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przemysłowym

Факторы ограничивающие модернизационную деятельность в промышленных
предприятиях

Factors R estricting M odernization in an Industrial Enterprise

Realizacja celów przedsiębiorstw przemysłowych i wynikających 
z nich zadań uwarunkowana jest — między innymi — modernizacją ro
zumianą jako doprowadzenie wykonywanych w nich procesów technolo
gicznych i wyrobów oraz środków pracy i organizacji do współczesnego 
poziomu wym agań techniczno-organizacyjnych.1

Istotne znaczenie dla socjalistycznej reprodukcji rozszerzonej ma po
ziom techniczny aparatu  wytwórczego. Ze względu na udział środków 
pracy w szeregu procesach gospodarczych zużywają się one fizycznie 
i muszą być sukcesywnie zastępowane nowymi. Jednocześnie ze zuży
ciem fizycznym, w m iarę upływu czasu, środki pracy podlegają zużyciu 
ekonomicznemu. Dlatego zastępuje się zużyte maszyny i urządzenia pro
dukcyjne innymi, wydajniejszym i i nowocześniejszymi, odpowiadającymi 
aktualnym  osiągnięciom postępu naukowo-technicznego.

Od poziomu i sprawTności technicznej aparatu  produkcyjnego zależy 
ilość, jakość i nowoczesność wyrobów wytwarzanych w przedsiębior
stwach przemysłowych, a więc i stopień zaspokojenia potrzeb społecz
nych. W raz z popraw ą jakości, funkcjonalności i nowoczesności wyrobów 
stają się one bardziej konkurencyjne także za granicą. Ma to ważne zna
czenie dla naszej gospodarki, gdyż wpływa na poszerzenie kontaktów 
zewnętrznych Polski i poprawę bilansu handlu zagranicznego.

1 Por. Mała encyklopedia ekonomiczna,  PWE, W arszawa 1961, s. 385.
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Głównym zadaniem procesów m odernizacyjnych jest popraw a efek
tywności gospodarowania uzyskiwana dzięki lepszemu wykorzystaniu 
istniejących mocy wytwórczych. Dlatego m odernizacja procesów gospo
darczych ma istotny wpływ na ekonomikę przedsiębiorstw  przem ysło
wych. Działalność m odernizacyjna charakteryzuje się relatywrnie wysoką 
efektywnością ekonomiczną, ponieważ stosunkowo niewielkie nakłady 
przynoszą duże korzyści. W w yniku m odernizacji możliwy jest wzrost 
produkcji lub podwyższenie jakości wyrobów albo też zmniejszenie p ra
cochłonności — co prowadzi do obniżki kosztów produkcji. Z tego wzglę
du m odernizacja procesów gospodarczych m usi być system atycznie prze
prowadzana w przedsiębiorstw ach przemysłowych. W m iarę opracowy
wania nowych technik i technologii produkcji — bardziej opłacalnych niż 
dotychczasowe — pow inny być one możliwie szybko wdrażane do p rak 
tyki przem ysłowej. Nie m niej ważne znaczenie dla ekonomiki przedsię
biorstwa ma wprowadzanie postępu organizacyjnego. Chodzi o stosowa
nie nowoczesnych sposobów organizowania działań ludzi, metod zarządza
nia oraz technik organizowania i kierowania działalnością produkcyjną.

Na rolę i zakres m odernizacji realizowanej w praktyce w pływ ają róż
ne czynniki. Od sytuacji ekonomicznej podm iotu działalności moderniza- 
eyj nej zależy zakres podejmowanego i zrealizowanego przedsięwzięcia, 
unowocześniającego proces gospodarczy.

Praktyczna realizacja procesów m odernizacyjnych napotyka na pew 
ne opory i hamulce, k tóre mogą być powodem niepodjęcia bądź niezreali
zowania rozpoczętej m odernizacji. Trudności występujące w przedsię
biorstwach przem ysłow ych podczas działalności m odernizacyjnej są róż
norodne, również siła ich oddziaływania jest różna.

Celem opracowania jest przeanalizowanie trudności ham ujących dzia
łalność m odernizacyjną przedsiębiorstw  przemysłowych. Badając ten  pro
blem zwrócono szczególną uwagę na rodzaje czynników ograniczających 
m odernizację, dokonano ich typologii i określono siłę oddziaływania.

Jednym  ze źródeł inform acji o trudnościach, jakie napotykają p rak 
tycy zajm ujący się organizacją i realizacją m odernizacji w przedsiębior
stwach przem ysłowych, były badania ankietowe. Badania te przeprow a
dzono w siedm iu dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, zlokalizo
wanych na terenie m akroregionu środkowo-wschodniego. Sześć z nich — 
to przedsiębiorstw a przem ysłu elektromaszynowego, a jedno — chemicz
nego. Są to największe i najbardziej reprezentatyw ne dla badanego re- 
g ionu jednostk i przemysłowe.

Ze względu na odmienny charakter procesów7 produkcyjnych oraz róż
ne przeznaczenie wyrobów w ytw arzanych w badanych przedsiębior
stwach, podzielono je na cztery grupy: I — przedsiębiorstwa w ytw arza
jące środki produkcji o skomplikowanym  charakterze, II — przedsię



Czynniki ograniczające działalność modernizacyjną... 95

biorstwa wytwarzające środki produkcji (masowo i seryjnie), o nieskom
plikowanym  charakterze, III — przedsiębiorstwa produkujące nieskompli
kowane środki konsumpcji (dobra trwałego użytku domowego), IV — 
przedsiębiorstwa przem ysłu chemicznego wytwarzające środki produkcji.

Badania ankietowe miały charakter anonimowy i objęły — w każ
dym badanym  przedsiębiorstwie — pracowników na stanowiskach kie
rowniczych, zatrudnionych w następujących komórkach organizacyjnych: 
technologicznej, rozwoju, głównego mechanika, głównego energetyka, po
stępu technicznego, przygotowania inwestycji, analizy ekonomicznej, p la
nowania ekonomicznego, kosztów i cen oraz księgowości. Dobór respon
dentów miał charakter celowy.

W ywiady nieskategoryzowane przeprowadzone zostały z wylosowa
nymi (po jednej z każdego przedsiębiorstwa) osobami, najbardziej kom 
petentnym i w zakresie problemów modernizacji w danym przedsiębior
stwie.

W opracowaniu wyróżniono cztery rodzaje modernizacji, których k ry 
terium  klasyfikacyjnym  jest przedm iot tej działalności. Wydzielono więc 
m odernizację środków pracy, wyrobów, procesów technologicznych i m e
tod organizacji. Unowocześnianie środków pracy polega na dokonywaniu 
zmian w konstrukcji maszyn oraz na zastąpieniu przestarzałych maszyn 
i urządzeń nowymi, o większej sprawności i efektywności.

Modernizacja wyrobów polega na poprawie własności użytkowych 
produktów, przedłużeniu żywotności lub zmniejszeniu kosztów ich w y
tworzenia. Często modernizacja wyrobów sprowadza się do zastosowania 
w nich typowych i znormalizowanych części, co powToduje lepsze wyko
rzystanie czynników produkcji. .

- Modernizacja procesów technologicznych związana jest z wprowadze
niem zmian do procesów przetwórczych i obróbczych materiałów. W w y
niku tych działań uzyskuje się skrócenie cyklu produkcyjnego, zm niej
szenie nakładów pracy żywej i uprzedmiotowej, poprawę jakości i trw a
łości wyrobu oraz możliwość substytucji surowców i materiałów.

M odernizacja metod organizacji polega na zmniejszeniu nakładów p ra
cy ludzkiej, środków i przedmiotów pracy oraz na podnoszeniu jakości 
pracy. Efektem takiej modernizacji jest wzrost wydajności pracy reali
zowany przez skrócenie cyklów produkcyjnych i czasu załatw iania spraw 
adm inistracyjnych, co wpływa na poprawę warunków pracy i podwyż
szenie kwalifikacji pracow ników .2

W praktyce term in modernizacji bywa rozum iany również bardzo sze

2 Por. M. C h a r k i e w i c z :  Programowanie i projek tow anie  modernizacji
przedsięb iorstwa przem ysłowego,  PWE, W arszawa 1970, s. 27—28.
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ro k o .3 Potwierdzeniem  tej tezy są wyniki przeprowadzonego porówna
nia zakresu przedmiotowego m odernizacji w opinii praktyków  z działal
nością m odernizacyjną rzeczywiście realizowaną w badanych przedsię
biorstwach.

Opinie pracowników przedsiębiorstw  są zgodne co do trzech głównych 
przedm iotów m odernizacji, tj. środków pracy, technologii i wyrobów (po
nad 60% odpowiedzi), przy czym m odernizacja wyrobów w ystępuje częś-

Tab. 1. Zakres przedm iotow y m odernizacji 4 
Subject range of m odernization

W edług 
opinii respondentów

W rzeczyw istej działalności 
badanych przedsiębiorstw

Przedm iot
m odernizacji

ogółem
grupy

przedsiębiorstw ogółem
grupy

przedsiębiorstw

I II III IV I II III IV

Środki pracy 69 50 89 80 73 69 86 78 40 54
Technologia 64 50 78 40 82 74 64 78 60 91
Wyrób 61 64 33 100 64 41 72 11 60 18
Organizacja produkcji, 

pracy i zarządzania 38 30 44 40 36 36 57 44 — 18
E fekty gospodarow ania 18 n

4 — 40 36 — — — —  —

E ezpieczeństw o  
i warunki pracy 10 14 11 _ 9 3 _ _ — 9

K om pleks zagadnień 8 21 — — — 5 — — — 9
Inform acja 3 — — 20 — 3 — — —  —

3 Dla przykładu w ybrano kilka najciekaw szych definicji m odernizacji poda
nych przez ankietow anych: a) „zespół działań zm ierzających do unow ocześnienia  
w szystk ich  faz i dziedzin gospodarczej działalności przedsiębiorstw a w  kierunku  
zw iększania efektyw ności, podniesienia poziom u jakości i w arunków  pracy”; b) 
„unow ocześnianie oparte na rachunku ekonom icznym  — dostosow yw ane do stale  
rosnących potrzeb”; c) „w drażanie innow acji, uspraw nień i innych przedsięwzięć  
techniczno-organizacyjnych, społecznych i ekonom icznie uzasadnionych w  zakresie  
doskonalenia konstrukcji w yrobów , technologii produkcji w  skali całych przedsię
biorstw , w ydziałów , gniazd i linii produkcyjnych lub poszczególnych maszyn, urzą
dzeń i stanow isk pracy” ; d) „m odernizacja zastępuje proces inw estycyjny i jest od 
niego tańsza”; e) „przedsięwzięcia inw estycyjne w  czynnych zakładach produkcyj
nych podejm ow ane celem  podniesienia technicznego i ekonom icznego poziomu w y 
tw arzania dóbr i usług oraz poprawy gospodarow ania poprzez unow ocześnianie w y 
posażenia techniczno-produkcyjnego i pom ocniczego w  ramach posiadanych po
w ierzchni produkcyjnych i w  granicach dotychczasow ej lokalizacji przedsiębior
stw a”.

4 Ze w zględu na w iększą kom unikatyw ność w szystk ie dane ujęte w  poszcze
gólnych tabelach, przedstaw iono w  liczbach w zględnych. Podsum ow anie kolum n nie 
daje 100% z uw agi na to, że w iększość respondentów  — w  odpowiedzi na pytania  
ankiety — podaw ało jednocześnie kilka w ariantów  odpowiedzi.
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ciej przy w ytw arzaniu środków konsumpcji (100%), niż środków produk
cji (33—64%). Spowodowane to jest kształtowaniem się rynku konsumen
ta na niektóre dobra trwałego użytku z jednej strony, a z drugiej sty
mulowaniem popytu na nie przez producentów w wyniku podwyższania 
nowoczesności i funkcjonalności tych wyrobów.

Stosunkowo rzadziej określano organizację jako przedm iot m oderni
zacji (36—44%), chociaż wiadomo, że zmiany w organizacji pracy są na j
tańszym  sposobem poprawy efektywności gospodarowania.

W rzeczywistej działalności badanych przedsiębiorstw modernizacja 
dotyczy zazwyczaj metod technologicznych (74%), przy czym zdecydowa
nie częściej ma miejsce przy wytw arzaniu środków produkcji. Nieco niż
szy udział w działalności modernizacyjnej m ają środki pracy (69% — 
w przedsiębiorstwach wytwarzających środki produkcji, 40% — w przed
siębiorstwach w ytw arzających środki konsumpcji).

Modernizacja wyrobów dokonuje się najczęściej w przedsiębiorstwach 
wytw arzających skomplikowane środki produkcji i środki konsumpcji. 
Natomiast unowocześnianie organizacji prawie nie w ystępuje u producen
tów środków konsumpcji, a w pozostałych przedsiębiorstwach ma m niej
sze znaczenie (18—57%).

Działalność m odernizacyjną w przedsiębiorstwie przemysłowym ogra
niczają różnorodne czynniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że do 
czynników ograniczających najsilniej działalność m odernizacyjną należą

Tab. 2. Czynniki ograniczające działalność m odernizacyjną przedsiębiorstw  prze
m ysłow ych

Factors restricting m odernization activities in  industrial exterprises

Siła oddziaływania
Rodzaje czynników  

zw iązane z:
grupy przedsiębiorstw

ogółem
I II III IV

Zaopatrzeniem m ateria
łow o-technicznym 72 50 78 60 100

W ykona w stw em 64 57 44 80 - 82
U zyskaniem  środków

finansow ych 41 36 78 20 28
Postaw am i pracow ników 28 14 33 100 —
K w alifikacjam i

i liczebnością kadry 28 36 44 60 —•
Organizacją i koordy

nacją prac m oderni
zacyjnych 23 21 44 40 __

Uzyskaniem  inform acji 15 21 11 20 9
W yłączeniem  środków

pracy z ruchu 15 14 33 20 —■
Obowiązującym i

przepisami 12 14 22 —■ 9
Stosunkiem  jednostek

nadrzędnych 12 7 22 20 9
System em  bodźców 3 —■ — 20 —

7 Annales UMCS, sectio H, vol. XV/XVI
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czynniki techniczno-organizacyjne związane z wprowadzaniem  m oderniza
cji oraz czynniki związane z opracowywaniem, zorganizowaniem i koor
dynacją prac m odernizacyjnych.

Znaczącą rolę w ham ow aniu m odernizacji odgrywają również tru d 
ności z uzyskiwaniem  inform acji o pracach przeprowadzonych w innych 
jednostkach gospodarczych. Wśród czynników utrudniających m oderniza
cję pracownicy wszystkich badanych przedsiębiorstw  w ym ieniają niemoż
ność znalezienia wykonawcy tych prac (44—82% odpowiedzi). N iektó
rzy praktycy sugerowali, żeby m odernizacją środków pracy zajęli się ich 
producenci lub przedsiębiorstw a specjalistyczne. Przeprowadzenie mo
dernizacji m aszyn i urządzeń przez poszczególne przedsiębiorstwa pro
dukcyjne napotyka liczne przeszkody. Są to głównie brak  mocy przero
bowej własnego zaplecza technicznego i pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach. N astępnym , istotnym  czynnikiem ograniczającym m oder
nizację jest zaopatrzenie m ateriałow o-techniczne. Przejaw ia się ono głów
nie w braku  odpowiednich m ateriałów , półfabrykatów  i zespołów nie
zbędnych do zmodernizowania procesów technologicznych, części maszyn 
i urządzeń oraz wyrobów. Kolejne utrudnienie w przebiegu działalności 
m odernizacyjnej stanow ią przepisy. Chodzi zwłaszcza o przepisy doty
czące w ykorzystania uzyskanych przez przedsiębiorstwa środków p łatn i
czych — szczególnie dewizowrych. Z drugiej strony przepisy wyznacza
ją dość wysokie k ry te ria  opłacalności modernizacji. Nie mniej ważną 
grupę czynników ograniczających m odernizację stanowi kadra pracow ni
ków przedsiębiorstw . W ystępujące w niej braki w ynikają często z niskich 
kw alifikacji oraz małej liczby pracowników związanych i odpowiedzial
nych za m odernizację, a także zachowawcza postawa ludzi. Mniejszą 
siłą oddziaływania na ograniczenie działalności m odernizacyjnej charak
teryzuje się stosunek jednostek nadrzędnych. Często jest on nacecho
w any wym aganiam i form alnym i i organizacyjnymi, znacznie rzadziej po
mocą m erytoryczną i finansową. W praktyce przem ysłowej brak jest 
system u bodźców ekonomicznych i pozaekonomicznych stym ulujących 
działalność m odernizacyjną przedsiębiorstw. Jednak ham ujące działanie 
tego czynnika jest stosunkowo słabe.

Niezależnie od czynników ogólnych, ograniczających działalność mo
dernizacyjną, można wyodrębnić dwie podstawowe ich grupy. Są to czyn
niki zewnętrzne (niezależne od przedsiębiorstwa) oraz w ew nętrzne (za
leżne od przedsiębiorstwa).

Do podstawowych czynników zewnętrznych, zalicza się: braki w zao
patrzeniu m ateriałow o-technicznym , niedostępność środków finansowych 
(zwłaszcza dewizowych), rygorystyczne przepisy, stosunek jednostek nad
rzędnych, trudności w realizacji umów kooperacyjnych, brak koordyna
cji prac m odernizacyjnych w przedsiębiorstw ie oraz niedostateczny prze
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pływ inform acji o możliwościach i efektach unowocześniania procesów 
gospodarczych. Na podstawie przeprowadzonych studiów i badań stw ier
dza się, że wymienione czynniki zewnętrzne oddziałują na procesy mo
dernizacji z różną siłą w poszczególnych grupach przedsiębiorstw.

We wszystkich jednostkach gospodarczych, z w yjątkiem  przedsię
biorstw  produkujących nieskomplikowane środki konsumpcji, przepływ 
inform acji nie u trudnia działalności modernizacyjnej. Natomiast brak 
środków finansowych wrpływa ograniczająco na unowocześnienie procesu 
wytwórczego — zwłaszcza w przedsiębiorstwach w ytw arzających środ
ki produkcji (grupa I i II). Również zaopatrzenie m ateriałow o-technicz
ne silnie ham uje działalność modernizacyjną, szczególnie w przedsiębior
stwach w ytw arzających środki produkcji (grupa IV).

Tab. 3. Czynniki zew nętrzne ograniczające działalność m odernizacyjną przedsię
biorstw  przem ysłow ych  

External factors restricting m odernization activities in industrial enterprises

Siła oddziaływania
Rodzaje czynników  

związane z: grupy przedsiębiorstw
ogółem

I II III IV

Zaopatrzeniem m ateria
łow o-technicznym 46 21 33 40 91

Przebiegiem  kooperacji 
przem ysłowej 31 29 33 __ 45

Obowiązującym i
przepisami 26 21 22 , 45

U zyskaniem  środków  
finansow ych 23 21 67 ___ __

Stosunkiem  jednostek  
nadrzędnych 23 7 22 40 36

Organizacją i koordy
nacją prac m oderni
zacyjnych 13 14 11 40

Przepływ em  informacji 
dotyczących działal
ności m odernizacyjnej 3 — ■ — 20 —

Wśród czynników zewnętrznych na uwagę zasługuje ham ująca rola 
jednostek nadrzędnych przy realizacji prac m odernizacyjnych w pod
ległych przedsiębiorstwach. Zjednoczenia zbyt długo podejm ują decyzję 
o modernizacji oraz żądają od przedsiębiorstw wielu dokum entów uza
sadniających jej celowość i opłacalność. Powodem takiej postaw y jed
nostki nadrzędnej jest najczęściej priory tet planowej produkcji, co prze
jawia się w trudnościach z wyłączeniem urządzeń wytwórczych z ruchu.

W ystępujący w przemyśle szeroki zakres współpracy między przed
siębiorstwam i wytwórczymi również u trudnia  modernizację. Jedynie w
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grupie przedsiębiorstw  w ytw arzających nieskomplikowane środki kon
sumpcji nie odczuwa się trudności w kooperacji przem ysłowej. P raw do
podobnie jest to wynikiem  niewielkiego zakresu kooperacji przem ysło
wej przy produkcji artykułów  konsumpcyjnych. Przyczyną trudności w 
spraw nym  przebiegu współpracy produkcyjnej jest z jednej strony nie
chęć kooperantów czynnych do zmian w półfabrykatach i częściach w y
robów, a z drugiej niepewność kooperantów biernych co do term inow oś
ci dostaw zmodernizowanych półwyrobów.

Do czynników w ew nętrznych ograniczających działalność m oderniza
cyjną w przedsiębiorstw ach przem ysłowych zalicza się: organizację prac 
m odernizacyjnych, postaw y pracowników, niedostateczne zaplecze tech
niczne, braki kadrowe, napięte zadania planowe, brak bodźców i niedo
stateczną, inform ację dotyczącą modernizacji. Siła oddziaływania poszcze
gólnych czynników jest różna, a najsilniejszy wpływ m ają czynniki tech
niczne i kadrowe, zwłaszcza trudności z wprowadzaniem  m odernizacji 
w przedsiębiorstw ie z powodu zbyt małego zaplecza technicznego. W sze
regu przedsiębiorstw  b rak  jest kadry, urządzeń i środków finansowych 
przeznaczonych wyłącznie do prac m odernizacyjnych. Dzięki zorganizo
waniu własnego zaplecza technicznego, m odernizacja przebiegałaby znacz
nie spraw niej i możliwe byłoby przeprowadzenie kompleksowych zmian 
w procesach produkcyjnych.

Tab. 4. C zynniki w ew nętrzne ograniczające działalność m odernizacyjną przedsię
biorstw  przem ysłow ych  

Internal factors restricting m odernization activities in  industrial enterprises

Siła oddziaływania
Rodzaje czynników  

zw iązane z: grupy przedsiębiorstw
ogółem

I II III IV

Brakiem  zaplecza  
technicznego 44 29 44 20 36

Organizacją prac m o
dernizacyjnych  
w  przedsiębiorstw ie 36 21 67 40 27

Postaw am i pracow ników 23 7 11 60 36
Brakiem  odpow iedniej 

kadry 8 14 11 __ _
Priorytetem  planow ej 

produkcji 8 7 22 _. - ,
Brakiem  bodźców  

stym ulujących  
m odernizację 5 __ —. 20 9

W pływ obowiązujących przepisów na działalność m odernizacyjną 
przedsiębiorstw  przem ysłow ych w odczuciu pracowników przedsiębiorstw  
jest różny. Przepisy ograniczają działalność m odernizacyjną, szczegół-
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nie w przedsiębiorstwach wytwarzających nieskomplikowane środki pro
dukcji. Siła oddziaływania tego czynnika jest zróżnicowana, gdyż mieś
ci się w skali ocen „tak” , „raczej tak” i „raczej nie”. Natomiast w przed
siębiorstwach wytw arzających nieskomplikowane środki konsumpcji prze
pisy zdecydowanie słabiej wpływają na ograniczanie działalności m oder
nizacyjnej, ponieważ ankietowani wybrali oceny „raczej tak ”, „raczej 
nie” i „nie”.

Na działalność modernizacyjną istotny wpływ m ają postaw y ludzi, 
którzy — w opinii niektórych praktyków  powodują jej ograniczenie. 
W przeważającej większości jednak ludzkie postawy nie ham ują m oder
nizacji (5-krotnie więcej takich odpowiedzi). Należy, zauważyć, że z tej 
pokaźnej liczby odpowiedzi, trzeba byłoby wyłączyć osoby, którym  dzia
łalność m odernizacyjna jest obojętna, tj. ani jej nie ham ują, ani nie 
podejm ują działań uspraw niających i przyśpieszających realizację tych 
prac. Prawdopodobnie zdecydowanej większości pracowników działalność 
m odernizacyjna przedsiębiorstwa jest zupełnie obojętna. W grupie przed
siębiorstw produkujących nieskomplikowane środki produkcji ankieto
wani stw ierdzili, że postaw y ludzkie nie ograniczają działalności m oder
nizacyjnej (89% odpowiedzi „raczej nie” i 11% odpowiedzi „nie”).

W przedsiębiorstwach wytwarzających nieskomplikowane środki kon
sumpcji ocena „tak”, stw ierdzająca negatywny wpływ ludzi na działal
ność modernizacyjną, nie uzyskała żadnego potwierdzenia w ankiecie. 
Świadczy to o pozytywnym  stanowisku pracowników do unowocześniania 
swroich przedsiębiorstw. Taki stosunek ludzi do modernizacji wynika z ko
nieczności stałego udoskonalania wyrobów trwałego użytku, na które 
popyt jest w zasadzie zaspokojony. Stąd m odernizacja wyrobów stanowić 
musi także zachętę rynkową dla konsumentów.

Postawy ludzi bywają — jak to stwierdzono — czynnikiem ograni
czającym działalność m odernizacyjną. Postaw y te determ inowane są róż
norodnymi czynnikami, takim i jak: brak bodźców, niedostateczne rozez
nanie w efektach modernizacji, niechęć do ryzyka, wygodnictwo, złe wa
runki pracy, priory tet planowej produkcji, trudności obiektywne i nie
odpowiednie kwalifikacje. Wśród czynników determ inujących postawy 
pracowników przedsiębiorstw  przemysłowych na uwagę zasługuje brak  
rozeznania w efektach modernizacji, a więc za mała popularyzacja możli
wości i opłacalności prac modernizacyjnych. Czynnik ten wiąże się z b ra 
kiem pracowników odpowiedzialnych za organizowanie i koordynację dzia
łalności modernizacyjnej w przedsiębiorstwach. N astępnym i wyznaczni
kami postaw ludzi są złe w arunki pracy i trudności obiektywne. Ten 
ostatni czynnik dotyczyć może zarówno priory tetu  planowej produkcji, 
jak i braku bodźców dla pracowników prowadzących działalność m oder
nizacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych.
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Praw ie w jednakow ym  stopniu działanie czynników ograniczających 
m odernizację w przedsiębiorstwach przem ysłowych dotyczy fazy przy
gotowawczej i realizacyjnej. P rio ry tet jednej z faz zależy od stopnia zło
żoności techniczno-organizacyjnego przygotowania produkcji. Im tru d 
niejsze i bardziej pracochłonne staje się ono, tym  przygotowanie zmian 
m odernizacyjnych będzie wymagało większego wysiłku w porównaniu do 
prac wykonawczych.

Czynniki ograniczające m odernizację działają na wszystkie elem enty 
procesu wytwórczego. P rzy  tym  działanie tych czynników jest najczęś
ciej średnie i duże. Największe ograniczenie działalności m odernizacyj
nej w ystępuje w odniesieniu do środków pracy i procesów technologicz
nych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wyższa stabilność środków pracy 
i procesów technologicznych, gdyż producenci nie są zainteresowani zmia
nami w procesach wytwórczych. Natomiast na przeprowadzenie zmian 
w wyrobie często zależy odbiorcom, którzy niejako zmuszają w ytw ór
ców do zmian w procesie i czynnikach produkcji. Poza tym  dokonanie 
zmian w wyrobie może czasami odbyć się bez zmian w technice i techno
logii, a więc niższym kosztem.

Tab. 5. Siła oddziaływ ania czynników  ograniczających m odernizację na elem enty
procesu w ytw órczego

Im pact strength of factors restricting m odem ization  i;n elem ents of the production
process

Elem enty procesu  
w ytw órczego

Ogółem Grupy przedsiębiorstw

I II III IV
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Środki pracy X X X X X
Procesy technologiczne X X X X X
M etody organizacyjne X X X 'k X
W yrób X X X X

Unowocześnianie m etod organizacji jest najtańszym  sposobem popra
wy efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Stąd powinno ono 
mieć powszechne zastosowanie w praktyce. Wysoka efektywność m oder
nizacji organizacji w ynika z faktu, że jednym  z najtańszych i dających 
najwyższe efekty czynników postępu naukowo-technicznego jest organi
zacja.

Mimo wielu uwag krytycznych na tem at m odernizacji większość res
pondentów oceniła tę działalność w swoich przedsiębiorstwach jako „do
b rą” i „raczej dobrą”. W każdej z analizowanych grup przedsiębiorstw
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nota „raczej dobra” uzyskała najwięcej odpowiedzi (od 80 do 45%), przy 
czym większość pracowników przedsiębiorstw produkujących nieskom
plikowane środki konsumpcji oceniła działalność m odernizacyjną jako 
„raczej dobrą” (80%), a pozostali nie zajęli stanowiska w tej kwestii. 
Drugą według liczebności oceną działalności m odernizacyjnej jest nota 
„raczej zła” (25%).

Tab. 6. D ziałalność modernizacyjna przedsiębiorstw  w  ocenie pracowników  
M odernization activity of enterprises in the em ployees’ evaluation

Skala ocen
Grupy przedsiębiorstw

Ogółem
I II III IV

Dobra 5 7 11 _ _
Raczej dobra 59 57 67 80 45
Raczej zła 25 22 22 — 45
Zła 8 14 — — 10
Brak oceny 3 — — 20 —

Należy dodać, że najbardziej krytycznie ocenili działalność m oderni
zacyjną pracownicy przedsiębiorstwa wytwarzającego środki produkcji 
pochodzenia chemicznego. Odpowiedzi tej grupy ankietowanych miesz
czą się w skali ocen „raczej dobra” (45%)— „zła” (10%). Tylko w przy
padku przedsiębiorstw w ytwarzających środki produkcji o skompliko
wanym charakterze respondenci wykorzystali do oceny prac m oderniza
cyjnych całą skalę ocen.

Duży wpływ na proces m odernizacyjny ma zagadnienie popraw y je
go przebiegu. Najwięcej upraw nień związanych jest z poprawą strony 
organizacyjnej zamierzonych i realizowanych prac m odernizacyjnych w 
przedsiębiorstwach przemysłowych. W mniejszym stopniu chodzi o po
praw ę strony technicznej i m aterialnej modernizacji.

Istotne znaczenie dla niezakłóconego przebiegu działalności m oderni
zacyjnej m ają przepisy. Ciągle aktualna jest spraw a zbyt rygorystycz
nych przepisów dotyczących modernizacji. Chodzi przede wszystkim 
o urealnienie rachunku ekonomicznego jej opłacalności. W związku z tym  
warto uzupełnić wyliczanie efektów wdrożeniowych modernizacji o osz
czędność w kosztach amortyzacji, powstałą dzięki rezygnacji z zakupu 
nowych urządzeń wytwórczych. Z obowiązującymi przepisami wiążą się 
kom petencje decyzyjne, dotyczące realizacji działalności m odernizacyj
nej. W ydaje się, że o modernizacji wąskich odcinków produkcji powinny 
decydować same przedsiębiorstwa. Niezbędna jest także większa swo
boda dysponowania posiadanymi przez jednostki gospodarcze funduszam i 
w zakresie podejmowania niewielkich przedsięwzięć modernizacyjnych.

Nie bez znaczenia dla usprawnienia działalności m odernizacyjnej jest
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Tab. 7. Przedsięw zięcia uspraw niające proces m odernizacyjny w  przedsiębiorstwach
przem ysłow ych

U ndertakings im proving m odernization process in  industrial enterprises

Rodzaj Grupy przedsiębiorstw
przedsięw zięcia Ogółem

I II III IV

Z w iększenie rzeczy
w istego zakresu  
sam odzielności 
przedsiębiorstw 28 28 33 36

Skoordynow anie prac 
realizacyjnych m o
dernizacji 20 14 22 36

U doskonalenie system u  
inform acji o m oder
nizacjach 15 14 40 18

Skoordynow anie fazy  
przygotow awczej 
z realizacyjną m o
dernizacji 15 21 22 20

U spraw nienie opraco
w yw ania  i zatw ier
dzania dokum entacji 
m odernizacyjnej 13 14 11 20 9

Z w iększenie potencjału  
w ykonaw czego przed
siębiorstw a 13 7 22 40

Stw orzenie bodźców  
stym ulujących m o
dernizację 13 7 20 27

U tw orzenie kadry  
specjalistów  odpow ie
dzialnych za m oder
nizację 13 11 20 27

Przyśpieszenie cyklu  
podejm owania de
cyzji o m odernizacji 10 36

Spopularyzow anie e fek 
tów  m odernizacji 8 7 20 9

Poprawa zaopatrzenia 
m ateriałow o- 
-technicznego 5 7 9

Skoncentrow anie m o
dernizacji środków  
pracy u producen
tów 5 7 20

problem zwiększenia samodzielności przedsiębiorstw  w dysponowaniu 
wygospodarowanymi dewizami, zwłaszcza środkam i płatniczym i uzyska
nymi przez przedsiębiorstwo ze sprzedaży własnych wyrobów, a prze
znaczonymi na przedsięwzięcia m odernizacyjne. 5

Reasum ując można stw ierdzić wystarczające rozeznanie pracowników 
w działalności m odernizacyjnej przedsiębiorstw  przemysłowych, mimo

5 W jednej z ankiet podano naw et w ysokość rocznej puli dew izow ej, jaką  
pow inno m ieć przedsiębiorstw o do dyspozycji (600 tys. zł dew izow ych).
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iż niektórzy respondenci chętnie dopatrują się przeszkód w działalności 
m odernizacyjnej w czynnikach zewnętrznych, a nawet obiektywnych. 
Dosyć częstym przykładem  nieprawidłowości w przebiegu m odernizacji 
są zbyt małe możliwości wykonawcze zaplecza technicznego przedsię
biorstw  przemysłowych i brak środków finansowych, co powodować może 
zaniechanie rozpoczętej czy projektowanej modernizacji. Brak decyzji lub 
jej znaczna powolność również ujemnie wpływa na działalność m oder
nizacyjną przedsiębiorstw  przemysłowych.

Postaw y pracowników m ają istotny wpływ na prace modernizacyjne 
realizowane w przedsiębiorstwie przemysłowym. Dlatego konieczne jest 
zwiększenie informacji o efektach i możliwościach prac unowocześniają
cych. Może to odbywać się w formie powiadamiania przedsiębiorstw  da
nej gałęzi czy branży przem ysłu o dokonywanych pracach m oderniza
cyjnych środków pracy, procesów technologicznych, wyrobów i metod 
organizacji.

W celu popraw y działalności modernizacyjnej przedsiębiorstw prze
mysłowych niezbędne jest jednak dopracowanie przepisów o m oderni
zacji. Nie mniejsze znaczenie ma stworzenie bodźców zachęcających p ra
cowników przedsiębiorstw  przemysłowych do włączenia się do prac przy
gotowawczych i wykonawczych w tej dziedzinie.

Р Е З Ю М Е

В начале работы авторы произвели уточнение понятия, задания и роли 
модернизации в народном хозяйстве, а затем перешли к характеристике всех  
родов модернизации, хотя некоторые из них нередко не считаются модерниза- 
ционными процессами! например, организация). Была проведена классификация  
факторов, в хозяйственной практике ограничивающих модернизационные про
цессы, выделяя при этом как внешние, связанные с материально-техническим  
снабжением, ходом промышленной кооперации, действующими постановлениями, 
получением финансовых средств, отношением вышестоящих органов, организа
цией и координацией модернизационных работ, потоком информации по модер- 
низационной деятельности, так и внутренние: отсутствие технической базы, ор
ганизация модернизационных работ на предприятии, отношение к модернизации 
рабочих и служащ их, отсутствие соответствующих кадров, приоритет планового 
производства, отсутствие стимулов для модернизации.

Анкетные исследования, проведенные на крупных промышленных пред
приятиях центрально-восточного макрорегиона, дали возможность провести упо
рядочение тех факторов, которые ограничивают модернизационную деятель
ность (табл. 1, 2, 3 и 4).

В заключение авторы утверждают, что для улучшения модернизационных  
работ необходимо расширить и улучшить информацию о эф ф ектах и возм ож 
ностях этих работ (она должна быстро доходить до каждой хозяйственной еди
ницы), кроме того, следовало бы провести новеллизацию постановлений, регули
рующих модернизационную деятельность.
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S U M M A R Y

H aving determ ined the concept, tasks, and role of the m odernization activities 
in national econom y, the authors characterize all types of m odernization, even  
though some of them  are rarely associated w ith m odernization processes in en ter
prises (e.g. organization). The classification  of factors w hich practically restrict 
m odernization activities include: a) external factors, w hich are connected w ith  
m aterial-technological supplies, course of industrial cooperation, binding regulations, 
procurem ent of financial m eans, attitude of superior authorities, organization and 
coordination of m odernization activities, the flow  of inform ation about m oderniza
tion activities; and b) internal factors, w hich  are connected w ith  lack of technolo
gical resources, organization of m odernization activ ities w ith in  the enterprise, a tti
tudes of em ployees, lack of com petent staff, priority of planned production, absence 
of m odernization-stim ulating incentives.

On the basis of questionnaire surveys carried out in large industrial en ter
prises localized in the central-eastern  m acroregion, the authors practically arrange
the factors w hich restrict m odernization activities according to the force of their
in fluence (Table 2, 3 and 4).

The conclusion of the study em phasizes that for the im provem ent of m oderniza
tion activities it is necessary to expand the inform ation about the effects and 
possib ilities of m odernization activities w hich should quickly reach particular eco
nomic units and to carry out an am ending of the regulations concerning the m oder
nization activities.


