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Jednak¿e podstawow¹ si³¹ napêdow¹ procesu zmian           WPROWADZENIE
w gospodarce s¹ badania naukowe, zmiany technologii i orga-

Strategia lizboñska proklamowana przez Radê Europy              
nizacji pracy. Postêp techniczny jest najbardziej dynamicz-

w marcu 2000 i potwierdzona na szczycie w Barcelonie w roku 
nym, a jednoczeœnie nieograniczonym czynnikiem rozwoju 

2002 zak³ada dominuj¹c¹ rolê dzia³alnoœci innowacyjnej, 
gospodarczego. Korzyœci i efekty postêpu technicznego nie 

stanowi¹cej fundament strategii prowadz¹cej do stworzenia 
ograniczaj¹ siê tylko do wzrostu wydajnoœci pracy, ale równie¿ 

jednolitego europejskiego systemu gospodarczego. System ten 
prowadz¹ do zmian w strukturze wykorzystania zasobów, 

sta³by siê najbardziej konkurencyjnym i najszybciej 
wytwarzania nowych i poprawy jakoœci dotychczas 

rozwijaj¹cym siê systemem ekonomicznym na œwiecie [8]. 
oferowanych produktów, i zmniejszenia uci¹¿liwoœci pracy.

Dzia³alnoœæ innowacyjna, prowadzenie badañ naukowych              
Pod pojêciem postêpu technicznego bêdziemy rozumieæ i wdra¿anie ich efektów do praktyki staje siê w tym momencie 

wszelkiego typu zmiany, zarówno w technice wytwarzania, jednym z podstawowych celów polityki gospodarczej we 
jak równie¿ w organizacji pracy, prowadz¹ce do poprawy wszystkich krajach Unii Europejskiej. Innowacje mog¹ 
efektywnoœci gospodarowania [6]. Podana wy¿ej ogólna dotyczyæ sfery technologicznej, organizacyjnej i spo³ecznej. 
definicja zostanie w dalszej czêœci niniejszego artyku³u Innowacja jest systematycznym, celowym i zorganizo-
sformalizowana i „wzbogacona” o zaproponowany przez wanym poszukiwaniem zmian po³¹czonym z jednoczesnym 
autora system mierników postêpu. Jak wy¿ej wspomniano analizowaniem zjawisk i procesów, które te zmiany mog¹ 
efektów postêpu technicznego nie sposób ograniczaæ jedynie umo¿liwiæ.
do produkcyjnych sektorów gospodarki, mimo ¿e tu postêp 

Mo¿na okreœliæ siedem Ÿróde³ okazji do innowacji [1]:
techniczny znajduje swoje najbardziej spektakularne miejsce. 

 Nieoczekiwane sytuacje (powodzenie, niepowodzenie, Zmiany technologiczne i organizacyjne coraz czêœciej 
zdarzenia zewnêtrzne); obejmuj¹ administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹, policjê, 

 Niezgodny z wyobra¿eniem obraz rzeczywistoœci; wojsko, pomoc spo³eczn¹ [5], a tak¿e sektor edukacji [6]. 
Ramy artyku³u nie pozwalaj¹ na rozwiniêcie tych w sumie  Transformacje systemu i struktury gospodarki;
ciekawych w¹tków, jednak osoby zainteresowane  Potrzeby procesu wytwarzania;
problematyk¹ mo¿na odes³aæ do literatury.  Czynniki demograficzne;

 Zmiany struktury potrzeb i preferencji;
CECHY  CHARAKTERYSTYCZNE 

 Postêp w nauce i postêp techniczno-organizacyjny.
POSTÊPU  TECHNICZNEGO

Czêœæ z tych czynników mo¿na zlokalizowaæ wewn¹trz Podejmê próbê opisania postêpu technicznego poprzez 
organizacji, czêœæ zaœ znajduje siê w jej otoczeniu [4]. Trudno podanie jego cech charakterystycznych. Moim zdaniem na 
dok³adnie ustaliæ wyraŸn¹ liniê podzia³u na czynniki uwagê zas³uguj¹ tu trzy elementy:
egzogeniczne i endogeniczne. Podzia³ ten jest podzia³em 

1. Tempo przesuniêcia krzywej produkcji w kierunku 
funkcjonalnym.

pocz¹tku uk³adu wspó³rzêdnych. Przesuniêcie to obrazuje 
„Jednym z najciekawszych przyk³adów innowacji wzrost efektywnoœci czynników wytwórczych 

spo³ecznej i jej znaczenia jest wspó³czesna Japonia. (....) odzwierciedlaj¹cy mo¿liwoœci wynikaj¹ce z nowej wiedzy 
Jednym z g³ównych tego powodów jest przekonanie, ¿e technicznej. Rozpatruj¹c problem w kategoriach 
innowacje dotycz¹ przedmiotów i s¹ oparte na naukach absolutnych, postêp techniczny prowadzi do jednoczesnej 
œcis³ych i technice. Zaœ Japoñczycy, jak powszechnie uwa¿ano oszczêdnoœci zarówno kapita³u, jak i pracy (si³y roboczej).
(nawiasem mówi¹c, nie tylko na Zachodzie, ale i w samej 

2. Sk³onnoœæ postêpu technicznego do nieproporcjonalnego 
Japonii), nie s¹ innowatorami, lecz naœladowcami. Bo 

oszczêdzania czynników wytwórczych. Postêp techniczny 
Japoñczycy (.....) nie opracowali wybitnych innowacji 

w kategoriach absolutnych jest zarówno kapita³o- jak           
technicznych lub naukowych. Ich powodzenie oparte jest na 

i pracooszczêdny, jednak¿e oszczêdnoœci jednego czynnika
innowacji spo³ecznej”[1].
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®ISTOTA  I  SPRZECZNOSCI  POSTÊPU  TECHNICZNEGO

Prezentowany tekst jest pierwszym z cyklu poœwiêconego problematyce stosowania innowacyjnych technik produkcji w Polsce i 
zintegrowanej Europie. Autor w pierwszej czêœci artyku³u opisuje postêp techniczny podaj¹c jego cechy charakterystyczne. W ten 
sposób tworzy system mierników postêpu. Zdaniem autora na uwagê zas³uguj¹ trzy elementy: tempo przesuniêcia krzywej produkcji 
w kierunku pocz¹tku uk³adu wspó³rzêdnych, sk³onnoœæ postêpu technicznego do nieproporcjonalnego oszczêdzania czynników 
wytwórczych i wp³yw postêpu technicznego na elastycznoœæ substytucji czynników wytwórczych.

W analizowanym modelu zmian wykorzystywane s¹ procedury Laspeyresa i Paaschego. W ten sposób mo¿na otrzymaæ dwa rodzaje 
indeksów liczbowych. Na podstawie przeprowadzonych rozwa¿añ dokonano klasyfikacji sk³onnoœci postêpu. Mo¿na tu mówiæ o 
sk³onnoœci: kapita³ooszczêdnej, neutralnej lub pracooszczêdnej.

W drugiej czêœci artyku³u autor ocenia mo¿liwoœci wzrostu produkcji wynikaj¹ce z wykorzystania efektów postêpu technicznego. W 
wielu przypadkach mo¿liwoœci te w sposób istotny malej¹, ze wzglêdu m.in. na istnienie sprzecznoœci postêpu. Mo¿na tu wymieniæ: 
nierównomiernoœæ postêpu, skutki wyboru miêdzy wprowadzaniem nowej techniki a doskonaleniem dotychczasowej oraz efekty 
doboru wielkoœci urz¹dzeñ technicznych.
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wytwórczego mog¹ byæ proporcjonalnie wiêksze ni¿ C – koszty materialne na jednostkê produkcji w okresie t+1

drugiego. Graficznie znajduje to swój wyraz w wiêkszym badanym,
przesuniêciu krzywej produkcji w kierunku jednej osi ni¿  V – koszty osobowe na jednostkê produkcji w okresie t+1
w kierunku drugiej. badanym.

3. Wp³yw postêpu technicznego na elastycznoœæ 
Obydwie formu³y na tempo postêpu technicznego s¹                 substytucji czynników wytwórczych. Elastycznoœæ 

z teoretycznego punktu widzenia wzglêdem siebie substytucji mierzy stopieñ wp³ywu zmian relacji kosztów 
równowa¿ne. Przedstawiony miernik tempa postêpu osobowych do kosztów materialnych, na wybór 
technicznego sprowadza to ogólne w gruncie rzeczy pojêcie do optymalnej techniki. Graficznie element ten jest 

obrazowany przez nachylenie krzywej produkcji do osi realnego wymiaru, jakim s¹ oszczêdnoœci w wyra¿onych 
odciêtych. Gdy nachylenie to jest równe zeru, elastycznoœæ wartoœciowo nak³adach czynników wytwórczych. Problem ten 
substytucji jest nieskoñczona. W przypadku, gdy k¹t jest rozwa¿any przy za³o¿eniu sta³ych cen tych¿e czynników, 
miêdzy krzyw¹ produkcji a osi¹ odciêtych jest równy 90, wskutek tego miernik ten daje odpowiedŸ na pytanie, o ile 
elastycznoœæ substytucji jest równa zeru. zmniejszy³yby siê nak³ady czynników wytwórczych, gdyby 

jedyn¹ zmienn¹ by³ wzrost poziomu wiedzy technicznej.
Rozpatrzmy po kolei wymienione trzy cechy charaktery-

Drugim wymienionym miernikiem jest sk³onnoœæ styczne postêpu technicznego.
postêpu technicznego do nieproporcjonalnego 

Pierwsz¹ z nich jest tempo przesuniêcia krzywej 
oszczêdzania czynników wytwórczych. Sk³onnoœæ ta polega 

produkcji w kierunku pocz¹tku uk³adu wspó³rzêdnych. 
na stosunkowo wiêkszej obni¿ce nak³adów inwestycyjnych na 

Bêdzie ono odzwierciedlaæ tempo postêpu technicznego. St¹d 
jednostkê zaplanowanego przyrostu produkcji ni¿ 

tempo postêpu technicznego definiujemy jako wzglêdn¹ 
zatrudnienia, lub odwrotnie. Mo¿emy tu mówiæ o 

zmianê ujêtych wartoœciowo nak³adów czynników 
pracooszczêdnej lub kapita³ooszczêdnej sk³onnoœci postêpu 

wytwórczych w technikach zapewniaj¹cych najni¿sze koszty 
technicznego.

produkcji. Technika zapewniaj¹ca najni¿sze koszty produkcji 
Sk³onnoœæ postêpu technicznego jest okreœlona przez to taka, która powstaje w punkcie stycznoœci krzywej produkcji 

wzglêdn¹ zmianê relacji nak³adów inwestycyjnych (wyra¿o-i prostej nachylonej do osi odciêtych, pod k¹tem wynikaj¹cym 
nych w cenach sta³ych) do wielkoœci zatrudnienia w nowych z relacji jednostkowych kosztów materialnych do 
obiektach produkcyjnych (obiektach po modernizacji).jednostkowych kosztów osobowych.

Najwa¿niejsz¹ ekonomiczn¹ konsekwencj¹ przesuniêcia Ujmuje to poni¿sza zale¿noœæ:
funkcji produkcji jest mo¿liwoœæ obni¿enia „kosztu” 
inwestycji netto. Dlatego te¿ wydaje siê s³uszne definiowanie 

(3)tempa postêpu technicznego w kategoriach kosztów. 
Porównuj¹c nak³ady czynników, mo¿emy zastosowaæ ceny z 
okresu wyjœciowego (procedura Laspeyresa) lub badanego gdzie:
(procedura Paaschego). W ten sposób otrzymamy dwa rodzaje F – sk³onnoœæ postêpu technicznego;
indeksów liczbowych.

U – techniczne uzbrojenie pracy w nowych (zmodernizo-t+1

wanych) obiektach inwestycyjnych w okresie bada-Wed³ug procedury Laspeyresa:
nym; 

U – techniczne uzbrojenie pracy w nowych (zmodernizo-t(1)
wanych) obiektach inwestycyjnych w okresie bazo-
wym.

gdzie:

Sk³onnoœæ postêpu technicznego jest wielkoœci¹, za T   – tempo postêpu technicznego oparte na cenach L

pomoc¹ której mo¿emy wyodrêbniæ tylko te zmiany zasobu okresu wyjœciowego (bazowego);
kapita³u przypadaj¹cych na jednego zatrudnionego, które K , K  – wspó³czynniki kapita³och³onnoœci inwestycji, t+1 t
wynikaj¹ jedynie z charakteru postêpu technicznego.bêd¹ce stosunkiem wielkoœci inwestycji do przyro-

W ten sposób mo¿na dokonaæ klasyfikacji sk³onnoœci stu produkcji (wynikaj¹cego z ww. inwestycji),            
postêpu technicznego.w okresie badanym i bazowym;

Gdy: F > 0 (sk³onnoœæ pracooszczêdna);P , P   – stosunek wielkoœci przyrostu zatrudnienia do t+1 t

F = 0 (sk³onnoœæ neutralna);przyrostu produkcji, bêd¹cego jego rezultatem 
(wspó³czynnik pracoch³onnoœci wytworzenia F < 0 (sk³onnoœæ kapita³ooszczêdna).
jednostki przyrostu produkcji) w okresie badanym          

U¿ywanie s³owa sk³onnoœæ postêpu ma swe uzasadnienie, i bazowym;
poniewa¿ postêp techniczny jest zjawiskiem, które prowadzi 

C   – koszty materialne na jednostkê produkcji w okresie t do jednoczesnej oszczêdnoœci zarówno zasobów kapita³u, jak 
bazowym;

równie¿ zasobu si³y roboczej. Zazwyczaj jednak oszczêdnoœci 
V   – koszty osobowe na jednostkê produkcji w okresie t wymienionych zasobów s¹ nierównomierne. Sk³onnoœæ 

bazowym. pracooszczêdna polega na tym, ¿e oszczêdnoœci pracy s¹ 
wiêksze ni¿ kapita³u produkcyjnego,  sk³onnoœæ 

Wed³ug procedury Paaschego:
kapita³ooszczêdna oznacza sytuacjê dok³adnie odwrotn¹, 

  natomiast postêp o sk³onnoœci neutralnej nie preferuje w tym 
(2) wzglêdzie ¿adnego z rozpatrywanych czynników produkcji.

Trzeci¹ wymienion¹ cech¹ postêpu technicznego jest 
gdzie: jego wp³yw na elastycznoœæ substytucji czynników 

wytwórczych [2].T  – tempo postêpu technicznego oparte na cenach okresu P

badanego,

K  C  + P  V
t+1 t t+1 t

T  =
L

K  C  + P  V
t t t t

K  C  + P  V
t+1 t+1 t+1 t+1

T  =
P

K  C  + P  V
t t+1 t t+1

U  – U
t+1 t

F =
U

t
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Elas tycznoœæ  subs tytucji mierzy wzglêdn¹  zmianê jednak¿e wdra¿anie nowej techniki musi byæ poprzedzone 
nak³adów inwestycyjnych przypadaj¹cych na jednego rac hun kie m ek ono mic zny m, p oni ewa ¿ w p ewn ych  
zatrudnionego, bêd¹c¹ rezultatem wzglêdnej zmiany relacji okolicznoœciach mo¿e okazaæ siê, ¿e zamiast przewidywanych 
jednostkowych kosztów osobowych do kosztów materialnych. korzyœci mog¹  wys t¹p iæ znaczne  straty. Wynika  to                           

z poni¿szych okolicznoœci:Elastycznoœæ substytucji jest funkcj¹ czasu, wielkoœæ jej 
mierzymy na ka¿dej z krzywych produkcji w punktach  Wprowadzenie techniki zasadniczo nowej wi¹¿e siê ze 
odpowiadaj¹cych sta³oœci jednostkowych kosztów osobowych znacznym kosztem, tymczasem efekty jej zastosowania 
i materialnych. Podany miernik odzwierciedla charakter mog¹ siê opóŸniaæ. Skutkiem tego jest zjawisko 
postêpu technicznego. szybszego wzrostu kosztów, ni¿ wydajnoœci pracy.

„Mo¿na rozpatrywaæ postêp, który daje siê zastosowaæ  Czêsto przyszli u¿ytkownicy nowej techniki nie s¹ 
tylko do w¹skiego wycinka produkcj i (np. ulepszenia  dostatecznie przygotowani do jej przyjêcia, co znacznie 
dotycz¹ce tylko jednej konkretnej maszyny; zmniejsza (on) obni¿a jej efektywnoœæ, a w pewnych warunkach mo¿e 
elastycznoœæ substytucji, podczas gdy postêp taki, jak ca³ kow ici e zn iwe low aæ p ozy tyw ne s kut ki j ej 
wynalezienie kontrolnych urz¹dzeñ elektronicznych zwiêksza zastosowania w procesach technologicznych.
elastycznoœæ substytucji, gdy¿ zapewnia wiêksz¹ swobodê  W parze z tworzeniem nowej techniki ulegaj¹ 
substytucji pracy przez kapita³” [9]. doskonaleniu techniki dotychczasowe i niekiedy 

konfrontacja techniki stosowanej dotychczas z technik¹ 
ca³kowicie now¹ wypada niekorzystnie dla tej ostatniej.SPRZECZNOŒCI  POSTÊPU 

TECHNICZNEGO Problem wyboru miêdzy doskonaleniem sprawdzonych 
metod wytwarzania, a wprowadzaniem nowych technik jest Nierównomiernoœæ  postêpu
realnym problemem wyboru ekonomicznego. Nie mo¿na 

Gospodarka jest ogromnym systemem powi¹zanych ze wprowadzaæ nowych metod za wszelk¹ cenê, bez 
sob¹ ogniw wytwarzania. Dokonuj¹ca siê zmiana techniki lub przeprowadzenia odpowiednich symulacji dotycz¹cych 
technologii, w którymkolwiek z nich poci¹ga za sob¹ g³ównie poziomu kosztów produkcji.
okreœlone wymagania w innych.

Znane s¹ przypadki restauracji starej technologii, która mo¿e 
Postêp techniczny nie stwarza jednak przes³anek dla staæ siê konkurencyjna dla technologii nowej. Jako przyk³ad 

jednoczesnych efektywnych zmian we wszystkich ga³êziach            mo¿na tu wymieniæ ciœnieniow¹ obróbkê metali, któr¹ uwa¿a 
i dziedzinach produkcji. W rezultacie zdarza siê czêsto, ¿e siê za bardziej efektywn¹ ni¿ odlewnictwo. Produkcja odlewów 
istniej¹ce osi¹gniêcia nie mog¹ byæ dostatecznie efektywnie ¿eliwnych i stalowych w pewnym okresie czasu powa¿nie 
wykorzystane z powodu zacofania dziedzin sprzê¿onych lub spad³a – co specjaliœci t³umaczyli rosn¹c¹ konkurencj¹ t³oczenia 
na skutek braku niezbêdnych warunków w sferze, gdzie nowa na gor¹co. Wysokiej wydajnoœci procesów odkuwania 
technika i technologia powinny byæ stosowane. przeciwstawili odlewnicy zautomatyzowane i sterowane 

Dotyczy to g³ównie braku odpowiednio przygotowanych numerycznie linie do produkcji odlewów. W rezultacie 
kadr i braku wymaganej infrastruktury technologicznej dla doskonalenie produkcji elementów do budowy maszyn 
nowych maszyn i urz¹dzeñ. Powstaj¹ paradoksalne sytuacje, dokonuje siê nie tylko przez przechodzenie od odlewów do 
gdy wysokoobrotowe obrabiarki nie s¹ efektywnie wykorzy- odkuwek, lecz w wielu przypadkach tak¿e w odwrotnym 
stywane z powodu braku dostatecznie wytrzyma³ych kierunku. Wynika st¹d koniecznoœæ podtrzymywania i rozwoju 
materia³ów przeznaczonych do obróbki. W tej sytuacji konkuruj¹cych kierunków w technice. Dominacja jednego 
poniesione nak³ady okazuj¹ siê nieefektywne, poniewa¿ kierunku prowadzi bowiem czêsto do zahamowania postêpu 
maszyny pracuj¹ faktycznie w dolnym przedziale swych technicznego, co mo¿e przynosiæ straty gospodarcze.
mo¿liwoœci. Podobnie sprawa wygl¹da w niektórych 
przedsiêbiorstwach przemys³u maszynowego, gdzie Racjonalny  dobór  wielkoœci  urz¹dzeñ 
sterowane numerycznie obrabiarki s¹ wykorzystywane jako 

technicznychzwyk³e urz¹dzenia. Wynika to g³ównie z braku umiejêtnoœci 
obs³ugiwania tego typu urz¹dzeñ, a problem ten w sposób Z regu³y postêp techniczny w przemyœle maszynowym 
oczywisty ³¹czy siê z brakiem powi¹zania systemu kszta³cenia prowadzi do konstrukcji urz¹dzeñ maj¹cych uniwersalne 
z praktyk¹ gospodarcz¹ [3]. zastosowanie. Czêsto w parze z tym idzie zwiêkszanie takich 

parametrów jak: wymiary, ciê¿ar i zu¿ycie energii. Wysoka Nierównomiernoœæ postêpu technicznego wystêpuje 
cena urz¹dzeñ prowadzi do równoczesnego wzrostu kosztów wówczas, gdy tworzenie nowej techniki wyprzedza znacznie 
eksploatacji. Sk³onnoœæ do podnoszenia technicznego mo¿liwoœci jej wdro¿enia i racjonalnego wykorzystania. 
poziomu produkcji czêsto prowadzi do zaniechania Mechanizm rynkowy wzbogacony (bêd¹cymi do dyspozycji) 
wytwarzania wielu prostych (i tanich) modeli urz¹dzeñ oraz instrumentami polityki gospodarczej wspó³czesnego pañstwa 
zastêpowanie ich bardziej skomplikowanymi odpowiedni-daje realn¹ mo¿liwoœæ likwidacji wymienionych zagro¿eñ. 
kami, które jednoczeœnie s¹ znacznie dro¿sze. Jako przyk³ad Mo¿na tu wymieniæ koordynacjê planowanych badañ i wdro-
mo¿na tu wymieniæ wiele urz¹dzeñ stosowanych w gospo-¿eñ nowej techniki, które mog¹ zabezpieczyæ równoczesne 
darstwie domowym (odkurzacze, pralki automatyczne, rozpracowanie powi¹zanych wzajemnie problemów nauko-
zmywarki) oraz urz¹dzenia informatyczne. W ten sposób wych i technicznych w taki sposób, aby szerokie praktyczne 
wzrost technologicznych walorów urz¹dzenia czêsto nie zastosowanie ka¿dego wynalazku lub udoskonalenia 
znajduje uzasadnienia we wzroœcie ich faktycznej wydajnoœci. technicznego przeprowadzone by³o wtedy, gdy w sferze jego 
Spo³eczeñstwu i gospodarce potrzebna jest nie tylko technika produkcji i eksploatacji istniej¹ ju¿ odpowiednie warunki. 
awangardowa, lecz tak¿e mo¿liwie proste urz¹dzenia 
techniczne o ró¿nym poziomie wydajnoœci i ró¿nej cenie.Wybór  miêdzy  doskonaleniem 

Mo¿na wykazaæ, ¿e drogie maszyny i urz¹dzenia o uniwer-dotychczasowej, a wprowadzaniem        salnym zastosowaniu s¹ wykorzystywane w niewielkim 
nowej  techniki stopniu. Stosowanie sprzêtu o zawy¿onych parametrach 

technicznych w w¹sko wyspecjalizowanych dziedzinach Wdra¿anie do produkcji najnowszych osi¹gniêæ wiedzy 
produkcji, takich jak: przemys³ maszyn spo¿ywczych, technicznej stwarza mo¿liwoœæ osi¹gania istotnych efektów 
hutnictwo piecowe czy przemys³ w³ókienniczy jest ekonomicznych. Tendencje do unowoczeœniania stosowanych 
nieuzasadnione wzglêdami ekonomicznymi.metod wytwórczych s¹ oczywiœcie zjawiskiem pozytywnym, 
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powinno mieæ miejsce tylko w tych dziedzinach, w których da 
to korzystne efekty. Dotyczy to g³ownie tych sfer, gdzie park 
maszynowy jest przestarza³y i ma³o wydajny, a zastosowanie 
nowych urz¹dzeñ pozwoli na znaczny wzrost wydajnoœci THE ESSENCE AND CONTRADICTIONS                  
pracy. OF TECHNICAL PROGRESS

Niezbêdnym staje siê prowadzenie rachunku ekonomicz-
SUMMARY

nego tak¿e we wczesnych stadiach procesu projektowania 
maszyn i urz¹dzeñ. W celu stwierdzenia czy z punktu widzenia The following text is the first of a series concerning the issue of 
rachunku ekonomicznego konstrukcja nowego urz¹dzenia jest using innovative techniques of production in Poland and united 
op³acalna, donios³e znaczenie ma okreœlenie wielkoœci Europe. The author in the first part of the article describes the 
nak³adów na prace projektowe. Du¿¹ wagê nale¿y technical progress giving its characteristic features. In this 
przywi¹zywaæ do porównañ tworzonych maszyn z „przo- manner he creates a system of progress measures. According to 
duj¹cymi” modelami zagranicznymi. W celu przeprowadzenia the author three elements are especially worth noticing: the 
stosownych porównañ nale¿y dysponowaæ danymi pace of moving the curve of production towards the beginning 
liczbowymi dotycz¹cymi kosztów eksploatacji podobnych of coordinates system, susceptibility of technical progress to 
urz¹dzeñ w krajach s¹siednich oraz innych krajach disproportional saving of production factors, and the influence 
europejskich i pozaeuropejskich. of technical progress on the flexibility of substitution of 

production factors.
PODSUMOWANIE In the analysed model Laspeyres' and Paasche's procedures 

are used. This way it is possible to receive two kinds of Problem zastosowania odpowiednich technik pomiaru 
numerical indexes. On the basis of the conducted research a postêpu technicznego nie jest nowy, jednak dotychczasowe 
classification of progress susceptibility has been made. We can osi¹gniêcia w tym zakresie trudno uznaæ za zadowalaj¹ce.             
here discuss capital-saving, neutral, and work-saving W gruncie rzeczy efekty zale¿¹ w du¿ym stopniu od 
susceptibility.zastosowanych procedur badawczych. Prezentowany tekst 

stanowi próbê opisania cech charakterystycznych postêpu za In the second part of the article the author assesses the 
pomoc¹ prostego systemu trzech mierników: tempa possibilities of increasing production resulting from using the 
przesuniêcia krzywej produkcji w kierunku pocz¹tku uk³adu effects of technical progress. In many cases the possibilities 
wspó³rzêdnych postêpu, sk³onnoœci postêpu i wp³ywu postêpu decrease significantly, because of, among others, the existence 
na elastycznoœæ substytucji czynników wytwórczych. W celu of contradictions of progress. Here the following can be listed: 
weryfikacji statystycznej podanych miar mo¿na zastosowaæ uneven progress, the results of choice between introducing new 
znane w statystyce procedury Laspeyresa lub Paaschego. technology and improving the technology used so far, as well as 
Mo¿na wykazaæ, ¿e wykorzystanie intuicyjnie zrozumia³ej the effects of choice among the sizes of technical devices.
dwuczynnikowej funkcji produkcji prowadzi do wydzielenia 
w tempie przyrostu dochodu narodowego sk³adnika, który 
stanowi efekt zmian technologicznych i organizacyjnych               
w gospodarce i mo¿e byæ nazwany tempem postêpu 
technicznego. Ustaleniom procedur ³¹cz¹cych – wprowadzony 
system mierników postêpu z wykorzystywanymi w badaniach 
statystycznych i ekonometrycznych funkcjami produkcji 
bêdzie poœwiêcony kolejny artyku³.


