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KATARZYNA KOZIOŁ 

INNOWACYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW  
WYSOKIEJ TECHNOLOGII NA TLE INNOWACYJNOŚCI PRZEMYSŁU  

WYSOKIEJ TECHNOLOGII W UNII EUROPEJSKIEJ 

WSTĘP 

W związku z poszerzeniem Unii Europejskiej, rosnącą globalizacją, postępującą 
rewolucją naukowo-techniczną innowacyjność przedsiębiorstw powinna rosnąć, aby 
poprawiała się przez to także konkurencyjność całej gospodarki, gdyż innowacyjność 
podmiotów wpływa na innowacyjnośc gospodarki. Zgodnie ze strategią lizbońską inno-
wacyjność i konkurencyjność miały być głównymi atutami unijnej gospodarki, a mierzal-
nym celem miał być wzrost nakładów na sferę B+R do 3% PKB w 2010 roku. Unia Euro-
pejska wydaje wciąż za mało na innowacje (1,93% PKB w 2004 r.), a wydatki jej naj-
większych konkurentów: USA i Japonii są o wiele wyższe (USA 2,76% PKB, Japonia 
3,12% PKB).1  

Coroczne raporty Komisji Europejskiej czy Światowego Forum Ekonomicznego2 
na temat innowacyjności potwierdzają złą sytuację w Unii i Polsce. W Łącznym Rankingu 
Innowacyjności (SII), przygotowanym przez Komisję Europejską w 2005 r. Polska znala-
zła się na 21 miejscu i została zaliczona do grupy krajów „tracących grunt pod nogami”3.  

Badane kraje według SII zostały podzielone na cztery grupy. Pierwsza grupa –
„liderzy innowacyjności” to Szwajcaria, Finlandia, Szwecja, Dania i Niemcy. Francja, 
Luksemburg, Irlandia, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Austria, Norwegia, Włochy  
i Islandia należą do grupy „państw średnich”. „Kraje goniące” Unię to Słowenia, Węgry, 
Portugalia, Czechy, Litwa, Łotwa, Grecja, Cypr i Malta. Ostatnią grupę „krajów tracących 
grunt pod nogami” tworzą Estonia, Hiszpania, Bułgaria, Polska, Słowacja, Rumunia  
i Turcja. 

Jednym z wyznaczników innowacyjności gospodarek jest stan ich przemysłów 
wysokiej technologii. Rozwój przedsiębiorstw wysokiej technologii jest jednym  

                                                     
 

1  www.epp.uurostat.cec.eu 
2  2005 European Innovation Scoreboard. European Commission, Brussels 2006; Networked Readi-

ness Index 2004-2005 – Raport Światowego Forum Ekonomicznego. 
3  Summary Innovation Index 2005 – Ranking Innowacyjności ocenia kraj na podstawie 26 wskaź-

ników w pięciu głównych kategoriach. Ranking obejmuje 33 państwa: 25 członków Unii, trzy kra-
je kandydujące – Bułgarię, Rumunię i Turcję, kraje EFTA – Norwegię, Szwajcarię i Islandię oraz 
USA i Japonię. 2005 European Innovation Scoreboard. European Commission, Brussels 2006. 
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z głównych czynników rozwoju całej gospodarki, trwałego wzrostu, a także przyczynia 
się do powstania gospodarki opartej na wiedzy (GOW).  

W artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych przez 
Komisję Europejską i Eurostat dotyczące przemysłu wysokiej technologii w Unii Europej-
skiej (zatrudnienie i wydajność pracy) oraz przez autorkę na grupie przedsiębiorstw 
wysokiej technologii (działalność innowacyjna, działalność B+R). Przemysł wysokiej 
technologii w Unii Europejskiej (zatrudnienie, wydajność pracy) oraz przez autorkę na 
grupie przedsiębiorstw wysokiej technologii (działalność innowacyjna, działalność B+R). 

PRZEMYSŁ WYSOKIEJ TECHNOLOGII W UNII EUROPEJSKIEJ  
(ZATRUDNIENIE, WYDAJNOŚĆ PRACY) 

Główny Urząd Statystyczny definiuje wysoką technologię (technikę) jako  
te dziedziny i wyroby, które charakteryzują się wysoką intensywnością B+R (R&D inden-
sity). 

Obok wysokiego poziomu wydatków na działalność B+R, cechami charaktery-
stycznymi dla dziedzin wysokich technologii są: 

 wysoki poziom innowacyjności, 
 krótki cykl życiowy wyrobów i procesów oraz szybka dyfuzja innowacji technologicz-

nych, 
 wysoki udział zatrudnienia personelu naukowo-technicznego oraz wysoko wykwalifi-

kowanych osób, 
 strategiczna współpraca z innymi firmami, przedsiębiorstwami wysokotechnologicz-

nymi, instytucjami badawczymi w kraju i za granicą, 
 duże nakłady kapitałowe, wysokie ryzyko inwestycyjne i szybkie „starzenie” się inwe-

stycji.4 

W 2004 r. w państwach UE-25 prawie 130 mln osób (66,9%) było zatrudnio-
nych w usługach, a 36 mln w przemyśle. Zatrudnienie w sektorze przemysłu prze-
twórczego w latach 1999-2004 w UE-15 zmniejszyło się o 1,2%, a przemyśle wysokiej 
technologii o 2%. 

W ośmiu krajach Unii: Grecji, Francji, Irlandii, Holandii, Austrii, Finlandii, Szwecji 
i Wielkiej Brytanii zatrudnienie w przemysłach wysokiej technologii spadło, a w 11 wzro-
sło (Belgia, Czechy, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Włochy, Litwa, Węgry, Portugalia, Sło-
wenia i Słowacja). W Luksemburgu i Danii zatrudnienie w przemysłach wysokich techno-
logii pozostało na tym samym poziomie. 

Największy wzrost zatrudnienia w przemysłach wysokiej technologii w badanym 
okresie nastąpił na Węgrzech (o 30 tys. osób), natomiast największy spadek zaobser-
wowano w Wielkiej Brytanii (o 134 tys. osób). 

                                                     
 

4  Nauka i Technika w 2004 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2005, s. 107. 
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Coraz mniej osób znajduje zatrudnienie w przemyśle, ale w kilku państwach 
zwiększyła się liczba zatrudnionych w przemyśle ogółem – w Estonii, Grecji, Hiszpanii, 
we Włoszech i na Słowacji. Największy wzrost zatrudnienia zaobserwowano w Hiszpanii 
(o 266 tys. osób). Wzrost ten może być skutkiem np. napływu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (Słowacja, Włochy). 

Tabela 1 
Zatrudnienie w przemyśle ogółem i przemysłach wysokiej technologii  

w UE w 1999 i 2004 r (w tys.) 

Zatrudnienie w przemyśle ogółem Zatrudnienie w przemysłach  
wysokiej technologii 

 

1999 2004 1999 2004 

UE - 25 - 36265 - 2218 

UE - 15 31662 29845 2116 1914 

Belgia 739 718 30 32 

Czechy 1306 1275 56 61 
Dania 512 434 27 27 

Niemcy 8574 8201 627 651 

Estonia 121 144 6 11 

Grecja 569 570 8 7 
Hiszpania 2769 3035 88 92 

Francja 4239 4053 329 295 

Irlandia 291 280 52 50 

Włochy 4869 4901 213 232 

Cypr 37 36 - - 
Łotwa 174 166 - - 

Litwa 282 255 10 12n 

Luksemburg 21 18 1n 1n 

Węgry 933 815 71 101 
Malta - 29 - 6 

Holandia 1099 1055 93 54 

Austria 753 674 67 48 

Polska 2902 2772 - 69 
Portugalia 1121 1004 19 23 

Słowenia 276 270 8n 10n 

Słowacja 546 577 20 34 

Finlandia 470 445 48 46 

Szwecja 754 684 72 46 
Wielka Brytania 4882 3774 444 310 

n- dane niewiarygodne; “-“ dane niedostępne. 

Źródło: Science and Technology in Europe. Data 1990-2004. European Commission 2006, s. 96-97. 
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Najmniej innowacyjne kraje, nazwane „krajami tracącymi grunt pod nogami” 

charakteryzuje struktura gospodarki tradycyjnej, w Estonii, Hiszpanii i Słowacji wzrosła  
w badanym okresie liczba zatrudnionych w przemyśle ogółem. 

Tabela 2 
Wydajność pracy w przemyśle ogółem oraz w przemysłach wysokiej technologii w UE  

(w tys. EUR na 1 zatrudnionego) w 2002 r. 

 Wydajność pracy w przemyśle ogółem Wydajność pracy w przemysłach 
wysokiej technologii 

UE - 25 45 63 

UE - 15 52 70 

Belgia 65 104 

Czechy 13 15 

Dania 56 87 
Niemcy 55 63 

Estonia 9 7 

Grecja 34 37 

Hiszpania 41 52 
Francja 52 68 

Irlandia 149 - 

Włochy 42 56 

Cypr 26 34 
Łotwa 11 - 

Litwa 6 9 

Luksemburg 67 37 

Węgry 14 19 

Malta 25 72 
Holandia 64 - 

Austria 59 69 

Polska 16 19 

Portugalia 20 39 
Słowenia 17 29 

Słowacja 10 9 

Finlandia 69 127 

Szwecja 55 62 
Wielka Brytania 59 78 

Źródło: Science and Technology in Europe. Data 1990-2004. European Commission 2006, s. 94-95. 

Wydajność pracy w przeważającej większości państw unijnych, zgodnie z cha-
rakterystyką przemysłów high-tech, jest wyższa w przemysłach wysokiej technologii. 
Największy wzrost wydajności wystąpił w Belgii (65 tys. EUR w przemyśle ogółem,  
104 tys. w przemysłach wysokiej technologii), na Malcie (25 tys. EUR w przemyśle ogó-
łem, 72 tys. w przemysłach wysokiej technologii) oraz Finlandii (69 tys. EUR w przemy-
śle ogółem, 127 tys. w przemysłach wysokiej technologii). Sytuacja odwrotna została 
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zaobserwowana w Estonii, Luksemburgu i Słowacji, gdzie występuje niższa wydajność 
pracy w przemysłach wysokiej technologii. 

Podsumowując cząstkowe wyniki badań, można zauważyć różnice między 
przemysłem wysokiej technologii w nowych i „starych” państwach Unii. Wśród nowych 
członków Unii (Estonia, Słowacja, Słowenia, Litwa, Czechy, Węgry) wzrosło zatrudnienie 
w przemysłach wysokich technologii, gdyż w tych państwach firmy wysokich technologii 
wchodzą dopiero na drogę rozwoju. W „starych” członkach Unii generalnie spada zatrud-
nienie w przemysłach wysokich technologii, jak i w przemyśle ogółem, co jest zgodne  
z oczekiwanym kierunkiem przekształceń w strukturze produkcji i gospodarki oraz w 
strukturze zatrudnienia przy przechodzeniu do gospodarki opartej na wiedzy. 

Spowodowane to jest wzrostem wydajności pracy, fazą dojrzałości sektora oraz 
wzrostem zatrudnienia w usługach (serwicyzacja). Wydaje się, że w tych państwach 
rozwój zatrudnienia w przemysłach wysokiej technologii osiągnął już swój krytyczny 
poziom i ukształtowała się jego struktura. Wymaga to wysokiego poziomu innowacyjno-
ści firm oraz dużego udziału zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTW WYSOKIEJ TECHNOLOGII W POLSCE 
(WYNIKI BADAŃ) 

Wśród nowych członków Unii można natomiast zauważyć rozwój przemysłów 
wysokiej technologii. Polskie przedsiębiorstwa wysokiej technologii stanowią niewielki 
odsetek wśród działających firm. Według badań IBnGR w 2000 roku działało na polskim 
rynku ok. 800 podmiotów wysokiej technologii, badanie w 2002 roku wykazało, że ich 
liczba zwiększyła się prawie trzykrotnie i osiągnęła poziom 2160 przedsiębiorstw.5  

Badania zostały przeprowadzone na grupie 32 polskich przedsiębiorstw high-
tech. Największą grupę przedsiębiorstw stanowiły podmioty należące do klasy PKD 33 - 
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków – 
11 przedsiębiorstw, dziesięć podmiotów wysokiej technologii należało do klasy 32 - Pro-
dukcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej, pięć do klasy 24.4 - 
Produkcja środków farmaceutycznych, chemikaliów medycznych i środków pochodzenia 
roślinnego, cztery do 30 - Produkcja maszyn biurowych i komputerów, a dwa do 31 - 
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana. 

Badany sektor wysokiej technologii jest zdominowany przez przedsiębiorstwa 
małe i średnie – 21 podmiotów, przedsiębiorstw dużych jest 11. Działają dwa mikropod-
mioty, zatrudniające do 10 pracowników oraz dwa zatrudniające powyżej 1000 osób. 

Na podstawie badań, na zadane pytanie, czy przedsiębiorstwo w ostatnich 
trzech latach wprowadziło na rynek nowy/zmodernizowany produkt, 6 przedsiębiorstw 

                                                     
 

5  S. Szultka: Uwarunkowania rozwoju nowych technologii w Gdańsku. Znaczenie sektorów wyso-
kich technologii we współczesnej gospodarce, Pomorski Przegląd Gospodarczy 2002, nr 3-4,  
s. 13-15. 
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udzieliło negatywnej odpowiedzi, a 26 firm pozytywnej. Cztery organizacje wprowadziły 
nowość na skalę światową, 23 przedsiębiorstwa nowość na skalę kraju, a 5 firm nowość 
na skalę przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o liczbę wprowadzonych nowości, to nie jest ona 
imponująca. 12 przedsiębiorstw wprowadziło w ciągu ostatnich trzech lat do pięciu no-
wych produktów, 9 podmiotów do 10 produktów innowacyjnych, a 4 przedsiębiorstwa 
powyżej 10, ale mniej niż 15 innowacji produktowych. Tylko jedna firma wprowadziła  
w badanym okresie powyżej 15 innowacyjnych produktów. 

6

12

4 1

9

0 innowacji produktowych do 5 innowacji produktowych

do 10 innowacji produktowych 10-15 innowacji produktowych

powyżej 15 innowacji produktowych
 

Rysunek 1. Liczba innowacji produktowych wprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat w badanych 
podmiotach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 

Innowacji procesowych w badanym okresie nie wprowadziło 5 przedsiębiorstw. 
Nowość na skalę światową opracowała jedna organizacja, sześć nowość na skalę krajo-
wą, pozostałe na skalę przedsiębiorstwa. 21 przedsiębiorstw wprowadziło do 5 nowych 
procesów technologicznych, pięć podmiotów do 10 procesów i jedna firma powyżej 10 
procesów. 

5

21

5 1

0 innowacji procesowych do 5 innowacji procesowych

do 10 innowacji procesowych powyżej 10 innowacji procesowych

Rysunek 2. Liczba innowacji procesowych wprowadzonych w ciągu ostatnich trzech lat w badanych 
podmiotach 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 
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Poniższa tabela zawiera dane porównujące wielkość firmy a liczbę wprowadza-
nych innowacji produktowych.  

Tabela 3 
Wielkość firmy a skłonność do innowacji produktowych 

Zatrudnienie Liczba firm wprowadzających in-
nowacje produktowe 

Liczba firm nie wprowadzają-
cych innowacji produktowych 

0-10 1 1 

10-50 4 3 

50-250 10 2 

250-500 6 - 
500-1000 3 - 

powyżej 1000 2 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 

Z tego porównania wynika, że we wszystkich badanych podmiotach należących 
do grupy dużych firm (zatrudniających powyżej 250 pracowników) są wprowadzane 
innowacje, natomiast w grupie małych i średnich przedsiębiorstw 28% nie wprowadza 
innowacji. Pozwala to potwierdzić istniejącą hipotezę o wyższej innowacyjności firm 
dużych. 

Procesy innowacyjne napotykają w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu na wiele 
barier. Największą barierą jest według przedsiębiorców wysokie oprocentowanie kredy-
tów. Wysokość stopy procentowej oferowanej na rynku bankowym jest zbyt wysoka dla 
23 przedsiębiorstw, aby móc zaciągnąć kredyt na rozpoczęcie nowej inwestycji (procesu 
innowacyjnego). Proces innowacyjny wiąże się także z wysokim ryzykiem wprowadzenia 
i powodzenia innowacji (11 wskazań). Ryzyko w przemysłach wysokiej technologii jest 
szczególnie wysokie, wynika ze szczególnego charakteru procesów opartych na inten-
sywnych badaniach oraz z czasu, jaki upływa pomiędzy wprowadzeniem nowego produk-
tu na rynek a osiągnięciem zwrotu nakładów. 

Wysokie koszty wprowadzenia innowacji są przeszkodą dla 16 podmiotów. Ba-
rierą nie do pokonania dla 18 podmiotów jest także brak środków finansowych na wpro-
wadzanie innowacji. Była to główna przyczyna dla sześciu firm nie wprowadzających  
w ogóle innowacji. Ważną barierą jest także brak popytu ze strony rynku na wytwarzane 
produkty innowacyjne (13 wskazań). Bariera ta może wynikać z tego, że przedsiębior-
stwa inicjują proces innowacyjny nie jako odpowiedź na potrzeby klientów, ich wymaga-
nia, ale działalność ta zdeterminowana jest innymi czynnikami. 

Przedsiębiorcy oczekują zdecydowanych działań ze strony państwa, w postaci 
jasno sformułowanej i konsekwentnie realizowanej polityki innowacyjnej państwa oraz 
oferowanej przez nią instrumentów stymulujących działalność innowacyjną. Brak polityki 
innowacyjnej państwa jest przeszkodą dla 16 przedsiębiorstw, a brak odpowiednich 
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instrumentów – dla 8 podmiotów. Jasno widać oczekiwania przedsiębiorców wobec pań-
stwa.6 Najmniej istotne dla podejmowania działalności innowacyjnej są czynniki tkwiące 
wewnątrz firmy. Tylko w czterech firmach jako przeszkodę wskazano brak pomysłów na 
innowacje, a w ośmiu niskie kwalifikacje pracowników do ich wprowadzania.  

Jeżeli chodzi o tworzenie powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami, 
to wśród badanych podmiotów 23 deklarowało współpracę w innymi instytucjami  
w zakresie prac B+R, a 22 z odbiorcami (klientami). Z przedsiębiorstwami krajowymi 
angażuje się we współpracę 17 firm, 14 współpracuje z organizacjami zagranicznymi. 
Dość częsta jest też współpraca ze szkołami wyższymi (15 przedsiębiorstw), z jednost-
kami badawczo-rozwojowymi (10 odpowiedzi) oraz jednostkami administracji rządowej – 
10 wskazań.  

Liczba przedsiębiorstw deklarujących współpracę z różnymi organizacjami 
świadczy o zmianie sposobu myślenia i podejścia do działalności innowacyjnej. Pracę 
indywidualną zastępuje praca zbiorowa, łącząca efekt synergii. Przedsiębiorstwa rozu-
mieją, że powinny współpracować w sieci powiązań technologicznych, marketingowych 
itp. 

Ponad połowa firm (17) w swojej działalności biznesowej i innowacyjnej nie ko-
rzysta z usług ośrodków informacyjno – doradczych (np.: sieci IRC, Centrum Euro-Info, 
ośrodków regionalnych PARP). Reszta przedsiębiorstw zetknęła się w tą formą wsparcia 
w postaci szkoleń, konferencji, spotkań informacyjnych organizowanych m.in. przez 
PARP i jej oddziały regionalne, IRC, sieć centrów Euro-Info, sieć punktów kontaktowych 
V/VI Programu Ramowego. W większości przypadków takie szkolenia czy konferencje  
są darmowe lub koszt uczestnictwa w nich jest bardzo niewielki, co powinno być dodat-
kowym bodźcem do udziału. Ale jak wynika z badań, głównym powodem braku współ-
pracy nie była niewiedza czy brak informacji, ale brak chęci. Świadczy to o pasywnej roli 
przedsiębiorców na rynku. 

Przedsiębiorstwa podejmujące działalność innowacyjną czynią to dla osiągnięcia 
określonych celów. Celem o największym znaczeniu dla polskich przedsiębiorstw jest 
rozwój przedsiębiorstwa (28 wskazań) oraz wzrost nowoczesności wyrobów (24 wska-
zań). Obniżkę kosztów pracy wskazało 19 przedsiębiorstw, a 17 poprawę jakości wyro-
bów. Dla 16 przedsiębiorstw ważne jest zastępowanie wycofywanych wyrobów nowymi 
jako cel działalności innowacyjnej. Najmniejsze znaczenie ma zmniejszenie szkodliwości 
dla środowiska poprzez wprowadzane nowe, innowacyjne wyroby (tylko 7 wskazań). 

                                                     
 

6  Szerzej na temat polityki innowacyjnej państwa [w:] W. Janasz, K. Kozioł: Determinanty działal-
ności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007. 
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Rysunek 3. Cele działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach polskich 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań. 

Na podstawie powyższych badań można stwierdzić, że innowacyjność polskich 
przedsiębiorstw wysokiej technologii nie jest wysoka. Jednym z powodów takiego stanu 
jest mnogość barier ekonomicznych (szczególnie finansowych i fiskalnych). Brak odpo-
wiedniej polityki innowacyjnej państwa wraz z instrumentami jest także czynnikiem ha-
mującym innowacyjność.  

INNOVATION OF POLISH HIGH-TECH ENTERPRISES IN COMPARISON  
WITH THE INNOVATION OF THE HIGH-TECH INDUSTRY IN THE EU  

The development of hi-tech enterprises is one of the key factors of the whole 
economy's development (as well as steady growth), and it contributes to the emergence 
of the knowledge-based economy. 

The article deals with the outcome of the research conducted by the European 
Commission and Eurostat on the hi-tech industry in the EU (employment, work output) 
as well as the research done by the author on high-tech enterprises (innovation activity, 
R+D). On the basis of the above research one can conclude that the innovation of Polish 
high-tech enterprises is not high. A lot of economic barriers (financial and fiscal in par-
ticular) are one of the reasons for that. 

The differences of hi-tech industry between new and 'old' states of the EU can 
be easily observed. Generally, the employment in the hi-tech industry increased in the 
new member states (Estonia, Slovakia, Slovenia, Lithuania, the Czech Republic, Hun-
gary) since in these countries hi-tech companies lay only foundations for development. 
On the other hand, in the highly developed countries (i.e. 'old' EU member  
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states) the employment in hi-tech industries - as well as in the whole industry - in basi-
cally decreasing. This fall has been expected due to the modificatoion of production's 
and economy's structure and also the transformation of employment's structure while 
switching to the knowledge-based economy. 

Translated by Katarzyna Kozioł 
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