
Rozwój społeczny Jest funkcję rozwoju gospodarczego, przyśpia- 

szajęc go równocześnie w aechanlzale sprzężenia zwrotnego. Szcze-

gólno aiejece zajauje tutaj oświat*. Rozwój produkcji w coraz 

większy* atopnlu Jast funkcję nauki 1 ośwlsty. Ta pierwsza o- 

kraéla kształt postępu technicznego, organizacyjnego 1 skonoai- 

oznego, a oświata decyduje o 'społecznej szerokości" 1 efektyw-

ności wdrażanie postępu naukowego. Seat to wife przy danyn po- 

zloale nauki, techniki 1 organizacji nlezalernle waZny ozynnlk 

wzrostu epoleczno-goepodarczego.

W niniejszy* toala akcent został położony na koazty 1 fi-

nansowania oświaty:. Analizie poddano równlal. rozwój ubezpieczeń 

epołecznych. Oba zakresy probleaowe aplna badanie dynamiki wy-

datków eocjalno-kulturalnych budżetu centralnego 1 budżetów te-

renowych. Całość toau zaayka problea redyatrybucj1 funduszów ro-

zwoju w zjednoczeniu przeayałowya. Tradycyjnie więc Katedra Fi-

nansów Unlweraytetu Łódzkiego łęczy zainteresowanie zagadnlenla- 

al finansowania ezeroko pojętej afery nleaaterlalnej, uaług epo-

łecznych oraz zabezpieczenia paóatwowego 1 społecznego z pro- 

bleaeal flneneowanla produkcji1'.

Niniejszy toa posiada tę szczególna cechę. IZ powstał w re-

zultacie wieloletnich badań zespołowych nad flnansowaniea oświa-

ty w problaaie węzłowy* 11.4 "Modernizacja systemu oświaty w 

rozwinlętya społeczeństwie socjalistyczny*" i w problaaie Między-

resortowy* "Metodologia rachunku koeztów w sferze nieaaterielnej" 

nad flnansowaniea produkcji w problemie resortowo-branźowyn; 

"Funkcjonowanie aysteau ekonoalczno-flnaneowego w przewyślo dzie-

wiarskim" oraz badań Indywidualnych nad finanaowaniea afery u-
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eług »połecznych 1 produkcji związanych z pracaml habilitacyj-

nymi 1 doktoreklal.

Trzeba również etwierdzić. Ze wyniki badań ned flnaneowa- 

niM oéwlety zosteły ezeroko wykorzystane w pracach Podzespołu 

Oéwlaty 1 Nauki' (w Zespole XIII de. Reforay w aferze usług 

epołecznych Koaiejl Reforay Gospodarczej), kierowany* przez ni- 

Zaj podpieanago 1 odwrotnie - wyniki dyekuajl w Zeepole XIII 

1 w Podzespole zostały uwzględnione w pierwszej ezfécl niniej-

szego teaatu pt.i "Syetem ekonomiczno-finansowy n świetle re-

foray gospodarczej". Pozostałych sześć artykułów oświatowych 

poświęcono wydatkoa 1 kosztom szkół ogólnokształctcych, środkoa 

budżetowym 1 pozabudżetowym szkół podstawowych 1 zawodowych,or- 

ganlzacyjnya 1 ewidencyjny* uwarunkowaniom finansowania szkol-

nictwa zawodowego. Segaent oświatowy zawiera takZe dwa studia 

porównawcze) o publicznych wydatkach oświatowych oraz o zróż-

nicowaniu koeztów w ezkolnlctwle ogólnokeztałcfcya, w przad- 

azkolach 1 domach ozlecka.

Całość aa w nleaałya stopniu charakter oceniaj«су 1 projek-

cyjny we wszystkich warstwach problemowych.
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