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I 

Rosnące znaczenie rolnictwa i produkcji żywności, w krajach które 
wkroczyły na drogę uprzemysłowienia i szybkiego rozwoju jest dość 

powszechnie znane i oficjalnie uznawane również w naszym kraju. 

Jednocześnie szeroka opinia społeczna, zwłaszcza ze środowisk poza 

rolniczych, nie zdaje sobie w pełni sprawy z tego, że rolnictwo współ- 

czesne w coraz większym stopniu uzależnione jest od przemysłu i innych 

ogniw gospodarki. 

Świadomość poważnych konsekwencji tego, że coraz większa ilość 

żywności musi być produkowana na malejącym obszarze użytkowanej 
rolniczo ziemi oraz przez zmniejszającą się liczbę pracujących w rolni- 
ctwie nie jest zbyt powszechna. 

Historia rozwoju krajów o wysokim poziomie rolnictwa potwierdza, 

że dynamiczny wzrost produkcji żywności jest możliwy również przy 
malejącym obszarze użytków rolnych i zatrudnieniu w rolnictwie. Mu- 
szą one jednak być zastąpione nowoczesnymi środkami produkcji wytwa- 

Izanymi przez przemysł. 
Przemysł, urbanizacja, rozwój sieci transportowej — zabierają rolni- 

ctwu ziemię i siłę roboczą, a jednocześnie zwiększają społeczną wydaj- 

ność pracy i dochody ludności. Aby jednak dochody te miały realną 
wartość konieczne jest równoległe, szybkie zwiększenie produkcji żyw- 
ności. Nie jest to jednak możliwe bez dostarczania rolnictwu rosnącej 

ilości coraz nowocześniejszych środków produkcji. 
Innymi słowy wyzwanie jakie stawia rolnictwu współczesność i z 

jeszcze większą ostrością stawiać będzie przyszłość, w istocie rzeczy skie- 

Towane jest również do tych gałęzi przemysłu, które produkują środki 

produkcji dla rolnictwa. Oznacza to, że zarówno analizę dotychczasowej 

dynamiki produkcji rolniczej jak i rozważania o warunkach i możliwoś-
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ciach jej rozwoju na przyszłość musimy wiązać z oceną zaopatrzenia rol- 
nictwa w środki produkcji. 

Wydajność ziemi i pracy w naszym rolnictwie muszą, współcześnie 
1 w przyszłości, wzrastać znacznie szybciej niż w całej dotychczasowej 
historii rolnictwa. Dyktują to wzrost liczby ludności i jej dochodów po- 
wodujące dynamiczny wzrost popytu na żywność, a zwłaszcza na pro- 
dukty zwierzęce. 

Rolnictwo jest w stanie sprostać temu rosnącemu popytowi tylko 
wtedy gdy stworzone zostają warunki materialno-techniczne i ekono- 
miczno-społeczne sprzyjające jego rozwojowi. Rozwój nauk rolniczych 
1 rewolucja naukowo-techniczna stworzyły możliwości rekompensowania 
malejącego obszaru ziemi i siły roboczej w rolnictwie oraz przekształ- 
cają w rzeczywistość te gałęzie przemysłu, które wytwarzają i dostar- 

czają rolnictwu nowoczesne środki produkcji. Chodzi przy tym zarówno 

o rosnącą ich ilość jak i jakość. Ta ostatnia wywiera bowiem istotny 

wpływ na ich efektywność. 

II 

Na dynamikę produkcji surowców do wytwarzania żywności wpływa- 

ją trzy grupy czynników. 

Pierwsza to zespół warunków materialno-technicznych determinują- 

cych poziom i tempo wzrostu produkcji rolniczej. Składają się na nie 
naturalne warunki produkcji to jest jakość gleb i klimat, na które 

wpływ człowieka jest ograniczony oraz techniczne wyposażenie rolni- 

ctwa i jego zaopatrzenie w środki produkcji. Rolnictwo, podobnie jak 
przemysł i inne gałęzie, wymaga określonego wyposażenia w środki 

trwałe i obrotowe. Istnieją przy tym wyraźne zależności między nakła- 

dami a wynikami i mają one charakter funkcjonalny. W warunkach 

braku postępu technicznego funkcja produkcji może przybierać kształt 

paraboli, a więc rosnące nakłady mogą dawać malejące wyniki. Nato- 

miast przy wykorzystaniu rozwoju nauki i techniki oraz zwiększaniu Na" 

kładów w sposób kompleksowy i przy racjonalnym kojarzeniu osiągnięć 

nauk biologiczno-rolniczych i technicznych możliwe jest osiąganie wyni” 

ków proporcjonalnych do nakładów, a niekiedy nawet lepszych. , 

Niedostateczny przyrost dostaw środków produkcji i ich niedobór na 

rynku powoduje nieuchronnie hamowanie dynamiki produkcji rolniczej, 

a nawet może doprowadzić do jej spadku. , 

Najbardziej dynamiczny wzrost produkcji rolniczej w naszym kraju 

miał miejsce w latach 1965—1974. Plony zbóż wzrastały w tym oe 

sie o około 80 kg rocznie, a zbiory zbóż w okresie dziesięciolecia 1961-6
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do 1971-74 zostały zwiększone z 15 do prawie 21 mln ton to jest o 40%. 
Wydatnie podniesiono plony siana łąkowego i innych pasz. Umożliwiło to 
poważne zwiększenie pogłowia zwierząt i produkcji zwierzęcej. Pogło- 
wie bydła wzrosło w tym okresie o 3,3 mln sztuk, a trzody chlewnej 
o 8,5 mln sztuk. Oznacza to dynamikę trzody chlewnej rzędu prawie 
62%. W ślad za wzrostem produkcji zwiększył się skup zbóż o ponad 
80%, a żywca i mleka prawie dwukrotnie. 

W omawianym dziesięcioleciu miał miejsce najbardziej dynamiczny 
wzrost dostaw środków produkcji dla rolnictwa i to głównie zdecydowa- 
ło o szybkim wzroście zarówno produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Do- 
brą ilustracją tego było ponad 3-krotne zwiększenie zużycia nawozów 

mineralnych z 55,5 kg NPK/ha w 1965 roku do 182,3 kg w 1974 roku. 
Poważnie wzrosły w tym okresie dostawy wapna nawozowego, środków 
ochrony roślin oraz mieszanek pasz treściwych. Wydatnemu zwiększeniu 

uległo również techniczne wyposażenie rolnictwa. Liczba ciągników 

wzrosła ze 124 tys. w 1965 roku do 401 tys. w 1975 roku. Duże postępy 

osiągnięto w meliorowaniu użytków rolnych oraz elektryfikacji wsi. Za- 

początkowano realizację programu zaopatrzenia wsi w wodę. 

Zmodernizowana została gospodarka nasienna i zaopatrzenie rolni- 

ctwa w kwalifikowane ziarno siewne i sadzeniaki. Poważnie zaawanso” 

wano wdrażanie wysokoplennych, intensywnych odmian zbóż. 

Temu potężnemu dopływowi nowoczesnych środków produkcji dla 

rolnictwa towarzyszyło masowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
rolników przez kursy i szkolenia zimowe, przysposobienie rolnicze i sze- 

roki zasięg szkół rolniczych różnych typów i poziomów. 

Zainteresowaniu wzrostem kwalifikacji rolniczych sprzyjały korzyst- 

ne warunki ekonomiczne dla wzrostu produkcji oraz dobre zaopatrzenie 

w środki produkcji. 

W roku 1974 osiągnęliśmy najwyższą produkcję roślinną w dotych- 
czasowej historii naszego rolnictwa. Zbiory zbóż osiągnęły prawie 23 mln 

ton, a pogłowie trzody chlewiej blisko 21,5 mln sztuk. 
W następnych latach dynamika produkcji rolniczej, a zwłaszcza roś- 

linnej uległa gwałtownemu zahamowaniu, a nawet obniżeniu. Przeciętne 

plony zbóż w latach 1976-79 były nawet nieco niższe niż w pięcioleciu 

1971-75. Nie wzrosły również plony innych roślin i pasz. Pogłowie by- 

dła w 1979 roku nie wzrosło w stosunku do 1974 roku, a pogłowie trzo- 

dy, mimo wielkiego importu zbóż paszowych, nawet zmalało o ponad 

270 tys. sztuk. 

Jednocześnie szybko wzrastał popyt na produkty żywnościowe, 

zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego. Powodowało to narastający niedo- 

bór tych artykułów na rynku. 
Jakie są przyczyny tak stałego, a jednocześnie długotrwałego zaha-
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mowania wzrostu produkcji rolniczej w ostatnich latach? 

Często przytaczane jest wyjaśnienie, że główną winę za spadek pro- 

dukcji rolniczej ponoszą niekorzystne warunki klimatyczne. Wpływem 

niekorzystnych warunków klimatycznych można jedynie wyjaśnić spa- 

dek produkcji roślinnej w poszczególnych latach, ale nie wyjaśniają óne 

braku dynamiki produkcji roślinnej w okresie kilku lat. 

Natomiast uważna analiza wielkości dostaw środków produkcji dla 

rolnictwa w latach 1975—1979 ujawnia, że przyrosty dostaw nawozów 

mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych, części zamien- 

nych do maszyn i innych środków produkcji, poczynając od 1975 roku 

zaczęły się zmniejszać, a od 1977 roku zużycie nawozów nawet uległo 

zmniejszeniu. Obok niedoboru nawozów mineralnych ostatnie pięć lat 

cechował rosnący deficyt środków ochrony roślin, pasz treściwych, częś- 

ci zamiennych do maszyn rolniczych i wielu innych środków produkcji. 

To był właśnie jeden z głównych, choć nie jedyny hamulec wzrostu 

produkcji roślinnej, a w ślad za tym również zwierzęcej, w ostatnich la- 

tach. | 

Warto wspomnieć, że dzięki rozbudowie przemysłu nawozowego 

w latach 1964-75 oraz rosnącym dostawom nawozów mineralnych, środ- 

ków ochrony roślin i innych środków produkcji plony zbóż dźwignięte 

zostały w pięcioleciu 1971-75 do ponad 25 q i nie spadły również w obec- 

nym pięcioleciu poniżej 22 q. 

Nie ulega wątpliwości, że niekorzystne warunki klimatyczne powodo- 

wać mogą obniżenie efektywności nawożenia w poszczególnych latach, 

ale o stagnacji plonów w ostatnich latach, zadecydowały głównie niedo” 

bory nawozów i innych środków produkcji. | 

Tak więc zaniedbanie i opóźnienie dalszego rozwoju przemysłu na- 

wozowego, zwłaszcza azotowego oraz innych gałęzi przemysłu produku- 

jących środki produkcji dla rolnictwa stało się główną przyczyną lawi- 

nowo rosnącego niedoboru zbóż i pasz oraz konieczności zwiększenia ich 

importu w latach 1975-79 do ponad 32 mln ton. 

Drugą grupę czynników decydujących o dynamice produkcji rolni- 

czej stanowią warunki ekonomiczne, a zwłaszcza stopień opłacalności 

produkcji rolniczej. W wyniku likwidacji dostaw obowiązkowych oraz 

kilkukrotnej podwyżki cen na produkty roślinne i zwierzęce, zapewniano 

poprawę opłacalności produkcji poszczególnych artykułów. Mimo jedno- 

czesnego podniesienia cen na nawozy sztuczne, maszyny, środki ochro- 

ny roślin, części zamienne, materiały budowlane i inne środki produkcji, 

co spowodowało wzrost kosztów produkcji w rolnictwie, dochody rolni- 

ków wzrastały w podobnym tempie jak innych grup zawodowych. . 
Było to również rezultatem dynamicznego wzrostu produkcji rolni- 

czej, zwłaszcza w latach 1970-74.
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Natomiast od 1975 roku następowało względne pogarszanie się sytu- 
acji finansowo-ekonomicznej rolnictwa. Było to wynikiem spadku pro- 
dukcji i opóźnień w regulacji cen produktów rolniczych. Szczególnie 
negatywne skutki miało utrzymywanie na niskim poziomie cen zbóż, 
co przy podnoszeniu cen na inne produkty roślinne i zwierzęce powodo- 
wało ich względne tanienie i pogarszanie opłacalności ich uprawy. Nio- 
sło to podwójnie ujemne skutki to jest ograniczanie obszaru ich uprawy, 
zarówno przez rolników indywidualnych jak i przez PGR i spółdzielnie 
produkcyjne oraz coraz szybszy wzrost ich zużycia na paszę. Tak więc 
względnie niskie ceny zbóż hamowały wzrost ich produkcji, a jednocześ- 
nie nie sprzyjały oszczędnemu ich spasaniu i prowadziły do rozwoju 
zbożochłonnych technologii żywienia trzody chlewnej i bydła. Musiało 
to prowadzić do rosnącego deficytu zbóż. 

Tucz zwierząt za pomocą śrut zbożowych i mieszanek pasz treści- 
wych był i jest nadal tańszy i mniej pracochłonny niż za pomocą ziem- 
niaków lub innych pasz własnych. 

Jak z powyższego wynika zmniejszenie produkcji zbóż nastąpiło 

w ostatnich latach w wyniku działania dwóch hamulców — ekonomicz- 

nego, który powodował ograniczanie obszaru ich uprawy oraz technicz- 

no-produkcyjnego to jest niedoboru nawozów, który utrudniał wzrost 
ich plonów. 

Jednoczesne dążenie do utrzymania pogłowia trzody chlewnej i pro- 

dukcji zwierzęcej na dość wysokim poziomie, wymuszone napiętą sytu- 

acją na rynku produktów żywnościowych, a zwłaszcza zwierzęcych, po- 

wodowało konieczność szybkiego zwiększania importu zbóż i innych 

komponentów do produkcji mieszanek pasz treściwych. 

W grupie warunków ekonomicznych wpływających na dynamikę 

produkcji rolniczej trzeba wskazać na dwie jeszcze ważne okoliczności. 

Pierwsza to wyraźnie powolniejsze tempo wzrostu dochodów rolni- 

ków od 1975 roku niż w okresie 1970-1974. 

Druga to narastające zachwianie równowagi gospodarczej i pogłębia- 

jący się deficyt zarówno podstawowych środków produkcji jak i artyku- 

łów konsumpcyjnych na rynku. Powoduje to stępienie bodźców ekono- 

micznych, coraz wyraźniejszą ułomność pieniądza i rozregulowanie się 
mechanizmów ekonomicznych. 

Trzecia grupa czynników to zmiany demograficzne zachodzące w rol- 
nictwie, kierunki i metody przeobrażania struktury agrarnej oraz kwa- 
lifikacje i postawy samych rolników. 

Zapoczątkowany w okresie powojennej odbudowy i uprzemysłowie- 

nia odpływ części ludności z rolnictwa trwa nadal. Powoduje on postę- 

pujące starzenie się pracujących w rolnictwie i narastające zjawisko
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rolników bez następców. Występuje ono z różnym nasileniem w gospo- 
darstwach różnej wielkości i w różnych rejonach kraju. W szerszej skali 
występuje ono w gospodarstwach mniejszych, na słabszych glebach i w 
rejonach większych aglomeracji miejskich i przemysłowych. Również 
w okolicach położonych peryferyjnie, odległych od ośrodków miejskich 
i w złych warunkach komunikacyjnych, duża część młodzieży po ukoń- 
czeniu szkół niechętnie wraca do gospodarstw rodzicielskich. 

W gospodarstwach rolników w podeszłym wieku, nie mających na- 
stępców, dynamika produkcji wygasa, a często następuje również spadek 
produkcji. Wiąże się to ze słabnięciem fizycznym rolnika, spłaszczaniem 

się jego aspiracji i dążeń oraz trudnościami w nabywaniu środków pro- 

dukcji. Ponieważ przy tym skala zjawiska jest znaczna i narasta ma 

przeto wpływ na ogólną dynamikę produkcji. Jest to więc istotny hamu- 

lec dla wzrostu produkcji. 

Należy jednak podkreślić, że zmniejszanie się liczby gospodarstw, 

zwłaszcza drobnych i ubytek ilości zatrudnionych trzeba oceniać pozy- 

tywnie. Umożliwiają one bowiem poprawę struktury agrarnej i przyspie- 

szenie wzrostu wydajności pracy w rolnictwie. Istota problemu sprowa- 
dza się więc nie do namawiania dzieci rolników, aby koniecznie dziedzi- 

czyły każde drobne gospodarstwo, ale do zatrzymania w rolnictwie tylko 

tych co chcą w nim z zamiłowania i w sposób nowoczesny pracować. 

Pozostałym natomiast trzeba ułatwiać przejście do innych zawodów, 

a gospodarstwa ich starzejących się rodziców sprzedać lub wydzierżawić 

ich sąsiadom — rolnikom indywidualnym. 

W ostatnich latach wprowadzone zostały nowe przepisy prawne, któ- 

re otwierają możliwości sprawnego przekazywania ziemi ze słabnących 

rąk młodym rolnikom. Zasadnicze znaczenie ma przy tym system eme- 

rytur dla rolników przekazujących ziemię młodym lub państwu na 

upełnorolnienie innych rolników. 

Przekazywanie ziemi w trakcie zmiany pokoleń, zwłaszcza połączone 

z odchodzeniem od rolnictwa części młodej generacji, jest procesem dość 

skomplikowanym i trudnym. Dotyczy ono bowiem nie tylko porządko- 

wania gospodarki ziemią, ale złożonych i krzyżujących się ludzkich lo- 

sow. 

Minione lata ujawniły jak wiele błędów można popełnić w gospodar- 

ce ziemią mając nawet dobre i nowoczesne normy prawne. Przekazywa- 

nie ziemi w niewłaściwe ręce, pozostawianie jej przez nowych użytkow- 

ników w zaniedbaniu, opieszałe i niestaranne prowadzenie regulacji 
i komasacji gruntów oraz nadmierny liberalizm władz w stosunku do 

złych, niedbałych rolników, nie sprzyjały dobremu wykorzystaniu ziemi 

1 w pewnym stopniu osłabiały również dynamikę produkcji rolniczej. 

Dotyczyło to zwłaszcza tych rejonów i okolic w których ziemię rolników
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bez następców przekazywano słabym uspołecznionym przedsiębiorstwom 

rolnym, które miały z nią więcej kłopotów niż korzyści i nie były w sta- 

nie intensywnie jej zagospodarować. Natomiast w sąsiedztwie byli chętni 

do nabycia tej ziemi, dobrzy rolnicy indywidualni, którzy zapewniali 

dobre jej wykorzystanie bez lub przy znikomych nakładach inwestycyj- 

nych. 
Inną stronę złożonych problemów przemian struktury agrarnej, zwią- 

zanych ze zmniejszaniem się ludności rolniczej, stanowi liczna w naszym 

kraju grupa drobnych rolników zatrudnionych głównie i utrzymujących 

się z pracy poza rolnictwem, użytkujących równocześnie kilkuhektarowe 

gospodarstwa. 

Kojarzenie pracy zawodowej poza rolnictwem z użytkowaniem gos- 

podarstwa rolnego obejmuje w naszym kraju bardzo poważny procent 

indywidualnych warsztatów rolnych. Skupia się ono w większym nasile- 

niu w gospodarstwach mniejszych obszarowo, choć również pewna część 

użytkowników średnich, a nawet większych gospodarstw łączy pracę 

poza rolnictwem z prowadzeniem gospodarstwa. Najszerzej dwuzawodo- 

wość występuje w rejonach rozdrobnionego rolnictwa to jest w połud- 

niowej, południowo-wschodniej i środkowej części kraju oraz w pobliżu 

większych aglomeracji miejskich i przemysłowych. 

Wbrew obiegowym opiniom o niskiej produkcji i znikomej towaro- 

wości tych gospodarstw są one poważnymi producentami jaj, drobiu, 

ziemiaków, warzyw, a do niedawna również żywca wieprzowego i mleka. 

Wielkość produkcji w tym również towarowej w przeliczeniu na 1 ha 

użytków rolnych jest w tych gospodarstwach niekiedy wyższa niż w gos- 

podarstwach większych, których użytkownicy utrzymują się wyłącznie 

z rolnictwa. Zwraca przy tym uwagę, że nakłady na produkcję i rozmia- 

ry akumulacji na 1 ha są w tych gospodarstwach często wyższe niż 

w większych gospodarstwach, czysto rolniczych. Również nakłady pracy 

na 1 ha są w nich większe. 

Wiąże się to z większymi w przeliczeniu na 1 ha zasobami siły robo- 

czej oraz przeznaczaniem części dochodów osobistych, uzyskanych z pra- 

cy poza gospodarstwem, na nakłady produkcyjne. W rezultacie struk- 

tura produkcji zwłaszcza w drobnych gospodarstwach dwuzawodowych 

jest zupełnie odmienna niż w średnich i większych typowo rolniczych. 

Tradycyjnie około 1/4—1/3 a nawet 40% obszaru przeznacza się 

w nich pod uprawę ziemniaków i warzyw, a reszta to głównie produk- 

cja pasz w tym również zbóż, które przeznaczane są na paszę dla drobiu 

i trzody chlewnej. 

Niestety błędna ocena roli drobnych gospodarstw dwuzawodowych, 

nie oparta na badaniach, a na intuicji, spowodowała błędy w polityce 

produkcyjnej w stosunku do tych gospodarstw i drastyczne obniżenie
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w nich produkcji zwierzęcej, a zwłaszcza żywca wieprzowego i mleka. 
Początki błędnej oceny roli drobnych gospodarstw są bardzo wczesne 

i sięgają pierwszej połowy lat pięćdziesiątych. Wiążą się one z wprowa- 
dzeniem i demonizowaniem pojęcia i roli produkcji towarowej w rolni- 
ctwie. Wysoka produkcja z ha w drobnych gospodarstwach dwuzawodo- 
wych siużyła w pierwszym rzędzie pokryciu potrzeb żywnościowych 
chłopo-robotnika i jego rodziny. Liczebność tej grupy przekracza 3 mln 
osób. Produkowały one dla siebie ziemniaki, warzywa, nabiał oraz drób 
i wieprzowinę, a nadwyżki tych produktów sprzedawały. Trzeba przy- 
znać, że odciążało to poważnie państwową sieć skupu i handlu produk- 
tami żywnościowymi. Tak więc produkcja na własne potrzeby, a więc 
nietowarowa miała w tym przypadku nie mniejsze znaczenie niż produk- 
cja na sprzedaż. 

Natomiast od czasu kiedy zlikwidowano pomoc paszową dla drobnych 
rolników, a detaliczne ceny mięsa i mleka są niższe od cen skupu, w 

większości tych drobnych gospodarstw zlikwidowano produkcję mleka 
i żywca wieprzowego. A większość żon chłopo-robotników wydłużyła ko- 
lejki po mięso, mleko i produkty mleczarskie. 

W ten sposób setki tysięcy stanowisk dla bydła i trzody chlewnej 
w drobnych obróbkach i chlewikach chłopo-robotników stoją od kilku lat 
puste i niewykorzystane. Marnują się u nich również niewykorzysta- 
ne odpadki kuchenne i nie w pełni wykorzystuje się produkowane 
tam ziemniaki i zielonki. Warto przypomnieć, że była to najmniej 

zbożochłonna produkcja wieprzowiny. Również praca członków rodziny 

chłopo-robotnika zużywana poprzednio przy chowie zwierząt nie jest 

obecnie wykorzystywana produkcyjnie i ulega marnotrawieniu. 

Należy przy tym podkreślić, że w warunkach niedoborów środków 

produkcji drobne gospodarstwo o dużych zasobach siły roboczej może 

mieć produkcyjną przewagę nad większym. Pracochłonna intensywność 

decyduje o jego przewadze zwłaszcza w wydajności z ha. 

Dopiero w miarę wzrostu technicznego wyposażenia rolnictwa i dro- 

żenia siły roboczej coraz ostrzej ujawnia się słabość drobnego gospodar- 
stwa, a rośnie przewaga większych jednostek produkcyjnych. Przewaga 

ta dotyczy głównie wydajności pracy i efektywności nakładów, a nie 

wydajności jednostkowej (z ha, sztuki zwierząt, m2 szklarni itp.). Prze- 

waga ta ujawnia się jednak dopiero przy racjonalnym systemie organi- 

zacji, kierowania i sprawnego działania dużych przedsiębiorstw. 
W warunkach ekonomicznych Polski lat siedemdziesiątych przy du- 

żej jeszcze liczbie pracujących w rolnictwie, dużym rozdrobnieniu gos- 

podarstw i znacznej skali dwuzawodowości w rolnictwie, a jednocześnie 
poważnych niedoborach środków technicznych i obrotowych środków 
produkcji, przedwczesna rezygnacja z części produkcyjnego potencjału,
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zwłaszcza w zakresie produkcji zwierzęcej, była poważnym błędem i sta- 

nowiła jeden z hamulców utrudniających wzrost produkcji żywności. 

W dłuższej perspektywie nie można mieć złudzeń co do tego, że drob- 

ne gospodarstwa dwuzawodowe ulegać będą przekształceniu w mniejsze 

i większe jednostki z tendencją do specjalizacji umożliwiającej wyko- 

rzystanie marginalnej siły roboczej rodziny chłopo-robotnika. Być może, 

że w AXI wieku, dla następnych generacji rolników i robotników, kiedy 

czas wolny ceniony będzie bardzo wysoko, a alternatywy i umiejętności 

jego wykorzystania bardziej wielorakie, zaniknie potrzeba i celowość 

istnienia drobnych gospodarstw dwuzawodowych. Obecnie jednak i w 

najbliższych latach są one społecznie potrzebne i ekonomicznie użytecz- 

ne. Zapewniają one ponad 1 mln rodzin robotniczych mieszkania, znacz- 

ną część produktów żywnościowych oraz umożliwiają wykorzystanie za- 

sobów pracy tych rodzin dla produkcji żywności. 

Nie wydaje się więc celowe przyspieszanie likwidacji tych jednostek 

i przekazywanie ich ziemi innym gospodarstwom indywidualnym ani 

uspołecznionym, które nie gwarantują bardziej intensywnego jej wyko- 

rzystania. 

Natomiast w przypadkach zaniedbywania i złego wykorzystania zie- 

mi powinna ona być zabierana każdemu złemu użytkownikowi i przeka- 

zywana lepszemu, niezależnie od obszaru gospodarstwa i formy wła- 

dania. 

Wiąże się z tym problem kwalifikacji zawodowych i stosunku do 

pracy w gospodarstwie rolnym. Starzejący się użytkownicy gospodarstw 

mieli przeważnie niższe kwalifikacje fachowe niż ich następcy, a ich 

motywacje i ambicje produkcyjne były inne. Młodzi chcą i wiedzą jak 

pracować wydajniej. Przeważnie nie brak im również produkcyjnego 
doświadczenia, gdyż przejmują gospodarstwa w wieku powyżej 30—40 

lat. Wiedzą również co chcą osiągać zarówno jeśli chodzi o standard 

życiowy jak i doskonalenie warsztatu produkcyjnego. Mają więc silną 

motywację do pracy i zdobywania kwalifikacji. Trzeba przyznać, że dla 

ułatwienia zdobywania kwalifikacji rolniczych zrobiono w naszym kraju 

bardzo wiele, a stworzone możliwości są w poważnym stopniu, choć nie 

w pełni, wykorzystywane. 

Natomiast w zakresie bodźców i całego zespołu warunków motywa- 

cyjnych sytuacja jest bardziej złożona. Wspomniany wzrost kwalifikacji 

i ogólnego poziomu kulturalnego oraz doskonalone warunki ekonomiczne 

stwarzały motywy dla wzrostu produkcji, wydajności pracy i zwiększa- 

nia dochodów. Natomiast niedobory na rynku środków produkcji, mate- 

riałów budowlanych, instalacyjnych oraz artykułów konsumpcyjnych, 

poważnie stępiały skuteczność wymienianych uprzednio bodźców moty- 

wacyjnych.
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Tak więc pogłębiający się brak równowagi gospodarczej powodowany 
malejącą sprawnością przemysłu oraz dopuszczeniem do nadmiaru pie- 
niędzy w obiegu stawały się, w ostatnich latach, kolejnym hamulcem 

wzrostu produkcji rolniczej. Bowiem pieniądz, jako podstawowe narzę- 

dzie mechanizmu ekonomicznego, tracił coraz bardziej swe walory i sku- 

teczność oddziaływania. 

III 

Przytoczone refleksje i uwagi o hamulcach i czynnikach utrudniają- 

cych rozwój naszego rolnictwa, w ostatnich kilku latach, prowadzą nas 

do określenia warunków koniecznych dla ponownego zdynamizowania 

wzrostu produkcji rolniczej. 

Najważniejszym warunkiem, który ma fundamentalne znaczenie dla 

rozwoju rolnictwa jest rynek zbytu. Rynek ten powstał w naszym kraju 

w wyniku socjalistycznych przeobrażeń społecznych i ekonomicznych. 

Chłonność tego rynku rośnie nadal znacznie szybciej niż produkcja su- 

rowców rolniczych i wytwarzanej z nich żywności. Należy się przy tym 

liczyć z dalszym wzrostem popytu na żywność zarówno na rynku wew- 

nętrznym jak i w handlu międzynarodowym. 

Mimo jednak spełnienia tego podstawowego warunku nie powoduje 

on samoczynnie dynamizowania produkcji żywności w stopniu wystar- 

czającym. Dzieje się tak gdyż inne ogniwa gospodarczego organizmu 

w dużym stopniu utrudniały bądź nawet uniemożliwiały wykorzystanie 

szansy dla rozwoju rolnictwa jaką stwarzał rosnący rynek zbytu. 

Kolejnymi warunkami dynamicznego rozwoju rolnictwa jest bowiem 

zapewnienie technicznych i ekonomicznych możliwości reprodukcji roz- 

szerzonej. Oznacza to konieczność ustalenia takich proporcji w rozwoju 

przemysłu, które umożliwiają dopływ do rolnictwa rosnących ilości coraz 

nowocześniejszych środków produkcji. Chodzi przy tym zarówno o sub- 

stytucję ubywającej z rolniczego użytkowania ziemi i siły roboczej jak 

i o szybkie powiększanie produkcyjnego potencjału rolnictwa. 

Niestety industrializacja naszego kraju była jednostronna i nie 

uwzględniała tego ważnego w naszych warunkach imperatywu. Jedynie 

w latach sześćdziesiątych i początku siedemdziesiątych przyspieszono 

rozwój przemysłu chemicznego, produkującego środki produkcji dla 

rolnictwa. Dało to poważny efekt w postaci wyraźnego zdynamizowania 

produkcji rolniczej w latach 1965-74. . 

Również ekonomiczne warunki dla reprodukcji rozszerzonej w rolni- 

ctwie były w tym okresie korzystne. Likwidacja dostaw obowiązkowych 

i podwyższenie cen na produkty rolne stanowiło potężny bodziec, zwięk”
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szyło dochody wsi i pobudziło inwestycje oraz wzrost nakładów na obro- 

towe środki produkcji. Wśród czynników dynamizujących produkcję rol- 
niczą doniosłą rolę odgrywają poziom zawodowych kwalifikacji rolników 
i stopień wykorzystania w praktyce osiągnięć nauki i techniki rolniczej. 

Mimo poważnego upowszechnienia wiedzy rolniczej przez rozbudo- 

waną, w okresie istnienia Polski Ludowej, sieć szkół rolniczych, przy- 

sposobienie rolnicze i zimowe szkolenie rolnicze, jest jeszcze część rolni- 
ków nie mających dostatecznej wiedzy fachowej. Dotyczy to zwłaszcza 

rolników starszych, chłopo-robotników i użytkowników drobnych gospo- 

darstw. Najgorsza sytuacja, pod tym względem, występuje w gospodar- 

stwach starszych rolników bez następców. Natomiast kwalifikacje mło- 
dych rolników przejmujących gospodarstwa są przeważnie wyższe od ich 

poprzedników. Innymi słowy starzenie się wsi oznacza przedłużanie ist- 

nienia niskich kwalifikacji rolniczych w większej liczbie gospodarstw. 

Szybsza zaś rotacja pokoleń rolników prowadziłaby do przyspieszenia 
wzrostu kwalifikacji wśród prowadzących gospodarstwa. 

Kwalifikacje dają jednak tylko możliwość lepszego i bardziej dyna- 

micznego oraz efektywnego gospodarowania. Umożliwiają one lepsze wy- 
korzystanie ziemi, pracy i środków produkcji. Stwarzają one również 

większą podatność i chłonność na nowe osiągnięcia nauki i techniki rol- 

niczej. Nie mogą jednak zastąpić niedoboru środków produkcji warun- 

kujących wzrost plonów, wydajności zwierząt oraz wydajności pracy. 

Wzrost i upowszechnienie rolniczych kwalifikacji i nowoczesnej wiedzy 

rolniczej prowadzą do zwiększania popytu na nowoczesne środki pro- 

dukcji i zapewniają bardziej efektywne ich wykorzystanie. Natomiast 

deficyt rolniczych środków produkcji powoduje niewykorzystanie istnie- 

jącego potencjału produkcyjnego ziemi oraz posiadanych zasobów kwali- 

fikowanej siły roboczej. 

W rozwoju rolnictwa, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, rosną- 

cą rolę odgrywa rozwój nauk rolniczych i coraz powszechniejsze wyko- 

rzystanie ich wyników w praktyce rolniczej. Również postęp osiągnięty 

w naszym rolnictwie, szczególnie w latach 1965-74, był wynikiem wpro- 

wadzenia nowych odmian roślin, wzrostu nawożenia, nowych środków 

ochrony roślin, melioracji i poprawy gospodarki wodnej, unowocześnie- 
nia gospodarki na użytkach zielonych oraz poprawy jakości i zdrowot- 

ności pogłowia zwierząt, wprowadzenia do żywienia mieszanek pasz treś- 

ciwych zamiast zboża itp. Jaskrawą ilustracją tego było wprowadzenie 

produkcji brojlerów, która mimo prawie dwudziestoletniego opóźnienia, 
w stosunku do innych krajów, została szybko opanowana i stanowi obec- 
nie liczącą się pozycję na rynku mięsa. Innym przykładem jest wprowa- 

dzenie herbicydów, których stosowanie upowszechnione zostało w na- 

szym rolnictwie w ciągu kliku lat i umożliwiło wydatne ograniczenie



14 J. Okuniewski 

zachwaszczenia naszych pól i zmniejszenie strat w zbiorach. Podobnie 

wyhodowanie nowych, wysokoplennych odmian zbóż i ich upowszech- 

nienie wspomogło skokowy wręcz wzrost ich plonów w latach 1965-74. 

Należy przy tym przypomnieć, że te wysokoplenne odmiany, zwane rów- 

nież intensywnymi wymagają znacznie wyższego nawożenia niż odmiany 

tradycyjne, ale jednocześnie zapewniają jego wysoką efektywność. Do- 

bre skorelowanie w czasie zwiększonego dopływu nawozów mineralnych 

1 upowszechnienie nowych odmian przyniosło znany efekt w postaci 

wzrostu zbiorów zbóż o kilka mln ton w okresie niespełna 10-lecia. 

Efekt ten niestety wygasł w ostatnich 5 latach, choć genetyczny po- 

tencjał plonowania nowych odmian wykorzystany został jedynie w 50— 

60%. Spowodowane to zostało głównie przez zahamowanie przyrostu 

dostaw nawozów mineralnych do gospodarstw indywidualnych. 
Częściowo podobny przykład przytoczyć można również z zakresu 

produkcji zwierzęcej. Drastyczne pogorszenie jakości mieszanek pasz 

treściwych dla brojlerów i ich okresowe niedobory spowodowały gwał- 

towne zmniejszenie przyrostów kurcząt rzeźnych, pogorszenie efektyw- 

ności tej gałęzi produkcji oraz zmniejszenie dostaw brojlerów na rynek 

w początku 1980 r. 

Jak z powyższego wynika ponowne zdynamizowanie produkcji rolni- 

czej i dalszy postęp w rolnictwie oprzeć musimy na jednoczesnym dal- 

szym podnoszeniu kultury rolnej oraz staranności i dokładności pracy 

w gospodarstwach zacofanych i zaniedbanych z winy ich użytkowników 
oraz na stwarzaniu korzystnych warunków i możliwości dla wykorzy- 

stania i wdrażania coraz szerzej nowych wyników badań i osiągnięć 

nauki i techniki rolniczej. Dotyczy to zarówno metod i technologii jak 
i organizacji produkcji, transportu, przechowalnictwa oraz przetwarzania 
surowców rolniczych. Na postęp rolniczy składać się więc muszą likwida- 
cja zacofania i narastające tempo wykorzystywania coraz to nowych 

osiągnięć nauk rolniczych (biologiczno-rolniczych, techniczno-rolniczych 
oraz ekonomiczno-rolniczych). 

W ciągłym procesie dostosowywania się gospodarstw do zmieniają” 

cych się warunków demograficznych, ekonomicznych oraz wynikających 

z rozwoju nauki, techniki i przemysłu, powstają nowe możliwości 

zwiększania wydajności ziemi, pracy i efektywności nakładów. W spo- 
łeczno-ekonomicznych procesach dostosowawczych zachodzi jednak wie- 
le sprzężeń zwrotnych, których niedocenianie niesie perturbacje, zaha- 

mowania i powoduje spiętrzenie się trudności. 
W procesie gospodarczego rozwoju, do zmieniających się warunków 

i potrzeb dynamicznie rozwijającego się rolnictwa, musi dostosowywać 
się również wiele gałęzi przemysłu. Dotyczy to zarówno gałęzi które
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przetwarzają surowce rolnicze jak i tych które powinny dostarczać rol- 
nictwu stale unowocześniane środki produkcji. 

Niestety to sprzężenie zwrotne nie zostało docenione, a nawet wręcz 

zbagatelizowane. Wprawdzie w ostatnim dziesięcioleciu znacznie rozbu- 

dowano wiele zakładów przemysłu spożywczego, ale wciąż jeszcze mamy 

wielkie straty cennych surowców rolniczych wskutek zbyt długich kam- 

panii cukrowniczych i w przemyśle ziemniaczanym. 

Podobnie w wielu gałęziach przemysłu, które powinny dostarczać 

rolnictwu środki produkcji — ich rozbudowa daleko nie była w stanie 

sprostać rosnącym potrzebom rolnictwa, a ponadto odbywała się nierów- 
nomiernie, zrywami i bez wewnętrznej harmonizacji. Dotyczy to zwłasz- 

cza przemysłu ciągnikowego i maszyn rolniczych. 

Decyzje o inwenstycjach w tych gałęziach podejmowane były z opóź- 

nieniem, ich realizacja odbywała się ślamazarnie, a oddawanie obiektów 

następowało często wiele lat po ustalonych terminach. Na tle tego gene- 

ralnie niekorzystnego obrazu trzeba podkreślić trafność decyzji i znaczną 

sprawność w jej realizacji jeśli chodzi o rozbudowę przemysłu nawozo- 

wego w latach sześćdziesiątych i początku siedemdziesiątych. Na pozy- 

tywną ocenę zasługują w tym przypadku trzy momenty. Pierwszy to 

danie priorytetu przemysłowi nawozowemu przed maszynowym co decy- 

dowało o dynamice plonów. Drugi to wyobraźnia .i śmiałość tej decyzji, 

która pozwoliła w ciągu kilku lat zdynamizować produkcję roślinną w 

bezprecedensowej skali. Trzeci to przyspieszenie rozbudowy fabryki 
kombajnów zbożowych o dużej wydajności, co pozwala obecnie wydatnie 

ograniczać straty zbóż w czasie ich zbiorów. 

Niestety tej wyobraźni nie starczyło już w połowie lat siedemdziesią- 

tych, kiedy to dyskusje i uchwały w sprawie rozwoju rolnictwa zastą- 

piły działanie. Nie realizowano słusznych choć spóźnionych uchwał XV 

Plenum KC PZPR i Sejmu z 1974 roku w sprawie poprawy wyżywienia 

narodu i rozwoju rolnictwa. W wyniku tego dostawy nawozów mineral- 

nych, środków ochrony roślin i innych środków produkcji nie tylko nie 

ulegały zwiększeniu ale wręcz malały. Niedobory maszyn, urządzeń tech- 

nicznych i części zamiennych stawały się coraz bardziej dokuczliwe oraz 

pogarszały sprawność i wykorzystanie sprzętu rolniczego. 

Doprowadziło to do zahamowania wzrostu produkcji rolniczej 

w ostatnich 5 latach, a nawet jej spadku w latach klimatycznie nieko- 

rzystnych. 

Warto przy tej okazji przypomnieć, że przez wiele lat lansowano 

w naszym kraju opinię, że głównymi przyczynami niewystarczającej dy- 

namiki rolnictwa są niskie kwalifikacje rolników, upadek sztuki i staran- 

ności uprawy i zaniedbanie nawożenia organicznego, zwłaszcza w pgr. 

Opinii tej uległa nawet część ekonomistów rolnych. Była to opinia jed-
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nostronna, mająca usprawiedliwiać zaniedbania w zaopatrzeniu rolni- 
ctwa w środki produkcji. Przeczą jej zarówno wyniki gospodarstw przo- 
dujących jak i przeciętnych, które przy lepszym zaopatrzeniu osiągały 
wysokie wyniki produkcyjne. Potwierdza to również rosnący i od sze- 
regu lat nie zaspokajany popyt na nawozy, środki ochrony roślin i ma- 
szyny rolnicze, których nie kupują przecież rolnicy nie znający ich wpły- 
wu na plony i nie umiejący ich stosować. 

Istnieje wprawdzie jeszcze pewna liczba rolników zwłaszcza starszych 
popełniających błędy w agrotechnice, a jakość, terminowość i staranność 
prac uprawowych i pielęgnacyjnych również w części PGR i innych 
przedsiębiorstw pozostawia wiele do życzenia. Wielu prac i uprawek po- 
żniwnych zaniechano, gdyż wskutek opóźnienia żniw (wyższe nawożenie 
azotowe, późniejszy zbiór kombajnami) nie starcza na nie czasu. To 
opóźnienie nastąpiło w ostatnim 30-leciu w rolnictwie większości krajów 
europejskich. Nie spowodowało ono jednak zachwaszczenia pól i spadku 
plonów. Wręcz przeciwnie wprowadzenie herbicydów spowodowało wy- 
raźne zmniejszenie zachwaszczenia i wzrost plonów, a jednocześnie 
uproszczenia zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych również w naszym 
rolnictwie. 

Warto przy tym podkreślić, że liczba rolników popełniających błędy 
i uchybienia w agro i zootechnice nie zwiększa się lecz maleje wraz ze 
zmianą pokoleń, która od 1980 roku ulegnie przyspieszeniu w wyniku 
wejścia w życie ustawy o emeryturach dla rolników i przekazywaniu 
gospodarstw następcom wcześniej niż dotychczas. 

IV 

Jak wynika z dotychczasowych rozważań istnieje możliwość ponow- 

nego zdynamizowania produkcji rolniczej, na którą istnieje i istnieć bę- 

dzie przez wiele lat ogromny i rozszerzający się rynek zbytu. 

Warunkiem wstępnym przyspieszenia produkcji surowców rolniczych 

jest dokonanie zasadniczej i głębokiej zmiany proporcji w rozwoju całej 

gospodarki narodowej. Mając na uwadze fakt, że ponad 40% wydatków 
ludności przeznaczane jest na zakup żywności i na zbliżonym poziomie 

utrzymywać się będzie jeszcze przez wiele lat, konieczne jest stworzenie 

materialnych warunków zapewniających dynamiczny wzrost produkcji 

surowców rolniczych. Oznacza to konieczność zasadniczego przyspiesze” 

nia rozwoju tych gałęzi przemysłu, które dostarczać muszą rolnictwu 

środki produkcyji. 

W pierwszym rzędzie chodzi tu o kilka ważnych gałęzi przemysłu 
chemicznego to jest przemysł nawozowy oraz folii i tworzyw sztucznych, 
przemysł środków ochrony roślin, przemysł nowoczesnych komponentów,
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dodatków i konserwantów do pasz. Zasadniczej rozbudowie i moderniza- 

cji musi ulec przemysł paszowy, który po okresie dynamicznego wzrostu 

ilościowego w latach 1965—1975, uległ wyraźnemu zahamowaniu 

w swym rozwoju, przy jednoczesnym drastycznym pogorszeniu jakości 

produkowanych mieszanek paszowych i koncentratów. Rozwój tej gałęzi 

przemysłu ma zasadnicze znaczenie dla modernizacji produkcji zwie- 

rzęcej w naszym kraju oraz dla zaoszczędzenia znacznych ilości zbóż 

i innych pasz. Również sama koncepcja rozwoju przemysłu paszowego 

wymaga weryfikacji. Pierwotne komponenty typu witamin, aminokwa- 

sów i pierwiastków śladowych oraz premiksy muszą być produkowane 

w wytwórniach produkujących je na potrzeby całego przemysłu paszo- 

wego. Natomiast koncentraty mogą być wytwarzane w wytwórniach wo- 

jewódzkich i międzywojewódzkich. Gotowe mieszanki powinny być pro- 

dukowane w wytwórniach rejonowych, w PGR-owskich mieszalniach 

pasz, a częściowo również przez samych rolników. Konieczne jest w 

związku z tym podjęcie produkcji małych i o średniej wydajności urzą- 

dzeń do mieszania pasz instalowanych w GS, a nawet we wsiach. Nieod- 
zowne jest również wprowadzenie powszechnej kontroli jakości pasz 

przez stacje chemiczno-rolnicze oraz zaostrzenie odpowiedzialności 

i sankcji za nadużycia i uchybienia w tym zakresie. 

Kolejną gałęzią przemysłu wymagającą gruntownej analizy stopnia 

wykorzystania mocy produkcyjnych oraz intensyfikacji i wydatnego 

zwiększenia produkcji jest przemysł maszyn i ciągników oraz urządzeń 

technicznych dla rolnictwa. 

Narastający ubytek siły roboczej z rolnictwa, który ulegnie dalszemu 
nasileniu, w nadchodzącym dziesięcioleciu i po 1990 roku, wymaga opra- 

cowania nowoczesnej koncepcji mechanizacji i racjonalizacji wszystkich 

gałęzi produkcji rolniczej. Chodzi przy tym o zharmonizowanie rozwoju 

przemysłu ciągnikowego z przemysłem maszyn rolniczych oraz urządzeń 

technicznych do mechanizacji produkcji zwierzęcej, warzywnictwa i sa- 

downictwa. 

Konieczne jest również uwzględnienie rozwoju specjalizacji gospo- 

darstw i zwiększania się ich obszaru, towarzyszącej im racjonalizacji 

oraz rozwoju kooperacji wewnątrz i międzysektorowej. Pilnego rozwią- 

zania wymaga również problem produkcji i zaopatrzenia w części za- 

mienne do maszyn i urządzeń technicznych w rolnictwie. Chronicznie 

od wielu lat występujące niedobory maszyn i części zamiennych stały się 

wręcz żenującym zjawiskiem strukturalnym dowodzącym niesprawności 

naszego przemysłu maszynowego. 
Dla odrobienia powstałych przez wiele lat zaniedbań i braków, na 

tym ważnym dla rolnictwa i wyżywienia kraju odcinku, nie wystarczy 

już zbudowanie kilku nowych fabryk maszyn rolniczych. Konieczne jest
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natomiast stworzenie całej potężnej gałęzi produkcji ciągników, ma- 
szyn, urządzeń technicznych i narzędzi dla rolnictwa, a w tym również 
dla produkcji zwierzęcej, warzywnictwa i sadownictwa. Już obecnie nie- 
dobór maszyn i części zamiennych udręczają rolników, ale za kilka, 
a tym bardziej kilkanaście lat będzie to wręcz hamować produkcję żyw- 
ności. Trzeba się bowiem liczyć z tym, że liczba zatrudnionych w rolni- 
ctwie zmaleje w ciągu 15—20 lat o połowę. Jeśli nie zastąpimy tego 
ubytku rąk do pracy sprawnymi środkami technicznymi, czekać nas bę- 
dzie za kilka lat kolejny kryzys żywnościowy. 

W wielu branżach tego przemysłu istniejące możliwości są wykorzy- 
stywane w 40—50% i pełne ich uruchomienie na 2—3 zmiany zapewni- 
łoby w krótkim czasie pokrycie potrzeb. Są jednak również branże, 
które trzeba dopiero stworzyć. Detyczy to zwłaszcza wielu urządzeń 
technicznych dla produkcji zwierzęcej, produkcji, pakowania, przecho- 
wywania oraz załadunku, przeładunku i transportu jak również mecha- 
nizacji produkcji warzyw i owoców. 

Do instalowania i produkcji wielu detali, a nawet niektórych goto- 
wych urządzeń może i powinno, w większym niż dotychczas stopniu, być 
wykorzystane zaplecze technicznej obsługi rolnictwa. Nie musimy tu 

mnożyć inwestycji lecz wykorzystać w pełni to zaplecze na dwie zmiany. 

Przy pełnym zabezpieczeniu zaopatrzenia w materiały i detale oraz nie- 

wielkiej modernizacji i zwiększeniu zatrudnienia (druga zmiana) zakłady 
TOR mogą stanowić mocne i ważne ogniwo całej gałęzi przemysłu 

i usług, zapewniające zaopatrzenie w maszyny, urządzenia, części za- 

mienne i remonty a więc również sprawne ich działanie. 

Następnym problemem który winien służyć ożywieniu produkeyjne- 

mu rolnictwa jest usprawnienie i zasadnicza poprawa jakości usług 

i obsługi rolnictwa. Gospodarstwa średnie i większe coraz szerzej wypo” 

sażane będą w ciągniki, maszyny i urządzenia techniczne co wraz z roz- 

wojem specjalizacji umożliwi również lepsze ich wykorzystanie. Jednak 

wiele prac także w tych gospodarstwach może i powinno być wykony- 
wane systemem usługowym. Należą do nich: ochrona roślin, kombajno- 

wy zbiór zbóż, okopowych, kukurydzy, rozsiewanie wapna, nawozów, 

rozrzucanie obornika, sadzenie ziemniaków i inne. Jeszcze szerszy zakres 

i większą rolę spełniać powinny usługi produkcyjne dla gospodarstw 

mniejszych i chłopo-robotniczych. 
Krytyczne i negetywne opinie rolników o jakości i terminowości wie 

lu rodzajow ustug sq niestety bardzo czeste i uzasadnione. Jednocześnie 
zwłaszcza w wielu ośrodkach usługowych i spółdzielniach Kółek Rolni- 

czych eksploatacja i gospodarka sprzętem są złe. Częste są nadużycia 
i pijaństwo.
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Głównymi przyczynami tego stanu jest zbiurokratyzowanie aparatu 
KR i brak autentycznego chłopskiego samorządu i kontroli działalności 
jednostek usługowych ze strony samych rolników. Nie stawia się wyma- 
gań jakościowych w stosunku do traktorzystów i nie egzekwuje się 
sankcji i kar za niestaranną pracę i nadużycia. Inną przyczynę stanowi 
schematyczny i mało elastyczny system usług oraz monopolistyczna po- 
zycja obecnych usługodawców na rynku usług. 

Dla poprawy sytuacji należałoby dopuścić działalność usługową ze 
strony rolników posiadającyh ciągniki, a jednocześnie ustalić maksymal- 
ne cenniki usług i kontrolować ich przestrzeganie. Jednocześnie cenniki 
usług należałoby uelastycznić i dostosowywać do zmieniających się kosz- 
tów własnych oraz kosztów robocizny. 

W stosunku do pracowników niesolidnych, dewastujących sprzęt lub 
popełniających nadużycia powinny być egzekwowane dotkliwe kary 
pieniężne i dyscyplinarne określone w umowie o pracę. Należałoby dą- 
żyć do ujednolicenia płac podstawowych i premii traktorzystów i innych 
pracowników sfery usług. Przy tym premie powinny wiązać się głównie 
z jakością pracy. 

W rejonach dominacji pgr należałoby rozwijać ich działalność usługo- 
wą i obsługę gospodarstw indywidualnych nie tylko w zakresie produkcji 
roślinnej, ale również zwierzęcej — zaopatrywanie w mieszanki paszowe, 
kiszenie pasz itp. Sprzyjać to powinno współpracy produkcyjnej gospo” 
darstw indywidualnych i uspołecznionych oraz bardziej niż dotychczas 
racjonalnemu podziałowi pracy między nimi. Tak np. produkcja zarodo- 

wego materiału trzody i drobiu koncentrująca się głównie w wyspecjali- 
zowanych hodowlach pgr powinna w jeszcze większym niż dotychczas 
stopniu służyć rozwojowi chowu macior i produkcji prosiąt na tucz w 
drobnych gospodarstwach indywidualnych. 

Taka specjalizacja jest możliwa nawet w 2—5 ha gospodarstwie 
chłopo-robotniczym. Chów 10—20 macior dający 200—400 prosiąt rocznie 
pozwalałby na pełne wykorzystanie własnych pasz i za pomocą pasz 
treściwych ze strony PGR, dawałby pokaźny dochód rolnikowi. Jed- 
nocześnie 15—20 takich drobnych producentów prosiąt w 2—3 poblis- 
kich wsiach mogłoby zapewnić wystarczające dostawy prosiąt dla śred- 
niej wielkości tuczarni PGR, produkującej 3—8 tysięcy tuczników rocz- 

nie. 

У 

Wśród warunków wpływających na dynamikę produkcji rolniczej 
wymienić również należy kierunek i tempo zmian struktury agrarnej. 
Minione dziesięciolecie przyniosło pewne zmniejszenie obszaru użytków
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rolnych w użytkowaniu rolników indywidualnych, a wzrost powierzchni 
PGR, spółdzielń produkcyjnych i KR. Nastąpiło to głównie w wyniku 
przejęcia ziemi rolników bez następców. Osiągnięte to zostało za cenę 

bardzo wysokich kosztów zagospodarowania tych obszarów. 

W ramach gospodarki indywidualnej zmiany struktury agrarnej w 
minionym 10-leciu, były niewielkie. Drobne gospodarstwa poniżej 5 ha 
ulegały dalszemu rozdrabnianiu. Dotyczy to zwłaszcza działek do 2 ha. 
Średnie gospodarstwa o obszarze 5—10 ha prawie nie uległy zmianie. 
Jedynie w nielicznej grupie gospodarstw powyżej 15 ha zaznaczyła się 

tendencja do niewielkiego zwiększania obszaru. 

Wprawdzie obszar gospodarstw nie wpływa w istotny sposób na wiel- 
kość produkcji z ha, ale w zbyt małych warsztatach nie ma możliwości 

mechanizacji pracy i jej wydajność staje się za mała, a osiągane dochody 

zbyt niskie. Tak więc poprawa struktury agrarnej staje się koniecznością 

nie ze względu na potrzebę zwiększania produkcji z ha, czy ogólnego 

jej wolumenu, ale dla zwiększenia wydajności pracy, poprawy efektyw- 

ności nakładów oraz zwiększenia dochodów i ulżenia w pracy zatrudnio” 

nym w rolnictwie. 

Spodziewane w najbliższych latach nasilenie podaży ziemi z gospo- 

darstw bez następców należałoby wykorzystać, w pierwszym rzędzie, dla 
upełnorolnienia gospodarstw indywidualnych podejmujących specjaliza- 

cję produkcji. Umożliwiłoby to jednocześnie racjonalizację tych gospo- 

darstw i korzystniejsze skojarzenie w nich ziemi, siły roboczej i środków 

produkcji. Kompleksowe podejście do rozwoju nowoczesnych, wyspecja- 

lizowanych gospodarstw wymaga Śmiałego i konsekwentnego tworzenia 

warunków zapewniających w nich reprodukcję rozszerzoną, wysoką wy- 

dajność pracy oraz produkcyjność ziemi i efektywność nakładów. Wyraz- 

nie wyższe od przeciętnych kwalifikacje fachowe rolników podejmują- 

cych specjalizację dają gwarancję wykorzystania ziemi i środków pro- 
dukcji oraz osiągania dużej dynamiki produkcji, przy względnie niewiel- 

kich nakładach inwestycyjnych. 

Rozwój specjalizacji gospodarstw powinien być kojarzony z tworze- 

niem baz surowcowych dla przemysłu spożywczego oraz zaopatrzenia 

w produkty objętościowe i nie nadające się do dalekiego transportu do 
większych aglomeracji miejskich i przemysłowych. 

Oznacza to konieczność przejścia od pierwszej fazy specjalizacji poje- 
dynczych gospodarstw do specjalizacji całych wsi i rejonów produkcyj- 

nych. Nie powinno to jednak następować w trybie nakazu ani nawet 
nacisku administracyjnego lecz w wyniku cierpliwej pracy specjalistów 
rolnych z zainteresowanymi rolnikami, przekonywania ich oraz rosnącej 

pomocy doradczej, coraz lepszego zaopatrywania w środki produkcji,
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doskonalenie zakresu i jakości usług produkcyjnych, a także sprawnego 
odbioru surowców od rolników. 

Właśnie od wsi o wyraźnie wyspecjalizowanej produkcji należałoby 
zacząć likwidację żenującego wręcz zacofania w sferze zaopatrzenia 
i obsługi rolnictwa, które powodują ogromne straty czasu i nerwów rol- 
ników. 

Przykład spółdzielczości mleczarskiej, która ma najstarsze tradycje, 
a jednocześnie poszukuje dróg usprawniania odbioru mleka i zaopatrze- 
nia rolników w środki produkcji, mimo wielu jeszcze niedomagań, wska- 
zuje na możliwości i kierunki rozwiązań w omawianym zakresie. Nie 
ulega przy tym wątpliwości, że specjalizacja, najszybciej postępująca 
właśnie w produkcji mleka, stwarzać będzie szanse dalszego unowocześ- 
niania i usprawniania nie tylko odbioru mleka, ale również całej produk- 
cyjnej obsługi wsi i gospodarstw oraz poprawy jakości surowca i lep- 
szego wykorzystania środków technicznych. 

Podobnie wiązanie rozwoju specjalizacji z doskonaleniem struktury 
agrarnej, poprawą zaopatrzenia w środki produkcji oraz doskonaleniem 
obsługi wsi i gospodarstw specjalistycznych, także w innych kierunkach 
produkcji, stwarzać będzie warunki dla przyspieszenia wzrostu produkcji 
i racjonalizacji gospodarstw, przy społecznie niższych nakładach niż w 
ostatnich latach. 

VI 

Obok warunków technicznych i strukturalnych zasadnicze zna- 

czenie dla rozwoju rolnictwa mają warunki ekono- 

miczne. Wpływają one bowiem na możliwości finansowania reproduk- 

cji rozszerzonej oraz na poziom dochodów osobistych i stopę życiową lud- 

ności utrzymującej się z rolnictwa. Decydującą rolę w kształtowaniu wa- 

runków ekonomicznych odgrywają ceny produktów rolniczych i relacje 

między cenami surowców rolniczych, a cenami środków produkcji 
i usług. Stąd też polityka cen na produkty rolne i środki produkcji oraz 
usługi dla tej gałęzi ma poważny wpływ na dynamikę produkcji rolni- 
czej. 

W pierwszej fazie uprzemysłowienia realizowana była polityka nis- 

kich cen produktów rolnych, które umożliwiały gromadzenie środków 

na rozwój przemysłu oraz pozwalały na utrzymywanie cen żywności na 

niskim poziomie. Hamowało to jednak rozwój rolnictwa i potęgowało 

żywiołowy odpływ młodzieży ze wsi do miast i przemysłu. Tak więc 

przy pomocy niskich cen dokonywano redystrybucji dochodu narodowe-
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go z rolnictwa do przemysłu. Doprowadziło to do stagnacji produkcji 

rolniczej niedoboru żywności i kryzysu żywnościowego w drugiej poło- 

wie lat pięćdziesiątych. 

Kolejne załamania w rozwoju gospodarki i produkcji żywności wystę- 

powały w końcu lat sześćdziesiątych oraz w drugiej połowie lat osiem- 

dziesiątych. Wprawdzie ich przyczyny były różne i miały szersze tło 

ekonomiczne i polityczne, ale niedobory żywności w stosunku do szybko 

rosnącego popytu udręczały konsumentów i powodowały potęgowanie się 

społecznego niezadowolenia. 

Należy przy tym podkreślić, że likwidacja dostaw obowiązkowych 

i znaczne podniesienie cen na produkty rolne w początku lat siedem- 

dziesiątych zbiegło się z wydatnym przyrostem produkcji i zaopatrzenia 

rolnictwa w nawozy sztuczne i inne środki produkcji. Tak więc zwięk- 

szone dochody wsi umożliwiały wzrost zakupów środków produkcji 

i wzmożenie inwestycji. Rosły również dochody osobiste rolników, któ- 

rych stopa życiowa podnosiła się podobnie jak i innych grup ludności. 

Przyniosło to poważne ożywienie i wzrost produkcji w okresie pięciole- 

cia 1970-74 o ponad 20%. 

Wprawdzie również po roku 1974 następowały podwyżki cen na po- 

szczególne produkty rolne, ale sytuacja dochodowa wsi ulegała po- 

gorszeniu, a zahamowanie wzrostu dostaw środków produkcji, wraz 

z narastającym brakiem równowagi na rynku artykułów konsumpcyj- 

nych, doprowadziło do rozregulowania całego mechanizmu gospodarczego 

i słabnięcia skuteczności bodźców cenowych. 

Stąd też dla ponownego przywrócenia roli pieniądza i umożliwienia 

oddziaływania na rozwój rolnictwa instrumentami ekonomicznymi bar- 

dzo pilnym i ważnym zadaniem jest zahamowanie i przeciwdziałanie 

narastającej inflacji oraz stopniowe przywracanie gospodarczej równo- 

wagi. 

Na drodze realizacji tego zadania poważną rolę może i powinno ode- 

grać uporządkowanie cen skupu produktów rólnych oraz środków pro- 

dukcji dla rolnictwa, przy jednoczesnym maksymalnym wysiłku zmie- 

rzającym do poprawy zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji. 

Wielokierunkowy i organiczny charakter produkcji rolniczej, a jed- 

nocześnie potrzeba specjalizacji gospodarstw nakazują konieczność bar” 

dzo wnikliwego i kompleksowego podejścia do problemu kształtowania 

cen w rolnictwie. 

Wśród zasad, które powinien brać pod uwagę współczesny system 

cen rolnych, na czoło wysuwają się: s 

1. Zapewnienie opłacalności produkcji poszczególnych produktów rol- 
nych tak aby przeciętne, średnio wyposażone i prowadzone gospodar-
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stwa, położone na słabszych glebach mogły osiągać dochody umożliwia- 

jące reprodukcję rozszerzoną; 

2. Kształtowanie relacji wzajemnych cen produktów rolnych tak, aby 

sprzyjały dobremu wykorzystaniu ziemi oraz oszczędnemu stosowaniu 

surowców roślinnych, a zwłaszcza zbóż przy ich przetwarzaniu na pro- 

dukty zwierzęce; 

3. Oddziaływanie na racjonalne wykorzystanie naturalnych warun- 

ków produkcji oraz położenia gospodarstw, rozwój ich specjalizacji 

i optymalne przestrzenne rozmieszczenie produkcji rolniczej; 

4. Zapewnienie realizacji zasady zbliżenia poziomu i dynamiki docho- 

dów ludności rolniczej i pozarolniczej; 
5. Wpływanie na dostosowywanie rozmiarów i struktury produkcji 

rolniczej odpowiednio do zmian zachodzących w strukturze popytu na 

rynku wewnętrznym i międzynarodowym. 

Z systemem cen rolnych wiąże się ściśle system cen na środki pro- 

dukcji i usługi dla rolnictwa. Rolnictwo współczesne wymaga rosnącego, 

ilościowo oraz stale doskonalonego jakościowo i modernizowanego, do- 

pływu środków produkcji i usług. 

Ceny środków produkcji powinny zapewniać: 

1. Dobrą opłacalność ich stosowania w gospodarstwach rolnych, a jed- 

nocześnie ich oszczędne i racjonalne wykorzystanie; 

2. Pełną opłacalność, produkcji środków produkcji oraz świadczonych 

rolnictwu usług, dla przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych; 

3. W okresach wprowadzania nowych środków produkcji może być 

celowe przejściowe subwencjonowanie ich produkcji dla obniżenia ich 

cen dla rolników. Jednak ceny dla producentów powinny zawsze zapew- 

niać pełną opłacalność ich produkcji; 

4. Relacje cen środków produkcji do cen produktów rolnych powinny 

sprzyjać rozszerzaniu stosowania nowoczesnych środków produkcji 

i usług, to jest intensyfikacji rolnictwa i wzrostu produkcji surowców 

rolniczych, w skali odpowiadającej wzrostowi popytu na żywność na 

rynku wewnętrznym i na eksport. 

Jak z powyższego wynika obecny system cen na produkty rolne 

i środki produkcji dla rolnictwa tylko w niewielkim stopniu odpowiada 

wymienionym zasadom. Jaskrawym tego przykładem są ceny zbóż, które 

wskutek podnoszenia cen innych produktów rolnych, ulegały w ostat- 

nich latach względnemu obniżeniu. Spowodowało to zmniejszenie obsza- 

ru uprawy zbóż w latach 1971—1979 o 580 tys. ha co przy obecnych 

plonach przyniosło roczne zmniejszenie zbiorów o około 1,5 mln ton. 

Jednocześnie względnie niskie ceny zbóż powodowały zbyt szybki wzrost 

ich zużycia na cele paszowe, zwłaszcza w uspołecznionych przedsiębior- 

stwach rolnych i przemysłowym tuczu trzody chlewnej.
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Niskie ceny zbóż nie zachęcały do zwiększania ich uprawy zarówno 

w średnich i większych gospodarstwach indywidualnych jak i PGR oraz 

spółdzielniach produkcyjnych i innych jednostkach gospodarki uspołecz- 

nionej. 

Opracowanie nowego systemu cen na produkty rolne i środki pro- 

dukcji wymaga starannego przygotowania i może być wsparte ekono- 

metrycznymi metodami programowania i symulacji. Obecny stan nauk 

ekonomiczno-rolniczych daje możliwość udzielenia istotnej pomocy, ze 

strony placówek naukowych, w opracowaniu takiego systemu cen przez 

organa rządu odpowiedzialne za politykę cen. 

Przez wiele lat dominował u nas pogląd, że najkorzystniejszy dla 

rolnictwa jest system stałych cen rolnych, gdyż zapewnia stabilizację 

dochodów rolników i ze względu na małą elastyczność cenową podaży 

produktów rolnych sprzyja, długofalowemu sterowaniu strukturą pro- 

dukcji co może wystarczać dla jej dostosowywania do powoli dokonywu- 

jących się zmian w strukturze popytu. 

Doświadczenia minionego ćwierćwiecza nie potwierdziły tego poglądu. 

Zmiany w strukturze popytu zachodzą znacznie szybciej niż przy- 

puszczano. Dotyczy to zwłaszcza produktów zwierzęcych na które popyt 

w pewnych okresach wzrastał wręcz lawinowo. Jednocześnie znaczne 

wahania plonów w poszczególnych latach, a w ślad za tym również i po- 

ziomu produkcji zwierzęcej w latach następnych, powodowały poważne 

różnice w jednostkowych kosztach produkcji i dochodach wsi. Zmiany 

występują również w cenach środków produkcji i siły roboczej. Poważne 

wahania cen produktów rolnych występują w poszczególnych latach 

również w handlu międzynarodowym. Wobec dość znacznego importu 

surowców roślinnych i eksportu niektórych towarów pochodzenia rolni” 

czego powinniśmy również brać pod uwagę światowe ceny produktów 

rolniczych. 

W praktyce już od szeregu lat nastąpiło odejście od zasady stałych 

cen na produkty rolne. W zależności od oceny sytuacji dochodowej wsi 

i stopnia opłacalności produkcji poszczególnych surowców rolniczych 

dokonywano podwyżek cen na każdy z nich oddzielnie, w innym termi- 

nie i przeważnie za późno, aby osiągnąć istotne zwiększenie produkcji 

danego artykułu w krótkim okresie. 

Dopiero w ostatnich kilku latach zapoczątkowano wcześniejsze zapo” 

wiadanie zmian cen na poszczególne produkty rolne i wprowadzanie ich 

po dokonaniu szacunku zbiorów i wstępnej ocenie sytuacji ekonomicznej 

rolnictwa na dany rok gospodarczy. 

Podobna metoda ustalania cen w rolnictwie jest stosowana w wielu
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krajach i powinna zostać poważnie udoskonalona i wprowadzona kon- 
sekwentnie również u nas. 

Mając na uwadze trzy główne funkcje cen to jest informacyjną, do- 
chodową i produkcyjną, po dokonaniu szacunku plonów głównych zie- 
miopłodów i oceny sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej w rolnictwie, 
należałoby przygotować propozycje zmian cen produktów rolnych na 
następny rok. 

Projekt nowego poziomu cen powinien być przedmiotem społecznej 
dyskusji z udziałem rolników i ekonomistów oraz negocjowany z przed- 
stawicielami Związku Kółek Rolniczych, spółdzielczości wiejskiej oraz 

zainteresowanych partii i stronnictw politycznych. Uzgodniony poziom 

cen powinien stanowić integralną część rocznego planu gospodarczego 

1 obowiązywać w roku kalendarzowym (bądź od września do końca sierp- 

nia). Taki tryb ustalania cen rolnych zapewniłby rzeczywisty udział za- 

imteresowanych w kształtowaniu jednego z kluczowych obszarów polityki 

rolnej. Również ceny środków produkcji i usług dla rolnictwa powinny 

być ustalane z udziałem autentycznych przedstawicieli rolników. 

Bodźcowo-motywacyjna funkcja cen zostałaby wydatnie wzmocniona 

właśnie przez partycypację rolników w negocjowaniu i ustalaniu cen 

rolnych. Również jawność dyskusji w sprawie cen i informowanie o ich 

wprowadzeniu z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem wspierałoby infor- 

macyjno-motywacyjną i bodźcowo-produkcyjną funkcję cen rolnych. 

W rozważaniach o polityce cen w rolnictwie nie wolno zapominać 

również o tym, że w obecnej, a tym bardziej w jutrzejszej fazie rozwoju 

rolnictwa, w miarę wzrostu roli przemysłowych środków produkcji 

rolniczej, coraz większą rolę odgrywać będą relacje między ich cenami, 

a cenami surowców rolniczych. Obecnie u nas wartość przemysłowych 

środków produkcji stanowi około 16% wartości produktu finalnego rolni- 

ctwa. Natomiast w krajach o wysokim poziomie rolnictwa przekracza 

ona 40 a nawet 50% wartości produkcji rolniczej. 

Współczesna polityka cen rolnych nie może być sprzeczna z dążeniem 

do specjalizacji gospodarstw lecz powinna wspierać i przyspieszać jej 

rozwój. Musi więc ona bardzo dokładnie uwzględniać zarówno koszty 

jak i relacje techniczno-produkcyjne oraz wydajność ziemi, pracy 

l efektywności nakładów przy produkcji poszczególnych artykułów. 

Opracowanie projektu nowoczesnego systemu cen rolnych, środków 

produkcji i usług dla rolnictwa jest zadaniem złożonym i trudnym. Mimo 

to powinno zostać dokonane do połowy 1981 roku tak, aby w trzecim 

kwartale opracować na tej podstawie konkretne ceny na rok 1982. 

Na rok 1981 należałoby ustalić przejściowy system uwzględniający 

konieczne zmiany cen rolnych, które będą nieodzowne w związku ze
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spadkiem produkcji i dochodów rolników oraz wzrostem kosztów pro- 

dukcji i rzeczywistą skalą inflancji w 1980 i pierwszej połowie 1981 ro- 

ku. 

Istctną rolę w kształtowaniu ekonomicznych warunków produkcji 

rolnej odgrywają polityka kredytowa i podatkowa. Przy dużej niedo- 

skonałości polityki cen rolnych w ostatnim 20-leciu, pozytywnie należy 

ocenić politykę kredytową, która w dużym stopniu łagodziła skutki wa- 

hań w poziomie produkcji w poszczególnych latach oraz wydatnie wspo- 

magała procesy inwestycyjne w rolnictwie i umożliwiała stopniowe 

przezwyciężanie zacofania w zakresie infrastruktury technicznej wsi 

(elektryfikacja, melioracja, budowa dróg i zaplecza techniczno-remonto- 

wego). Lata najbliższe wymagać będą jednak również dalszego doskona- 

lenia polityki kredytowej, a zwłaszcza bardziej efektywnego jej wyko- 

rzystania dla specjalizacji i racjonalizacji produkcji. 

Również pozytywne doświadczenia ostatnich lat w zakresie polityki 

podatkowej i jej wykorzystania dla wspierania procesów inwestycyjnych 

oraz zagospodarowania i wykorzystania gleb słabych powinny być nadal 

doskonalone. 

VII 

Na zakończenie tych rozważań chciałbym podjąć próbę choćby 
uproszczonej odpowiedzi na stawiane często pytanie: czy nasze rolnictwo 

może zapewnić wyżywienie ludności swego kraju? 

Niestety tak postawione pytanie jest ujęte zbyt tradycjonalnie i w 

istocie rzeczy wadliwie, gdyż w żadnym kraju europejskom rolnictwo 

samo nie byłoby w stanie wyżywić jego ludności. 

Musimy więc zmodyfikować powyższe pytanie i ująć je znacznie sze- 

rzej. W swej współczesnej formie możnaby je ująć następująco — czy 

gospodarka nasza jest w stanie stworzyć warunki dla wyprodukowania 

dostatku żywności dla ludności Polski obecnie i w przyszłości? 

Jak wynika z przedstawionej w tym artykule analizy i oceny przy- 

czyn zbyt powolnego wzrostu produkcji żywności, w ostatnich latach, 

moja odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca. 

Gospodarka nasza już obecnie dysponuje takim potencjałem przemy- 

słu i rolnictwa, który przy odpowiedniej zmianie struktury przemysłu, 

a zwłaszcza po zasadniczej rozbudowie i modernizacji przemysłu środ- 

ków produkcji dla rolnictwa oraz przemysłu przetwarzającego surowce 

rolnicze, byłaby w stanie wydatnie zdynamizować wzrost produkcji 

żywności. W okresie 5—8 lat jest możliwe osiągnięcie pełnej samowy- 

starczalności żywnościowej kraju, a przy dużym wysiłku, precyzyjnie 
działającym i stale korygowanym mechanizmie ekonomicznym oraz 

sprawnym, a jednocześnie opartym na inicjatywie i samorządności pro-
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ducentów systemie organizacji i zarządzania widzę szanse wytworzenia 

w naszym kraju liczących się nadwyżek eksportowych produktów po- 

chodzenia rolniczego. 

Jednak przejście od obecnych drastycznych niedoborów żywności, 

a zwłaszcza produktów zwierzęcych do ich obfitości, a nawet nadwyżek 
nie dokona się samo, automatycznie ani też darmo. Jest ono jednak mo- 
żliwe. Swe przekonanie o takiej możliwości opieram na doświadczeniach 
innych krajów oraz naszych własnych wynikach osiąganych w rolnictwie 
w latach 1965—1975 oraz na ogromnym dorobku nauki i techniki rolni- 
czej z ostatniego 20-lecia, który, wskutek zaniedbania rolnictwa i prze- 
mysłów służących jego rozwojowi, jest wykorzystany zaledwie w 30— 

40%. 

Czynnikiem o dużym znaczeniu jest również znacznie wyższy obec- 

nie niż przed 15 laty poziom kwalifikacji rolników, mniejsze przeludnie- 
nie wsi, znacznie wyższe wyposażenie techniczne rolnictwa oraz zaawan- 

sowana rozbudowa technicznej infrastruktury wsi i rolnictwa. 

Przez uruchomienie nowych silnych impulsów ekonomicznych, 
zwiększenie dostaw środków produkcji, ożywienie chłopskiej samorząd- 

ności i złamanie lokalnych klik i biurokratycznej mitręgi w GS, gminach, 

ośrodkach usługowych, usprawnienie obsługi i poprawę zaopatrzenia 

wsi, możliwe jest dokonanie potężnego produkcyjnego ożywienia wsi. 

Zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia i utrzymania takiego ożywienia 

mieć będzie wiarygodność polityki przyspieszenia 

rozwoju rolnictwai poprawy zaopatrzenia ludności 

w żywność. Nie mogły tej wiarygodności zapewnić deklaracje 
i uchwały najwyższych organów państwowych i partyjnych (XV Plenum 

KC PZPR i Uchwała Sejmu z 1974 roku) jeśli nie były one realizowane. 

Liczyć się będą w przyszłości tylko fakty i czyny, a nie deklaracje. Tak 

jak rolnik nie może oszukać rośliny ani zwierzęcia, które za złą pielęg- 

nację, żywienie czy nawożenie odpowiadają zmniejszeniem wydajności, 

a za lepsze nawożenie i lepsze żywienie zwiększają wydajność, tak i całe 

rolnictwo będzie się rozwijać w takim tempie na jakie pozwolą dostar- 

czane mu środki i warunki determinujące sposób ich wykorzystania.


