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Wstêp
Badania nad konkurencyjnoœci¹ przedsiêbiorstw i gospodarek stanowi¹ od wielu lat istotny obszar badawczy ekonomistów i praktyków gospodarczych. Zyskuj¹ one na znaczeniu wraz z szybko postêpuj¹cym
procesem globalizacji i internacjonalizacji gospodarki œwiatowej oraz
zmianami technologicznymi.
Maj¹c na uwadze, ¿e konkurencyjnoœæ wspó³czesnych gospodarek
opiera siê w du¿ym stopniu na wiedzy i innowacyjnoœci, istotne wydaje
siê zwrócenie uwagi na te sektory i bran¿e, które generuj¹ wysok¹ wartoœæ dodan¹ eksportu, przy wysokiej produktywnoœci i innowacyjnoœci.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze przes³anki, celem artyku³u jest przedstawienie
stanu i perspektyw rozwoju sektorów wysokiej techniki w Polsce w kontekœcie realizacji celów strategii Europa 2020. W artykule postawiono nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. Jak oceniana jest polska gospodarka w miêdzynarodowych rankingach konkurencyjnoœci?
2. Jak kszta³tuje siê wielkoœæ zatrudnienia w przemys³ach i us³ugach
high-tech i jaka jest dynamika zmian w Polsce w latach 2004–2015?
3. Jaki jest prognozowany kierunek zmian w kontekœcie procesu reindustrializacji gospodarki oraz realizacji za³o¿eñ strategii Europa 2020?
Próba odpowiedzi na tak postawione pytania wymaga³a podzielenia
artyku³u na odrêbne czêœci obejmuj¹ce: 1) pojêcie konkurencyjnoœci miêdzynarodowej i miejsce Polski w rankingach konkurencyjnoœci; 2) analizê
rozwoju sektorów high-tech, w tym zmian zatrudnienia w przemys³ach
i us³ugach high-tech w Polsce w latach 2004–2015, 3) wyzwania stoj¹ce
przed now¹ polityk¹ przemys³ow¹.
Przeprowadzone analizy, obejmuj¹ce g³ównie zmiany wielkoœci zatrudnienia, produkcji w przemys³ach i us³ugach high-tech, opieraj¹ siê na
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danych statystycznych zgromadzonych przez GUS i Eurostat za lata
2004–2015. Studia literaturowe obejmowa³y krajow¹ i zagraniczn¹ literaturê przedmiotu z zakresu konkurencyjnoœci, przemian strukturalnych,
innowacyjnoœci oraz rozwoju sektorów high-tech.

1. Pozycja Polski w miêdzynarodowych rankingach
konkurencyjnoœci gospodarek
Pos³ugiwanie siê kategori¹ konkurencyjnoœci w odniesieniu do przedsiêbiorstw nie budzi zastrze¿eñ. Natomiast pojêcie miêdzynarodowej
konkurencyjnoœci gospodarki wywo³uje wiele kontrowersji [Krugman,
1994, s. 28–44; Porter, 1990, s. 33; Porter, 1998, s. 6–19]. Pocz¹tkowo zainteresowanie konkurencyjnoœci¹ w wymiarze miêdzynarodowym sprowadza³o siê do wyników handlu zagranicznego, z czasem zakres badañ
zwiêksza³ siê, podobnie jak liczba definicji tego pojêcia.
W badaniach OECD miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ gospodarki
definiowana jest jako trwa³a zdolnoœæ kraju do generowania relatywnie
wysokich przychodów czynników produkcji, przy zachowaniu wysokiego poziomu zatrudnienia w warunkach miêdzynarodowej konkurencji [Hatzichronoglou, 1996, s. 20]. Z kolei w The World Competitiveness Report [1994, s. 18] miêdzynarodowa konkurencyjnoœæ okreœlana jest jako
zdolnoœæ kraju lub przedsiêbiorstwa do tworzenia wiêkszego bogactwa
ni¿ konkurenci na rynku œwiatowym. Pojêcie to definiowane jest tak¿e
jako uk³ad instytucji, polityk oraz czynników determinuj¹cych produktywnoœæ danego kraju, która z kolei okreœla poziom dobrobytu, jaki mo¿e
osi¹gn¹æ dany kraj [Schwab i inni, 2012, s. 14]. Aspekt ten podkreœlany jest
równie¿ przez Komisjê Europejsk¹, która konkurencyjnoœæ odnosi do
zdolnoœci gospodarki do podnoszenia poziomu ¿ycia obywateli przy
jednoczesnym utrzymaniu mo¿liwie najni¿szego poziomu bezrobocia
[Komisja Europejska, 2003, s. 6]. W zale¿noœci od przyjêtego ujêcia definicje konkurencyjnoœci mo¿na podzieliæ na wynikowe i czynnikowe. Pierwsza z wymienionych kategorii obejmuje definicje odnosz¹ce siê do rezultatów osi¹ganych przez poszczególne gospodarki, z pominiêciem czynników
je determinuj¹cych, które z kolei stanowi¹ istotê drugiej grupy definicji.
Koncepcje te uzupe³niaj¹ siê wzajemnie, znajduj¹c odzwierciedlenie w opracowywanych metodologiach badawczych i sumarycznych wskaŸnikach.
Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ i niejednoznaczny charakter konkurencyjnoœci miêdzynarodowej nie jest to bezpoœrednio mierzalna kategoria ekonomiczna. W prowadzonych badaniach wykorzystuje siê du¿¹ iloœæ kry-
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teriów niezbêdnych do budowy wskaŸników sumarycznych oraz rankingu
konkurencyjnoœci gospodarek, co potwierdzaj¹ badania prowadzone
m.in. przez Œwiatowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum –
WEF), Miêdzynarodowy Instytut Rozwoju Zarz¹dzania z Lozanny (Institute for Management Development – IMD) czy Bank Œwiatowy.
W badaniach prowadzonych przez miêdzynarodowe instytucje konkurencyjnoœæ polskiej gospodarki czêsto oceniana jest doœæ nisko, choæ
w kolejnych latach pozycja naszego kraju polepsza siê. Znajduje to potwierdzenie w zajmowanym przez Polskê miejscu w miêdzynarodowych
rankingach konkurencyjnoœci gospodarek (tablica 1). Warto przy tym podkreœliæ, ¿e wœród „w¹skich” garde³ polskiej gospodarki wymienia siê m.in.
nisk¹ efektywnoœæ rynku pracy, nadmiern¹ biurokracjê i brak przejrzystoœci instytucji oraz niski poziom zaawansowania biznesu. Do mocnych
stron tradycyjnie zaliczana jest edukacja oraz du¿y potencja³ rynkowy.
Tablica 1. Miejsce Polski w wybranych rankingach konkurencyjnoœci
gospodarek
WskaŸnik

Instytucja

Rok

Miejsce
w rankingu

Liczba
krajów

Indeks globalnej
konkurencyjnoœci

Œwiatowe Forum
Ekonomiczne

2014–2015

43

144

WskaŸnik
konkurencyjnoœci

Miêdzynarodowy
Instytut Rozwoju
Zarz¹dzania
(IMD)

2015

33

61

Indeks wolnoœci
gospodarczej

Fundacja Heritage
i Wall Street
Journal

2015

42

178

WskaŸnik
swobody
prowadzenia
dzia³alnoœci
gospodarczej

Bank Œwiatowy i
Miêdzynarodowa
Korporacja
Finansowa (IFC)

2015

32

189

ród³o: [Schwab i inni, 2014, s. 13; Miller, Kim, 2015, s. 77; World Competitive…, 2015, s. 9;
Doing business…, 2015, s. 211].

Rosn¹ce zainteresowanie kategori¹ konkurencyjnoœci miêdzynarodowej zwi¹zane jest g³ównie z postêpuj¹cym procesem globalizacji i internacjonalizacji gospodarki œwiatowej i bêd¹cego ich wynikiem wzrostu
przep³ywów towarów i us³ug, bezpoœrednich inwestycji zagranicznych,
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technologii, czy miêdzynarodowego podzia³u pracy. Nale¿y przy tym
zwróciæ uwagê na jakoœciowe determinanty konkurencyjnoœci, w tym
wiedzê, postêp technologiczny i innowacje. W tym kontekœcie wa¿ne jest
zwrócenie uwagi na najbardziej innowacyjne bran¿e i sektory gospodarki, o wysokiej produktywnoœci, generuj¹ce wysok¹ wartoœæ dodan¹ eksportu, do których zaliczane s¹ m.in. przemys³y i us³ugi high-tech.

2. Strukturalne uwarunkowania polskiej gospodarki – rozwój
sektorów high-tech
Zmiany zachodz¹ce we wspó³czesnym œwiecie wskazuj¹ na wzrost
znaczenia dziedzin, które w du¿ym stopniu opieraj¹ siê na intensywnym
wykorzystaniu wiedzy. Do dziedzin tych zalicza siê przede wszystkim
podmioty nale¿¹ce do przemys³ów i us³ug high-tech. Ich zdefiniowanie
oraz ujêcie w tradycyjnych klasyfikacjach jest trudne. Do kategorii tej zalicza siê bran¿e lub produkty, które w porównaniu z innymi charakteryzuje
wy¿szy udzia³ wydatków na badania i rozwój w wartoœci finalnej lub
wartoœci dodanej oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
które podlegaj¹ relatywnie szybkiemu „starzeniu siê”. Ponadto ich cechami charakterystycznymi jest wysoki udzia³ osób z wy¿szym wykszta³ceniem, w tym zaliczanych do HRST, wœród zatrudnionych, jak równie¿
wspó³praca z oœrodkami naukowymi, innymi firmami œwiadcz¹cymi
us³ugi wiedzoch³onne oraz producentami wyrobów high-tech.
Czêsto rozwijaj¹ siê one w ramach ró¿nych bran¿, przekraczaj¹c
dotychczas przyjête kryteria klasyfikacyjne. Koniecznoœæ pomiaru wysokiej techniki przyczyni³a siê do intensyfikacji prac nad miêdzynarodowymi standardami metodologicznymi w tym obszarze m.in. przez Eurostat, OECD czy amerykañski Departament Handlu. Mimo niedostatków
wystêpuj¹cych w tym obszarze warto podkreœliæ wysi³ki podejmowane
przez ró¿ne instytucje i organizacje.
W prowadzonych badaniach empirycznych za podstawowe kryterium zaliczenia do sektora high-tech najczêœciej przyjmuje siê intensywnoœæ prac naukowo-badawczych, mierzon¹ g³ównie wysokoœci¹ nak³adów na dzia³alnoœæ B+R w stosunku do wartoœci dodanej, lub wartoœci
produkcji (sprzeda¿y). Wydzielenie tego sektora wed³ug poziomów techniki (metoda dziedzinowa) przeprowadzono na podstawie listy dziedzin
(dzia³ów), zgodnej z PKD 2007, opublikowanej przez OECD, co przedstawia rysunek 1. Przyjmuj¹c analogiczne jak w przypadku sektora II kryterium klasyfikacji oparte na wiedzoch³onnoœci, w sektorze us³ugowym
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wyodrêbniono kategoriê us³ug wiedzoch³onnych (Knowledge Intensive
Services), a wœród nich szczególnie interesuj¹c¹ kategoriê wiedzoch³onnych us³ug high-tech.
Rysunek 1. Przemys³y i us³ugi high-tech
Przemys³ high-tech

Us³ugi high-tech

produkcja podstawowych
substancji farmaceutycznych
oraz leków i pozosta³ych
wyrobów farmaceutycznych

dzia³alnoœæ zwi¹zana z produkcj¹
filmów, nagrañ wideo, programów
telewizyjnych, nagrañ dŸwiêkowych
i muzycznych
J59

produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych
i optycznych

nadawanie programów
ogólnodostêpnych i abonamentowych
J60

produkcja statków
powietrznych, statków
kosmicznych i podobnych
maszyn

dzia³alnoœæ zwi¹zana
z oprogramowaniem i doradztwem
w zakresie informatyki oraz dzia³alnoœæ
powi¹zana
J62
dzia³alnoœæ us³ugowa w zakresie
informacji
J63
badania naukowe i prace rozwojowe
M72

ród³o: Opracowanie w³asne.

Rosn¹ca z³o¿onoœæ globalnej gospodarki wp³ywa na wzrost zapotrzebowania na wiedzê dostarczan¹ w ramach us³ug wiedzoch³onnych
oraz produkty przemys³u high-tech. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym
udzia³ tych sektorów w strukturze wspó³czesnych gospodarek roœnie, stanowi¹c jeden z kluczowych czynników budowy ich pozycji konkurencyjnej.
2.1. Rozwój przemys³u wysokiej techniki w Polsce w latach 2004–2014
Rozwój przemys³ów wysokiej techniki w Polsce rozpocz¹³ siê z du¿ym opóŸnieniem w stosunku do krajów rozwiniêtych. Pocz¹tków nowoczesnych ga³êzi, takich jak przemys³ komputerowy czy mikroelektronika,
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upatruje siê dopiero pod koniec lat 60. XX wieku. Po 1989 r. mo¿na by³o
zaobserwowaæ znaczny spadek udzia³u przemys³ów zaawansowanej
techniki, zarówno w Polsce, jak i innych krajach postsocjalistycznych.
Prowadzona polityka gospodarcza, czêsto ma³o skuteczna prywatyzacja
i restrukturyzacja, a wreszcie orientacja importowa ukierunkowana na
inne kraje, szczególnie Europy Zachodniej, przyczyni³y siê do spadku
produkcji oraz zatrudnienia, a w niektórych obszarach likwidacji podmiotów zaliczanych do przemys³ów high-tech. St¹d nasz udzia³ w ekspansji nowoczesnych przemys³ów dokonuj¹cej siê w ci¹gu ostatnich
20–30 lat w œwiecie by³ niedostateczny [Skórska, 2015, s. 54–60].
Znajduje to swoje d³ugofalowe konsekwencje m.in. w du¿o ni¿szym
udziale eksportu tych produktów, wynosz¹cym w 2014 r. zaledwie 12,6 mln
euro oraz ujemnym saldzie w obrocie z zagranic¹ (–6,1 mln euro).
W 2014 r. udzia³ eksportu produktów wysokiej techniki w eksporcie
ogó³em wynosi³ 7,9%, natomiast importu – 10,7%, co przedstawiono
w tablicy 2. W Polsce najwiêksz¹ wartoœæ osi¹gn¹³ eksport elektroniki-telekomunikacji (ponad 46,4% ogó³u eksportu produktów high-tech),
podobnie jak import tej samej kategorii produktów – ponad 40,4%.
Tablica 2. Wybrane wskaŸniki przemys³u high-tech w Polsce w latach
2004–2014
Wyszczególnienie

2004

2006

2008

2010

2012

Liczba przedsiêbiorstw

.

.

2383

3097

Wartoœæ produkcji (mln
euro)

6701

9416

10 613

13 166

11 092 10 899*

Wartoœæ zakupów (mln
euro)

5321

7821

8928

12 705

10 004

9540

Przeciêtne koszty pracy
(na zatrudnionego)

46

60

33

31

32

32*

.

.

4,3

6,0

6,0

7,9

69

84

125

118

131

122

Wartoœæ eksportu (%
eksportu ogó³em)
Zatrudnienie (tys.)

3033

2014
3432*

*dane za 2013 (brak bardziej aktualnych danych)
ród³o: [Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database].

Niekorzystny bilans handlowy, relatywnie niewielki udzia³ produkcji przemys³ów wysokiej techniki oraz zatrudnienia œwiadcz¹ nie tylko
o przestarza³ej strukturze polskiej gospodarki, ale tak¿e wp³ywaj¹ na
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ograniczenie zasiêgu zmian w innych sektorach gospodarki (tablica 2).
Postêp techniczny, którego noœnikiem s¹ przemys³y wysokiej techniki,
automatyzacja, robotyzacja, nowe rozwi¹zania z zakresu elektroniki czy
telekomunikacji, przyczyniaj¹ siê bowiem m.in. do wzrostu produktywnoœci oraz zastêpowania pracy fizycznej, niewymagaj¹cej wysokich kwalifikacji, przez pracê opieraj¹c¹ siê na wiedzy i kompetencjach pracowników [Skórska, 2013, s. 279–294].
Z punktu widzenia rynku pracy istotna jest nie tylko iloœæ, ale przede
wszystkim jakoœæ tworzonych w przemyœle high-tech miejsc pracy. Zastosowanie w przemyœle œredniej lub niskiej techniki zaawansowanych technologicznie maszyn, urz¹dzeñ, a szczególnie technik z zakresu przep³ywu informacji, wp³ywa m.in. na zmianê charakteru pracy, pozwalaj¹c
na wzrost produktywnoœci kapita³u i wydajnoœci pracy. Dlatego wa¿ny
jest kierunek i dynamika zmian zachodz¹cych w przemyœle. Czy jednak
obserwuj¹c liczbê pracuj¹cych w przemyœle wysokiej i niskiej techniki
w Polsce, mo¿na mówiæ o reindustrializacji gospodarki?
W 2014 r. w przemyœle wysokiej techniki zatrudnionych by³o zaledwie 120 tys. osób, podczas gdy w niskiej technice ponad 11 razy wiêcej.
Jeœli dodaæ do tego pracuj¹cych w œrednio-wysokiej i œrednio-niskiej technice, bilans wypada jeszcze bardziej niekorzystnie (rysunek 2). Wprawdzie w analizowanym okresie liczba pracuj¹cych w przemyœle high-tech
wzros³a blisko dwukrotnie, przy jednoczesnym zmniejszeniu siê liczby
pracuj¹cych w przemyœle niskiej techniki (o 160 tys.), jednak tempo zmian
pozostaje niezadowalaj¹ce.
Rysunek 2. Zatrudnienie w przemyœle w Polsce w latach 2004–2014 (w tys.)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/
database].
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Bior¹c pod uwagê, ¿e produkcja zaawansowanych pod wzglêdem
technologicznym dóbr wymaga zaanga¿owania wysokiej jakoœci zasobów pracy, udzia³ osób posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie wœród pracuj¹cych w przemys³ach wysokiej techniki oraz kierunek i dynamika
zmian zachodz¹cych w tym obszarze s¹ wy¿sze ni¿ w innych bran¿ach
przemys³u. Wœród pracuj¹cych w przemys³ach high-tech blisko 22% to
specjaliœci, podczas gdy w ca³ym sektorze przemys³owym odsetek ten nie
przekracza 8%. Ich odsetek w latach 2004–2015 wzrós³ o 13 p.p., co przedstawia rysunek 3.
Rysunek 3. Zatrudnienie w przemyœle high-tech w Polsce w latach 2004–2015
–w%

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/
database].

2.2. Wiedzoch³onne us³ugi high-tech
Ze wzglêdu na rosn¹ce znaczenie wiedzy jako czynnika, na którym
wspó³czesne gospodarki w coraz wiêkszym stopniu opieraj¹ przewagê
konkurencyjn¹, z sektora us³ug wyodrêbniono te ich rodzaje, które cechuje wysoka wiedzoch³onnoœæ odnosz¹ca siê do profesjonalnej, specjalistycznej wiedzy oraz intensywnoœci jej wykorzystania. Zaproponowana
przez Eurostat klasyfikacja uwzglêdnia wiele rodzajów us³ug, co do których istniej¹ uzasadnione w¹tpliwoœci dotycz¹ce ich wiedzoch³onnoœci,
np. us³ugi ochroniarskie, zwi¹zane z transportem wodnym, sportem i rekreacj¹, czy niektóre formy dzia³alnoœci zwi¹zanej z zatrudnieniem np.
agencje pracy tymczasowej [Skórska, 2012]. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze
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argumenty warto ograniczyæ prowadzone rozwa¿ania dotycz¹ce rozwoju us³ug wiedzoch³onnych i ich wp³ywu na konkurencyjnoœæ polskiej
gospodarki do us³ug high-tech.
W analizowanym okresie obserwowany jest dynamiczny przyrost
liczby podmiotów zaliczanych do sektora us³ug high-tech oraz wartoœci
produkcji (tablica 3). Wœród podmiotów zaliczanych do tej kategorii najwiêksze przychody netto ze sprzeda¿y (43,2%) w 2014 r. wykaza³y podmioty z dzia³u Telekomunikacja, natomiast najwiêkszy udzia³ eksportu
(58,2%) podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzia³alnoœæ powi¹zan¹
[Nauka i technika w 2014 r., 2015].
Tablica 3. Wybrane wskaŸniki us³ug high-tech w Polsce w latach 2004–2014
Wyszczególnienie

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Liczba przedsiêbiorstw

31 541

34 907

40 568

50 430

60 976 65 399*

Wartoœæ produkcji (mln
euro)

12 629

15 516

17 090

20 534

22 275 22 972*

Wartoœæ zakupów (mln
euro)

6416

9258

10 850

12 279

13 610 15 028*

Koszty pracy (euro)

2406

3058

3521

3329

3819

4067*

Zatrudnienie (tys.)

292

346

286

293

316

349

Zatrudnienie (% ogó³u)

2,1

2,4

1,8

1,9

2,0

2,2

*dane za 2013 (brak bardziej aktualnych danych)
ród³o: [Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database].

Wprawdzie udzia³ zatrudnienia w us³ugach high-tech pozostaje na
relatywnie niskim poziomie 2,2% ogó³u pracuj¹cych, jednak istotna jest
struktura zatrudnienia w tym sektorze. Wœród ogó³u pracuj¹cych w us³ugach high-tech w 2015 r. ponad 219 tys. stanowili specjaliœci (ponad 61%).
Zarówno ich liczba, jak i odsetek systematycznie roœnie, w odró¿nieniu od
pozosta³ych pracowników, w przypadku których obserwowana jest odwrotna tendencja (rysunek 4).
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Rysunek 4. Pracuj¹cy w us³ugach high-tech w Polsce w latach 2004–2015 (%)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/
database].

Analiza us³ug high-tech wskazuje na du¿e zró¿nicowanie ich wewnêtrznej struktury, wynikaj¹c¹ m.in. ze zró¿nicowania rynków na których funkcjonuj¹, przeciêtnych rozmiarów przedsiêbiorstw, tradycji czy
metod pracy. Rozwój nowych technologii i rosn¹cy zakres ich wykorzystywania w ró¿nych obszarach dzia³alnoœci jest jednym z podstawowych
powodów wzrostu popytu na us³ugi zwi¹zane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, które stanowi¹ kluczow¹ kategoriê zaliczan¹ do KIS. Liczba pracuj¹cych w tym sektorze w Polsce systematycznie roœnie, a ich udzia³ w strukturze us³ug high-tech jest najwiêkszy,
w 2015 r. przekroczy³ 62% (rysunek 5). Wykorzystywanie narzêdzi informatycznych oraz korzystanie z us³ug doradczych z zakresu oprogramowania i sprzêtu komputerowego, przetwarzania danych czy zarz¹dzania
stronami internetowymi, stanowi wymóg wspó³czesnego œwiata. Dziêki
us³ugom komputerowym, które pozwalaj¹ na tworzenie sieci wiedzy
oraz monitoring ³añcuchów dostaw, klienci mog¹ maksymalizowaæ korzyœci, a kontakt i wspó³praca firm zlokalizowanych w ró¿nych, czêsto
odleg³ych miejscach, dziêki us³ugom IT jest u³atwiony. Us³ugi te wraz
z us³ugami in¿ynieryjnymi przyczyniaj¹ siê do uproszczenia procesów
produkcji, ekspansji i aplikacji nowych technologii.
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Rysunek 5. Zatrudnienie w us³ugach high-tech w Polsce w 2015 (%)

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie [Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/
database].

W procesach restrukturyzacji i reorganizacji dzia³alnoœci gospodarczej coraz wa¿niejsz¹ rolê odgrywaj¹ us³ugi badawczo-rozwojowe, które
wykorzystywane s¹ równie¿ w budowie miêdzynarodowych strategii
biznesowych. Przedsiêbiorstwa skutecznie korzystaj¹ce z takich us³ug
osi¹gaj¹ przewagê komparatywn¹ nad innymi. Wzbudza to pewien niepokój, gdy¿ w Polsce zatrudnienie w obszarze B+R nie przekracza 1,2%
ogó³u pracuj¹cych, przy œredniej dla UE 2,2%. W strukturze us³ug high-tech dzia³alnoœæ B+R stanowi odpowiednio w Polsce 13,1%, podczas gdy
w Finlandii ponad 30%. Wprawdzie w analizowanym okresie nast¹pi³
wzrost zatrudnienia w B+R, jednak zmiany te z ca³¹ pewnoœci¹ nie s¹ wystarczaj¹ce. Pewn¹ szans¹ jest nap³yw do Polski inwestycji zagranicznych
i tworzone w ramach centrów badawczo-rozwojowych miejsca pracy.
W 2013 r. w 113 centrach B+R pracowa³o 21,6 tys. osób, a w 73 centrach
ITO – 21,1 tys. [Sektor nowoczesnych us³ug…, 2014, s. 12].
Analiza dostêpnych danych wskazuje na koniecznoœæ intensyfikacji
dzia³añ maj¹cych na celu modernizacjê struktury polskiej gospodarki.
Tym bardziej, ¿e us³ugi high-tech stanowi¹ jeden z noœników gospodarki
wiedzy, charakteryzuj¹cy siê wysok¹ produktywnoœci¹ oraz mo¿liwoœciami tworzenia miejsc pracy przeznaczonych dla osób o wysokich kwalifikacjach, których nadwy¿ka w Polsce jest znacz¹ca.
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3. Nowa polityka przemys³owa do roku 2020
W licznych dokumentach strategicznych Unii Europejskiej od wielu
lat zwraca siê uwagê na koniecznoœæ budowy nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, opieraj¹cej siê na wiedzy i innowacyjnoœci. W przyjêtych w strategii Europa 2020 za³o¿eniach oraz inicjatywach flagowych
po raz kolejny nawi¹zuje siê do tych elementów, przy czym obecnie przemys³ postrzegany jest jako si³a napêdowa innowacji i dostawca rozwi¹zañ
dla wyzwañ stoj¹cych przed spo³eczeñstwami europejskimi. W dokumencie pt. Polityka przemys³owa w erze globalizacji zwraca siê uwagê na
potrzebê koordynowanej na poziomie europejskim polityki przemys³owej zintegrowanej z innymi politykami wspólnotowymi (konkurencji,
handlow¹, energetyczn¹) oraz stworzenie œrodowiska s³u¿¹cego rozwijaniu silnej, konkurencyjnej i zró¿nicowanej bazy przemys³owej w Europie
[European Commission, 2010]. W reindustrializacji, której mierzalnym
efektem ma byæ wzrost udzia³u przemys³u w strukturze PKB do 20%
w 2020 r., upatruje siê sposobu na odbudowê konkurencyjnoœci gospodarek UE [European Commission, 2012]. Niestety, jak pokazuje doœwiadczenie lat wczeœniejszych, realizacja za³o¿onych celów mo¿e napotkaæ na
wiele ograniczeñ.
Przyjmuj¹c podobn¹ wizjê i kierunek rozwoju polskiej gospodarki,
w dokumencie Priorytety Polityki Przemys³owej 2015–2020+ [2015] podkreœlana jest koniecznoœæ podjêcia dzia³añ maj¹cych istotny wp³yw na
poprawê pozycji konkurencyjnej polskiego przemys³u. Obejmuj¹ one m.in.
zwiêkszenie inwestycji wzmacniaj¹cych potencja³ innowacyjnoœci i kreatywnoœci, zwiêkszenie efektywnoœci funkcjonowania przedsiêbiorstw
i ekspansji na rynki zagraniczne oraz kreowanie nowych wartoœciowych
miejsc pracy w przemyœle i jego otoczeniu. Zwi¹zane jest to m.in. z odchodzeniem od wyrobów o niskim stopniu przetworzenia na rzecz wyrobów zaawansowanych technicznie i technologicznie. Podobne za³o¿enia
dotycz¹ce umiêdzynarodowienia polskiej gospodarki, wzrostu jej innowacyjnoœci i efektywnoœci wykorzystywanych zasobów przyjêto w Strategii innowacyjnoœci i efektywnoœci gospodarki [2013] oraz innych dokumentach rz¹dowych.
W kontekœcie tak sformu³owanych celów i priorytetów nasuwa siê
pytanie, które sektory gospodarki i w jaki sposób powinny byæ wspierane
w ramach nowej polityki przemys³owej? O ile s³uszne wydaje siê zwrócenie uwagi na te obszary, które generuj¹ wysok¹ wartoœæ dodan¹ eksportu,
o tyle uzasadnione w¹tpliwoœci powstaj¹ w odniesieniu do instrumen-
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tów, przy wykorzystaniu których mo¿liwe bêdzie osi¹gniêcie za³o¿onych
celów. A w³aœciwie brak wskazania instrumentów typu sektorowego,
które mog³yby wspieraæ rozwój nowoczesnych sektorów polskiej gospodarki, a tym samym pomóc w przejœciu od aktualnego stanu do wyznaczonych celów.

Zakoñczenie
W nowoczesnych gospodarkach szczególn¹ rolê odgrywaj¹ procesy
produkcji, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy i informacji, których wysoki udzia³ charakteryzuje przemys³y i us³ugi high-tech. Wiedza
ucieleœniona w nowych technologiach, wysoko przetworzonych produktach oraz wysoko wykwalifikowanych zasobach pracy kreuj¹cych i korzystaj¹cych z tych technologii oraz produktów i us³ug determinuje
innowacyjnoœæ danej gospodarki, stanowi¹c w konsekwencji o jej konkurencyjnoœci na arenie miêdzynarodowej. Znajduje to odzwierciedlenie
m.in. w rankingach konkurencyjnoœci gospodarek, opracowywanych
przez ró¿ne instytucje i organizacje. St¹d budowa nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki wymaga zwrócenia uwagi na kierunek i dynamikê
zmian strukturalnych, w nastêpstwie których nastêpuje realokacja zasobów pracy, ze szczególnym uwzglêdnieniem zmian wewn¹trzsektorowych.
Rozwój wysokiej techniki stanowi jeden z kluczowych czynników
wp³ywaj¹cych na wzrost i rozwój gospodarczy oraz konkurencyjnoœæ
i innowacyjnoœæ gospodarki. Jednak bez przemyœlanej polityki pañstwa
w tym obszarze sukces wydaje siê ma³o prawdopodobny. Aktywna rola
pañstwa powinna opieraæ siê na d³ugofalowej strategii zak³adaj¹cej
wspieranie nowoczesnych sektorów gospodarki, nastawionych w du¿ym
stopniu na eksport, przy uwzglêdnieniu lokalnych uwarunkowañ. Powinna znaleŸæ odzwierciedlenie w politykach sektorowych, w tym przemys³owej, ukierunkowanej na rozwój us³ug, innowacyjnej itp. Nale¿y
przy tym podkreœliæ, ¿e realizacji polityki przemys³owej nie nale¿y przeciwstawiaæ rozwoju sektora us³ug. Wprost przeciwnie, rozwój nowoczesnego przemys³u wymaga rozwiniêtego sektora us³ug opartych na wiedzy
i odwrotnie.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wykorzystanie odpowiednich instrumentów polityki gospodarczej, a szczególnie fiskalnej, jak równie¿ rozbudowa sieci wyspecjalizowanych instytucji, takich jak parki czy platformy
technologiczne, mog³yby siê przyczyniæ do ich rozwoju, a w konsekwencji
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unowoczeœnienia polskiej gospodarki. Niesprostanie temu wyzwaniu
mo¿e spowodowaæ nie tylko rosn¹ce dysproporcje w poziomie rozwoju
spo³eczno-gospodarczego, ale tak¿e przyczyniæ siê do niewykorzystania
kapita³u ludzkiego.
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Streszczenie
Globalizacja i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawiaj¹, ¿e skuteczne funkcjonowanie w konkurencyjnym, miêdzynarodowym otoczeniu wymaga ci¹g³ego rozwoju potencja³u oraz budowy przewag. Dotychczas
w Polsce oparte one by³y przede wszystkim na niskich kosztach pracy, jednak
wraz z zachodz¹cymi zmianami niezbêdne jest budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzê, innowacyjnoœæ i kreatywnoœæ. Sprzyjaæ temu mog¹
zmiany strukturalne, które znajduj¹ odzwierciedlenie w procesie relokacji zasobów pracy, m.in. do sektorów wysokiej techniki. Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, celem artyku³u jest przedstawienie stanu i perspektyw rozwoju sektorów wysokiej
techniki w Polsce w kontekœcie realizacji celów strategii Europa 2020. W artykule
postawiono nastêpuj¹ce pytania badawcze:
1. Jak oceniana jest polska gospodarka w miêdzynarodowych rankingach konkurencyjnoœci?
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2. Jak kszta³tuje siê wielkoœæ zatrudnienia w przemys³ach i us³ugach high-tech
i jaka jest dynamika zmian w Polsce w latach 2004–2015?
3. Jaki jest prognozowany kierunek zmian w kontekœcie procesu reindustrializacji gospodarki oraz realizacji za³o¿eñ strategii Europa 2020?
Próba odpowiedzi na tak postawione pytania wymaga³a podzielenia artyku³u na odrêbne czêœci obejmuj¹ce: pojêcie konkurencyjnoœci miêdzynarodowej
i miejsca Polski w rankingach konkurencyjnoœci; analizê rozwoju sektorów high-tech, w tym zmian zatrudnienia w przemys³ach i us³ugach high-tech w Polsce
w latach 2004–2015; wyzwania stoj¹ce przed now¹ polityk¹ przemys³ow¹.

S³owa kluczowe
przemys³ high-tech, us³ugi wiedzoch³onne, zatrudnienie

Structural changes as a factor of increasing the competitiveness
of the Polish economy in 2020 (Summary)
Globalization, development of ICT determines the effectiveness of functioning in a competitive international environment that requires continuous development and building competitive advantage. So far the position of polish economy
was based primarily on low labor costs, but it is necessary to build a competitive
advantage based on knowledge, innovation and creativity. It can be reinforced by
structural changes, that are reflected in the process of relocation of labor (e.g. the
employment growth in high-tech sectors). Taking into consideration the aforementioned reasons, the goal of the paper is to present the state and the perspectives of high-tech sectors development in Poland in the context of Europe 2020
Strategy goals. The paper includes the following research questions:
1. What is the position of the Polish economy in international competitiveness
rankings?
2. What is the employment rate in high-tech industries and services, and what is
the dynamics of changes in Poland in 2004–2015?
3. What is the projected direction of changes in the context of re-industrialization of the economy and achieving the objectives of the Europe 2020 Strategy?
The attempt to answer the questions formulated in this way required dividing the paper into separate parts that include: definition of competitiveness and
the position of Poland in competitiveness rankings; analysis of development of
high-tech industries, especially employment changes in high-tech industries and
services in Poland in 2004–2015; challenges facing a new industrial policy.
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