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1. Wst p

Celem opracowania jest wykazanie, e jednym z podstawowych warunków po-
prawy konkurencyjno ci polskiej gospodarki jest rozwój sektora wysokich technologii.

Konkurencyjno  polskiej gospodarki, czyli jej zdolno  do tworzenia wi ksze-
go bogactwa i konkurencji na rynku wiatowym, jest w stosunku do innych, wysoko 
rozwini tych gospodarek bardzo ma a1. Jest to niew tpliwie jeden z najistotniejszych 
problemów wspó czesnej gospodarki polskiej. Niska konkurencyjno  naszej gospo-
darki przejawia si  tym, e Polska osi ga, w d ugim okresie, na tle innych krajów 
ni szy poziom dochodu narodowego, ni szy poziom zatrudnienia, ni szy poziom ycia 
swoich obywateli jak równie  nisk  pozycj  mi dzynarodow  i wp yw na mi dzynaro-
dowe stosunki ekonomiczne. Na niski poziom konkurencyjno ci naszego kraju wp ywa 
szereg czynników, mi dzy innymi z a struktura zatrudnienia, niska wydajno  pracy, 
niski poziom rozwoju nauki i techniki, ma y udzia  eksportu w produkcie krajowym 
brutto. Czynniki te s  nast pstwem niekorzystnej struktury produkcji w polskiej go-
spodarce, w której dominuje sektor surowcowy oraz produkcja niskoprzetworzona. 
Udzia  przemys ów wysokich i rednio wysokich technologii w polskiej produkcji 
przemys owej stanowi zaledwie oko o 8%2 (tabela 1).  

Rozwijanie w naszej strukturze towarowej produkcji dóbr wysokoprzetworzo-
nych i zaawansowanych technologicznie umo liwi popraw  wska ników, które okre-
laj  poziom mi dzynarodowej zdolno ci konkurencyjnej gospodarki oraz poziom 

mi dzynarodowej pozycji konkurencyjnej. 

1  Konkurencyjno  mi dzynarodowa jest terminem bardzo niejednoznacznie rozumianym, st d w 
literaturze ekonomicznej znale  mo na wiele definicji tego poj cia. Opublikowany w roku 1994 ra-
port przygotowany przez World Economic Forum & International Management Development w spo-
sób nast puj cy definiuje konkurencyjno : �Zdolno  kraju lub przedsi biorstwa do tworzenia wi k-
szego bogactwa i konkurencji na rynku wiatowym�. Wed ug raportu, zdolno  konkurencyjna pa -
stwa jest rezultatem przekszta cenia ju  istniej cych (na przyk ad bogactwa naturalne), lub wytworzo-
nych (na przyk ad infrastruktura) zasobów kraju lub dzi ki procesom (na przyk ad produkcji) w wyni-
ki ekonomiczne. W publikacjach EWG stwierdza si , e �przemys owa konkurencyjno  krajów zale-
y od ich zdolno ci do zachowana na rynku krajowym równowagi mi dzy importem i produkcj  we-

wn trzn , która to równowaga jest w zgodzie z efektami uzyskanymi w eksporcie� Z kolei OECD de-
finiuje konkurencyjno  jako �zdolno  firm, sektorów, regionów i obszarów ponadnarodowych do 
generowania relatywnie wysokich przychodów produkcji i relatywnie wysokiego poziomu zatrudnie-
nia w warunkach trwa ego poddania si  konkurencyjno ci mi dzynarodowej�, M. Lubi ski, T. Mi-
chalski, J. Misala, Mi dzynarodowa konkurencyjno  gospodarki. Poj cie i sposoby mierzenia, IRiSS, 
Warszawa 1995, s. 8-9. 

2  T. Piekarec, P. Rot, E. Wojnicka, Sektor przedsi biorstw wysokiej technologii w Polsce, Instytut 
Bada  nad Gospodark  Rynkow , Gda sk 2000, s. 19-20. 
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Tabela 1. Udzia  wyrobów zaawansowanych technologii w warto ci produkcji 
sprzedanej wyrobów przemys owych w latach 1995 i 1998 oszacowany 
metod  Karpi skiego i Paradysza 

Udzia  w warto ci
produkcji sprzedanej 

w % Wyroby wg SWW 

1995 1998 
Ogó em wg listy Karpi skiego i Paradysza, w tym: 8,7 11,0 
Wyroby dziedzin przemys u rednio wysokiej i wysokiej 
technologii wg ODCE dla okresu 1980-1995 5,9 8,1 
Srodki transportu samochodowego (bez przyczep i naczep) 2,9 5,3 
Wyroby farmaceutyczne 1,1 1,1 
Wyroby przemys u elektronicznego i teletechnicznego (bez 
telekomunikacji) 1,0 1,1 
Odbiorniki telewizyjne 0,2 0,8 
Urz dzenia telekomunikacyjne 0,2 0,3 
Urz dzenia do automatycznej regulacji i sterowania 0,2 0,1 
Systemy komputerowe i urz dzenia elektronicznej techniki 
obliczeniowej 0,1 0,1 
Narz dzia, przyrz dy i aparaty medyczne i weterynaryjne 0,1 0,1 

rodki transportu lotniczego 0,1 0,1 
Maszyny i urz dzenia organizacyjno-technicznych rodków 
pracy biurowej 0,0 0,1 
Aparatura pomiarowa i urz dzenia laboratoryjne 0,0 0,0 
Przyrz dy i wyroby optyczne i optyczno-mechaniczne 0,0 0,0 
Roboty i manipulatory przemys owe 0,0 0,0 
Kable wiat owodowe 0,0 0,0 
Wyroby dziedzin przemys u rednio niskiej i niskiej 
technologii wg ODCE dla okresu 1980-1995 2,8 2,9 
Tworzywa sztuczne i kauczuki 1,2 0,8 
Produkty naftowe i syntetyczne paliwa p ynne 0,6 0,3 
W ókna syntetyczne 0,4 0,2 
Silniki spalinowe t okowe samozap onowe 0,2 0,2 
Obrabiarki oraz maszyny i urz dzenia do obróbki metali 0,2 0,2 
Urz dzenia do oczyszczania cieków oraz urzedzenia techniki 
powietrza (bez okr towych) 0,1 0,1 
Wyroby w ókiennicze nietkane 0,1 0,1 
Stal odporna na korozj  0,0 0,0 
Maszyny i urz dzenia dla przemys u w ókienniczego 0,0 0,0 
Maszyny i urz dzenia dla przemys u poligraficznego 0,0 0,0 
ród o: T. Piekarec, P. Rot, E. Wojnicka, op. cit.,s. 19-20. 
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2. Poj cie i istota przemys ów wysokiej techniki 

Poj cie przemys ów wysokiej techniki pojawi o si  w literaturze wiatowej w 
po owie lat sze dziesi tych i od tego czasu zrobi o ogromn  karier  na ca ym wiecie. 
S  to najogólniej bior c przemys y powstaj ce na styku nauki i przemys u bazuj ce na 
przetwarzaniu wyników bada  naukowych w przemy le. Za podstawowe kryterium 
zaliczenia do przemys ów wysokiej techniki przyjmuje si  intensywno  prac nauko-
wo-badawczych, mierzon  g ównie odsetkiem zatrudnienia pracowników naukowo-
badawczych, pracuj cych w zapleczu B+R w stosunku do ca o ci zatrudnienia w 
przemy le. W ramach definicji wprowadzonej w USA przez Fundacj  Nauki w Wa-
szyngtonie, do przemys ów wysokiej techniki zalicza si : �wszystko to co jest wytwa-
rzane przez organizacje i podmioty gospodarcze, które zatrudniaj  wi cej ni  25 na-
ukowców i in ynierów na 1000 zatrudnionych i przeznaczaj  na  prace badawczo-
rozwojowe wi cej ni  3,5% sprzeda y netto�3. Inna definicja wprowadzona przez 
ameryka skie Ministerstwo Handlu, sprowadza si  do przyj cia i  �przemys y wyso-
kiej techniki to uszeregowane wed ug kolejno ci 10 sektorów o najbardziej intensyw-
nych badaniach, w której to dziesi tce ka dy z nich ma co najmniej dwukrotnie wy szy
odsetek wydatków na B+R ni redni w ca ym przemy le przetwórczym�4. Tak wi c
do sektora wysokiej technologii zaliczy  mo na mi dzy innymi takie przemys y jak: 
przemys  sprz tu telekomunikacyjnego, farmaceutyczny, sprz tu medycznego, maszyn 
biurowych i komputerów, maszyn elektro-energetycznych, sprz tu optycznego oraz 
przemys  automatyki przemys owej (tabela 2). 

Tabela 2. Klasyfikacja dziedzin przemys u na podstawie �zawarto ci B+R� opraco-
wana przez OECD dla okresu 1980-1995 

Symbol

wg ISIC 
Rev.2

wg NACE 
Rev.1 (EKD) 

Opis wed ug EKD 

Wysoka technika 
3845 35.30 Produkcja statków powietrznych i kosmicznych 
3825 30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów 

3832 32 Produkcja sprz tu i aparatury radiowej, telewizyjnej i 
komunikacyjnej 

3522 24.4 Produkcja rodków farmaceutycznych, chemikaliów 
medycznych i rodków pochodzenia ro linnego

rednio-wysoka technika 

385 33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i 
optycznych, zegarów i zegarków 

383 bez 31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie

3  A. Karpi ski, Spór o przysz o  przemys u wiatowego, Komitet Prognoz �Polska w XXI wieku� przy 
Prezydium PAN, Warszawa 1998, s. 38. 

4  Tam e, s. 39.  
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3832 indziej nie sklasyfikowana 

3843 34 Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i na-
czep

351+352 
bez 3522 24 bez 24.4 

Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i 
w ókien sztucznych, bez produkcji rodków farmaceu-
tycznych, chemikaliów medycznych i rodków pocho-
dzenia ro linnego

382-3825 29 Produkcja maszyn i urz dze , gdzie indziej nie sklasy-
fikowana

rednio-niska technika 
3841 35.1 Budowa i naprawa statków i odzi

355+356 25 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

3842
3844
3849

35.2
35.4
35.5

Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych 
oraz taboru kolejowego 
Produkcja motocykli i rowerów 
Produkcja pozosta ego sprz tu transportowego, gdzie 
indziej nie sklasyfikowana 

36 26 Produkcja wyrobów z pozosta ych surowców niemeta-
licznych 

372 27.4
27.53/54 

Produkcja metali szlachetnych i nie elaznych 
Odlewnictwo metali lekkich/Odlewnictwo pozosta ych
metali nie elaznych 

39

36.2
36.3
36.4
36.5
36.6

Produkcja artyku ów jubilerskich i podobnych 
Produkcja instrumentów muzycznych 
Produkcja artyku ów sportowych 
Produkcja gier i zabawek 
Pozosta a dzia alno  produkcyjna, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana 

381 28 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyj t-
kiem maszyn i urz dze

Niska technika 

353+354 23 Wytwarzanie produktów koksowania w gla, produk-
tów rafinacji ropy naftowej i paliw j drowych 

371

27.1
27.2
27.3

27.51/52 

Produkcja eliwa i stali oraz stopów elaza 
Produkcja rur 
Pozosta a obróbka wst pna stali, gdzie indziej nie 
sklasyfikowana oraz produkcja stopów elaza z wyj t-
kiem wymienionych w 27.1 
Odlewnictwo eliwa/Odlewnictwo staliwa 

34 21
22

Produkcja masy celulozowej, papieru oraz wyrobów z 
papieru
Dzia alno  wydawnicza; poligrafia i reprodukcja 
zapisanych no ników informacji 

321 17
18

Produkcja tkanin 
Produkcja odzie y; wyprawianie i barwienie skór 
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322 do 324 19 futerkowych 
Garbowanie i wyprawianie skóry; produkcja toreb 
baga owych, toreb r cznych, wyrobów rymarskich, 
uprz y i obuwia 

331

332

20

36.1

Produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka, z 
wyj tkiem mebli; produkcja artyku ów ze s omy i 
materia ów u ywanych do wyplatania 
Produkcja mebli 

311 do 313 
314

15
16

Produkcja artyku ów spo ywczych i napojów 
Produkcja wyrobów tytoniowych 

ród o: Classification of high-technology products and industries, dokument DSTI/EAS/IND/STP(95)1, 
OECD, Pary , pa dziernik 1995. 

OECD stosuje obecnie dwie klasyfikacje dziedzin przemys u w oparciu o zawar-
to  B+R. Obie listy opracowane zosta y w oparciu o dane dla kilkunastu najbardziej 
rozwini tych krajów OECD. Starsza � zalecana dla okresu 1970-1980 dzieli przemys
na trzy kategorie5:

wysok  technik  � obejmuj c  dziedziny, w których nak ady na dzia alno  B+R 
stanowi  ponad 4% warto ci sprzeda y, 
redni  technik  � obejmuj c  dziedziny, w których nak ady na dzia alno  B+R 

stanowi  od 1% do 4% warto ci sprzeda y, 
nisk  technik  � obejmuj c  dziedziny, w których nak ady na dzia alno  B+R 
stanowi  1% lub mniej warto ci sprzeda y. 

W 1995 roku OECD opublikowa o now  klasyfikacj , która zalecana jest dla 
analiz dotycz cych okresu 1980-1995. W odró nieniu od poprzedniej opracowana 
zosta a w oparciu o obliczenia uwzgl dniaj ce nie tylko bezpo redni  ale i po redni
zawarto  B+R. Obejmuje ona cztery nast puj ce kategorie6 (Tabela 2): 

wysok  technik ,
rednio-wysok  technik ,
rednio-nisk  technik ,

nisk  technik .
Produkcja przemys ów wysokich technologii jest najbardziej dynamicznym ele-

mentem gospodarki wiatowej. Awans tych przemys ów stanowi najbardziej charakte-
rystyczn  cech  rozwoju przemys owego ostatniego wier wiecza XX wieku.  

Udzia  wyrobów przemys ów wysokich technologii w ca o ci produkcji przyj-
muje si  powszechnie za podstawowy wska nik nowoczesno ci struktury przemys o-
wej poszczególnych krajów na obecnym etapie. Najwy szy udzia  tych wyrobów w 
produkcji przemys owej posiadaj  najbardziej rozwini te kraje wiata, takie jak: Japo-
nia, USA, kraje Europy Zachodniej. Udzia  ten wyznacza poziom mi dzynarodowej 
konkurencyjno ci krajów. Maj c wi c na uwadze popraw  konkurencyjno ci polskiej 

5  G. Niedbalska (red.), Nauka i technika w 1999 roku, Departament Produkcji i Us ug GUS, Warszawa 
2000, s. 124. 

6  Ibidem. 
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gospodarki bardzo w a ciwe wydaje si  by  podj cie dzia a  pobudzaj cych wzrost w 
przemys ach wysokich technologii.  

3. Sektor wysokich technologii a mi dzynarodowa zdolno  konkurencyj-
na gospodarki 

W odniesieniu do mi dzynarodowej konkurencyjno ci w literaturze odró nia si
do  zdecydowanie dwa poj cia. Chodzi z jednej strony o poj cie mi dzynarodowej 
zdolno ci konkurencyjnej (okre lanej te  mianem konkurencyjno ci typu czynnikowe-
go), z drugiej za  o poj cie mi dzynarodowej pozycji konkurencyjnej (okre lanej te
mianem konkurencyjno ci typu wynikowego)7.

Zdolno  konkurencyjna polega na mo liwo ci podejmowania skutecznych dzia-
a , które nie tylko w twórczy sposób wykorzystuj  zmiany zachodz ce w strukturze 

gospodarki wiatowej dla pobudzania w asnego rozwoju, ale  tak e  b d   oddzia ywa
na zmiany warunków konkurencji w sposób zapewniaj cy zwi kszenie korzy ci z 
udzia u w mi dzynarodowym podziale pracy8. W tym uj ciu konkurencyjno  rozpa-
truje si  w uj ciu dynamicznym (analiza czynników okre laj cych zdolno  konkuren-
cyjn  w d ugim okresie z wyeksponowaniem zdolno ci do jej poprawy). 

Podstawowe kryteria oceny zdolno ci konkurencyjnej to9:
tempo wzrostu gospodarczego osi gni te w badanym okresie oraz zmiany w po-
ziomie inflacji, zatrudnienia i w bilansie p atniczym; 
tempo i kierunek zmian w wielko ci i strukturze zasobów produkcyjnych, w swo-
bodzie ich przemieszczania si  (alokacja) oraz efektywno ci ich wykorzystania;
zdolno  do sprostania konkurencji rynkowej (w skali mi dzynarodowej jej miar
jest mi dzy innymi tempo zmian, charakter i warunki wymiany gospodarczej z za-
granic , odzwierciedlaj ce jednocze nie zdolno  do walki o korzy ci z mi dzyna-
rodowego podzia u pracy).

Kluczowym czynnikiem okre laj cym zdolno  konkurencyjn  kraju jest po-
ziom nauki i technologii. Rozwój sektora wysokich technologii umo liwi by korzystne 
zmiany w tym zakresie. Wraz z rozwojem produkcji wysoko przetworzonej i zaawan-
sowanej technologicznie wi e si  bowiem dyfuzja post pu technicznego w gospodar-
ce. ród a post pu technicznego i technologicznego w sektorze wysokich technologii 
wynikaj  przede wszystkim ze stosowanych tam na wysok  skal  bada  naukowych. 

Zaawansowane technologie wykorzystywane przy produkcji jak równie  wyso-
ko przetworzone dobra, wynalazki � b d ce efektem ich wdro enia wynikaj  z inten-
sywnych prac badawczo-rozwojowych (Tabela 3 i 4). Du e nak ady na badania i 
rozwój, w sektorze wysokich technologii owocuj  wysok  innowacyjno ci  produkto-
w . Nast puje wzrost konkurencyjnej poda y na rynku krajowym wyrobów o wysokiej 
warto ci dodanej, zdywersyfikowanych i o unikalnych cechach. Wzmo ona konkuren-

7  M. Lubi ski, T. Michalski, J. Misala, Mi dzynarodowa..., op. cit., s. 9. 
8  Tam e, s. 9. 
9  B. Bakier, K. Meredyk, Istota i mechanizm konkurencyjno ci w: H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. 

Wnorowski (red.), Konkurencyjno  gospodarki polskiej a rola pa stwa przed akcesj  do Unii Euro-
pejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia ymstoku, Bia ystok 2000, s. 39. 



 Rozwój sektora wysokich technologii a konkurencyjno ... 305 

cja technologiczna pomi dzy firmami, w sektorze high-tech, prowadzi tak e do ci g e-
go doskonalenia parametrów jako ciowych wyrobów. W sektorze tym wyst puje 
zjawisko sta ej i stosunkowo szybkiej zmienno ci jako ci (poziomu warto ci u ytko-
wej).

Tabela 3. Procentowy udzia  wydatków na B+R w przemy le wed ug poziomu 
technologicznego w latach 1991-1999 

Przemys y wysokiej 
techniki 

Przemys y rednio 
wysokiej techniki 

Przemys y rednio 
niskiej i niskiej techniki Kraj

1991 1995 1999 1991 1995 1999 1991 1995 1999 
Kanada 68,7 69,0 78,1 11,5 13,9 10,1 19,9 19,9 11,8 

USA 60,9 60,7 59,9 28,3 30,1 31,1 10,8 9,2 8,9 
Australia 31,7 27,4 34,7 30,5 28,8 28,2 37,8 43,8 37,0 
Japonia 37,4 39,3 43,3 43,6 43,7 41,8 19,0 17,0 15,0 
Korea .. 44,4 58,8 .. 41,8 28,1 .. 13,8 13,1 
Belgia 36,0 39,1 42,7 41,1 39,0 36,8 22,9 21,9 20,5 
Czechy .. 18,2 16,2 .. 63,6 66,9 .. 18,2 16,9 
Dania 49,5 48,9 50,5 26,8 32,2 34,4 23,7 18,9 15,2 

Finlandia 33,0 48,1 63,4 31,8 29,9 21,4 35,1 22,1 15,2 
Francja 57,4 55,7 54,5 30,6 31,7 31,6 12,1 12,6 13,8 
Niemcy .. 34,5 32,4 .. 57,1 59,4 .. 8,4 8,2 
Irlandia 55,1 53,9 63,5 18,4 13,9 13,8 26,5 32,2 22,6 
W ochy 49,2 52,4 49,5 41,3 36,8 37,7 9,5 10,7 12,9 
Holandia 30,4 42,3 51,4 54,1 39,9 33,6 15,4 17,8 15,0 
Norwegia 42,0 41,1 39,4 30,9 27,0 28,9 27,1 31,9 31,7 

Polska .. 21,8 20,6 .. 54,4 58,5 .. 23,8 20,9 
Hiszpania 48,3 45,9 39,3 34,836,1 33,2 36,1 16,9 20,9 24,6 
Szwecja 53,7 54,3 57,6 36,0 35,5 34,1 10,2 10,1 8,4 

Wielka Brytania 50,7 51,5 58,1 .. 35,5 32,2 13,2 13,0 10,0 
UE .. 45,5 46,0 .. 42,6 42,3 .. 11,9 11,8 

OECD .. 50,7 52,2 36,9 35,5 .. 12,4 12,3 

ród o: OECD Scence, Technology and Industry Scoreboard. Towards a Knowledge-Based Economy,
2001 Edition, Organisation for Economic Co-Operation and Development, OECD 2001. 

Udoskonalone wyroby, przypominaj  wcze niejsze tylko z nazwy. Bardzo wy-
ra nie zwi ksza si  bowiem ich efekt u ytkowy, mierzony parametrami techniczno-
ekonomicznymi, ro nie tak e liczba elementów sk adowych tworz cych dany wyrób. 
Nowe udoskonalone maszyny i urz dzenia mo na traktowa  tym samym jako wielo-
krotno  dawnych10.

Tak wi c przemys y high-tech oparte na najnowszych osi gni ciach techniki s
niew tpliwie no nikiem post pu technicznego. Post p ten b dzie ulega  rozprzestrze-
nianiu w miar  wzrostu ilo ciowego sektora wysokich technologii, bowiem powodze-
nie przedsi wzi  w obszarze produkcji dóbr high-tech, b dzie zach ca o do ich imita-
cji, oraz prób wprowadzania na rynek nowych produktów zaawansowanych technolo-

10  J. Dudzi ski, Ceny rynku mi dzynarodowego. Tendencje i mechanizm, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczeci skiego, Szczecin 1998, s. 72. 
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gicznie przez inne firmy. W lad za rozwojem sektora wysokich technologii b dzie
dokonywa  si  tak e post p techniczny w pozosta ych dzia ach gospodarki, poniewa
znacz ca cz  produkcji high-tech jest nast pnie wykorzystywana w przemys ach
redniej i niskiej techniki. Dzi ki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie 

urz dze  i maszyn przy produkcji wzro nie efektywno  tych dzia ów, jak równie
jako  oferowanych przez nie produktów. Sektor wysokich technologii mo e wi c sta
si  motorem rozwoju i poprawy konkurencyjno ci ca ej gospodarki. 

Tabela 4. Intensywno  dzia alno ci badawczo-rozwojwej w bran ach gospodarki 
polskiej, mierzona wska nikiem udzia u wydatków na B+R w ca kowi-
tych przychodach ze sprzeda y/warto ci produkcji globalnej w 1997 r. 

EKD Bran a

Przychody 
ze sprzeda-
y w 1997 r. 
w mln z

Wydatki
na B+R 
w tys. z

w 1997 r.

Udzia  wydat-
ków na B+R w 
przychodach ze 
sprzeda y (%) 

35
Produkcja pozosta ego sprz tu
transportowego (w tym statków 
powietrznych i kosmicznych) 

7629,3 116413,9 1,526 

30,31 
Produkcja maszyn biurowych, 

komputerów oraz aparatury 
elektrycznej 

10211,2 108814,8 1,066 

29 Produkcja maszyn i urz dze
gdzie indziej nie sklasyfikowana 19812,8 160608,9 0,811 

24
Produkcja chemikaliów i wyro-
bów chemicznych oraz rodków 

farmaceutycznych 
22489,5 165929,2 0,738 

34 Produkcja pojazdów mechanicz-
nych, przyczep i naczep 18435,6 95086,8 0,516 

33
Produkcja instrumentów medycz-
nych, precyzyjnych i optycznych, 

zegarków i zegarów 
3665,7 15829 0,432 

32
Produkcja sprz tu i aparatury 

radiowej, telewizyjnej i komuni-
kacyjnej 

5830,1 25001 0,429 

25

Produkcja wyrobów z gumy, 
tworzyw sztucznych, wyrobów z 
pozosta ych surowców niemeta-

licznych 

26139,8 87510,8 0,335 

17 Produkcja tkanin 8357,7 23262,6 0,278 

23 Produkcja koksu i przetworów 
ropy naftowej 14063,7 11888,2 0,085 

28 Produkcja wyrobów z metali 14913,8 7503,9 0,050 

40,41 Zaopatrywanie w energi  elek-
tryczn , gaz i wod 32913,8 15088,7 0,046 
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15 Produkcja artyku ów spo yw-
czych i napojów 71127,8 28919,3 0,041 

ród o: T. Piekarec, P. Rot, E. Wojnicka, op. cit., s. 16. 

Sektor wysokich technologii stanowi w Polsce ogromne pole do wzrostu pro-
dukcji. Istniej ce bowiem w naszej gospodarce przemys y wysokich technologii nie 
zaspokajaj  w pe ni wysokiego popytu krajowego na dobra wysokoprzetworzone i o 
wysokim zaawansowaniu technologicznym. Niski udzia  przemys ów wysokiej techni-
ki w polskiej produkcji przemys owej, skutkuje bardzo wysokim importem w zakresie 
tych produktów. Popyt na produkty sektora wysokich technologii, charakteryzuje si
wysok  dynamik  wzrostu, wynika to mi dzy innymi z tego, e dobra wysokoprzetwo-
rzone, cechuj ce si  wysokim poziomem innowacyjno ci kreuj  dodatkowy popyt, 
przyczyniaj  si  do powstawania nowych potrzeb konsumpcyjnych. Wykorzystanie 
przez polskich producentów ogromnego potencja u rynkowego, jaki stanowi sektor 
wysokich technologii umo liwi oby wzrost zatrudnienia, dalszy wzrost popytu kon-
sumpcyjnego i inwestycyjnego, wzrost dochodu narodowego, ograniczenie importu a 
co za tym idzie popraw  w bilansie p atniczym i z pewno ci  znalaz oby to swój wyraz 
w poziomie konkurencyjno ci gospodarki.  

Z punktu widzenia poprawy podstawowych wska ników okre laj cych zdolno
konkurencyjn  kraju, istotne s  nie tylko rozmiary produkcji krajowej, ale tak e jej 
rentowno . Podobnie jak w pierwszym przypadku równie  i tutaj sektor wysokich 
technologii umo liwi by korzystne zmiany. Przemys y wysokiej technologii odznacza-
j  si  bowiem wyj tkowo korzystnymi cechami ekonomicznymi, a zw aszcza relacj
efektów do poniesionych nak adów. St d te  sta y si  one awangard  przemys ów
przynosz cych najwi ksze zyski ze sprzeda y i z tego powodu zaliczane s  do sekto-
rów najwy szej op acalno ci, okre lanych jako �high added sectors�. O ile rednia
stopa zysku w przemy le wiatowym wynosi w ostatnich latach 5-7%, to w przemy-
s ach wysokiej techniki stopa ta si ga a 18-29%, a w kra cowych przypadkach nawet 
40-50%. Na przyk ad produkcja elektrycznych wyrobów finalnych w kra cowych 
przypadkach daje rentowno  30%. W produkcji chemii wyspecjalizowanej na przy-
k ad chemikaliów elektronicznych rentowno  w kra cowych przypadkach si ga 40% 
wobec redniej dla ca ego przemys u chemicznego równej 8-9%. W jeszcze wi kszym 
stopniu dotyczy to dynamiki zysków na tej produkcji. Wzrost zysków w przemys ach 
wysokiej techniki, w ostatnich latach, oceniano rednio na 30%11.

4. Sektor wysokich technologii a mi dzynarodowa pozycja konkurencyjna 
gospodarki

Bardzo wa nym aspektem konkurencyjno ci jest mi dzynarodowa pozycja kon-
kurencyjna gospodarki. Odnosi si  ona g ównie do udzia u gospodarki w szeroko 
rozumianej wymianie gospodarczej tj. w mi dzynarodowej wymianie produktów 
(towarów i us ug) oraz czynników wytwórczych (si y roboczej, kapita u i wiedzy 

11  Ibidem, s. 46-47. 
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technicznej). Przy analizowaniu pozycji konkurencyjnej bierze si  równie  pod uwag
korzy ci osi gane przez kraj z zaanga owania w wymian  mi dzynarodow . Wykorzy-
stuje si  najcz ciej do tego kosztowo-cenowe wska niki mi dzynarodowej pozycji 
konkurencyjnej. Spo ród nich najpopularniejszymi traktowanymi cz sto jako prioryte-
towe s  zmiany wska ników terms of trade. Wska niki te mog  wyst powa  w posta-
ciach cenowych, realnych lub ilo ciowych. Najcz ciej rozpatruje si  zmiany ceno-
wych (nominalnych) terms of trade, czyli relacje cen uzyskiwanych w eksporcie dane-
go kraju w badanym okresie do cen dóbr importowanych12.

100*: o
im

t
ex

t
im

t
ex

tot P
P

P
PN ,

gdzie:
Pex � przeci tne ceny w eksporcie danego kraju, 
Pim � przeci tne ceny w imporcie danego kraju, 
o � okres bazowy, 
t � okres analizowany. 

Cenowe terms of trade kraju �j� (lub dobra �i�) ulegaj  poprawie, je li ceny dóbr 
eksportowanych przez kraj �j� (lub ceny dóbr grupy �i�) rosn  szybciej z roku na rok 
od cen dóbr importowanych przez kraj �j�. Taki kierunek zmian cen oznacza zwi k-
szon  si  nabywcz  kraju poniewa  za taki sam eksport mo na sprowadzi  do kraju 
wi cej dóbr zagranicznych lub te  mniej za nie zap aci . Poprawa tego typu terms of 
trade jest wyrazem  poprawy  pozycji  konkurencyjnej  danego kraju w krótkim okresie 
czasu. W d ugim okresie, kiedy to nast puj  zmiany w strukturze gospodarczej i w 
strukturze obrotów zagranicznych, nale y uwzgl dni  wiele dodatkowych czynników 
mi dzy innymi poziom rozwoju gospodarczego analizowanego kraju oraz uwarunko-
wania typu  strukturalnego  wp ywaj ce na kszta towanie si  kosztów i cen13.

Rozwój sektora wysokich technologii umo liwi by znaczn  popraw  pozycji 
Polski w handlu mi dzynarodowym (tabela 5 pokazuje struktur  obrotów i salda han-
dlu zagranicznego Polski wiadcz ce o jej niskiej pozycji konkurencyjnej). Niska 
pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym jest nast pstwem niekorzystnej 
strategii specjalizacji. Polska ma typow  struktur  wymiany mi dzyga ziowej. Oferu-
je swoim partnerom produkty inne ni  te, które importuje od nich. Nasz kraj eksportuje 
g ównie surowce i dobra niskoprzetworzone a importuje dobra wysokoprzetworzone i 
zaawansowane technologicznie. Udzia  wyrobów wysokiej techniki w polskim ekspor-
cie wynosi  w 1999 roku zaledwie 3,1%, przy 12% udziale w imporcie (tabela 6). Taki 
uk ad handlu jest dla Polski niekorzystny dlatego, e eksport surowców i towarów 
niskoprzetworzonych jest podatny na wahania koniunktury, ze wzgl du na standardo-
wy charakter tych towarów konkurencja ma niemal wy cznie charakter cenowy. W 
rezultacie wzrostowi eksportu, zw aszcza w okresach dekoniunktury, towarzyszy 
pogorszenie terms of trade i spadek op acalno ci eksportu. 

12  Ibidem, s. 49. 
13  Ibidem, s. 50-51. 
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Tabela 5. Struktura obrotów i salda handlu zagranicznego Polski wed ug grup 
krajów w latach 1992-1997 

Wyszczególnienie sekcji HS 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Obroty ogó em: 
 -import  (I) 
-eksport (E) 
-saldo   (S) 
z tego 
Kraje rozwini te � razem 
I
E
S
w tym 
Unia Europejska 
I
E
S
W tym 
Niemcy 
I
E
S

Kraje rozwijaj ce si
I
E
S

Kraje Eur. r.-W. i b.ZSRR 
I
E
S
W tym: 
Rosja
I
E
S

CEFTA
I
E
S

100,0
100,0
100,0

72,4
71,9

(-)74,7

53,2
58,0

(-)31,9

23,9
31,4

(+)7,9

11,3
12,7

(-)5,1

16,3
15,4

(-)20,2

8,5
5,5

(-)21,8

-
-
-

100,0
100,0
100,0

76,2
75,1

(-)79,4

57,2
62,3

(-)38,5

28,0
36,3

(-)2,2

10,3
11,6

(-)6,2

13,5
13,3

(-)14,4

6,8
4,6

(-)13,5

3,6
4,8

(+)0,0

100,0
100,0
100,0

75,1
75,4

(-)74,1

57,5
62,7

(-)36,6

27,4
35,7

(+)5,5

10,6
10,1

(-)12,7

14,3
14,5

(-)13,2

6,8
5,4

(-)12,2

4,3
4,8

(-)2,2

100,0
100,0
100,0

74,3
75,0

(-)71,8

64,6
70,0

(-)44,8

26,6
38,3

(+)16,8

10,3
7,7

(-)19,9

15,4
17,3

(-)8,3

6,7
5,6

(-)11,0

5,6
5,6

(-)6,1

100,0
100,0
100,0

73,6
71,4

(-)77,1

63,9
66,2

(-)59,5

24,7
34,4

(-)6,1

10,9
7,8

(-)16,8

15,5
20,5

(-)6,1

6,8
6,8

(-)6,9

6,0
6,4

(-)5,4

100,0
100,0
100,0

73,5
69,0

(-)80,5

63,8
64,0

(-)63,4

24,1
32,9

(-)10,4

11,6
6,6

(-)19,3

14,9
24,4

(-)0,2

6,3
8,4

(-)3,1

6,3
6,8

(-)5,6

Saldo: (+) nadwy ka eksportu nad importem: (-) nadwy ka importu nad eksportem (deficyt)  
ród o: S. Up awa, Podstawowe dylematy d ugofalowego rozwoju polskiej gospodarki i sposoby ich rozwi zy-

wania, IRiSS, Warszawa 1998, s. 73. 
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Tabela 6. Udzia  importu i eksportu wyrobów wysokiej techniki w imporcie 
i eksporcie ogó em w wybranych krajach OECD i w Polsce w latach 
1989-1999 (na podstawie nowej, zrewidowanej listy OECD z 1995 r.) 

Im-
port 

Eks-
port 

Im-
port 

Eks-
port 

Im-
port 

Eks-
port Kraj 

 w % 
Kraj 

 w % 
Kraj 

 w % 
         

Austria 1989
9,6 6,2 

Irlandiaa 1989
20,2 29,8

Stany
Zjednoczone 

Ameryki 
1989

14,3 22,9
1991 10,0 7,9 1991 18,4 27,1 1991 16,0 25,3
1993 9,9 8,2 1993 22,2 27,4 1993 17,5 25,2
1994 10,3 8,2 1998 34,2 37,2 1998 19,5 27,6
1998 12,8 9,7 Japonia 1989 8,6 23,6 Szwajcaria 1989 10,8 14,8

Belgia 1989 5,4 3,8 1991 10,0 23,3 1991 12,4 14,6
1991 5,6 4,1 1993 11,2 23,6 1993 12,8 14,8
1993 6,4 5,0 1998 18,3 24,6 1994 13,4 14,8
1994 6,2 5,5 Kanada 1989 13,4 6,8 Szwecja 1989 13,2 11,9
1998 8,8 6,6 1991 15,2 9,1 1991 13,7 11,8

Dania 1989 10,6 9,0 1993 15,0 8,4 1993 15,4 11,3
1991 11,8 9,2 Niderlandy 1989 10,8 8,6 1994 14,9 11,1
1993 11,1 8,8 1991 11,4 9,6 1998 17,8 16,9
1994 12,0 10,3 1993 13,8 12,0

Wielka 
Brytania 1989 14,7 20,7

1998 13,0 11,9 1998 22,9 21,4 1991 16,0 18,8
Finlandia 1989 11,6 5,7 Niemcy 1989 12,5 11,0 1993 17,6 20,9

1991 12,1 6,0 1991 12,7 11,6 1997 21,4 20,3
1993 14,2 9,3 1993 13,0 11,3 W ochy 1989 9,8 6,5
1994 15,5 10,8 1994 13,3 11,7 1991 10,9 7,4
1997 15,4 16,1 1998 13,6 12,2 1993 11,1 7,7

Francja 1989 11,7 12,2 Norwegia 1989 9,9 3,8 1998 12,1 7,4
1991 12,8 14,0 1991 11,0 3,5

Unia
Europejskab 1989 11,5 11,0

1993 13,4 14,9 1993 12,2 4,0 1991 12,1 11,2
1994 13,3 15,3 P o ls ka  1992 8,7 3,2 1993 12,8 12,0
1998 15,8 18,3 1993 10,3 2,1 1998 21,1 17,1

Grecja 1989 5,3 1,3 1994 9,3 2,0
1991 6,4 0,4 1995 9,0 2,3
1993 7,7 2,1 1996 9,2 2,2
1998 10,1 4,2 1997 10,5 2,0

Hiszpania 1989 11,6 5,1 1998 9,8 2,4
1991 11,7 5,8 1999 12,0 3,1
1993 10,2 6,5 Portugalia 1989 7,7 4,0
1994 9,7 6,6 1991 7,8 3,2
1998 9,8 5,4 1993 7,9 2,4

   1998 9,9 3,6

a Bardzo du y udzia  wysokiej techniki w eksporcie w Irlandii wynika w znacznej mierze z dzia alno ci 
na terytorium tego kraju ponadnarodowych koncernów, takich jak np. IBM, Motorola czy Tricom. 

b Dane dla Unii Europejskiej dotycz  handlu z krajami niecz onkowskimi (z wy czeniem handlu we-
wn trz UE). Dane dla krajów cz onkowskich UE dotycz  ich ca ego handlu zewn trznego, tj. han-
dlu z innymi krajami UE i handlu z krajami spoza UE. 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie: red. G. Niedbalska, op. cit., s. 132-133. 
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Tymczasem g ówn  tendencj , wyst puj c  obecnie w handlu mi dzynarodo-
wym, jest intensyfikacja wymiany dóbr podobnych, bliskich substytutów. Im bardziej 
s  konkurencyjne struktury gospodarcze tym ci lejsze wi zy handlowe o charakterze 
specjalizacji wewn trzga ziowej, przy czym specjalizacja ta rozwija si  przede 
wszystkim w handlu artyku ami przemys owymi o wysokim stopniu przetworzenia i 
wysokim zaawansowaniu technologicznym. Udzia  importu i eksportu w zakresie dóbr 
high-tech w krajach wysoko rozwini tych jest zbli ony i kszta tuje si  na poziomie o 
wiele wy szym ni  w Polsce. W przypadku Irlandii udzia  ten w !998 roku wyniós  w 
imporcie 34,2% i a  37,2% w eksporcie (tabela 6). Czynnikiem stymuluj cym wzrost 
obrotów towarowych mi dzy krajami wysoko rozwini tymi jest post p technologiczny 
i innowacyjny. Coraz wi ksza cz  handlu dobrami przemys owymi jest skutkiem 
wzmo onej konkurencji technologicznej. Konkurencja ta rozwija si  pomimo zmniej-
szania si  ró nic mi dzy krajami w zakresie poziomu rozwoju dzia alno ci naukowo-
badawczej i zdolno ci do innowacji. Na skutek tego handel krajów Unii jest kszta to-
wany nie przez ró nice w zasobach podstawowych czynników czy wiedzy, lecz przez 
specjalizacj  wewn trzga ziow  oraz konkurencj  technologiczn  mi dzy firmami14.
Jeste my wiadkami wielkiego wy cigu producentów o pozyskanie dla swoich produk-
tów czo owych miejsc na rynku wiatowym, a najwa niejszym kryterium jest obok 
umiej tno ci marketingowych i organizacyjnych firmy, nowoczesno  produktu. 
Innowacje s  decyduj cym ród em przewagi konkurencyjnej, a w zwi zku z tym 
celem strategicznym rywalizuj cych firm jest sta a troska o systematyczne wprowa-
dzanie innowacji produkcyjnych i technologicznych. Przewag  konkurencyjn  na 
rynku maj  te firmy, które posiadaj  zasób innowacji pozwalaj cy na generowanie 
nowych produktów na rynek oraz utrzymanie uzyskanej na nim pozycji15.

Tak wi c rozwijanie produkcji w zakresie dóbr wysoko przetworzonych i za-
awansowanych technologicznie pozwoli oby odej  od dotychczasowej niekorzystnej 
dla Polski specjalizacji mi dzyga ziowej. Umo liwi oby to zwi kszenie rentowno ci
eksportu i jego dynamiki. Wzmocni aby si  pozycja Polski w handlu mi dzynarodo-
wym. 

5. Wnioski 

Zaprezentowane argumenty wydaj  si  potwierdza  postawion  tez , e rozwój 
sektora wysokich technologii umo liwi by popraw  niskiej konkurencyjno ci polskiej 
gospodarki. Rozwijanie w naszej strukturze przemys owej produkcji dóbr wysokoprze-
tworzonych i zaawansowanych technologicznie, umo liwi oby przyspieszony rozwój 
kraju. Za rozwojem tego sektora przemawia równie  wzrastaj ce jego znaczenie w 
gospodarce wiatowej. Strategia ukierunkowana na rozwój przemys ów wysokiej 
technologii jest dzi  dominuj c  form  rozwoju przemys owego, zarówno w krajach 
najwy ej rozwini tych jak równie  w krajach rednio i s abiej rozwini tych. Tak wi c

14  A. Zieli ska-G bocka, Konkurencyjno  przemys owa Polski w procesie integracji z Uni  Europej-
sk . Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 2000, s. 5. 

15  K. Kuci ski, Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich firm, Instytut funkcjonowania Gospo-
darki Narodowej, Szko a G ówna Handlowa, Warszawa 1999, s. 83. 
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aby wzros o znaczenie Polski w globalizuj cej si  gospodarce wiatowej, równie  i 
nasz kraj musi podj  trud rozwijania produkcji wysokoprzetworzonej i zaawansowa-
nej technologicznie. Mo na by o by w ten sposób omin  lub radykalnie skróci  po-
szczególne fazy rozwojowe, które przechodzi y kraje obecnie cechuj ce si  najwy -
szym poziomem konkurencyjno ci. Nie b dzie to zadanie atwe ze wzgl du na wyst -
puj ce opó nienia technologiczne jednak niezb dne do podniesienia bardzo niskiej 
konkurencyjno ci naszego kraju. 
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