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D eterm inants of the Selection and Realization of the Strategy of Intensive Industrial 
D evelopm ent in  German Democratic Republic

W 1979 roku NRD obchodziła 30-lecie swego powstania. K raj ten  
należy do czołówki rozwiniętych gospodarczo państw  świata: w jego go
spodarce istotną rolę odgrywa przemysł. Udział przem ysłu w tworzeniu 
dochodu narodowego przekroczył w latach pięćdziesiątych granicę 50%, 
a w r. 1978 wyniósł już 60,4%. Przem ysł NRD posiada równocześnie sto
sunkowa nowoczesną strukturę; łączny udział nowoczesnych gałęzi, tj. 
przem ysłu chemicznego, budowy maszyn i pojazdów oraz elektrotech
nicznego i elektronicznego, w produkcji przemysłowej ogółem, zbliżający 
się w ostatnich latach do poziomu 50%, należał do najwyższych wśród 
krajów socjalistycznych.1

W rozwoju przem ysłu NRD — podobnie jak i całej gospodarki — ze 
względu na główne kierunki, cechy i charakter dokonujących się zmian 
oraz zgodnie z powszechnie przyjętą w literaturze ekonomicznej perio- 
dyzacją rozwoju krajów  RWPG — możemy wyróżnić dwa podstawowe 
jego etapy i odpowiadające im typy strategii: etap pierwszy z właściwą 
dla niego strategią ekstensywnego rozwoju oraz etap drugi, którem u od
powiada strategia intensywnego rozwoju. Używając określeń J. Pajestki, 
odnoszących się do etapów rozwoju gospodarczego Polski, a dających się 
zastosować z pewnym i modyfikacjami do gospodarki poszczególnych k ra

1 Dane zawarte w  niniejszym  artykule zaczerpnięto z roczników statystycz
nych NRD.

3 Annales UMCS, sectio H, vol. XV/XVI
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jów socjalistycznych o innym  poziomie s ta rtu  niż Polska, w tym  także 
i do przem ysłu NRD, etap pierwszy, obejm ujący lata  pięćdziesiąte i po
czątek lat sześćdziesiątych, można by określić jako strategię początko
wego przyspieszenia rozwoju oraz kontynuacji przy wyczerpyw aniu się 
czynników ekstensyw nych (strategia ekstensywnego rozwoju — H. M.), 
a następujący po nim etap  drugi jako strategię rozwoju intensywnego 
i bardziej selektywnego, 2 Między wymienionymi dwoma podstawowymi 
typam i strateg ii rozwojowej występował oczywiście określony typ s tra 
tegii m ieszanej, charakteryzujący się licznymi w ariantam i przebiegu zja
wisk i procesów o różnym  stopniu natężenia cech właściwych dla obu 
typów podstawowych. S trategia intensywnego rozwoju — ze względu na 
specyficzne w arunki — rozpoczęła się jednak w NRD nieco wcześniej 
niż w pozostałych krajach  socjalistycznych, w których przypada ona do
piero na przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Rozwój przem ysłu w NRD, co stanowi właśnie jego specyfikę, doko
nyw ał się w trudnych w arunkach, będących głównie konsekwencją d ru 
giej wojny światowej, podziału Niemiec na dwa odrębne państw a oraz 
późniejszej sytuacji politycznej, w ynikającej z faktu istnienia obok siebie 
dwóch państw  niemieckich. K raj ten znajdował się w „katastrofalnej” 
sytuacji demograficznej, w7yrażającej się absolutnym  spadkiem liczby 
ludności, zdeformowaniem  jej s tru k tu ry  według płci i wieku, oraz odczu
wał deficyt podstawowych surowców i m ateriałów . NRD otrzym ała po
nadto wew nętrznie sprzeczną i niekom plem entarną struk tu rę  przem ysłu, 
k tóra była wynikiem  sztucznego podziału uprzednio jednolitego orga
nizm u gospodarczego. Znalazło to swój wyraz z jednej strony w dyspro
porcjach w rozwoju przem ysłu środków produkcji i przem ysłu środków 
konsum pcji na niekorzyść tego pierwszego, a z drugiej strony w braku — 
jak  już podkreślaliśm y — podstawowej bazy surowcowej dla relatyw nie 
dobrze rozwiniętego przem ysłu przetwórczego. NRD m usiała dokonać 
również zerw ania tradycyjnych związków ekonomicznych swojej gospo
darki z zachodnimi częściami byłej Rzeszy i nawiązać nowe kontakty, 
w których naturalnym i, liczącymi się partneram i Republiki stały  się 
europejskie k raje  socjalistyczne. Złożoność problemów, które należało 
w związku z tym  rozwiązać, wynikła z faktu, że w okresie m iędzywojen
nym  przem ysł, a także cała gospodarka obecnego obszaru NRD, charak
teryzow ały się silnymi związkami z państw am i kapitalistycznym i oraz, 
głównie poprzez handel wew nątrzniem iecki, z zachodnimi częściami Nie
miec. W pływ sytuacji politycznej uwidaczniał się ponadto w tym , że 
rozwój przem ysłu dokonywał się w w arunkach relatyw nie dużego nasy-

2 Por. J. P a j e s t k a :  Niektóre p rob lem y  strategii rozw oju  ekonomicznego
Polski L udowej,  „Nowe D rogi”, 1969, nr 7, s. 20.
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cenią rynku. Konsekwencje działania powyższych czynników rozciągały 
się na cały dotychczasowy okres rozwoju przem ysłu na obszarze współ
czesnej NRD; dotyczyły one, chociaż z różnym natężeniem, in teresu ją
cego nas tu  etapu realizacji strategii intensywnego rozwoju.

Na przełomie lat pięćdziesiątych i szęśćdziesiątych w ystąpiły w NRD 
pewne obiektywne czynniki, które spowodowały zmiany w istniejącej 
dotychczas strategii ekstensywnego rozwoju i przystąpienie do realizacji 
strategii intensywnego rozwoju. W yczerpały się przede wszystkim możli
wości dalszego aktywizowania ekstensywnych czynników wzrostu, tj. za
trudnienia oraz inwestycji, a tym  samym zaczęły zanikać korzyści, jakie 
odnosił przem ysł z realizacji dotychczasowej strategii. W przem yśle NRD 
na skutek napływ u ludności przesiedleńczej, wzrostu aktyw izacji zawo
dowej kobiet oraz występowania pewnych rezerw siły roboczej w rol
nictwie można było tylko w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych posłu
żyć się ilościowym zwiększeniem zatrudnienia jako czynnikiem wzrostu 
gospodarczego.3 Ponadto inwestycje w przemyśle, zwłaszcza w jego ka
pitałochłonnych gałęziach (przemysł energii i paliw, przem ysł m eta lu r
giczny, przem ysł chemiczny), powodowały ciągły wzrost stopy akum u
lacji, k tóry  odbijał się ujem nie na bieżącym tempie wzrostu konsumpcji 
społecznej. Do zahamowania wzrostu stopy życiowej społeczeństwa NRD 
nie można było natomiast dopuścić przede wszystkim z powodów poli
tycznych, co ograniczało możliwości inwestowania.

Konieczność przejścia do nowej strategii wynikała ponadto z wielu 
innych negatywnych zjawisk. Rozwój przemysłu, oparty na czynnikach 
ekstensywnych, stawał się bowiem coraz mniej efektywny, co wyrażało 
się we wzroście kapitałochłonności i materiałochłonności produkcji oraz 
w wystąpieniu spadkowej tendencji tem pa wzrostu. Te ujem ne cechy 
rozwoju w ynikały jednocześnie stąd, że NRD, dysponując wprawdzie 
w momencie s ta rtu  — w odróżnieniu od pozostałych krajów  socjalistycz
nych — poważnym potencjałem przemysłowym, m usiała jednak doko
nywać olbrzymich nakładów inwestycyjnych w wybitnie kapitałochłon
nych gałęziach przem ysłu w celu zapewnienia prawidłowych relacji 
międzygałęziowTych. W przemyśle — w efekcie realizowanej polityki au- 
tark ii gospodarczej — wystąpiło również zjawisko nadm iernej rozbudowy 
stru k tu ry  asortym entowej produkcji, zwłaszcza przem ysłu m aszynowe
go 4, ograniczające specjalizację i skalę produkcji. A utarkia gospodarcza,

3 Por. W. F. S t o l p e r :  The Structure of the East German Economy,  Cam 
bridge, M assachusetts 1960, s. 33.

4 W. J u r e k :  Przem iany w  gałęziowej i w ew n ątrzga łęz iow ej s trukturze  p rze 
m ys łu  Niemieckiej Republiki D emokratycznej  [w:] W p ły w  przemian w  s trukturze  
gałęziowej i przestrzennej na w zros t  gospodarczy  (M ateriały na konferencję nau
kową), cz. I, Łódź 1974, s. 308.
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która uniem ożliwiała konfrontację produkcji krajow ej z wyrobami za
granicznymi, oraz istniejący w latach pięćdziesiątych rynek producenta, 
a w zasadzie rynek  reglam entow any, spowodowały, że na dalszy plan 
odsunięty został problem  jakości produkcji, ponieważ w sytuacji „ssania” 
nie było kłopotów z jej zbytem. U podstaw wym ienionych wyżej nega
tyw nych następstw  realizacji strategii ekstensywnego rozwoju leżały 
w dużej m ierze coraz dotkliw iej odczuwane s tra ty  gospodarcze z powodu 
niezabezpieczenia granicy państw owej z Berlinem  Zachodnim. W ynikały 
one z nielegalnego w erbunku siły roboczej przez kapitał zachodnionie- 
miecki, organizowania spekulacyjnych transakcji pieniężnych, nielegal
nego handlu, szpiegostwa, dyw ersji gospodarczej oraz z wielu innych 
form  walki, jaką RFN prowadziła wówczas z N R D .5

K ontynuacja dotychczasowej strategii rozwoju przem ysłu była rów 
nież niewskazana ze względu na zmiany w charakterze rynku zarówno 
wewnętrznego, jak i zagranicznego. Na wew nętrznym  rynku konsum p
cyjnym  pod wpływem  w zrostu dochodów ludności dokonywały się bo
wiem istotne przesunięcia w w ew nętrznej struk tu rze popytu na rzecz 
w zrostu zapotrzebowania na dobra wyższego rzędu. Równocześnie prze
m ysł NRD wkraczał coraz bardziej na wym agający pod względem jakości 
i nowoczesności produkcji rynek zagraniczny. Czynniki te zmuszały do 
wysunięcia na pierwszy plan problem u jakości wyrobów, dokonania 
gruntow nych zmian w branżow o-asortym entow ej struk tu rze produkcji 
oraz zwrócenia baczniejszej uwagi na zagadnienie specjalizacji i koope
racji produkcji. 6

W szystkie omówione wyżej czynniki — będące zarówno konsekwen
cją założeń strateg ii ekstensywnego rozwoju, jak  i wynikające z istnienia 
w arunków  obiektywnych — powodowały, że dalsza kontynuacja dotych
czasowej strategii byłaby albo niemożliwa, albo mało efektywna. Nie
zależnie od czynników, k tóre w ym uszały niemalże konieczność zmiany 
tej strategii, w przem yśle NRD pow stały również w arunki sprzyjające 
przejściu do strategii intensywnego rozwoju, takie jak: wzrost potencjału 
czynnika kapitałowego, znaczne złagodzenie podstawowych dysproporcji, 
wzrost liczebny wysoko kwalifikowanej siły roboczej. Realizacja strategii 
intensywnego rozwoju — w odróżnieniu od strategii poprzedniej — mo
gła się odbywać ponadto w dużej mierze w izolacji od w pływ u czynników 
politycznych. Niezwykle ważnym , a można zaryzykować, że wręcz zw rot
nym  momentem w rozwoju gospodarki NRD było zamknięcie w 1961 r. 
granicy państw owej z Berlinem  Zachodnim. Stworzono dzięki tem u do

5 W. J u r e k :  P rzem iany  s trukturalne w  gospodarce N iemieckiej Republiki  
D em okratycznej,  UAM, Poznań 1974, s. 185—186.

6 Planung der V o lksw ir tsch aft  in der DDR, red. H. Steeger Verl. „Die W irt
schaft”, Berlin 1970, s. 24.
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godniejszy klim at do skoncentrowania się na problem ach gospodarczych, 
co oddziaływało równocześnie stabilizująco na rozwój przem ysłu.

W ysiłki na rzecz przestawienia gospodarki i przem ysłu na tory  in ten
sywnego rozwoju czynione były w NRD już w pierwszej połowie lat 
sześćdziesiątych. Podjęta wtedy próba intensyfikacji procesów rozwoju 
przypadła na stosunkowo trudny  okres, zwłaszcza niesprzyjającej sy
tuacji w zakresie czynników wzrostu. W ystępujące ostro zjawisko nie
korzystnego kształtowania się bilansu siły roboczej i ograniczenie możli
wości inwestowania spowodowały, że strategia rozwoju przem ysłu w po
czątkach lat sześćdziesiątych nie była związana ze wzrostem zatrudnienia 
oraz inwestycji. Tempo wzrostu zatrudnienia, które w poprzednim  okre
sie utrzym ywało się na niewielkim poziomie, spadło obecnie do zera, 
przyjm ując w r. 1962 nawet wartość ujemną. W tej sytuacji niektóre 
gałęzie przem ysłu zaczęły odczuwać poważny deficyt rąk do pracy, zmu
szający do dokonania pewnej racjonalizacji struk tu ry  zatrudnienia po
przez przesunięcie siły roboczej do gałęzi nowoczesnych. W rezultacie 
łączny udział zatrudnionych w tych gałęziach (przemysł chemiczny, bu
dowy maszyn i pojazdów oraz elektrotechniczny i elektroniczny) w ogól
nym zatrudnieniu w przemyśle zwiększył się z 46,1% w r. 1960 do 48,2% 
w r. 1965. Ta racjonalizacja struk tu ry  zatrudnienia była związana po
nadto ze wzrostem kwalifikacji zatrudnionych w przemyśle. Zahamowa
nie tem pa inwestowania było z kolei tak  znaczne, że w r. 1961 wystąpił 
absolutny spadek sumy nakładów inwestycyjnych w przemyśle. W efek
cie wytw orzyła się sytuacja, że nie dokonywano nawet reprodukcji p ro
stej środków trw ałych. Jeżeli w przemyśle na początku lat sześćdziesią
tych reprodukcja prosta wymagała rocznego odtworzenia zasobu środków 
trw ałych w wysokości 2,3%, to faktycznie odtwarzano tylko 0,7%. 7 Po
mimo deficytu siły roboczej realizowano jednak nadal inwestycje o cha
rakterze ekstensywnym , tworząc w ten sposób za dużo nowych miejsc 
pracy w stosunku do ilości siły roboczej pozyskanej w efekcie m oderni
zacji starych zakładów. Fakt ten spowodował, że możliwości eksploato
wania oddanych do użytku obiektów były ograniczone. Doprowadziło to 
w rezultacie do powstania sytuacji, w której z powodu braku siły robo
czej stopień wykorzystania istniejących miejsc pracy nie przekraczał 
50%.8 Było to zjawisko nie znane na taką skalę w żadnym z krajów  socja
listycznych.

Strategia rozwoju przem ysłu w początkach lat sześćdziesiątych w za
kresie zmian s truk tu ry  produkcji była nadal kontynuacją kierunków  roz

7 H. A r n o l d ,  H.  B o r c h e r t ,  A.  L a n g e ,  J. S c h m i d t :  Die w issen-  
schajtl ich  — technische Révolution in der Industrie,  Verl. „Die W irtschaft”, Berlin  
1967, s. 97.

8 J. K l e e r :  Przez sześć krajów, PWE, W arszawa 1967, s. 106.
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woju wytyczonych poprzednio. Przem ysł odczuwał bowiem nadal deficyt 
podstawowych surowców, będących zwłaszcza produktam i przem ysłu 
energii i paliw, m etalurgicznego, a także niektórych branż przem ysłu che
micznego. Sytuacja taka powodowała znaczne trudności w zaopatrzeniu 
m ateriałow ym , stąd też głównym akcentem  strategii było dążenie do roz
woju bazy paliwow o-energetycznej i surowcowej. Preferowanie zadań 
z tego zakresu znalazło swój wyraz w podziale funduszu inwestycyjnego 
przeznaczonego na rozwój przem ysłu; łączny udział gałęzi produkujących 
surowce oraz półfabrykaty  wyjściowe, tj. przem ysłu energii i paliw, m e
talurgicznego oraz przem ysłu chemicznego, w którym  przew ażały b ran 
że o niskim stopniu przetw órstw a, w ogólnych nakładach inwestycyjnych 
oscylował w pięcioleciu 1961— 1965 wokół poziomu ok. 60%. Niezwykle 
wysoki wysiłek inw estycyjny w tych gałęziach wynikał z konieczności 
pokrycia rosnącego zapotrzebowania przem ysłu przetwórczego na energię, 
surowce i półfabrykaty. Nowym akcentem  strategii rozwoju pierwszej 
połowy lat sześćdziesiątych było zwiększenie inwestycji w przemysłach: 
m aszyn i pojazdów, elektrotechnicznym  i elektronicznym  oraz spożyw
czym. Wiązało się to — w w arunkach konieczności rozbudowy bazy pa
liw owo-energetycznej i surowcowej — z dążeniem do unowocześnienia 
gałęziowej s tru k tu ry  produkcji i popraw y zaopatrzenia rynku w celu 
przeciwdziałania odpływowi ludności do RFN. Istotnym  symptomem in
tensywności zmian s tru k tu ry  produkcji w przem ysłach w ytw arzających 
podstawowe surowce była natom iast popraw a bazy paliwow o-energetycz
nej i surowcowej w przem yśle energii i paliw oraz chemicznym, dzięki 
zwiększeniu w niej — w związku z rosnącym im portem  ropy naftowej 
z ZSRR — udziału surowców płynnych i gazowych, a także wysoka dy
nam ika w zrostu produkcji branż będących nośnikami postępu technicz
nego, tj. włókien chemicznych i tworzyw sztucznych w przemyśle che
micznym oraz wyrobów tzw. drugiego stopnia przetworzenia w przem y
śle m etalurgicznym . W wym ienionych gałęziach — po zaspokojeniu w y
stępującego poprzednio „głodu” ilościowego — dokonywały się zatem 
istotne zmiany w struk tu rze  branżow o-asortym entowej. Była to norm al
na kolej rzeczy, gdyż nowoczesne gałęzie przem ysłu przetwórczego ro
dziły zapotrzebowanie na surowce i m ateriały  o specyficznych właści
wościach.

Z przedstawionych rozważań wynika, że w początkach lat sześćdzie
siątych dokonano w przem yśle racjonalizacji w gospodarowaniu czynni
kiem ludzkim. W zakresie działalności inwestycyjnej realizowana s tra te 
gia brała jednak za podstawę wzrost ekstensywny, pomimo braku ku tem u 
niezbędnych podstaw. C harakter zmian struk turalnych  wpływał ponadto 
ujem nie na kształtow anie się kapitałochłonności, materiałochłonności 
i pracochłonności produkcji, a dalsze inwestycyjne preferow anie gałęzi
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i branż tworzących podstawową bazę paliwowo-energetyczną oraz surow 
cową mogło grozić zahamowaniem rozwoju gałęzi przem ysłu przetw ór
czego, a zwłaszcza branż wytw arzających bezpośrednio na rynek indywi
dualnego odbiorcy. Równocześnie występujące nadal na zasadzie inercji 
zjawisko ekonomicznie nieuzasadnionego uniwersalizmu produkcji powo
dowało, że wiele w ytwarzanych przez przemysł wyrobów, nie odpowia
dało zarówno wymogom postępu technicznego, jak i rozszerzającego się 
rynku. Wymienione czynniki oraz dodatkowo dotkliwe s tra ty  gospodarcze, 
będące jeszcze spuścizną okresu nie zabezpieczonej granicy odbijały się 
ujem nie na efektywności gospodarowania i spowodowały wystąpienie 
spadkowej tendencji tempa wzrostu produkcji. Wszystko to rodziło po
trzebę dokonania pewnej modyfikacji realizowanej strategii poprzez zwró
cenie większej uwagi na słabe punkty w dotychczasowym rozwoju. Spro
stanie wymienionym trudnościom stało się podstawowym zadaniem s tra 
tegii drugiej połowy lat sześćdziesiątych.

Dla osiągnięcia wysokiej dynamiki wzrostu produkcji, podobnie jak 
poprzednio, nie można się było posłużyć wzrostem zatrudnienia. Prze
m ysł mógł bowiem tylko w pewnym stopniu korzystać ze wzrostu ak ty 
wizacji zawodowej kobiet oraz zatrudnienia pracowników z innych k ra 
jów socjalistycznych. W rezultacie poczynionych poszukiwań pracowało 
w NRD od połowy lat sześćdziesiątych do r. 1972 ogółem około 40—50 tys. 
cudzoziemców, głównie obywateli krajów  socjalistycznych.9 W w arun
kach, gdy z powodu podjętych uprzednio inwestycji ekstensywnych na 
początku drugiej połowy lat sześćdziesiątych istniały olbrzymie dyspro
porcje między zasobami siły roboczej a potrzebam i przem ysłu w zakre
sie zatrudnienia, szacowane na około 500—600 tys. wolnych miejsc p ra
cy 10, deficyt siły roboczej był nadal dotkliwy. W tej sytuacji czynnikiem 
wzrostu produkcji mogła być jedynie wydajność pracy.

W w arunkach niemożności wykorzystania ilościowego wzrostu zatrud
nienia jako czynnika wzrostu produkcji szczególnego znaczenia nabrał 
problem racjonalnego gospodarowania siłą roboczą. Położenie nacisku, jak 
dalej wykażemy, na rozwój wielu gałęzi nowoczesnych wymagało zwła
szcza pewnej swobody m anew ru pracą żywą, co było możliwe przy zało
żeniu istnienia jakiejś rezerwy siły roboczej. Ponieważ gospodarka NRD 
taką rezerwą nie dysponowała, każde wygospodarowanie rąk  do pracy dla 
potrzeb rozwoju jednych gałęzi wymagało redukcji zatrudnienia w in
nych. 11 Redukcja ta dotyczyła gałęzi bardziej tradycyjnych, tj. przem ysłu

9 „Neues Deutschland”, Berlin (Ost) z dn. 23.11.1972 r.
10 M. M e h n e r t :  Zu Problemen des Zusam m enw irkens der W ach s tu m sfak to 

ren [w:] Faktoreii und Kriterien  der intensiv  erw eiter ten  Reproduktion im Sozialis
mus,  Verl. „Akadem ie”, Berlin 1972, s. 130.

11 T. D e r  l a t k a :  Polska—NRD, PWE, W arszawa 1973, s. 35, 36.
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energii i paliw, przem ysłu włókienniczego oraz przem ysłu lekkiego i ozna
czała wzrost zatrudnienia w gałęziach nowoczesnych, powodując, że zmia
ny struk tu ra lne  staw ały się coraz bardziej samodzielnym czynnikiem 
w zrostu produkcji. Pozytywne przekształcenia dokonywały się nadal w 
strukturze kw alifikacji zatrudnionych w przemyśle. O ile bowiem 
w r. 1965 na 1000 zatrudnionych przypadało 10,4 osób z wykształceniem 
wyższym i 42,3 osób z wykształceniem  średnim  zawodowym, to w oma
wianym pięcioleciu wskaźniki te znacznie wzrosły i w r. 1970 wynosiły 
one odpowiednio — 15,6 oraz 56,5 osób.

Obniżenie rosnących poprzednio kosztów wzrostu produkcji wymagało 
obecnie podniesienia jakości wykorzystania podstawowych czynników 
wzrostu, a zwłaszcza przejścia do racjonalnej gospodarki inwestycyjnej. 
Nie chodziło tu  jednak o zamrożenie przyrostu  tego czynnika w ogóle, 
lecz o to, by wykorzystać go bardziej efektyw nie niż potrafiono to zrobić 
dotychczas. W zrostu nakładów inw estycyjnych wymagał przede w szyst
kim niedostatek siły roboczej, stąd też podejmowane inwestycje — słu
żące podniesieniu stopnia m echanizacji i autom atyzacji produkcji — m ia
ły być nakierowane na oszczędności pracy żywej i wypełniać w ten spo
sób lukę m iędzy zapotrzebowaniem  przem ysłu na siłę roboczą a możli
wościami jego pokrycia. Bez zwiększenia inw estycji byłaby również nie
możliwa realizacja strategii unowocześnienia s tru k tu ry  produkcji prze
m ysłowej, w ynikająca z potrzeb dostosowania s truk tu ry  produkcji do 
wymogów postępu technicznego oraz rozszerzającego się rynku. S tra te 
gia drugiej połowy lat sześćdziesiątych zakładała bowiem szybki rozwój 
nowoczesnej gałęzi i branż, które m iały zapewnić przemysłowi NRD w y
soką pozycję w m iędzynarodowym  podziale pracy. Oznaczała ona fak
tycznie przejście do realizacji zasady selektywnego rozwoju jako drogi 
do uzyskania nowoczesnej s tru k tu ry  produkcji przemysłowej.

„Kurs na nowoczesność” znalazł wyraz w podziale funduszu inw esty
cyjnego, gdyż gros nakładów przeznaczono na rozwój przemysłów: che
micznego, budowy maszyn i pojazdów oraz elektrotechnicznego i elektro
nicznego, preferu jąc  w tych gałęziach rozwój branż o najwyższym  stop
niu przetw órstw a. Łączny udział wymienionych gałęzi w nakładach in
westycyjnych ogółem wynosił w całym pięcioleciu 1966— 1970 ponad 40%. 
Zmiana preferencji inw estycyjnych dokonała się kosztem zmniejszenia 
inwestycji głównie w przem yśle energii i paliw  oraz w przemyśle m e
talurgicznym . Należy zatem  stwierdzić, że o ile w początkach lat sześć
dziesiątych fundusz inw estycyjny w przem yśle dzielony był jeszcze zgod
nie z program em  przezwyciężania istniejących dysproporcji, o tyle obec
nie jego rozdział został w yraźnie podporządkowany zadaniom związanym 
ze zmianami dokonującym i się pod wpływem  rewolucji naukowo-tech
nicznej.
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Proces inwestowania zdeterm inowany wymienionymi przyczynami 
rozpoczął się faktycznie już w latach 1964/65, a następnie w latach 
1969/70 ponownie nasilił się. Próba racjonalizacji gospodarki inwesty- 
cyjnej nie znalazła jednak swego odbicia w kształtow aniu się technicznej 
struk tu ry  inwestycji. Techniczna s truk tu ra  inwestycji w porównaniu 
z pierwszą połową lat sześćdziesiątych uległa pewnem u pogorszeniu; 
udział inwestycji budowlanych w ogólnej sumie nakładów inw estycyj
nych w przemyśle wzrósł bowiem z 30,1% w r. 1965 do 30,7% w r. 1970, 
natom iast udział inwestycji wyposażeniowych zmniejszył się odpowied
nio z 62,9% do 60,7%. Należy jednak dodać, że jeżeli w poprzednim  pię
cioleciu koncentrowano się głównie na oddawaniu do eksploatacji inwe
stycji podjętych wcześniej, to obecnie rozpoczęto w przemyśle nowy front 
inwestycyjny, co wpływało ujemnie na kształtowanie się technicznej 
s truk tu ry  inwestycji. NRD na przełomie lat 60-tych i 70-tych m iała po
mimo to najwyższy wśród krajów  RWPG udział inwestycji wyposaże
niowych w technicznej strukturze nakładów inwestycyjnych w przem y
śle. 12 W zrost produkcji przemysłowej w latach 1966— 1970 dokonywał się 
ponadto przy stosunkowo dużym wysiłku inwestycyjnym. Miał on swoje 
przyczyny w tym, że konieczność zmiany struk tu ry  produkcji na bardziej 
nowoczesną, wymagającą często tworzenia od podstaw — poprzez bu
dowę nowych zakładów — wielu branż przemysłowych, była niew ątpli
wie kapitałochłonnym  sposobem osiągania przyrostu zdolności produk
cyjnych. Należy tu  jednak dodać, że nowoczesne inwestycje podjęte w la
tach 1969/1970 dały pełne efekty dopiero w latach siedemdziesiątych.

Prowadzone w drugiej połowie lat sześćdziesiątych działania spowo
dowały, że w przem yśle NRD obserwuje się pewne symptom y stabilizacji 
procesów rozwoju. W ystępująca poprzednio spadkowa tendencja tem pa 
wzrostu produkcji uległa wyraźnem u zahamowaniu, w wyniku czego 
osiągnęło ono bardziej wyrównany poziom, wynoszący 6—7% rocznie. Za
sadnicza poprawa w porównaniu z okresem poprzednim dotyczyła kształ
towania się materiałochłonności produkcji. W rezultacie uległa wyraźne
mu polepszeniu relacja wzrostu nakładów inwestycyjnych w stosunku do 
produkcji czystej. Pozytywny wpływ na kształtowanie się m ateriało
chłonności produkcji miały niewątpliw ie dokonujące się zmiany s tru k tu 
ralne. Już bowiem po r. 1964 dał się zaobserwować wzrost w ogólnej p ro
dukcji przem ysłowej udziału przemysłów o tendencji do spadającej m a
teriałochłonności, do których należały gałęzie preferowane przez inw esty
cje, tj. przem ysł chemiczny, budowy maszyn i pojazdów oraz niektóre

12 Por. J. R u t k o w s k i :  NRD  — rola inw estyc ji  w  rozwoju  gospodarczym,  
„Życie Gospodarcze”, 1972, nr 40.
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branże przem ysłu elektrotechnicznego.13 Korzystnej zmianie uległa rów 
nież struk tu ra  produkcji z punktu  widzenia jej przeznaczenia na cele 
konsumpcji i akum ulacji, gdyż znaczny odsetek produkcji został przypo
rządkow any kompleksowi konsumpcji np. w r. 1968 wynosił on — 99,7% 
produkcji przem ysłu spożywczego, 89,6% produkcji przem ysłu lekkiego, 
81,8% produkcji przem ysłu cłiemicznego, 79,4% produkcji przem ysłu pa
liwowo-energetycznego. 14 Gros produkcji trafiało zatem na bardzo w y
m agający pod względem jakości i nowoczesności rynek konsumpcyjny.

Strategia rozwoju przem ysłu realizowana w latach 1966— 1970 po
siadała zatem znacznie więcej cech pozytywnych niż strategia pierwszej 
połowy lat sześćdziesiątych. Intensyfikacja wzrostu produkcji w odnie
sieniu do czynnika inwestycyjnego — jak się wydaje — m iała jednak 
nadal w pewnym  stopniu charakter raczej deklaratywrny, aniżeli była go
spodarczą rzeczywistością. S trategia ta, którą można określić jako próbę 
włączenia przem ysłu NRD do uczestnictwa szerokim frontem  w świato
wym postępie technicznym , doprowadziła ponadto do wystąpienia wielu 
niepożądanych zjawisk. Na zasadzie inercji utrzym yw ała się nadal skłon
ność do nadm iernej wszechstronności rozwoju preferow anych gałęzi. Na 
początku lat siedem dziesiątych — w skutek realizacji omawianego tu  e ta
pu strategii — w ytw arzano np. 83% światowego asortym entu wyrobów 
przetw órstw a metalowego, gdy dla porównania w Japonii wskaźnik ten 
wynosił 15%. 15 Unowocześnianie s tru k tu ry  produkcji przem ysłowej od
bywało się ponadto przy niewielkim uwzględnieniu procesów integracji 
zachodzących w ram ach RWPG, co nie sprzyjało rozwojowi m iędzyna
rodowej specjalizacji i kooperacji, oddziałując tym samym ujem nie na 
dynamikę w zrostu produkcji branż w ytw arzających na eksport. U pod
staw  tych negatyw nych zjawisk leżał fakt niesłusznego stosowania za
sad selekcji w wyborze s tru k tu ry  gałęziowej produkcji przy braku takiej 
selekcji w odniesieniu do stru k tu ry  branżow o-asortym entowej, co było 
nie do pogodzenia z zasadą kompleksowości rozwoju. Dokonujące się 
zmiany w struk turze branżow o-asortym entowej były niewystarczające 
w stosunku do skali przeobrażeń w struk turze  gałęziowej. Przy braku 
pełnej specjalizacji branżow o-asortym entowej, NRD, jako kraj mały, nie 
powinna była rozwijać wszechstronnie gałęzi nowoczesnych, zaniedbując 
równocześnie gałęzie pozostałe. Na skutek wspom nianych błędów w kon
cepcji rozwoju oraz dodatkowo braków w praktycznej działalności u jaw 

13 G. S c h m i d t ,  A.  B e n s c h :  In tensiv  erw e ite r te  Reproduktion  in der  
DDR, W issenschaftliche Beiträge der Friedrich-Schiller U niversität, Jena 1973, s. 134.

14 G. K n o b l o c h :  Bedürfnissbefriedigung, Produktionsstruktur, G run dpro
portionen, Verl. „A kadem ie”, Berlin 1974, s. 27, 28.

15 L. R o u s c i k ,  K.  O b e r l ä n d e r :  Langfristige Erzeugnis-, Sor t im en ts 
und Produktionsentwicklung,  Verl. „Die W irtschaft”, Berlin 1975, s. 48.
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niły się ostro nieprawidłowości w rozwoju przem ysłu. W szczególności 
relatyw ny niedorozwój przem ysłu dostawczego stał się źródłem trudnoś
ci i napięć w zaopatrzeniu materiałowym. Równocześnie produkcja branż 
wytwarzających na rynek wew nętrzny nie odpowiadała nadal w pełni 
strukturze zapotrzebowania społecznego. Społeczeństwo NRD pod koniec 
lat sześćdziesiątych osiągnęło lub nawet w niektórych grupach towarów 
przekroczyło poziom konsumpcji krajów kapitalistycznych, zgłaszało bo
wiem popyt na wyroby nowoczesne i o wysokiej jakości.

Dalsza intensyfikacja wzrostu produkcji przemysłowej stała się głów
nym celem strategii lat siedemdziesiątych. Strategia ta  zakładała, że cel 
taki będzie realizowany poprzez racjonalizację działań na wszystkich od
cinkach działalności gospodarczej oraz wykluczała deklaratyw ny charak
ter jakichkolwiek decyzji strategicznych. Zachodziła zwłaszcza potrzeba 
ograniczenia inwestycji jako środka do przezwyciężania w ielu trudności 
gospodarczych. Wzrost nakładów inwestycyjnych w przemyśle w ostat
nim okresie wpływał bowiem w decydujący sposób na zwiększenie się 
stopy akum ulacji, k tóra coraz bardziej obciążała społeczeństwo. O ile w 
r. 1965 stopa akum ulacji wynosiła 19,9%, to w r. 1970 ukształtow ała się 
na poziomie 24,0%, osiągając najwyższy pułap w dotychczasowej historii 
istnienia Republiki. Równocześnie, pomimo poczynionych w latach sześć
dziesiątych wysiłków na rzecz pozyskania wolnych rąk do pracy, deficyt 
siły roboczej był nadal dotkliwy. Stąd potrzeba zmniejszenia rozpiętoś
ci nożyc między zapotrzebowaniem na siłę roboczą a możliwościami jego 
pokrycia była ciągle problemem aktualnym . Sytuacja w tym  zakresie 
uległa pewnej poprawie, gdy w początkach lat siedemdziesiątych zaczy
nały już wchodzić w wiek produkcyjny bardziej liczne roczniki powojen
ne. Należało ponadto przyspieszyć ponownie dynamikę wzrostu produkcji 
gałęzi i branż wytwarzających podstawowe surowce i m ateriały  oraz na
dać jeszcze większą rangę gałęziom i branżom produkującym  dobra kon
sumpcyjne. Równocześnie wskutek rosnących powiązań w ram ach RWPG 
zachodziła konieczność rozpoczęcia poszukiwań w zakresie możliwości 
specjalizacji i kooperacji z krajam i członkowskimi. Rozwiązanie powyż
szych problemów legło u podstaw formułowania głównych założeń s tra 
tegii rozwoju przem ysłu w latach siedemdziesiątych. W rezultacie pod
jętych działań efekty sformułowanych w strategii postulatów stały się 
szybko widoczne.

Tempo inwestowania w przemyśle zostało wyraźnie ograniczone, zwła
szcza w pierwszym pięcioleciu lat siedemdziesiątych, zaś w latach 
1974/1975 wystąpił nawet absolutny spadek nakładów inwestycyjnych. 
Równocześnie czynnik inwestycyjny został objęty intensywnym  gospo
darowaniem. Nakłady inwestycyjne służyły w coraz większym stopniu 
rekonstrukcji obiektów już istniejących, aniżeli budowie zakładów no
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wych. Początek wym ienionych lat charakteryzow ał się ponadto istotny
mi zmianami w struk turze nakładów inwestycyjnych. Akcent inw estycyj
ny przesunięty został głównie na rozbudowę przem ysłu energii i paliw 
oraz m etalurgicznego, gdyż bez dodatkowych inwestycji w tych prze
mysłach nie można było rozwiązać uciążliwych dysproporcji. Zmiana 
s tru k tu ry  nakładów inw estycyjnych dokonała się ponadto na korzyść 
gałęzi w ytw arzających bezpośrednio na potrzeby rynku konsum pcyjne
go, tj. przem ysłu lekkiego, włókienniczego oraz spożywczego. Powyższe 
przesunięcia w struk tu rze  inw estycji na korzyść wymienionych gałęzi na
stąpiły  kosztem zmniejszenia udziału gałęzi preferow anych pod koniec 
lat sześćdziesiątych, tj. przem ysłu chemicznego, elektrotechnicznego 
i elektronicznego oraz przem ysłu budowy maszyn i pojazdów. W gałę
ziach tych na skutek konsekwentnego stosowania zasad selekcji prze
m ysł m usiał jednak zrezygnować z rozw ijania wielu branż i produkcji 
wyrobów w w arunkach samowystarczalności, a zwolnione w ten sposób 
moce produkcyjne wykorzystać bardziej racjonalnie w produkcji koope
racyjnej i eksportowej.

W zrost zatrudnienia w przem yśle NRD w latach siedemdziesiątych 
był nadal m inim alny; 4-procentowe uchw ytne statystycznie tempo wzro
stu  zatrudnienia, osiągnięte w r. 1972 i wynoszące 102,0 tys. osób, wy
nikało tylko ze zmian organizacyjnych, które polegały na włączeniu nie
których zakładów rzemiosła do przem ysłu uspołecznionego. W ystąpiła 
natom iast dalsza popraw a we wzroście kwalifikacji zatrudnionych w prze
myśle. W 1975 r. na 1000 osób pracujących w przem yśle przypadało już
27,9 osób z wykształceniem  wyższym oraz 71,0 osób z wykształceniem 
średnim  zawodowym, a w r. 1978 wskaźnik ten  wynosił odpowiednio 34,3 
i 78,7 osób.

Ograniczenia po stronie inwestycji i zatrudnienia nie doprowadziły 
do zwolnienia dynam iki wzrostu produkcji. Tempo wzrostu produkcji 
przem ysłowej wynoszące 6—7% rocznie było bowiem bardzo równom ier
ne i kształtowało się na poziomie lat poprzednich. Zmiana s tru k tu ry  na
kładów inw estycyjnych w kierunku wzrostu udziału gałęzi bazowych nie 
wpłynęła również na zahamowanie tem pa w zrostu produkcji gałęzi no
woczesnych, które rozw ijały się nadal na bazie inw estycji podjętych w 
latach 1969/1970. Z punktu  widzenia kształtow ania się s truk tu ry  bran- 
żowo-asortym entowej lata  siedemdziesiąte stanow iły interesującą fazę 
rozwoju, uw arunkow aną rosnącymi powiązaniami z krajam i socjalistycz
nym i oraz tendencjam i w światowym postępie technicznym. Rozpoczęto 
lub przyspieszono produkcję takich nowoczesnych wyrobów, jak: m aszy
ny do obróbki tworzyw sztucznych, m aszyny do w ytw arzania włókien 
chemicznych, m aszyny do przetw arzania danych, półprzewodniki, nowe 
rodzaje tw orzyw  sztucznych, oraz poszukiwano nowych źródeł energii
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do energii atomowej włącznie. Reasumując, należy stwierdzić, że s tra 
tegia rozwoju przem ysłu w latach siedemdziesiątych charakteryzowała 
się wieloma cechami właściwymi dla strategii intensywnej.

W celu podsumowania przeprowadzonej dotychczas analizy realizacji 
strategii rozwoju przem ysłu dokonamy zestawienia zmian podstawowych 
wielkości ekonomicznych.

K ształtow anie się podstawow ych w ielkości ekonomicznych w  przem yśle NRD w  la 
tach 1961— 1978

Basic econom ic factors in the industry of German Democratic Republic in 1961— 1978
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1961— 1965 5,9 4,6 0,2 4,4 7,3 4,3 95,7 1,59 0,78
1966—1970 6,4 5,9 0,4 5,5 8,7 6,8 93,2 1,47 0,92
1971—1975 6,8 6,1 1,2 4,9 7,5 19,7 80,3 0,57 0,90
1976—1978 6,4 6,6 0,8 5,8 7,2 12,1 87,9 1,09 1,03

a W ydajność pracy mierzona w ielkością produkcji czystej.
Ź r ó d ł o :  Obliczono i zestawiono na podstawie: Statistisches Jahrbuch der DDR  

1976, Staatsverl., Berlin 1976, s. 16, 17, 36, 41, 44, 108 o-raz Statis tisches Taschenbuch  
der  DDR 1979, Staatsverl., Berlin 1979, s. 24, 28, 32, 41.

Z danych zaw artych w tabeli wynika, że w rezultacie realizowanej 
strategii rozwoju wystąpiła w przemyśle korzystna tendencja kształtow a
nia się dynam iki wzrostu produkcji, zwłaszcza w odniesieniu do produk
cji czystej. Wzrost produkcji przemysłowej, szczególnie w początkach lat 
sześćdziesiątych, osiągano jednak przy znacznych nakładach inw estycyj
nych i m ateriałowych, co wyrażało się w istnieniu dużych rozpiętości 
między kształtowaniem  się tem pa wzrostu produkcji czystej z jednej 
strony^a dynamiką wzrostu nakładów inwestycyjnych i produkcji glo
balnej z drugiej strony. W m iarę intensyfikacji procesów w zrostu różnice 
te ulegały jednak zmniejszeniu. Wzrost produkcji przemysłowej w całym 
analizowanym okresie odbywał się przy niemalże zerowym tem pie wzro
stu zatrudnienia; abstrahujem y tu  od pewnego wzrostu zatrudnienia w la
tach 1971— 1975, wynikającego ze wspomnianych już wcześniej zmian 
organizacyjnych. Tempo wzrostu wydajności pracy kształtowało się na 
poziomie wyraźnie zbliżonym do tem pa wrzrostu produkcji, przy czym 
była ona dominującym czynnikiem, determ inującym  dynamikę wzrostu
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produkcji. Nakłady inw estycyjne, ze względu na deficyt siły roboczej, nie 
powodowały przyrostu zatrudnienia. Poza początkiem lat sześćdziesią
tych, kiedy w odniesieniu do inw estycji obowiązywały jeszcze założenia 
strategii ekstensywnego rozwoju, służyły one wzrostowi wydajności p ra
cy. Pod wpływem  określonych preferencji inw estycyjnych s truk tu ra  pro
dukcji przem ysłowej zmieniała się na korzyść gałęzi nowoczesnych. Łącz
ny udział tych gałęzi, jak: przem ysł chemiczny, przem ysł budowy maszyn 
i pojazdów oraz przem ysł elektrotechniczny i elektroniczny w produkcji 
przemysłowej ogółem wynosił bowiem: w r. 1960 — 38%, w r. 1965 — 
42%, w r. 1970 — 45%, w r. 1975 — 47% oraz w r. 1977 — 47% i należał 
do najwyższych w porównaniu z innymi krajam i socjalistycznymi.

Podjęta analiza założeń i realizacji strategii intensywnego rozwoju 
przem ysłu wskazuje, że w w arunkach gospodarki NRD stała się ona 
obiektywną koniecznością. Pomimo że niektóre zmiany, zwłaszcza w po
czątkach lat 60-tych, m iały charakter wyraźnie ekstensywny, lata następ
ne stanow iły w rozwoju przem ysłu okres bardziej zharmonizowany, 
o wyraźnej przewadze cech intensywnych. Realizację tej strategii należy 
ocenić pozytywnie, chociaż — ze względu na specyficzne w arunki roz
woju w NRD — nie była ona łatw a i stw arzała liczne i trudne do roz
wiązania problemy.

Р Е З Ю М Е

Статья посвящена проблемам факторов выбора и стратегии интенсивного 
промышленного развития в ГДР. Основные направления, черты и характер про
исходящ их изменений позволяют, по мнению автора, в промышленном развитии 
ГДР выделить два основных этапа развития и отвечающие им типы стратегии: 
первый этап и соответствующая ему стратегия экстенсивного развития и второй 
этап и отвечающая ему стратегия интенсивного развития. Осуществление этой 
стратегии началось в середине 60-х годов.

Стратегию интенсивного развития по-преж нем у определяли объективные 
факторы, связанные со Второй мировой войной и разделом Германии — ката
строфическая демографическая ситуация, внутренне противоречивая структура 
промышленности, разрыв традиционных экономических контактов ГДР с за
падными частями Германии и последствия проводимой в 50-е годы стратегии 
экстенсивного развития. После этого автор переходит к анализу формирования 
следую щ их основных экономических величин в промышленности: валовая про
дукция, занятость, производительность труда и материалоемкость. Проведенный 
анализ этих величин, несмотря на некоторые отрицательные изменения, дает 
основания для определения стратегии промышленного развития ГДР, особенно 
в 70-е годы, как стратегии интенсивной.
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S U M M A R Y

In the paper the author deals w ith the problems of the factors w hich determ ine  
the selection and realization of the strategy of intensive industrial developm ent 
in German Democratic Republic. In view  of the main directions, characteristics, 
and nature of changes taking place there, in the opinion of the author one may 
distinguish two main stages in the industrial developm ent in  German Democratic 
Republic and tw o corresponding types of strategy, namely, the first stage charact
erized by its distinct strategy of existen sive developm ent, and the second stage 
w ith its corresponding strategy of intensive developm ent. The realization of the 
second type of strategy began in the middle of the ’sixties.

The strategy of intensive developm ent was still determ ined by objective factors 
connected w ith World War II and the division of Germany, that is, the catastrophic 
demographic situation, internally inconsistent structure of industry, and the break
ing of the traditional economic contacts betw een German Democratic Republic and 
the W estern regions of Germany, as w ell as the consequences of the strategy of 
extensive developm ent w hich was being realized in the ’fifties. A fter a discussion  
of these factors, the author carries out an analysis of the basic industrial indices, 
such as, total output, net output, em ploym ent, efficiency, and m aterial consum ption. 
In spite of som e changes of negative character, the analysis of these indices and 
their course yields results w hich justify  the term ’’intensive strategy” to be applied  
to the strategy of industrial developm ent of German Democratic Republic, parti
cularly in the ’seventies.


