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PRZEDSIĘBIORSTW POLSKIEGO SEKTORA 
TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH 
NA TLE EUROPEJSKICH LIDERÓW

Jakub Swacha

Wprowadzenie

W gospodarce opartej na wiedzy kluczowego zna-
czenia nabiera sektor technologii informacyjnych 

(zapisywany zwykle skrótem IT z ang. Information Tech-
nology), który dostarcza narzędzi i usług pozwalających 
na efektywne przetwarzanie i  przekazywanie informacji 
przedsiębiorstwom z  wszystkich pozostałych sektorów 
gospodarki. Sektor IT nie tylko wspomaga rozwój in-
nych sektorów, ale sam w  sobie ma niebagatelny udział 
w rozwoju – zwróciła na to uwagę np. Komisja Europej-
ska, wprowadzając Agendę Cyfrową dla Europy w  2010 
roku, wskazując na to, że choć sektor ten stanowił wtedy 
jedynie 4,8  procenta europejskiej gospodarki, to gene-
rował 25 procent nakładów przedsiębiorstw na badania 
i rozwój, i odpowiadał za 50 procent wzrostu produktyw-
ności (Expert Group …, 2014). W świetle przytoczonych 
danych wyraźnie widoczne staje się znaczenie, jakie dla 
rozwoju gospodarek poszczególnych krajów ma kondycja 
ich sektora IT.

Z  wielu publikacji prasowych ostatnich miesięcy i  lat 
wyłania się bardzo pozytywny obraz polskiego sektora 
technologii informacyjnych (zob. np. Bankier.pl, 2015), 
zdający się świadczyć, że wydobył się on ze spowodowa-
nego globalnym kryzysem finansowym dołka, w którym 
znalazł się w roku 2009 (PMR, 2010). Dodać należy, że nie 
są to li tylko stwierdzenia gołosłowne, wiele z nich popar-
to różnymi danymi. Interpretacja danych zależy jednak 
od kontekstu, do którego się je odnosi, a lokalne sukcesy 
w perspektywie globalnej mogą okazać się porażkami. Po-
wstaje zatem pytanie, jak ów „niezwykle prężnie rozwija-
jący się” sektor wypada na tle innych państw europejskich, 
w szczególności przodujących na tym polu.

Głównym celem niniejszego artykułu jest określenie 
przeciętnego poziomu innowacyjności i konkurencyjności 
ogółu przedsiębiorstw zaliczanych do polskiego sektora IT 
i odniesienie go do europejskich liderów w tych aspektach. 
Sposób osiągnięcia wyznaczonego celu, w  szczególności 
wykorzystane metody badawcze i źródła danych, opisano 
w części czwartej niniejszego artykułu, natomiast uzyska-
ne rezultaty zaprezentowano w części piątej. Wcześniej, dla 
zachowania przejrzystości terminologii, doprecyzowano 
podstawowe pojęcia (część druga artykułu) oraz dokona-
no przeglądu opracowań, których tematyka nawiązuje do 
lub jest komplementarna wobec podjętych w tym artykule 
zagadnień (część trzecia). 

Podstawowe pojęcia

C hoć termin „technologie informacyjne” wszedł już 
od pewnego czasu do powszechnego użytku, w  lite-

raturze, tak ogólnej, jak i specjalistycznej, można spotkać 
się z różnymi jego interpretacjami. Przejrzystej wykładni 
znaczenia terminu technologie informacyjne dostarcza 
Główny Urząd Statystyczny, który określa tym mianem 

„technologie związane ze zbieraniem, przechowywaniem, 
przetwarzaniem, przesyłaniem i prezentacją informacji (tj. 
tekstów, obrazów i dźwięku)”, zaznaczając, że „obejmują 
one w  szczególności technologie komputerowe (sprzęt 
i oprogramowanie) i komunikacyjne” (GUS, 2015).

Z  uwagi na to, że nie wszyscy autorzy zaliczają wspo-
mniane wyżej technologie komunikacyjne do technologii 
informacyjnych, w  wielu publikacjach spotkać się można 
z  terminem „technologie informacyjno-komunikacyjne” 
(zapisywanym skrótem ICT, z  ang. Information and Com-
munication Technologies), który rozwiewa wszelkie wątpli-
wości, jednoznacznie obejmując swoim zakresem technolo-
gie komunikacyjne i sieciowe (GUS, 2014, s. 15). Przyjmując 
jednak za GUS szerszą definicję technologii informacyjnych, 
oba te terminy (IT i ICT) należy traktować jako synonimy.

Za kryterium przynależności przedsiębiorstwa do sekto-
ra technologii informacyjno-komunikacyjnych przyjęło się 
uważać charakter dostarczanego produktu (Working Par-
ty …, 2008), rozumianego jako wyrób lub usługa. W związ-
ku z  powyższym, i  zgodnie z  wytycznymi OECD (2009, 
s. 31), do sektora ICT zalicza się przedsiębiorstwa, które:
a) wytwarzają wyroby informacyjno-komunikacyjne, to 

jest mające służyć przetwarzaniu lub przekazywaniu 
informacji, w tym ich przesyłaniu i wyświetlaniu, lub 
wykorzystywać przetwarzanie elektroniczne do wy-
krywania, pomiaru i/lub rejestracji zjawisk fizycznych 
albo do sterowania procesami fizycznymi;

b) wykonują usługi informacyjno-komunikacyjne, to jest 
polegające na przetwarzaniu lub przekazywaniu infor-
macji za pośrednictwem środków elektronicznych.

Sektor usług informacyjno-komunikacyjnych należy 
zatem traktować jako część sektora technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych, której wyróżnikiem jest świad-
czenie usług, a nie produkcja wyrobów. W nomenklaturze 
OECD (2010, s.  85) sektor usług informacyjno-komu-
nikacyjnych obejmuje sektor usług informatycznych 
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(computer and information services) i  sektor usług ko-
munikacyjnych (communication services). Aby zachować 
zgodność z  przyjętą szerszą definicją technologii infor-
macyjnych, również termin usługi informatyczne należy 
rozumieć w  szerszym znaczeniu, obejmującym usługi 
komunikacyjne, a  tym samym traktować jako synonim 
usług informacyjno-komunikacyjnych. 

W  związku z  powyższym występujące dalej określe-
nie „sektor IT” należy traktować równoznacznie z okre-
śleniem „sektor ICT” i obejmować będzie ono zarówno 
przedsiębiorstwa produkcyjne, jak i usługowe.

 Na użytek niniejszych badań przyjęto definicję 
konkurencyjności autorstwa M. Goryni (2002, s.  48), 
według której oznacza ona „umiejętność konkurowania, 
a  więc działanie i  przetrwanie w  konkurencyjnym oto-
czeniu”. Natomiast wygodnej definicji innowacyjności 
dostarcza A. Pomykalski (2001, s. 13–14), który określa 
ją jako „zdolność organizacji do stałego poszukiwania, 
wdrażania i upowszechniania innowacji”. Odnosząc oba 
te pojęcia do sektora IT, przez konkurencyjność sektora 
rozumieć będziemy przeciętną konkurencyjność nale-
żących do niego przedsiębiorstw, zaś przez innowacyj-
ność sektora – przeciętną innowacyjność należących do 
niego przedsiębiorstw.

Przegląd literatury

C hoć podjęta w niniejszym artykule próba ukazania 
dystansu polskiego sektora IT do europejskich lide-

rów pod względem innowacyjności i konkurencyjności 
stanowi według najlepszej wiedzy autora opracowanie 
pionierskie, dostępnych jest szereg publikacji, które po-
dejmują analogiczną problematykę, przyjmując jednak 
odmienny zakres badań i/lub perspektywę badawczą. 
Pozycje, które pozwolą Czytelnikowi poszerzyć i  po-
głębić wiedzę na tematy tu poruszone, omówiono w tej 
właśnie części.

Z  pewnością za bliską merytorycznie tematyce ni-
niejszego artykułu uznać należy serię czterech raportów 

„Benchmarking IT industry competitiveness” opraco-
wanych przez Economist Intelligence Unit (2011) na 
zlecenie Business Software Alliance w latach 2007–2011. 
Mimo ujętego w  tytule serii sformułowania „konkuren-
cyjność branży IT”, celem była raczej ocena i  porów-
nanie ponad 60 krajów świata, w  tym Polski i  szeregu 
krajów europejskich, pod względem warunków rozwoju 
inwestycji w  sektorze IT (wśród uwzględnianych tam 
wskaźników są np. stosunek władz do inwestorów zagra-
nicznych czy otwartość kulturowa na obce wpływy), co 
oznacza, że tylko część uwzględnionych w nich wskaźni-
ków cząstkowych można uznać za faktycznie odnoszące 
się do konkurencyjności sektora IT. Oczywistym man-
kamentem raportów EIU jest brak aktualizacji danych 
po roku 2011. Od strony metodologicznej zaś jako wadę 
wskazać należy obliczanie wskaźnika zagregowanego 
w oparciu zarówno o dane obiektywne (dane statystycz-
ne publikowane m.in. przez UNESCO, OECD i Eurostat 
oraz wyniki analiz rynkowych pochodzące z  szeregu 
uznanych firm działających w tym obszarze, jak np. IDC 

czy Pyramid Research), jak i  subiektywne (ocena jako-
ściowa przeprowadzona przez ekspertów EIU).

Organizacja World Economic Forum (WEF) odpowia-
da za wydawane corocznie dwa raporty, które zawierają 
informacje interesujące w  kontekście tematyki niniejsze-
go artykułu. Są to „Global Information Technology Re-
port” (Dutta i in., 2015) i „Global Competitiveness Report” 
(Schwab, 2015). Oba raporty wykorzystują liczne źródła 
danych: statystyki publikowane przez różne agendy ONZ, 
inne organizacje międzynarodowe (m.in. Międzynarodo-
wy Związek Telekomunikacyjny i Bank Światowy), insty-
tucje ratingowe oraz amerykańską agencję wywiadowczą 
CIA, a  także wyniki badań opinii przeprowadzonych 
wśród odpowiednio 13 i 14 tys. osób pełniących funkcje 
kierownicze w badanych krajach.

Pierwszy z  raportów WEF podzielony jest na dwie 
części, z  których pierwsza zawiera ogólne omówienie 
wyników pomiaru wskaźnika Networked Readiness 
Index (NRI, który z języka angielskiego można przetłu-
maczyć jako „indeks gotowości sieciowej”) oraz dziesięć 
rozdziałów poświęconych różnym aktualnym aspektom 
wykorzystania technologii informacyjnych dla rozwoju 
gospodarczego i  społecznego, natomiast część druga 
zawiera dane szczegółowe (dotyczące poszczególnych 
komponentów wskaźnika NRI), podane najpierw w for-
mie profili 143 krajów świata ujętych w badaniu, a na-
stępnie tabelarycznych zestawień liczbowych. Wskaźnik 
NRI agreguje 53 wskaźniki cząstkowe w  dziesięciu ka-
tegoriach: otoczenie polityczno-prawne, środowisko dla 
prowadzenia działalności gospodarczej i  innowacyjnej, 
infrastruktura IT, przystępność cenowa IT, umiejętno-
ści IT, wykorzystanie IT przez osoby prywatne, wyko-
rzystanie IT przez przedsiębiorstwa, wykorzystanie IT 
przez władze, wpływ IT na gospodarkę oraz wpływ IT 
na społeczeństwo. 

Również z  dwóch analogicznych części składa się 
drugi ze wspomnianych raportów WEF. Pierwsza z nich 
zawiera ogólne omówienie wyników pomiaru wskaź-
nika Global Competitiveness Index (GCI, „globalny 
indeks konkurencyjności”), druga zaś zawiera dane 
szczegółowe (dotyczące poszczególnych komponentów 
wskaźnika NRI), podane najpierw w formie profili 140 
krajów ujętych w  tym badaniu, a  następnie tabelarycz-
nych zestawień liczbowych. Wskaźnik GCI agreguje 114 
wskaźników cząstkowych w  dwunastu kategoriach: in-
stytucje, infrastruktura, otoczenie makroekonomiczne, 
ochrona zdrowia i edukacja na szczeblu podstawowym, 
edukacja wyższych szczebli i  szkolenia specjalistyczne, 
efektywność rynku towarowego, efektywność rynku 
pracy, poziom rozwoju rynku finansowego, poziom 
gotowości technologicznej, wielkość rynku, stopień wy-
rafinowania biznesu oraz innowacje. 

Komisja Europejska wydaje coroczny raport „In-
novation Union Scoreboard” (European Commission, 
2015b), zawierający ranking krajów Unii Europej-
skiej pod względem innowacyjności, klasyfikujący je 
w  cztery posnerowskie kategorie: liderów innowacji, 
naśladowców innowacji, umiarkowanych innowato-
rów i  skromnych innowatorów. Ranking ustalany jest 
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w oparciu o wartość zagregowanego wskaźnika Summa-
ry Innovation Index, uwzględniającego 25 wskaźników 
cząstkowych podzielonych na trzy grupy: warunków 
sprzyjających prowadzeniu działalności innowacyjnej, 
samej działalności innowacyjnej i jej rezultatów. Raport 
przygotowano w oparciu o dane Eurostatu i  innych or-
ganizacji międzynarodowych, w  szczególności OECD 
i ONZ.

Do 2010 roku Komisja Europejska wydawała także 
raport „Europe’s Digital Competitiveness Report” (Pu-
blications …, 2010), obejmujący takie obszary, jak rola 
technologii informacyjnych w  gospodarce, łączność 
szerokopasmowa, wykorzystanie Internetu i eCommer-
ce, podział cyfrowy, wdrożenie ICT w  administracji 
i gospodarce, a także wpływ technologii informacyjnych 
oraz sektora ICT na gospodarkę, i  oparty głównie na 
danych Eurostat i  OECD. Później zastąpiły go raporty 

„Digital Agenda Scoreboard” (European Commission, 
2013) oceniające stopień osiągnięcia 13 wskaźników 
określonych w Agendzie Cyfrowej dla Europy, dotyczą-
cych dostępności i wykorzystania Internetu, obecnie zaś 
publikowane są  jedynie raporty wycinkowe, dotyczące 
wybranych aspektów gospodarki cyfrowej (European 
Commission, 2015a), w  tym szczególnie interesujący 
dla podjętych tu rozważań raport na temat sektora IT 
w Unii Europejskiej i wyników jego działalności badaw-
czo-rozwojowej (European Commission, 2014).

Spośród wielu raportów wydawanych regularnie 
przez Organizację Współpracy Gospodarczej i  Roz-
woju (OECD) w  kontekście podjętej tu problematyki 
najbardziej interesujące są  „Digital Economy Outlook” 
(OECD, 2015a) (do 2010 r. wydawana była zbliżona 
tematycznie seria „Information Technology Outlook” 
(OECD, 2010)), „Science, Technology and Industry 
Outlook” (OECD, 2014) i  „Communications Outlook”  

(OECD, 2013). Każdy z  tych raportów opiera się na 
kilkudziesięciu źródłach danych, w  szczególności da-
nych statystycznych przekazywanych przez państwa 
członkowskie OECD, Eurostat oraz agendy ONZ i inne 
organizacje międzynarodowe (np. Międzynarodowy 
Związek Telekomunikacyjny, Światowy Fundusz Walu-
towy czy Międzynarodowa Agencja Energetyczna), jak 
również prywatne instytucje badawcze (np. Elsevier 
i Bureau van Dijk). Należy podkreślić, że w odróżnieniu 
od omówionych wcześniej raportów EIU, WEF i „Inno-
vation Union Scoreboard” Komisji Europejskiej, OECD 
w wymienionych publikacjach nie prezentuje rankingu 
krajów opartego na wskaźniku zagregowanym, a jedynie 
przedstawia i omawia wskaźniki cząstkowe, odnoszące 
się do poszczególnych badanych aspektów.

Pierwsze z  wymienionych wyżej opracowań podzie-
lono na sześć rozdziałów, odnoszących się kolejno do: 
ogólnego stanu gospodarki cyfrowej, podstaw funkcjo-
nowania gospodarki cyfrowej (w tym sektora IT), rozwo-
ju gospodarki cyfrowej, wiodących trendów i  wprowa-
dzanych regulacji w zakresie gospodarki cyfrowej oraz 
problemów związanych z  Internetem Rzeczy. Z  kolei 

„Science, Technology and Industry Outlook” składa się 
z dziewięciu rozdziałów zorganizowanych w trzy części, 

omawiające kolejno: ogólny poziom innowacji, główne 
trendy w  zakresie wprowadzanych regulacji ich doty-
czących oraz ocenę osiągnięć 46 krajów świata (w tym 
państw członkowskich OECD) w  sferze nauki, techno-
logii i przemysłu. Wreszcie „Communications Outlook” 
zawiera osiem rozdziałów, poświęconych odpowiednio 
głównym trendom w  branży telekomunikacyjnej, naj-
nowszym regulacjom dotyczącym tej branży, wielkości 
rynku telekomunikacyjnego, rozwojowi poszczególnych 
rodzajów sieci telekomunikacyjnych, infrastrukturze 
Internetu, treściom audiowizualnym, polityce cenowej 
dotyczącej usług telekomunikacyjnych oraz wydatkom 
gospodarstw domowych na usługi telekomunikacyjne.

W Polsce coroczne raporty „Społeczeństwo informa-
cyjne w  Polsce” publikuje Główny Urząd Statystyczny 
(GUS, 2014). Zawiera ono trzy główne części: „Sektor 
i  produkty ICT”, „Wykorzystanie ICT w  przedsiębior-
stwach” oraz „Wykorzystanie ICT w  gospodarstwach 
domowych”. Prezentowane są w nich dane statystyczne 
uzyskane w  badaniach samego GUS, jak też  Eurostat 
(w  celu odniesienia wartości wskaźników odnotowa-
nych w Polsce do poziomu innych państw europejskich).

Zbliżonej tematyce poświęcony jest wydawany rów-
nież corocznie, lecz przez Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji (2014), raport „Społeczeństwo informacyj-
ne w liczbach”. Składa się on z pięciu części: „Człowiek”, 

„Gospodarka”, „Państwo”, „Stan rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego w  województwach” oraz „Wybrane 
działania wspierające rozwój społeczeństwa informacyj-
nego w  obszarach Człowiek • Gospodarka • Państwo”. 
Pierwsze trzy z  nich dotyczą osiągnięcia celów „Stra-
tegii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w  Polsce 
do 2013 r.”, przyporządkowanych do wymienionych 
obszarów, czwarty prezentuje wskaźniki na poziomie 
poszczególnych województw, piąty zaś –  programy 
rządowe mające wspierać rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego w  Polsce. Raport prezentuje dane pocho-
dzące z  różnych źródeł, w  tym dane statystyczne GUS, 
Eurostat, OECD i różnych agend ONZ, wskaźniki WEF, 
jak też inne wyniki badań prowadzonych lub zlecanych 
przez instytucje krajowe (np. Instytut Badań Edukacyj-
nych i  samo Ministerstwo Administracji i  Cyfryzacji) 
i  zagraniczne (np. European Schoolnet i  Uniwersytet 
w Liege). Co zasługuje na odnotowanie, jest to jedyna 
z  omawianych publikacji, w  której określono dystans 
Polski do europejskich liderów, choć dokonano tego 
jedynie dla 10 wskaźników cząstkowych dotyczących 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego (Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji, 2014, s. 12–13).

Zaprezentowana powyżej lista publikacji nie jest 
z pewnością wyczerpująca – a uzyskanie takowej byłoby 
trudno ze względu na wielość publikacji, które odnoszą 
się do rozmaitych wąskich zagadnień mieszczących się 
w inkryminowanym obszarze: wśród polskich publikacji 
chodzi np. o raporty firm ABSL (2015) czy Kapsch Bu-
sinessCom (2014) –  starano się jednak uwzględnić pu-
blikacje kluczowe, wydawane regularnie przez uznane 
instytucje krajowe i  międzynarodowe i  prezentujące 
szeroki zestaw wskaźników.
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Wykorzystane metody 
badawcze i źródła danych

A by osiągnąć zamierzony cel badań, zdecydowano się 
posłużyć metodą benchmarkingu, rozumianą tu jako 

metoda prowadzenia badań porównawczych, obejmująca 
identyfikowanie najlepszych wzorców, wskazywanie li-
derów, ocenę i  wnioski (por. Sapa, 2005). Trafność tego 
wyboru potwierdza istniejąca literatura, która dostarcza 
przykładów skutecznego wykorzystania metody bench-
markingu w sposób i w obszarze nieodległym od tematu 
niniejszego opracowania (Hamilton, 2006; Iking, 2009).

Przyjmując za przedmiot badań polski sektor techno-
logii informacyjnych, obejmujący sektor usług teleinfor-
matycznych, jako bazę odniesienia przyjęto analogiczne 
sektory w  innych krajach europejskich, w  szczególności 
mając na uwadze konieczność uwzględnienia krajów, któ-
rych sektory IT uważane są za wiodące w Europie.

Pierwszy etap badań miał charakter literaturowy, jego 
celem było zidentyfikowanie istniejących źródeł informa-
cji i wyników dotychczasowych badań, które w znacznym 
stopniu dotyczyłyby zakresu problemowego niniejszego 
artykułu. Jego plonem było zgromadzenie kilkudziesięciu 
opracowań, z  których najważniejsze omówiono w  po-
przedniej części artykułu.

Następnie, spośród dużej liczby wskaźników cząstko-
wych uwzględnianych w  literaturze dokonano wyboru 
tych, które w  bezpośredni sposób dotyczą innowacyjno-
ści i/lub konkurencyjności sektora IT. Pomijano zatem 
wskaźniki (takie jak np.: jakość systemu edukacyjnego, 
stan budżetu państwa czy inflacja), które pośrednio 
wpływają na powodzenie przedsiębiorstw sektora IT, nie 
są  z  nim jednak ściśle związane. W  wyborze tym kiero-
wano się także dostępnością miar obiektywnych i  opisu-
jących je danych statystycznych, unikając wskaźników, 
które mogą być oparte tylko na miarach subiektywnych 
(jak np.: ochrona praw intelektualnych czy ochrona inwe-
storów mniejszościowych).

W  trosce o  to, by zanadto nie komplikować badań, 
a  także mając na uwadze, że każdy kolejny wskaźnik 
zwiększa ryzyko napotkania problemów ze skompletowa-
niem danych źródłowych, zdecydowano się na uwzględ-
nienie w  badaniach jedynie ośmiu kluczowych wskaź-
ników, odnoszących się do czterech aspektów i  dwóch 
obszarów (tab. 1). Uznano za wystarczające przypisanie 
każdemu wskaźnikowi tylko jednej miary: wykorzystanie 
kilku skorelowanych ze sobą miar dla jednego wskaźnika 
byłoby nadmiarowe.

Osiągnięcie wyznaczonego celu badawczego wymagało 
zgromadzenia danych dotyczących sektorów technologii 
informacyjnych w  Polsce i  innych krajach europejskich 
(jako punktu odniesienia). Szczęśliwie ten obszar proble-
mowy jest przedmiotem zainteresowania szeregu instytu-
cji badawczych (patrz poprzednia część artykułu), dzięki 
czemu dostępny jest bogaty zasób danych źródłowych. 
Zdecydowano się skorzystać z dwóch ogólnodostępnych 
baz danych statystycznych: OECD.Stat (OECD, 2015b) 
i Eurostat Database (Eurostat, 2015). W tabeli 2 wskazano 
źródła danych dla poszczególnych wykorzystanych miar.

Obliczenie wskaźników zagregowanych, konieczne 
dla osiągnięcia postawionego celu badawczego, nie jest 
możliwe bez dostępności wszystkich miar wskaźników 
cząstkowych. Dostępne źródła danych są  niestety miej-
scami niekompletne: brak jest wartości dla wszystkich 
lat dla wszystkich państw europejskich. Przestrzeganie 
restrykcyjnego wymogu kompletności danych oznacza-
łoby konieczność zredukowania liczby ujętych w  bada-
niu państw lub uwzględnianych wskaźników. Jednak, jak 
ujął to R.S. Kaplan (1986, s. 92), „lepiej w przybliżeniu 
mieć rację niż z  dużą precyzją się mylić”. Starano się 
zatem oszacować brakujące dane, posługując się prostą 
techniką imputacji danych polegającą na kopiowaniu na 
lata kolejne ostatniej dostępnej wartości. Rozwiązanie 
takie jest stosowane w  praktyce badawczej (European 
Commission, 2015, s.  79), a  w  tym konkretnym przy-
padku było dopuszczalne, ponieważ w  przypadku żad-
nego z krajów, którego dotyczyła imputacja danych nie 
wystąpiły przełomowe zdarzenia, które wskazywałyby 
na możliwość gwałtownej i radykalnej zmiany wartości 
poszczególnych miar. 

Tab. 1. Wskaźniki cząstkowe oceny sektora IT

Wskaźnik Miara (jednostka)

Obszar: Innowacyjność

Aspekt: Badania i rozwój

Wyniki działalności B&R Zgłoszone do EUP patenty 
z obszaru IT (szt.)

Nakłady na działalność B&R Nakłady na badania i rozwój 
sektora IT (% PKB)

Aspekt: Popyt wewnętrzny na 
innowacyjne rozwiązania IT

Zapotrzebowanie 
przedsiębiorstw na 
innowacyjne usługi IT

Przedsiębiorstwa korzystające 
z usług w chmurze (% ogółu 
przedsiębiorstw)

Zapotrzebowanie 
gospodarstw domowych na 
innowacyjne usługi IT

Pokrycie dostępem 
szerokopasmowym 
do Internetu (% ogółu 
gospodarstw domowych)

Obszar: Konkurencyjność

Aspekt: Siła sektora

Pozycja na rynkach 
zagranicznych

Wartość eksportu towarów 
i usług IT (mld USD)

Kapitał ludzki

Zatrudnieni posiadający 
umiejętności IT na 
poziomie specjalisty 
(% ogółu zatrudnionych)

Aspekt: Znaczenie sektora

Znaczenie ekonomiczne Udział sektora IT w produkcie 
krajowym brutto (%)

Znaczenie społeczne Udział sektora IT 
w zatrudnieniu ogółem (%)

Źródło: opracowanie własne
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Mimo to, ze względu na istotne braki danych, uniemoż-
liwiające uzyskanie wskaźników zagregowanych, nie było 
można ująć w badaniach wszystkich państw, które wystę-
powały w  poszczególnych zbiorach danych źródłowych, 
m.in. Luksemburga i Rumunii (dostępne jedynie po 75% 
wartości uwzględnianych miar), Bułgarii, Islandii i Litwy 
(63%), Chorwacji, Cypru, Łotwy, Szwajcarii i Turcji (50%), 
Malty (38%) oraz Macedonii i Rosji (25%).

Warto nadmienić, że wśród 21 państw zakwalifiko-
wanych do badań są wszystkie największe państwa Unii 
Europejskiej; natomiast wśród państw niezakwalifikowa-
nych do badań z powodu niewystarczającej dostępności 
danych nie było ani jednego, które zajęłoby pozycję li-
dera w przypadku któregokolwiek ze wskaźników cząst-
kowych, dla którego były dostępne dane dotyczące tych 
krajów.

Mając ustalony zestaw wskaźników oraz listę krajów do 
ujęcia w  badaniach, przystąpiono najpierw do ustalenia 
wartości poszczególnych miar wskaźników cząstkowych, 
a  następnie do obliczenia wartości wskaźników zagrego-
wanych. Przyjęto, że wszystkie wskaźniki cząstkowe są tak 
samo ważne, dlatego nie zastosowano wag, natomiast 
przed agregacją ośmiu wskaźników cząstkowych dokona-
no normalizacji ich wartości według wzoru:

  (1)

gdzie: xmax –  najwyższa odnotowana wartość danego 
wskaźnika (u  lidera danego kryterium), xi –  wartość 
wskaźnika odnotowana dla państwa i. 

Agregacji wskaźników dokonano krokowo, wykorzy-
stując średnią arytmetyczną. Cztery wskaźniki zagregowa-
ne na poziomie aspektów otrzymano poprzez obliczenie  

Tab. 2. Wykorzystane źródła danych

Miara Źródło danych Rok zbierania 
danych* Oryginalna nazwa źródła/zmiennej

Zgłoszone do EUP patenty z obszaru IT (szt.) Eurostat 2012 ICT patent applications to the EPO

Nakłady na badania i rozwój sektora IT (% PKB) OECD 2012 BERD intensity (ICT manufacturing 
+ ICT services)

Przedsiębiorstwa korzystające z usług 
w chmurze (% ogółu przedsiębiorstw) OECD 2014 Enterprises using cloud computing services

Pokrycie dostępem szerokopasmowym do 
Internetu (% ogółu gospodarstw domowych) Eurostat 2013 NGA fixed broadband coverage

Wartość eksportu towarów i usług IT (mld USD) OECD 2013 (usługi) / 
2012 (towary) Exporters of ICT services + ICT goods exports

Zatrudnieni posiadający umiejętności IT na 
poziomie specjalisty (% ogółu zatrudnionych) Eurostat 2012 Percentage of persons employed 

with ICT specialist skills

Udział sektora IT w produkcie 
krajowym brutto (%) Eurostat 2013 Percentage of the ICT sector on GDP

Udział sektora IT w zatrudnieniu ogółem (%) Eurostat 2013 Percentage of the ICT personnel 
on total employment

* W przypadku braku danych z wskazanego roku dla danego kraju wykorzystano najbardziej aktualne dostępne dane 
Źródło: opracowanie własne

Rys. 1. Ocena ogólna innowacyjności i konkurencyjności sektora IT
Źródło: opracowanie własne
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średniej z  wartości pary wskaźników cząstkowych 
przypisanych do danego aspektu. Dwa wskaźniki za-
gregowane na poziomie obszarów otrzymano poprzez 
obliczenie średniej z wartości pary wskaźników zagrego-
wanych na poziomie aspektów przypisanych do danego 
obszaru. Wreszcie średnia wartości wskaźników zagre-
gowanych na poziomie obszarów dała wartość wskaźni-
ka ogólnego.

Wyniki badań

O stateczny wynik przeprowadzonej analizy w posta-
ci wyliczonych wartości wskaźnika zagregowanego, 

uwzględniającego wszystkie cztery wymienione wyżej 
aspekty oceny innowacyjności i konkurencyjności sek-
tora IT, przedstawiono na rysunku 1. Interpretując go, 
należy mieć na uwadze, że wartość wskaźnika ogólnego 
równą 100% osiągnąłby kraj, który byłby liderem dla 
każdego z ośmiu wskaźników cząstkowych.

Zanim przejdziemy do omówienia wyników ogól-
nych (w  oparciu o  wygodniejszą do tego celu tab. 3), 
odniesiemy się do niewidocznych na rysunku 1 warto-
ści wskaźników cząstkowych:

• pod względem liczby europejskich zgłoszeń patento-
wych z obszaru IT liderem są Niemcy: odnotowana 
dla nich wartość tej miary (ponad 2,85 tys. zgłoszeń) 
ponad 36 razy przewyższa liczbę zgłoszeń z  Polski 
(79, co dało 12 pozycję w rankingu);

• pod względem wielkości nakładów na badania i roz-
wój sektora IT (wyrażonych jako część PKB) liderem 
jest Finlandia (ok. 1,2% PKB); wynik Polski jest po-
nad 16 razy niższy (zaledwie ok. 0,07% PKB, więcej 
tylko od Grecji i Słowacji);

• pod względem korzystania przez przedsiębiorstwa 
z usług dostępnych w chmurach obliczeniowych Pol-
ska zajmuje ostatnie miejsce wśród uwzględnionych 
państw, uzyskując wynik (5,8%) ponad 11 razy niż-
szy od lidera – Finlandii (ponad 50%);

• możliwość uzyskania szerokopasmowego dostępu 
do Internetu ma w  Polsce 49% gospodarstw domo-
wych, co stanowi połowę wartości odnotowanej dla 
lidera w tym względzie – Belgii (98%); gorszy wynik 
odnotowały Włochy, Grecja i Francja;

• pod względem wartości eksportu towarów i  usług 
IT Polska z  wynikiem ponad 16 mld USD plasuje 
się w połowie stawki ujętych w zestawieniu państw; 
liderem są  Niemcy –  wartość eksportu tamtejszego 
sektora IT wyniosła niemal 100 mld USD;

• udział zatrudnionych posiadających umiejętności 
IT na poziomie specjalisty w  ogóle zatrudnionych 
w  Polsce (1,73%) jest znacznie bliższy zamykającej 
stawkę państw Grecji (1,07%) niż liderowi – Norwe-
gii (4,71%);

• pod względem udziału sektora IT w produkcie kra-
jowym brutto Polska (3,15%) wyprzedza tylko Wło-
chy i Grecję; liderem jest tu Irlandia (9,83%);

• pod względem udziału sektora IT w  zatrudnieniu 
ogółem Polska z wynikiem 1,8% wyprzedza tylko Por-
tugalię i Grecję; lider, Szwecja, osiągnęła poziom 4,4%.

Tabela 3 zawiera ranking wszystkich ujętych w ana-
lizie krajów (kolumna 1), uporządkowany według 
ogólnej oceny ich sektorów IT (kolumna 6), z  poda-
niem wartości wskaźników składowych dotyczących 
poszczególnych aspektów (kolumny 2–5).

Przedstawiony ranking wskazuje jednoznacznie, że 
w  gronie ujętych w  porównaniu państw europejskich 
(przypomnijmy, były to wszystkie państwa, dla których 
dostępny był komplet danych, niezbędnych do oblicze-
nia wszystkich wskaźników szczegółowych, ze źródeł 
OECD i Eurostat) Polska uplasowała się na przedostat-
niej pozycji, wyprzedzając jedynie Grecję, osiągając 
jedną czwartą możliwych do uzyskania punktów pro-
centowych i  mniej niż 40% punktów procentowych 
lidera rankingu – Finlandii. Wynik najbliższych Polsce 
w  rankingu Portugalii i  Włoch jest wyższy o  20%, co 
stanowi znaczną różnicę. Najwyżej sklasyfikowane 
spośród państw Europy Środkowo-Wschodniej Estonia 
i Węgry osiągnęły wynik o 60% lepszy. Wyniki te stano-
wią jednoznaczne świadectwo aktualnej słabości pol-
skiego sektora IT. Jego zdecydowanie najsłabszą stroną 
jest działalność badawczo-rozwojowa, ujmowana tak 
pod względem wysiłków (nakłady na badania i rozwój), 
jak i efektów (liczba wniosków patentowych).

Podsumowanie

O ptymistyczne sądy o  stanie polskiego sektora 
IT, takie jak te wzmiankowane we Wprowadze-

niu, nie znajdują potwierdzenia w  wynikach badań 
benchmarkowych, które przedstawiono w  niniejszym 
opracowaniu.

Polski sektor IT w  niemal wszystkich rozpatry-
wanych aspektach technicznych, społecznych i  eko-
nomicznych dzieli olbrzymi dystans do liderów. Po 
pierwsze, nie prowadzi on znaczących prac B&R i nie 
jest w stanie wygenerować znaczącej liczby rozwiązań, 
które wymagałyby opatentowania na poziomie euro-
pejskim. Zarówno polskie przedsiębiorstwa, jak i  go-
spodarstwa domowe w niewielkim stopniu wykorzystu-
ją najnowsze osiągnięcia IT, tym samym trudno uznać 
ich zainteresowanie innowacyjnymi rozwiązaniami IT 
za znaczące.

Wynik eksportowy polskiego sektora IT ocenić na-
leży nieźle, jednak w kontekście małej innowacyjności 
jego przyczyn doszukiwać się można w  niskim pozio-
mie płac w Polsce, który pozwala eksporterom na kon-
kurowanie ceną. Wbrew prasowym opiniom (Bankier.
pl, 2015), dostępność wykwalifikowanej kadry stanowi 
jednak słaby, a nie mocny punkt polskiego sektora IT. 
Wyniki dotyczące aspektu Znaczenie sektora wskazują 
zaś na relatywnie poślednią rolę, jaką sektor ten odgry-
wa w polskiej gospodarce i na polskim rynku pracy.

W  rankingu ujętych w  badaniu państw, opartym na 
danych zagregowanych, Polsce udało się wyprzedzić 
jedynie przeżywającą olbrzymie trudności Grecję. Co 
szczególnie niekorzystnie świadczy o  polskim sektorze 
IT, znacznie lepiej od niego wypadły sektory innych kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej, które funkcjonują 
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Tab. 3. Ranking według ogólnej oceny innowacyjności i konkurencyjności sektora IT

Kraj Badania i rozwój Popyt 
wewnętrzny Siła sektora Znaczenie 

sektora Ocena ogólna

1 2 3 4 5 6

1. Finlandia 55% 87% 49% 62% 63%

2. Szwecja 32% 75% 61% 83% 63%

3. Irlandia 21% 55% 64% 96% 59%

4. Niemcy 60% 49% 74% 47% 58%

5. Holandia 16% 77% 74% 58% 56%

6. Wielka Brytania 22% 65% 64% 63% 54%

7. Dania 15% 79% 46% 71% 53%

8. Belgia 15% 71% 46% 52% 46%

9. Norwegia 10% 64% 52% 49% 44%

10. Francja 37% 33% 40% 53% 41%

11. Estonia 13% 52% 33% 63% 40%

12. Węgry 7% 46% 33% 70% 39%

13. Czechy 7% 47% 40% 54% 37%

14. Austria 14% 47% 35% 43% 35%

15. Słowacja 2% 49% 29% 56% 34%

16. Słowenia 9% 53% 25% 45% 33%

17. Hiszpania 8% 47% 30% 42% 31%

18. Włochy 11% 50% 33% 27% 30%

19. Portugalia 9% 55% 17% 37% 30%

20. Polska 4% 31% 26% 37% 25%

21. Grecja 2% 21% 12% 27% 16%

Źródło: opracowanie własne

wszak w  warunkach społeczno-ekonomicznych podob-
nych do polskich.

Przedstawione wyniki jasno wskazują główne 
kierunki działań dla poprawienia tego stanu rzeczy. 
Przede wszystkim priorytetem powinno być wspieranie 
działalności badawczo-rozwojowej przy jednoczesnym 
podwyższeniu jej efektywności. Wzmocnienia wymaga 
kształcenie kadr informatycznych. W  tym kontekście 
docenić należy działania Polskiego Towarzystwa Infor-
matycznego w  zakresie definiowania kwalifikacji in-
formatycznych (Szyjewski, 2015), niemniej główna od-
powiedzialność leży tu po stronie uczelni kształcących 
specjalistów w  tej dziedzinie. W  zwiększeniu popytu 
wewnętrznego mogą pomóc skierowane do różnych 
kręgów odbiorców akcje popularyzacyjno-edukacyjne 
na temat korzyści z  wykorzystania technologii infor-
matycznych w różnych dziedzinach życia i działalności 
gospodarczej.

dr hab. Jakub Swacha, prof. US
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
e-mail: jakubs@uoo.univ.szczecin.pl
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Innovation and Competitiveness of Polish 
IT Sector Enterprises in Comparison 
with European Leaders

Summary

Innovation and competitiveness of the IT sector, 
understood in a  broad sense, including both the 
production of goods and provision of services in the 
area of   information and communication technologies, is 
a considerable value in the development of the knowledge-
based economy. Numerous recent success examples of 
individual companies form the Polish IT sector allow to 
raise the question, whether the condition of the entire 
sector can also be considered good – at least in comparison 
to other European countries. This paper attempts to answer 
this question using relevant data from the OECD and 
Eurostat databases. The obtained results show that both in 
the case of individual sub-indices and the aggregate index, 
in terms of innovation and competitiveness, the Polish IT 
sector falls far behind the European leaders. The provided 
results indicate, however, the courses of action that can 
allow to improve this situation in the future.
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