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CZYNNIKI W YW OŁUJĄCE ZMIANY W STRUKTURZE GOSPODARKI

i. WSTĘP

W ostatnim dwudziestopięcioleciu w literaturze ekonomicznej obser-

wuje się znaczny wzrost zainteresowania problemami przekształceń stru-

kturalnych w gospodarce. Stały się one jedną z dziedzin teorii wzrostu 

i rozw^oju gospodarczego. Zainteresowanie to znalazło wyraz w licznych 

pracach 'teoretycznych, podejmujących próbę sformułowania teorii zmian 

strukturalnych oraz w wielu opracowaniach badawczych, mających na 

celu empiryczne zbadanie strukturalnych prawidłowości rozwoju gospo-

darczego. Szczególnie silnie Cen kierunek badań rozwija się na Zachodzie, 

choć także w Polsce wymienionemu problemowi poświęca się coraz w ię-

cej uwagi1. Wynika to przede wszystkim z faiktu, że w aktualnej strategii 

rozwoju społeczno-gospodarczego przyspieszenie zmian strukturalnych 

jest jednym z je j czołcwycli elementów, podyktowanych koniecznością 

dalszego unowocześnienia struktury naszej gospodarki. Proces unowo-

cześniania struktury gospodarki polega na takich jej przekształceniach, 

które zapewniają zwiększenie poziomu przeciętnej wydajności pracy po-

przez wzrost udziału gałęzi o wysokiej wydajności pracy, bądź takich 

zmianach strukturalnych, które polegają na wzroście udziału gałęzi pro-

• Dr, adiunkt w Instytucie Ekonomii Politycznej UL.

1 W literaturze zagranicznej do znaczących pozycji należą m. in.: C. C l a r k ,  

The Conditions ol Economic Progress, Londyn 1957; J . F o u r a s t i e ,  Die G rosse 

Hollnung des zwanzigsten Jahrunderts, Koln-Deutz 1954; S. K u z n e t s ,  Economic 

Growth ol Nations. Total Output Production Structure, Cam bridge M ass. 1971; 

J . S c h u m p e t e r ,  Teoria rozwoju gospodarczego, W arszaw a 1960. W polskiej 

natomiast; Struktura produkcji przemysłowej. M etody badania i kierunki zmian, praca 

zbiorowa pod red. J. L i s i k i e w i c z a ,  W arszawa 1977; i d e m ,  W arunki selektyw -

nego rozwoju gałęzi przemysłu. Problemy strategii gospodarczej, W arszaw a 1971;

S. M a r c i n i a k ,  Struktura produkcji a dynamika wzrostu gospodarczego, W arsza-

wa 1970; i d e m ,  Proporcje i struktura gospodarki socjalistycznej, W arszawa 1976; 

P. K a r p u ś ,  Zmiany strukturalne a rozwój gospodarczy, W arszaw a 1978.



dukcji ważnych z punkłu widzenia zapewnienia warunków do rozwoju 
nowoczesnej struktury konsumpcji. Dlatego badania nad strukturą gos-
podarczą są aktualne i celowe dla oceny działań gospodarczych w tym 
zakresie, a ponadto mogą służyć jako narzędzie oceny działalności go s-
podarczej danego układu ekonomicznego (gospodarka, gałąź, przedsię-
biorstwo i bp,) z punktu widzenia w ykorzystania intensywnych czynni-
ków rozwoju. Zmiany strukturalne bowiem zaliczane są do jakościo-
wych czynników wzroslu produkcji, mogą one wpływać stym ulująco na 
rozwój układu lub powodować zwolnienie jego tempa wzrostu.

Badania zmian strukturalnych m ają ponadto duże znaczenie z uwagi 
na ich postulatywny charakter w prognozowaniu i planowaniu przysz-
łych przeobrażeń struktury, zapewniających wzrost nowoczesności go s-
podarki.

Z uwagi na to, że gospodarka jest układem ekonomicznym ogromnie 
skomplikowanym, skłaaającym  się z wielu elementów (które same są 
mniej lub bardziej złożonymi strukturami) powiązanych ze sobą wielo-
rakimi współzależnościami, zachodzi potrzeba badania wielopłaszczyz-
nowego i wieloszczeblowego. Chodzi tu nie tylko o analizę struktural-
nych przeobrażeń na szczeblu makroekonomicznym, ale także o bada-
nia zmian dokonujących się w mezo- i mikroskali. „Aby prawidłowo 
rozstrzygać problemy struktury współczesnego przemysłu, nie w ystar-
czy już dziś ograniczyć się wyłącznie do analizy grup A i B czy takich 
grup przemysłu, jak paliwowo-energetyczny, chemiczny, hutniczy, bu-
dowy maszyn itd. Obecnie, każda z tych gałęzi to w gruncie rzeczy 
ogromny i skomplikowany kompleks posiadający sw oją własną struktu-
rę j własne proporcje... Efektywność produkcji przemysłowej określa 
głównie właśnie mikrostruktura..."2 Artykuł stanowi próbę prezentacji 
najważniejszych czynników wywołujących przekształcenia strukturalne 
w gospodarce, a także jest próbą zaprezentowania poglądów, głównie 
polskich ekonomistów, na interesujący nas problem.

2. W SPÓŁZALEŻNOŚĆ WZROSTU GOSPODARCZEGO 
ORAZ PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE

Zmiany strukturalne są uznawane przez teorię ekonomii za główny 
środek oraz impuls powodujący przyspieszenie wzrostu gospodarczego, 
a także jako skutek tego wzrostu. A zatem, nie można kompleksowo 
analizować czynników wzrostu gospodarczego, jeżeli nie uwzględni się

2 S. A. C h e j n m a n ,  Doskonalenie struktury produkcji przem ysłow ej i je j 
intensytikacja. Produkcja, akum ulacja, spożycie, W arszawa 1967, s. 229.



czynnika strukturalnego. Pogląd ten głosi zgodnie większość ekonomis-

tów,- istnieją natomiast rozbieżności co do metod oraz środków kształ-

tujących pożądane kierunki zmian struktury społecznej i ekonomicznej. 

W ynikają one głównie z różnych podejść system owych do tego zaga-

dnienia.

Już sama definicja lozwoju goisipodarczego podkreśla wyraźnie zna-

czenie zmian strukturalnych w tym procesie, jako czynnika jakościo-

wego. Rozwój gospodarczy określa się bowiem jako proces ..zmian 

w gospodarce, dotyczący przede wszystkim przekształceń jakościowo - 

-strukturalnych w rozbudowie gospodarki narodowej, wywołany rozwo-

jem sił wytwórczych, zapewniających odpowiedni wzrost produkcji 

i konsumpcji, jak też wynikające stąd zmiany stosunków i sposobów 

produkcji oraz stosunków społecznych"3. Zacytowana definicja eksponu-

je  w procesie rozwoju rolę przekształceń jakościowo-strukturałnych, 

przez które należy rozumieć nie tylko ilościowe zmiany struktury kon-

sumpcji i produkcji, a więc tych elementów, które stanowią istotę 

wzrostu gospodarczego i składają się na pojęcie procesu rozwoju gos-

podarczego, ale także zmiany jakie zachodzą w stosunkach społecznych 

i ekonomicznych (pogłębianie się procesów kooperacji, specjalizacji pro-

dukcji, zmiany typu socjalnego, zmiany w strukturze społeczno-zawo-

dowej ludności itp.).

Wielu ekonomistów wyraźnie wyodrębnia mutacje strukturalne 

w gospodarce jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego. Na przy-

kład I<. Secom ski4 zmiany struktury społeczno-ekonomicznej uważa za 

jeden z czynników ekonomicznych o charakterze nowoczesnym (obok 

łakich, jak; postęp organizacji, techniki i nauki, międzynarodowy po-

dział pracy), wpływających na wzrost gospodarczy. Do tej grupy czyn-

ników ekonomicznych zalicza także czynniki tradycyjne, tj. zasoby pra-

cy żywej, m ajątek trwały i bogactwa naturalne. Ponadto, obok czyn-

ników ekonomicznych, wyszczególnia jeszcze czynniki: specjalne (pro-

porcjonalna struktura5 i harmonijna rozbudowa gospodarki narodowej) 

i społeczne (powiązania infrastruktury ekonomicznej i społecznej, czyn-

niki rynku). Autor stoi na stanowisku, że w miarę przechodzenia do 

wyższych faz rozwoju, czynniki o charakterze nowoczesnym zaczynają 

odgryw ać istotną rolę. Postuluje więc uzupełnienie formuły wzrostu 

ekonomicznego gospodarki socjalistycznej, sformułowanej przez M. Ka-

! M a/a encyklopedia ekonomiczna, W arszaw a 1974, s. 716.

4 K. S e c o m s k i ,  Elementy polityki ekonomicznej, W arszaw a 1970.

5 Chodzi tiitaj o taką strukturę, która zapewni rytmiczne tempo wzrostu gospo-

darczego. W warunkach szybkiego wzrostu gospodarczego mogą bowiem pojaw iać 

się  dysproporcje strukturalne o charakterze przem ijającym  lub względnie stałym. 

Szeroko na ten temat pisze S e c o m s k i ,  op. cit., s. 130 i n.



leckiego, o człon w yrażający wpływ owych czynników. Formuła na 

stopę wzrostu gospodarczego ma więc następującą posiać6:

r =  — * -  -  a +  u +  2np, 
m D

gdzie:

-ĵ  — stopa inwestycji produkcyjnych,

m — współczynnik kapitałochłonności,

a — współczynnik zmniejszenia dochodu narodowego na skutek sta-

rzenia się aparatu wytwórczego,

u — współczynnik zwiększenia dochodu narodowego na skutek u s-

prawnień niezależnych od inwestycji,

2'np — wyraża wpływ czynników nowoczesnych n/w; ujmuje wzrost 

dochodu narodowego na skutek wpływu: osiągnięć nauki, techniki 

i organizacji, międzynarodowego podziału pracy, rozwoju społecznego 

i kulturalnego, a w szczególności wykształcenia kadr, przekształceń stru-

kturalnych w gospodarce, działania czynników specjalnych (proporcjo-

nalność struktury, zrównoważonego wzrostu gospodarczego).

Znp =  njp! +  n2p2 +  n3p3 +  n ^  +  nsp5...

gdzie:

Pi—5 — współczynniki wykorzystania wymienionych czynników.

Również J. Pajestka7 zmiany strukturalne w gospodarce, a w szcze-

gólności przeobrażenia strukturalne produkcji, zalicza do jakościowych 

czynników rozwoju gospodarczego — obok techniki, umiejętności i pos-

taw ludzkich. Rozwój intensywny, a więc taki w którym decydujące 

znaczenie odgryw ają czynniki jakościowe, powinien prowadzić do zmian 

strukturalnych powodujących podniesienie efektywności ekonomicznej, 

sprzyjać szybkiemu wprowadzaniu innowacji technicznych i opierać się 

na dynamicznym wzroście kw alifikacji ii twórczych wartości ludzkich5. 

Jeszcze wyraźniej rolę przeoibrażeń strukturalnych w procesie rozwoju 

ekonomicznego podkreślił S. Marciniak definiując go jako , zmiany stru-

ktury produkcji i struktury organizacji funkcjonowania danej gospo-
darki"*.

Należy zgodzić się w zupełności ze stanowiskiem cytowanych auto-

rów w kwestii ujęcia czynnika zmian strukturalnych jako istotnego ele-

c Ibidem, s. 301 lub T. M a d e j ,  Czynniki wzrostu produkcji przem ysłowej euro-

pejskich krajów RWPG, W arszawa 1972, s. 24.

7 J.  P a j e s t k a ,  Determinanty postępu. Czynniki i współzależności rozwoju 

społeczno-gospodarczego, W arszawa 1975, s. 35.

* Ibidem, s. 44.

• M a r c i n i a k ,  Struktura produkcji..., s. 17.



mentu przyspieszającego proces wzrostu gospodarczego. Należy jed-

nak podkreślić, że zmiany strukturalne w gospodarce można rozpatry-

wać z dwu punktów widzenia: jako czynnik przyspieszający wzrost 

gospodarczy i to czynnik o charakterze nowoczesnym i jako skutek 

rozwoju i wzrostu gospodarczego, który się iprzez owe zmiany realizu-

je. Określone przekształcenia strukturalne jako skutek rozwoju w yraża-

ją  się we wzroście gałęzi branż nowoczesnych (legitymujących się wy-

soką wydajnością pracy, co prowadzi do zwiększenia średniego poziomu 

społecznej wydajności pracy), gałęzi, które są  nośnikami postępu tech-

nicznego, stw arzają podstawy do przyszłych przekształceń, są  elem enta-

mi umożliwiającymi zaspokojenie dążeń i aspiracji danego społeczeń-

stwa w zakresie wzrostu standardu konsumpcyjnego, przemian społecz-

nych. „W zrost gospodarczy prowadzi do zmian struktury gospodarki, 

przy czym zmiany te określają  z kolei możliwości dalszego wzrostu 

gospodarczego” 10. W związku z tym strategię zmian strukturalnych na-

leży uznać za istotny element składowy ogólnej strategii rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego. Zatem, polityka strukturalna jest częścią polity-

ki ekonomicznej której celem jest kształtowanie proporcji gospodar-

czych zmierzających do podniesienia efektywności gospodarowania.

Państwo socjalistyczne m ające możliwości kierowania, programo-

wania i planowania przemian strukturalnych powinno odgryw ać w tym 

procesie przeobrażeń aktywną rolę. Jest to konieczne z punktu widze-

nia długofalowej strategii intensywnego wzrostu gospodarczego.

W spółcześnie przed polityką zmian strukturalnych stawia się trzy 

cele. „Pierwszy — osiągnięcie w gospodarce takich proporcji struktu-

ralnych, które w rezultacie pozwolą uzyskiwać maksymalną efektyw-

ność ekonomiczną te j gospodarki. Drugi — wykorzystanie zmian struk-

turalnych jako narzędzia dynamizacji tempa rozwoju gospodarki. Trze-

ci — przygotowanie gospodarki, a zwłaszcza przemysłu do potrzeb 

przyszłości"11.
Jeżeli mówi się o wzroście efektywności gospodarki, należy przez 

to rozumieć takie zmiany, które zapewniają wzrost społecznej w ydaj-

ności pracy. Przygotowanie gospodarki do potrzeb przyszłości oznacza 

natomiast konieczność rozwoju tych gałęzi gospodarki, od których 

w przyszłości zależeć będzie rozwiązywanie problemów wynikających 

z kolejnych faz postępu naukowo-technicznego. Należy podkreślić, że 

zakres możliwych zmian strukturalnych w gospodarce jest znacznie 

szerszy w okresach długich niż w okresie krótkim, kiedy dane zdol-

10 B. M i n c , Przemiany struktury gospodarczej, [w:] Ekonomia polityczna so c ja -

lizmu. W ybór tekstów, W arszaw a 1971, s. 544.

11 A. K a r p i ń s k i ,  Polityka zmian strukturalnych w gospodarce —  je j cele

i narzędzia, „G ospodarka Planowa” 1974, nr 2, s. 84.



ności produkcyjne ograniczają możliwości bardziej zasadniczych zmian. 

Dokonują się one więc w ramach istniejących mocry wytwórczych po-

przez zmiany w stopniu ich wykorzystania. Natomiast w okresie dłu-

gim istnieje możliwość sterowania przemianami na drodze inwestycji 

w pożądanych dziedzinach produkcji. Z punktu widzenia perspekty-

wicznego rozwoju gospodarki, kreowanie pożądanych zmian struktu-

ralnych jest więc jednym z najważniejszych zadań planu perspekty-
wicznego.

3. POJĘCIE STRUKTURY I K LA SYFIKA CJA  STRUKTUR EKONOMICZNYCH

Pojęcie struktury jest w różny sposób definiowane i używane w wie-

lu znaczeniach. Najogólniej strukturę można określić jako istnienie 

określonego układu elementów większej całości. Bardziej szczegółowo 

termin ten formułuje A. Karpiński, który przez strukturę rozumie ,.sto-

sunek zachodzący pomiędzy elementami układu stanowiącymi jego czę-

ści składowe, a całością tego układu oraz wzajemny stosunek pomię-
dzy poszczególnymi jego elem entam i"12.

Zdefiniowaniu pojęcia struktury sprzyja także cybernetyczna defi-

nicja, która mówi, że „strukturę układu tworzą elementy, z których 

składa się układ oraz ich uporządkowania, tj. ich wzajemne powiąza-

nia. Elementy układu są same mniejszymi układami, mają swe wejścia 

i w yjścia” 13. Zacytowane określenia w sposób dość precyzyjny formu- 

łują to pojęcie. Należy przy tym zwrócić uwagę na dwa momenty; że 

dana struktura jest zbiorem mniejszych elementów ją  tworzących, 

między którymi zachodzą określone powiązania oraz, że każdy z tych 

elementów składowych tworzy mniejsze układy. Istnieje więc współza-

leżność pomiędzy różnymi szczeblami układów, np. układem jest gos-

podarka narodowa składająca się z określonych działów. Te zaś two-

rzą z kolei mniejsze struktury, na które składają się określone gałę-

zie, ściśle ze sobą powiązane, wzajemnie na siebie oddziałujące. W ra-
mach gałęzi wyróżnić można branże itd.

„Każda struktura jest makrostrukturą wobec swoich części i mikro-

strukturą w stosunku do struktury, której część stanowi. M ikrostruktu-

ry posiadają względną sam odzielność wobec makrostruktur; są im jed-

nak w jak iś sposób podporządkow ane"14. Zacytowane definicje doty-

11 Ibidem, s. 81.

13 O. K y n, P. P e l i k a n ,  Cybernetyka a ekonomia, W arszawa 1967, s. 21, cyt.

za: J .  L i s i k i e w i c z, J . M a c i e j a ,  Rozwój strukturalny polskiego przemysłu, 
,,Ekonom ista" 1970, nr 3, s. 569.

14 M i n c ,  op. cit., s. 545.



czą ogólnego pojęcia struktury; mogą one także odnosić się do struk-

tur społecznych, ekonomicznych, ekonomiczno^przestrzennych. Nasze 

zainteresowania skupiają się wokół struktur ekonomicznych.

Generalnie', „przez strukturę danej gospodarki narodowej rozumie-

my układ i wzajemne proporcje podstawowych elementów tej gospo-

darki Chodzi tu m. in. o proporcje pomiędzy działami, gałęziami 

gospodarki, proporcje między typami i formami własności itp.

B. Minc przez ogólną strukturę gospodarki rozumie „system  powią-

zania stosunków ekonomicznych, a w konsekwencji wzajemne stosun-

ki zachodzące w danym okresie między różnymi elementami tej gos-

podarki” 18. Zdaniem autora na ogólną strukturę gospodarki składa się 

szereg struktur cząstkowych, obejm ujących poszczególne obszary dzia-

łania. Grupuje ona szeroki wachlarz zagadnień, począw szy od stosun-

ków własnościowych, istniejących w danej gospodarce, po zewnętrzne 
stosunki gospodarcze17.

W artykule pod pojęciem struktury ekonomicznej rozumieć będzie-

my układ ekonomiczny składający  się z poszczególnych sektorów, 

działów, gałęzi, branż, przedsiębiorstw, posiadający określoną struktu-

rę zasobów produkcyjnych, określoną strukturę obrotów z zagranicą, 

określony układ przestrzenny oraz kierujący się określonymi norma-

mi postępowania. Mówiąc o strukturze ekonomicznej należy także 

wspomnieć o najczęściej spotykanej w literaturze k lasyfikacji struktur 

dokonanej z punktu widzenia rodzaju, czasu i m iejsca. Można więc 
wyróżnić;

1) strukturę rodzajową, która opisuje stosunki ilościowe w układzie 

charakteryzującym  się określonym rodzajem elementów, np. struktura 
rodzajowa zatrudnienia;

2) strukturę czasową, która opisuje stosunki ilościowe pomiędzy 

elementami układu jednego rodzaju, wyróżniającym się czasem ich 
występowania;

3) strukturę terytorialną (inaczej regionalną, przestrzenną), która 

opisuje stosunki ilościowe między elementami tworzącymi struktury na 
danym obszarze.

W zasadzie każda struktura ekonomiczna jest agregatem  złożonym 

z różnego rodzaju struktur; żadna bowiem nie w ystępuje samodzielnie.

15 J . G ó r s k i ,  Industrializacja socjalistyczna głównym czynnikiem tworzenia 

struktury gospodarczo-społecznej Polski Ludowej, [w:] Polityka gospodarcza PRL. 

W ybrane problemy, W arszawa 1970, s. 8.

16 M in  c, op. cit., s. 547.

17 Ibidem; L. Z a c h e r, Uwarunkowania i czynniki zmian struktury produkcji, 

[w:] Wpływ przemian w strukturze gałęziow ej i przestrzennej na wzrost gospodarczy. 

M ateriały na konferencję naukową, cz. 2, Łódź 1974, s. 59.



W praktyce, dana gospodarka zostaje podzielona zgodnie z potrzebami 

kierowania gospodarką (planowania i zarządzania) na działy, gałęzie, 

branże itp. Potrzeby te zostają określone przez istniejące stosunki w łas-

nościowe (od których zależy przecież charakter stosunków produkcji 

występujących w gospodarce), a także przez osiągnięty poziom rozwoju 

społeczno-gospodarczego.

W teoretycznych rozważaniach ekonomicznych, zależnie od celów 

analizy oraz przyjętej przez badacza konwencji teoretycznej, dezagre- 

guje się gospodarką mniej lub bardziej tworząc określone modele teore-

tyczne, przy pomocy których można badać prawidłowość rozwoju gos-

podarki, warunki je j wzrostu itp. Do modeli najbardziej popularnych, 

szczególnie wśród ekonomistów zachodnich (choć także w Polsce po-

święca się temu modelowi coraz więcej uwagi i dlatego nie będziemy 

go szerzej omawiać), należy trójsektorowy model strukturalny. Zbudo-

wany został przez A. Fishera, a rozwinięty przez C. Clarka i J. Fouras-

tie. W edług tego modelu gospodarkę dzieli się na III sektory. Sektor 

I — określony jest jako sfera zawłaszczania dóbr przyrody, II — za j-

muje się przetwarzaniem, III — obejm uje szeroko rozumiane usługi18.

W polskiej literaturze ekonomicznej spotyka się pięciodziałowy mo-

del gospodarki, w którym jako kryterium podziału produkcji społecz-

nej przyjęło charakter i przeznaczenie produktu finalnego danego 

aziału19.

18 Zagadnienia te szczegółow o zostały omówione m. in. w następujących opraco-

waniach: J. G ó r s k i ,  Postęp techniczny a przemiany strukturalne w gospodarce, 

[w:] Postęp techniczny w procesie reprodukcji, W arszaw a 1976, s. 203 i n.; M a r c i -

n i a k ,  Proporcje i struktura..., s. 84—89; E. K w i a t k o w s k i ,  Teoria trzech sekto-

rów a kraje rozw ijające się, ,,Ekonom ista" 1-970, nr 4, s. 861 i n.

18 Zob. M a r c i n i a k ,  Proporcje i struktura..., s. 122— 123, a także i d e m ,  Struk-

tura produkcji..., s. 130— 131, 142. Zdaniem cytow anego autora poszczególne działy

obejm ują następujące obszary działania: dział I — w ytw arza trwałe dobra produk-

cyjne dla całej sfery produkcji m aterialnej (przemysł przetwórczy produkujący 

środki pracy, budownictwo); dział II —  wytwarza przedmioty pracy dla całej gospo-

darki (przemysł wydobywczy, rolnictwo, leśnictwo, energetyka, materiałów budow la-

nych); dział III —  wytwarza środki trwałej konsumpcji (samochody, lodówki itp); 

dział IV —  w ytwarza środki konsumpcji bezpośredniej (np. przemysł rolno-spożyw-

czy); dział V  —  obejm uje usługi m aterialne o charakterze produkcyjnym i konsump-

cyjnym  (transport, łączność, gastronom ia itp.). M odel ten, zdaniem S. M arciniaka, 

pozwala na ocenę struktury produkcyjnej gospodarki, analizę roli poszczególnych 

działów w kształtowaniu się dynamiki wzrostu dochodu narodowego oraz oceny 

stopnia nowoczesności gospodarki. Dominująca pozycja działu II i IV św iadczy bo-

wiem o tym, że gospodarka jest nienowoczesna; gdy przeważa dział I i III mówi 

się  wówczas, że gospodarka jest wysoko rozwinięta; gdy, przy dobrze rozwiniętych 

działach I i III, na pierwsze m iejsce wysuw a się dział V mamy. do czynienia z n aj-

bardziej rozwiniętą ekonomiką. Tutaj nasuw a się pewna analogia do schematu trój- 

sektorow ego gospodarki, choć widać wyraźnie, że problem rozpatrywany jest w węż-



Rozpatrując zagadnienia klasyfikacji struktur należy ustosunkować 

się także do problemu pojęć makrostruktury i mikrostruktury. Kryte-

rium podziału stanowi tutaj zakres analizowanego przedmiotu. Trzeba 

pamiętać jednak, że podział ten jest nieprecyzyjny i ekonomiści doko-

nują różnej klasyfikacji elementów tworzących te struktury, do jedne-

go lub drugiego rodzaju struktur. Na przykład A. Karpiński20 do makro-

struktury zalicza sektory i działy gospodarki oraz niektóre elementy 

podziału dochodu narodowego, mianowicie: strukturę konsumpcji, inwe-

stycji, strukturę obrotów' z zagranicą. M ikrostrukturę natomiast tworzą 

jednostki produkcyjne (przedsiębiorstwa, zakłady) oraz grupy wyrobów 

składające się na pojęcie asortymentu produkcji. Pomiędzy makrostruk- 

turą i mikrostrukturą istnieją układy pośrednie, na które składają się 

gałęzie, branże.

Inaczej pojęcia te rozumie J .  Lisikiewicz21. Za układy makrostruktu- 

ralne uważa bowiem działy gospodarki narodowej oraz w ystępujące 

między nimi proporcje, powiązania. M ikrostrukturą nazywa relacje 

między gałęziami w przemyśle, budownictwie, rolnictwie. Już te dwa 

przykłady świadczą, że ekonomiści różnie określają  makro- i mikro-

strukturę. A. Karpiński pojęcie makrostruktury rozumie szerzej, zali-

czając do niej także pewne elementy z zakresu podziału dochodu naro-

dowego. Jeg o  klasyfikacja w ydaje się być bardziej przekonująca, gdyż 

traktuje gałęzie i branże jako układy pośrednie pomiędzy makro- i mi-

krostrukturą. Nie są to już przecież sensu stricto elementy mikrostruk- 

turalne, ale też nie można bezkrytycznie uważać je  za elementy makro- 

strukturalne. Będziemy zatem te układy pośrednie nazywać mezostruk- 

turą.

4. CZYNNIKI W YW OŁUJĄCE ZMIANY W STRUKTURZE GOSPODARKI

Ja k  już wcześniej podkreślono, w procesie rozwoju ekonomicznego 

w gospodarce zachodzą określone zmiany w je j strukturze. Są one w y-

razem tego rozwoju, ale jednocześnie czynnikiem przyśpieszającym  ów 

proces, i właśnie ta druga strona zagadnienia — zmiany strukturalne

szym zakresie. Podział gospodarki i specyfika poszczególnych elementów sk ład ają-

cych się na treść ekonomiczną działów św iadczy o tym, że S. M arciniak rozpatruje 

jedynie sferę produkcji m aterialnej. W ydaje się, że bardziej prawidłowe z punktu 

widzenia oceny osiągniętego poziomu oraz zmian rozwoju społeczno-gospodarczego 

jest rozpatrywanie w modelu całej gospodarki, a więc łącznie z szeroko rozumianą 

slerą usług.

20 K a r p i ń s k i, op. cit., s. 81.

81 J . L i s i k i e w i c z ,  Postęp techniczny a zmiany strukturalne, ..Zeszyty N auko-

we Sokoły Głównej Planowania i Statystyk i" 1971, nr 83, s. 124,



jako cziynnik przyśpieszający rozwój — będzie przedmiotem naszych 

rozważań w tej części artykułu. Chodzi po prostu o wyodrębnienie 

i charakterystykę głównych czynników określających daną strukturę 

ekonomiczną oraz, przede wszystkim, czynników wywołujących zmia-

ny struktury gospodarki.

W cześniej określiliśm y co rozumiemy pod pojęciem struktury ekono-

micznej; teraz należy ustalić na czym polegają zmiany strukturalne 

w danym układzie. Przekształcenia strukturalne oznaczają zmiany re-

lacji między elementami danego układu w ramach którego istnieją okre-

ślone zależności przyczynowo-skutkowe. „Przemiany strukturalne po-

wiązane są z niejednakowym tempem wzrostu poszczególnych elemen-

tów w rozw ijającej się całości. Różne elementy struktury rozw ijają się 

z niejednakową szybkością i w związku z tym zachodzą przemiany 

w strukturze jako całości"22. Przeobrażenia te mogą mieć dwojaki cha-

rakter: ilościowy i jakościow y. Pierwsze są wymierne i w yrażają się 

np. w zmianach gałęziowej struktury produkcji, zatrudnienia; drugie 

natomiast są niewymierne. Przykładem drugiego typu zmian struktural-

nych mogą być przemiany w strukturze organizacyjnej gospodarki. 

Trzeba pamiętać, że zmiany ilościowe są ściśle powiązane z jakościo-

wymi i najczęściej przechodzą one w zmiany jakościow e. Przykładem 

są tutaj zmiany w strukturze produkcji, które mogą wywołać koniecz-

ność przekształceń w strukturze organizacji produkcji, przy czym nale-

ży podkreślić, iż dotyczy to najczęściej mikroskali. Zgodnie z przyjęta 

w rozważaniach koncepcją trójszczeblowego podziału struktur ekono-

micznych z punktu widzenia ich zasięgu (makro-mezo- i mikrostruktu-

ra), zmiany strukturalne mają podobny charakter. W pierwszym przy-

padku dotyczą działów gospodarki; w drugim — gałęzi, branż, układów 

przestrzenno-czasowych; w trzecim — przedsiębiorstw, zakładów.

Różni autorzy dokonują rozmaitej klasyfikacji czynników wywołu-

jących przekształcenia strukturalne w gospodarce. W szyscy jednak 

wskazują na dwie zasadnicze przyczyny: zmiany w strukturze popytu 

społecznego na dobra i usługi oraz postęp techniczny. Oprócz tych 

przyczyn, najczęściej wymienia się jeszcze czynniki instytucjonalne 

(wynikające z określonego oddziaływania nadbudowy), powiązania zew-

nętrzne, zmiany w bazie surowcowej. Są to już szczegółowe ujęcia.

Zdaniem J .  G órskiego23 podstawowych przyczyn przemian struktu-

ralnych należy upatryw ać w prawidłowościach rozwoju sil wytwór-

czych. I stąd dwie grupy przyczyn w ywołujących te zmiany. Pierwsza 

tkwi w tzw. „prawach produkcji" (cechujących poszczególne działy go^-

22 G ó r s k i ,  Postęp techniczny..., s. 204.

23 Ibidem, s. 210 i n.



podarki); druga w prawidłowościach kształtowania się popytu społecz-
nego.

Na potwierdzenie tezy o różnorodności k lasyfikacji czynników wpły-

wających na zmiany strukturalne w gospodarce, przytaczamy kilka 

charakterystycznych ujęć. S. M arciniak24 czynniki te dzieli na dwie
podstawowe grupy:

1) czynniki związane z poziomem i strukturą sił wytwórczych oraz 
ogólnymi cechami produkcji materialnej,

2) czynniki związane ze specyfiką socjalistycznych stosunków spo-
łecznych oraz formą nadbudowy.

Do pierwszej grupy zalicza: rozwój nauki oraz postęp techniczny, 

wzrost poziomu dochodów realnych, wzrost poziomu kwalifikacji, roz-

wój w spółpracy z zagranicą, rozwój komunikacji w szerokim znacze-

niu; druga grupa obejm uje: planowanie centralne, zarządzanie, realizo-

wany model industrializacji oraz integracji gospodarczej, realizowany 
model konsumpcji.

L. Zachor, obok czynników wymienionych przez S. M arciniaka (ina- 

czej jednak pogrupowanych), wymienia także: zasoby naturalne, wzglę-

dy militarne, wpływ tradycji historycznych25. W yszczególnia się także 
tempo wzrostu gospodarczego.

J . Lisikiewicz do czynników przekształceń strukturalnych zalicza 

czynniki materialne (zasoby dóbr przyrody i czynniki techniczne), czyn-

nik ludzki, pozostałe (czynniki instytucjonalne, integracja międzynaro-
dowa)26.

W ydaje się, że mówiąc o czynnikach strukturalnych wpływ ających 

na daną strukturę gospodarczą należy rozpatrywać je  w dwojaki spo-

sób, mianowicie w ujęciu statycznym i dynamicznym. Pierwsze obejmu-

ją elementy kształtujące daną strukturę gospodarczą w określony spo-

sób, w danym momencie. Drugie grupują przyczyny wywołujące prze-
kształcenia strukturalne gospodarki w czasie.

W tej części artykułu przedstawimy naszą propozycję klasyfikacji 

czynników wpływających na strukturę produkcji. W związku z tym, że 

najłatw iejsze do uchwycenia są zmiany zachodzące w strukturze pro-

dukcji i usług, omawianie czynników kształtujących daną strukturę oraz

24 M a r c i n i a k ,  Proporcje i struktura..., s. 127.

Z oto. Z a c h e r, Uwarunkowania i czynniki..., s. 72 lub i d e m ,  Zwiany struk-

turalno-jakościow e w gospodarce w dobie rewolucji naukowo-technicznej, W arszawa 
1977, s. 66—77.

20 J . L i s i k i e w i c z ,  Czynniki zmian strukturalnych w przem yśle, [w:] Struk-

tura produkcji przemysłowej. M etody badania i kierunki zmian, W arszaw a 1977, 

s. 22. Por. także k lasyfikację czynników zmian strukturalnych przedstawioną w pra-
cy: K a r p u ś, op. cit., s. 55,



przyczyn wywołujących mutacje strukturalne danego układu ekono-

micznego sprowadzimy do tego typu struktury. Do najważniejszych 

czynników określających daną strukturę ekonomiczną można zaliczyć:

1) czynniki o charakterze społeczno-ekonomicznym:

— istniejący potencjał wytwórczy z określonym zestawem użytko-

wanych technicznych metod wytwarzania;

— określona struktura popytu społecznego;

— dana baza surowcowo-paliwowa;

— struktura i poziom zatrudnienia;

— jakość nakładów^ pracy żywej — poziom i struktura kwalifikacji:

— poziom rozwoju nauki oraz upowszechnienie je j osiągnięć, tj. 

dostępność wiedzy i powszechność nauczania;

— istniejące powiązania zewnętrzne, tj. wielkość i struktura ekspor-
tu i importu.

2) czynniki instytucjonalne — to przede wszystkim określona poli-

tyka społeczno-ekonomiczna uwarunkowana własnością środków pro-

dukcji, poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, systemem powią-

zań zewnętrznych, która jest realizowana poprzez dany system kiero-

wania (planowania i zarządzania gospodarką), rozwojem nauki itp.

Jeżeli mówimy o czynnikach wyznaczających strukturę ekonomicz-

ną w danym momencie, to należy pam iętać o tym, że jest to konsekwen-

cja określonych działań i decyzji podejmowanych w tym zakresie 

w przeszłości. A zatem struktura gospodarcza jest historycznie ukształ-

towanym stanem. Dla kształtowania przyszłego stanu struktury gospo-

darki zasadnicze znaczenie ma bieżąca polityka w tym zakresie, w yty-

czająca kierunki oraz drogi przekształceń. Poprzednio wymienione czyn-

niki, rozpatrywane dynamicznie, stanowią najw ażniejsze źródła prze-

kształceń strukturalnych w gospodarce. A zatem, można je podzielić 
na dwie grupy:

1) czynniki społeczno-ekonomiczne:

— zmiany w strukturze popytu społecznego,

— postęp techniczny,

— zmiany zasobów oraz jakości siły roboczej,

— zmiany w poziomie rozwoju nauki i metodach jej upowszech-
niania,

— przekształcenia w bazie surowcowo-paliwowej,

— zmiany we w spółpracy z zagranicą.

2) czynniki instytucjonalne:

— zmiany w system ie zarządzania, kierowania gospodarki,

— zmiany w polityce społeczno-ekonomicznej, stosunkach w łasnoś-

ciowych (np. wzrost sektora uspołecznionego w rolnictwie polskim).



Wymienione przyczyny zmian strukturalnych zostały przedstawione 

na sclmm. 1. Oczywiście pomiędzy tymi czynnikami, które wyznaczają 

strukturę ekonomiczną oraz wywołują je j zmiany, zachodzą określone 

powiązania i każdy z nich może być przedmiotem szczegółowej analizy 

w ykraczającej poza ramy niniejszego artykułu. Dlatego w naszych roz-

ważaniach ograniczymy się jedynie do ogólnego ich scharakteryzow a-

nia, przy czym nieco więcej uwagi poświęcimy zmianom w popycie 

społecznym oraz postępowi technicznemu, gdyż są to czynniki o zasad-
niczym znaczeniu dla zmian strukturalnych.

Dana struktura społecznego popytu na wyroby finalne jest określona 

przez dwa zasadnicze czynniki: poziom realnych dochodów ludności 

oraz model konsumpcji. Między tymi elementami zachodzi zależność, 

bowiem poziom realnych dochodów ludności determinuje realizację 

określonego modelu spożycia. Model konsumpcji zaś, ukształtowany 

jest przez określone potrzeby autonomiczne zgłaszane przez społeczeń-

stwo, (np. tradycje narodowe) oraz pewne elementy będące wynikiem 

naśladownictwa modelu spożycia innych krajów. Na model konsumpcji 

wj.lywa także określona polityka państwa, poprzez oddziaływanie na 

realne dochody ludności oraz politykę cenową, działalność propagan-

dową. Na popyt wpływa również dana struktura zawodowa, demogra-
ficzna ludności27.

Natomiast przeobrażenia w popycie na dobra finalne, zgłaszane przez 

społeczeństwo, są pochodną przekształceń w strukturze potrzeb po ja-

wiających się na skutek: wzrostu dochodów społeczeństwa, postępu 

technicznego (który te potrzeby rodzi), zmian w strukturze zawodowej 

ludności. M ogą one wpływać na zmiany w postaw ach, poglądach, 

ideach i stąd przekształcenia w strukturze potrzeb, które, poparte od-

powiednimi dochodami, zmieniają strukturę popytu na towary i usługi. 

Wzrost poziomu realnych dochodów ludności prowadzi do zmian 

w strukturze wydatków, zgodnie z tzw. prawem Engla, które mówi, że 

wraz ze wzrostem dochodów realnych, relatywnie rosną wydatki na 

dobra i usługi zaspokajające potrzeby wyższego rzędu kosztem dóbr 

podstawowych. Im więc dochody te bardziej będą wzrastać, tym bar-

dziej rosnąć będzie popyt na dobra trwałego użytku; wzrastać będzie' 

także w tej sytuacji zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi. 

Ten element związany jest ściśle z modelem konsumpcji, poziomem 

kultury społecznej, a także poziomem rozwoju społeczno-gospodarcze-
go.

Szczególnego znaczenia w zmianach struktury konsumpcji nabiera 

postęp techniczny. Przekształcenie w popycie społecznym na dobra fi-

Nciwet przy tych samych dochodach różna może być struktura potrzeb osób 
z odmiennych klas, warstw i środowisk społecznych.
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nalne wywołane tym czynnikiem w yrażają się przede wszystkim we 

wzroście zapotrzebowania na dobra o w yższej jakości i funkcjonalności, 

we wzroście zapotrzebowania na wyroby nowe. W drożenie do produk-

cji dotychczas nie stosowanych technologii wytwarzania oraz nowych 

rozwiązań technicznych prowadzi bowiem do pojawienia się zupełnie 

nowych wyrobów, dotąd nie znanych, co wpływa na zmianę struktury 

potrzeb. I w ten oto sposób dochodzimy do drugiego, obok zmian popy-

tu społecznego, zasadniczego czynnika przemian strukturalnych w gos-

podarce — postępu technicznego. Dzięki rozwojowi nauki, szeroko pro-

wadzonym badaniom podstawowym, stosowanym, wdrażaniu nowoczes-

nej myśli technicznej, pochodzącej z zakupów licencyjnych, pojaw iają 

się w gospodarce nowe możliwości w procesie produkcji. Powstają bo-

wiem przesłanki do produkcji wyrobów za pomocą spraw niejszych

i ekonomicznie korzystniejszych technologii, zm niejszających nakłady 

pracy społecznej wydatkowanej na ich wytwarzanie. Postęp techniczny, 

obok pojawienia się nowych wyrobów, powoduje także (o czym już 

wspominaliśmy) modernizację wytwarzanych dóbr. Wpływa więc bez-

pośrednio na zmiany strukturalne w przemyśle.

Oprócz wpływu bezpośredniego, można również mówić o pośred-

nim wpływie poprzez stwarzanie możliwości zastosowania nowych su-

rowców, np. chemizacja w przemyśle włókienniczym stwarza możli-

wości zastosowań włókien chemicznych, a je j konsekwencją jest ko-

nieczność wprowadzania nowych metod technologicznych, nowych che-

mikaliów, barwników itp. Szczególnego znaczenia nabiera postęp tech-

niczny w procesie produkcji (wtedy gdy przejawia się on w nowych 

technologiach i konstrukcjach), ponieważ wywołuje znaczne zmiany 

w strukturze produkcyjnego m ajątku trwałego, surowców, zatrudnienia

i organizacji. Zatem, postęp techniczny wpływa w określony sposób 

na strukturę gospodarki; należy jednak dostrzegać także zależność od-

wrotną, mianowicie zmiany struktury gospodarki i ich wpływ na możli-

wość realizacji postępu technicznego. Można powiedzieć, że zmiany 

strukturalne gospodarki (przemysłu) są z jednej strony kształtowane 

przez postęp techniczny, z drugiej zaś, struktura gospodarki powinna 

stwarzać przesłanki do przyspieszenia postępu technicznego. Je s t  to 

możliwe do uzyskania poprzez rozwój tych gałęzi, które są nośnikami 

postępu technicznego. A więc struktura gospodarki powinna stwarzać 

warunki dokonywania nowych wynalazków, a także możliwości ich 

szybkiego wdrażania. Trzeba dodać, że w danym momencie gospodarka 

dysponuje określonym poziomem wiedzy technicznej — danym zesta-

wem technik wytwarzania. Zestaw metod wytwarzania, stosowanych 

lub możliwych do zastosowania w danej gospodarce, jest wynikiem



określonego poziomu wiedzy d techniki w niej osiągniętej, a także skut-

kiem transferu myśli technicznej z innych krajów. Oczywiście, o wybo-

rze określonej metody wytwarzania decydować będą kryteria ekono-

micznej oceny tej metody. W danym momencie jednak zestaw stosow a-

nych technik i metod produkcyjnych jest określony przez decyzje podję-

te w tym zakresie w przeszłości i one wobec tego wpływają na ist-

niejącą strukturę produkcji. Postęp techniczny, natomiast tę strukturę 
zmienia.

Jeszcze kilka uwag na temat pozostałych czynników wpływających 

na przemiany strukturalne w gospodarce. Ważną rolę w przekształce-

niach strukturalnych odgrywa czynnik ludzki, choć zdaniem niektó-

rych autorów jego  oddziaływanie nie jest zbyt silne w porównaniu 

z innymi czynnikami. Takie stanowisko reprezentują J .  Lisikiewicz

i J . M acieja28, twierdząc, iż przygotowanie kadr jest przyporządkowa-

ne zakładanym lub przewidywanym kierunkom rozwoju gospodarcze-

go, a zatem planowano zmiany strukturalne wyznaczają kierunki szko-

lenia kadr na różnych szczeblach. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją-

ce zasoby siły roboczej, je j jakość i struktura zawodowa wpływają 

na wybór metod wytwarzania, a przez to również na strukturę produk-

cji. Rozpatrując zaś ten problem dynamicznie, w ydaje się, że omawia-

ny czynnik należy analizować ściśle w powiązaniu z postępem tech-

nicznym; wzrost poziomu kwalifikacji jest konsekwencją tego postępu, 

ale i niezbędnym warunkiem jego  wprowadzenia. Stąd przekształcenia 

w strukturze i jakości siły  roboczej są nie tylko skutkiem określonych 

zmian strukturalnych, ale także ich przyczyną. Zmiany w zasobach 

siły roboczej wpływać będą także na kierunki przekształceń struktu-
ralnych.

Z omawianymi czynnikami łączy się ściśle problem roli zmian 

w poziomie nauki i metodach je j upowszechniania, bowiem osiągnięcia 

naukowe mogą być wykorzystane poprzez wdrożenie ich do działal-

ności gospodarczej; szczególnie chodzi o nową myśl techniczną, która 

zastosowana w procesie produkcji może zmieniać je j strukturę.

Dostępność wiedzy, powszechność nauczania odgryw ają również za-

sadniczą rolę w kształtowaniu struktury zawodowej społeczeństwa, 

poziomu jego kwalifikacji. Widzimy zatem, że charakteryzowany czyn-

nik jest jakby łącznikiem pomiędzy poprzednio wymienionymi czyn-

nikami; jest także elementem potęgującym  ich znaczenie oddziaływa-

nia na zmiany struktury produkcji.

Zmiany w istniejącej bazie surowcowej równie istotnie warunkują 

strukturę produkcji, strukturę eksportu i importu. Mianowicie: odkry-

21 Zob. L i s i k i e w i c z ,  M a c i e j a ,  op. cit., s. 571.



cia geologiczne surowców i paliw stw arzają przesłanki do mutacji 

strukturalnych poprzez rozwój gałęzi zajm ujących się eksploatacją 

tych złóż oraz przetwórstwem surowców rozwiniętym na bazie tych 

odkryć (przykładem może być odkrycie złóż siarki w Polsce).

Odkrycia nowych złóż surowców mogą także wpływać na strukturę 

handlu zagranicznego, z jednej strony poprzez potrzeby zakupu urzą-

dzeń do ich eksploatacji, z drugiej — mogą stanowić źródło zmian 

w eksporcie tak bezpośrednio (jako przedmiot sprzedaży), jak  również 

pośrednio — poprzez eksport produktów wytworzonych na bazie tych 

surowców.

Powiązania zewnętrzne określają wielkość i strukturę eksportu

i importu, przez co oddziałują na strukturę produkcji krajowej. 

Czynniki te mogą mieć charakter pozytywny, gdy powiązania ekspor- 

towo-importowe danego kraju z innymi krajami są korzystne z punktu 

widzenia ekonomicznie opłacalnej specjalizacji produkcji. M ogą mieć 

charakter negatywny, gdy ta specjalizacja  jest narzucona przez kraje 

silniejsze ekonomicznie, np. przez politykę kolonizatorów.

Przy omawianiu czynników instytucjonalnych należy przede wszyst-

kim podkreślić znaczenie społecznej własności środków produkcji; one 

bowiem stw arzają możliwości dynamicznego rozwoju danej ekonomiki, 

realizację prawa maksymalnego zaspokajania potrzeb społeczeństwa 

poprzez odpowiednio skonstruowany system  kierowania gospodarką 

a więc odpowiednio stworzony system  planowania i zarządzania, który 

jest środkiem realizacji określonej polityki ekonomiczno-społecznej. 

Polityka ekonomiczno-społeczna państwa socjalistycznego może kształ-

tować strukturę produkcji bezpośrednio, a także poprzez oddziaływa-

nie na wszystkie prawie czynniki poprzednio wymienione. Polityka 

ekonomiczna m. in. wytycza kierunki rozwoju produkcji, stwarza od-

powiednie mechanizmy i instrumenty, które umożliwiają realizację tej 

polityki, stąd ustalenie określonych priorytetów rozwoju, które pro-

wadzą do przekształceń w strukturze gospodarki.

Trzeba pamiętać także o polityce pozaekonomicznej. Na przykład 

polityka naukowa umożliwia odpowiedni rozwój nauki, badań nauko-

wych; polityka licencyjna pośrednio wpływa na strukturę produkcji 

poprzez kształtowanie rozmiarów i struktury zakupu techniki z zagra-

nicy; polityka społeczna przyspiesza popyt na urządzenia związane 

z ochroną zdrowia, sportów, rozrywki itp.29

Rozważania dotyczące czynników określających strukturę gospo-

darki oraz je j zmiany pozw alają na sformułowanie wniosku o istnieją-

29 Zob. Z a c h e r, Zmiany strukturalno-jakościow e..., s. 75; autor omawia szeroko 

problemy polityki strukturalnej państwa.



cych bardzo ścisłych powiązaniach pomiędzy omawianymi czynnika-

mi. Przecież mówiąc o strukturze popytu i jego  zmianach należy mieć 

na uwadze nie tylko czynniki określające czy zmieniające jego wiel-

kość i wewnętrzne proporcje pomiędzy różnymi grupami wyrobów, 

ale także trzeba dostrzegać tutaj silne oddziaływanie postępu tech-

nicznego, oddziaływanie państwa. Elementy te, poprzez zmianę w po-

ziomie realnych dochodów oraz w modelu konsumpcji, wpływają na 

efektywny popyt. Odkrycia surowców i paliw z kolei stw arzają nie 

tylko nowe możliwości produkcji, ale także oddziałują na bazę tech-

niczną, stym ulują badania nad zagadnieniami postępu w zakresie no-

wych rozwiązań technicznych do eksploatacji i wykorzystania nowych 

złóż itp. Podobnie przedstawia się spraw a powiązań pozostałych czyn-

ników, takich jak  zmiany w poziomie kwalifikacji kadr, dch struktura, 

zmiany w nauce, o  czym już wspominaliśmy.

Na zakończenie wypada podkreślić raz jeszcze, iż wymienione

i scharakteryzowane czynniki nie obejm ują wszystkich, o czym św iad-

czą choćby cytowane w artykule ujęcia różnych autorów. Są to jed -

nak, naszym zdaniem, czynniki najważniejsze i dlatego pozwoliliśmy 

sobie na nie właśnie zwrócić uwagę w artykule.

Stanisław Szukalski

PACTORS PRODUCING CHANGES IN THE ECONOMY'S STRUCTURE

In the economic literature of the last few years there can be observed a consi- 

derable rise of interest in structural transform ations. This interest w as reflected in 

numerous theoretical works making an attempt at formulation of the structural 

changes theory as well as in many research reports aiming at empirical analysis 

of the economic growth causalities.

In the present strategy of socio-economic development acceleratiom of structural 

transformations represents one of its crucial elements necessitated by a tendency 

towards further modernization of our economy's structure. Hence, there arises 

a need for determination and utilization of factors producing changes in the econo-

mic structure.

This work is an attempt at presentation of the most important factors which, 

in the author’s opinion, generate structural changes. It, m oreover, sets forw ard to 

provide a review of the most important opinions on the subject — mainly of Polish 

economists. It consists of three parts. The first part shows a correlation between 

the economic growth and structural transform ationsj in the second part the author 

formulated the concept ol the structure and classified economic structures; and 

finally in the third part there are described and analyzed factors producing structu-

ral changes.


