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DYNAMIKA PROCESÓW RYNKOWYCH

1. Rynek jako syatem cybernetyczny

1.1. Wstęp

W dyakuajach nad reformę goapodarczę dużo uwagi poświęca eię 
problemom planowania centralnego, a szczególnie możliwościom u- 
eprawnienia proceau planowania zarówno w zakraaie planów krót- 
ko-, średnio-. Jak i długookresowych, przede wszystkim zaś plenów 
wieloletnich, które uważane ag za podatawowy inśtrument polity
ki społeczno-gospodarczej.

Z założenia plan wieloletni powinien odzwierciedlać przyjęty 
strategię rozwoju gospodarczego, a więc zawierać ustalenia w za
kresie t

- podstawowych celów społeczno-ekonomicznych, taHtich lak 
tempo wzrostu spożycia, tempo wzrostu dochodów ludności* atopioń 
stabilizacji kosztów utrzymania, realizacja ważnych programów 
gospodarczych

- ekonomicznej strategii osięgania tych celów, dotyczęcej np. 
proporoji podziału dochodu narodowego, przekształceń w struktu
rze inwestycji, produkcji, zatrudnienia, dochodów, dystrybucji 
towarów i usług, kierunków współpracy zagranicznej s

- instrumentów realizacji planu, np. w poataci założeń poli
tyki podatkowej, kredytowej, polityki płao, cen, celnę-walutowej.

Dane planu opisujęce-ilościowe zależności i uwarunkowania 
zjawiak ze sfery produkcji, dystrybucji dóbr i ueJug, wymiany, 
reprodukcji majątku oraz handlu zagranioznego powinny być tok do
brane, aby w maksymalnym stopniu umożliwiały realizaoję przyjętej

*Dr, adiunkt w Katedrze Informatyki tlt.



strategii sterowania gospodarczego. Nie oznacza to automatycznej 
optymalizacji żadnego z wymienionych zasileń, ale takie dopasowa
nie ilościowych proporcji pomiędzy nimi, które pozwoli na zbll- 
lenie alę do przyjętego celu systemu.

W zwlęzku z tym powstaje konieczność opracowywania wielu ro
boczych wariantów planu opisujęcych reakcjo systsmu gospodarcze
go na zróżnicowane pakiety bodźców. Techniczna realizacja tego 
zadania byłaby nie do pomyślenia bez wykorzystania nowoczesnych 
mstod modelowania matematycznego oraz elektronicznej techniki 
obll«£*nlowej Jako sprawnego narzędzia rachunkowego. Problem po
lega na opracowaniu takich modeli, które będę odzwierciedlały in» 
terakcje złożonych zasileń sfery realnej i regulacyjnej systemu 
gospodarczego, z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania zjawisk 
należęcych do różnych typów zasileń.

Studium stanowi podsumowanie wstępnsgo stapu prac nad modelo- 
wę prezentację wzajemnych uwarunkowań zasileń afery produkcji i 
dystrybucji z rynkiem1. Styk ten uważany Jest zs newralgiczny 
dla sprawnego funkcjonowania całego systemu gospodarczego, zaró
wno vj sferze ekonomicznej. Jak 1 społecznej oraz politycznej. 
Przedmiotem naszych rozważań jest wlec rynek szczebla makroekono
micznego na tle procesów reprodukcji. Na podstawie opisu Jego 
elementów powięzań wewnętrznych 1 zewnętrznych, prowadzonego w 
kategoriach zasileń sfsry realnoj 1 regulacyjnej/ wykażemy, że tak
zdefiniowany rynek wraz ze swoim otoczeniem stanowi system cyber-

2 .netyczny i może byc przedmiotem modelowania cyfrowego typu clę- 
głego3.

w części drugiej studium omówione zostanę nieścisłości inter
pretacyjna powetajęcs przy przyjęciu w procesie modelowania kla

1 Prace nad modelem realizowane były w latach 1980-1981 w ra
mach problemu węzłowego 13,2. "Informatyczny systsm sterowania 
procesami rynkowymi ISSR" pod kierunkiem prof. dra hab. 0. Goś- 
clńskiego w Instytucie Ekonomiki Przemysłu Lekkiego UŁ.O W rozumieniu 3. Gościńsklego (3. G o ś c l ń s k l ,  Ele
menty cybernetyki w zarządzaniu. Warszawa 1968, rozdz. 2 s.26), 
który sformułował definicję systemu cybernetycznego jako "systsmu 
spójnego i calowego, szczególnie złożonego, probabilistycznego i 
działajęcego na zasadzie samoregulacjl".

*5 Kodel syraulacji cięgłej typu “dynamika systemowa" przedsta
wiony Jest w punkcie 4 ninitijozego artykułu (a, 180-210),



sycznej definicji równowagi. Następnie zaprezentowana będzie de
finicja równowagi oparta na koncepcji obszaru tolerancji nierów
nowagi.

W trzeciej części przedstawione będę kolejne etapy konstruo
wania modelu cyfrowego procesów rynkowych (PWR), opartego na me
todyce dynamiki systemów. Za względu na silne zwlęzkl rynku ze 
efer« produkcji 1 dystrybucji zaproponowano połęczenle modelu ryn
ku z kompatybilnym pod względem technologicznym modelem reproduk
cji (OMR), W ten epoeób zamknięte zostały pętle sprzężeń zwrot
nych, pozwalajęce na badanie rynkowych implikacji decyzji stra
tegicznych podejmowanych w sferze tworzenia i podziału dochodu 
narodowego, a więc w otoczeniu rynku.

W części czwartej prezentowane s« wyniki komputerowej reali
zacji modelu makroekonomicznego eymulujęcego dynamikę procesów 
rynkowych na tle procesów reprodukcji.

Model pokszuje możliwości. Jakie w zakresie systemu tzw. "o- 
strzegania strategicznego* na szczeblu centralnego planisty może 
dać zastosowanie odpowiednio dobranych narzędzi wspomagania pla
nu. Należy podkreślić, że wyniki uzyskane na maszynie cyfrowej 
w latach 1979-1980, a dotyczęce szczególnie kształtowania olę pro
porcji w podziale dochodu narodowego, dostaw, popytu i wreszcie 
poziomu nierównowagi na okres 1981-1985, sę zbieżne z tymi. Jakie 
mogliśmy obserwować w systemie rzeczywistym w kolejnych latach 
naszej pięciolatki. Fakt ten Jest najlepszym miornltrlem przydat
ności modeli strategicznych do testowania reakcji systemu gospo
darczego, szczególnie w sferze wymiany, na proponowany w planach 
społeczno-gospodarczych politykę#dotyczęcę proporcji tworzenia 1 
podziału dochodu narodowego.

W części ostatniej zaprezentowane zootang pakiety symulacyj
ne pozwalajęce na obniżenie poziomu nierównowagi, jaka zarysowa
ła się w modelu OMR-PWR, odzwierciedlajęcym wzajemne uwarunkowa
nia efery produkcji 1 dystrybucji z rynkiem,

W każdym z pakietów prowadzono od czterech do sześciu ekspe
rymentów przy różnej postaci funkcyjnej zmiennej, będęcej przed
miotem badań. Analizę rezultatów poezczególnych eksperymentów 
częstkowych, ilustrowana wykresami porównawczymi, prowadziła do



wyboru tekiej polityki decyzyjnej z proponowanego pakietu, która 
■w największym stopniu przyczyniłaby się do realizacji założonego 
celu badawczego, a jednocześnie byłaby do przyjęcia ze społeczne
go punktu widzenia.

1.2. Główne elementy struktury wewnętrznej rynku

Kategoria rynku definiowana Jest w literaturze przedmiotu Ja
ko ogół stosunków wymiennych pomiędzy osobami 1 instytucjami 
sprzedającymi dobra i usługi reprezentujęcymi podaż a osobami ^1 
instytucjami nabywającymi dobra i usługi reprezentującymi popyt . 
Ponadto zgłaszane przez konsumentów zapotrzebowanie ne określone 
towary i usługi musi być poparte odpowiednimi środkami płatniczy
mi, noszącymi umownę nazwę funduszu nabywczego. Rynek obejmuje 
więc i

- podmioty rynkowe (sprzedawcy, kupujęcy^ł
- przedmioty rynkowe (towary * usługi tworzęce podaż orez 

ujawnione na rynku potrzeby majęce pokrycie w odpowiednich środ
kach płatniczych, czyli popyt)i

- wzajemne stosunki pomiędzy podmiotami rynkowymi oraz przed
miotami rynkowymi, zwane stosunkami rynkowymi.

1.2.1. Charaktarystyka podmiotów rynkowych

Ircmanentnę cechę ryr.ku Jest występowanie dwóch zasadniczych 
grup podmiotów rynkowych, tzn. sprzedawców i nabywców. Poprzez 
swoje zachowanie kształtuje oni ogół etosunków wymiennych stano
wiących istotę rynku. Podmiotami rynkowymi po stronie podaży sę 
wytwórcy 1 sprzedawcy. Zaliczymy do tej grupy producentów prze
mysłowych, spółdzielców, wytwórców drobnotowarowych będi rolników 
oraz tzw. sprzedawców przypadkowych. Nabywcami, « więc podmio
tami rynkowymi po stronie popytowej, eę nabywcy indywidualni re
prezentujący gospodarstwa domowe, grupy społeczne odzwiercledle- 
Jęce konsuopcję zbiorowi oraz przedstawiciele przedeiębioretw 
i instytucji stanowiący nabywców pozarynkowych.

Obie grupy poćlm lot ów rynkowych scharakteryzować możemy z punk-

Ą A. H o d o 1 y, Wstęp do badań rynku. Warszawa 1968, e.



tu widzenia określonych cech obiektywnych oraz cech subiektyw
nych. Cechę obiektywny będzie w tym przypadku przynależność do 
określonej grupy społecznej (klaey, warstwy, grupy zawodowej), 
miejsce zamieszkania (wieś, małe miasteczko, duże miasto) czy wy
kształcenie. Do cech subiektywnych zaliczymy natomiast prestiż 
społeczny, tradycyjne wzory konsumpcji, upodobania osobiste, stan 
cywilny, czynniki emocjonalne, wiek, zainteresowania itd.

1.2.2. Stosunki rynkowe
Stosunki rynkowe, a więc zwięzki i zależności, w jakie wcho

dzę pomiędzy sobę podmioty rynkowe za pośrednictwem określonych 
przedmiotów rynkowych, rozpatrywać możemy z punktu widzenia bez
pośrednich relacjit aprzedajęcy - kupujęcy, sprzedający - dobra 
i usługi oferowane na sprzedaż, kupujęcy - ujawnione potrzeby, 
kupujęcy - oferowane przedmioty podaży rynkowej, aprzedajęcy - 
popyt ze strony nabywców, sprzedawcy - sprzedawcy, nabywcy - na
bywcy czy wreszcie relacji pomiędzy samymi przedmiotami rynkowy
mi. Wymienione typy powięzań rynkowych przedstawia schematycznie 

, 3rya. 1 .
Zauważmy, że podczas transakcji wymiennych, a więc w bezpo

średnim kontakcie sprzedajęcy.- nabywca następuje wycena przed
miotów sprzedaży, tj. towarów i usług oferowanych przez sprze
dawców oraz ekwiwalentu pracy reprezentowanej przez odpowiedni 
fundusz pieniężny ze strony nabywców. Wycena taka dokonywana 
jest za pomocy ceny danego dobra czy usługi,

W warunkach permanentnej nierównowagi rynkowej stosunki typu 
sprzedawca - nabywca nabieraję cech patologicznych. Określamy Je 
terminem "rynek sprzedawcy"^ Wyetępujęce niedobory towarowe mo
gę mleć charakter bezwzględny albo względny. Niedobory bez
względne powstaję wówczas, gdy ilość oferowanych na rynku dóbr 
jest znacznie niższa od możliwości zaspokojenia zgłaszanego na 
nie popytu. Natomiast względny niedobór wyetępuje wtedy, gdy 
przy obiektywnej możliwości zaspokojsnia popytu konsumpcyjnego 
na dana dobro (podaż w ujęciu ilościowym Jest większa od popytu) 
nie dochodzi do pełnego zaspokojenia ujawnionych potrzeb ze 
względu na dodatkowe czynniki o charakterze destruktywnym, np.

s Rysunek pochodzi z pracy S . M y n a r s k l e g o ,  Cy
bernetyczne aBpekty analizy rynku, Warszawa 1973, e. 16.
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więc demoralizacja sprzedawców i konsumentów oraz deprecjacja
wzorców ich zachowań.

Rynek sprzedawcy ma z ekonomicznego punktu widzenia określo
ne zalety i wady. Występowania niedoborów rynkowych (nazywa
nych przez 0. Kornaia terminem "shortage") Jest przeełankę 
utrzymywania atanu pełnego wykorzyatania ietnlejęcych możliwoś
ci produkcyjnych, pełnego zatrudniania i ciągłego, nieprzerwa
nego wzrostu produkcji. Z drugiej strony niedobory rynkowe rzu
tuję w ujemny sposób na sytuację nabywców, którzy sę zmuazani 
do długiego oczekiwania na żędane towary, do zakupu towarów o 
parametrach użytkowych różnych od ujawnionego zapotrzebowania, 
wreszcie do przepłacenia za żędane dobra 1 usługi.

Outy wpływ na charakter etoaunków rynkowych ma stosunek pod
miotów rynkowych do reprezentujęcych ich w procesie wymiany 
przedmiotów rynkowych. Itak relacja sprzedający- oferowane przez 
niego dobra 1 usługi zdeterminowana jeat głównie charakterem 
własności aprzedawanych towarów. Dakość podufcy Jest najwyższo 
wtedy, gdy sprzedajęcy Jeat właścicielem oferowanych dóbr ^ i 
usług, zmniejsza się natomiast. Jeżeli podstawę podaży Jest tzw. 
prawo władania, czyli oporowania własnośclę innych. Możemy to 
zaobserwować na przykładzie Jakości obsługi i organizacji handlu 
w sklepach państwowych 1 spółdzielczych oraz ajencyjnych i pry
watnych czy odpowiadajęcych im z własnościowego punktu widzenia
placówkach usługowych.

No podobnej zasadzie kształtuję się relacje nabywcy - ujaw
nione potrzeby. W przypadku nabywania dóbr będż usług na potrze
by własne wybór jest wynikiem analizy towarów o podobnej warto
ści użytkowej i odpowiedniej selekcji. Dzieje aię tak dlatego, 
że konsument indywidualny jest zwięzany twardym ograniczeniem bu
dżetowym, czyli ustalonę wielkościę funduszu nabywczego. Mniejsza 
racjonalność wyboru charakteryzuje konsumentów nabywajęcych to
wary na potrzeby innych, np. dla przedsiębiorstw i instytucji. 
Decydenci poruazaję aię wówczas, w ramach tzw. miękkich ograni
czeń budżetowych, a więc maję zwlękezona pole wyboru. Odmien
ność ograniczeń budżetowych (eoft veraus hard budget conatrains) 
wpływa w zasadniczy apoeób na wrażliwość nabywców w przypadku



zmiany eon. Ilustruje to Kornai dwoma przykładami6 . W pierwszym 
z nich zakłada, że podwyższone zostaję opłaty za taksówki miej
skie. Zmniejsza się wówczas zapotrzebowanie na ten środek komu* 
nikacjl ze strony konsumentów Indywidualnych, dla których pod
wyższenie stawek przewozowych etanowi powaZne naruszenie propor
cji wydatków z posiadanych funduszów. Natomiast dla przedsię
biorstw koszty przejazdów taksówkami stanowię tylko znikomę 
część ogólnych wydatków, a więc ich reakcja na podwyższenie cen 
przewozów Jest krańcowo różna od reakcji nabywców indywidual
nych. Nie tylko nie ograniczaję korzystania z tych środków prze
wozu, ale często nawet zwlększaję częstotliwość korzystania z u- 
sług taxi, ponieważ teraz, przy zmniejszonym popycie ze strony 
nabywców indywidualnych, maję do dyspozycji więcej pojazdów,i to 
po krótszym czasie oczekiwania na usługę. Drugi przykład dotyczy 
podnoszania kosztu wynajmu lokali. Wyższy czynsz skłania naje
mców indywidualnych do opuszczania zajmowanych lokali i poszu
kiwania mieszkań tańszych. Opuszczone lokale znajduję Jednak 
nabywców w postaci przedsiębiorstw, dla których czynsz za najem 
lokalu stanowi niewielki procent ogólnych wydatków.

Stosunki rynkowe zakładeję również istnienie relacji pomię
dzy podmiotami rynkowymi tsgo samego typu, a więc zwięzków sprze
dawco - sprzedawca oraz nabywca - naoywca. Stosunki pomiędzy sprze
dawcami. wyrażaję aię na rynku w odpowiedniej strategii 1 taktyce 
kreowania potrzeb wśród potencjalnych nabywców, umieszczaniu to
warów na rynku oraz Jakości obsługi klientów. W rezultacie do
chodzi do sprzeczności interesów pomiędzy poszczególnymi sprze
dawcami. Sytuacje konfliktowe mogę występować również w rela
cjach nabywca - nabywca. Pomimo że obiektywnie każdy z kupujęcych 
znajduje się w odosobnieniu wyznaczonym przez określone prefe
rencje konsumpcyjne, to jednak w warunkach rynku sprzedawcy, a 
więc w przypadku występowania faktycznych będź pozornych niedo
borów rynkowych, poszczególni nabywcy staraję eię zrealizować 
swoje aspiracje konsumpcyjne często drogę nlezgodnę z klasy
cznym schematem wymiany rynkfcwej, atoaujęc łapownictwo, kumo
terstwo czy politykę wykupywania na zapas.

6 □. K o r n a i ,  Resource-Conatrained Versus Oomend- 
Constrained Systems. "Econometrica" 1979, vol. 47, s. 801-820.



Relacje krzyżowe odzwierciedlana sę na rynku w formie sto
sunków sprzedawca - Ujawnione potrzeby konsumpcyjne oraz nabywca
- oferowane na rynku dobra i usługi. W obu przypadkach najwięk
szy rolę odgrywa odpowiedni zospół Informacji. W pierwszym 
informacja dotyczy„skali i rozmiarów ujawnionego popytu, a w 
drugim - możliwości zdobycia towaru o określonych walorach uży
tkowych, cenowych i jakościowych.

Ostatnię grupę stosunków rynkowych stanowię relacje pomiędzy 
samymi przedmiotami rynkowymi. Wyróżnić tu można następująca ty
py zwl«zków7t

- relacja pomiędzy samymi towarami i usługami wyznaczające 
zakres aubstytucyjności i komplementarności po etronia podaży;

-relacje pomiędzy ujawnionymi potrzebami wyznaczająca za
kres substytucji i komplementarności oraz konkurencyjności po 
stronie popytu;

- relacja pomiędzy towarami 1 usługami z jednej strony a u- 
jawnionymi potrzebami, które mogę być przez nie zaspokojone z 
drugiej strony, w wyniku czago kształtuję się wyceny wartości u- 
żytkowych.

Relacje pomiędzy przedmiotami rynkowymi wychodzę poza'ramy 
układu rynkowego. Kształtowana są bowiem w procesie produkcji 
i spożycia, a ich konkretyzacje podażowo-popytowa następuje w 
formie aktów wymiany rynkowej. ■

1.2.3. Podaż

Kategoria podaży definiowana Jest najczęściej Jako wielkość 
strumienie towarów 1 usług oferowanych do aprzodaży w określonym 
przedziale czasu. Podmiotami podaży sę państwowe przedsiębior
stwa przemysłowe, handlowe i usługowe, przedsiębiorstwa 1 pla
cówki usługowe o charakterze spółdzielczym oraz cały sektor drob 
notowerowy, obejmujęcy zarówno prywatne zakłady 1 punkty usługo
we, Jak i indywidualnych rolników. Przedmiotami, podaży sę dobra 
i usługi majęce określony wartość wymienni} oraz wartość użytkowę 
w procesie rynkowych transakcji wymiennych.

V podstaw kształtowania się podaży rynkowej leży proces re
produkcji apołecznej. Podaż stanowi zewnętrzny, rynkowy wyraz

St. zai S. M y n a r s k i ,  Analiza rynku, ; War- 
77, a. 15.
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p?%dukcjl towarowej. 3eet więc uzależniona z jednej strony od 
wielkości i struktury produkcji rynkowej, Jej możliwości i ten
dencji rozwojowych przy uwzględnieniu istniejącego aparatu pro
dukcyjnego i mocy przerobowych, zasilenia aurowcowo-energetyczne- 
go i dyrektyw produkcyjnych, a z drugiej - od wielkości i struk- 
tury ujawnionego na rynku zapotrzebowania wyrażonego popytem 
koneumpcyjnym. Stęd też struktura podaży nie jest trwała i może 
się zmieniać zarówno pod względem ilościowym, Jak i jakościowym. 
Zmiana zawartości rynkowego koezyka dóbr i usług konsumpcyjnych 
dokonywana Jest w momencie wycofywania określonych towarów z o- 
brotu będź pojawiania si» towarów nowych czy też w przypadku 
rozszerzanie się koszyka poprzez wprowadzanie dóbr i usług o cha
rakterze komplementarnym lub substytucyjnym.

Wielkość podaży obliczana Jest zazwyczaj według formuły i po
daż ■ produkcja - eksport ♦ import ♦ zapasy, przy czy* w za
leżności od składników tej formuły' wyróżnić można trzy podsta
wowe rodzaje podaży.

Pierwszym Jest tzw. planowana podaż dóbr konsumpcyjnych . 
Jent to ilość dóbr odpowiadaj«ca wielkości przewidzianej planem 
dostaw rynkowych oraz planem zaopatrzenia rynku przy danych ce
nach. Tak więc regulatorem podaży planowanej sę z jednej strony 
wskaźniki planu zaopatrzenia rynku, które mog» być korygowana w 
zależności od poziomu 1 dynamiki funduszu nabywczego ludności o- 
raz od aktualnego poziomu zaopatrzenia rynku, a z drugiej - wska
źniki planu dostaw pozwalających na zbilansowanie rynku z pro
dukcji krajowej i z Importu,

Orugi rodzaj podaży stenowi tzw. podaż realna®. Oest to i- 
lość dóbr zaoferowana na rynku do sprzedaży po określonych ce
nach, wynikająca z funduszu nabywczego przeznaczonego na kon
sumpcję, stopnia przestawialnoścl produkcji oraz stopnia elasty
czności zmian skali produkcji.

Ostatnig kategorię stanowi podaż zrealizowana. 3est to ilość 
środków spożycia lub usług, która odpowiada wielkości zakupów, 
na rynku przy danych cenach1®.

B Daflnicja pochodzi ze Słownika ZSSR. Założenia projektowe 
ISSR, cz. 1, Słownik kategorii ekonomicznych. Łódź 1980, s. 12
ClGPL UŁ, maszynopis powielony).

y Tamże, s. 11.



Powiązania omówionych typów podaży przedstawia rys. 2.
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Rys. 2. Powiężenie różnych typów podaży

Zauważmy, że odchylenia pomiędzy wielkościami podoży pla
nowanej 1 reelnej funkcjonuje tylko jako zmlonno informacyjna, 
natomiast odchylenie pocslędzy pod&2 ę ro«alnśj a zreaUzóWang wy
kazuje dualizm zachowania, Z jednej strony odchylenie to funk
cjonuje jako zmienna informacyjne,, a z drugiej etanowi określony 
zasób zasilenia materialnego, będęcy różnicy etruroianlo wejścia
- podaży i strumienia wyjjcie - sprzedaży danego toweru.

W centrum zainteresowań podmiotów rynkowych, reprezentują
cych zarówno stronę podaży. Jak 1 popytu loży wielkość i struk
tura podaży realnej (rzeczywistej). Reaeumujyc dotychczasowo 
rozważenia należy stwierdzić, żo podaż regulowana jest na wej
ściu przez wielkość produkcji, wielkość zapasów i bilonu handlu 
zagranicznego, a na wyjściu - przez ilość i strukturę asorty
mentowy sprzedaży, a więc tę część podaży realnej, która reali
zowana jeet na rynku w postaci tranaakcjl wymiennych pomiędzy 
eprzedajęcyai i nabywoaml. Strukturę modelu POOA2 przedsta
wia rya. 3*
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Na szczególna uwagę zasługuje fakt, te podaży jako katago- 
rii ekonomicznej odpowiada zbiór elementów i sprzężeń odzwier
ciedlających zasoby i strumienie zasileń sfery realnaj i regu
lacyjnej Cinformacyjnej). Wekazuje to na dwoistość ujmowania 
zarówno zjawisk podeżotwórczych, tj. zasobów towarów i usług o- 
ferowanych do sprzedaży, jak i samej struktury sprzedaży*. Czyn
nikiem podażotwórczym o charakterze bezpośrednim Jest wielkość 
produkcji korygowana o bilans handlu zagranicznego i bilans za
pasów, a pośrednim - regulatory produkcji rynkowej. Czynniki po- 
dażotwórcze oddziałuję na wielkość podaży w sferze realnej za 
pomoc9 kanałów dostaw, a w sferze informacyjnej (regulacyjnej) - 
ze pomocę strumieni informacyjnych i regulacyjnych ze źródeł po- 
dażotwórczych i układu sterowania (planu).

1.2.4. Popyt

Popyte« konsumpcyjnym*1 nazywemy zamiar zakupu na rynku dćbr 
konsumpcyjnych przy określonych cenach w ramach funduszu nabyw
czego, z uwzględnieniem komplementerności i substytucji. Regula
tory popytu możemy podzielić na dwie grupy: obiektywne, tj. 
fundusz nabywczy i cany, oraz subiektywne, obejmujęce zespół
preferoncji konsumpcyjnych. • '

Na popyt konsumpcyjny składaję eię następujęce grupyt popyt 
etały. sezonowy, sporadyczny i kreowany. Ta część popytu, która 
zdstała zrealizowana na rynku w postaci aktu kupna - sprzedaży, 
określano jest mianea popytu zrealizowanego, czyli sprzedaży. 
Różnica pooiędzy popytem a popytem zrealizowanym, przy założe
niu, że pierwszy Jeat większy od drugiego, nosi nazwę popytu 
nie zrealizowanego, Oest to więc część funduszu nabywczego 
nie wydane w danym okresie ze względu na niedostateczny pode* 
określonych dóbr konsumpcyjnych lub nieprawidłowy strukturę po
daży12.

11 Tamże, a. 1 6. Niektórzy autorzy (np. S. M y n a r a k i. 
Analiza rynku) wprowadzaję oprócz pojęcia popytu (.często na
zywając ao popytem efektywnym) również kategorię popytu poten
cjalnego. Definiuję go jako całość zgłaszanego popytu majęcego 
pokrycie w posiadanych środkach pieniężnych, ale bez zwrócenia 
uwagi, czy potrzeby te mogę być zrealizowane nadanym rynku.

12 Słownik ISSR, o. 22.
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Rys. 4. Powiązanie różnych rodzajów popytu

Powięzanie wyróżnionych grup popytu koneuapcyjnego przed
stawia rys. 4.

Znacznie szersza od popytu Jeet kategoria potrzeb. Zawiera 
ona zarówno potrzeby ujawnione (popyt). Jak i nie ujawnione, 
czyli takie, które nie mogę zneleźć pokrycia w funduszu nabyw
czym danego konsumenta, mogę za  ̂być zaspokojone w warunkach po- 
zarynkowych lub sę Jedynie wytworem fantazji danego konsumenta. 
Potrzeby obejmuję wiele pragnień i dężeri o charakterze racjonal
nym 1 Irracjonalnym. • 13

Wyróżnia się trzy podstawowe kategorie potrzeb , Plerwazę 
z nich etanowi? potrzeby fizjologiczne, zwene również biologicz
nymi. Wynikaj# one z fizycznych właściwości organizmu. Ich za
spokojenie Jest podstowg bytu każdej jednostki. Do tej grupy na
leżą przede wszystkim potrzeby zaspokojenia głodu, okrycie ciała
i posiadania dachu nad głowę.

Druga kategoria to potrzeby o charakterze socjologicznym. Sę 
one potrzebami wyższego rzędu i wypływaj? z« współżycia w gru
pie społecznej. W trakcie współżycia wykształcaj* się pewne 
wzorce konsumpcji charakterystyczne dis danej grupy społecznej.

Upracowanie według S . M y n a r s k  i e g o, Analiza
rynku, s. 7.



np. cechujące przynależność do określonej warstwy zawodowej, 
społecznej, kulturowej czy dochodowej. Na kształtowanie się tych 
wzorców mają wpływ zarówno czynniki obiektywne (klimat, dochód, 
tradycje, kultura), jak i subiektywne (naśladownictwo, ostenta
cja, a nob Izm %

Trzecią grupę stanowią potrzeby psychologiczne. Wypływają o- 
na z cech duchowych, Irracjonalnych danej \jednostki, Kształtuję 
je upodobania, przyzwyczajenia, zamiłowania i szereg innych do
znań afery psychicznej. Pottzeby psychologiczne dotyczę w mniej- 
ezym stopniu wartości użytkowych nabywanych dóbr i usług. a w 
większym - przypisywanych im wartości emocjonalnych. Oo potrzeb 
psychologicznych należą m. in. potrzeby wypoczynku, rozrywki, 
inne potrzeby kulturalne, hobby itp.

Charakterystyczną cechą potrzeb Jest możliwość ich nasycenia 
w miarę realizacji, I tak potrzeby o charakterze fizjologicznym 
oraz część potrzeb wyższego rzędu z grupy cocjologicznej można 
normować, co powoduje łatwość obliczenia poziomu nasycalności 
tych potrzeb. Istnieją bowiem różno normy wyżywienia, normy zu
życia odzieży 1 obuwia, normy zagęszczania powierzchni mieszka
lnej czy normy urlopowe. Norm takich ni© można wyznaczyć dla 
potrzeb socjologicznych wyższego rzędu czy całej grupy potrzeb 
psychologicznych. Wynika to ż płynności, a nawet niemożliwości 
ustalania granic nasycalności tych potrzeb. Inną cechą potrzeb 
jest ich uzupełnianie się (komplemeriterność) oraz zastępowalność 
(substytucyjność).

Każdy człowiek, kierując się określonymi potrzebami, doko
nuje wyboru takich grup towarów i usług z całego oferowanego ko
szyka podaży rynkowej, które z punktu widzenia jego własnych 
kryteriów umożliwiają mu najbardziej skuteczne zaspokojenie po
trzeb. W ten sposób każdy członek społeczeństwa posługuje eię 
określonym schematem preferencji konsumpcyjnych. Termin "pre
ferencje" określa układ ocen odzwierciedliłjących odczuwane po
trzeby, na których podstawie 'konsument dokonuje wyboru. Prefe
rencje indywidualna konsumentów uzależnione są od szeregu czyn-

■ 14ników o charakterze obiektywnym i subiektywnym. Należą do nich : 
przynależność do grupy społecznej (klasy, warstwy, grupy zawodo
wej , grupy dochodowej), wyfcsztełcenie, tradycyjna wzory Jconeomp-

14 Por, Informatyczny eyetem sterowania procesami > rynkowy
mi, Etap II, Łódź 1978 (IEPL UŁ, maszynopis powielony).
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ćji, prestiż społeczny, upodobania osobiste, stan cywilny, czyn
niki emocjonalne wiek i miejsce zamieszkania, zainteresowania, 
wykonywany 2awód, modo, rodzaj dobra (powszechnego użytku, luksu* 
Sowe).

Pojęcie preferencji, które obiegowo stosuje się do wyjaśnię* 
nia zachowania się na rynku konsumenta indywidualnego, używane 
jest również w odniesieniu do potrzeb społecznych odczuwanych 
przez poszczególne jednostki. Jak sprawiedliwość społeczna, aa* 
bicja narodowa, stan gospodarczy kraju, konsumpcja zbiorowa15, 
Różnica pomiędzy tymi potrzebami polega ne tym, że w dziedzinie 
potrzeb osobistych wyboru dokonuje jednostka, natomiast w za
kresie potrzeb społecznych wybór z natury rzeczy należy do pań
stwa. Pańr.two dokonuje selekcji potrzeb społecznych usuwając z 
nich elementy sprzeczne lub Irracjonalne - i w  tym sensie mówi
my o preferencjach paóstwa. Preferencje państwa dotycz* jednak 
nie tylko potrzeb społecznych, ale 1 potrzeb indywidualnych, któ^ 
re albo sprzyjaję realizacji celów społecznych (np. potrzeby 
kulturalne), albo też im szkodzę (alkohol czy narkotyki). Prefe
rencja indywidualne mogę zawierać elementy irracjonalne. nato
miast preferencje państwa muszę być oparte na obiektywnych, ra
cjonalnych przesłankach. Stęd też pomiędzy preferencjami indy
widualnymi a preferencjami państwa, określanymi mianem wzorca 
konsumpcji, mogę zachodzić rozbieżności. Rozbieżności te. kon
frontowane z modelem konsumpcji, czyli z relacjami odzwiercie
dlaj ęcymi rzeczywiste funkcjonowanie rynku, mogę stanowić infor
macyjny podstawę do korekty planów dostaw i zaopatrzenia rynku 
oraz cen (rys. 4).

Realizacja aspiracji konsumpcyjnych danogo konsumenta oparta 
joat no posiadaniu odpowiedniego funduszu nabywczego w postaci 
dochodów pieniężnych. Dochód Jest czynnikiem wpływającym na 
wielkość i strukturę popytu konsumpcyjnego, a jednocześnie stano
wi ograniczenia możliwości zaspokojenia ujawnionych potrzeb. Do
chody konsumentów rynkowych kształtowane aę na podatawia -nastę
pujących przychodów i rozchodów pieniężnych i

- wynagrodzeń za pracę w gospodarce uspołecznionej lub pry
watnej w kraju i za granicę;

- świadczeń społecznych typu konsumpcyjnego (stypendia, ren
ty, emerytury);

15 Por, Mała encyklopedia ekonomiczna,Warszawa 1974, s. 631.



- odszkodowań PZU 1 spadków;
- odsetków od wkładów oezczędnościowych PKO. spółdzielni o- 

szczędnościowych czy oprocentowanych wkładów rachanków waluto
wych. }

- wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, tota
lizatorze sportowym, wyścigach konnycht

- świadczeń z funduszu konsumpcji zbiorowej)
- kredytów konsumpcyjnych, kredytów inwestycyjnych}
. dywidend, premii za systematyczne oszczędzaniej
- nagród w konkursach racjonalizatorskich itp.
Dochody łącznie z oszczędnościami, a więc z tę częśclę do

chodów z okresów ubiegłych, która nie została bezpośrednio wy
datkowana., ale zatrzymana w postaci gotówkowej lub wkładu ban
kowego, stanowię w danym Momencie wielkości funduszu nabywcze
go, czyli wielkość zasobu pieniężnego, Jakę dana Jednostka mo
że wydać na rynku. Dochody te wyznaczaj? zakres i charakter 
ujawnionego popytu konsumpcyjnego. Na rynku następuje kon
frontacja popytu konsumpcyjnego popartego środkami nabywczy
mi z zewartościę oferowanego koszyka dóbr i usług. W przy
padku nleadekwatności sfery popytowej 1 podażowej po zawar
ciu transakcji wymiennych pozostaję ze strony podaży wolne środ
ki pieniężne, które przekształcaję się w oszczędności, a z dru
giej - nie nabyte dobra i usługi, które tworzę zapaatowarowe.

Kolejnym czynnikiem wpływajęcym - oprócz potrzeb i dochodów
- na wielkość i strukturę popytu ceny. Pojęcie ceny zwlęza- 
na jest nierozerwalnie z kategorię wartości towaru. Cena jest
plenięinym ucieleśnieniem wartości danego dobra czy usługi. Po-

t
winna elę zater kształtować ns podstawie wartości przeniesionej 
1 nowo wytworzonej zawartej w danym towarze, do której dodaje 
elę nlewlelkę marżę handlowę. W stosunku do to m  rów nowo wpro
wadzonych stosuje się tzw. cenę nowości, która .noże się odchy
lać w znacznym stopniu od swojej podstawy. Odchylenie to powin
no się zmniejszyć w miarę zwiększania się ilości danego towaru 
na rynku. W odniesieniu do materiałów i surowców oraz pro
duktów rolnych posługujemy się również cenami skupu i kontrak
tacji. Istniejęca w naszym kraju sytuacja rynkowa doprowadziła 
w wielu wypedkach do ustalenia cen znacznie odbiegajęcych od ich 
podstawy wyrażonej rzeczywiste wartościg towaru zarówno w wy
mianie formalnej (kierowanej przez państwo), jak 1 nieformalnej



(czarnorynkowej). Zjawisko nieporównywalności cen utrudnia, a 
vzęsta wręcz uniemożliwia posługiwanie się układem cen Jako czyn
nik ów popytotwórczycb w rozważaniach makroekonomicznych.

Reasumujoc rozważania nad kategorio popytu konsumpcyjnego o- 
raz czynnikami go kształtujęcymi (rys. 5) należy stwierdzić, że 
podobnie jak i w przypadku podaży zjawiska związane z kształto
waniem aię popytu i Jego rynków? realizacjo »oge być rozpatrywa
ne w dwoisty sposób i Jako strumienie i zasoby zasileń materia
lnych i informacyjnych. I tak popyt, który Jest w swojej isto
cie zjawiskiem niematerialnym, a więc zasobem informacyjnym, 
ma swoje odbicie w sferze materialnej, reprezentowanej przez za
soby i etrumienie pieniężne stanowi«ce fundusz nabywczy danego 
konsumenta. Rynkowa realizacja popytu, zachodzęca w aktach ku
pna - sprzedaży, umożliwia wymianę zasileń materialnych w 
postaci masy towarowej i pieniężnej pomiędzy podmiotami rynkowy
mi. Jednocześnie informacje o transakcjach wymiennych, a szcze
gólnie o powstałych po stronie popytowej lub podażowej nadwyż
kach i niedoborach, sę podstawę do analizy stopnia odchylenia od 
równowagi rynkowej. Głównymi czynnikeml odchyleń sę po stronie 
popytowej preferencje indywidualne konsumentów, a po stronie 
podażowej - tendencje do centralizacji decyzji okreśiajęcych 
strukturę ilościowo i asortymentowo produkcji rynkowej. Obie 
grupy czynników funkcjonuję w sferze informacyjnej rynku i wpły
waj o na Jakość dopasowania struktury podaży do struktury popytu 
rynkowego. Co więcej, w chwili obtcnej stanowię one swoiste 
bariery w działaniu Centrum. Nośnikiem informacji o preferen
cjach indywidualnych nie jest bowiem ani informacja sprawozdaw
cza o obrotach i stanach zaps&ów, ani cena, oderwana od ukłsdu 
sił rynkowych i społecznych kosztów produkcji. Tak więc wszel
kie dane dotyczące działania mechanizmu rynkowego szczebla makro 
obarczone sę poważnymi błędami, co w znacznym stopniu utrudnia 
prowadzenia badań modelowych.

1.3. Otoczenie systemu rynkowego

Procesy wymiany rynkowej sę części* skłedowę procesów re
produkcji społecznej. Dlatego te* rynek Jako przedmiot badań 
nie może być rozpatrywany w oderwaniu od pozostałych elementów
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procesu reprodukcji, a więc produkcji, podziału 1 spożycia. 
Zwlęzki systemu rynkowego z otoczeniem (rys. 6)16 można rozpa
trywać w dwóch aspektach! materialnym i regulacyjnym.
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Rys.6. Struktura rynku i jego zwitki z otoczeniem
- przepływ norm sterujących i regulują c y d r t prze-

pływ zasileń informacyjnych, . - przepływ strumieni raate
rialnych, -------  - granice eyetemu rynkowego

1 Rysunek. Jest modyfikacja rysunku zamieszczonego w pracy 
T. K r a  m e r a. Rynek w procesie zarządzania gospodarkę, War
szawa 1979, 6. 36.



1.3.1. Sfera procesów realnych

Sfarę procesów realnych tworzy po etronle produkcji zasoby 
i strumienie towarów i usług oferowanych do wymiany rynkowej. 
Zawartość podeZowego koazyka rynkowago uzalażniona Jeat od lat- 
nlejęoych mooy produkcyjnych, wielkości zatrudniania, wymiany 
handlowej z zagranic*, wakalnlków planu 1 norm regulacji. Wytwo
rzona maaa towarowa Jako wejścia do aystemu rynkowego atanowi o 
wielkości podaZy rynkowej. W procesie wymiany następuje kon
frontacja wielkości i etruktury asortymentowej podeZy ze zgła
szanym popytam konsumpcyjnym, który znsjduje swoje odzwiercie
dlenie w funduszu nabywczym ludności. Tak więc masa pieniętna 
znajdujfca się na rynku Jest kolejnym zasileniem materialnym 
wprowadzonym do systemu rynkowego z otoczenia.

W rozważaniach nad systemem rynkowym pomijamy w tym momencie 
pochodzenie funduszów nabywczych konsumentów, tJ. abstrahujemy 
od tego,czy środki nabywcze zostały uzyskane w wyniku pierwot
nego, wtórnego czy ostatecznego podziału dochodu narodowego, w 
wyniku aktu kupna-eprzedaty nabywcy uzyskuję prawo własności 
w stosunku do nabytych dóbr i usług, która eę następnie konsu
mowane poza systemem rynkowym. Z drugiej strony część masy ple- 
nlęZnsJ uzyskanej w wyniku eprzedaZy towarów służy celom akumu
lacji, czyli zwiększenia Inwestycji produkcyjnych i przyrostu 
środków obrotowych, a takZs zwiększeniu inwestycji nieprodukcyj
nych 1 niektórych innych elementów konsumpcji społecznej. W tan 
apoaób większość środków pieniężnych wychodzi poza ramy ayatemu 
rynkowego*

1.3.2. Sfera procaaów regulacyjnych

ZauwaZmy (rya. 6), ta przepływ zaalleó materialnyoh etero- 
wany Jest przez Centrum za pomocy zbioru norm planu apołeczno- 
-gospodarczego 1 decyzji o charakterze regulacyjnym. Procesy 
regulacji dokonywanej przez Centrum przebiegaj* zawsze w warun
kach konfliktów, tj. występowania odmiennych, niekiedy przeolw- 
stawnych dęZsń różnych grup podmiotów rynkowych. Ssns regulacji 
nie polega na eliminowaniu konfllktótt, ale na oaięganlu kompro
misu między ścierającymi się interesami tych grup. Oalęgnlęcle
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kompromieu •tanowi przesłankę utrzymania eystemu w stanie rów
nowagi. 6ł4*m« rolf w oddziaływaniu Cant run na system rynkowy 
i jego otaczanie odgrywaj* narzędzia regulacji planowej, tzn. 
dyrektywna zadania planu, normy i parametry ekonomiczne, oddzia
łująca na zachowanie eię producentów, oraz normy i parametry a- 
konomiczne, oddziałujące no cechowanie eię konsumentów. Instru
mentami regulacji parametryczno-normatywnej będę ceny, płace, po
datki, kuray, normy prawne ltd. W praktyce elementy regulacji 
parametryczno-normatywnej działają aeynchronicznie w stosunku do 
ragulecji planowej. Dzieje eię tek szczególnie wtedy, gdy zmia
ny parametrów ekonomicznych występuję poza planem. Na przykład 
w przypadku zakłócenia równowagi rynkowej Centrum podejmuje de
cyzje zastosowanie poza planem takich norm regulacyjnych, które 
doprowadzę do zmniejezenia zaietniałych odchyleń. Stosowanie 
tych norm nie Jeat zeynchronizowane z planem i najczęściej pro
wadzi do narastania sprzeczności, e co za tym idzie - do zmniej
szenia wrażliwości i etopnie reakcji podmiotów gospodarczych na 
dane dycezje o charakterze regulacyjnym. W gestii Centrum la
ty również możliwość oddziaływania na ayatem rynkowy 1 jego oto
czenie poprzez instrumenty regulacji pozookonomlcznej , np. po
litykę kadrów#, formy obrotu towarowo-plenlężnego, działalność 
propagandową. Prowadzenie regulacji pozaekonomicznej spotyka się 
z Żywym oddźwiękiem społecznym majęcym charakter rezonansu po
zytywnego (wyócig pracy w latach pięćdzlesiętych będź negatyw
nego (niezadowolenia społeczne spowodowane permanentnym wystę
powaniem tzw. zjawiek rynkowych) w rozumieniu 3. Eysymontta17. 
Warunkiem koniecznym dla prowadzenia działań sterujęcych opar
tych na narzędziach regulacji pozeekonomlcznej jeat koncentracja 
władzy politycznej 1 ekonomicznej, którę obserwuje się w krajach
o ustroju eocjelletycznym.

1.3.3. Nedrzędny charakter sprzężeń informacyjnych 
w aterowanlu procesami rynkowymi

• -

w odpowiedzi na bodźce wysyłane do eystemu rynkowego 1 jago 
otoczenie Centrup uzyskuje informacje o reakcji różnych grup

17 Zob. 3. E y s y m o n t  t, 0 pewnym modelu regulacji 
w gospodarce, "Zarządzanie" 1979, nr 5-6.



podmiotów rynkowych oraz elementów pozerynkowych. Informacjo 
zbierana przez Centrum dotyczę dróg 1 sposobów oddziaływania 
producentów i konsumentów na decyzja Centrum, sposobów zachowa
nia się podsystemu podaży i popytu w ramach aystemu rynkowego o- 
raz stanu otoczenia. Przepływ informacji zapewnia istnienie 
sprzężenia zwrotnego pomiędzy Centrum a podległym mu syste
mem rynkowym. Sprzężenie to warunkuje utrzymania w systemie pro
cesów regulacji 1 sterowania. Stęd też zachodzi konieczność do
skonalenia systemu informacji rynkowej. Właściwy i pełny obieg 
tego typu Informacji może doprowadzić do1®*

- eliminowania błędnych decyzji na szczeblu centralnym i wo
jewódzkim,!

- redukcji kosztów tzw. odroczonych decyzji;
- zmniejszenia strat informacyjnych;
- wychwytywania błędnych informacji;
- zwiększania szybkości analizy problemów i podejmowania de

cyzji.
Informacje stanowię często swoiatę barierę w komunikacji po

między Centrum a systemem rynkowym l jego otoczeniem. Usunięcie 
tej bariery więZo alę z takim zaprojektowaniem obiegu informa
cji, źe ogarnie on swym zasięgiem całokształt zjawisk rynkowych 
1 towarzyszących oraz wyeliminuje możliwość powstania błędów na 
stykach.

1.4. Cechy systemowe rynku

Reasumuj#c rozważania nad cechami rynku szczebla makro, 
stwierdzić należy, że*

- rynek jeat układam spójnym 1 calowym; calem tego układu 
jest zapewnienie wymiany pomiędzy zasileniami materialnymi o 
charakterze popytowym 1 podażowym; oprócz tego celu, zwanego da
lej celem głównym, rynek spełnia funkcje elokacjl zasobów. re
dystrybucji dochodów, weryfikacji towaru, reelizacjl towarów 1 
realizacji akumulacji;

18 T . K  r a m e r. Marketingowy system informacji rynkowej, "Handel Wewnętrzny” 1979, nr 2 ,



- rynek jeat układem szczególnie złożonym, nie daje się w 
pełni opisać ze względu na duże liczbę i odosobnienie producen
tów X konsumentów rynkowych oraz probabilistyczny charakter po
dejmowanych przez nich decyzji;

- atruktura aystemu rynkowego oparta jeet na zasobach i etru- 
mieniach zasileń realnych i regulacyjnych łęczęcych procesy ryn
kowe z pozostałymi elementami procesu reprodukcji społecznejj 
rynek Jeet więc integralnę częśclę procesu reprodukcji, w zwię- 
zku z czym jako przedmiot badań modelowych nie może być rozpa
trywany w oderwaniu od swego otoczenia;

- w skład zasileń realnych w systemie rynkowym wchodzę zaso
by i przepływy masy towarowej i usług atanowlęce podażowe przed
mioty rynkowe oraz zasoby i przepływy środków pieniężnych będą
cych oparciem dla zgłaszanego popytu rynkowego j

- transformacje rynkowe* dokonywane w postaci aktów kupna- 
sprzedaży , maje charakter probabilietyczny, przy czym w swej 
ogólnej masie zgodnie z prawami wielkich liczb daje się one 
akwantyfikować w postaci aformalizowanej (np. krzywe Engla czy 
krzywe Tornqul*ta);

- procesy rynkowe rozpatrywane na szczeblu makroekonomicznym
af procesami clęgłyml;

- w warunkach gospodarki planowej większość działań rynko
wych powinna być kontrolowana przez Centrum za pomocę zbioru 
norm i parametrów o charakterze planowym oraz instrumentów sta
rowania (regulacji parametryczno-normatywnej o charakterze eko
nomicznym 1 pozaekonomicznym>:

- proceey wymiany rynkowej e? dodatkowo, a w warunkach głę
bokiego niezrównoważenifi rynku przede wazyetkim regulowana bez
pośrednio za pomoce narzędzi regulacji automatycznej opartej na 
letnieniu sprzężeń zwrotnych pomiędzy elementami zaeileń mate
rialnych i informacyjnych;

- nadrzędny charakter w starowaniu procesami rynkowymi speł
nia eyetem informacji rynkowej; zapewnia on komunikację pomięć 
dzy Centrum a podległym mu systemem rynkowym i iego otoczeniom; 
komunikacja ta odbywa się za pomocę układu informacji zwrotnej, 
tzn, informacji o charakterze planowym i normatywnym w relacji 
Centrum - rynek i Jego otoczenia (dyrektywne zadania planu, normy



1 parametry ekonomiczna oddziałujące na zachowanie się producen
tów i konsumentów. nieekonomiczne sposoby oddziaływania Centrum 
na konsumentów i producentów) oraz informacji kontrolno-eprawoz- 
dawczej w relacji rynek i Jego otoczenie -. Centrum (obejmujęcej 
informacje dotyczące dróg i sposobów oddziaływania producentów 
i konsumentów na decyzje Centrum oraz informacje sprawozdawcze
0 zachowaniu aię podmiotów rynkowych 1 innych elementów procesu 
reprodukcji społecznej)./

Rynek szczebla makroekonomicznego spełni* więc wymogi podane 
w definicji określającej cechy systemu cybernetycznego19. W 
związku z tym nejberdziej adekwatnym narzędziem opisu działania 
tego aystemu i Jego reakcji na zmiany zadawanych bodźców wydaje 
się symulacje komputerowa.

1-5. Schemat powlęzurt elementów systemu rynkowego
i jego otoczenia

Rozważania nad interakcjami pomiędzy czynnikami popyto- i 
podeZotwórczyml zreasumować moZna w formie schematu powlęzaA po
między elementami rynku i Jego otoczenia (rys. 7). W schemacie 
nie wprowadzono rozróżnienie pomiędzy zaeileniami afery realnej
1 regulacyjnej, nie ustosunkowano się równie* do Jakości epr*f- 
Zeri między wyróżnionymi elementemi rynku i Jego otoczenia* Ujęto 
w nim natomiast główne grupy zwlęzków i zależności występują
cych w badanym systemie. Prezentoweny echemet etanowi więc 
podetewę do zsprojektowenie modelu cyfrowego rynku.

2. Kategorie równowagi rynkowej w ujęciu cybernetycznym

Omawiaj90 strukturę systemu rynkowego,-nie sposób pomlnęć 
zjawieke powetajęcego w trakcie interakcji pomiędzy modułem po
pytowym i podażowym. Więżę się ono z problemami zbilaneowenia 
zaeileń popytowo-podaZowych i wyznacza poziom równowagi będi

Por. przypie Z,



nierównowagi rynkowej, Kategoria równowagi rynkowej Jest więc 
kategorią analityczną, pojawiającą aią w wyniku wzajemnego od
działywania modułu popytowego or«z podażowego, nie zaś, jak

20twierdzą niektórzy autorzy , oddzielnym modułem syatemu rynko
wego.

Według "Słownika ISSR"21 pod pojęcie* równowagi rynkowej ro
zumie się taki dtan zgodności lub taki ciąg stanów zgodności, 
który charakteryzuje alę zbieżnością do zrównania, w ramach do
puszczalnego odchylenia podaży dóbr konsumpcyjnych i popytu na 
dane dobra przy danym poziomie cen lub danym ciągu zmian cen na 
rynku konsumpcyjnym i przy istnieniu takich nadwyżek w formie 
zapasów towarów lub innych zasobów, które mogg spełniać rolę a- 
mortyzatorów w przypadku wystąpienia wahań na rynku22.

Z przytoczonej definicji wynika cały szereg implikacji o 
charakterzo bezpośrednim lub pośrednim. I taki

- dany ayatem, w zależności od swojej etruktury, może mieć 
Jeden bądź więcej punktów równowagi, rozumianych Jako punkty 
zbieżności popytowo-podeźowej w danych warunkach rynkowych;

- system osiąga stan równowagi nie tylko w momencie zaist
nienia zbieżności popytowo-podaźowej, ale również w trakcie os- 
cylacji wokół punktu zbieżności w wyznaczonych, dopuszczalnych 
granicach;

- proces homeostazy (a wląc dążenie systemu do utrzymania 
etanu równowagi) możliwy Jest dzięki istnieniu amortyzatorów po
pytowych albo podażowych; amortyzatory podażowa stosujemy wówczas, 
gdy stan nlezrównowaźanla rynku polega na nadwyżce popytu nad 
podażą | sytuacja taka Jest zjawieklem permanentnym w warunkach 
rynku producenta; możemy jednak wyobrazić aoble sytuację typo
wą dla rynku konsumenta, w któraJ występuje permanentna nadwyż-

Informatyczny system sterowania procesami rynkowymi, cz.
2 , Koncepcja aystemu rynkowego, temat realizowany w ramach pro
blemu węzłowego 13.2 pod kierunkiem prof. dre heb. D. G o ś-

JSJl *7® 8 0 " In*tytucie Ekonom-iki Przemysłu Lekkiego UL, Lódż 1079 (maezynopie powielony).
** °*,ln4cia pochodzi ze Słownika ISSR. Założenia projektowe ISSR, oz. 1, e . 30.
22 Amortyzatory o charakterze popytowym 1 podaźowym zostały opisane w pkt % niniejszego studium.
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tta podaży nad popytam} dla zapewnienia procesu homeostazy ato- 
auje się wówczas amortyzatory' o charakterze popytowym, np. okre- 
aamo obniżki cen, udzielanie bonifikat czy dodatkowe premiowanie 
dobrani zakupów powyżej pewnej wartości;

* awolstya amortyzatorem w procesie homeostazy jest stopień 
wykorzystania zdolności produkcyjnych i zatrudniania i aaortyza
tory ta wykorzystywana sę w modelu Keynesa23, który wykazał mo
żliwość istnienia równowagi gospodarczej przy niepełnym zatru
dnianiu} poględ ten podzielają również 3. Bekslak 1 U. Libura24 
przy czym postulat niepełnego zatrudnienia nie jest zgodny z 
pryncyplaal ustroju socjalistycznego, na co zwraca uwagęw swojej 
pracy M. Kucharski25; natomiaat Istnienie pewnych nedwyżek zdo
lności produkcyjnych w stosunku do rozmiarów bieżącego popytu 1 
uruchomienie tych nadwyżek w celu uzyskania dodatkowej podaży 
w warunkach odchyleń od punktu równowegl uważane jeat za aten 
pożądany 1 nosi nazwę równowagi pogłębionej26; zauważmy, że 
mechanizm równowagi pogłębionej różni aię od utrzymywania stałej 
nadwyżki podaży nad popytam; taka permanentna nadwyżka prowadzi 
zdaniem niektórych autorów27 do eytuacjl deflacyjnych;

* niektórzy autorzy28 utożeaaieję pojęcie równowagi za zrów
naniem popytu i podaży przy pełnym wykorzystaniu zaaobów czyn
ników wytwórczych 1 przy braku nadwyżek 1 niedoborów finanao- 
wych; podane warunki brzegowe nie aę praktycznie do oelęgnlę- 
cla przy latnlejęcym tempie zmian apołecznych 1 poetępu technl- 
czego;

- pojęcie równowagi ma zawszą dwa aspekty i ogólny 1 częst- 
kowyf spełnienie wszystkich równowag częstkowych Jeat jednozna
czna z oalęgnlęolem równowagi ogólnej* natomiaat równowaga ogól-

23 Zob. R. 6. A l l e  n, Teoria makroekonomiczna, Warsza
wa 1975. §§ 7.6 1 7.7.

24 Zob. 0. B e k s l a k .  U. L i b u r a .  Równowaga gos
podarcza w socjalizmie, Warszawa 1974. a. 93 i n.

25 Zob. M. K u c h a  r e k i ,  Plenlędz, dochód, proporcja 
wzroetu. Warszawa 1972, a. 166.

2&,Zob. 3. M u j ż a 1. Przedelębloretwo eocjalletyczne a 
rynek. Warszawa 1966, a. 247.

27 Zob. 3. B a k a l a  k, U. L i b u r a ,  a. 292.
28 Np. B. M i n c ,  Ruch i równowaga w torii 1 praktyce 

gospodarczej, "Gospodarka Planowa" 1979, nr 1.



o# nie Jest warunkiem wystarczajęcym do oslęgolęcio równowag 
29cząstkowych .

Według definicji ISSR punkty zbieżności wyznaczone eę po
przez cięgi stanów popytu (tzw. popytu efektywnego) oraz po- 

„ dąży realnejx Rozszerzenie tej definicji ne równowagę wyzna
czony przez tzw. popyt potencjalny albo przez wzorzec konsump
cji zawiera koncepcja równowagi według szkoły Kornela30. Przy 
założeniu istnienia obszaru równowagi, zwanego obszarem tole
rancji nierównowagi, wprowadza się tam pojęcie tzw. normy obo- 
więzujęcej (normy) orez normy zalecanej (wartości pożędanej zja
wiska). Koncepcja ta ujęta Jest schematycznie na rys. 3.

Termin ‘norma* ze względu na swoję wlelowętkowość wymaga 
dokładnego zdefiniowania. Normę będziemy nazywali zbiór za- 
sad (praw) ustalajęcych charakterystykę przedmiotów fizycz
nych, zjawisk, czynności lub pojęć.

3. Tinbergen, a za nim P. Sulmlckl dzielę reguły postępo
wanie. a co za tym idzie 1 normy, na następujgce grupyt

- prawa naturalnej
- prawa techniczne;
- prawa psychologiczne (bahawioryetyczne), tzn. oplsujęce 

reakcje na określone zjawiska)
- prawa instytucjonalne.
Normy o charakterze tschnicznym 1 niektóre normy naturalne 

stanowię podstawę planowania gospodarczego 1 z punktu widzenia 
rynku spełnlsję rolę regulatorów planowych. Oo tej grupy zali
czamy m. in. normy wyżywienie, normy (wzorce) konsumpcji, normy 
zużycia technicznego dóbr trwałego użytku, normy wydajności pra
cy, normy zatrudnienia, normy techniczno-organizacyjne.

Z punktu widzenia instrumentów bezpośredniego sterowania 
procesami rynkowymi na uwagę zasługuję normy 1 prawa instytucjo
nalne, takie Jśk normy ustrojowe (np. zesada płacy według pra« 
cy, zasada egalitaryzmu), normy prawne powetajęce w drodze u-

29 0. M u J ż e 1, op. cit., s. 248 j O. M u  j ż e l ,  C, 
J ó z e f i a k ,  Reprodukcja w gospodarce socjalistycznej, War* 
szawa 1974, s. 142.

Zob. Z. K a p i t a n y ,  What Doso the Equllibrlum of 
Economic System Mean?, Konferencja w Kamionie, 1979 (maszynopis 
powielony)



Rya. 8. Obazar tolerancji nierównowagi rynkowej
WP - wartoóć pożądana zjawiska; WR * wartość rzeczywista; N - 

norma; GT - granioe tolerancji

etaw (np. prawa i obowiązki wynikające z umcwy o praco), noray 
finansowe podziału (podatki i świadczenia). noray finansowa po- 
aocy (renty, atypendia, zapomogi)czy noray Monetarne.

Wymienione dotychczas noray znajduj* zastosowania w staro
waniu ceł* gospodark#, wszystkimi jej komponentami-. Oprócz tego 
istnisjs grupa nora etanowi*cych bezpośrednie regulatory rynko
wa, przy czym obejmuj* one zarówno procesy regulacji, jak i ste
rowania* Do nora pierwszego typu nale** a. in. prawo popytu i 
podaZy, prawo Engla, prawo Keynesa* reguły elastyczności popytu
* cenowe i dochodowa, prawo nasycenia pot rzeb i prawa payoho- 
loglczne determinuj*ce postępowanie konsumentów rynkowych. Na
tomiast normy starowania obejaoweć b*d* ceny produktów, uaług 1



zasobów, marżo handlowe, kura walutowy, stawki płeć itd. Nor* 
aami b$d« równie* wszystkie narzędzia planu społeczno* gospodar
czego, a więc wakaźniki wydajności, ztrudnienia. wzory konsump
cji, stopa wzrostu itd. -

Z punktu widzenia zasad modelowania problemów rynkowych 
wszystkie normy związana ze sterowaniem procesami rynkowymi uwa
żać będziemy za tzw. normy obowięzujęce (normy)31. Oprócz tego 
będziemy wyróżniać ttew. normy zalecana (wartości pożędane zja
wiska), które odzwierciedlaj* społeczno potrzeby i oczekiwania 
dotyczęca kształtowania aię wielkości danego zjawiska, procesu 
czy zmiennej na przestrzeni czasu. Zgodnie z przyjętym kry
terium zbiór wartości pożądanych będzie stanowić normę zaleca* 
nę, a wielkości obowlęzujęcych - normę danego zjawiska czy 
zmiennej,

Wzajemno powiężenia pomiędzy pojęciami normy zalecanej, o- 
bowięzujęcej a kategorię równowagi (rys. 8) zilustrujemy na 
przykładzie zapotrzebowania na mieszkania spółdzielcza. Pożędany 
okres oczekiwania na własne mieszkanie od czasu ukończenia stu
diów, podjęcia pracy czy zawarcia zwlęzku małżeńskiego wynosi ok.
2-3 lat, Tikim okresem operuję w swych marzenlf|ch nie tylko 
młodzi ludzie oczekujęcy na mieszkania, ale również projektanci 
optymistycznych programów rozwojowych typu "zielone światło dla 
młodego pokolenia”. Za względu na olbrzymi głód mieszkaniowy o- 
kres oczekiwania. Jaki obowięzuje każdego członka spółdzielni 
mieszkaniowej, wynosi teoretycznie osiem lat(ta), stanowlęc tzw. 
normę obowięzujęcy, 1 wraz za swoim otoczeniem wyznacza obszar 
tolerancji nierównowagi. Ze względu jednak na liczne poślizgi 
w budownictwie rzeczywisty okres oczekiwania na mieazkanie prze* 
dłużą się do 10 i więcej lat, a więc często wychodzi poza przy* 
jęty obszar tolerancji nierównowagi.

Terminy “normy- obowięzwjęca* oraz “normy zalecane" po
chodzę Ze słownika określeń technicznych, w którym za normę o- 
bowięzujęcę uważane eę normy wynlkajęca z planu i innych 
działań gospodarczych. Sę ona obiektywna 1 zgodne z po* 
lltykę państwa. Normy zalecane maję natomiast charakter 
subiektywny.



3. Koncopcja modelu cyfrowego 
dynamiki procesów rynkowych OHR-PVVR

Warunkiem pomyślnego starowania danym systemem społeczno-go
spodarczym jest znajomość funkcjonowania 1 zachowania się tego 

32systemu , a więc jego struktury 1 reakcji na określone bodźce
o charakterze wewnętrznym 1 zewnętrznym w długim okresie.

Z punktu widzenia naszych umiejętności analizowania 1 prze
widywania dynamiki zachowania się szczególnie złożonych systemów 
gospodarczych nauki ekonomiczne nie nadążają za dyscyplinami 
technicznymi, które z dużym powodzeniem posługuję alę w tym za
kresie metodami inżynierii systsmowsj. Niewystarczajęca wiedzo
0 dynamice zachowania się systemów ekonomicznych wyniks z wielu 
przyczyn. Nslsżą do nich przsds wszystkimi wpływ czynnika lu
dzkiego (niepewność), duża liczba elementów systemu, złożoność
1 częściowa nieldentyflkowalność ich wzajemnych powiążą* oraz 
wielkość oddziaływań o charakterze zewnętrznym, tj. pochodzęcych 
z otoczenia danego systemu. Oddziaływanie czynnika ludzkiego jest 
elementem odróżniającym systemy ekonomiczne od przyrodniczo-te- 
chnicznych. Ten typ oddziaływań wpływa na probabilizm reakcji 
systemów gospodarczych 1 Jest przesłankę zmisn strukturalnych 
wywołanych tzw. dynamizmem innowacyjnym. Systsmy gospodarczo 
charakteryzuję się dużę liczbę elementów składowych o wielu po
wiązaniach wewnętrznych. Złożoność powlązah pomiędzy elementami 
systemów ekonomicznych wynika przede wszystkim z faktu. Ze w 
wielu wypadkach maję one charakter sprzężeri zwrotnych generują
cych w długim horyzoncie czasowym tendencje do zwielokrotniania 
pewnych reakcji (sprzężtmie zwrotne dodatnie) albo usuwania po
wstałych odchylsó (sprzężenie zwrotne ujemne). Trudności w 
analizie 1 przewidywaniu dynamiki zachowania się systemów gospo
darczych potęgowane są przez nlsliniowy charakter związków za
chodzących w pętlach sprzężeó zwrotnych.

32 Terminy “funkcjonowanie" 1 "zachowanie się" nis są po
jęciami tożsamymi w literaturze cybernetycznej. Pisrwszs zwią
zane jast z charakterystykami wewętrznyml, a więc ze strukturą, 
a drugie - z obeerwowelnymi charakterystykami zewnętrznymi.



Dotychczasowe praca nad formalizacją i komputerowy reali
zację eodoli odzwierciedlających zachowania aię systemów epołe- 
czno-goepodarczych oparta były w przeważającej większości na me
todach ekonoaatrycznych. Zakładano w nich, że reakcje modelo
wanych systemów będy miały charakter liniowy bydź <juasi-liniowy - 
Stanowiło to w wielu przypadkach daleko idyce uproszczenie w 
stosunku do rzeczywistego zachowania się modelowych systemów. Z 
tego właśnie względu w modelu cyfrowym odzwierciedlajycym inter
akcje sfery produkcji i dystrybucji z rynkiem zastosowano od
mienny i stosunkowo rzadko wykorzystywany w naszym kraju metodę 
modelowania procesów ciygłych noszycy nazwę dynamika systemowa.

3.1. Charakterystyka przyjętej metody modelowania

Dynamika systemowa Jest uniwersalny metody modelowania i 
symulacji systemów ekonomicznych 1 społecznych. Opiera siy na 
twierdzeniach takich dyscyplin naukowych, jak teoria organizacji
i zarzydzenla. cybernetyka i nauka systemowa, teoria projekto
wania oraz informatyka i teoria informacji. oest środkiem pomoc
nym w zrozumieniu i doskonaleniu działania systemów realnych 
charakteryzujących się regularnymi wahaniami zachowania w czasie 
(w postaci trendów, oscylacji, wahań fazowych), spowodowanymi 
przez wysoce złożona, nieliniowa, połączone pętla sprzężeń zwro
tnych tworzycych atruktury tych systemów, w których na dodatek 
pawna zmienna ay trudne do ekwentyflkowenla ze względu na Ich 
jakościowy charakter bądź trudności w przeprowadzeniu pomiarów 
ilościowych33.

Neleży tu podkreślić, że eodelowanle cyfrowe typu “dynemlke 
systemowa"* nie stawia sobie ze zadanie doprowadzenie do optymal
nej struktury modelowanego syatemu. Dynamika syetemowa jako ee*> 
toda modelowanie ma walory poznawcze, diagnostyczne, poeege w 
lepszym zrozumieniu Interakcji zachodzycych w złożonych struk
turach systemowych, stopnia oddziaływania na siebie poszczegól
' u ,•

33 ~Opracowano na podetewie artykułu 3. F o r r e e t e r a ,  Underetanding Soclal end Economic Changaa ln ths U. S., Summar Simulatlon Gonference, Texae 1974.



nych elementów modelowego ayetemu czy ich wpływu na całokształt 
działania modslu. Sprawdzani® wysuniętych hipotez dynamicz
nych34 daj® nam Jodynie warunki do przstestowania przyszłych za
chowań badanego systemu przy założeniu wprowadzonych zmian, nie 
daje natomiast automatycznej odpowiedzi na pytanie, czy propo
nowana przez nas zmiana doprowadzi do optymalizacji modelowanej 
struktury lub optymalizacji działania badanego systemu. Zadaniem 
modelu typu "dynamika systemowa" nie Jest ścisła, numeryczno 
przewidywanie poszczególnych zdarzeń w wyróżnionych momentach. 
Często zakłada się mylnie, że w naturze modelu dynamicznego leży 
dokładna predykcja stanu wyjścia systemu w określonym czasis. Mo
że się tak zdarzyć, ais generalnę zasadę jest odzwierciedlenie
tsndanojl rozwojowych modelowanego systemu w długim okresls, a

35nie prognozy krótkookresowe .

3.2. Strategia projektowania modeli 
dynamiki systemowej

Konieczność kompleksowego ujęcia zwlęzków 1 zależności za- 
chodzęcych pomiędzy różnymi procesami sfory realnej oraz ich in
terakcjami ze sferę regulacyjną wymaga zastosowania odpowlsdnlej 
strategii formułowania modelu. Warunek ten spsłnla iterakcyjna 
metoda typu top-down (zstępujęca, od ogółu do szczsgółu), Pole
ga ona na postępujęcym rozszerzaniu stopnia dstallzacjl proje
ktowanego modelu36. Na danym poziomie dezagregaćji konstruuje 
się kolejno model konceptualny, symboliczno-snalogowy 1 cyfrowy.

W modelu konceptualnym identyfikujemy podetawowe pętle 
sprzężeń pomiędzy elementami modelowanego systemu bez koniecz-

34 Termin "hipoteza dynamiczna" stosowany w modelowaniu ty
pu "dynamika systemowa" odnosi się do eksperymentów badawczych 
wykonywanych na modelu 1 odpowiada powszechnie przyjętemu ter
minowi "akspsryment symulacyjny".

35 Zob. 3, F o r r e s t e r ,  Industrai Dynamics, M.I.T. 
Press, Mass. 1961, s. 56.

36 Szczegółowy opis metody podeny jest m. In. w artykulei 
E. Z. N l s m y j s k a .  Dynamika aystsmów zarzędzania jako me
toda usprawnienia procssu sterowania organizacjami gospodar
czymi, "Acta Unlverltatla Lodzisnsls* 1981, Folia oeconomico 12. 
s. 197.



noścl /rozróżniania charakteru wykorzystywanych zmiennych, W mo
delu symboliczno-analogowym wprowadzamy rozróżnienie pomiędzy 
poszczególnymi elementami opissrej struktury (przepływ WE i WY, 
zaeoby zasileń materlalno-energetycznych 1 informacyjnych, bo
dźce, odchylenia 1 regulatory, będące komponentami stanowlek de
cyzyjnych oraz elementy pomocnicze). KaZdy z wyróżnionych ty
pów zasileń oraz kaZda ze zmiennych ma w modelu symboliczno-ane- 
logowym swój charakteryatyczny aymbol. Zwiększa to przejrzys
tość i czytelność zapisu oraz umożliwia eprawdzenle poprawności

a

związków formalnych pomiędzy elementami modelu (np. przemień- 
ność zasobów i stanowisk decyzyjnych, brak bezpośrednich powią
zań pomiędzy sieclomi różnyuh zasileń, poprawność typologiczne 
zmiennych ItdJ37. Informacje zawarte w modelu aymbollczno-ana- 
logowym są często podstawo do konsultacji prawidłowości zapro
jektowanej struktury z przedstawicielami zleceniodawców prac 
projektowych. Kolejnym krokiem Jest formalizacja modelu w pos
taci cyfrowej przy pomocy wybranego Języka programowania. Mo
del cyfrowy poddawany Jest symulacji próbnej, a uzyskane wyniki 
9« przedmiotem analizy, na której podstewie podejmuje się decy
zje o kolejnym kroku projektowym, MoZe nim być zakończenie prać 
nad tzw. wariante* bazowym symulacji, poprawki na denyai szcze
blu dezagregacjl albo dywersyfikacja pozioma lub pionowa mode
lu i powrót do projektu w wersji konceptualnej.

S.3. Zadania modelu symulacyjnego PWR

Skoncentrujmy elę na pracach projektowych nad modelem pro
ces ów rynkowych PWR. Zadania, Jakie zostały postswlone przed 
tym modelem, można zreasumować w sposób naatępujęcya

- odwzorowanie Interakcji zachodzących pomiędzy ketegorlmml 
makroekonomicznymi ze efery tworzenia 1 rozdysponowania funduszu 
nabywczego ludności oraz gromadzenia i rozdysponowania towarów i 
usług konaumpcyjnyoh na tle pozostałych elementów procesu re
produkcji;

• • ■ ' ‘ v’* ■ «

37 Reguły formalne modmlu symboliczno-analogowego przedsta
wione zostały w rozdz, 4 pracy J . F o r r e e t e r a ,  Prin- 
clples of Systems, M. Z. T. Press, Hass. 1968', e. 4.1 -4.16.



- badanie wpływu decyzji dotyczących podziału zadań i Środ
ków w eferze tworzenia i podziału dochodu narodowego na struk* 
turę i sprawność procesów wymiany zarówno w postaci ogólnej, jak 
i w poszczególnych grupach towarowych;

• tworzenia alternatywnych strategii w poszczególnych sak- 
torach gospodarki przy uwzględnieniu ich wpływu na sytuację ryn
kową ;

- analizę możliwości zmniejszenia tzw. poziomu nierównowagi 
rynkowej, tj. stopnia niedopasowania struktury podaZy do struk
tury popytu przy danych ogólnych założeniach narodowego planu 
społeczno-gospodarczego,

3,4. Założenia ogólne do modelu PWR

Ola celów projektowych przyjęto szereg założeń upraszcza
jących. Niektóre z nich uchylona zostaną w trakcie dalszych prac 
koncepcyjnych, inne natomiast będą stanowić podstawę do testo
wania szczegółowych hipotez badawczych.
1 taki

- Interesują nas procesy wymiany rynkowej, a więc akty ku
pna-sprzedaży zachodzące pomiędzy nabywcami indywidualnymi a 
placówkami oferującymi dobra 1 usługi konsumpcyjne;

- z krągu zainteresowań wyłączamy tzw. konsumentów pozaryn
kowych t

- nim prowadzimy rozróżniania pomiędzy źródłami wynagrodzeń 
konsumentów Indywidualnych (podział pierwotny czy wtórny);

- w modelu nie wyróżniamy Indywidualnego przepływu dóbr kon
sumpcyjnych z zagranicy (paczki, nielegalny przewóz artykułów 
konsumpcyjnych ltp.V;

- nie wnikamy w pochodzenia materiałów do produkcji towarów 
rynkowych i

- wyłączamy samozaopatrżenie;
- rolważania prowadzimy w pierwszym kroku projektowym dla je

dnego, ogólnego dobra, a w kolejnych - dla czterech grup towa
rowych w ujęciu wartościowym;



- ceny nie stanowię kryterium, co wynika z faktu, że przy 
Istniejących trudnościach gospodarczych główny# instrumentem 
kierowania konsumpcję przy danych dochodach ludności Jest 
zaopatrzenie rynku38;

- wyłączany wpływ zdolności produkcyjnych na kształtowanie 
się wielkości produkcji;

- procesy rynkowe traktowane sę jako procesy cięgłe.

3.5. Opis modelu PWR39

Modelowanie typu “dynamika systemowa" nls wymaga rygorysty- 
cznego atosowanls testów charakteryzujących strukturę 1 etopiert 
współzależności modelowanych zjawisk ani weryfikacji postaci 
funkcyjnych tych zjawisk. Jednakże w procesie projektowanie mo
deli PWR na etapie Identyfikacji elementów modeli zostały prze
prowadzone wszechstronne testy dotyczące symetrii, dyspersji oraz 
kierunku i stopnia zalotności pomiędzy wyróżnionymi zmiennymi. 
Testy ts zostały wykonsns ne EMC “Odra" 1304 przy użyciu pekie- 
tu standardowego ś EW17 , a ich rezultaty stały się podstawę 
do wyłonienia struktury modeli. Proces projektowania oparty zo
stał na strategii zstępujęcsj (top-down), co znacznie ułatwiło 
weryfikację i walidację kolejnych wersji modelu.

38 Uzasadnianie tajjo założenia prezentuje m. ln. L. B e s- 
k i d. Ekonomiczne uwsrunicowsnie rozwoju koneumpcjl, [wt ] 
Badania nad wzorami konsumpcji. Warszawa 1977.

XQ Z uwagi na lterecyjny charakter procasu modelowania 1 brak 
możliwości szczegółowego opisania każdago kroku w poszczególnych 
Iteracjach przsdstawlamy koncepcję modelu PWR w wersji ogólnej, 
tzn. bez wydzielania grup towarowych. Opis wersji rozszerzonej 
w formie modelu symbollczno-analogowsgo zamieszczony jast w 
pracy i 3. W. G o ś c l ó s k l ,  O mechanizmach rsgulscyj- 
nych w planowaniu, "Zarzędzanie" 1979. nr 11.

40 Zob. 3. G a j d a ,  Program na podatawows mstody estyma
cji, system #  EW17 1 #EW18, Łódź 1977, (Instytut Ekonomstril 
i Statystyki UŁ, maszynopis powielony).



3.6. Opis modelu^konceptuairuBgo

Na podstawie analizy elementów systemu rynkowego szczebla 
mokro z r -ówno od atrony popytowej. Jak 1 podażowaj41 oraz po 
przeprowadzeniu odpowiednich testów statystycznych proponują się

* włączenia do modelu PwR w waraJi ogólnej następujących zmien
nych* fundusz nabywczy ludności, dochody osobiste, kredyty, 
podatki, odsetki od kredytów, oszczędności, odsetki od oszczę
dności, spożycie naturalna, usługi niematerialne, doatawy sek
tora uspołecznionego, dostawy sektora nieuspołecznionego, im
port, podaż, usługi materialna, sprzedaż, zapaay.

Wyróżniona zmienna należę od sfery realnej procesów rynko
wych. Przedstawione aę w postaci wartościowej w miliardach zło
tych. Na obecnym etapie wyłęczamy przepływy o charakterze Jako
ściowym. Pomijamy również wszystkie czynniki, które nie podle
gaj* prostej kwantyfikacji, np. potrzeby o charakterze psycho
logicznym.

Kluczowymi kategoriami modelu aęt fundusz nabywczy, doatawy 
rynkowe i podaż.

Fundusz nabywczy tworzony Jest na podstawie dOdhodów osobis
tych ludności, świadczeń społecznych,' kredytów oraz oszczędnoś
ci wraz z odsetkami,

Dochody obejmuję wszystkie grupy przychodów ludności, tj. wy
nagrodzenia za pracę w gospodarce uspołecznionej w aferze pro
dukcyjnej i w aferze nieprodukcyjnej, wynagrodzenia w gospodarce 
nie uspołecznionej, dochody z produkcji rolnej, dochody właści
cieli prywatnych zakładów i zawodów wolnych oraz dochody z dzia
łalności ubocznej.

świadczenia społeczne obejmuję wartość świadczeń pienięż
nych, świadczenia społeczne w naturze nie zostały włęczone do 
modelu, ponieważ interesuje naa kategoria konaumpcji rynkowej, 
a nie konaumpcji realnej ludności42.

4ł*Zob. rozważania nad morfologię rynku szczebla makroeko
nomicznego w pkt 1 niniejszego studium.

42 Rozważenia nad kategorię konsumpcji realnej ver8ua kon
aumpcji rynkowej przeprowadzona zostały w artykułach; M. P o- 
h o r i 1 1 «, Koncepcja realna, "Życie Goopodarcze* 1976, nr 
15; U. B e s k i d ,  Motywacyjne funkcje konsumpcji, "Gos
podarka Planowa” 1980, nr 6.



Kredyty obejmuj* zarówno kredyty na konsumpcję, Jak 1 ns 
Indywidualne budownictwo, mieszkaniowe. Wielkość kredytów powię
kszana jest w każdym okresie o oprocentowani® 1 pomniejszana o 
sumę spłat.

Oszczędności stanowię aumę oszczędności dobrowolnych. tj. taj 
części dochodów osobistych ludności, która od razu przeznaczona 
jest na przyrost zasobów pieniężnych, oraz tzw. oszczędności wy
muszonych, a wiec takich, które a* rezultatem niezbilansowania 
popytu konsumpcyjnego z poda*# dóbr i usług konsumpcyjnych. 0" 
szczędności powiększane e« w każdym określa o odpowiedni* aumę 
oprocentowania.

Kierunki rozdysponowania funduszu nabywczego obejmuję i spo
życie dóbr materialnych, spożycie usług niematerialnych, na
kłady na indywidualne budownictwo mieszkaniowa, inne wydatki 
(podatki czy wpłaty na rzecz organizacji i funduszy społecznych),
odsetki od kredytów, spożycie naturalne oraz popyt konsumpcyj-

43 ny .
Fundusz nabywczy stanowi finansowe pokrycie popytu konsum

pcyjnego i Jest konfrontowany na rynku z podaż*? dóbr i usług. W 
proponowanym modelu zakładamy, że w skład funduszu nabywczego w 
danym punkcie czasowym (obliczeniowym) wchodzi część oszczędno
ści. Innymi słowyt przyjmujemy założenie, żo oszczędności wy
stępuj* w formie tzw. gorącego plenlędze, tzn. że mogę być wyda
ne, gdy tylko zaistnieje możliwość dokonania odpowiedniego za
kupu. w wyniku wymiany uzyskujemy wielkość sprzedaży, czyli po
daży zrealizowanej, oraz w przypadku niedopasowania struktury
nie zrealizowany część funduszu nabywczego, która powiększa po*# .
zlom oszczędności. Stęd ryeuje się ujemna pętla sprzężenie 
zwrotnego pomiędzy funduszem nabywczym, sprzedaż* a oszczędno-

43 Zgodnie z przyjętymi założeniami do spożycia indywidual
nego zaliczać będziemy*spożycie naturalne (komponent kategorii 
spożycia z dochodów osobistych), przy czy* nxe będzie ono (tj. 
spożycie naturalne) elementem wymiany rynkowej, czyli nie będzie 
podlegać konfrontacji ze stron* podażow* modelu* W rozdyspono
waniu funduszu nabywozego nie uwzględniamy natomiast tzw. spoży
cia pozostałego. Kategoria ta według definicji zamieszczonej w 
Roczniku statystycznym 1976 (Warszawa 1977,*. 65/G&) nia odpo
wiada przyjętemu założeniu o koncentracji uwegi ha konsumen
tach Indywidualnych.
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śclaai lub większ*. * uwzględnieniom dodatkowo odeetak pd osz
czędności.

Inn* kluczow* katagorl* *odelu s* do »ta wy rynkowa. Obejmuj* 
ona doatawy sektora uapołecznlonejjo * produkcji krajowaj 1 z 
importu, produkcję aaktora nia uapołecznlonego ora* usługi *e- 
tarlalna.

Dostawy korygowana o zapasy na poezczególnych szczeblach 
zbytu twórz* podaż towarów 1 usług. Po skorygowaniu wielkości 
podaży o wskaźnik tzw. taoratycznago zabezpieczania rynku. tzn.
po wyłęczeniu transakcji wymiennych dokonywanych przez konsumen
tów zbiorowych 1 pozarynkowych oraz towarów nleftprzodawalnych
uzyskujemy podaż rzeczywlst<.

W wyniku nałożenia na podaż rzaczywlat* popytu koneuwpcyj- 
nego otrzymujemy wielkość aprzsdaży, czyli podaży zrealizowanej« 
oraz w przypadku nledopaeowania struktury popytowo-podaźowej 
oszczędności wynoszone albo zapae towarów. Powl*zanla opisanych 
elementów przedstawia rys. 9.

3.7. Uzasadnienie konieczności połączenia modelu rynku 
z bodelew reprodukcji

Stan rynku jest odbicie* stanu całej goapodarki. Podstawowa 
komponenty opracowywanego modelu rynku, takie Jak dochody ludno
ści. import oraz doatawy krajowa, pochodź* za afery produkcji i 
dystrybucji, a więc z otoczenie rynku. Z drugiej etrony aytua- 
cja rynkowa wywlere bezpośredni wpływ na wydajność pracy ora* na 
decyzje dotycz*ce wielkości i struktury laportu. Oletego ta* ** 
względów merytorycznych ora* pr*y uwiględnienlu zadań modelu za- 
lstniałs konieczność ppdł*czania go do kompatybilnego pod wzglt- 
d e m  technologicznym modelu reprodukcji. Zadania to *reall*owa- 
ne zoatało przy po*ocy Dyna*ic*nago Modelu Rozwoju Goapodarki - 
Polskiej OMR-i. opracowanego w Zakładzie Modelowania Społeczno- 
.Gospodarczego Rz*dowegc Centrum Informatycznego Systemu Plano
wania Centralnego CENPLAN w warszawie. Od roku 1979 model tan 
wykorzystywany jeat w RCI do calów planistycznych.



3.8. Opla modelu OHR-144

DMR-1 jest modelem wysoce zagregowanym, wyróżniajęcym trzy 
podstawowe sfery gospodarkit sforę produkcji materialnej poza 
rolnictwem, rolnictwo oraz sferę nieprodukcyjny. Całość modelu 
podzielona została na pięć wzajemnie powięzanych sektorówt do
chodu narodowego, zatrudnienia, spożycia, reprodukcji i handlu 
zagranicznego. Podstawę konstrukcji modelu Jest dodatnia pętla 
sprzężenia zwrotnego obejmująca wydajność pracy, produkcję, in
westycje, środki trwałe i techniczne uzbrojenie pracy w sferze 
produkcyjnej poza rolnictwem.

Kluczowa kategoria modelu - wydajność precy w sferze pro
dukcyjnej poza rolnictwem, mierzona produkcje czysta-jest funk- 
Cjf technicznego uzbrojeni* pracy, postępu techniczno- organiza
cyjnego oraz czasu pracy* Tempo wzroetu wydajności pracy ustala 
się przy wykorzystaniu funkcji tablicowych określających elasty
czność wzrostu technicznego uzbrojenia pracy oraz tempo postę
pu organizecyjno-technologleznego. Poziom wydajności pracy 
wraz z wyliczonym w sektorze zatrudnieniem produkcyjnym poza 
rolnictwem pozwala na określenie dochodu wytworzonego poza rol
nictwem. Dochód narodowy wytworzony w rolnictwie oblicza się 
przy założonym egzogenicznie tempie wzrostu, które możo być ko
rygowana wskaźnikiem wpływu pogody.

Dochód narodowy do podziału otrzymuje się po uwzględnieniu 
salda obrotów z zagranicę, które Jeet dostarczane przez eektor 
handlu zagranicznego, oraz strat i sum nie zbilansowanych. 
Podział dochodu narodowego odbywa się przy założeniu pełnego za
spokojenia potrzeb koneumpcyjnych wynikających z przyjętych w 
sektorze spożycia założeń dotyczących kształtowania się do- 
ćhodów ludności i spożycia pozostałego.

W zwięzku z tym fundusz akumulacji traktowany Jeet Jako 
resztowy po odjęciu funduszu spożycia od wielkości dochodu do 
podziały. Mamy tu do czynienia z drugim istotnym sprzężeniem 
zwrotnym, obejmujęcym wydajność pracy, dochody ludności, epo-

44 Opracowano na podstawie pracyt M. R y b i c k i ,  Oyna- 
miczny model rozwoju gospodarki polskiej OMR-l, Warszawa 
1979.



życie, akumulację, raajętek trwały oraz techniczne uzbrojenie 
pracy- Ta pętla ma charakter ujemny i pełni w systemie rcilt; 
regulatora. Ten sam wzrost wydajności pracy, który w pętli do
datniej powoduje wzrost dochodu wytworzonego, a en za tym Idzie
- wzrost funduszu akumulacji, w pętli ujemnej powoduj* wzrost 
dochodów osobistych i funduszu spożycia, a w rezultacie rela
tywnie zmniejsza część dochodu przeznaczony na akumulację zo 
wszystkimi konsekwencjami w dziedzinie przyszłego kształtowanie 
się tempo przyrostu majęrku trwałego, technicznego uzbrojenia 
pracy i wydajności pracy. Przejście z funduszu akumulacji na 
wielkość nakładów inwestycyjnych dokonuje się przy użyciu zmien
nych decyzyjnych określając.eh udział Inwestycji produkcyjnych 
poza rolnictwem w inwestycjach ogółom. '

Poziom outjętku trwałego produkcyjnego brutto poza rolnictwem 
Jest funkcję salda likwidacji 1 przyrostu majętku z tytułu na
kładów inwestycyjnych, Przyrost majętku ustalany jest przy wy
korzystaniu specjalnej funkcji opóźnienia wykładniczego trzecie
go rzędu (OELAY), w której zmiennymi niezależnymi sę nakłady 
inwestycyjne na produkcyjne środki trwało i średni czas opóź
nienia.

W sektorze zatrudnienia obliczane s* poziomy zatrudnienia z 
podziałem na sferę produkcyjny poza rolnictwem, rolnictwo i.•fa
rę nieprodukcyjne. Punktem wyjścia j«»t inicjalny poziom i stru
ktura zatrudnienia, tempo wzrostu ludności oraz prz«widywan» 
wskaźniki zmian udziału zatrudnienia ogółem 1 kształtowania *iff 
wskaźnika aktywności zawodowej ludności.

Informacje z sektora zatrudnienia pozwalaj* na określenie w 
sektorze spożycia dochodów ludności z pracy w poszczególnych 
aferach. W sektorze tym oblicza się poza tym pozostałe docho
dy ludności, wielkość spożycie z dochodów osobistych, spożycie 
pozostałe 1 fundusz spożycia ogółem. Oako zmienne decyzyjne wy
stępuję tui tempo wzrostu dochodu na Jednego zatrudnionego w 
rolnictwie i w sferze nieprodukcyjnej, tempo wzrostu pozosta
łych dochodów ludności i tempo wzrostu spożycia pozostałego.

Podstawowy składnik dochodów ludności, tj. dochody zatru
dnionych produkcyjnie poza rolnictwem. Jest funkcję poziomu wy
dajności pracy i zmiennej decyzyjnej w postaci mnożnika określa
jącego elastyczność wzrostu płac względem wzrostu wydajności 
p>racy.



Sektor handlu zagranicznogo Jeat w modelu DMR potraktowany 
w sposób bardzo uproezczony. Import określany Jeat poprzez za
kładane egzogenlcznle tendencje zmian importochłonnoścl dochodu 
narodowego w podziale na obezary płatnicze. Wyliczany w ten epo- 
cób popyt na Import pozwala na obliczenie wymaganego eksportu 
przy planowanym saldzie Obrotów z pierwszym 1 drugim obsza
rem płatniczym. _

Wzajemne powiązanie opisanych elementów modelu OMR-1 przed
stawia rys. 10.

3.9. Połączenie modeli OMR-1 1 PWR

Model PWR łęczy się z OMR-l ze pomoce łęcznlka ekłedejęoego 
się z następujących zmiennych i dochody osobiste ludności, pozo
stałe dochody ludności oręż część dochodu narodowego podzielo
nego obejmująca doetawy z produkcji krajowej 1 z Importu. Sposób 
połęczenla przedstawia rys. II45.

W obecnej wersji model PWR spełnia wobec OMR-1 rolę pasywną, 
tzn. połęczenle ogranicz* się do pobierania danych z modelu re
produkcji bez emlejl zwrotnej na rzecz OMR-u.

Na rye. 11 zaznaczona została rów.iiet możliwość uaktywnie
nia PWR polegajęcego na uchwyceniu wpływu eprawności procesu 
wymisny na kształtowania się wydajności pracy oraz na wielkość
1 strukturę produkcji. Czynniki te nie s« w psłnl kwantyfikowa- 
lne, a więc mogę być włęczone do modelu dopiero po zastosowaniu 
heurystycznych metod ezacunku ich wartości numerycznych46.

Rysunek pochodzi z pracyt M. R y b i c k i , ,  op. cit.t
• • IB •

46 O ile założenie o istnieniu wpływu sprawności procesu wy
miany na kształtowanie elę wydajności pracy mole się wydawać nie
co sztuczne, o tyle twierdzenie odwrotne, tzn. Ze wymiana ryn
kowa nie ma wpływu na wydajność pracy, jest twierdzeniem fałszy
wym. Dlatego teZ zdecydowaliśmy elę na umieszczenie tego powię
żenia w schemacie interakcji OMR-PWR. Charakter wpływu obu zmien
nych mo&na przedstawić w postaci funkcji logistycznych o prze
biegu! Im mniejsza sprawność wymiany, tym wytsza wydajność pracy 
(uznanie przaz społeczeństwo moralnego obowlftzfcu polepszenia sy
tuacji rynkowej poprzez zwiększenie produkcji) albo im mniej
sza sprawność procesu wymiany, tym niższa wydajność pracy (nie
zadowolenia społeczna z powodu fatalnej sytuacji rynkowej, ko
lejek itd. odbija elę w ujemny sposób ne wydajności pracy). 
Tak więc hipotetyczne przebiegi obu funkcji eę wobec siebie ey«
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Rya. 11. Powiązania modelu PWR z modalam OMR-1

Proponowany apoeób poleczenia snodeli prowadzi do utworz*nla 
trzech dodatkowych pętli *przężeń zwrotnych. Obejmuję ona na
stępujące kategoria i wydajność pracy, dochody ludności. fundUaz 
nabywczy i wymianę w pierwazej pętli. DNW, DNP, dostawy rynkowa
i wymian? w drugiej oraz wydajność pracy, DNW, DNP i wymianę w 
trzeciej. Każda z tych pętli ma charakter dodatni, a więc po
woduje kumulowanie reakcji ayatemu w zakreele tworzenia i po
działu dochodu narodowego w zależności od wielkości, etruktury 
oraz sprawności procesów wymiany.

Polęczanle obu nodell napotkało pewne trudności o charakte
rze technicznym. Model OMR-1 w swej pierwotnej weraji był mode
lem stricte planistycznym, nigdy nie był poddawany prognozowa
niu retrospektywnemu, « więc nigdy ni* był przedmiotem klasycz
nej weryfikacji statystycznej. Pierwotna ocena zasadności mo

net ryczn* i wożony założyć, że w ogólnym rozrachunku znoszę się. 
Z* względu na trudności w kwantyfikacji powięzani® to ni* zosta
ło uwzględniono w zapisie numerycznym, • J*dynie w po*teci po
wiązanie proj*ktow*go.



delu oparta była wyłącznie na pozytywnej opinii Jego projektan
tów i użytkowników na towat przydatności modelu w proceele wa
riantowania założeń planistycznych. Stęd w momencie podłączenia 
do OMR-u segmentu rynkowego zaistniała konieczność zweryfikować 
nie prawidłowości łęcznlka i adekwatności odwzorowań realizowa
nych przez połączony model w stosunku do danyoh empirycznych. W 
związku z tya przy udziale przedstawicieli projektantów oszaco
wana zostały peremetry struktury OMR za lata 1970-1980. a wyni
ki uzyskana w trakcie symulacji retrospektywnej połęczonego mo
delu DMR-PWR poddana zostały weryfikacji statystycznej. Potwier
dziła ona prawidłowość zastosowanego łęcznlke.

3.10. Techniczna realizacja modelu OMR-PWR

Oba modela* tzn. OMR i fWR, oprogramowane zostały w Języku 
DYNAMOIVF na B1C UNIVAC 1106. Wybór EMC UN1VAC Jako narzędzia 
przetwarzania podyktowany został względami praktycznymi. Na tej 
meszynle cyfrowej pakiet DYNAMO eksploatowany Jeat w trybie in
terakcyjnym, ze pośrednictwem terminala ekranowego, co znacznie 
przyśpieaze i ułatwia proces testowanie programów. Ten aaa pa
kiet kompilatora moZe być reallzoweny na EMC IBM/360-S/O w try
bie partlowym, a więc może być przenieelony na maszynę 3.S. typu 
RZAO. Nie Jest natomiast kompatybilny z EMC typu ICL, np. z "0- 
drę" 1300. W przypadku wybrania tej ostatniej grupy meszyn Jeko 
narzędzia przetwarzania konieczne byłoby przeprogramowanie mo
ll na język DYSMAP.

Zastosowany kompilator DYNAMO IVF umożliwia prezentację 
wyników komputerowej realizacji modelu w formie tabelarycznej 1 
graficznej, z możliwością umieszczenia na Jednym wykresie traje
ktorii badanych zmiennych z różnych przebiegów symulacyjnych, uo 
Jaat ezczególnle przydetne w trakcie dokonywania analiz porów
nawczych.

4. Symulacja wariantu bazowego mekromodelu OMR-PWR

Dana do model* OMR, symulujęcego procesy tworzenia 1 podziału 
dochodu narodowego, zostały przyjęte n« poziomie wy korzyetywa-



nym przez ekspertów Zakładu Modelowania Społoczno-Goepodarcze- 
go RCI.

Dane do modelu satelitarnego TOR, opisującego część rynkowe 
makromodelu. zostały pobrane z dostępnych publikacji GUS, przede 
wszystkim z roczników etatystycznych za okres 1970-1980 oraz z 
innych biuletynów statystyoznych. Wobec braku danych planisty
cznych dotyczących kształtowania się wartości modelowanych zja
wisk w okresie 1980-1985 przyjęto w wariancie bazowym wielkości 
planistyczne sugerowane przez ekspertów RCI albo wartości prze
ciętne za okres dziesięcioletni,

4.1. Sektor zatrudnienia dochodów ludności

Analizę kształcenia się poszczególnych makrokategorii modelu 
rozpoczniemy od sektora ludności i zatrudnienia, ponieważ wiel
kość 1 struktura zawodowa społeczeństwa wpływaJe na rozkład do
chodów osobistych, które se czynnikiem popytotwórczym oraz na 
wislkość i strukturę dochodu narodowego, generujecego podaż ryn
kowe •

W objętym symulacje okresie (1970-1985) przy równomiernie 
wzrastajeoym poziomie ludności (symbol L, rys. 12) obserwujemy 
pewne wahania w poziomie zatrudnienia ogółem(aymbol O, rys. 12).

Rys. 12. Model OMR-PWR, Trajektorie zmiennych
____ * ludność ogółem ( eymbol L) , ...... - zatrudnieni* ogółem
(symbol 0), — — «*■ - zatrudnienie w sferze produkcyjnej
p),______- zatrudniani* w sferze nieprodukcyjnej (*y*bol N),

-------- - zatrudnieni* w rolniotwi* (*y*6ol R)
M na skali oznacza E ♦ 6



W roku 1970 udział zawodowo czynnych w ludności ogółeu kształ
tował się na poziomi* 46,47% 1 wynosił 15,176 min wobec 32,658 
min ludności 1 do roku 1975 wykazywał tendencję wzrostowe do 
49,59%, czyli 17,120 min wobec 34,523 min ludności. Wzroet ten 
był pochłaniany przez sferę produkcyjny (wzroet z 8,096 min w 
roku 1970 do 9,720 min w roku 1976 z tendencjo przyrostowo odpo
wiednio 2,16, 4,56, 3,87, 3,36, 1 4,75).

W tyra samym czasie obserwujemy wyraźno tendencjo zniżkowy 
zatrudnienia w rolnictwie (z dynamiko odpowiednio -0,27, -0,21, 
-0,29, +0,52, -1,5, -0,04%)i w miarę ustabilizowano tendencjo 
(oprócz lat 1974, 1975) w kształtowaniu sio zatrudnienia w sfe
rze nieprodukcyjnej. Od roku 1977 aż do 1985 obserwujemy stało 
tendencjo zniżkowo w kształtowaniu sio udziału zatrudnionych 
w ludności ogółem, z 47,456 w roku 1977 na 45,6% w roku 1985. 
w zwiozkw ze wzrostem ludności o ok. 0,95% rocznie daje to ełabo 
tendencjo wzroatowo zatrudniania ogółem (o ok. 0,2% rocznie).

W zakresie struktury zatrudnienie obserwujemy w tym czesle 
pewno tendencjo zwyżkowa we wzroście udziału zatrudniania w afe
rze produkcyjnej w zatrudnieniu ogółem (symbol P, rys. 12\ Oest 
ono spowodowane skokowy* wzrostem liczby zatrudnionych pro
dukcyjnie w roku 1981, bo o 4,11% w stosunku do roku poprzednie
go. W latach naetopnych tempo P oscyluje wokół wartości 0,07- 
-0,2% rocznie, w sferze nieprodukcyjnej zatrudnienie me stało 
tendencjo roenęco z wyjot kiom wahnięcie w latach 1974-1975(sym
bol N, rys.12) i wzrasta z 13,45% w roku bazowym do 16,1% w ro
ku 1985.

Zatrudnienie w rolnictwie (symbol R, rye. 12) wykazuje ten
dencjo zniżkowo do roku 1982. Odział zatrudnienia w rolnictwie 
w zatrudnieniu ogółem zmniejsza sio z ok. 1,2-1,7% do 0,5% ro
cznie i wynosi w roku 1385 22,64%, czyli 3,870 min.

Na dochody ludności ogółem (symbol 0, rye. 13) składają sio 
dochody osobiste ludności, obejmujoce dochody produkcyjne (sym- 
bol P, rye. 13). dochody nieprodukcyjne (eymbol N, rys. 13) i do- 
chody»w rolnictwie (symbol fi, rys. 13), oraz tzw. pozoetałe 
dochody ludności, tJ. świadczenia apołeczne pieniężne (symbol S, 
rye. 13) 1 świadczenie społeczne w naturze (symbol T, rys. 13). 
W stosunku do zatrudnienia największe tempo wżroetu wykazują 
dochody w rolnictwie. W latach 1970-1973 obserwujemy wahnięcie



z £5,93 tys. no Jednego zatrudnionego w roku 1970 poprzez 33*810 
w 1971 na 33,2A ty*, w roku 1972 1 37.43 tys. w 1973. Oo roku 
1977 tempo wzrostu dochodów rolniczych Jest relatywnie niższe 
od tempa w2rostu dochodów ogółem, przy czy* tendencja ta m  cha
rakter gesnęcy. W latach 1974-1983 dochody rolnicze wzrosta
ję przeciętnie o 12-20% rocznie, a w latach 1984-1965 tempo to 
spada do ok. 5% rocznie. Nierównomierny wzroet tempa dochodów 
ludności rolniczej wskazuje no niestabilny politykę państwa w 
zakresie produkcji rolnej.

D o c h o d y  zatrudnionych nieprodukcyjnie (N) rosnę proporcjo
nalnie do zatrudnienia w okresie 1970-1977, później' ze stałs 
tendencji} zwyżkową oscylujęc^ w granicach od 9 do 15% w stosun
ku rocznym, przy czym wzroet ten spowodowany Jeat zwiększonym za
trudnieniem w eferze nieprodukcyjne 1 przy stosunkowo niskiej dy
namice wzrostu.dochodów na jednego i utrudnionego w tej sferze.

Dochody zatrudnionych w sferze produkcyjnej (P) wzrastaj® w 
latach 1971-1973 przeciętnie o 8,7% w stosunku rocznym. W roku
1974 następuje nagły ekok o 22% w stosunku do roku poprzedniego., 
w następnych latach - do 197B r. - obserwujemy stał? tendencję 
zniżkowy w kształtowaniu się tempa wzrostu dochodów produkcyj
nych, wynoszęcę kolejno 12, 8,9, 6,2 i 6% w stosunku rocznym. 
W roku 1980 następuje ponowny skok dochodów o 20%, w roku ko
lejnym tempo to maleje do 11%, a w latach 1982-1985 obserwu
jemy stałę tendencję zwyżkowę dochodów produkcyjnych, wynosząc* 
5, 6,7, 10,7 i 12,9% w stosunku roczny*.

Dynamika świadczeń społecznych pieniężnych (S) wynosi w pier
wszej pięciolatce ok. 8,5-13,8% w stosunku rocznym, w latach 
1976-1978 wzrasta do 15,5-17,21%, a na przełomie lat osiemdzie
siątych utrzymują się na poziomie 20%. W okresie 1982-1985 ob
serwujemy gwełtownę obniżkę tempa wzrostu świadczeń pieniężnych 
do poziomu 0,5-2% rocznie. WląZe elę to z włęczeniem wielu do
tychczasowych świadczeń pieniężnych do płac zasadniczych.

Wyraźnę tendencję zniZkowę obserwujemy równiet -w przypadku 
świadczeń społecznych w naturze (T). Dynamika tej zmiennej 
kształtuje się na poziomie 10,35-14,88% w latach 1971-1977, na
stępnie obniża się do 8,17-9,66% w latach 1978-1981,a w okresie 
1982-1985 kształtuje aię na poziomie 0,5-2% w stosunku rocznym.



Rys. 13. Model OMR-PWR. Trajektorie zmiennych
—   - dochody osobiste ludności (symbol O),--- - - - świadcze
nia społeczne pieniężne (symbol S ) ,  ««w«x* — świadczenia społe
czne w naturze (symbol T), .... - dochody produkcyjna (symbol
P), -------- dochody nieprodukcyjne (eymbol N), - dochody

rolnicze (symbol R)
B na skali oznacza E ♦ 9, a R» E ♦ 12

4.2. Sektor dochodu narodowego

Ssktor dochodu narodowego opisany Jest w modelu przy pomocy 
następujących zmiennych» dochód wytworzony w sferze produk
cyjnej (zmienna ONW) i w rolnictwie (ONWR), dochód narodowy 
wytworzony (ONWN) 1 podzielony (DNP) oraz fundusz spożycia (FS)
i fundusz akumulacji (FA) - por. rys. 14.

Dynamika dochodu wytworzonego w sferze produkcyjnej oscyluje 
w rozpetrywanym określ* w przedziale 1,43-34,956 w stosunku rocz
nym w cenach bieżęcych. I tak w latach 1971-1972 utrzymuje się 
na poziomie 12,2-13,55%. a w roku 1973 spada do 9,64%. W roku 
następnym obserwujemy skokowy wżrosr do 24,98%, później spadek 
do 6,12%, a w roku kolejnym wzrost do 16,79%. W latach 1977- 
-1978 utrzymuje się na poziomie 8,5-8,9%, a w latach 1979-1985 
(oprócz roku 1981) obserwujemy stałe tendencję wzrostowę z 1,43
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Rva. 14. Modol OMR PWR. Trajektoria zmiennych

1/

do 3.88% rocznie. Na taki przebieg krzywej DNW wpływają, kształ
towanie aię zmiennej. techniczne uzbrojenie pracy TUZBR i wy*
dajność pracy WYO (rya. 15-).

Deszcze większe oscylacje wykazuje dochód wytworzony w roi* 
nictwie Cd n w r ). W latach 1971-1979 dynamika wzroetu tej zmien
nej wynosi kolejno ♦21.54. *14.9, +9,76, -0,86. *0,54. 424,03, 
♦11.69. 412,69 i ♦1.43*. w latach 1980-1981 utrzymuje elf na 
poziomie 5%. a w latach następnych na poziomie 1,9% w etosunku

Dochód narodowy wytworzony (symbol D, rys. 14) wykazuje w 
latach 1971-1972 wzrost o 13,7-14%, w roku 1973 obniżkę temp* 
do 9,66%, w roku następnym skok do 20,47%, później spadek do 
5.33% 1 w roku 1976 kolejny skok o 17.78%.

W latf.ch 1977*1978 dynaaika DNW utrzymuje się ne poziomi* 
8.99-9,49%* w latach 1979-1980 spada do 1,42-2,17%, a w lotach 
następnych wykazuj* stał* tendencję zwytkowę w granicach 1,55- 
-3,58% w stosunku rooznym. Niska dynamika zai*nnej d n w w  la
tach osisadzissiętych przy wzroście csn o ok. 8-12% roczni* 
wskazuje na ujsmnę stopę wzrostu tej zmiennej, co odbije *1-9

rocznym.
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Rys. 15. Model OMR-PWR. Trajektorie zmiennych
---- - - techniczna uzbrojenia pracy (ayabol U), m m m m  - wydajność pracy (ayabol W), ........ - teapo wzrostu technicznego u-
zbrojenla pracy (ayabol Z), ------ - tempo wzrostu wydajności

pracy (ayabol Y)
. T na ekall oznacza E + 3

nlekorzyatnie zarówno w sytuacji na rynku wewnętrznya, jak 1 w 
obrotach zagranicznych.

Tendencja w dynamice dochodu narodowego podzielonego (aya
bol P, rya. 14) aę zbliżona do tych, jakie wyatępuję w dochodzie 
wytworzonym, przy czya na ekutek stałej nadwyżki iaportu nad 
aksportea wartości bezwzględne ONP sq wyższe od wartości ONWN. 
Rozwarcia poaiędzy obu zaiannyal jeat najwlękaze w latach
1975 1 1980. kiedy dochodzi do 7,7%.

Fundusz spożycia (ayabol S, rys. 14), tworzony jako auaa 
•pożycia z dochodów osobistych, spożycia pozostałego oraz rezer
wy na epożycie, wykazuje atałę tendencję zwyżkowę o zalanlajęcya 
się kęcie wzrostu. Udział tego funduszu w dochodzie narodowy* 
(ayabol S, rya. 16) wykazuje w latach 1970-1974 tendencję ma- 
lejęcę z 0,749 do 0,648, w latach 1975-1983 obaerwujaay odwró
cenie tendencji na zwyżkowę, o współczynniku 0,655 do 0,943, a 
w latach 1984-1985 ponownę obniżkę do poziomu 0,925.

Fundusz akumulacji (symbol A, rys. 14) wykazuje w rozpatry
wanym określa wyraźne oscylacja, tj. roanęcę w latach 1971-1976*



Rys. 16* Model DMR-PWR. Trajektorie zmiennych
_l___ dochód narodowy podzielony (symbol D ) , -----udział
funduszu spożycia w DNP (symbol S), .... . - udział funduszu a-

kumulacji w DNP (symbol A)
R na skali oznacza £ t 12

malejęcę w latach 1977-1984 i w roku 1985 ponownę zwyżkę. U- 
dzlał tego'funduszu w dochodzie narodowym podzielonym (symbol A, 
rys. 16) waha się od 0,2503 w roku 1970 do 0,35 w latach 1973- 
-1976, następnie spada do 0,056 w roku 1983 i dalej nieco wzra
sta .

Takie dysproporcje w ostatecznym podziale dochodu narodowego 
aę rezultatem błędnej polityki gospodarczej, prowadzęcej do nad
miernego wysiłku lnweatycyjnego w połowie lat siedemdziesiątych, 
przy równoczesnym nieomal rozbudzeniu aspiracji konsumpcyjnych 
społeczeństwa. Ogólne załamanie gospodarcza występujące w la
tach 1980- 1 9 8 1, przy konieczności utrzymania ze względów społe
cznych dosyć wysokiego funduszu spożycia, doprowadza do ostrych 
cięć w poziomi* i atrukturz* funduszu akumulacji, eo odbija alę 
ni*kor*y*tni* n* politye* inw**tycyjn*j p*A*twa.



4.3. Sektor Inwaatycjl 1 majątku produkcyjn«go

Inwestycje ogółem (symbol 0, rys. 17) wykazują ostry spadek 
w latach 1979-1983 1 ponowny, stopniowy wzroat w latach 1984-
- 1985. Oynamika wzrostu inwestycji ogółem utrzymują aię w 
latach 1971-1974 odpowiednio na poziomie 8,11, 37,23, 26,18 i 
14,IX w stosunku rocznym, następnie do roku 1981 wykazuje stał*, 
astrę tendencję zniżkową, wynoszącą odpowiednio ♦19,93, ♦16,39, 
♦7,04, ♦2,43, -4,03, -14,85, -32,49, W latach 1982-1985 obser
wujemy odwrócenie tendencji na rosnącą o przeciętnym kącie wzro
stu wynoszącym 3,6-12,74% w stosunku rocznym.

Rys, 17. Model OMR-PWR, Trajektorie zailsnnych
— —  - fundusz akumulacji (symbol A), .....  - inwestycje ogó-
łam (symbol 0), x«*o«* - lnvestycje netto na órodki trwała (sym
bol N), ---- - - inwestycje produkcyjne (symbol P), - in
westycje w rolnictwie (aymbol R), - majątek produkcyjny

(symbol M)
R na skali oznacza E ♦ 12, a B i  E ♦ 9

Podobną* oacylacyjną tendencję wykazują inwestycje w sferze 
produkcyjnej (symbol P, rys. 17) 1 inwestycje w rolnictwie (sym
bol R, rya. 17).

Majątek produkcyjny (symbol M, rya. 17), będący opóźnioną 
funkcją inwestycji produkcyjnych, wykazuje stałą tendencją zwyt-



kowę o zmianlajęcym się kęcle wzroetu. Krzywa M zbliżona Jest 
do krzywaj logistycznej o punkcie przegięcia w roku 1960. Po
dobny charakter ma wykres technicznego uzbrojenia pr«cy (sym
bol U. rya. 15), przy czym kęt wzroetu krzywej U Jeat niższy od 
kąta wzroetu krzywej M. Cięgły wzroet majątku produkcyjnego 0- 
raz technicznego uzbrojenia pracy jako Jego pochodnej przy ob
serwowanym załamaniu alę polityki inwestycyjnej w latach osiem
dziesiątych wytłumaczyć można stałym wzroetem cen na składniki 
majętku trwałego,

Wydajność pracy (symbol w, ry». 15) wykazuje w latach 1971- 
-1979 etoł<j tendencję zwyźkowę o zmieniającym eię kijcie wzroetu. 
W roku 1980-1981 następuje wyraźna obniżka poziomu wydajności 
pracy, a w latach kolejnych stopniowy wzroet o kęcle ok, 7,1- 
-13,12a w atoaunku rocznym, Oscylacje kęta wzrostu możemy prze
śledzić na podstawie krzywej tempa wzrostu wydajności pracy 
(symbol T, rys. 15). Tompo to waha się od +23,4% w roku 1973 do 
-6,456 w roku 1980. Oscylacje te sieję podłoże epołeczna. W pier
wszej połowie lat eledemdzleslętych hasła budowy drugiej Polski 
spowodowały wyraźny wzroet wydajności, a pod koniec dziesięcio
latki rozgoryczenie społeczne spowodowane kryzysem ujawniło 
się m. in. w oetrym spadku zalnteraowanla pracę.

4.4. Sektor handlu zagranicznego

Sektor hendlu zagranicznego potraktowany został w modelu w 
epoeób bardzo uproszczony. Przy założonej importochłonnośol do
chodu narodowego oraz założony* saldzie handlu zagranicznego »• 
bllczamy wielkość eksportu. Saldo handlu zagranicznego przyję» 
te w modelu (symbol S, rya. 18), wykazujęce oscylacje o punktach 
maksymalnych w latach 1974 l 1980 1 minimalnych w lotach 1970,
1979 i 1985, ni* w pełni odzwl*rciedl« tendencje, jaki* zaryso
wały slf na przełomie lat oslemdziesiętych, W zwlęzku z ty* p*~ 
wn* wętpliwości oo do stopnia wiarygodności budzę tendencjo m 
kształtowaniu *lę zarówno udziału okaporru w dochodzi* narodo
wym podzielonym (symbol E, rys. 18), jak 1 udziału importu (aym- 
bol I, rys. 18) w okresie planistyczny* 1981-1985.
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Rys. 18. Model OMR-PWR. Trajektoria zmiennych
■w** - saldo handlu zagranicznego (symbol S), ......... - udział
importu w dochodzie narodowym (symbol I), -----  - udział eks

portu w dochodzie narodowym (symbol E)
B na ekali oznacza E ♦ 9

4.5. Sektor tworzenia i rozdysponowania funduszu nabywczego

Fundusz nabywczy ludności Opisany Jest w modelu przy pomo
cy równania poziomu, w zwlęzku z czym Jego wielkość jeet w 
danym roku zależna od wielkości z roku poprzedniego, skorygowa
nej o różnicę przychodów 1 rozchodów ludności. Wysoki kęt wzro
stu, Jaki obserwujemy w kształtowaniu się krzywej funduszu na
bywczego (symbol F, rys. 19), spowodowany jest pogłębiającym się 
rozwarciem kęta napływu (aymbol N, rys. 20) i odpływu (symbol O, 
rys. 20) środków pieniężnych ludności. Z kolei razultatem roz
wierania się kęta wzrostu funduszu nabywczego i podaży dóbr i 
usług (.rye. 19) Jest wzrost nawisu inflacyjnego 1 tzw, oszczę
dności wymuszonych (,symbol O, rys. 19),

Komponentami napływu środków pieniężnych sę wynagrodzenia w 
gospodarce uspołecznionej (symbol W, rys. 21), obejmujęce wyna
grodzenia w sferze'produkcyjnej (symbol P, rys. 22) i w sferze 
nieprodukcyjnej (symbol N, rys. 22) oraz wynagrodzenia zatrud
nionych w gospodarce nia uspołecznionej (symbol W, rya. 23), do
chody rolnicze (symbol R , rys. 24), dochody prywatnych właści
cieli i zawodów wolnych (symbol W, rya. 23), dochody uboczne 
(symbol U, rya, 23) oraz kredyty (sym|pl K, rys. 21).



Ryt. 20. Model OMR-PWR, Trajektorie zmiennyoh
----- - napływ środków pieniężnych (symbol N), •
środków pieniężnych (eymbol 0), ------  - pozio*

(eymbol P-) 
ił aa ekeli oznaczę £ + i2

..... - odpływ 
nierównowagi

Rys. 19. Model OMR-PWR. Trajektorie zmiennych
- fundusz nabywczy (symbol F ) , ------- podaż dóbr i usług
(symbol 0), ---- oszczędności wymuszona ^symbol 0)

R na skali oznecza E ♦ 12
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Ry®. 22. Model OMR-PWR. Trajektoria zaiennych
— — —  - wynagrodzenia ogółem (symbol O ) , -------- wynagrodzenia
w sferz® produkcyjnej (symbol P ), ...... - wynagrodzenia w • fa

rze nieprodukcyjnej (®y«bol N)
R na ®k®JU oznacza £ ♦•12

2 0 0 . 0 0 B  
2.00R

Ry®. 21. Model OMR-PWR. Trajektorie zaiannych
spożycie naturalne (symbol N), ... - wynagrodzenia w

gospodarce uspołecznionej ( ®ymbol W)
R na akall oznacza £ ♦ 13, a Bi E ♦ 9

. 0 0 3  .00R 
1970
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Rye. 24. Model OMR-PWR. Trajektorie zmiennych
.....- dochody z produkcji rolniczej (eyabol R), ---- — - - uełu
gi niematerialne (eyabol N ) ,------ ueługi aeterialne (eyabol m ;

O na ekeli oznacza E ♦ 9
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Rya. 23. Model OMR-PWR. Trajektorie zaiennych
-  wynagrodzenia w goepodarce nie uapołecznionej (eymbol W \
- dochody z działalności ubocznej f eyabol U), xxxx*« - kre

dyty (eyabol K)
8 na akali oznacza E ♦ 9



Rys. 25. Model OMR-PWR. Trajektorie zmiennych
- podatki (eyrabol P), — --- - dochody prywatnych właści

cieli i zawodów wolnych (symbol W) 
a na skali oznacza E ♦ 9

Największy stabilność wśród wymienionych grup dochodowych 
wykazują zmienna wynagrodzenia zatrudnionych w gospodarce nie u- 
społecznlonej (WYPR), której udział w dochodach ogółem (aynbol f» 
rys. 26) utrzymuje się na poziomie ok. 0,125. Wyraźnie maleje 
natomiast udział wynagrodzeń prywatnych właścicieli w docho
dach ogółem (symbol W, rys. 26). Oscylacyjny charakter wykazu
je udział dochodów rolniczych w dochodach ogółem (symbol R, rys.
26). przy czym w roku 1980 obserwujemy wyraźny, skokowy wzroat 
tsj zmiennej, a w latach następnych stabilizację jej wartości 
na poziomie 0,19. Znlżkowę tendencję przy pewnej stabilizacji 
zjawiska po roku 1980 wykazuje udział kredytów (symbol K, rys.
27) i udział dochodów ubocznych (symbol U, rya. 27) w dochodach 
ogółem.

Elementy rozchodowe funduszu nabywczego obejmuję i usługi 
niematerialne (symbol N, rys. 24), podatki (symbol P, rys. 29), 
oszczędności (symbol 0, rys. 28), spożycie naturalne, nakłady na 
indywidualna budownictwo mieazkaniowe, spłatę kredytów oraz pu- 
pyt konsumpcyjny.

Struktura popytu konsumpcyjnego przedstawiona jeat na rya.



Rys. 26. Model OMR-PWR. Trajektorie zmiennych
..... • udział wynagrodzeń w gospodarce uspołecznionej w docho
dach osobistych ludności ( synbol U), ******* - udział wynagrodzeń 
zatrudnionych w gospodarce nie uspołecznionej (symbol P). ~~~~~
- udział dochodów rolniczych (symbol R).-------udział dochodów
właścicieli prywatnych i zawodów wolnych (symbol W ). u-
dział Bpożycla naturalnego w dochodach osobistych ludności (sym

bol S)
A na skali oznacza E - 3

29, gdzie symbolami 1, 2, 3 i 4 oznaczono kolejno popyt n« ar
tykuły żywnościowe, napoje alkoholowe. artykuły nisżywnościo- 
we 1 niekonsurapcyjne. Największy stabilnością charakteryzuje 
się popyt na alkohole, którego udzieł w popycie ogółem 
(symbol A, rys. 30) utrzymuje się na poziomie 11-15%. Wy
raźnie oscylacyjny charakter wykazuje udział popytu na ży
wność w popycie ogółem (symbol Z, rys. 30 ) orsz udział popytu 
n« artykuły niekonsumpcyjns w popycis ogółem (symbol N, rys. 30). 
Relatywnie stabilny charakter przy skokowej obniżce w roku 1980 

udział artykułów nisżywnościowych w popycis (symbol X, rys. 
30). Szybkie wyczsrpsnis się możliwości nabycia dóbr z tej 
grupy w rokw 1980 spowodowało realizację popytu drogę nieformal
ny (poza ewidencjonowanym obrotem) orsz przerzuceni* Jego częś
ci na sferę usług (rys* 24).



Rya. 27. Model OMR-PWR. Trajektoria zmiennych
_______ udział dochodów z działalności ubocznej w dochodach oso
bistych (symbol U). ......- udział kredytów w dochodach oaobl-
atych (symbol K). - - - - - -  udział podatków w dochodach osobi

stych (symbol P)
A na skali oznacza E - 3

Rys. 28. Modsl OMR-PW*. Trajektorie zmiennych
...» oszczędności ogółem (symbol O), —---- - oszczędności wy*

* muszona (symbol W)
R no skali oznacza E ♦ 12

2%00R 3.OOR

10. iO.OOA



Rys. 29. Model OMR-PWR. Trajektoria zmiennych
..... . dostawy żywności (symbol Z), — — -— - dostawy napojów
alkoholowych (symbol A ) , -------- dostawy towarów nieżywnościo-
wvch (symbol I)» xx**»« - dostawy towarów niakonaumpcyjnych (sym
bol N), ---- “ popy* na żywność i artykuły żywnościowa (sym
bol i), •-w"*' - POPY* napokoje alkoholowe (.eymbol 2), * *-x k. - 
popyt na towary niażywnościowe (symbol 3). -- popy* nB to

wary niekonsumpcyjne (eymbol 4)
R na skali oznacza E ♦ 12. a Bi E ♦ 9

4.6. Sektor tworzenia 1 rozdyeponowania towarów 1 usług

Ujawniony popyt konsumpcyjny konfrontoweny Jaat na rynku z 
podaże dóbr i ueług. Źródłami podaży a« doetawy krajowe (eyabol 
0, rya. 31> i import (.symbol 1, rya. 31) oraz produkcja sektora 
nie uapołecznloneflo ( aymbol Ki. rya. 31). Strukturę doataw żyw
ności przedstawiaj* rya. 32 i 33. I tak udział żywności w 
dostawach krajowych (aymbol Z, rya. 34) ma charakter oacylacyj- 
ny o trendzie malajfcym. natomiaat w doatawach z importu (aym- 
bol Z. rya. 33)- o trendzie rosnącym. Stoaunkowo stabilny jaat 
udział artykułów nieżywnościowych w doatawach krajowych (aym
bol I, rys. -34). Ta same zmienna w doatawach z importu v.*ym- 
bol Z. rya. 33) wykazuje tendencję nelaJfC*.



1985

1980

1 9 7 0
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Rys. 30. Model OMR-PWR. Trajektorie zmiennych
. —  - udział towarów konsumpcyjnych w popycis ogółem (symbol
K ) .  x—x - * - -  udział Żywności w popycie (symbol 2 ) ,  — — ------- u -
dzlsł napojów alkoholowych (symbol A), **xxx - udział towarów 
nieZywnośclowych (symbol I), ......... udział towarów niekonsump-

cyjnych w popycie ogółem (eymbol W)

Wielkość podaty korygowana o zapasy na poszczególnych szcze
blach zbytu (ze struktury j»k ne rys. 35) tworzy tzw. dostawy 
rynkowe. Struktura dostaw rynkowych przsdstawlona Jest ns rys* 
20. Zaprezentowano ns nim dodatkowo struktury popytu, co umoZll- 
wis porównanie kyta wzrostu pomlydzy zjawiskami popytowymi 1 po- 
daZowyml. W wyniku konfrontacji rynkowsj uzyskujemy wielkość 
sprzedsZy (symbol S, rya. 36) orsz, w zwlyzku z niezbilansowa- 
nlem rynku, poziom nierównowagi (symbol P, rys. 36). . Struktury 
poziomu nierównowagi w rozważanych grupach towarowych przedsta
wia rys. 37. Nie zrealizowany popyt konsumpcyjny tworzy tzw. 
oszczędności wymuszone (symbol W, rys. 28) o etrukturzs Jak na 
rys. 38. Oszczydności ts podwyższajy poziom oszczędności ogółem 
(symbol 0. rys. 28), zwlykszajyc jednocześnie wielkość funduszu 
nabywczego ludności.



1 9 8 0
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Rys• 33. Model OMR-PWR. Trajektorie zmiennych
--------- udział żywności w dostawach z importu (symbol Z)
....... - udział napojów alkoholowych w dostawach z Importu
(symbol X); *xmo<xv<xa- udział artykułów nieżywnościowych (eym*. 
boi A ) ; --- ----- udział artykułów nlekonsumpcyjnych(symbol N )

Rys• 34. Model OMR-PWR. Trajektorie zmiennych
------- - udział artykułów Żywnościowych w dostawach krajowych
(symbol Z) *w«»(w<x - udział alkoholi w dostawach krajowych(aym- 
bol I) ........ - udział artykułów nletywnościowych w dostawach
krajowych (symbol A) - udział artykułów niekonaumpcyj-

nych w dostawach krajowych (symbol N)



3 . 0 0 R  
3 0 0 . 00 B

4.00R— —  
* 0 0 . 0 0 8  J ™

Rye. 31. Model OMR-PWR. Trajektorie zmiennych
-- — - doatawy z produkcji krajowej (eymbol O) ---------  - do*
etswy z importu leymbol 1) «xxxxx* . produkcje sektora nie uspo

łecznionego (aymbol N)
R ns aksli oznacza E > 12, a Bt E « 9

4 . 0 0 R
400.008:--

1 9 8 0

Rys. 32. Model OMK-DWR. Trajektorie zmiennych
---- -- dochody osobists ludności (symbol O)....... świadcze-
nia społeczne pieniężne (symbol S ) , ----- *-------- świadczenie epołą

czne w h it  tirze  (symbol T>
# R na skali oznacza £ ♦ 12, a Bj £ * 9



Rya. 36, Model OMR-PWR. Trajektorie zmiennych
........ sprzedaż(symbol S), — -—  - zapasy (aymbol Z ),■•..

-poziom nierówności (symbol P)
R na akali oznacza E * 12, a Bi E ♦ 9

Rye. 35. Model DMR»PWR. Trajektorie zmiennych
— — :---- udział artykułów żywnościowych m zapasach ogółom (svo*
boi Z)f •»*« - udział napojów alkoholowych w zapasach ogółem
(aymbol A), ------udział artykułów nieiywnoóclowych w zapasach
ogółem (aymbol N), — udział artykułów nlokonaumpcyjnych 

w zapasach ogółem (aymbol I)

1 .0 0 R  
4 0 0 .00B

1980

1 .50R  
6 0 0 .0 0 B

2 .0 0 R
8 0 0 .0 0 8

1980



Rya. 37. Model OMR-PWR. Trajektoria zmiennej "poziom nierówno
wagi" w następujących grupach towarowych i

...... - Żywność i artykuły żywnościowa (aynbol Z), —--- ---- -
napoją alkoholowa (aymbol A), xx*w«* - artykuły nieżywnościowe
(symbol I). --------- artykuły niekoneumpcyjne (aymbol N),

• poziom nierównowagi ogółem (symbol P)
R na skali oznacza E ♦ 12, a Bj E ♦ 9

2 .OOR •••*•••
400.008 «»»»»

1985

Rya. 38. Model OMR-PWR. Struktura oszczędności wysuszonych wy
nikających z niezbilaneowania w naetępujęcych grupach towaro

wych*
KXXXXXXXXXX •  żywność (symbol Z ) ,  — — — .  - napoje alkoholowa (sym
bol A), --- - - artykuły nieżywnościowe (symbol X)»
artykuły niskonsumpcyJns (symbol N), ....... - oszcz<

S 7 n n a  ( • w a h n l  W )
______ -oszczędności wyno

szono ogółom (symbol Mf)
R na skali oznacza E ♦ 12* s Bt

1980 ] 

*

1985 *

2 . OOR ,_____
600.00B i : - -

X X XXM

1 . 5 0  R 
4 0 0 , OOB



4.7. Uwagi

Zaprezentowana analiza ma charakter fotograficzny. Dej celem 
jeat przedstawienie tendencji w kształtowaniu się poszczególnych 
makrokategorii w modelu przyjętym za podstawowy dla procesu sy
mulacji. Model DMR-PWR, etanowięcy przedmiot rozważań, Jest roz
wiązaniem pilotażowym. Oego komputerowa realizacja pokazuje 
możliwości, jakie w zakresie tzw. "ostrzegania strategicznego" 
na szczeblu centralnego planisty może dać zastosowanie odpowied
nio dobranych metod symulacyjnych. Stanowi zatem Jedynie propo
zycję konkretnego rozwięzanla postawionego problemu, nie preten
dując do miana rozwięzenia zupełnego. Wynika to przede wszyst
kim z charakteru 1 wiarygodności danych, na których model został 
oparty. Dane za okresy historyczne pobrane były z powsze
chnie dostępnych publikatorów statystycznych, które w światłe 
ostatnich krytycznych wypowiedzi pozostawiaję dużo do życzenia 
pod względem swojej wiarygodności. O wiele gorzej przedstawiał 
się problem poboru danych o charakterze planistycznym. Z*
względu na lakoniczny charakter komunikatów w sprawie założeń na
rodowego planu społeczno-gospodarczego na okres 1981-1985 oraz 
poufność danych liczbowych w tym zakresie autorka modelu byłe 
zmuszona do opierania się w wielu przypadkach na danych o du
ży* stopniu arbitralności w stosunku do rzeczywistości gospodar
czej (np. liczonych jako przeciętne stopy wzrostu z szeregów 
czesowych) elbo do korzystenia z danych czysto apekulaoyj- 
nych, wynikających z kolejnych oświadczeń rzędu na temat per
spektyw kształtowania, się poszczególnych nakrolcategorli gospo
darczych. Przy ustalaniu liczbowych charakteryetyk niektórych 
zalennych w okresach planistycznych korzystano równie* z o* 
pinii ekspertów Rzędowego Centrum Informatycznego Systemu Ple* 
nowania Centrelnego CENPŁAN w Warszawie.

Proces projektowania modelu symulacyjnego oparty zoetał 
wprawdzie na wnioskach z wszechstronnej analizy interakcji po- 
pytowo-podaZowej» ale do modelu cyfrowego weszły tylko te zmien
no, które mogły być bezpośrednio akwantyfikowane. Wyłęczono na
tomiast zmianne o charakterze Jakościowym* których pomiar jeat" 
trudny albo niemożliwy1.. Postępowanie taki© zwnisjezy^o' liiwtbo 
możliwych powi«*«ń asrukeunsinych.



Wprawdzie wyniki symulacji modelu OMR-PWR wyraźnie wskazuj ą 
na ©ymptomy gwałtownego kryzysu gospodarczego na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (np. rys. 1 4 , 16, 1 9 , 20,
28), jednakże w trakcie projektowania modelu nie możne było prze
widzieć, jak drastyczny będzie spadek wydajności pracy i czasu 
pracy w latach 1980-1981. W modelu nie uwzględniono również sy- 
tuocji w handlu zagranicznym jaka powstanie w zwiyzku z nało
żeniem embarga na handel z Polskę przez niektóre kraje zacho
dnie. Brak w nim również pewnych mechanizmów stabilizujących 
sytuację rynkowy, które pojawiły się na skutek masowego zakła
dania firm polonijnych produkujących na potrzeby rynku orez do
datkowego napływu artykułów konsumpcyjnych jako darów indywi
dualnych lub w ramach zorganizowanej pomocy charytatywnej.

Reaeumujęci prezentowany model etanowi propozycję rozwią
zania problemu dotyczycego badania wzajemnych uwarunkowań i in
terpretacji zachodzycych pomiędzy planem, reprezentowanym przsz 
sfary tworzenia i podziału dochodu narodowego, e rynkiem na 
szczeblu makroekonomicznym. Nie Jest natomiast gotowym rozwiy- 
zaniem tego problemu.

5. Eksperymenty symulacyjne 
z wykorzystaniem makromodslu OMR-PWR

Systemy ekonomiczne należy do grupy systemów szczególnie zło» 
żonych, o nieliniowych, hierarchicznych, pytlowych powlyzaniach. 
Nawet dobra znajomość mechanizmów rzydzycych poszczególnymi pro
cesami zachodzycymi w da/iym systemie ekonomicznym nie wystarcza, 
aby przewidzieć, jak zachowa aiy ten system w warunkach odble- 
gajycych od normy, np. przy wprowadzeniu nowej polityki deoyzyj- 
nej, przy zmodyf1kowanej strukturze czy zmienionych wsrunkach 
otoczenia. Narzędziem pomocnym w prowadzeniu eksperymentów na 
modelowym odwzorowaniu badanego systemu Jest symulacja kompute
rowa. Techniks ta służy do testowania reakcji modelowego systemu 
na zadawane bodźca.

Symulacja komputerowa wykorzystywane została do badania ryn
kowych implikacji decyzji strategicznych podejmowanych w sferze 
tworzenia i podziału dochodu narodowego* • opisanych w mekromo-
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delu DMR-PWR . Ocena zasadności modelu prowadzona w oparciu
o materiały statystyczne oraz opinie ekspertów z Rządowego Cen* 
trum Informatycznego Systemu Planowania Centralnego CENPLAN wy
kazała, że tendencje o charakterze retrospektywnym generowane 
przez model były zbieżno z tymi, która obserwowano w systemie 
rzeczywistym, co potwierdziło przydatność modelu do prowadzenia 
eksperymentów symulacyjnych. Większość eksperymentów skoncen
trowana została wokół problemu zmniejszenia poziomu nierównowagi 
rynkowsj, Jaka zarysowała się w systemie przy założonych propor
cjach tworzenia i podziału dochodu narodowego. Ponieważ krzywa

49nierównowagi w latach 1981-1985 wykazywała wzrost wykładniczy, 
celem manipulacji na modelu nie było całkowite zniesienie luki 
inflacyjnej, ale takie jej obniżanie, które złagodziłoby dys
proporcje pomiędzy funduszem nabywczym a możliwościami Jego rea
lizacji. Chodziło więc o działania doraźne, dające szybkie efek
ty. Zmniejszenie poziomu nierównowagi związane zostało z wpro- 
wadzeniem następujących środków zaradczych i

- "zdjęcie*tzw. "gorącego pieniądza" z rynkuj
- interwencyjne dostawy rynkowe:
- zapobieganie nadmlarnoj kreacji popytu przez niektóre gru

py zawodowe.

5.1. “Zdjęcie* tzw. "gorącego pieniądza" z rynku •

W modelu OMR-PWR przyjęliśmy założenie, że komponent** fun- 
duazu nabywczego Jest każdorazowo, tj. w każdym, kroku oblicze
niowym, część oszczędności. Analiza wyników symulacji wariantu 
bazowego doprowadziła nas do stwierdzenia, ż® przy przyjętych 
założeniach dotyczących tempa wzrostu poszczególnych grup przy
chodów i wydatków ludności oraz zaopatrzenia rynku gwałtownie

47 Model opracowany został w latach 1979-1980 w ramach- pro
blemu węzłowego 13.2. "Informatyczny syatem aterowanla procesami 
rynkowymi ISSR".

48 Ocena zasadności modelu, na którą składają się weryfika
cja i walidacje modelu, przeprowadzona zostsła na podstawia 
wyników komputerowej realizacji tzw.- wariantu bazowego symulacji
- zob. pkt 4 niniejszego opracowania.

49 Zob. rys. 20.



wzrastać będzie luka inflacyjna 1 luka towarowa, a co za tym i- 
dzie - i poziom oszczędności wymuszonych. Tompo wzroetu oszczę
dności wymuszonych przewyższa znacznie tempo wzroatu luki towa
rowej ze względu na oczywisto eprzęZenia zwrotne dodatnie (rys. 
39). Zjawisko takie Jest niebezpieczne zarówno z gospodarczego. 
Jak i za społecznego punktu widzenia.

wymuszone

Rys. 39. Kreacja oszczędności wymuszonych

w prezentowanej grupie ekeperymetów symulacyjnych podjęliśmy 
próbę takiej restrukturalizacji modelu, która doprowadziłaby do 
obniZenia poziomu oszczędności wymuszonych.

W calach eksperymentalnych wprowadzamy kategorię oszczęd
ności celowych o długim horyzoncie czasowym, np. na samochód, 
dommk jednorodzinny, mlmszkanlm własnościowa Itp.

W proponowanym eksperymencie zakładamy, -ta oszczędności ce
lowe podejmowane będę nia w momencie tworzenia funduszu nabyw
czego, lecz tzw. oszczędności wymuszonych. Utworzone oszczędno
ści celowe będę każdorazowo pomniejszały wartość oszczędności o« 
gółam, a co za tym idzie - i poziom funduazu nabywozepo. Propo
nowane rozwlęzanle przedstawiamy na rya. 40. W ton sposób pętla



sprzężenia zwrotnego dodatniego zmieniła awój charakter na 
ujemny.

Pewne trudności może nastręczać wybór funkcyjnej postaci o- 
szczędności celowych. Biorąc pod uwagę olbrzymi* liczbę możli
wości w tym zakresie i przy dodatkowym założeniu. Ze mechanizm 
niwelacji odchyleń rozpoczyna ewoja działanie w roku 1981. zde
cydowaliśmy elę na następujęcs typy funkcji oszczędności celo* 
wych,

- celem funkcji jeet osiągnięcie zerowego poziomi-oszczędno
ści wymuszonych w okresie pięcioletnia, w zwięzku x czya postać 
funkcyjna oszczędności wymuszonych będcie przedstawiona przy po
mocy równania przepływu dla sprzęZanis zwrotnego ujemnego pier
wszego rzędu z zerowym calami

- od roku 1981 aZ do końca pięciolatki "zdejmujemy" p  rynku 
corocznie 23 albo 50Q» powstałych w danym okrasie oszczędności wy
muszonych :



- w roku 1981 działamy uderzeniowo, *zdoJmuJ<łc" całość o- 
ezczędności wymuszonych powstałych w tym roku, a w latach nastę
pnych takę Ich wielkość, jaka pozwoli na utrzymania oszczędnoś
ci wymuszonych na poziomie nie większym niż 1095 dochodów ludno
ści ogółem;

- stosujęc Makroinstrukcję średnich ruchomych, co roku'zdej
mujemy* wielkość oszczędności odpowiadajęcę średniej wykładni
czej za okres ostatnich dwóch lat.

W czasie eksperymentów symulacyjnych obserwować będziemy 
kształtowanie się następujących zmiennych:

- OSZW - poziom oszczędności wymuszonych;
- OCDAT - poziom oszczędności celowych}
- OSZ IW - pozostała część oszczędności wymuszonych, nie zre

alizowana w postaci oszczędności celowych;
- PP - poziom nierównowagi.

Rys. 41. Model OMR-PWR. Pakiet symulacyjny dotyczęcy “zdjęcia* 
tzw. "gorącego pleniędza" z rynku; analiza porównawcza zmiennej

"poziom nierównowagi"
-------- wariant bazowy, .....- wariant A, ---- - • wariantC, ...---- wariant O, xx*xx - wariant E * - wariant O

R na skali oznacza E ♦ 12
• • 1 ■■ ’ • , •' ’ ‘‘ •

Wpływ przyjętych rozwlęzaó na wartości zmiennej "poziom nie
równowagi" przedstawia rys. 41. Wyraz "baza" w nagłówku ozna
cza wariant bazowy symulacji, a litery A, C, O, E i O - kolejne 
eksperymenty symulacyjne.



W pierwszym eksperymencie (wariant A) zakładany, Ze poziom 
oszczędności wymuszonych ma być w każdym okresie obniżony w taki 
sposób, aby całość oszczędności wymuszonych zniknęła w cięgu 
pięciu lat, jeżeli oszczędności te nie zostanę tymczasem pod
wyższone.' Przyjęte rozwięzanie jest zbliżone od strony techni
cznej do konstrukcji pętli sprzężenia zwrotnego ujemnego pier
wszego rzędu z zerowym celem. Różnica polega na tym, że w od
różnieniu od przypadku klasycznego mamy w eksperymencie do czy
nienia z permanentnym podwyższeniem poziomu oszczędności wymu- 
azonych, będęcym skutkiem niezbilsnsowania rynku, co uniemożli
wia uzyskanie zerowego celu końcowego.

Wprowadzenie w latach 1901-1985 oszczędności celowych w spo
sób proponowany w wariancie A obniża poziom oszczędności wymu
szonych odpowiednio o 97, 48, 36, 37 i 42,435 w stosunku do roz
wiązania bazowego, przez co poziom niezbilansowania rynku zmrźej- 
aza się odpowiednio o 81, 37,5, 33,8 i 37,6%.

W kolejnych dwóch eksperymentach (warianty C l D) zakła
damy, że oszczędności celowe będę kształtowane w sposób propor
cjonalny do wielkości poziomu oszczędności wymuszonych w danym 
określa. Z tak w wariancie C na oszczędności celowe przezna
czamy każdorazowo 25% zaistniałych rozbieżności popytowo-podaźo- 
wych, a w wariancie 0 odpowiednio 50%. Rozwięzanie takie pro
wadzi w wariancie C do obniżenia poziomu oszczędności wymuszo
nych o 18,6,6,5, 14,3, 16 i 17,9% w stosunku do wariantu bazo
wego, natomiast poziom niezbilansowania rynku zmniejsza się od
powiednio o 9,8, 5,3, 12,5, 14,7 i 16,7%. Przyjęcia rozwią
zania zaproponowanego w wariancie O prowadzi do obniżenia po
ziomu oszczędności wymuszonych o 37,2, 10,1, 27,4, 27,2 1 31,1% 
w atoaunku do wariantu bazowego* natomiaat poziom niezbilanso
wania zmniejsza alę w tym okrasie odpowiednio o 19,6, 8,1, 24,2, 
24,9 Ł 29,1%. Widzimy więc, że reakcja systsmu mierzone za 
pośrednictwem poziomu oszczędności wymuszonych 1 poziomu nls- 
równowagl nie jest proporcjonalna do zastosowanych bodźców.Przy
czynę jeat złożona, wielopętlowa struktura powlęzań 1 wza
jemnych uwarunkowań zmiennych opisanych przez model, co oprawia, 
źa procea tran*formacji może być w wielu miejscach wzmacniany al
bo osłabiony, w zależności od stopnia dominacji poszczególnych 
elementów 1 powlęzań systsmu.



Kolejne dwa eksperymenty polegają na impulsowym "zdjęciu" 
wolumenu oszczędności wymuszonych w roku przyjętym za inicja
lny dla eksperymentu oraz stopniowym, obliczanym Jako średnia wy> 
kładnlcza z kolejnych wielkości badanej zmiennej.

W wariancie E o okresie uśredniania funkcji wynoszącym Je- 
dan uzyskaliśmy następujące wyniki: obniżenie oszczędności wy
muszonych o 74*4, 8,2, 56, 33,1 i 57,1% w kolejnych latach pię
ciolatki, a w związku z tym zmniejszenia poziomu nierównowagi 
odpowiednio o 39,2, 6,6, 49,3, 30,3 1 53,4% w stosunku do wa
riantu bazowego.

W wariancie O przyjęliśmy okres uśrednienia równy dwa. Reak
cja zmiennych systemu na wprowadzony bodziec polegała na obniże
niu poziomu oszczędności wymuszonych w stosunku do wariantu ba
zowego odpowiednio o 61,1, 16,1, 30,6, 37,4 i 42,5% w kolej
nych latach pięciolatki. Jednocześnie poziom nierównowagi ob- 
nlZył si« o 32,2. 12,9, 26,9, 34,3 1 39,7%.

Ola ułatwiania analizy porównawczej poszczególnych wariantów 
symulacyjnych wykonaliśmy wykres porównawczy (rys. 41). Zmien- 
ns znajdujące się na tya wykreśla przsdstawions zostały przy po
mocy aubskryptu oznaczajęcego wariant symulacyjny, z którego 
pochodź*.

Przyjmujemy, Zs naszym zadaniem Jest wybór taklsgo wariantu, 
w którym moZsmy uzyskać największą obniżkę poziomu nlazbllenso- 
wanla rynku 1 który jednocześnie moZna byłoby zrsallzowaćw prak
tyce.

Z punktu wldzsnla oszczędności wymuszonych najkorzystniejsze 
są warianty £, A i 0, ponieważ kąt wzrostu Jast w nich najmniej
szy i - co więcej - krzywe oszczędności wymuszonych w warian
tach A i 0 zbliżają aię do pewnego rozwiązania wykładniczego
o określonej asymptocia. Przy przyjęciu wariantu C, który jast 
najlspszy z modelowego punktu widzenia, mielibyśmy trudności z 
jago realizacjo, ponieważ w praktyce niemożliwe Jest operowanie 
dokładną wartością za ostatni okres, tym bardziej. Za informacja 
dotyczące kształtowania się wielkości zmiennych na przełomach 
lat przesuwana są albo w przód, albo w tył, co zniekształca Ich 
prawdziwą wartość. Z uwagi na możliwości praktycznej realiza
cji poszczególnych rozwiązań wydaja się. Za'wariant 0 byłby sto
sunkowo łatwy do zastosowania w rzeczywistym systemie, ponlawoZ 
oplsraay się tu na informacjach z okresów historycznych, a ni* 
na ocenach apriorycznych..



Najwyższy poziom oszczędności celowych uzyskaliśmy w warian
tach E oraz A i O. Krzywa wariantu E oscyluje oatro w kolejnych 
punktach czasowych, co może wpływać niekorzystnie na proces 
stabilizacji rynku. Najwyższy kęt wzrostu wykazuje krzywa wa
riantu 0, następnie krzywe warlantów^A i D.

W związku z tym nejwiększę (tj. najbardziej zbliżonę do wa
riantu bazowego) wartość oszczędności resztowych powiększajęcych 
pulę oszczędności ogółem uzyskujemy w wariantaoh C i 0. Naj
większe oscylacje obserwujemy w wariancie E, Największę tenden
cję spadkowę po pierwszym wahnięciu spowodowanym bodźcem impul
sowym obserwujemy w wariancie 0.

Porównujęc tendencje w kształtowaniu się poziomów nierówno
wagi w poszczególnych wariantach (rya. 41") dochodzimy do wnio
sku, że najmniejsze niezbilanaowanie obserwujemy w wariancie 0, 
w którym krzywa nierównowagi układa się wyraźnie według tren** 
du wykładniczego o najmniejszym spośród przyjętych w ekspery
mentach kęcie wzrostu. Wariant E, który oslęga najniższe werto- 
ścl w pewnych punktach czaaowych. nie Jest najbardziej efektywny 
ze względu na swój oscylacyjny charakter. Kolejna wahania ryn
kowe, Jekie obserwujemy w tym wariancie, mogę powodować zwielo
krotnione reakcje o charakterze społecznym, co Jeet największy* 
niebezpieczeństwem dla całago systemu .

Reaaumujęct z punktu widzenia założonego celu, Jakim Jest 
obniżka poziomu oszczędności wymuszonych przy Jednoczesnym za
chowaniu względnej stabilności napięć rynkowych, najbardziej e- 
fektywny z prezentowanych wydaje się wariant O.

5.2. Interwencyjne dostawy rynkowe

W dotychczasowym rozwiązaniu51 model PWR spełniał wobec OMR- 
-1 rolę pesywnę, tzn. pobierał z modelu reprodukcji Informacje 
popytowo-podaźowe bez emisji zwrotnej w zależności od stopnie

50 Zob. rozważenie nt. wzajemnych sprzężeń pomiędzy układem! 
społeczeństwo - czynniki zewnętrzne - GOOi 3. E y s y m o n t  t# 
op. cit.

JE 4  .Zob. pkt 3 niniejszego studium. .



zbilansowania rynku, w. tr«kci*> p r o j s k t o w a n la  modelu PWR p r z y 

j ę l i ś m y  bowlara założenie, że a f e r a  p r o d u k c j i  i d y s t r y b u c j i  j e s t  

w małym s t o p n iu  wrażliwa na s y t u a c j ę  rynkowy, n a to m ia s t  w i e l k o ś ć  

im po rtu  wyznaczona Jest wskeżnlklew import o c h io n n o ś c i  dochodu  

narodowego ora* n a ło ż o n e g o  s a l d a  h a n d lu  z a g r a n i c z n e g o .  W n i n i e j 

szym e k spe rym en c ie  proponujemy u e l a s t y c z n i e n i a  p o w ią z a n ia  rynku  

z o to cz e n ie m .  Chcemy to  p r z e p ro w a d z ić  p r z y  pomocy tzw. do s taw  

in te rw e n c y jn y c h ,  k t ó r e  będę u ruch am iana  w z a l e ż n o ś c i  od z a i s t 

n i a ł y c h  r e l a c j i  pomiędzy z j a w is k a m i  o c h a r a k t e r z e  popytowym i  

podażowym.

Ze względu na h ip o t e t y c z n y  i  dość ogólny charakter naezyfih 
rozważań będziem y p r o w a d z i l i  manipulacje dla jednego,dobra ( p r a 

ce na wariancie ogólnym TOR), nie wnikajęc w strukturę przed
miotowy doetaw. Podmiotami dostaw, zgodnie z  założonymi wcześ
niej Źródłami poboru towarów i  usług rynkowych, sę producenci 
krajowi sektora uspołecznionego i nie uspołecznionego oraz do- 
stewcy zagraniczni. Gdybyśmy rozpatrywali szczegółowo każdy z 
typów podmiotów, to  siusialibyśmy wzięć pod uwagę w przypadku pro
ducentów uspołecznionych stopień inercji ich powlyzań z ryn
kiem, a. w przypadku producentów prywatnych - kwestię granicy o -  

płacalnoścl produkcji (surowce, podatki progresywne), natomiast 
w przypadku dostawców zagranicznych należałoby uwzględnić obszar 
płatniczy, typ kontraktu, warunki 1 sposób spłaty itd.

Eksperymentami symulacyjnymi objęty jest okree 1981*1985. w 
eksperymentach badamy zachowanie się następujących zmiennych!

DOSTS - planowe dostawy z produkcji krajowej i z importu(
DOSTO - ogólno wartość doetaw (ouma dostaw planowych i Inter* 

wenycyjnyoh)j
DOSTIO *• dootawy interwencyjnej 
PP.- poziom nierównowagi.
3ako punkt odniesienia dla eksperymentów symulacyjnych

przyjmujemy wariant beżowy* ;
Pierwsza z zaproponowanych w pakiecie grup ro zw ię za ń  pol«tg«

4ł« uruchamianiu dostaw interwencyjnych w zależności od tego* ja- *
52;ki stopień nlezbilamsowanie' rynku uznajemy zm dopuezezalny” W

52 •* 'Zob rozważani® dotygzyce obszaru tolerancji niariwnewagi- 
pkt 3 niniejszego studium.



drugiej grupka eksperymentów przyjmujemy ze£o£enie, że tempo cJo- 
at*w rynkowych wusi być nia mniejsze od różnicy .*9*p+ ws^oetu 
inflacji liczonej jako średnia z ostatnich okresów •historycznych
i wyznaczamy tek# wielkość-dosta-w interwencyjnych, które zapew
ni usunięcie zaistniałego odchylenie.

W wariancie A zakładamy, t@ obazar tolerancji nierównowagi 
wynosi 5%. Dostawy interwencyjne podwyższają poziom dostaw ogó
łom o 14,9. 17.7, 15,7, 12,3 i 8,&) w kolejnych letach pięciola
tki 1981-1985, obniżając jodnoczeiłnio poziom nierównowagi o 39,2,
61,6, 74,5 i 83,9* w atoeunku do analogicznego okresu wariantu 
bazowego.

W wariancie C przyj mu jony, Ze obszar tolerancji nierówno-" 
wagi wynosi 10%. Przy tym założeniu dostawy interwencyjne pod- 
noszf poziom dostaw ogóltitr. o 14,1, 17,3, 15(7, 12,4 i 0% w sto
sunku do wariantu'bazowego, -lednocześnie nierównowaga utrzymuje 
się na poziomie niższym od bazowego odpowiednio o 37,2, 59,5,
72,8 i 02,6%. *

W wariancie O rozszerzamy obszar tolerancji nierównowagi do 
20%. Dostawy interwencyjne pojawiaję cię w latach 1982 i 1984, 
zwiększając poziom dostaw ogółom odpowiednio o 24,5 oraz 25.1% 
w porównaniu z wariantem bazowym, 6 pazi.an nierównowagi obniża 
aię o 45.9, 38,2 i 70,6% w latach 1983-1985 w atoeunku do wa
riantu bazowego.

W kolejnych dwóch wariantach (£ i P) podejmujemy decyzję o 
wysokości dostaw interwencyjnych na podstawie uśrednionych rela
cji pomiędzy tempem wzrostu popytu konsumpcyjnego a tampem wzro
stu podaży dóbr i usług. W eksperymencie £ przyjmujemy okres u- 
średnienia wynoszący dwa lata. Uzyskane w wyniku symulacji dosta
wy interwencyjne powiększaj# poziom dostaw ogółem o 24,5% w roku 
1982 oraz o 25,1% w roku 1984, obniżaj#ó jednocześnie poziom nie
równowagi o 14,9, 44,1, 36,1 i 52.9% w kolejnych latach 1982- 
-1985.

W wariancie F przy okresie uśredniania wynoszącym trzy lata 
-“jrtość dostaw interwencyjnych podwyZozyła poziom dostaw ogółem 
« 5.02. T3.23 i 30,4% odpowiednio w latach 1981-1983, obniża
jąc i pozie® nierównowagi odpowiednio o 13,2, 34,5, 76,27 i 67,83% 
w lwtacn 1982-1985 w etoaunku do wariantu bazowego.

Reasumujfes ze «poł«czhego punktu widzenie najlepsze wydaj# 
się warianty A i.C (ry*. 42), Wielkość dostaw interwencyjnych



Rya. 42. Model OMR-PWR. Pakiet symulacyjny dotyczący dostaw In
terwencyjnych i analiza porównawcza zmiennej "poziom nierówno

wagi"
--- ---- wariant bazowy, ...... - wariant A, . wariant
C, - wariant O, ****** . wariant E, xxx«» - wariant f

R na skali oznacza E * l'A

dochodzi tam do 17% w stosunku do dostaw podstawowych, co może 
być trudne do zrealizowania w związku z olbrzymia zadłużeniem wo
bec kontrahentów zagranicznych i dużej inorcji systemu produk
cyjnego. ele z drugiej strony dostawy te obnlżajg poziom nie* 
równowagi do 83% w stosunku do wariantu bazowego w roku 1985.

5.3. Zapobieganie nadmiernej kreacji popytu 
. przez niektóre grupy zawodowe

53Analiza tendencji wzrostu bazowego symulacji wskazuje na 
istnienie swólstego mechanizmu samoreprodukowania się napleć 
w gospodarce. Objęty symulacjo okres 1970-1985 zawiera wszyst
kie cztery etapy cyklu gospodarczego. W pierwszej pięciolatce 
tego okfesu obserwujemy bardzo wysokie tempo wzrostu jako rezul
tat wyśrubowanych zadań planu w zakresie dochodu 1 inwestycji. W 
związku z tym dochodzi do przegrzania koniunktury. Powoduje to

Analiza teka przeprowadzona została w pkt 4 niniejszego 
•tudium.
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rozwarcie nożyc równowagi rynkowej. Popyt na pracowników efary 
produkcyjnej w związku z rozpoczętymi inwestycjami prowadzi dę 
finasowaj demoralizacji tych grup zawodowych i zwiększania mo
bilności kadr, co podnosi presję na rynek konsumpcyjny i zwięk
sza obclężanie infrastruktury. Powstałe napięcia ekonomiczna do
prowadzają pod koniec dziesięciolatki do podjęcia decyzji o za
mrożeniu nakładów, konieczności przekwalifikowania aię dużej li
czby pracowników oraz dyferencjacji płac, co powoduje podwyższe
nie napięć społecznych. Tampo wzrostu w okreeie kryzysowym u- 
trzyrauja się na poziomie niższym od tzw. minimalnego, co potę
guje napięcia zarówno ekonomiczno, Jak 1 społeczne, W ostatnich 
lotach kolejnej pięciolatki obserwujemy stopniowa odzyskiwanie 
równowagi 1 częściowo wyciszanie napięć.

3edn$ z wielu przyczyn, jakie składaj® aię na powstania za
rysowanych napięć, jest nadmierna kreacja popytu przez sferę 
produkcyjny w stosunku do efektów produkcyjnych uzyskiwanych 
przez tę aferę. W zwlęzku z tym w kolejnym pakiecie ekspery
mentów symulacyjnych podjęliśmy próbę takiej restrukturalizacji 
modelu, która zapewni bardziej równomierny w stosunku do afektów 
wzroat płac pracowników zotrudnlonych w sferze produkcyjnej*W od* 
różnieniu od poprzednich symulacji w tym pakiecie rozpoczynamy 
eksperymenty od roku 1970, a nie - jak poprzednio - od 1981.

Proponujemy przeprowadzenie następujących eksperymentów i
- ustalenie zmiennej EPWT (elastyczność wzrostu płac wzglę

dem wzrostu wydajności pracy) no poziomie "jeden" za cały okres 
symulacji wobec wartości; 0,7318 , 0,7298, 1,6962 , 0,9294, 3,6066, 
0,6206, 1.0951, 0,5664, 0,0, 5,0, -2,0, 1,0, 1,0. 1,0, 1,0, 1,0, 
przyjętych w kolejnych latach wariantu bazowego;

- filtrację (wykładnicze uśrednienie) zmiennej EPWYj
- badanie relacji tempa wzrostu wydajności pracy oraz tempa 

wzrostu płac i na tej podstawie ustalenie takich wartości EPWT, 
oby tempo wzrostu płac było nie wlęknze niż tempo wzrostu wydaj* 
ności procy.

W trakcie eksperymentów obserwujemy kształtowanie się nastę
pujących zmiennych*

OP - dochody zatrudnionych w sferze produkcyjnej »
DLOG «■ dochody ogółem; '
FNB - fundusz nabywczy i
PP - poziom nierównowagi.



W wariancie A przyjmujemy założenie, że . place będę wzrasta- 
ły w takim atopniu, jak wydajność pracy, tj, ustalamy wartość 
współczynnika E W  na poziomie "jeden" dla całego okresu badaw
czego. W wyniku eksperymentu dochody produkcyjne odchylają »ię; o 
+2.6, ♦5,1, +1,2, +2.4. -4,7, +0.4. -0,5, +3.6, -1,6, -15,Ci-282, 
-28,3, -28,1, -27,1, -24,T& w stoaunku do wariantu bazowego w 
kolejnych latach okresu 1971-1985. Zauważmy, że jeżeli w pier
wszych latach uzyskujemy więkaze dochody niż w wariancie ba
zowym, to od roku 1979 aż do końca eksperymentu obserwujemy wy~ 
rażnę obniżkę tych dochodów w stosunku do rozwiązania podsta
wowego. Natomiast poziom nierównowagi w prezentowanym ekspery
mencie (rys. 42) odchyla eię odpowiednio o 0, -7,5, +2,2, +24,5, 
+17,4, +26, +7,9, +11,3, +9,5, +26,6, +29,4, +6,7, -26, -37,2, 
-45, -54,6*1 w kolejnych latach w stosunku do wariantu bazowego. 
Widzimy więc, że obniżenie dochodów produkcyjnych w latech 1979- 
-1985 zmniejsza prawie dwukrotnie poziom nierównowagi w tym o- 
kresl*.

W kolejnym warlancie(C) przyjmujemy założenie o filtracji 
współczynnika EPWY w przedziale dwuletnim. Wyniki eksperymentu 
przedstawiają alę następujęcoi dochody produkcyjne odchylaj?
• lę odpowiednio o -5, 0, -6,7, +17,4, +20,7, +29,2, +22,6, +19,1, 
-18,8,-18,4, -18,7, -18,6, -17,5% w latach 1973-1985 w stosun
ku dc wariantu bazowego, co powoduje zmianę nierównowagi 
o +7,4, -13.1, -3,9, -40,3, +1,1, +41,9, +115,1, +126, +163,2, 
+58,2, +25,6, +10,8, +1,8%, Porównując wyniki symulacji doły- 
CZfce zmiennych OP i PP możemy zauważyć, że reakcjs zmiennej PP 
na zmianę zwrotu OP z eksperymentu w stosunku do rozwiązania ba
zowego jest opóźniona o ok. 5 kroków obliczeniowych.

W ostatnim eksperymencie (D) przyjmujemy założenie, że docho
dy produkcyjne mogę rosnęć w tempie nie wyższym niż wydajnoóć 
pracy. W zwięzku z tym ustalany współczynnik E ^ W  na poziomie 
takim samym Jak w rozwiązaniu podstawowym, J«*+ę!i EPWV < 1. a w 
przypadku przeciwnym ustalamy jego wartość ne poziomie "jedan“, 
Rezultaty eksperymentu przedstew.l*}? si? ęoo» dochody
produkcyjne *13 mni-jr,r;e w latach 1973-1235 o 3 ,6 , 3 ,6 , 1 0 ,3 ,



OMR-FWJ*. Pakiet symulacyjny dotyczący zapobiega 
kreacji popytu* analiza porównawcza zmiennej po- 

zlOa nierównowagi"

10,2, 10,7, 1.0,6, 15,1, 26,4,.25,8, 25,5, 24,8, 23,1. 0,<JS 
stosjinku do analogicznego okresu z wariantu bazowego, natomiast 
poziom nierównowagi w tym samy® okresie odchylę aię o +5,3,-5.6, 
-6,7, -30,3, -51,8, -75,7, -94,3, -84,7, -120,7, -84,8, -78,3,
-78,9. -85,5% w atoeunku do wartości bazowych.

• Na podstawie analizy wykresów porównawczych dotyczących 
kształtowania aię zmiennych DP, 0L00 i EN8 możemy stwierdzić, ta 
najbardziej równomierny przebieg mają krzywa z wariantów 8 i O, 
przy czyo kąt wzrostu badanego zjawisk# Jest niższy w przypadku 
O. Największymi oscylacjami w odniesieniu do zmiennej OP chara
kteryzuje się wariant C. Oscylacje tekie byłyby niekorzystne ze 
społecznego punktu widzenia i w związku z tym wariant C należa
łoby wyłączyć z kręgu naszych zainteresowań. Największą obniż
kę poziomu nierównowagi w stosunku do wariantu bazowego uzysku
jemy w wariancie D (rya.43), a następnie w wariancie A, Wyniki 
wariantu C są wyzeze niż w rozwiązaniu bazowym, co potwierdza 
tezę o kcnlecznoiici odrzucenia tego przypadku.

- .5 0 R  
1970 • * ' *

Ry»« 43- Model 
;nia nadmiernej

------ * wariant bazowy (.symbol 0), ... - wariant A,
____ - » war lent .C* « wariant O.

Rt na «kall oznacza E ♦ 212 •



Wariant O Jest więc najkorzystniejszy z punktu widzenia za
łożonego celu badawczego w Wydaje sfę, że wariant ten możliwy 
byłby do wprowadzenia w praktyce, ponieważ nie Jest sprzeczny 
z poczuciem sprawiedliwości-społecznej.

6. Zakończenie

Zaprezentowane w utudium pakiety eksperymentów symulacyjnych 
zwięzane były z możliwościami zmniejszenie poziomu nierównowagi 
rynkowej przy założonej restrukturalizacji modelu. W każdym z 
pakietów rozpatrywane były różne sposoby monipulecjl wybranę 
zmienno strukturalny. Analiza rezultatów poszczególnych eksps- 
rymentów cząstkowych, ilustrowana wykresami porównawczymi, pro
wadziła do wyboru takiej polityki decyzyjnej z proponowanego 
pakietu, Jaka w największym stopniu przyczyniłaby się do rea
lizacji założonego celu badawczego, o Jednocześnie byłaby do. 
przyjęcia ze społecznego punktu widzenia.

Celem studium było zaprezentowanie możliwości. Jakie daje 
zastosowanie modeli metematycznych i symulacji komputerowej przy 
formułowaniu strategii decyzyjnej w procesach planowania. Prze
prowadzona analiza potwierdziło tezę, żo modele matematyczne mó
gł być uważane za narzędzia wspomaganie planu w zakresie aprio
rycznej oceny poszczególnych rozwięzań strategicznych przy za
łożonych celach systemowych badanego obiektu rzeczywistego.

Elżbieta Z. Naumlenko 

DYNAMICS OF MARKET PROCESSES

The artlcle sums up studles on model presantation of mutual 
relationdhip* between production and distribution sphsrss and 
ths marKet. it consists of five parta.

Ths analysls ln ths flrst .port is fccus&ać sn ths aarkst of 
mscroaconomlc lsval againat the background of rsproductlon pro- 
cessos. On th* bafela of deaćriptlon of lnternal and sxtsrnal 
elemants end tias maóe in catugoriss of flows in real and 
regulatory spherss, the author of ths artlcle puts forward a 
thesi* that the market definsd in this way along with ltp snvi-



ronntnt constltutaa a ęybarnetic ayaiast ttnci way bt» an o':ject of 
dlgltal modalllng of contlnuous procasaea.

In tha aecona part, thera ara dlacu6aad inaccurąciee ln in~ 
terprotatlon appearlng whan a claaalcal dafinition of eęullibriun 
ie accoptod ln the modalllng proceae. Analyels procecds ń«xt 
to dafinition of equlllbrluw basad on tha concept of dise- 
quilibrium tolarance araa,

The thlrd part preoenta aucceeeiva atages ln the building of 
a digital model roflectlng interactione of productlon and dia- 
trlbutlon apheraa with the market, and the fourth part dlacua- 
aea reaulta of Computer realization of thle model.

The laat part preoants packagas of simulstion experimente al- 
lowing to lowerdiooqulllbrlum levei, whlch oppaared ln the almu- 
lation baee variant. L ,

The artlcle onds wlth concluaiona concernlng appllcablllty 
of dlgltal modalllng during formulation of declalon-maklng atra- 
teglaa ln planning procaaaee.


