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Zamo�no�� narodów tworzy si�, a nie dziedziczy.  
M. Porter (2001, s. 191)  

 
3.1. Wprowadzenie  

 
Celem opracowania jest – po pierwsze – prezentacja wyników porównawczych 
bada� nad intensywno�ci� innowacji oraz poziomem techniki przemysłu prze-
twórczego w Polsce i w innych krajach OECD jako jednego z symptomów roz-
woju gospodarki opartej na wiedzy, a po drugie – ocena znaczenia innowacyj-
nych działów przemysłu przetwórczego dla rozwoju gospodarki opartej na wie-
dzy w Polsce na pocz�tku XXI wieku.  

Współczesne badania nad tempem i przyczynami zmian struktury gospodar-
ki charakteryzuj� si� dystansem do terminu „gospodarka oparta na wiedzy” w 
analizach teoretycznych przy równoczesnym wskazywaniu w wynikach bada� 
empirycznych na innowacje jako podstawowy czynnik rozwoju przedsi�biorstw 
i społecze�stw1 (Zienkowski, 2003, s. 9; OECD/EUROSTAT, 1997, s. 15). 

                                                      
1 Przykładem mo�e by� zestawienie opinii L. Zienkowskiego i autorów Podr�cznika Oslo. „Istnie-
je ogólne przekonanie o tym, �e gospodarka XXI wieku staje si� w coraz wi�kszym stopniu „go-
spodark� opart� na wiedzy” (knowledge-based economy). Nie kwestionuj�c tego twierdzenia, 
mo�na jednak mie� w�tpliwo�ci, czy jest to tak nowe zjawisko, jak czasem si� to ocenia.” Uznaje 
si� obecnie, �e rozwój i dyfuzja nowych technologii maj� podstawowe znaczenie dla wzrostu pro-
dukcji i wydajno�ci. Jednak nasze rozumienie zarówno procesu innowacyjnego, jak te� jego zna-
czenia gospodarczego jest nadal niepełne. I tak na przykład jeste�my obecnie �wiadkami wielkiej 
rewolucji technologicznej, w której efekcie gospodarka �wiatowa zmienia swój kształt pod wpły-
wem nowych technologii informatycznych oraz radykalnych zmian w dziedzinach takich, jak bio-
technologia i materiałoznawstwo. Te gruntowne zmiany technologiczne nie znajduj� jednak swo-
jego odzwierciedlenia w ogólnym wzro�cie wydajno�ci ani te� w tempie wzrostu produkcji.  
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W. Bie�kowski i J. Bossak identyfikuj� �ródła przewagi konkurencyjnej przed-
si�biorstw jako premie za: efektywno�� kosztow�, stopie� przetworzenia i zró�-
nicowania oferty, jako��, marketing i elastyczno��, zarz�dzanie powi�zaniami, a 
tak�e za innowacje i ryzyko, przy czym formalnej równo�ci krajów w mi�dzyna-
rodowym obrocie gospodarczym towarzyszy konkurencja oligopolistyczna, ale 
tak�e ró�nice zwi�zane z sił� polityczn�, militarn�, kapitałow� oraz technolo-
giczn� (Bossak, Bie�kowski, 2004, s. 31-40). M. Weresa podkre�la znaczenie 
narodowej zdolno�ci innowacyjnej oznaczaj�cej długookresow� umiej�tno�� 
tworzenia oraz komercjalizacji strumienia nowych, nieznanych wcze�niej roz-
wi�za� – innowacji (Weresa, 2003, s. 97). G. Niedbalska wskazuje na promo-
wanie i wspieranie działalno�ci innowacyjnej w ró�nych dziedzinach gospodarki 
jako jeden z głównych celów polityki gospodarczej nie tylko w krajach Unii Eu-
ropejskiej, ale tak�e w pozostałych krajach OECD i uwa�a, i� wła�ciwa realiza-
cja tego celu nie byłaby jednak mo�liwa bez regularnych bada� statystycznych, 
dostarczaj�cych wiarygodnych danych obrazuj�cych zakres oraz charakter dzia-
łalno�ci innowacyjnej na ró�nych poziomach (mikro, mezo i makro) i w ró�nych 
sektorach gospodarki (Niedbalska, 2004, s. 95). W tym kontek�cie na uwag� za-
sługuje podj�cie bada� nad znaczeniem innowacji dla zmian strukturalnych spo-
łecze�stw i gospodarek w ramach prac Organizacji Gospodarczej Współpracy i 
Rozwoju (OECD, 2003), Instytutu Banku �wiatowego (Dahlman, 2003), Euro-
pejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (Regional 
Assessment Report, 2002), a tak�e Komisji Europejskiej (European Commis-
sion, 2003). Badania nad innowacyjno�ci� przemysłu przetwórczego w Polsce, 
systemami innowacji oraz gospodark� opart� na wiedzy prowadzone były m.in. 
w Głównym Urz�dzie Statystycznym (np. roczny raport Nauka i technika w Pol-
sce), Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk (Baczko, 2005), 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach (Oko�-Horody�ska, 1998), Uniwersyte-
cie Gda�skim (Pangsy-Kania, 2005), Szkole Głównej Handlowej (Weresa, 
2006), Wy�szej Szkole Przedsi�biorczo�ci i Zarz�dzania im. L.Ko�mi�skiego 
(Kukli�ski, 2001; Kukli�ski, Burzy�ski, 2004), Instytucie Bada� nad Gospodar-
k� Rynkow� (IBnGR, 2003), a tak�e Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagra-
nicznego (Burzy�ski, 2004a; Burzy�ski, 2004b).  

 
 

3.2.  Zakres i metoda analizy intensywno�ci innowacji  
 

Działalno�� innowacyjna – to szereg działa� o charakterze naukowym (badaw-
czym), organizacyjnym, technicznym i komercyjnym (finansowym i handlo-
wym), którego celem jest opracowywanie i wdra�anie nowych i ulepszonych 
procesów oraz produktów. Niektóre z nich s� innowacyjne ze swej natury, inne 
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– cho� nie zawieraj� elementu nowo�ci, s� niezb�dne do opracowania i wdro�e-
nia innowacji. 

Działalno�� innowacyjna mo�e by� prowadzona wewn�trz przedsi�biorstwa 
lub polega� na nabyciu usług (w tym – doradczych) lub dóbr. Mo�e dotyczy� 
nabywania wiedzy ze �ródeł zewn�trznych (nabycie technologii zewn�trznej 
materialnej lub niematerialnej). 
	ródłami innowacji mog� by�:  

 
� działalno�� badawcza i rozwojowa, 
� zakup gotowej wiedzy (tzw. technologii niematerialnej w formie patentów, 

licencji, usług technicznych), 
� nabycie tzw. technologii materialnej (tzn. innowacyjnych maszyn i urz�dze�, 

niezb�dnych do wdro�enia nowych technologii).  
 
Polityka maj�ca na celu pobudzanie działalno�ci innowacyjnej powinna, zatem 
wykracza� poza koncentrowanie si� na problemach działalno�ci badawczej, czy-
li powinna charakteryzowa� si� rozwi�zaniami systemowymi.  

 Intensywno�� innowacji – to wska�nik stosowany w analizach działalno-
�ci innowacyjnej przedsi�biorstw (zarówno pojedynczych przedsi�biorstw, jak 
tez całych ich grup wyodr�bnianych na podstawie ró�norodnych kryteriów, 
m.in. wielko�ci, bran�y) oznaczaj�cy relacj� nakładów na działalno�� innowa-
cyjn� do warto�ci sprzeda�y. W niektórych opracowaniach jako wska�nika in-
tensywno�ci innowacji u�ywa si� równie� warto�ci nakładów na działalno�� in-
nowacyjn� przypadaj�cej na jednego zatrudnionego (GUS, 1999).  

Ponadto, w opracowaniach OECD dotycz�cych oddziaływania nauki i tech-
niki na działalno�� produkcyjn� (OECD, 1999; OECD, 2004) stosowane były 
trzy wska�niki – relacje:  
� nakłady na działalno�� badawcz� i rozwojow� do warto�ci produkcji sprze-

danej (B+R / PROD),  
� nakłady na działalno�� badawcz� i rozwojow� do warto�ci dodanej (B+R / 

VA),  
� nakłady na działalno�� innowacyjn� (identyfikowane na podstawie tablic 

przepływów mi�dzygał�ziowych)2 do warto�ci produkcji sprzedanej (INNO / 
PROD)3 (Hollanders, Arundel, 2005; Dahlman, 2003). 

 

                                                      
2 Odpowiednio szczegółowe dane dost�pne były tylko dla 12 krajów OECD, st�d ograniczony 
zakres analizy, prezentowany przez Sekretariat OECD jako reprezentatywny.  
3 Wska�niki B+R/VA oarz INNO/PROD stosowane s� jako składowe wielokryterialnego indeksu 
słu��cego Komisji Europejskiej do porównawczych ocen działalno�ci innowacyjnej sektorów 
gospodarki.  
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Badania takie obejmuj� okresy wieloletnie, ostatnio 1991-1999, a zatem umo�-
liwiaj� obserwowanie tendencji zmian strukturalnych i stanowi� podstaw� klasy-
fikacji działów przemysłu przetwórczego według poziomu techniki. Klasyfika-
cja ta obejmuje grup� 12 krajów OECD, które udost�pniły odpowiednie dane 
statystyczne (Tabela A.3). Publikowanie przez Sekretariat OECD wyników tych 
bada� stwarza mo�liwo�� porówna� mi�dzynarodowych, chocia� wobec ko-
nieczno�ci respektowania wymogów metodologicznych oraz ogranicze� infor-
macyjnych porównania te w wypadku Polski maj� tu charakter orientacyjny.4  

Gospodarka oparta na wiedzy jest nowym etapem w rozwoju gospodarki i 
społecze�stwa, na którym podstawowym zasobem (czynnikiem) produkcyjnym, 
obok surowców, kapitału i pracy, staje si� wiedza i informacja. Jednym z cen-
tralnych zagadnie� gospodarki opartej na wiedzy jest problematyka innowacji w 
przedsi�biorstwach (Burzy�ski, 2003, s. 321-323). Zgromadzony dotychczas 
materiał empiryczny – w wyniku prac inicjowanych w szczególno�ci przez Se-
kretariat OECD – wskazuje, i� innowacje s� niew�tpliwie dominuj�cym czynni-
kiem stymulacji wzrostu gospodarczego w poszczególnych krajach i kształtowa-
nia struktury handlu mi�dzynarodowego. W badaniach nad gospodark� opart� na 
wiedzy wiele uwagi po�wi�ca si� rozwijaniu wska�ników i bada� statystycznych 
z zakresu innowacji. Prace te maj� za zadanie m.in. pomóc w wyja�nieniu, dla-
czego zachodz�ca obecnie radykalna zmiana technologiczna jeszcze nie znajduje 
gł�bszego odzwierciedlenia we wzro�cie warto�ci wska�ników ekonomicznych, 
charakteryzuj�cych gospodark� opart� na wiedzy.  

Problemy pomiaru innowacyjno�ci wyst�puj� tak�e w skali przedsi�biorstw, 
a E. M�czy�ska twierdzi, i� badania dotycz�ce kondycji i sukcesów przedsi�-
biorstw wskazuj�, �e wraz z narastaj�c� sił� przemian technologicznych i cywi-
lizacyjnych coraz bardziej komplikuje si� zarz�dzanie innowacjami. Z jednej 
strony, nast�puje spektakularny post�p technologiczny i cywilizacyjny, w tym – 
w dziedzinie technik i narz�dzi wykorzystywanych w sferze wdra�ania i oceny 
innowacji. Narz�dzia te maj� coraz bardziej „scientystyczny” charakter, ale za-
razem wiele zjawisk społeczno-ekonomicznych wymyka si� pomiarom i trady-
cyjnym metodom analitycznym. Dotyczy to zwłaszcza oceny ryzyka. Stosowane 
tu metody, takie jak m.in. sieci neuronowe, staj� si� coraz bardziej zło�one i pre-
cyzyjne. Z drugiej jednak strony, nie zmniejsza si� ryzyko w sferze innowacji. 
Jest to swego rodzaju paradoks, wynikaj�cy z dokonuj�cego si� obecnie w �wie-
cie przełomu cywilizacyjnego. Cywilizacja industrialna ust�puje miejsca nowe-
mu paradygmatowi cywilizacyjnemu – cywilizacji wiedzy, informacji (M�czy�-
ska, 2005). 

                                                      
4 Uwaga ta dotyczy potrzeby wyodr�bnienie produkcji grup PKD z działów produkcja wyrobów 
chemicznych oraz produkcja pozostałego sprz�tu transportowego w Roczniku Statystycznym 
Przemysłu (dział Technika) i/lub w dorocznej publikacji Nauka i technika w Polsce.  
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W jednej z mo�liwych odpowiedzi przyjmuje si� zało�enie o istotnym znaczeniu 
sekwencji zjawisk, a wi�c tak�e zmian wska�ników – wyprzedzaj�cych, równo-
czesnych i potwierdzaj�cych rozwój gospodarki opartej na wiedzy (Burzy�ski, 
2005). Je�eli uzna� wska�nik intensywno�ci innowacji za jeden ze wska�ników 
wyprzedzaj�cych, to dla krajów OECD o wysokiej relacji nakładów krajowych 
brutto czy nakładów wewn�trznych w sektorze przedsi�biorstw na działalno�� 
badawcz� i rozwojow� do PKB powinien on osi�ga� wi�ksze warto�ci ni� na 
przykład dla Polski (Jasi�ski, 2003, s. 79-82).5 W opracowaniu tym podj�to pró-
b� wykorzystania metody oceny trzech wymienionych grup wska�nikowi cha-
rakteryzuj�cych rozwój gospodarki opartej na wiedzy.  

Analiza obejmowała dwa etapy:  
 

1. okre�lenie intensywno�ci innowacji przedsi�biorstw przemysłu prze-
twórczego w Polsce i wskazanie na tej podstawie innowacyjnych działów 
przemysłu oraz porównanie otrzymanych wyników z klasyfikacj� działów 
przemysłu przetwórczego w 12 krajach OECD według poziomu techniki,  

2. interpretacja wyników analizy cech innowacyjnych działów przemysłu prze-
twórczego w Polsce na podstawie wska�ników wyprzedzaj�cych, towarzy-
sz�cych oraz potwierdzaj�cych rozwój gospodarki opartej na wiedzy.  

 
Porównana została intensywno�� innowacji w przemy�le przetwórczym:  
� Polski w okresach 1996-1999, 2000-2004 i 1996-2004,  
� 12 krajów OECD (�rednia) w okresach 1991-1995, 1996-1999 i 1991-1999.  
 
Porównania zostały przeprowadzone na podstawie wska�nika intensywno�ci in-
nowacji – wyra�onej w procentach relacji nakładów wewn�trznych na działal-
no�� badawcz� i rozwojow� w przemy�le do warto�ci produkcji sprzedanej 
(B+R/PROD),6 uznanego tu za jeden ze wska�ników wyprzedzaj�cych (dotycz�-
cych warunków krajowych) rozwój gospodarki opartej na wiedzy.  

                                                      
5 A. Jasi�ski proponuje ocen� perspektyw rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce w 
oparciu o foresight technologiczny wykraczaj�cy poza przemysł przetwórczy i obejmuj�cy sfer� 
edukacji, przetwórstwa rolno-spo�ywczego, ekologii oraz techniki informacyjnej.  
6 Wska�nik ten został zastosowany w najnowszej edycji OECD STI Scoreboard jako podstawa 
okre�lenia poziomu techniki przemysłu przetwórczego, a wska�nikiem dodatkowym była relacja 
nakładów wewn�trznych na działalno�� badawcz� i rozwojow� do warto�ci dodanej. W badaniach 
nad intensywno�ci� innowacji prowadzonych przez OECD stosowano tak�e wska�nik relacji na-
kładów na działalno�� innowacyjn� – z wykorzystaniem tablic przepływów mi�dzygał�ziowych – 
do warto�ci produkcji sprzedanej. Zob. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. Do-
datkowo – w celu weryfikacji wyników oblicze� wska�nika B+R/PROD – porównana została in-
tensywno�� innowacji działów przemysłu przetwórczego w Polsce w okresach 1996-1999 oraz 
2000-2004 na podstawie stosowanego te� w analizach OECD wska�nika intensywno�ci innowacji 
B+R/VA jako relacji nakładów na działalno�� badawcz� i rozwojow� do warto�ci dodanej.  
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Wska�niki równoczesne z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy dotycz� real-
nych procesów krajowych zmian strukturalnych i mog� nimi by� m.in. zmiany 
struktury zatrudnienia oraz produkcji sprzedanej, a tak�e dynamika wydajno�ci 
pracy w innowacyjnych działach przemysłu przetwórczego.  

Wska�niki potwierdzaj�ce rozwój gospodarki opartej na wiedzy odnosz� si� 
do udziału w mi�dzynarodowym podziale pracy, m.in. zmiany struktury ekspor-
tu oraz udział inwestorów zagranicznych w eksporcie wyrobów innowacyjnych 
działów przemysłu przetwórczego.  

 
 

3.3. Wyniki analizy  
 

Innowacyjne działy przemysłu przetwórczego zostały zidentyfikowane na pod-
stawie wska�nika intensywno�ci innowacji B+R/PROD. Ze wzgl�du na zakres 
dost�pnych informacji7 bezpo�rednie porównanie wyników oblicze� dla Polski i 
12 krajów OECD mogło dotyczy� okresu 1996-1999.  

 
Wykres 1: Porównanie intensywno�ci innowacji w wybranych innowacyjnych dzia-

łach przemysłu przetwórczego w Polsce i 122 krajach OECD, wska�nik 
B+R/PROD �redni w okresie 1996-1999, %  
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	ródło: opracowanie własne na podstawie Classification of manufacturing industries based on 
technology, OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005; Rocznik Statystyczny 
Przemysłu, Główny Urz�d Starystyczny, Warszawa.  

 

                                                      
7 Dane o nakładach wewn�trznych na działalno�� badawcz� i rozwojow� w przemy�le 
publikowane w Polsce obejmuj� okres od 1996 roku, za� ostatnio opublikowane wyniki analiz dla 
12 krajów OECD obejmuj� okres do 1999 roku. Ponadto, informacje o działalno�ci badawczej i 
rozwojowej publikowane w Polsce dotycz� mniej szczegółowej klasyfikacji przemysłu 
przetwórczego w porównaniu z publikacjami OECD.  
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W�ród innowacyjnych działów przemysłu przetwórczego znalazło si� m.in. pi�� 
działów o jednakowym zakresie danych dla Polski i grupy porównywanych kra-
jów OECD, mianowicie: produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, maszyn i 
urz�dze�, sprz�tu i urz�dze� radiowo-telewizyjnych i telekomunikacyjnych, in-
strumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych oraz pojazdów mechanicz-
nych, przyczep i naczep. W okresie 1996-1999 �redni wska�nik intensywno�ci 
innowacji w ka�dym z wymienionych działów przemysłu dla 12 krajów OECD 
był znacznie (nawet kilkakrotnie) wy�szy ni� dla Polski (Wykres 1).  

Jednak pomimo istotnej ró�nicy intensywno�ci innowacji mo�liwe okazało 
si� zastosowanie wspólnego kryterium wyodr�bnienia innowacyjnych działów 
przemysłu przetwórczego, za które uznane zostały te działy, dla których wska�-
nik B+R/PROD przewy�szył �redni dla przemysłu przetwórczego ogółem.  

Zbiór innowacyjnych działów przemysłu przetwórczego wyodr�bniony na 
podstawie wska�nika B+R/PROD okazał si� jednakowy dla Polski w okresie 
1996-2004 i 12 krajów OECD w okresie 1991-1999. Wynik porównania zapre-
zentowano w formie rankingu dla podokresów – odpowiednio – 1996-1999 i 
2000-2004 oraz 1991-1995 i 1996-1999, co umo�liwiło stwierdzenie stabilno�ci 
tego rankingu w 12 krajach OECD w porównaniu ze znacznymi zmianami inten-
sywno�ci innowacji poszczególnych działów przemysłu i ich pozycji w rankingu 
w Polsce (Tabela 1 i 2).  

 
Tabela 1: Innowacyjne działy przemysłu przetwórczego w Polsce w latach 1996-

2004 

Uwagi:  
Przemysły wysokiej i �rednio-wysokiej techniki. Kolejno�� – na podstawie intensywno�ci innowa-
cji w okresie 2000-04. Intensywno�� innowacji mierzona relacj� nakładów wewn�trznych na dzia-
łalno�� badawcz� i rozwojow� do warto�ci produkcji sprzedanej (B+R/PROD), w %. 
	ródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Przemysłu GUS oraz danych Ta-
beli A.1.  

 

Innowacyjne działy  
przemysłu przetwórczego 

1996-
1999 

2000-
2004 

1996-
2004 

Produkcja pozostałego sprz�tu transportowego  5 1 3 
Produkcja sprz�tu i urz�dze� RTV i telekom.  3 2 4 
Produkcja maszyn i urz�dze�  2 3 1 
Produkcja wyrobów chemicznych  4 4 5 
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych, 
optycznych  

 
6 

 
5 

 
6 

Produkcja maszyn biurowych i komputerów  . 6 . 
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej  1 7 2 
Produkcja pojazdów mechanicznych, naczep  7 8 7 
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Dodatkowo obliczony został wska�nik intensywno�ci innowacji jako relacja na-
kładów wewn�trznych na działalno�� badawcz� i rozwojow� B+R/VA, a wyniki 
potwierdziły skład zbioru innowacyjnych działów przemysłu przetwórczego w 
Polsce (Tabela A.1 i A2) takiego, jak w 12 krajach OECD (Tabela A.3).8  

 
Tabela 2: Innowacyjne działy przemysłu przetwórczego w 12 krajach OECD w la-

tach 1991-1999  
Innowacyjne działy  

przemysłu przetwórczego 
1991-
1995 

1996-
1999 

1991-
1999 

Wysoka technika 
Produkcja statków powietrznych i kosmicznych 1 1 1 
Produkcja wyrobów farmaceutycznych 2 2 2 
Produkcja maszyn biurowych i komputerów  3 3 3 
Produkcja urz�dze� i sprz�tu RTV i telekom.  4 5 4 
Produkcja instrumentów medycznych, optycznych 5 4 5 
�rednio-wysoka technika 
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej 6 6 6 
Produkcja pojazdów mechanicznych, naczep  7 7 7 
Produkcja wyrobów chemicznych (bez farmaceut.)  8 8 8 
Produkcja pozostałych �rodków transportu (w tym ta-
boru kolejowego, tramwajowego, motocykli, rowerów) 

 
9 

 
9 

 
9 

Produkcja maszyn i urz�dze�  10 10 10 
Uwagi:  
Przemysły wysokiej i �rednio-wysokiej techniki. Kolejno�� – na podstawie intensywno�ci innowa-
cji w okresie 1991-99. Intensywno�� innowacji mierzona relacj� nakładów wewn�trznych na dzia-
łalno�� badawcz� i rozwojow� do warto�ci produkcji sprzedanej (B+R/PROD), w %. 
	ródło: opracowanie własne na podstawie Classification of manufacturing industries based on 
technology, OECD (2005) oraz danych Tabeli A. 4.  

 
Zgodnie z klasyfikacj� OECD, zbiór działów przemysłu przetwórczego okre�lo-
nych tu jako innowacyjne składa si� z dwóch podzbiorów, tj. działów wysokiej 
techniki oraz �rednio-wysokiej techniki. Ł�czne uj�cie tych działów było przy-
datne do skomentowania – zgodnie z przyj�tymi zało�eniami – wybranych 
wska�ników równoczesnych (zmiany struktury zatrudnienia i produkcji sprzeda-
nej oraz dynamika wydajno�ci pracy) oraz potwierdzaj�cych (zmiany struktury 

                                                      
8 Wyj�tkiem jest zaliczenie działu „produkcja maszyn i urz�dze�”, dla którego wska�niki 
intensywno�ci innowacji B+R/PROD oraz B+R/VA były ni�sze od �rednich dla przemysłu 
przetwórczego – do �rednio-wysokiej techniki. Nale�y zaznaczy�, i� w klasyfikacji OECD 
przyj�ta została skala wska�ników intensywno�ci innowacji dla poziomów techniki, np. dla 
wysokiej techniki B+R/VA > 6,0, dla �rednio-wysokiej techniki 5,9 > B+R/PROD > 1,0, dla 
�rednio-niskiej techniki 0,9 > B+R/VA. Na podstawie Annex 1.2. R&D intensity for aggregate of 
12 OECD countries, 1991-1999, OECD (2005). 
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eksportu oraz udziału inwestorów zagranicznych w eksporcie) rozwój gospodar-
ki opartej na wiedzy w Polsce.  

W drugiej połowie lat 90. i po roku 2000 w Polsce nast�powało zmniejsza-
nie si� wielko�ci zatrudnienia w innowacyjnych działach tego przemysłu, dla 
których wska�nik udziału w zatrudnieniu w przemy�le przetwórczym w 1995 r. 
wyniósł 29,7%, w 2000 r. – 27,2%, a w 2004 r. – 26,6%. W tych samych latach 
wska�nik udziału produkcji sprzedanej (w cenach bie��cych) innowacyjnych 
działów przemysłu przetwórczego w produkcji sprzedanej przemysłu prze-
twórczego zwi�kszały si� z – odpowiednio – 28,4% i 29,5% do 31,9% (tabela 3).  
 
Tabela 3: Udział innowacyjnych działów przemysłu przetwórczego w Polsce w prze-

ci�tnym zatrudnieniu i produkcji sprzedanej, 2004, % (przemysł przetwór-
czy = 100,0) 

Innowacyjne działy  
przemysłu przetwórczego 

Przeci�tne 
zatrudnienie 

Produkcja 
sprzedana 

Produkcja pozostałego sprz�tu transportowego  3,0 2,1 
Produkcja sprz�tu i urz�dze� RTV i telekomuni-
kacyjnego 

1,2 2,3 

Produkcja maszyn i urz�dze�  7,8 5,4 
Produkcja wyrobów chemicznych  4,5 7,1 
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyj-
nych, optycznych  

1,7 1,0 

Produkcja maszyny biurowych i komputerów  0,2 0,2 
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej  3,8 3,6 
Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i 
naczep  

4,4 10,2 

Razem  26,6 31,9 
	ródło: jak w tabeli 1.  

 
Wska�nik dynamiki wydajno�ci pracy – mierzonej warto�ci� produkcji sprzeda-
nej (w cenach stałych) na 1 zatrudnionego – dla innowacyjnych działów prze-
mysłu przetwórczego w Polsce z reguły przewy�szał �redni� dla przemysłu prze-
twórczego zarówno w okresie 1995-2004, jak te� 2000-2004. Wyj�tkami in mi-
nus okazała si� produkcja pozostałego sprz�tu transportowego (w Polsce – 
obejmuj�cego sprz�t transportu powietrznego, wodnego i szynowego), a tak�e 
produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych o optycznych, przy czym 
sytuacja ta wyst�piła w obydwu wymienionych okresach (tabela 4). 

Jako wska�niki potwierdzaj�ce rozwój gospodarki opartej na wiedzy posłu-
�yły zmiany struktury eksportu oraz udział inwestorów zagranicznych w ekspor-
cie wyrobów innowacyjnych działów przemysłu przetwórczego.  
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Tabela 4: Dynamika wydajno�ci pracy w innowacyjnych działach przemysłu prze-
twórczego w Polsce, mierzonej produkcj� sprzedan� na 1 zatrudnionego, 
1995-2004 i 2000-2004 (ceny stałe) 

1995-
2004 

2000-
2004 Innowacyjne działy przemysłu przetwórczego 

1995=100 2000=100 
Produkcja pozostałego sprz�tu transportowego  223,3 119,7 
Produkcja sprz�tu i urz�dze� RTV i telekomunikacyjnego 534,5 184,4 
Produkcja maszyn i urz�dze�  282,8 172,3 
Produkcja wyrobów chemicznych  226,8 151,4 
Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych, optycz-
nych  

220,3 123,9 

Produkcja maszyn biurowych i komputerów  390,4 158,7 
Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej  265,9 147,7 
Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep  495,0 179,2 
Przemysł przetwórczy  233,5 140,8 
	ródło: jak w tabeli 1.  

 
Udział wyrobów innowacyjnych działów przemysłu w eksporcie wyrobów 

przemysłu przetwórczego, tj. ł�cznie wyrobów wysokiej i �rednio-wysokiej 
techniki – z Polski zwi�kszył si� w okresie 1994-2003 z 26,4% do 42,3% (tabe-
la 5).  

 
Tabela 5: Eksport wyrobów przemysłowych Polski oraz krajów OECD ogółem, we-

dług poziomu techniki, 1994 i 2003, % (wyroby przemysłowe ogółem = 
100,0) 

Kraj 1994 2003 1994-2003 
Wysoka technika 
Polska 4,1 6,6 +2,5 
OECD 21,4 24,9 +3,5 
�rednio-wysoka technika 
Polska 22,3 35,7 +13,4 
OECD 41,3 41,7 +0,4 
�rednio-niska technika 
Polska 33,2 26,6 -6,6 
OECD 15,7 15,1 -0,6 
Niska technika 
Polska 40,4 31,1 -9,3 
OECD 21,5 18,2 -3,3 

	ródło: zestawiono na podstawie OECD (2005), Table F.8.  
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Zmiany udziału wyrobów wysokiej i �rednio -wysokiej techniki w eksporcie wy-
robów przemysłu przetwórczego wyst�piły tak�e w innych krajach OECD, tak�e 
w 12 krajach odniesienia. Pod wzgl�dem skali tego przyrostu Polska znalazła si� 
na drugim miejscu – za Irlandi�, a dwucyfrowy przyrost omawianego udziału 
osi�gn�ły jeszcze tylko Finlandia i Dania (Tabela A.4).  

Jednak ocena wspomnianej zmiany nie mo�e by� jednoznaczna, poniewa� na 
przyrost ten zło�yło si� w szczególno�ci zwi�kszenie – o ponad ¾ – udziału eks-
portu pojazdów mechanicznych i ich cz��ci oraz przyczep i naczep. Ponadto, 
dominuj�cy udział w eksporcie tej grupy wyrobów z Polski – rz�du 90% �rednio 
w okresie 2000-2004 – miały spółki z kapitałem zagranicznym (Tabela 6).  

W tym kontek�cie warto wskaza� na pojawianie si� i rozpowszechnianie in-
nowacji ma podstawowe znaczenie dla poprawy produktywno�ci zasobów w 
przedsi�biorstwach, wzrostu gospodarczego krajów, a w konsekwencji – dla po-
prawy konkurencyjno�ci przedsi�biorstw i społecze�stw.  

 
Tabela 6: Spółki z udziałem kapitałem zagranicznym w polskim eksporcie i impor-

cie wyrobów innowacyjnych działów przemysłu przetwórczego, 2000-
2004, % (eksport ogółem = 100,0, import ogółem = 100,0)  

Eksport Import Kod 
PCN 

Wyroby innowacyjnych działów 
przemysłu przetwórczego % 

VI Produkty przemysłu chemicznego  34,5 66,6 
XVI Maszyny i urz�dzenia, sprz�t elektryczny, elektro-

techniczny 
75,6 69,7 

XVII Sprz�t transportowy 64,8 60,7 
87 w tym - pojazdy samochodowe oraz ich cz��ci 89,9 70,7 
XVIII Przyrz�dy i aparaty optyczne, pomiarowe, kontrolne  61,1 49,5 
	ródło: opracowanie własne na podstawie IKiCHZ (2004). 

 
Termin „delokalizacja” (pocz�tkowo, od połowy lat 90., oznaczaj�cy podział 
procesu produkcji na cz��ci składowe wykonywane w ró�nych miejscach) jest 
obecnie definiowany przez Komisj� Europejsk� jako proces przenoszenia ak-
tywno�ci gospodarczej za granic�, co odzwierciedla zmiany w funkcjonowaniu 
przedsi�biorstw wynikaj�ce z ich adaptacji do coraz bardziej konkurencyjnego 
�rodowiska ich funkcjonowania oraz szybszych zmian technologicznych (Euro-
pean Commission, 2005). 

Sposoby mierzenia procesów delokalizacji opieraj� si� głównie na statysty-
kach handlu mi�dzynarodowego oraz przepływów bezpo�rednich inwestycji za-
granicznych. W obydwu wypadkach statystyki te mog� dotyczy� zarówno sekto-
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rów produkcyjnych, jak i usługowych (Radło, 2006).9 Problemy te znajduj� si� 
w kr�gu zainteresowa� m.in. grupy badawczej OECD NESTI (National Experts 
on Science and Technology Indicators) oraz ekspertów opracowuj�cych Euro-
pean Innovation Scoreboards, za� kontynuacja prezentowanych bada� obejmie 
pomiar intensywno�ci innowacji usług, współzale�no�ci rozwoju sektorów 
przemysłowego i usługowego oraz wielokryterialne oceny dziedzin gospodarki.  

 
 

3.4. Zako�czenie 
 

Zidentyfikowane zostały działy przemysłu przetwórczego okre�lone dla potrzeb 
przeprowadzonej analizy jako innowacyjne, czyli takie, dla których wska�nik 
intensywno�ci innowacji był wy�szy od �redniego dla przemysłu przetwórczego. 
Zbiór takich działów dla Polski w okresie 1996-2004 i 12 krajów OECD w okre-
sie 1991-1999 był niemal identyczny (je�li pomin�� ró�nice w dezagregacji da-
nych), natomiast znacz�ce były ró�nice skali intensywno�ci innowacji – na ko-
rzy�� 12 krajów OECD: USA, Kanady, Japonii, Danii, Finlandii, Francji, Nie-
miec, Irlandii, Włoch, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Zbiór innowacyj-
nych działów przemysłu przetwórczego obejmował produkcj�:  
 
� pozostałego sprz�tu transportowego (w Polsce – sprz�tu do transportu po-

wietrznego, wodnego i szynowego), 
� sprz�tu i urz�dze� RTV i telekomunikacji,  
� maszyn i urz�dze�,  
� wyrobów chemicznych (w tym – w Polsce – wyrobów farmaceutycznych),  
� instrumentów medycznych, precyzyjnych, optycznych,  
� maszyn biurowych i komputerów,  
� maszyn i aparatury elektrycznej,  
� pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep.  
 
Wykorzystanie wska�ników wyprzedzaj�cych, równoczesnych i potwierdzaj�-
cych rozwój gospodarki opartej na wiedzy jest celowe przy traktowaniu ich 
zmian jedynie jako wst�pnej informacji do kolejnych bada� nad modelowaniem 
rozwoju GOW w uj�ciu czynnikowym.  

Dla krajach uzale�nionych od kapitału zagranicznego istotna jest dokładna 
orientacja nie tylko w ogólnej strukturze bezpo�rednich inwestycji zagranicz-
nych, ale identyfikacja ich udziału i znaczenia w działalno�ci innowacyjnej, w 
tym – badawczej i rozwojowej.  

                                                      
9 Cz�sto stosowana jest równie� metoda analizy przypadków, cho� ze wzgl�du na jej 
wycinkowo�� nie wydaje si� ona najlepsza do analizy bilansu kosztów i korzy�ci wynikaj�cych z 
delokalizacji dla danej gospodarki.  
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Silna bran�owa koncentracja produkcji i eksportu w nawet w działach wysokiej 
czy �rednio-wysokiej techniki (jak w produkcji pojazdów mechanicznych i ich 
cz��ci w Polsce) mo�e bowiem oznacza� szanse utrzymywania dynamiki eks-
portu wyrobów przemysłowych i usług, je�li procesy delokalizacji b�d� równo-
wa�one polityk� kierowania nowych inwestycji do działów produkcji i usług, w 
których �wiadomie kształtowane b�d� strategie przewag konkurencyjnych, z 
wykorzystaniem metod technologicznego foresight. W tym celu konieczne jest 
korzystanie z Regionalnych Strategii Innowacji oraz kreowanie narodowego sys-
temu innowacji.  
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