reguly dokony;wane w wy
ralienb pi enic:zny1I1l.Z wy:jqtkiem :Irosztow osooowych
wszystkie w~t@ujq<:'e vi tY~h ikalkulacjJach ele!men
ty (koszty SUTOW'COW,'1.<Sluigi zuiycia Sr.adik6w trv.ra-

) . lycl1) 5q wyraione w dkreSlonych renach. Sumaryczne

wyniki tych' kalkulacji Sq zatem zalezne od we

. ",' WIn~tJrznychrelacji oen, a takze oct pr.oporcji pomil:
..~ poziomem tYCh <:en a poziomean kosztow 05000-

WYoh. I I •

.. Aiby oony artykul6w zaopatrzeniowych mogly !.pel
... : :1iae w S(IX>sob ~aiSciwy SWq roll:, niez~e jest, aby

, wewnl:trzne Tela'C')ecen, a takZe propore}e poml~zy
ich poziomem a ,poziam€IIDkcszt6w osdbowycl1, wyra
i:aly rzec:z.ywiste gospodarcze znaczenie zu.zycia 2ub

"( OSZCZc:dTlOSeiposzez.eg6lnych srddk6w.

t Ty1ko w tyro przYiPa<iUropode;mowane pod wtPlj"• wean ,ukladu <:'endecyz;e b¢q 1Jgodne a.:inrteresaal11gu
t spodarki )ako c.ala3ci.

. jl Problem, ~ie ~y ustalenla cen na}baTdziej
-'"\, precyzyjnie WY1I"a:iajqrzeczy.wiste zna<:zenie zu.zycia

lub oszcz~noS.ci iPOSZiCZielg6lnYChsrodkOw, j.aklc rela

\/\~ najwlsSclwiej oddzialujlj na ,proceosy gosp:x1arcze,

ma jeslcze, jak wiadomo. wiele elementow dyskusyj
nych, na co wskazuje dh1g01etnia dyskusja, kto;-~j
izJ1'aczncozywicuie JI'!OZnabj'lo ,zaob3er.wowae w ostat
nim okresie w ZSRR i Polsce. Bezspornq natomiast
Wyid.ajc sil: bj·c ocena faktu istotnyoh wad w do
tychczc.sowy.rn ukladzie cen z punktu widre:1ia naj
oczywist6.zych krytexlOw.

W wy.niku szeregu prZj"czyn - ObO\v1qZUjqCYd.:>
nie-dawnc. UJIclad ren artyku16w zaopatrze.."1iowych
charakteryzowal sil: jui w mcxmende wyj5cio',vym (tj.
w 1955 r.) W)'Ibitnie niski:m poziomem coo przewaia
jqcej 1llasy surawc6w 0 d€>Cydu;qcj'tm znaczeniu did
goSpoda:r:ki. Dysproporcja ta ,u1egla z ltIP1y.wemCZa5:l
pogl~bienlu w wyni!ku dzialania s.zeregiu czynnikow,
a w glownej mierze n.a skute!k powaZnego wzrlYSt:.:
IPlac noaninalnyoh. 0 zaniieniu een szeregu surow":
cow produkowanych w kraju swiadczy chociazby
fa:kt, ii przy ws;pomnianych cenach produkcja tych
surow<:ow wytkazYfWala stra1y finansowe, pomim.:> Z-?

analiza e.Jwnamicz.'la (por6w.nanie Z C€':'laiI1liw ohro
tach za:g)renicznych, z cemuni w innych krajach itp.)
dowodzHa, ze w wil:kszosci przypadkow straty te nie
~q powodowanc nieetfekty'wndSclq prodUJkcji. S:zcz.e.g6l
nle ja'>lkrawo uwidocznia sil: to w odniesieniu do tak
pddsta,wowego w naszej go~daroe produktu, j.aklm
;est wEgiel. WlProwadzone w 1956 r. ceny wl:gla )'.IZ
w pierwszym raku i<::hdziaJania pdkryiWaly tyliko 79:';0

kos.ztow,. a ,w 1958 r. - zal€<i,wie 57%. Porownanic
ty.c:h cen' do cen dewizowycl1 w dbrocie -zagranicznym
wyra1zalo sil: \lJISkaznikiean ponald dwOOffiWe· niz
szym, nii odpowiednie wiSkaZniki dla wic:kszoSc{ ga-
l~zi p"7.etw6rczYiCh (Iiozone netto) .. : "

Howniei ustalone w i956 r. ceny drewna trudn:;' ''.
bylo uznac za prawidlowe, pomimo iZ OOp()wiadalv
one w przybliZeniu kosztom wlasnym. W 1ym przy-.
padku Ze 5pecjaln<j jaskra\VlO.Sclquv.-ydatnia sic: fakt.
ie kosmy w!tasne, ib~d<tCistotnyro czynnikiem ksztal- ..
,:owarua ce:n, nie anogq we wszy'Stkich przypadkach
byc traktowane jako czynnik jedyny, a niekiedy. 'nie·::
IDQgq bye {pTZyjrnawa,.T1€nawet za ,punkt wyj&~cr•••·y. ;.;

Nie chodzi tyliko 0 to, iZ obecne z.asady kalkulacji,.
kosztow me uwzg1c:dnia~q talkieh· ~~nych, 'VI przy~:~:
padku drewna, czynnikow, jak :z.aangaiowanie tere
nOw i 2JCID1roZeniesrodk6w, ·:wywolane dh.1o"'imcyxlem
,j)rodl1kcji". Gdylby bowiem czynnEd te wlqczye "do:"
rachunku kosztow w postaci renty grui'ltowej i opto-':'
cenotowania, to itak 'zostal'ljy !POII1inil:tyczyn':1ik 'na~- :
istotniejszy. jakim jest prak"tyczna ograniczonooc· za- i
sdb6w orew.n.a. Dla tego tez gOspodaT~e·' znaczenie .:
7Ju2ycia luib os~oSci ,tegO 6urowca daieko przt;~
ikNllCZawielkoSci okreSlone dz.1sie1szqka1Jkulacj~k'0·~:"
-eztu wi asn ego. Ustalenie 1ycl1oen n.a pozlOlffiie'J<o- .':
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sztow musia}oO ,prowadzic do marnow'W5twa bo
ga,ct,wanaTodowego, ,jakirn Sll zasdby drew:na.

S(pe<cjaiLnieniekorzystny brt iakt ustalenia na ba"
d7.o nislkim pozidmie cen SUil"OWCOWimIPor>towanych,
;ak rud relam, fosforytow, kaUCZ'Uik,uitp. Stoo'Unek
cen krap,vycl1 do cen dewiWW)'Ch za.ku.pu tych su
ToOWX:OWksz.taUowa} si~ na poziomie oOkola16-:W 21/$
co, Jak wiad<m1o, znacmie odIbiega ~ realnyci1 rela:
oeji.Nit> t-rzeba podkreSlac ;<aikbarozo utrodn.ialo reali
2;ac.j~programu osz.c~dz.anie na tym 1ak wa±nyn: dla
gospodarki oOdcin1ku.

Wydaje si~, iz za.rilie.nie oon surowcow importo.wa
nych by}o w duiej mierze IrezuItatean 2JaStosowania
niewlasciwego mnoznika dewizowega ,przy ich usta
laniu. Mno:in1k ten wsW obli<:zony jako st03;u;ek
war>to&:i calega ekiSportu ,wg can IkrajO'NYph 00 war
l00ci jego wg <:endev.-iZQwych. PamijajqoC wqtpILwoScl
natury metodologiomej, naleZY zamaozyc, iZ WY'11iori:i
tag<> obIiczen.ia me mogly ibye w~a.s.ciwe, coocia±by
na sku,t.ek :prz;}'j~ia do tI"acl1u'i'llkulIlierealnyoh - ~aik
Wlskazano w)'tt.ej - oe;n,krajawyeh. iBoniewai w wiel
koSci ek.s.portu I.Iid.zi.:d'W~a ibyl wOwczas bardz.o wy
soki, a ~o ceny szczeg61nie niew}aSclwe, toO znie
tksz;talceI1ie fWY!lik6w oblie:z.enia musiaro - rz.ec~
jasna - ,bye rz;nacme.

'W tyro sattnym dderunlk!u 'W!Plywaqynierea,lne reny
innycil artyklUlOwi Bkspartowych, me pokrywajllce
z re:gwy pe}ne:go poziOl'Illll rze<czywistych kosztow.

tJik1sz.ta1towanie si~ na niSIdm ,poz.iamie ceil przc
wa:iajllcej m8lSY sur.owc6lw, tPI'odukowan)'K:h w kraju
i importawanych spowodowalo, iz ceny wi~kszosci
matNial6w, p6lfabrytkatow, ~Orydh prOu,wk<:jawyka
zy;wala fo.r:rnaln1j rentownoSc Cnp. wy.roby hutnicze),
rOwniez iby}y zbY)tIIliskie, .bowiean rw Ikooz.tach ieh nie
z.najdo·.valy. IWYra7JUrzecz)'lWiste lI1a1klady.Tyro bar
dzie;, odnosi si~ to ,wili'Cdo oon tYiChWY'I',OOOW,k16re
nie poikrytw:a~ynaW'et formalnych kosztow produikeji.
Np. produkcja cegly wykazywala w 1956 :1". 45"10

strat, a :prodUlkcja cemoenJtu - 170/0. Znaome straty
wykazywala rowniez produkcja wielu surowcow i p61
f8Jbry,katow przeanyshl chernicmego.

De!ficyiowose finan<sawa nie omin~a taJcie transpor
tu towa,rowegO, tprzy czyro skutki dkonomiczne 7Jb.Y~
niskiego og6ln~ tpoz.iomu taryi prv.ewowwycl1 po
gl~bial niewlasciwy uklad stawek. Wysokosc ich byla
zalezna w duzej mien.e od wartasci ladunku. W tych
warunkach xrajbardziej masowe, a "nisko wartoscio
we" ladunki, jak materialy budowlane, w~gie1, rudy,
mineraly, byly przewozone wg oplat pokaywaj'lcych
zaledwie niewie1kll c~se kosztow, chociaz wlasciwe
obci'lzenia kosztami transportu ma w tych przypad
kach istatne znaczenie.

Tak wi~c nawet pobieina analiza wykazuje wyrai
Die, iZ wprowadz.ony w a'956 r. ~ad oon nie nWgl
za,pewnic .?;godnoSci pooni~dzy wynikami kaI,;t1ulacji,
dokonywanymi w przedsi~biorstwach, a interesami
g~aa:rliti )aIro oa109cl.

R6iny stopien J1i:skieg,o kszta~wania si~ cen pC'
srozegolnyoh surowOOw i material6w nie mOgl wlas
dwie orientowat :jednostek goopodlarczych 00 <10rela
fywnegp maozenia oSZoCz~aSci poszCZ€lgolny~h'm3
teTia16w oraz ikierunk6w ,w)'bor,u pomi~:izy w:zajemni~
7ast!;powalnyml materialaani.

Zbyt ni5Jde .ksztal:towanic iSi~og61nE:go,ponomu ce;'}
suoowcOw nie sprzyja,}Q Ich oszcz~nemu zuiyciu.
a niekledy prmvadz.ilo :WT~Z do rnamotr8Jwstwa. Zna-
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czeI1lie te'j osZiCz~osd dla .wynik6w !inansowych bylo
nielldooy miniima1ne rw IPOrOwnaniu 2 ealaS.cill kosztow.

Ksz.ta~towanie si~ <:en rwiedu artyfk,u16w pcmiie;
kosztow wlarsn;;ch nie tj',lko pO',vodowalo nac1miemy
popyt' Da te alI'tykuly, ale utrudnialo jednoczesnie
roz.s:z.erz.anie'ich (prod'.L'kcji.

Niewla9ciwy uklad ceIl zademnial tu obraz rze
czywistych proparcji w gaspodarce naradowej, utrud
nial ocen~ e:fl'ktywnoSci hamHu zagrani<:.z.nego, efek
ty'w:nosci inwestyeji itp.

Cel prze.prowad:ronej obec:nie ,reformy sprowadza
s.i~ prz.ede WlSZ;}'5tkim'do u.suni~ia lub 7J1agooZ<'nia
cma:wianych wy.iej Ibrakow. Dokonane zmiany, ~61nie
rzecz bior'lc, zmierzajll wlasnie do stworzenia bardziej
wlaSciwych ;pr~Qrcji pcani~zy p()sZlCZeg01nymiele
::nentami rachuiiku e1ronomicznego.

Do najbardzie; istotnych moment ow refarmy cen
.arty,kulow 2JaOpatrzeniowyoh anoina .z.a:liczye'UStalenie
nowej ceny w~gla. Wynika to zar6wno z wagi tega
prO'duktu w naszej g~aIX:e, jak i z WP}:rW!Utej
ceny na caly uk!lad cenz.aopa tr,z,eniowycl1.

Nowy ,pozioon cen powQduje wz.roISt w poToWinaniu
z 1958·) r. sredniej ceny w~gla energetycznego ok.
2,6-krdtny, a sredniej ceny w~gla koksujllcego ok.
2,3-kroJJny. Rozny stopien wzrostu cen rtych dw6ch ro
dzaj6w w~gla nie jest przypadkowy. Znalazlo :tu wyraz
dllzenie do zmniejszenia nadmiernej roz.pi~tosci tych
cen. Ubrzymanie dotychczasowych proporcji oznaczalo
by, iz ceny wE:gla koksujllcega przekroczylyby gornll
granic~ razslldnego wskainika dewizowego, podczas gdy
ceny w~la enel'igetypznt!lgo nie osiqgn~h1by jego dol.
nej gran.icy. IZ'byt 'WYISokiiPOZiomcen rw~a ikdksujil
cego pwwad\Zil1by na skutek Gtoniecznega iPOwiqzania
cen koksu i rud do podwyiszenia cen WjTOb6W
hutniczY<:lh. Nier6w:nomiemy jest r6wniez ,W.zrost c~n
poozczeg6l1J1ychiSoI1tY!fIlent6wi gatun.k6w ,w~la ener
getyc:~nego. Jest to wynik:iem maczniejsze,go i ~ .•...
cyzyjniej'5'ZeIgoni:i. 'dvtychoCzasz.r6t7.niJc0!W2Dlacen w z.a
leznooci oct ;ego ka1oryOzno6ct, prz.y raWilloc,z,esnym
zmniejEz.eniu 'rozpi~t.oSct :procentowych pomi~y po
s.zczeg6inymi s~yanentami (granuIaojq). Stwarza to
bardziej niZ ldotYlO'hczasodpowiedni uklad pomi~zy
cenan1i i rwa,rto.s.cillk.aJlOTyc2JIl:qtpOszczeg6lnych sar,ty
mentaw ~a.

Nowe oenY' ~a pr:z.ekracz.ajq w war:urukach
1960 r. ponad 5"10 przeci~tne koszy. pomimo iZ
w okresie prac nad refal1Imj cen nast'lpilpewien daI
szy wz:rost !PI"z.eci~tnyr;:hkos7;t6w wyidobycia w~a.
Jest to istotne osiqglIliE:'Cie,deIZeli Q.1CW7Jg1~dnie,i~ I'e
gulach cen w~a ,pr.lleiProwadwne w latacl1 1953
i 1955 rue zapew:nily us-talenia ceny zby.tu w~a na .
!poziomie 'P~y,waJ1jcY'lIl kdszty wla'Sne, co Llustruje

:,ta!blka 1.
Ustalenie lIloW€\j ,radykalnie ,podwy,iswnej ceny

w~la 'wYJII1;algalogruntowne; rewiz.ji tMy:fy energii
e1ektr;}ocZIl-eoj,iarowno :z.ewxgl~'U na koniecznoS(: z,a
pewnienia odpowi,ednich relacji, jak i podwyiszony
w mst~twie kosztwl.asny ,produkoji ene.rgii elek
'tryczoej.

Nowyrn, wy:Z.szyro 0 ok. 75% oplatam .za ene.rgi~
~lekt:ryc2JIl:qtowarzj'lSZ-1I'przy ;tyro isbotne zmiany u!da
du taryfowega. Obok zmniejszenia udzialu oplat 0 cha
rakterze stalyro (nlez.alcinych od wiclkd.ki ~u;:iycla)
'W';PrOWad.:rono mailiwoS~ stosowm1ia stawek zroznico-

0) PominiE;to tu spraWE;przejsclowego (od 1.1.1959r.) dzlala
nlu podwyzszonych cen wE;gJa din nlekt6rych odblorc6w,
kt6rym przemysl WE;glowyzwracal rotnlcE; W formle dotacjl.
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Tahlica 1

Koszt wlasny i 8rednia cena zbytu 1 tony w\!gla kamiennego
I 'W latach 1956-1960-

gredni koszt
grednia cenaCeno

Rok
wI. 1 tonyzbytu 1 tonypokrywalo

w~gla
w~gla% kosztu

I
1950

62,1453,2285
1951

62,2254,8288
1952

73,8257,3478
1953

102,4174,8871
1954

110,8673,4566
1955

120,3972,3560
1956

163,18,128,25 79
1957

222,49128,9158
1958

225,26128,8457
1959

236,01128,9855

wany.ch !w zaJei.noSc:i od o.k:r-esu odbiornL, tj. wyso
kioh w ~pdzinJac'h=ytu i cldpowi€jdinioniskioh w go
dzinach ·najnmiejsZ€!,gOobci<jZenia.

Calooc noweigo u!cladu taryfy stW<lTzamaterialnq za
ch~t~ <io pr.awidlQW€lgOodbioru energii, CO u qc1ibioc
cow wyanaga na og61 niewielkkh nalkiadow finalIls,>
wydh i wysRkQw organiza.cyjno-!technicznych, nato
miast zapewnia ti'\.lti;e!!oorzyrSciz 1Pu.n.\ctJurwidz.enia go
spodarki nairddowe}. ·B1isko 10-q>rooentowa ,rentoWD05c
nowych opla.t uzasa~niona !jest kan.iecznoSciq zapew
nienia .odpowiedn:kh relacji i stwarz.a takie re:z.el'w~
na przypadek, gdyby w wyniku przesuni~cia si~ 00
bioru do godzin 0 obni:i:onej taryfie, nastqpil spa
dek Sredniej ceny 1 KWIh w stdpniu przekracza,jqcYln
obni:i:k~ kosztow. Nale:i:y przy -tym pOOkreslic, iz
stwarzajqc .stosun!lrowo wy;soki poziom <:en energii dla
pobudzenia ichia~a~na$ci ?Jmiwza!jqcej do OS7JCZ~n05d
energii,: nowy uklad taryfy przewiduje rownoczesnie
pewne ulgi dla przemyslow wybitnie energochlonnych
Cprddukcja aJ.wninilliIIl ltp.), gdzie na sloutel<\vysokie
go udziahl energii ,w kaszta.ch bodz.oo w kieruaku
osZC'~nia ~q i tak dostat€OZ:le. ~wiada to
JE'Z w pewnyttn stqpniu n~1II1 .kooztam dostarczania
energilwielkim odbiorcam.

Istotnej zmianie ulega poziom cen wyrobow hutni
czych (wzroot srednio 0 550f0).Ceny Ite zootaly oparte
o nowe urealnione koszty z diOdaniean ki1kuprocento
~o zysku. Urealnienie kos7Jt6w wypj,ka przede
wszys'.J!dm z \PTZyij~a nowy,ch oen Iko'k&ui rudy. CffiY
l1IJ.ICi z.elaz.a oIm-eSlono w qparciu {) reny zak\.IJpu roo
kr:zyworoskich przy zastoso-,vaniu QdpQwieldnie'goprz.e
1i<.v.p..niadewi~,a ceny !kokisu- ,w oparciu 0 IJ.O-

.:we ko~zty OIkreS1oDena podstawie nowych cen w~gla
ka'ksujq.cego. Poniewai n~ ,koszty wyrdbOw hutni
ozyoh zawierajq dUlZYIUdzial 5uxawciw, kt6rych cen~'
UlSta:lone ~~y. z :u~~ieniam wiaSci,wego sto
sunJeu do oen Sw:iawwych ty,ch surow06w, to ta.lde
<:eny WYTob6w hutniczych qparte 0 nowe koszty 00
powiadajlj przy~tytm relacjam do cen swiatowych.
Wewn~1zrzne'zas .re1acjoecen .poani~y pas.ZC'zeg6lnymi
wyrobami .h.utni<:zyttni row.nierz odpowiadajq iprOpOr
cjdrn spotykanym w cennJ:kach zagmnicznych.

Znaczniejszej jeszcze podwyice ulegajlj ceny metali
nleielaznych z wyjqtkiem aluminium. Nowe ccny si~
gajq tu na. og61 ,g6rnej granky wskainl!kow dewizo
"''Ych. Wynika to z ikoniooznoocl tmOO;~'!maJlnego dS~-

• dzania ,tyct1 ~qiaj-ltcy.oh nasz bilans platnkzy su
ro\vo6w. Z drugioej S'tTcmy, narwet ta.k podwy!:is.wne
~y tyoh met.aU nie ~W3zystklch \PT,zytpacfkacllpo-

3 :

krYwajq koozty ~ajowej prod ukoj i. Podczas gdy po
okore1kcie·oen ~d:ukc,jla cyn:ku i ~owiu przynooic bE:
<We pewien ni~'lY zysk, to prdduJk.cja miedzi II>'>-'.
zostanie nadal deficytowa. Oparcie lbowiean. oen mle
dzi 0 ba,I1dzowysakie w obeonych warlll!1lk:tch koszty
prod'lllk.<:Ji(niskO'procentowe rudy) znieksztalciloby re
lacje i powstalaby groiba e1i.mino~nia mirozi nawet
wowczas, ,gdy powodujoe to ujemne skutJd gQSp(xiar
cze, np. nadJrnierne zuzYcie innych, .rowniez cennych
surowc6w, 1JW'i~zenie strat enel'gii, wadliwe dria
lanie prodUlkawanyc.h lUrzqldzeil Up.

Osiqgana dotychcza:s stoounkowo wy.soka rentawno5<':
na wyrobach przemyslu maszynowego okazala si~ jed
nak niewystarczajqca dla zrownowazenia zwi~kszo
nych kosztow. T,otei niez.bli'Cina ,by1a rewizja Cell
i w tym -przean.y1Sle.Wzrost oen maszyn jest jai:1ak
stosunkowo ni,,~du:i:yi wynosi srednio okolo 25%. Nie
powinno to, og6lnie I.zeCZ bior<jc, spoWPdowac .osla'~ie-·
·nia Ibod2x:6ww ikierunku 'WIprowadzania post«w"..ltech
nicznego. iNie WlChodzc:cw Skomplikowanq pro.blema
tyk~ kzryteriow efektywnosci post~pu technicznego, na
'l€':Zy zw'.r6cic ,uw~ na ~ akolicznoSc, Ii pomimo
W1SpOI!nnianegoWZ1'Ostu cen maszyin, maszyny ~j<j
w \Stoo.unku do robocizny na og61 tai1sze niZ w 1956 r.,
gdyi w ~a,taoh 1956-1960 nastq:pil duzy, bo az 0 ok.
40% wzrast iPl'ac nominalnych.

Nie wyklucz;a to 'jed.n>::i1kpawstania nielicznych prz.y
padlk6w zbyt ,wysokich ceIl m.aszy.n, nie sprzyjajq,cych
prawidlowej ocenie ef€!k:tY,WDOOciich zastosowania.
Nie chodzi tu 0 stwarzanie sztucznej "tanioSci"
marszyP, dOIpaJsowan~j do .z gOry zaloZanY~h postuh
tOw. Uwaga ta daty.czy t)'<:h przypadJkQw, ltiedy na
9kutek nieqpa!!lowanej procJ;uikC'ji:lUibprodukcji w zbyt
.malych seriach, Jroszty dan~j maszyny bYiy w stadium
opraro-NY\Vania ~ ,,nienaoturalnie" wysokie. AcMol
wiek dq<:i:an'odo. ;tego, aby \W' tych iprzypadkach
Urwz;gl~dnic przy\sz.le Ikszatl.owanie si~ kosztOw, ,to mo
le si~ jedinak oka2Jac, iZ wObec lic=yClb. trudnoscl
uczyniono to fIN sto.pniu niedostatecz.nytm, 00 m'Jrie s,p:>
wodowac~u:i: 'W najbli:iJszy:m ozas.ie rwys~anie ren
townoSci wy±szej ni:i: zakiadano. Jest to wi~ jedna
z tych spraw, ktore wymagajq dalSZYChbadail, ObscI
wacji i ewentJualn€'go wniesienia ·po,prawek.

Jronym z. nie1'i<:mych materia1oW\ ~tOrych ceny nie
ule:gajq obecnie islotnym rzunianam, jest d.rewno. Ceny
tego artykulu zo.staly bo.wiem 'd~TClwaldwne do wlas
ciwego tPOziomujui w 1957 11". iPodwy±ka C€'!ldrewna
(0 ok 2001l/c) by:la jednym z w<a!:i:nY<:hozynnik6w za
obserwowanego polepszenia goo.poda:rk'i drewnem.

.(W 1958 r. zuzy;to .0 dk. 500 tysi~y ma .tar.cicy mnie<}
ni:i:w J956 r.). Obeone a;mlany CeIl SCjw zwiCjzku z tym
niewielkie i .cIoty,czqg)6W1I11iedrewna !kopalnlakowego

stosunJrowo nieduzym 2J!I1ianom ulegajq rowniei
'ccny cegly I cementu (wzrost 0 ok. 25"10). Duza nie
rentowTia.sc tych a~tyku16w 'W w.arunkach cen 1956 I.
rostah: usuni¢a dzi~k'i ddkonanej ':W ,1957 r. podwyice
cen tych materi1cl6w. Przy podwy:ioe tej cz~iowo
uW7.€l~dniono juz ,f,akt niedosta,tecznego iPOziomu' Ci!:J."
w~ i oplat pr.zevrowwyc.h (araz innych element6:w
wchodzqcych w sklad kosztow produkcji), przyjmujqc.
do kalkulacji pewne reZeI'WY.R.ezerwy te zostaly je
dna1k .z.mnie]s7JOnena skutelk podwyiki koozt6w 'W la
t>ach 1957-19&9. WJPI'OWad:zen.ienowych <:en oeg\y 2JO

stalo iPOwiq1aneZe ZIniianq ,warl1iI1k6:wdostaw. Zmiana
ta iPOl~ga na abci~iu k'os.ztam.i transportu odlhior
cOw zamiast, jail: dotychozas, pr.oducent6w. Stwarza
to niewIiltp1!wie le,psze waI'UDlki zwa1czania z~<a,wis.kl\
~nych i Jcrzyriujqcych si~ .przewoz6w.
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'~ny "<:-enwyrQb6w iPrzettnysIu chcmlcznego obe j
muj1j szero.ki zakres, a stopien tych 2'Jffiianjest bard7.0
r6inorodny. WiqZe si~ to przede .wszystkim z duiymi
odchyleniami cen od kosztow (i innych czynnikow
okresla31jcYGh ceny) W staTYCh warun'kach, a taJde
l bar.cJzo roirior.odn)"m chara:k;terern prodwkcji w tym
fII7..eIl1ysle.'.' . :-'

Wysla-rczy 'Stwierdzie, ie :Przen1)'1S1ten, jpTzynoszqc
w calosci znacznq rentownose w bardzo wielu pod
stawowy~h wyrOibacl1·'zaqpatT.zeniowych Wykazywal
wysokic straty' 'Pamimo zuiywania sU'rowc6w, kt6
rych <'>enyustalon~ by~y 'na niskim poziomie, C0 ilu
struje przykIadowo tablica 2.

Tablica 2

Koszt
Cena

W)'szczeg6Inienie
w staI')'chdotycbcza-

warunkacb
sowa

Cblor

33401400
Amoniak

24131615
Soda amoniakalna

868550
Karbid

22121300
Fenol syntetyczny

14 0858500
J edwab wI6kienniczy

4457528 088

Biorqc pod uwa.:g~ mezwyk:le dy.na.micmy roZWOJ
przemyslu C'hemLcznego, naleiy si~ liozye z wyst~plJ
wlaniern przypadkow nie.rentownOOcii, wywo1anej ZJbyt
wysokimi kosztami, zwlaszcza w pocz1jtkowym okresi~
ur.uchamiania nowych produ.kcji, tj. kosztami, kt6re
niekiedy nie ano,g1jIbyeuwzgl~ione rw <:-enie.

Bliz.s.za analiza potwier,dza -joednak faikt, ie orno
wiony wyiej szer.oki zaikres dYlSjproporcji pami~dzy
<:-enamia kasz-tami, Ibyl 5J)Ow,odowany tprZede wszyst
kim w'a;dliwyan ukladean cen. Dys/propoTcje ,te zostaly
obecnie usuniE:te lub 'POwainie zIagodzone. W nowym
u1claJd7ieoen ,wi~:rosewYTObOw dotychcza5 nie.ren
townych stanie siE: rentowna, pomim.o wzrostu ko
sztow. Nie datyczy to tylko niektorych wyrob:'Jw, jak
nIP. s.te-e-lonuci~U\go z u,wagi na nie>pelne jeszc::ze opa
nowanie prc.odUL1ccjii na ikoniecznoiSe zachowania .wICls
ciwych jI"elacji w stosunku do cen naturalnych surow
caw wlokienniczych.

NalCiZy jednoczesnie zaznaczye, ii bafT<!z,osz)lbki
ro:z;woj nie~6rYoCh dl.iedzin .pr:odukcji cheanicznej (n;p.
t\VOrzy,w) winien pqprzez oibniZk~ !koszt6rw 'Ulffioiliwic
obniienie niektory.oh cen ,}u:i. w niedalek1ej przy
szlo.Sci.

W oCelulikwidacji .WY5t~pujqcegOdotychczas niedo
b()ITU finans.owelgo kolei przy przewozach t.o-wal"O

wych oraz pokrycia zwi~kszonych kOSZit6w - nie
z~ne 'bylo pOOwyZsl.enie oplat za, te przewQzy
o IPrzeszlo 7fY'/~. Przyrost kOSZitow byl tu spowodo
wany nie tyl;k:o WZIrostean Coe1) zaopatrzeniowych, al-e
w du:iej mi~ze wynikal z lkoniecznoS.c:i;wkaLku~owa
nia odpisaw amortyzacyjnych, ktare dotychczas byly
w ewidencji Ikosztow pra'kty.czn.ie pomijane. Poniew.ai
nowy 'u:klad ,tarY'iowy, w przeciwienstwie do dotych
czasowego, wiqie 'w maoznie v.':i~zym stopniu stawki
za przew6z poozczeg6lnyc.h ladunkQw z rzeczywistym
kosztem 'PT"zewozuz wyj!jtkiem nielicznych przypad
k6w, Jdedy 'W7.g1t:ldypraktYC'ZHe wyan-agaly utrzyma
nI.a -dot.yohczasowy.ch o,plat, jak np. przy przewoz3ch
mlelka. to 'W'Zrcst aplat ,przy przewozach poszczeg61
'nych 1awarow jest mocno :z.r6inicowany.. Baxdzo wy
saki wzroot stawek doty.czy g16,W1l'lie.towaraw 0 niskie;I ..

(w st05UI1Jku,do wagi) ,wartoSci, np. regIa - WZFe-:>t
o 1300/0. Natomiast oplaity przewol.owe dla wyrobOw
o wysoJde~ stosunkow,o wartaS::i lP:)Zostaj1j!bez zmian,
a nawe.t ulegaja nie!kiedy obniieniu.

Taka zmiana taryfy przewozow towaro,wych ma
istotne znaczenie gospodar,cze, IPrzez obci1j:zenie bo
wiern rzeczywisty.mi kosztami transportu pDSzozegaJ
nych t,}wa:row zostanq stworzone }epsze war.unlki 00
ctziaIy.wania w kierunku =niejszenia nieracjonal
nych przewozOw w najtbardziej masowych ladunkach.
W kalkulacji k05ztow tow.an>w ~laty za trarL.;p.>r:
b~1j wreszcie mialy wlasciw1j wag~.

Wie~::!uwagi p~wi~no rowniei wlasciwej koordy
nacJi ta"ryf poszczegalnych srodkow trans;>ortu. Wy
razean ItegO j.e.s.tm.in. 'wprowa!cize.nie :relat)'Wilie wyi
szyoh (nii to wynika z k05ztow)stawek taryiy kole
jowej na krotsze odleglosci. Ma to na celu stw~unie

"wi~sze) lkonkurenc)'Jrlc6ci przewozow S3mochodo
wych, kt6rc na .tyoh odlegIoSciach sq bardziej ekono
miczne. Rozwiqzanie to bylo konieczn'<'iz tego wzgl~u,
ie bezposrednie relacj~ koozt6w nie gwarantowaly
w tym przypadku wlasciwych kryteriow wyboru srod
ka traruspartowego. Wiq:ze siE: .to m.in. rz. faktean, ii
szcr€g zu.zywany.ch przez trans,pOO"tsamochodowy wy.,.
rolb6w ~benzyna, ogumienie) ma relatywnie wysokie
ceny ~

P.rzeglqd wainiejszych zanian, ,ktore wnosi nowy
ukilad ce.n wskiazuje, iZ mniany te pc>legajq w gIuw
o!J.ej mie.rze na znaczn~j podwY'i'-"€cen SUTDWCOIwpD:!
$ta,wowych., a w re-zultacie na urealnieniu cen w iPrze
mys!ach przetwOoczy,c.h. W ,wyniku refonny ~n za
Ojpatrzeniowyoh nast1jpi szereg innych zrniarL

W przeeiwiens wie do ·stanu Oibecnego - po relor
mie ~ny pr ,'" 'taj cej c~i masy artykulow Z3

o,patrzeniowych -.:. pe.wniajq pDkrycie Srednich· ko
szt6rw z nao,wyilkq 5-1(}-'(o. W uzasadnicmych przypad
kach rentownosc bE}dz:ejednak wYZsza (np. obrabiarki
produkow~n€ bal1d:z.o}Vy,da;nJ.e),a nie.kietdy znacznie
wyZsza (r.;p. dJrewno, prQdukty. na:f'tQwe).

stosunkowo nieduia Hose artyikulow zaopatrzenio
wych pazostaje je'dnak na.daJ nierentown:a. Nie ~
dzie Ito jednak niererutownose "przypadkowa", a od
zwierciedlaj1jca gjE:lb3ze zjawisika technic.zno-ekono
miczne. Np. rw pI1Z)"padku rud zelaza i miedzi - ich
nisk1j procentow1j l.awartoSc metali; ikaucz;uku -' z:j- .
iycie Qrogiego s,pirytusu ziemniaiOzane-go i niedosta
teczne opanowanie ,prodUlktcji.

Naleiy jednak zaznaczye, ii wobec radykalnego
podwyZsrenia cen iPl'odukt6w .wyjSciowych. ((paliw
i sUJr?wcow) oral. skamplikowanycl1' wza~nych'
WlPIywOw zmian cen kaiJkulacja wi~zOOci noWych
cen mogla bye dokonana jedynie z pewnym ,pnzy'bli
ieruiean. p.rzy tyro ScisloSe tych k.alkulac;i 20stala :row
n1ei Dbn.u.ona na sku1e.k ibr.alku danych co do real
nego UJk.sztaltowania siE: odpts6w amor.tyzacyjnych.
Wiq:ie siE: to ze znanyan faktem bra:ku prawid~o.wej
wyceny maj1jtku .trwaIe.go i wlaSciwych stawell:, co
prowadzi do du:Zej dowolnosci aktualnych .wielkosd
odpisow. Dlatego .tei przyszle uksztaUowanie sit: 00
pis6w amorlyzacyjnych - .po :przecenieniu majqtk.u
trwalego i wprowa,dzeniu. iPrz)'\g{)to~'wanych sta
weik - mcglo bye uwz.glE:dnione przy ustalaniu. no

wych cen jedY:Jie szacuntkowo. ' ... : .....•. :..•. ~ •.••.•• 'l

W wynik.u retf<mmy - ceny podstalvro~'rycl!: arty.,
kulow Z<;Iqpa<tDze.niowychl~d1j .~taw.a<: :\w~baJ;'d2.if>1
je-dnolitym stosun~u do ~n v.;obrota.cp ·zagrQ:l1.icznyc[l1
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spotykane tu dotychczag rOZJpi~tOOci,si~ajqce cz~sto
1 : 2,5, bt:d1j w zasadzie wyeliminowane.

Podwj-rZszenie cenzaopatrzeniowych spowoduje pe
wien wzrost Jwsztaw w gal~ziach (prodwku~acych do
bra' kvns~pcyjne.' Naleiy jedna!k zaznaczy, iz nie
stwarza to sarno iPrZ€\Zsit: kCJni~cznoSci istotnych
zmiar. w ukladzie .cen detalJ<:znych. WZTC6tK03zt6w 
z tj1ulu zmiany cen w~la i innych surCJf",\'COw- j"'5t
p1'zy produkcji podst<1wowych dob1' konsumpcyjnych
(~yw.nos.ci, odzieiY, o~u,wia) minimalny i moie bye
z1'ownowawny zrnniejszeI1iem po:Jatiku ob1'otowego lub
zysku. Do1:yczy to rowniei wielu innych artykulOw.
Istnieje jecJna:k':pewien ikr1jgartyku10w i using rynko
wych, ktOre w ;"""yniku refoJ'my stan1j sit: nierento"'\-":rJ~
j,ub n3st1jiPi' 'P()g1~bienie ich dotychnasowej ni~ren
townoSoci. W ilych p1'zy;padkach, kiedy niere.ntownWC
bylJJby specjalnie uci1jzliw:i>,~eny detaliczne tych wy
rob6w ,zo.staly jui zmienione podN.'yi.k1j cen z dnia
4 kwietnia 1960 T., Z rawnoczesnq obniikq innych
cen towarow sp1'zedawanych 1UOlIloSc:i, jak tkaniny
·welniar,e, obuwie sko1'zane itp. Inne arytktrly nieren
towne ~1j odpowied!1io dofinar.6owy:wane, podobnie
jak dotychczas szere.g artykulow i uslug, ktOryc.h ce
ny de~liczne nie pdh.-rywaly kosztow pradukcji.

Nalciy jednalk podkre.slie, iz ,Qizj~ki 1'eformie c-~n
za.opat1'zenicwych uzy.s.ka sit: ba'1'dziej p1'awidiowy
ob1'az ksztaHowania sit: n8czywistych kosztow arty
ki\.I!l6wrynkowycl1. Sprzyjac to bE}dzieIpostwowi w ]>0
Iityce .cen detalicznych. Moina tu pr.zytoczye ;rrzy
kladowo fatkt, iz przez dfUliszy czas oceniano akulffiu-.
'iaejt: na odbiornmcach radiowY'Ch jako w 'caloSci fo1'.
maln1j z uwagi noa:£:bytniskie coenyrnaterialow. Dopie
1'0 okreiSIe.nie w Wj-niiku re!fomny realne-go kosztu ra
rlioodbiornikow tP02JWOlHopVldj<jcdecy~jt: 0 obniZeniu
1ych cen bez oba,w, ze p1'Otdiukcjaich stanie si~ e!ko
nomicznie ni€l1'.entowna.

Rewizja cen za,qpatrz.eniowyoh spowoduje 1'owniez
pewien 'w"'Z!:ost'narnim:Inych na!klad6w inwestycYJnych
brutto. W7.!'ost ten znajd:z1ie jednak sv,"oje pokrycie
m. in. w zwit:kszonych odpisach amo1'tyzacyjnych
przyjt:tych porzy kalkulowaniu nowych cen

Po refonmie nastqpi istoOtne0blizenie s1't'dniej stopy
.aikuimuIacji na dobrach inwestycyjnych i kOl1sU!In'pCyj
nych aczkolwiek nie bylo to joe'jbe.zpoSreldn:im zada
-:-liean.NaIeiy iPrzy tYlffi pami~.tae, iz s1'ednia .rentow
noSe artj'kul6w i ,ushlg .rynkowy~h nie jest, lPomimo
pewny-ch pozarow, wysoka. Przy powieTzchownej oc<'
nie bierze sit: za7;wyczaj !pod uwagE: artylJmly wysoko
rentowne, j:ak t1kaniny we1n:iane Up., za'pominajqc
o duie'j mesie artykulow ryntkowych, 4 w szczeg6-l
nose! usrug, Jctorycl1 CelIlYnie lPOkrywajq kos ztow.

*
W ci1jgu dlugiego czasu uklad coen zaopatrzenio.v~'j'ch,

mi.mo ,wielokrotnych zmian, by1 w zasadniczy SP;)
sob o:lerwany od wielkoSci ekonomi-c:znych. Wytwo
rzylo to mniej lub wit:cej uzasadnio:Je w1jbpIi:woscico
do slusznoSci p1'aoktyki ustalania ce.n zaopatrzenic'W'j"Ci]

.w .ogok Wyda;e sit: wi~ celowe roZJpatrrorrle niek.to
rych zagadnien metodologicznych.

Z wielu najba,rdziej uzasa'<inionych wLgl~dow na57.
system gos,pOtdar.czy,wy:ma,ga, alby uklad cen zaopa
trzeniowych nie ,uIegal napr1Ze'stTZIe.'1iIkilku lat (5-lat-,
ki) ist0tnyrn 2J:nianarn, tj. aby ceny zaopatrzeniowe
byly wz.gl~dnie stale. Z drugiej jOO.n<a,kstrony wiel
kOSci ekonamk~e, na :lcto1'yJOhmoi.c bye i powmien
byc opa,1'ty SYlStemoen, wt'gaj1j z regufY dose istot
nY'm ZII11ianamw eZaJ5ie.Dotyczy to m.in.

a) ksztaHowania si~ poziomu i proporcji koszt6w,
Zachodz1jca tu fIuktuacja wiqiR siEV'Z jednoej sta-ony
z i1'6in:j w poszczt'g61nych gal~ziach dynamik1j wzrostu
realnych plac w po1'ownaniu il. dynamtkq vnrostu
wydajnosci pracy, z drugiej strony ze zmianami sily
r.aby,wc.zej zlotcwlki;

b) ksztaltowanie .siE: popytlu i rpodazy. Aczkolwiek
czynniJ;: ten nie wywiera dotychczas bezpoSrednio du
zego WiPlywu na uksztaltowanie cen dob1' zaopatrz..e
lliO\",ych, .to 'jedna:k mrlany zachodz1jce Ira tyro odcir.
ku nie pozostaj1j bez znaczenia dla oceny ukladu cen;

e) ksztaltowarue sit: kcmiunlktury na rynkach swia
tov.:ych. Na skutek duzEgo pcrwi1jzania naszej goo;>o
cia1'ki z ob1'otem zag1'anicznym uklad cen zaopatrze
:1iowych nic m'Jze ,bye pra.widiowo ,Ulksztaftowany bez
uwzglE:dnienia tego momentu.

Nalczy przy tyro zawaczye, ze chodzi tu 0 zmiany
I'..a iPr;:,e5trzcni 7~ lat. Do iWy.rnaganega okresu sta
105cl can nalciy bowiem dodac olcres i<Jh oprarowy
wania. ktory :z. rcgu1y t1'wa 2 do 3 lat. Owac.za to,

it dla uklarlu cen, k-to1'Yana obowiqzywae ,w latach
1960-1965 (pOd5iawowc ,wiclkoSci musialy byc okreiSlo
ne w 1957/58 roku, a !Wi~ majq do dyspozycji dane
statys,tyczne .za 1956/57 T. WyjaSnia 'to w ipeWI1ejmie
Tze dla.czego w dotychczasQW'ej p1'aJcty.ce kiJkakrotnie
wiprov:,adrono nowe ceny, kt6re jui w momf'\11de
wY'~ir)wym dezakotualizowaly si~. Oaikowite (prze
zwyci~l.enie tych tr.udno&ci nie wydaje sit: mOiZliwe.
Stqd tei staly uklad cen nie maZe pre'tenkiowac do
precyzy j.neoj zgdd.noSci rz. .pi€'I'W'Otny:mi zaloieniami
i ,wymogatmi. Nie oznacza to jednak, aby sta1y ulclad
CeIl musial - z same; swej iJs.toty - bye perma
nentnie w.adl~wy w trukim stqpniu, jak to wystt:PO
walo w dotychc.zasoOVoI'Cj(praJktyce.

Bratk Scislej zgodnoSci z pierwiotnyroi zalorlooiarni
i .wymogami nie zawsze p1'owadzi do tak zasadni
czych wad.

p,rIzy spelnieniu Sz..eTegt1wa'T1111!k6wmoiHwe jest
utrzymanie PTzez okres 4-5 lat wzgl~nie stalego
~ukladu cen, ktory w podstawowych elementach b~:z.ie
odpowiadae w przyblizeniu istniejqcym w tym czasie
warunkom ekonomicznym. Wj'maga to jednak w szcze
golnosci skocrdynowania prac nad ukladem cen za
opatrzeniowych z ogolnym planowaniem i przewidy
waniem ekonomicznym. Szczegolne znaczenie ma tu
moZliwose uwzglt:dnienia realnego programowania
poJityki ekonomicznej, a przede wszystkim polityki
plac i cen detalicznych,

Te ostatnie mornoenty trudno pr,zecenic, jeZ.eli si~
W€imie pod uwag~ iz okreslaj1j one r6wniez silE: rra
bywcz1j 21otowki, a wit:c wielkosc maj1jcq Zasadnicze
znacz.enie dla p1'awidlowosci ukladu ~en zaopatrze
niawych. Nieprzewidziane zmiany sily nabyrwczej 210
t6w'ki byly - jatk ,wykazuje dotychczasowa prakty
ka - jedny:m z wainych czynniikow de.zaktualizacji
cen zaf'patr.zeniowych.

Oceniaj1jc z powyiszego punktu widzenia nowy
uklad ceo moina chy'ba stwierdzic, ii starwwi on po
v,-ainy postt:P w (parownaniu z pr.zeszloSciq. Swiadczy
o tyro fakt, ii W IPrzeciwieiistwie do dotychczasowych
dosw:iadczen, uniknit:to lPowa±niejszej deza.ktualizac.ji
za~orZen na skm·teik .zmian, .z.aohodz1jcychw okresie cy
klu Qprac.owania. Za(pe>wniato nie tylko lepszy staTt,
tj, prawi~lowos(: uklau'U -Cell W picl1WSzym okres1e, ~i'1e
te1 pozwala IPrzypuszczac, iz ewentualna przyszla •
de.zalktuali.za,cja nie lpowinM' osiqgnqc ~t~pujqcych
dotychczas rOZ!II1ian:-ow,


