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Tadeusz Kościński, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Rozwój technologii informacyjnych stanowi fundament wzrostu nie tylko sektora ICT, 
ale także całej gospodarki i społeczeństwa. Konkurencyjność polskich branż w dużej 
mierze oparta jest na dostępności i jakości rozwiązań sektora ICT. W dobie globalnych 
zmian jest to jeden z kluczowych sektorów dla przyszłego wzrostu.

Znaczenie sektora ICT w gospodarkach światowych i polskiej dynamicznie rośnie. Klu-
czowymi trendami w sektorze ICT będą technologie w chmurze, Big Data, internet rze-
czy oraz cyberbezpieczeństwo.

Polska stoi przed wyzwaniem zastąpienia dotychczasowych motorów wzrostu, takich 
jak niskie koszty pracy, dotacje unijne oraz tempo wzrostu produktywności, a także zni-
welowania przyszłych niekorzystnych regulacji i czynników ekonomiczno-społecznych. 
Polskie firmy muszą szukać źródeł przewagi konkurencyjnej w oryginalnych, autorskich 
rozwiązaniach i zagospodarowywaniu nisz rynkowych.

 

Istotnym elementem pobudzania wzrostu sektora ICT oraz gospodarki będą inwestycje 
rządowe oraz tworzenie otoczenia przyjaznego rozwojowi innowacji. Kołem zamacho-
wym ogólnego wzrostu gospodarczego może stać się wzrost efektywności głównych 
sektorów gospodarki poprzez ich informatyzację.

O ogromnym potencjale wzrostowym sektora ICT świadczy również duża liczba nowo 
powstałych startupów. Ponad 50% startupów powstaje bowiem w sektorze ICT. Liczba 
polskich przedsiębiorstw z branży rośnie w średnim rocznym tempie 10,1%.

Polski sektor ICT jest w dobrej kondycji, odnotowując średni roczny wzrost obrotów 
powyżej 8,6%. Stanowi to najwyższy wzrost w Europie. Relatywnie niższa wydajność 
polskiego sektora ICT widoczna jest jednak w wielkości obrotów na osobę zatrudnioną. 
Są one prawie o połowę niższe niż w gospodarce niemieckiej. Sytuacja ta wskazuje na 
konieczność dalszego pobudzania sektora, a także inwestycji, zarówno w infrastruktu-
rę, jak i edukację.

Głównymi motorami do dalszego wzrostu produktywności winny być inwestycje rządo-
we i przedsiębiorstw w innowacje. Jednym z warunków pobudzenia działalności inwe-
stycyjnej polskich przedsiębiorstw jest stworzenie przejrzystego i stabilnego systemu 
prawnego regulującego działalność poszczególnych obszarów sektora ICT i zapewniają-
cego większe bezpieczeństwo inwestycji. Polski sektor ICT charakteryzuje się znacząco 
wyższą innowacyjnością od innych sektorów polskiej gospodarki. Pozwala to na po-
strzeganie go jako dobrego obszaru do inwestycji.

Dlatego też powstał między innymi Polski Fundusz Rozwoju. Jest to grupa instytucji 
finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych in-
westująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Razem tworzymy 
praktyczne rozwiązania dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości. Oferta PFR 
obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych, skonstruowane pod konkret-
ną potrzebę. Naszym celem jest stworzenie kompletnego rynku pozyskiwania kapitału 
i instrumentów wzrostu na każdym etapie rozwoju danego przedsięwzięcia. Działamy 
w obszarach bankowości, ubezpieczeń, inwestycji, doradztwa przy ekspansji zagranicz-
nej i rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.
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Ireneusz Piecuch,  
prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

W 2018 roku obchodzić będziemy 70-lecie polskiej informatyki. W roku ubiegłym obcho-
dziliśmy 20-lecie telefonii GSM w Polsce. Czas pomiędzy jubileuszami będzie z pewno-
ścią wypełniony wytężoną pracą dla rozwoju branży informatyczno-telekomunikacyjnej 
w naszym kraju. Dobrze więc, że to właśnie dzięki Ministerstwu Rozwoju otrzymujemy 
dokument mówiący o teraźniejszości sektora w Polsce i jego potencjale na przyszłość. 

Sektor  teleinformatyczny jest najbardziej proinnowacyjnym dla współczesnej gospo-
darki  i z pewnością stanowić będzie jeden z fundamentów dalszego jej rozwoju. Jak 
wynika z raportu, Polska jest szóstym krajem w Europie pod względem poziomu za-
trudnienia w tym sektorze i co ważne krajem odnotowującym jedną z większych dy-
namik wzrostu zatrudnienia. To właśnie w Polsce powstało ponad 850 centrów usług 
wspólnych zatrudniających ponad 193 tysiące pracowników, z czego 37% to specjaliści 
IT. Swoje centra ulokowały w Polsce takie firmy jak IBM, HP, Intel, Nokia czy Samsung. 

Centra usług wspólnych czy laboratoria oprogramowania to jednak nie wszystko. Pol-
ska jest też krajem, gdzie powstają firmy, które postawiły już swoje pierwsze kroki na 
drodze do zdobycia miana firm globalnych.  Grupy takie jak Asseco czy Comarch są 
znane nie tylko na rynku europejskim, ale także w świecie. Warto pamiętać o firmach 
takich jak CD Projekt Red, twórcy ,,Wiedźmina” - światowego przeboju na rynku gier. 
Jednej z wielu polskich firm, która przebojem wdarła się na światowe rynki. Są wśród 
nich producenci drukarek 3D, które odgrywać będą istotną rolę w rodzącej się właśnie 
rewolucji przemysłowej 4.0.

Jak wynika z treści raportu, pomimo tych wszystkich sukcesów sektor informatyczny 
w Polsce charakteryzuje się stosunkowo niskim poziomem inwestycji. Wpływa to w spo-
sób negatywny i niezadawalający na wielkość tego rynku. Stąd też olbrzymia rola sty-
mulująca, którą ma do odegrania nowa strategia rozwoju przygotowana przez polski 
rząd. W szczególności w dalszym znoszeniu barier administracyjno-regulacyjnych oraz 
stymulowaniu rozwoju rynku, poprzez konsekwentne wdrażanie modelu e-państwa. 
Wszystko to z udziałem firm komercyjnych, działających na rynku informatyczno-tele-
komunikacyjnym.

Mając na uwadze dotychczasową dynamikę całej polskiej gospodarki, stały wzrost jej 
konkurencyjności i efektywności oraz odporność na zawirowania na rynkach świato-
wych (Polska to jedyny kraj europejski, który po roku 2008 uniknął recesji), wydaje się, 
że podwojenie wielkości polskiego rynku informatyczno-telekomunikacyjnego w per-
spektywie roku 2025 jest całkowicie realne. 

W imieniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zachęcam nie tylko do lektury 
raportu, ale przede wszystkim do odwagi i determinacji w stawianiu na nowe techno-
logie. Inwestując w technologie teleinformatyczne nadajecie Państwo swoim firmom 
prędkość i dynamikę niezbędną do wkroczenia w świat czwartej rewolucji przemysło-
wej. Rewolucji, która zdaniem wielu autorytetów zmieni zasadniczo świat, który znamy. 
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Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 
(PIIT) jest partnerem, zarówno w proce-
sie stanowienia prawa, jak i opiniowania 
bieżących decyzji administracji rządowej 
i organów regulacyjnych.

Władze Izby realizują swoje cele właśnie 
poprzez współpracę z instytucjami usta-
wodawczymi, administracją państwową 
i samorządową, dostarczając im właści-
wych informacji, kompetentnych analiz 
i konstruktywnych ocen zjawisk i działań 
ważnych dla rynku teleinformatycznego.

PIIT w sposób zasadniczy i znaczący wpły-
nął na kształt ustaw i przepisów podat-
kowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa 
autorskiego oraz procedur zamówień 
publicznych. Eksperci PIIT brali udział 
w opracowaniu i nowelizacji ustaw: prawo 
telekomunikacyjne, o ochronie danych 

osobowych, o podpisie elektronicznym, 
prawo zamówień publicznych, prawa au-
torskie i pokrewne i wielu innych. Izba zy-
skała opinię rzetelnego i konstruktywne-
go partnera w dyskusjach i negocjacjach 
oraz eksperta w objaśnianiu nowych 
rozwiązań technicznych. Przedstawiciele 
Izby brali aktywny udział w Radach Infor-
matyzacji, Telekomunikacji oraz w wielu 
innych.  

Bardzo ważna jest dla nas promocja pol-
skiego rynku teleinformatycznego i dzia-
łających na nim firm. Współorganizujemy 
m.in. Kongresy Informatyki Polskiej, a tak-
że pomagamy polskim firmom w organi-
zacji ich prezentacji podczas targów CeBIT 
w Niemczech. Izba patronuje największym 
polskim imprezom teleinformatycznym. 

Istniejemy od stycznia 1993 roku, zrzesza-
jąc obecnie ponad 120 największych firm 
sektora teleinformatyki i telekomunikacji. 

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji 
jest członkiem międzynarodowej organi-
zacji DIGITALEUROPE, co daje możliwość 
wpływania na kształt prawa europejskie-
go w zakresie teleinformatyki.

Więcej o PIIT: www.piit.org.pl

http://www.piit.org.pl
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości (PARP) jest agencją rządową, która 
została powołana w 2000 roku do wspie-
rania rozwoju mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Przez ponad 15 lat dzia-
łalności Agencja wypracowała wiele form 
wsparcia, które obejmują finansowanie 
przedsiębiorstw, usługi rozwojowe, dzia-
łalność edukacyjną i informacyjną oraz 
działania na rzecz budowy kultury przed-
siębiorczości i innowacyjności w Polsce. 
Obszary działalności PARP rozwijają się 
wraz z rozwojem gospodarczym i wyła-
nianiem się nowych trendów w przed-
siębiorczości i innowacyjności. Tym samy 
PARP na przestrzeni lat stała się prekur-
sorką w tworzeniu wielu nowych obsza-
rów wsparcia i opracowywaniu zróżni-
cowanych sposobów udzielania pomocy 
(finansowanie, edukacja, promocja). Sty-
mulowaniu przedsiębiorczości, inno-
wacyjności i konkurencyjności polskich 
przedsiębiorców służą nowe instrumenty 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej 
2014-2020. PARP jest zaangażowana w re-
alizację trzech nowych programów opera-
cyjnych współfinansowanych ze środków 
europejskich: Inteligentny Rozwój, Polska 
Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój.

Wszystkich zainteresowanych informacja-
mi na temat wsparcia oferowanego przez 
PARP zapraszamy do kontaktu z infolinią 
dla przedsiębiorców:  

+48 22 432 89 91,

+48 22 432 89 92,

+48 22 432 89 93.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83; 00-834 Warszawa
Tel.: +48 22 432 80 80
Fax: +48 22 86 20
www.parp.gov.pl
biuro@parp.gov.pl
info@parp.gov.pl

Branżowy Program Promocji branży  
IT/ICT

W latach 2016-2019 Polska Agencja Roz-
woju Przedsiębiorczości wdraża Branżo-
wy Program Promocji branży IT/ICT. 

Celem programu jest prezentacja pol-
skiej oferty produktów i usług ICT wśród 
partnerów zagranicznych oraz promocja 

Polski jako kraju wytwarzającego zaawan-
sowane technologie i usługi, oferującego 
interesujące i innowacyjne rozwiązania, 
posiadającego potencjał do rozwoju na 
rynkach zagranicznych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści zorganizuje w sumie 14 stoisk infor-
macyjno-promocyjnych na branżowych 
targach i konferencjach w Brazylii, Japo-
nii, Korei Płd., Stanach Zjednoczonych, 
Hiszpanii, Niemczech, Austrii i Portugalii, 
w tym siedmiokrotnie na wydarzeniach 
dedykowanych startupom.

Polskie firmy z branży ICT mają m.in. 
możliwość zaprezentowania na stoiskach 
swoich materiałów promocyjnych i filmów 
reklamowych oraz zorganizowania spo-
tkań z kontrahentami. 

Wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my na stronę internetową programu: 

https://ict.trade.gov.pl 

oraz na nasz profil na Facebooku: 

https://www.facebook.com/ICT.BPP

https://ict.trade.gov.pl
https://www.facebook.com/ICT.BPP
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POLSKA MAGNESEM DLA 
INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH

Polska zajęła 36 miejsce w Globalnym 
Raporcie Konkurencyjności 2016-2017, 
opracowanym przez Światowe Forum Go-
spodarcze (World Economic Forum). Jest 
to awans o pięć pozycji w porównaniu 
z rokiem 2015 i równocześnie najlepsze 
miejsce Polski w historii tego rankingu. 
W badaniu wzięło udział 14 tysięcy firm 
ze 138 państw z całego świata, w tym 214 
z Polski. Naszą gospodarkę zakwalifiko-
wano do grupy przejściowej – aspirującej 
do grupy państw najbardziej konkuren-
cyjnych dzięki innowacyjności. Za najbar-
dziej konkurencyjne w raporcie uznano 
gospodarki Szwajcarii, Singapuru i Stanów 
Zjednoczonych.

Pozycja w rankingu WEF nie zmienia fak-
tu, że Polska jest jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się gospodarek europej-
skich. W ciągu ostatnich 25 lat realne PKB 
Polski wzrosło dwukrotnie. Wzrost nie zo-
stał zatrzymany także w latach 2008-2009, 
w czasie światowego kryzysu finansowe-
go. Cała Europa, oprócz Polski, pogrążyła 
się w recesji. Stało się tak, ponieważ już 
przed kryzysem Polska gospodarka roz-
wijała się w równowadze. Zarówno sektor 
publiczny, jak i prywatny były zadłużo-
ne mniej niż w innych krajach naszego 
regionu. Także zadłużenie zewnętrzne 
w porównaniu z innymi krajami było niż-
sze. Owa stabilność i równowaga została 
utrzymana do dzisiaj. Od początku 2014 
roku PKB rośnie w tempie co najmniej 

Dobra kondycja polskiej gospo-
darki, dynamiczny rozwój, a także 
stabilność ekonomiczna stanowią 
silny magnes dla inwestycji za-
granicznych w Polsce. Utrzymanie 
dotychczasowego tempa wzrostu 
i wysokiej przewidywalności eko-
nomicznej wpłynie pozytywnie na 
pozycję polskiego sektora ICT na 
arenie międzynarodowej.

3,1% rocznie. Udział sektora ICT w PKB 
wynosi około 8%.

Polska od wielu lat cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem ze strony inwestorów 
zagranicznych. Według danych PAIiIZ, 
wysoki odsetek firm zagranicznych, które 
zainwestowały w Polsce, robi to ponow-
nie. 98% firm jest zadowolonych z decy-
zji o ulokowaniu części biznesu w Polsce. 
W rankingach atrakcyjności inwestycyjnej 
Polska nieprzerwanie od kilku lat zajmuje 
czołowe miejsca, wyprzedzając kraje, ta-
kie jak Czechy, Rumunia, Węgry, Ukraina 
czy Turcja. W ostatnich latach polskie mia-
sta stały się także jednymi z najatrakcyj-
niejszych dla sektora BPO/SSC, a Kraków 
został uznany za jedno z 10 najlepszych 
miast na świecie dla outsourcingu.

0,2

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

PKB PER CAPITA WEDŁUG SIŁY NABYWCZEJ (PPP)
UE-15=1

UE-15

Źródło: Eurostat

Czechy

Polska

Węgry

Bułgaria

Rumunia



10

Polska posiada szereg przewag 
nad pozostałymi państwami UE dla 
zagranicznych inwestorów. Cha-
rakteryzuje się dużym popytem 
wewnętrznym, niskimi kosztami, 
dużym potencjałem kadrowym, 
stabilnym sektorem finansowym, 
a także niezależną walutą. Jest 
natomiast negatywnie oceniana 
w kontekście innowacyjności. Wy-
nika to między innymi z niskiej 
wartości inwestycji w działalność 
B+R.

SILNE I SŁABE STRONY POLSKIEJ 
GOSPODARKI

Niezależnie od przewodzącej partii poli-
tycznej, Polska od 1990 roku jest otwarta 
na inwestycje zagraniczne. Stosunkowo 
niskie wynagrodzenia, wysoki poziom 
wykształcenia pracowników, elastyczny 
rynek pracy oraz położenie geograficzne 
były głównymi magnesami, przyciągający-
mi zagraniczne firmy do Polski. W utrzy-
maniu całej gospodarki na konkurencyj-
nym poziomie pomaga także posiadanie 
własnej waluty. Dzięki systematycznemu 
osłabianiu się złotego wobec euro czy 
dolara, możliwe było utrzymanie konku-
rencyjności cenowej eksportu. Istotny jest 

także duży i chłonny rynek wewnętrzny, 
który działa stabilizująco na gospodarkę. 
U mniejszych sąsiadów, takich jak Czechy 
czy Słowacja, eksport jest kluczowy dla go-
spodarki, co czyni je bardziej wrażliwymi 
na zawirowania na światowych rynkach. 
Sektor finansowy w Polsce jest stabilny 
i w dobrej kondycji, co pokazują wyniki 
polskich banków na tle instytucji zagra-
nicznych. W ostatnich latach infrastruk-
tura drogowa uległa znacznej poprawie. 
W latach 2007-2013 do użytku oddano 
1500 kilometrów autostrad i dróg eks-
presowych. W efekcie całkowita długość 
tego typu dróg wzrosła o około 150 pro-
cent. Poprawa infrastruktury jest wskazy-
wana przez inwestorów jako największa 
pozytywna zmiana w ostatnich latach. 
To właśnie firmy zagraniczne wpływały 
i inicjowały zmiany jakościowe w polskiej 
gospodarce. Przemysł przeszedł znaczną 
modernizację. Wzrósł poziom zaawanso-
wania technicznego, co przełożyło się na 
wzrost efektywności przedsiębiorstw.

Atrakcyjność inwestycyjną Polski pod-
wyższają rozmaite formy ulg podatko-
wych oraz subsydiów dla inwestorów. Od 
momentu wejścia do Unii Europejskiej 
w 2004 roku, Polska efektywnie wykorzy-

stuje otrzymywane środki unijne. W la-
tach 2014-2020 otrzyma z UE ponad 82 
miliardy euro na rozwój gospodarki. Środ-
ki będą dystrybuowane zarówno przez 
instytucje centralne, jak i regionalne. 
Bardzo duży nacisk zostanie położony na 
procesy R&D. Ponadto już dziś na terenie 
całego kraju funkcjonuje 14 specjalnych 
stref ekonomicznych, które oferują spe-
cjalne warunki dla inwestorów.

Równocześnie w międzynarodowych ran-
kingach Polska jest nisko oceniana pod 
względem innowacyjności, efektywności 
energetycznej oraz w kwestiach ubóstwa 
i wykluczenia społecznego.

Według raportu Innovation Union Sco-
reboard 2015 Polska zajęła 24 miejsce 
wśród krajów Unii Europejskiej, wyprze-
dzając Rumunię, Bułgarię, Łotwę i Litwę. 
W 2014 roku nakłady na prace B+R sta-
nowiły nieco ponad 16 miliardów złotych, 
czyli zaledwie 0,94% PKB. Czołowe kraje 
UE przeznaczają na prace B+R około 3% 
PKB. Według przyjętej Strategii Innowacyj-
ności i Efektywności Gospodarki wskaźnik 
ten w 2020 roku ma wynieść w Polsce 
1,7%. Udział wynagrodzeń w wartości 
dodanej w przemyśle wynosi 45%, co kla-
syfikuje Polskę do krajów konkurujących 
kosztami. Równocześnie pozytywnym 
aspektem zmian jest fakt, że coraz więk-
szy udział w finansowaniu prac badaw-
czo-rozwojowych mają przedsiębiorstwa. 
Głównym źródłem finansowania innowa-
cji są środki własne przedsiębiorstw. Jako 
źródła wspomagające należy uznać kredy-
ty bankowe, środki UE, czy środki z budże-
tu państwa.

STRUKTURA WYDATKÓW NA B+R
według źródła finansowania (2014)

Źródło: World Economic Forum
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POLSKI RYNEK PRACY CECHUJE SIĘ WYKWALIFIKOWANĄ 
SIŁĄ ROBOCZĄ ORAZ NISKIMI KOSZTAMI PRACY
Odsetek absolwentów studiów wyższych 2014 
(w procentach osób w przedziale wiekowym 25-64)

Koszty pracy, 2014 (w euro za godzinę)

Źródło: World Economic Forum

ŚREDNIA 27 ŚREDNIA 22



12

W ankietach WEF najsłabiej oceniano 
przejrzystość prawa podatkowego, regu-
lacje rynku pracy oraz niepewność polityki 
gospodarczej. Regulacje prawne, pomimo 
przejawów pozytywnych zmian w ostat-
nich latach, nadal pozostają głównymi 
czynnikami hamującymi wzrost gospo-
darczy. Obecne prawo jest zbyt skompli-
kowane i niezrozumiałe. Często nakłada 
na przedsiębiorcę dużą ilość obowiąz-
ków, generując w ten sposób nadmierne 

Kapitał ludzki Polski oceniany jest 
bardzo pozytywnie. Polska posia-
da duże zasoby wykwalifikowa-
nych kadr przy ciągłym utrzymy-
waniu kosztów pracy na niskim 
poziomie. Negatywnie oceniane są 
natomiast regulacje prawne oraz 
trudność pozyskania finansowa-
nia na inwestycje o wysokim ryzy-
ku.

koszty prowadzenia działalności. Liczne 
drobne zmiany legislacyjne są odbiera-
ne jako działania wymierzone przeciwko 
przedsiębiorczości. Czynniki te stanowią 
bariery dla mniejszych inwestycji, dokony-
wanych przez firmy zagraniczne z sektora 
MŚP. Warto także zauważyć, że w rankin-
gu WEF wyjątkowo niekorzystnie zostało 
ocenione finansowanie inwestycji o wyso-
kim ryzyku. W tej kategorii Polska zajęła 
96 miejsce.

Polski rynek pracy jest oceniany jako sto-
sunkowo elastyczny. Przedsiębiorcy mają 
możliwość dostosowywania płac, a koszty 
zwolnień są niskie. Problem stanowi efek-
tywne wykorzystanie zasobów na rynku 
pracy. W 2014 roku udział ludności pracu-
jącej w wieku 20-64 lata w ogólnej liczbie 
tej ludności wynosił 66,5%. Jest to jeden 
ze słabszych wyników w UE. Do roku 
2020 zgodnie ze strategią Europa 2020 
wskaźnik ten ma wynieść 71%. Także po-
ziom zatrudnienia wśród osób młodych 
jest niższy niż średnia UE i wynosi 43,8%. 
Trzeba jednak zauważyć, że wskaźnik za-
trudnienia wśród osób młodych jest na 
niezadawalającym poziomie w większo-
ści krajów UE. Ogólny poziom bezrobocia 
w lipcu 2016 roku wyniósł 8,6%, co jest 
wynikiem najniższym od ponad 25 lat. 
Z jednej strony wpływ na to ma rozwija-
jąca się polska gospodarka, a z drugiej 
strony najintensywniejsza w UE emigracja 
zarobkowa Polaków. Według statystyk, od 
czasu wstąpienia Polski do UE „za chle-
bem” wyjechały ponad 2 miliony osób. 
Początkowo emigracja obejmowała osoby 
o niskim wykształceniu. Z czasem wyjeż-
dżać zaczęło coraz więcej osób wykształ-
conych i dobrze wykwalifikowanych. 
Głównymi kierunkami emigracji są Niem-

cy, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, 
Norwegia. Warto także zauważyć, że od 
2014 roku nasiliły się procesy imigracyjne. 
Szczególnie można odczuć napływ ludno-
ści zza wschodniej granicy. Duży wpływ 
na ten fakt miała destabilizacja polityczna 
i gospodarcza na Ukrainie. Oficjalne dane 
mówią o kilkudziesięciu tysiącach osób 
rocznie, które otrzymują pozwolenie na 
pracę w Polsce. Realna ocena skali tego 
zjawiska będzie możliwa za dwa-trzy lata.

Postępująca restrukturyzacja polskiej go-
spodarki przyczynia się do zmian struk-
tury popytu na pracowników. Wymaga 
to dostosowania kwalifikacji pracowni-
ków oraz zwiększenia ich mobilności. Do 
zmieniającego się rynku pracy łatwiej jest 
dostosować się osobom młodym, o wy-
kształceniu wyższym. Równocześnie pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych nie jest 
w Polsce powszechne. Im młodsza i lepiej 
wykształcona jest osoba, tym większa 
szansa, że będzie podejmować działania 
zmierzające do dokształcenia się i dosto-
sowania do rynku pracy.

SILNE I SŁABE STRONY: SZANSA 
NA NOWE OTWARCIE

Dziś główne motory dotychczasowe-
go wzrostu zwalniają – spada wartość 
inwestycji zagranicznych oraz tempo 
wzrostu produktywności oparte o niskie 
koszty pracy. Po 2020 roku prawdopo-
dobnie skurczą się fundusze unijne i sil-
nie odczujemy negatywne skutki zmian 
demograficznych. Ponadto z czasem 
upowszechniać się będą oczekiwania co 
do ograniczenia emisji dwutlenku węgla 
w kontekście zmian klimatycznych, co 
jest szczególnie niekorzystne dla Polski 

ODSETEK NAJWIĘKSZYCH FIRM KONTROLOWANYCH 
PRZEZ PAŃSTWO JEST
wyższy niż w krajach rozwiniętych, lecz niższy niż w krajach rozwijających się

Udział firm państwowych i prywatnych w rankingu „Forbes” Global 2000 
(w procentach)

Liczba firm w rankingu 
„Forbes” Global 2000

1. Udział firm prywatnych i państwowych w Polsce został wyliczony dla 50 największych firm wg rankingu  
Lista 500 „Rzeczpospolitej”

2. Firmy posiadające ponad 50-procentowy udział Skarbu Państwa
Źródło: Ranking „Forbes” Global 2000 z 2011 roku; raport OECD „State-Owned Enterprises” z 2012 roku;  

analiza McKinsey

Firmy prywatne Firmy państwowe2
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Polska stoi przed wyzwaniem za-
stąpienia dotychczasowych mo-
torów wzrostu, takich jak niskie 
koszty pracy, dotacje unijne oraz 
tempo wzrostu produktywności, 
a także zniwelowania przyszłych 
niekorzystnych regulacji i czynni-
ków ekonomiczno-społecznych. 
Polskie firmy muszą szukać źródeł 
przewagi konkurencyjnej w ory-
ginalnych, autorskich rozwiąza-
niach i zagospodarowywaniu nisz 
rynkowych.

Istotnym elementem pobudzania 
wzrostu sektora ICT oraz gospo-
darki będą inwestycje rządowe 
oraz tworzenie otoczenia przyja-
znego rozwojowi innowacji. Ko-
łem zamachowym ogólnego wzro-
stu gospodarczego może stać się 
wzrost efektywności głównych 
sektorów gospodarki poprzez ich 
informatyzację.

ze względu na bogate złoża węgla. Przed-
siębiorstwa muszą zacząć szukać przewag 
innych niż kosztowa. Na dłuższą metę 
utrzymanie konkurencyjności za pomocą 
niskich cen będzie niemożliwe. Kluczo-
we będzie opracowanie przez firmy wła-
snych, oryginalnych rozwiązań oraz zago-
spodarowanie nowych nisz rynkowych. 
Polscy przedsiębiorcy coraz częściej sami 
decydują się na inwestowanie za granicą. 
Wiele przedsiębiorstw zdobyło silną po-
zycję na rodzimym rynku. Dalszy rozwój 
wymaga wdrożenia odważnych strategii 
pozwalających na zdobycie udziałów poza 
granicami Polski. Działalność inwestycyj-
na obejmuje także regiony spoza UE, takie 
jak Azja, Ameryka Północna czy Południo-
wa i Afryka.

Firma McKinsey w swoim raporcie „5 za-
dań dla Polski” wyznaczyła pięć obszarów, 
które należy poprawić, aby polska gospo-
darka mogła dorównać do czołówki euro-
pejskiej:

1: Zwiększenie produktywności we 
wszystkich sektorach gospodarki, a w 
szczególności w czterech o największym 
potencjale poprawy w stosunku do Eu-
ropy Zachodniej (górnictwo, energetyka, 
rolnictwo, produkcja) oraz poprawa po-
zycji polskich przedsiębiorstw w łańcuchu 
tworzenia wartości.

2: Przygotowanie dodatkowych projek-
tów inwestycyjnych i zapewnienie kapita-
łu o wartości do 2 bilionów złotych na ich 
finansowanie w następnej dekadzie.

3: Inwestycje w innowacyjność gospodarki 
jako nowy etap po fazie „niskich kosztów”.

4: Przeciwdziałanie negatywnym tren-
dom demograficznym na rynku pracy.

5: Silniejsze wsparcie dla biznesu oraz 
poprawa poziomu usług publicznych.

Wśród atutów, które pozwolą polskiej go-
spodarce dogonić Europę Zachodnią wy-
mienia się: wykształconą i konkurencyjną 
kosztowo siłę roboczą, strategiczne poło-
żenie geograficzne, duży rynek wewnętrz-
ny, dużą powierzchnię gruntów rolnych 
(czwarte miejsce w UE).

W raporcie „Polska 2025” firma McKinsey 
określiła także precyzyjnie, jakie działania 
należy podjąć w najbliższych latach:

 Q Stworzenie klastrów high-tech umożli-
wiających lepszą współpracę przy dużych 
projektach technologicznych oraz wymia-
nę wiedzy.

 Q Wzmocnienie związków między biz-
nesem a środowiskiem akademickim 
w celu dostosowania programów naucza-
nia do potrzeb sektora zaawansowanych 
technologii oraz lepszego wykorzystania 
efektów badań w biznesie, np. poprzez 
wprowadzenie wymogu równego udziału 
środków z biznesu oraz publicznych na 
badania i rozwój.

 Q Przeznaczenie większych środków wy-
dawanych w ramach zamówień publicz-
nych na projekty badawczo-rozwojowe.

 Q Zapewnienie wsparcia państwa w celu 
ograniczenia ryzyka związanego z dużymi 
projektami kapitałowymi (na przykład po-
przez gwarancje kredytowe).

 Q Zwiększenie ukierunkowanych wydat-
ków na badania i rozwój poprzez likwi-
dację barier podatkowych i umożliwienie 
dostępu do źródeł finansowania typu ven-
ture capital.

 Q Ewentualne przeznaczenie bezpo-
średnich nakładów publicznych na krajo-
we programy badawcze.

W całym procesie istotne będzie wsparcie 
Rady Polityki Pieniężnej. Wśród czynników 
zewnętrznych, mających wpływ na zmien-
ność cen w Polsce, Rada wskazała niepew-
ność wzrostu gospodarczego na świecie, 
a także bardzo agresywną politykę pie-
niężną największych banków centralnych 
(FED, EBC). Wśród czynników wewnętrz-
nych wymienia się stan koniunktury go-
spodarczej, sytuację na rynku pracy, poli-
tykę fiskalną, sytuację na rynku kredytów. 
W założeniach na rok 2016 podtrzymano 
cel inflacyjny na poziomie 2,5%. Równo-
cześnie, według prognoz, inflacja na ko-
niec 2016 roku wyniesie około -0,5%.

Według raportu PwC, w perspektywie 
długoterminowej do 2050 roku, Polska 
osiągnie najwyższą średnią stopę wzrostu 
spośród wszystkich dużych gospodarek 
UE. Prognozy wskazują, że średni wzrost 
polskiego PKB do 2050 roku wyniesie 
2,7% rocznie (2,9% per capita). Do 2020 
roku prognozowane tempo wzrostu wy-
nosi 3,4%, do 2,8% rocznie w latach 2012-
2040 i 2% rocznie w latach 2041-2050. 
Kluczowymi czynnikami spowolnienia 
wzrostu będą czynniki demograficzne 
oraz utrudniony wzrost wraz z przekształ-
caniem się polskiej gospodarki w gospo-
darkę rozwiniętą.
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ICT NA 
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Przepływ informacji i rozwój technologii 
informacyjnych to obecnie fundament 
rozwoju konkurencyjności oraz impuls dla 
rozwoju gospodarczego czy społecznego 
każdego kraju rozwiniętego i rozwijającego 
się. Dostępność i jakość informacji stano-
wią kluczowe czynniki rozwoju i konkuren-
cyjności.

Główny Urząd Statystyczny definiuje ICT 
następująco:

„Pod pojęciem technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych kryje się rodzina tech-
nologii przetwarzających, gromadzących 
i przesyłających informacje w formie elek-
tronicznej. Węższym pojęciem są techno-
logie informatyczne (IT), które odnoszą 
się do technologii związanych z kompute-

Rozwój technologii informacyj-
nych stanowi fundament wzrostu 
nie tylko sektora ICT, ale także 
całej gospodarki i społeczeństwa. 
Konkurencyjność polskich branż 
w dużej mierze oparta jest na 
dostępności i jakości rozwiązań 
sektora ICT. W dobie globalnych 
zmian jest to jeden z kluczowych 
sektorów dla przyszłego wzrostu.

rami i oprogramowaniem, niezwiązanych 
jednak z technologiami komunikacyjnymi 
i dotyczącymi sieci. Rozwój tych technolo-
gii sprawia, że oba pojęcia stają się coraz 
bardziej spójne, będąc przy tym motorem 
rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i go-
spodarczego.”

Praktycznie każdy aspekt współczesne-
go życia – w biznesie, kulturze czy nawet 
w domu, zależny jest od przepływu in-
formacji i wykorzystania technologii in-
formacyjnych. Globalna sieć komunikacji 
jest największym i najszerzej wdrożonym 
przedsięwzięciem w historii współczesne-
go świata. Według danych ONZ istnieje 
obecnie ponad 7 miliardów abonentów 
telefonicznych, 1,4 miliarda gospodarstw 
domowych podłączonych jest do sieci te-
lewizyjnej, a każdego roku przybywa kil-
kadziesiąt milionów użytkowników sieci 
internetowej. Wraz z rozwojem sieci GPS 
i podobnych, kilkaset milionów ludzi za-
częło także korzystać z sieci satelitarnych, 
a niemal każdy użytkownik telefonu ko-
mórkowego ma możliwość przesyłania 
danych za pomocą łącza bluetooth. Wzrost 
znaczenia ICT, a tym samym poziomu 
dostępności informacji, doprowadził do 
powstania tzw. społeczeństwa informacyj-
nego – trendu w środowisku społecznym 
wymuszonego przez istotny wzrost znacze-
nia informacji i usług elektronicznych w ad-
ministracji publicznej oraz w codziennym 
życiu. Istotnym stymulatorem wzrostu 
gospodarczego jest tym samym zdolność 
obywateli danego kraju do zdobywania 
i wykorzystywania informacji poprzez tech-
nologie informacyjne i komunikacyjne.

Odpowiednie posługiwanie się informacją 
przez obywateli niesie za sobą wiele pozy-
tywnych skutków. Sprawny przepływ spój-
nych informacji dotyczących przepływów 

pieniężnych pozwala organom skarbowym 
upraszczać, skracać czy minimalizować 
występowanie błędów w systemach po-
boru podatkowego. Wykorzystanie odpo-
wiednich danych pozwala ograniczyć ry-
zyko defraudacji czy nadużyć finansowych 
w sektorze publicznym, a analiza trendów 
i nastrojów społecznych przy wsparciu na-
rzędzi Big Data może pozwolić na bardziej 
efektywną komunikację państwa z obywa-
telami i szeroko rozumianym biznesem.

Dobra współpraca państwa z przedsiębior-
cami, charakteryzująca się odpowiednim 
poziomem przepływu informacji, ułatwia 
obranie wspólnych celów rozwoju. Następ-
stwem takiej sytuacji jest wzrost zatrudnie-
nia, w tym przypadku w sektorze nowych 
technologii. Jeśli rynek reaguje odpowied-
nio na zmiany koniunkturalne, zatrudnie-
nie przesuwane jest do sektorów o wyższej 
produktywności. Długookresowo wynikiem 
takiej sytuacji są wzrost PKB per capita oraz 
podwyższanie standardu życia obywateli.

Trudno o lepszy przykład wykorzystania 
informacji i technologii informacyjnych, niż 
działalność wszelkiego rodzaju przedsię-
biorstw. W dużych firmach każdy element, 
struktura i proces są digitalizowane i ana-
lizowane celem optymalizacji procesów, 
kosztów czy organizacji stanowisk robo-
czych. Dostęp do specjalistycznych baz 
danych i odpowiednich narzędzi do two-
rzenia zależności między poszczególnymi 
informacjami, dotyczącymi potencjalnych 
kandydatów na konkretne stanowisko, daje 
możliwość wyboru najbardziej dopasowa-
nych wariantów, a tym samym ograniczenia 
kosztów, czasu rekrutacji, jak i zapewnienia 
wyższej skuteczności procesu rekrutacji 
i selekcji. Nieustanny i coraz szybszy rozwój 
ICT nieprzerwanie dostarcza nowych możli-
wości biznesowych.

PROGNOZA:
liczba użytkowników smartfonów w latach 2014–2020
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Znaczenie sektora ICT w gospo-
darkach światowych i polskiej 
dynamicznie rośnie. Kluczowy-
mi trendami w sektorze ICT będą 
technologie w chmurze, Big Data, 
internet rzeczy oraz cyberbezpie-
czeństwo.

Analiza powiązań w tak obszernych zesta-
wach danych nie byłaby możliwa z wyko-
rzystaniem wyłącznie metod analogowych, 
bądź byłaby zbyt pracochłonna, kosztowna 
i nieefektywna by spełnić podstawowe wy-
mogi opłacalności.

Z punktu widzenia obywatela będącego 
jedynie konsumentem, szerszy obieg infor-
macji to także większy wybór, oszczędność 
i lepsze dopasowanie produktów i potrzeb. 
Usystematyzowany przepływ informacji 
oznacza tutaj większą konkurencję – kon-
sument ma możliwość porównania cen 
i jakości oferowanych przez przedsiębior-
stwa produktów i usług, jak i weryfikacji 
uczciwości poszczególnych sprzedawców 
w bazach zbierających opinie klientów po 
dokonanych zakupach. Transparentność 
rynku pozwala także na łatwiejsze porozu-
mienie i wzajemne odnalezienie się konsu-
menta i produktu.

Warto nadmienić także inny aspekt doty-
czący wspomnianej wyżej zwiększonej kon-
kurencji, którym jest nacisk na tworzenie 
specjalizacji. Jest ona czasochłonna, lecz 
w długim okresie pozwala optymalizować 
ceny, a tym samym zwiększać dostępność 
produktów i usług dla konsumentów, jed-
nocześnie nie zmniejszając zysków przed-
siębiorstw dzięki minimalizacji marnotraw-
stwa wykorzystywanych zasobów.

Kraj o wysokim stopniu cyfryzacji będzie 
gotów konkurować na nowych rynkach, 
opartych o rozwój technologiczny. Także 
wobec rosnącego stopnia konkurencyjno-
ści przedsiębiorstw europejskich, azjatyc-
kich i amerykańskich, cyfryzacja nie jest już 
możliwością, lecz koniecznością. Liderzy 
biznesowi i rządy muszą nieustannie inwe-
stować w technologie cyfrowe, aby dosto-
sowywać się do rynku i podwyższać pozy-
cję konkurencyjną firmy czy kraju.

Zgodnie ze wskaźnikami indeksu ITU (In-
ternational Telecommunication Union) 
– organizacji działającej z ramienia ONZ, 
zajmującej się m.in. mierzeniem poziomu 
informatyzacji społeczeństwa, nasycenie 
technologiami ICT wszelkich aspektów 
działalności gospodarczej stanowi funda-
ment postępu, budowania kluczowych 
kompetencji oraz wartościowych zasobów, 
a tym samym wspiera tworzenie następ-
nych generacji produktów i usług coraz 
bardziej zaawansowanych technologicz-
nie. Według najnowszego dostępnego ra-
portu, na szczycie listy krajów o wysokim 
poziomie informatyzacji społecznej są: 
Korea Południowa, Dania, Islandia, Wielka 
Brytania, Szwecja, Luksemburg, Szwajca-
ria, Norwegia oraz Japonia. Kraje te oparły 
swoją narodową konkurencyjność o ICT 
produktów i usług.

W najbliższych latach kluczowymi tren-
dami w ICT będą technologie w chmurze, 
Big Data, internet rzeczy oraz cyberbezpie-
czeństwo.

Cloud computing to model przetwarzania 
danych oparty na użytkowaniu usług do-
starczanych przez usługodawcę za pomocą 
Internetu. Eliminuje konieczność zakupu li-
cencji oprogramowania, serwerów czy po-
noszenia kosztów administracji urządzeń. 
W tym modelu konsument płaci za użytko-
wanie usługi. Cloud computing umożliwia 
działanie zasobów informatycznych w tak 
zwanej „chmurze”. Dostęp do rozproszo-
nej przestrzeni dyskowej czy pamięci obli-
czeniowej niesie za sobą dużą zmianę dla 
konsumenta. Może używać i płacić tylko 
za zasoby, które wykorzystuje, łatwo do-
pasowując używane usługi do aktualnych 
potrzeb, unikając kosztownych inwestycji 
w infrastrukturę IT. Ponadto przetrzymy-
wanie i przetwarzanie danych w chmurze 
ułatwia dostęp do informacji współdzielo-
nych przez wielu użytkowników. Z badania 
przeprowadzonego na zlecenie Komisji Eu-
ropejskiej wynika, że oszczędności z wdro-
żenia rozwiązań w chmurze wynoszą od 
10% do 20% kosztów całego IT. Szacuje 
się, że w najbliższych latach model pracy 

SPECJALIŚCI ZATRUDNIENI W ICT (EU28)
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Segmenty objęte kluczowymi 
trendami w sektorze rozwijają się 
w tempie od kilkunastu do kilku-
dziesięciu procent rocznie. Dzieje 
się tak, gdyż dostarczają one istot-
nych przewag konkurencyjnych 
i oszczędności. Przykładowo wdro-
żenie rozwiązań w chmurze przy-
nosi 10-20% oszczędności kosztów 
IT. Hamulcem rozwoju najbardziej 
innowacyjnych segmentów są 
kwestie bezpieczeństwa informa-
cji i regulacje prawne.

w chmurze będzie coraz częściej wyko-
rzystywany zarówno przez użytkowników 
indywidualnych, jak i korporacyjnych. Cały 
rynek rozwija się w tempie około kilkuna-
stu procent rocznie. Głównym czynnikiem 
hamującym rynek do tej pory była obawa 
użytkowników o bezpieczeństwo danych. 
Jednak według specjalistów to niedosta-
teczna liczba wykwalifikowanych pracow-
ników może spowalniać wzrost rynku 
usług w chmurze.

Big Data to określenie stosowane dla ta-
kich zbiorów danych, które jednocześnie 
charakteryzują się dużą objętością, róż-
norodnością, złożonością, jak również wy-
magają zastosowania innowacyjnych tech-
nologii, narzędzi i metod informatycznych 
w celu wydobycia z nich nowej i użytecznej 
wiedzy. Postępująca cyfryzacja gospodarki 
oraz rozwój technologiczny otworzyły do-
stęp do dużych ilości danych. Pociąga to za 
sobą szereg konsekwencji. Część z tych da-
nych jest dostępna publicznie, co powodu-
je zwiększenie transparentności na wielu 
szeroko rozumianych rynkach. Organiza-
cje mogą zbierać dane bądź korzystać z ze-
wnętrznych zbiorów danych w celu popra-
wy efektywności i lepszego podejmowania 
decyzji. Big Data pozwala firmom na lepsze 
segmentowanie klientów, a co za tym idzie, 
lepsze dopasowanie oferty. Wykorzysta-
nie dostępnych danych pozwala także na 
lepsze projektowanie kolejnych generacji 
produktów i usług. Kluczowym obszarem 
Big Data jest analityka, która pozwala na 
interpretację danych oraz poszukiwanie 
elementów przewagi konkurencyjnej. Sza-
cuje się, że rynki związane z analizą danych 
będą w najbliższych latach rosły w tempie 
20-40% rocznie.

Przez internet rzeczy (Internet of Things, 
w skrócie IoT) rozumie się koncepcję, w któ-
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rej każde urządzenie będzie podłączone do 
internetu, co umożliwi gromadzenie i prze-
twarzanie danych z tego urządzenia. We-
dług firmy Gartner, specjalizującej się w ba-
daniach związanych z technologią, w 2015 
roku liczba połączonych urządzeń wyniosła 
4,9 miliarda. Gartner szacuje, że do roku 
2020 liczba ta wyniesie 25 miliardów, czyli 
około dwa razy więcej niż smartfonów, ta-
bletów i komputerów łącznie. To właśnie 
dane z IoT spowodują jeszcze większy na-
pływ informacji pozwalających na optyma-
lizację procesów wewnątrz organizacji.

Równocześnie coraz większa liczba urzą-
dzeń podłączonych do sieci rodzi obawy 
o bezpieczeństwo danych i bezpieczeń-

stwo użytkownika. Według firmy Deloit-
te, obserwując skalę oraz tempo rozwoju 
cyberzagrożeń można założyć, że każda 
organizacja została już zaatakowana cy-
frowo lub zostanie zaatakowana w przy-
szłości. Głównymi gałęziami w zakresie 
bezpieczeństwa w sieci są bezpieczeństwo 
danych w chmurze, bezpieczeństwo urzą-
dzeń mobilnych oraz analityka bezpieczeń-
stwa. Tempo wzrostu rynku szacowane 
jest na około 10% rocznie w najbliższych 
latach.
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ICT
W OBLICZU TRANSFORMACJI CYFROWEJ
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Sektory zaawansowane cyfrowo 
rosną przeciętnie 2,8 razy szybciej 
od innych sektorów. Do polskich 
specjalizacji należy zaliczyć mię-
dzy innymi usługi informatyczne 
polegające na tworzeniu oprogra-
mowania, usługi outsourcingowe 
(szczególnie centra usług wspól-
nych) oraz tworzenie gier. Pod 
względem generowanych przycho-
dów głównym segmentem wciąż 
pozostaje jednak telekomunika-
cja.

Obecnie na wszystkich rynkach obser-
wuje się proces transformacji cyfrowej. 
Wykorzystanie technologii cyfrowych jest 
możliwe w wielu obszarach działalności 
każdej firmy. Równocześnie zastosowa-
nie możliwości cyfrowych w 100% wyma-
ga całkowitej zmiany sposobu myślenia 
o funkcjonowaniu firmy. Dzięki wykorzy-
staniu technologii cyfrowych przekształ-
cenie obejmuje cały proces od projekto-
wania produktu aż po obsługę klienta. 
Zastosowanie cyfryzacji pociąga za sobą 
wykorzystywanie technologii, takich jak 
social media, mobile, analityka danych 
i cloud computing. W przedsiębiorstwach 
produkcyjnych pojawiają się „inteligent-
ne” systemy produkcji, które stosują 
analizę danych i zapewniają komunikację 
między poszczególnymi elementami linii. 
Zaletą tego typu systemów jest duża ela-
styczność i obniżenie kosztów produkcji.

Aby w pełni wykorzystać przewagi drze-
miące w cyfryzacji, konieczne jest do-
głębne zrozumienie nowych technologii 
i korzyści, jakie za sobą pociągają. Według 
ankiety PwC CEO Survey 86% prezesów 
zarządów uważa, że wykorzystanie tech-
nologii cyfrowych jest kluczowe. 31% 
ankietowanych twierdzi, że ponad 15% 
przychodów firmy jest inwestowanych 
w technologie obejmujące działanie całej 
firmy. Równocześnie dla nieco ponad 1/3 
respondentów pojęcie cyfryzacji jest jed-
noznaczne z IT. Oznacza to, że właśnie ta 
grupa ankietowanych patrzy na procesy 
cyfryzacji zbyt wąsko, aby w pełni zrozu-
mieć skalę i potencjał cyfrowej rewolucji.

Za największe wyzwania związane z cyfry-
zacją ankietowani uznali trudności w in-
tegracji nowych technologii z dotychcza-

sowymi oraz efektywne wykorzystanie 
ogromnej liczby dostępnych danych. 
Główną przyczyną ostatniego problemu 
jest brak wykwalifikowanych pracowni-
ków. Oprócz kompetencji z zakresu data 
analytics ankietowani jako najważniejsze 
umiejętności wskazali te związane z UX/
UI (user experience), architekturą syste-
mów oraz planowaniem strategicznym. 
Równocześnie ponad 3/4 ankietowanych 
potwierdziło, że firmy zdają sobie spra-
wę z rosnącego zagrożenia cyberatakami 
i podejmują działania zapobiegawcze.

ICT W POLSCE
W Polsce zatrudnienie w sektorze ICT 
znajduje 430 tysięcy osób, a udział bran-
ży ICT w PKB wynosi około 8%. Pomiędzy 

latami 2011 a 2014 liczba firm z sektora 
ICT wzrosła o 24,5%. Liczba osób pracują-
cych w sektorze rośnie w tempie około 6% 
rocznie. Ponad 3/4 osób zatrudnionych 
w sektorze pracuje w usługach ICT, z cze-
go większość stanowią osoby zatrudnione 
w usługach informatycznych. Najwięk-
sze przychody w branży notują usługi, 
a szczególnie telekomunikacja. W sekto-
rze usług za 2/3 przychodów odpowiadają 
firmy informatyczne.

JAK ROZUMIANA JEST 
TRANSFORMACJA CYFROWA  

Źródło: PwC, raport Digital IQ

Największy udział w eksporcie IT mają fir-
my usługowe polegające na pracy polskich 
programistów. Centra ITO (Information 
Technology Outsourcing) stworzyły w Pol-
sce firmy takie jak Luxoft, Tieto, BLStream, 
Sii i C&F. Według prognoz w 2018 roku 
w polskich centrach BPO, ITO, R&D oraz call 
center pracować może do 240 tysięcy osób.

Firmy z branży ICT rokrocznie wydają 
coraz więcej pieniędzy na prace badaw-
czo-rozwojowe. Za 90% wzrostów od-
powiadają firmy świadczące usługi ICT. 
Równocześnie branża ICT wykazuje się 
większą innowacyjnością od innych gałęzi 
gospodarki.

Dotyczy wszystkich działań 
związanych z innowacją

Jest to pojęcie równoznaczne z IT

4,8

2,8x

1,7

W OSTATNICH 5 LATACH 
W POLSCE
branże zaawansowane cyfrowo rosły średnio 
prawie trzy razy szybciej niż mniej zaawansowane
Wzrost całkowitej sprzedaży – średnie wartości 
według sektorów (CARG 2010-2015, w procen-
tach)

Sektory zaawansowane cyfrowo

Sektory mniej zaawan-
sowane cyfrowo

Polska

Polska

Polska

Polska
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Jednym z kluczowych wyzwań sto-
jących przed pracodawcami oraz 
inwestorami z sektora ICT jest zna-
lezienie wykwalifikowanych pra-
cowników. W tej dziedzinie Polska 
posiada jedną z czołowych pozycji 
w UE, jednak wciąż wymagane są 
dalsze działania pobudzające po-
daż wykwalifikowanych informa-
tyków.

Oprócz tworzenia oprogramowania na 
zamówienie i usług outsourcingowych 
jako polską specjalizację wskazuje się two-
rzenie gier komputerowych. Popularność 
tytułów wydawanych przez studia takie 
jak CD Projekt Red (seria „Wiedźmin”), CI 
Games (seria „Sniper”), Techland („Dead 
Island”, „Dying Light”) czy 11bit Studios 
(„This war of mine”) istotnie wpłynęła na 
popularność tego sektora w Polsce. Rynek 
gier komputerowych jest silnie zglobali-
zowany i pochodzenie wydawcy odgrywa 
mniejsze znaczenie niż w przypadku in-
nych gałęzi ICT. Równocześnie przychody 
polskich producentów gier są stosunkowo 
niewielkie w porównaniu do innych gałęzi 
ICT. Przychody CD Projekt RED, Techlandu 
i CI Games, zdecydowanie największych 
producentów gier w Polsce, sięgnęły 
w 2015 roku niespełna 1,5 mld złotych.

ników. Równocześnie, jak pokazują staty-
styki, na obszarze Unii Europejskiej bra-
kuje kilkudziesięciu tysięcy programistów 
i wartości te rosną z każdym rokiem. Także 
w Polsce prezesi firm wskazują ten czyn-
nik jako jeden z najistotniejszych proble-
mów. Najbardziej poszukiwani są progra-
miści doświadczeni w językach Java, .NET, 
C++, Objective C, HTML, CSS, Javascript, 
Python. Przekwalifikowanie programisty 
z jednego języka programowania na inny 
jest zdecydowanie prostsze i tańsze niż 
wykształcenie nowego. Nie zmienia to 

faktu, że w najbliższych latach sytuacja na 
rynku pracy IT będzie ulegać pogorszeniu 
z punktu widzenia pracodawcy. Trendy 
demograficzne wpływają negatywnie na 
liczbę studentów i absolwentów uczelni 
wyższych. Pracodawcy szukają nowych, 
elastycznych form zatrudnienia, które 
pozwalają lepiej wykorzystywać freelan-
cerów. Nadzieją jest także rozpowszech-
nienie robotyzacji i machine learningu, 
które w pewnych obszarach odciążą za-
soby ludzkie i pozwolą zaangażować się 
programistom w inne zadania.

11% osób w wieku 20-29 lat w Polsce nie-
dawno ukończyło studia. 2,2% osób to 
absolwenci kierunków ścisłych. Pod tym 
względem Polska zajmuje czwarte miej-
sce w UE. Koszty pracy w ICT są o 45-70% 
niższe niż w krajach Europy Zachodniej. 
Jednym z głównych czynników hamują-
cych rozwój branży ICT, a szczególnie IT, 
jest niedobór wykwalifikowanych pracow-
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Źródło: Opracowanie własne ABSL na podstawie danych IDC
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CYFRYZACJA GOSPODARKI
Polska e-gospodarka stanowi 4,1% PKB. 
Według prognoz Deloitte wartość ta 
wzrośnie w 2016 roku do 5% i aż do 9,5% 
w 2020 roku. Dzięki postępującej cyfry-
zacji w najbliższych latach koszty prowa-

dzenia firm będą maleć. Poprawi się także 
wymiana informacji wewnątrz firm, a ob-
sługa klienta stanie się łatwiejsza.

W Polsce w latach 2008-2014 PKB per 
capita wzrósł o 31%, a Wskaźnik Cyfry-
zacji Gospodarki o 70%. Polska zajmuje 

Najlepiej scyfryzowaną branżą 
w Polsce jest sektor finansowy. 
Pozostałe branże pomimo dużych 
zmian w ostatnich latach wciąż 
pozostają za średnią unijną. Bar-
dzo istotnym motorem rozwoju 
sektora ICT są wydatki rządowe na 
cyfryzację, w tym e-administrację. 
Zamówienia publiczne wspierane 
funduszami unijnymi stano¬wią 
ok. 25% popytu na usługi ICT

czwarte miejsce w Europie pod wzglę-
dem wzrostu wskaźnika cyfryzacji. Rów-
nocześnie Polska zajmuje szóste miejsce 
w Europie pod względem poprawiania 
kompetencji cyfrowych i dziesiąte miejsce 
pod kątem ulepszania otoczenia bizneso-
wego. Równocześnie należy zauważyć, że 
Polska jest stosunkowo słabo rozwinięta 
pod względem cyfryzacji w porównaniu 
z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami 
w Europie. Cyfryzacja powinna podnieść 
efektywność także w sektorach najmniej 
z nią związanych, takich jak górnictwo 
czy produkcja przemysłowa. Tymczasem 
jedynym sektorem scyfryzowanym lepiej 
niż średnie wartości w UE jest branża fi-
nansowa. Przychylne spojrzenie Komisji 
Nadzoru Finansowego na nowinki techno-
logiczne, otwartość klientów oraz wysoka 
konkurencyjność branży spowodowały, że 
Polska posiada system bankowy przyja-
zny użytkownikowi. Pozostałe sektory są 
słabsze od średnich unijnych pod kątem 
cyfryzacji. Może to wynikać z faktu, że 
małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce 
są zazwyczaj mniejsze od swoich odpo-
wiedników w Europie Zachodniej.

W latach 2008-2014 wykonano ogrom-
ną pracę poprawiającą jakość e-admi-
nistracji. Prace te będą kontynuowane 
w ramach kolejnej perspektywy unijnej. 
Wykorzystanie technologii ICT w sekto-
rze publicznym nadal wymaga zdecydo-
wanych ulepszeń. Ministerstwo Rozwoju 
postawiło sobie za cel, aby w ciągu 2-3 lat 
50% społeczeństwa załatwiało 80% spraw 
urzędowych drogą elektroniczną. Ponad-
to jednym z priorytetów jest zwiększenie 
obrotu bezgotówkowego. Program Polska 
Cyfrowa zakłada wdrożenie powszech-
nych usług teleinformatycznych, rozsze-

*procent odpowiedzi uznających ten czynnik za najważniejszy

NAJWAŻNIEJSZY PROBLEM, PRZED KTÓRYM OBECNIE STOI PAŃSTWA FIRMA*

Dostępność wykwalifikowanych pracowników

Wysokość podatków i opłat przewidzianych  
prawem

Małe obroty

Konkurencja innych przedsiębiorstw

Biurokracja

Koszt siły roboczej

Skomplikowanie przepisów prawnych

Utrudniony dostęp do udziału w przetargach 
publicznych

Problem korupcji
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Głównymi obszarami wydatków 
rządowych wspieranych fundu-
szami unijnymi będą dostęp do 
szybkiego internetu, e-administra-
cja, cyfrowe kompetencje i pomoc 
techniczna, realizowane za po-
średnictwem Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa.

rzenie procedur administracyjnych online 
oraz inne działania wspierające cyfryzację 
Polski.

Około 1/4 popytu na usługi branży ICT 
w ostatnich latach stanowiły zamówienia 
publiczne wspierane funduszami unijnymi. 
W latach 2014-2020 głównym programem 
kontynuującym ten trend będzie Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa z budżetem 
przekraczającym 10 mld złotych, z czego 
80% stanowią fundusze unijne. Program 
podzielony został na osie priorytetowe:

 Q Powszechny dostęp do szybkiego in-
ternetu,

 Q E-administracja i otwarty rząd, 
 Q Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,
 Q Pomoc techniczna.

Oś „Powszechny dostęp do szybkiego in-

ternetu” skupia się na zapewnieniu sze-
rokopasmowego dostępu do internetu, 
o przepustowości minimalnej 30 Mbit/s, 
na obszarach, gdzie bez wsparcia finanso-
wego państwa nie powstałaby niezbędna 
infrastruktura. Celem jest zapewnienie do 
2020 roku dostępu do szerokopasmowego 
internetu na terenie całej Polski. W 2015 
roku nieco ponad 70% gospodarstw do-
mowych posiadało szerokopasmowy do-
stęp do sieci. Równocześnie prawie 1/4 
gospodarstw domowych nadal nie posiada 
dostępu do internetu, z czego zdecydo-
waną większość stanowią gospodarstwa 
domowe bez dzieci. Tam też wskazywaną 
przyczyną braku dostępu do sieci jest brak 
potrzeby korzystania z niej.

13,7% internautów w wieku 16-74 lata ko-
rzystało z przestrzeni dyskowej w chmurze. 

POLSKIE BRANŻE NA TLE ŚREDNIEJ EUROPEJSKIEJ WE WSKAŹNIKU 
CYFRYZACJI GOSPODARKI (PKT)

01 02 03 04 05 06 0

Źródło:  Polityka Insight

W porównaniu z rokiem 2014 zanotowano 
wzrost o 5,7 punktów procentowych. Więk-
szość z  tej grupy stanowią osoby młodsze, 
z wyższym wykształceniem oraz osoby sa-
mozatrudnione.

W ramach osi „E-administracja i otwar-
ty rząd” instytucje publiczne otrzymają 
wsparcie na poszerzanie oferty e-usług, in-
tegrację usług na platformie ePUAP (Elek-
troniczna Platforma Usług Administracji 
Publicznej), usprawnianie usług wewnątrz 
administracji, cyfryzację procesów i proce-
dur oraz udostępnienie większej ilości da-
nych w ramach sektora publicznego.

Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” 
wspierać będzie osoby chcące poprawiać 
swoje kompetencje cyfrowe oraz osoby 
zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Poza 
tym wsparcie otrzymają programiści, dzię-
ki czemu możliwe będzie lepsze wykorzy-
stanie potencjału tej kadry.

Oś „Pomoc techniczna” skupia się na za-
pewnieniu narzędzi oraz kapitału ludzkie-
go niezbędnych do wdrożenia i bieżącego 
zarządzania programem Polska Cyfrowa.

Magazyn „Polityka Insight” wydał szereg 
rekomendacji, które mają przyspieszyć 
proces cyfryzacji w Polsce:

 Q Zagwarantować kształcenie kompe-
tencji cyfrowych na każdym etapie eduka-
cji.

 Q Stymulować instytucje publiczne do 
udostępniania danych i usług online.

 Q Stworzyć jeden rządowy serwis do za-
łatwiania spraw urzędowych.

 Q Wspierać i rozwijać programy eduka-
cyjne dotyczące danych osobowych.

 Q Uregulować dostęp do danych osobo-

Ubezpieczenia i finanse

Informacja i komunikacja

Inne usługi

Handel

Przetwórstwo przemysłowe

Usługi specjalistyczne

Usługi administracyjne

Energetyka

Transport i magazynowanie

Nieruchomości

Hotelarstwo i gastronomia

Budownictwo

Polska            średnia
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PRZEDSIĘBIORSTWA WYKORZYSTUJĄCE SYSTEM ERP W KRAJACH 
UNII EUROPEJSKIEJ 2014 ROK

Źródło:  Baza danych Eurostatu

01 02 03 04 05 0%

wych z uwzględnieniem wszystkich grup.
 Q Inwestować publiczne środki tylko 

w wybrane, perspektywiczne branże.
 Q Stworzyć system ulg podatkowych na 

zakup innowacyjnych rozwiązań technolo-
gicznych.

 Q Wspierać inwestycje w infrastrukturę 
szerokopasmową, by zapewnić powszech-
ny, wysokiej jakości dostęp do internetu.

 Q Ułatwić prowadzenie biznesu.
 Q Skoordynować proces realizacji przetar-

gów informatycznych przez administrację.

PRZEDSIĘBIORSTWA ZATRUD-
NIAJĄCE OSOBY POSIADAJĄCE 
SPECJALISTYCZNE
umiejętności w dziedzinie ICT według klas 
wielkości i rodzajów działalności w 2015 roku

73,6

30,3

6,6

12,0

Duże     Średnie      Małe      Ogółem

Wciąż występuje duża dyspropor-
cja w dyfuzji rozwiązań ICT w go-
spodarce. Mniejsze przedsiębior-
stwa często nie mają możliwości 
wdrażania nowoczesnych rozwią-
zań oraz zatrudniania wykwali-
fikowanych specjalistów. Odpo-
wiedzią mogą być ulgi podatkowe 
i wsparcie finansowe.

Belgia

Austria

Szwecja

Dania

Portugalia

Cypr

Hiszpania

Francja

Niemcy

Malta

Holandia

Grecja

Finlandia

Luksemburg

Litwa

Czechy

UE-28

Irlandia

Rumunia

Chorwacja

Estonia

W.Brytania

Polska
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Branża e-commerce rozwija się 
w tempie 20% rocznie. Jej wartość 
wyniosła 32 mld złotych. Mimo iż 
obecnie stanowi ona relatywnie 
mały procent wymiany handlowej 
jej udział będzie sukcesywnie rósł. 
Przewiduje się podwojenie przy-
chodów z branży w perspektywie 
nadchodzących 5 lat.

E-COMMERCE

Wartość sektora e-commerce w 2015 roku 
wyniosła około 32 mld złotych i była to 
wartość wyższa o około 20% w porówna-
niu z rokiem 2014. W ciągu najbliższych 
5 lat przewiduje się podwojenie przycho-
dów w branży. Sektor ten stanowi nadal 
stosunkowo niewielki ułamek wymiany 
handlowej.

W 2015 roku 11 mln osób w wieku 16-74 
lata wykonało chociaż jeden zakup przez 
internet. Dwie trzecie z tych osób posiada 
wykształcenie wyższe. Mężczyźni kupują 
przez internet częściej niż kobiety. Dzi-
siejszy konsument jest bardzo świadomy. 
W sieci może szybko znaleźć produkt, któ-
rego szuka, w najniższej możliwej cenie. 
Jest przyzwyczajony, że jego potrzeby są 

realizowane natychmiast, na dogodnych 
dla niego warunkach. W związku z tym 
utrzymanie konkurencyjności w tym sek-
torze rządzi się innymi prawami niż tra-
dycyjny handel. E-commerce wykazuje się 
gwałtownymi zmianami w przyzwyczaje-
niach konsumentów. Największe szanse 
na utrzymanie się na rynku mają podmio-
ty, które będą szybko i skutecznie adapto-
wać nowe technologie oraz reagować na 
zmiany w preferencjach klientów. Jednym 
z kluczowych elementów będzie efektyw-
ne wykorzystywanie Big Data.

POLSKIE STARTUPY

Jak pokazują badania firmy Deloitte, poło-
wa startupów w Polsce prowadzi działal-
ność związaną z sektorem ICT. Najczęściej 
wymienianymi przedmiotami działalności 
startupów są technologie mobilne, e-com-
merce, oprogramowanie dla firm, eduka-
cja, internet rzeczy oraz Big Data. Zmienia 
się struktura finansowania młodych firm. 
Większość rozpoczyna działalność korzy-
stając ze środków własnych, równocze-
śnie unikając kosztownych inwestycji do 
momentu wygenerowania odpowiednio 
wysokich przychodów. Startupy w zdecy-
dowanej większości od początku nasta-
wione są na sprzedaż usług i produktów 
poza granicami Polski. Równocześnie, tak 
jak w całej branży, problemem jest brak 
wykwalifikowanych pracowników. Już co 
czwarty startup zatrudnia cudzoziem-
ców w roli specjalistów ICT. Żyzny grunt 
dla startupów z sektora ICT oraz rozwoju 
firm już obecnych w branży stanowi po-
stępująca informatyzacja społeczeństwa. 
Rokrocznie coraz więcej gospodarstw 
domowych podłączonych jest do inter-
netu (75,8%), w tym internetu szeroko-
pasmowego (71%). Trend ten prowadzi 
do wzrostu grupy docelowej dla wielu 

GOSPODARSTWA DOMOWE 
Z DOSTĘPEM DO INTERNETU 
ORAZ Z SZEROKOPASMOWYM 
DOSTĘPEM DO TEJ SIECI

BRANŻE, W KTÓRYCH STARTUPY PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ

50,86%

30,86%

12,57%

9,14%

6,86%

5,71%

9,14%

Źródło:  mBank

Rozwiązania ICT i wspierające transformację cyfrową

Przemysł kreatywny i technologie multimedialne

Technologie dotyczące optymalizacji zużycia energii oraz odnawialnych źródeł energii

Biotechnologie oraz technologie medyczne

Nanotechnologie oraz technologie materiałowe

Robotyka i inne technologie przemysłowe

Pozostałe

dostęp do internetu szerokopasmowy dostęp  
do internetu
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O ogromnym potencjale wzrosto-
wym sektora ICT świadczy rów-
nież duża liczba nowo powstałych 
startupów. Ponad 50% startupów 
powstaje bowiem w sektorze ICT.

rozwiązań z zakresu ICT, endogenicznie 
wzbudzając popyt na produkty polskich 
przedsiębiorstw z branży. Znaczącym 
czynnikiem pobudzającym sektor jest 
również zmiana zachowań konsumentów, 
w tym przenoszenie dużej części codzien-
nych aktywności do sieci. Informatyzacja 
dotyka bowiem coraz większej sfery życia 
obywateli i firm. Jednym z najsilniejszych 
trendów jest wzrost wykorzystania urzą-
dzeń mobilnych. Doskonałym przykładem 
jest odnotowana w listopadzie 2014 roku 
przewaga logowań z urządzeń mobilnych 

w stosunku do urządzeń tradycyjnych 
jednego z wiodących banków w Polsce. 
Dane te jasno uzasadniają statystykę mó-
wiącą, że ponad 50% startupów powsta-
je w sektorze ICT. Można spodziewać się 
bardzo dynamicznego rozwoju tej branży 
w nadchodzących latach, a także jej ciągle 
rosnącego znaczenia dla gospodarki. Jed-
nocześnie należy pamiętać, iż utrzymanie 
pozytywnej kondycji sektora wymaga zna-
czących nakładów, szczególnie w postaci 
inwestycji i ulg ze strony rządu. Palącymi 
potrzebami jest zapewnienie finanso-

wania dla projektów o wysokim ryzyku, 
wprowadzenie ulg (np. podatkowych) dla 
przedsiębiorstw inwestujących w B+R 
oraz informatyzację, a także utrzymanie 
poziomu wydatków publicznych wspiera-
nych funduszami unijnymi. Bez aktywnej 
postawy przedsiębiorstw oraz państwa 
utrzymanie pozytywnych wyników branży 
może okazać się bardzo trudne w dobie 
rosnącej konkurencji i malejącej przewagi 
kosztowej Polski.

MAPA STARTUPÓW

Źródło: Autorami mapy są regionalni ambasadorzy Startup Poland
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Sektor ICT to ogół usług i produk-
tów pełniących funkcję przetwa-
rzania i przekazywania informacji 
drogą elektroniczną.

Na potrzeby niniejszego raportu sektor 
ICT zdefiniowano zgodnie z ramami przed-
stawionymi przez Organizację Współpra-
cy Gospodarczej i Rozwoju, które zostały 
wyrażone między innymi w dokumencie 
DSTI/ICCP/IIS(2006)2/FINAL „Working Par-
ty on Indicators for the Information So-
ciety” z 5 marca 2007 roku. Wytyczne te 
precyzują, które gałęzie gospodarki należy 
zaliczać do sektora ICT. Segmentacja zgod-
na jest z ramami Statystycznej Klasyfikacji 
Działalności Gospodarczej we Wspólnocie 
Europejskiej - NACE Rev. 2, co zapewnia 
jej kompatybilność ze zdecydowaną więk-
szością powszechnie stosowanych klasy-
fikacji. W ogólnym rozumieniu sektor ICT 
stanowią usługi i produkcja dóbr, pełniące 
funkcję przetwarzania informacji i przeka-
zywania jej drogą elektroniczną, a także 
odtwarzania i wyświetlania lub wykorzy-
stujące elektroniczne przetwarzanie w celu 
wykrywania, mierzenia i rejestrowania zja-
wisk fizycznych, bądź kontrolowania pro-
cesów fizycznych. Należy zwrócić uwagę, 
iż  definicje statystyczne nie są doskonałe 
i w zależności od przyjętych podziałów sek-
tora ICT wybrane wartości mogą się różnić.

Pełna diagnoza sytuacji polskiego sektora 
ICT możliwa jest dzięki połączeniu narzędzi 
analizy jakościowej oraz ilościowej. W ana-
lizie ilościowej istotne jest, aby poddać ba-
daniu kluczowe, kwantyfikowalne parame-
try monitorujące sytuacje i trendy panujące 
w sektorze. Jako takowe zidentyfikowano 
dane opisujące m.in. wysokość obrotów, 
zatrudnienie, rentowność, znaczenie sek-
tora dla gospodarki, czy innowacyjność. 
Poniżej zaprezentowane są wyniki analizy 
głównych wskaźników opisujących branżę, 
a także miejsce Polski na arenie międzyna-

Kod NACE
Rev. 2/Kod PKD Opis wg. NACE Rev. 2 Ops wg. PKD

Tabela 1: DEFINICJA SEKTORA ICT

Źródło: Opracowanie własne na podstawie NACE Rev. 2 oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności (2007)

Kod NACE Rev. 2/Kod PKD Opis wg NACE Rev. 2 Opis wg PKD
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W ujęciu podmiotowym polski 
sektor ICT stanowi 7,6% rynku 
unijnego. Liczba polskich przedsię-
biorstw z branży rośnie w średnim 
rocznym tempie 10,1%.

rodowej. Poniższe dane obejmują zagre-
gowane wyniki poszczególnych grup PKD 
wchodzących w skład sektora ICT.

WIELKOŚĆ I ZNACZENIE  
DLA GOSPODARKI

Wskaźniki podlegające analizie to: wyso-
kość obrotów w sektorze, wartość pro-
dukcji sektora, wartość dodana, wysokość 
zatrudnienia, obroty przypadające na oso-
bę zatrudnioną, dynamika zatrudnienia, 
dynamika nadwyżki operacyjnej brutto, 
wartość inwestycji na osobę zatrudnioną, 
stopa inwestycji, wysokość wynagrodze-
nia, wskaźnik rentowności, wartość na-
kładów inwestycyjnych, udział sektora ICT 
w PKB, udział sektora ICT w zatrudnieniu 
ogółem, udział sektora ICT w eksporcie, 
udział sektora ICT w imporcie, nakłady na 
innowacje, udział dochodów ze sprzedaży 
produktów ulepszonych w przychodach 
ze sprzedaży.

Polska zajmuje wysokie, piąte miejsce po-
śród państw europejskich pod względem 
liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw 
z sektora ICT. Powyższe dane świadczą 
o dużym potencjale tego sektora, zarów-
no dla wzrostu gospodarczego, jak i bez-
pośrednio dla zatrudnienia. Duża liczba 
przedsiębiorstw stanowi potencjał, na 
podstawie którego mogą być budowane 
kolejne międzynarodowe sukcesy pol-
skich przedsiębiorców. Polskie firmy sta-
nowią około 7,6% ogółu przedsiębiorstw 
działających w sektorze na terenie Unii 
Europejskiej. Podkreśla to znaczenie 
polskich firm zarówno w skali kraju, jak 
i w perspektywie europejskiej. Dynamika 
liczby przedsiębiorstw pozwala ponadto 
prognozować, iż pozycja Polski na arenie 

międzynarodowej będzie się umacniała. 
Średni roczny wzrost badanej zmiennej 
na przestrzeni lat 2009-2014 wyniósł po-
nad 10,1% (CAGR). Daje to Polsce siódme 
miejsce pod względem średniej dynamiki 
wzrostu pośród wszystkich analizowa-
nych państw europejskich. Warto zwrócić 
natomiast uwagę, iż pośród 10 państw 
o największej liczbie przedsiębiorstw Pol-
ska zajęła trzecie miejsce. Rosnąca liczba 
przedsiębiorstw z sektora ICT jest równo-

znaczna ze zwiększaniem potencjału bran-
ży do generowania rozwiązań innowacyj-
nych o znaczeniu międzynarodowym.

Według wielkości wpływów brutto ze 
sprzedaży towarów i usług dostarczanych 
przez sektor ICT Polska zajmuje siódme 
miejsce pośród analizowanych państw eu-
ropejskich. Pozycja w zestawieniu z wiel-
kością sektora wyrażona liczbą przedsię-
biorstw wskazuje na niższą efektywność 
polskich przedsiębiorstw w porównaniu 
z liderami rynku europejskiego. Opty-
mistyczne są natomiast wnioski płyną-
ce z analizy dynamiki zmian badanego 
wskaźnika. Polska w latach 2009-2014 za-
notowała średni roczny wzrost obrotu na 
poziomie ponad 8,64% (CAGR). Całkowity 
wzrost na przestrzeni lat 2010-2014, tj. 
okresu nieobejmującego kryzysu finanso-
wego, wyniósł 16,72%. W pierwszym z po-
wyższych ujęć polski sektor ICT zanotował 
najwyższą pozytywną dynamikę zmian 
spośród badanych państw. W drugim uję-
ciu Polska zajęła drugie miejsce.

Powyższe dane świadczą o pozytywnej 
globalnej tendencji zachodzącej w pol-
skim sektorze ICT. Obroty generowane 
przez ICT dynamicznie rosną, a także 
plasują Polskę na wysokim miejscu po-
śród państw europejskich. Należy zwrócić 
jednak uwagę, iż efektywność polskich 
przedsiębiorstw wciąż winna być sku-
tecznie podnoszona. Dynamika obrotów 
sektora jest bowiem niższa niż dynamika 
wzrostu całkowitej liczby przedsiębiorstw. 
Narzędziami służącymi poprawie sytuacji 
winny być przede wszystkim rządowe oraz 
unijne programy wsparcia ukierunkowane 
na podnoszenie efektywności przedsię-
biorstw. Jako pożądane obszary pomocy 

Tabela 2: LICZBA PRZED-
SIĘBIORSTW W SEKTORZE ICT

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; 
Objaśnienia: „e”- estymacja własna, „…”- brak danych; 
Wartości wyrażone w liczbie przedsiębiorstw

KRAJ/ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Wielka Brytania 132943 ... 128957 ... ... ... 163325

Francja ... 69900 95204 94627 108515 126702 131835

Włochy 108507 10S331 104614 103239 103075 101893 102330

Niemcy 70134 71252 74973 80767 82554 86378 97972

POLSKA 42833 48517 52566 57887 63462 69169 76302

Holandia 30898 33998 47953 51135 55825 70914 73131

Hiszpania ... ... 44222 45095 48986 49863 52204

Szwecja 39215 40041 41876 43925 44186 43903 44913-

Rumunia 19519 19190 17157 16127 17318 18188 19485

Austria 13617 13466 14420 14798 15088 15388 15795

Słowacja 2906 1512 9847 11719 11838 13022 14324

Dania 10624 10797 11650 12396 12733 13074 13619

Portugalia 12408 12052 11747 12004 12035 12680 12975

Norwegia 12113 11345 11237 11215 11546 11B17 11939

Grecja ... ... ... 9054 8939 8975 9455

Bułgaria 5752 7126 7279 7685 8228 9024” 9452

Finlandia 7402 7344 7517 7679 7825 B130 8185

Słowenia 4162 4703 5170 5422 5676 6091 6614

Chorwacja 4432 4879 5111 5134 5187 5438 5630

Łotwa 2559 2780 3151 3406 4391 5063 5432

Litwa 2415 2270 2532 2779 3435 3B1B 5127

Estonia 1849 1934 2266 2731 2917 3364 3527

Luxemburg 1554 1618 1694 1755 1838 1960 2054

Macedonia ... ... ... 947 1065 1143 1170
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Polski sektor ICT jest w dobrej 
kondycji odnotowując średni rocz-
ny wzrost obrotów powyżej 8,6%. 
Stanowi to najwyższy wzrost w Eu-
ropie.

należy wskazać wsparcie innowacji, inter-
nacjonalizacji i promocji, czy rozwiązań 
ograniczających koszty.

Polska zajmuje szóste miejsce w Europie 
pod względem wielkości produkcji sekto-
ra ICT. Wskaźnik ten informuje o wartości 
produktów i usług wytworzonych przez 
przedsiębiorstwa z poszczególnych grup 
PKD/NACE Rev. 2 wchodzących w skład 
sektora ICT. Głównymi producentami - li-
derami (na przestrzeni całego badanego 
okresu), pozostają Wielka Brytania, Niem-
cy, Francja i Włochy. Kolejnym państwem 
jest Hiszpania produkująca jednak prawie 

o połowę mniej produktów i usług niż 
ostatnie państwo z grupy liderów - Wło-
chy. W grupie najsilniejszych państw war-
to zwrócić szczególną uwagę na Wielką 
Brytanię i Niemcy, które oprócz pozycji 
liderów charakteryzują się również stałą 
wysoką dynamiką wzrostów, skutecz-
nie umacniając swoją pozycję na dwóch 
pierwszych miejscach. Kraje te odnoto-
wały wysokie wzrosty zarówno w ujęciu 
średnich rocznych, jak i bezwzględnego 
wzrostu na przestrzeni lat 2010-2014. Od-
powiednio było to dla Wielkiej Brytanii 4,4-
5% i 19,98%, a dla Niemiec - 1%-8% i 17%. 
Analogicznie Polska charakteryzowała się 

średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 
0,46-24,8% oraz stopą wzrostu w całym 
okresie lat 2010-2014 wynoszącą 6,7%. 
Średnia arytmetyczna średniorocznych 
stóp wzrostu plasuje Polskę na pierwszym 
miejscu spośród państw europejskich. 
Należy jednak zauważyć, iż średnia ta jest 
mocno zawyżona przez bardzo wysoki 
wzrost w roku 2011 wynoszący 24,8%. Bio-
rąc pod uwagę całkowity wzrost produkcji 
na przestrzeni lat 2010-2014 Polska roz-
wijała się w ponadprzeciętnym tempie, 
jednak dużo wolniej niż Wielka Brytania 
i Niemcy. Sytuacja ta sugeruje, iż mimo 
ponadprzeciętnie dobrych wyników wciąż 

Tabela 3: OBROTY SEKTORA ICT Tabela 4: WARTOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ICT

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „e”- es-
tymacja własna, „…”- brak danych; Wartości wyrażone w mln euro

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „e”- estymacja własna, „p”- 
prognoza, „…”- brak danych; Wartości wyrażone w mln euro
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Liderami produkcji w branży ICT 
są Wielka Brytania, Niemcy oraz 
Francja. Polska, odnotowując śred-
ni roczny wzrost na poziomie 6,7%, 
skutecznie goni czołowe państwa 
charakteryzując się jednak wciąż 
znacząco niższą wartością produk-
cji.

istnieje duży, niewykorzystany potencjał 
polskiego sektora ICT. Jeżeli Polska chce za-
jąć pozycję jednego z liderów branży musi 
zintensyfikować działania pobudzające 
produkcję przedsiębiorstw z sektora ICT.

Polska charakteryzuje się relatywnie szyb-
kim tempem wzrostu, którym przewyższa 
większość państw europejskich, w tym 
także liderów branży (średnio 6,3% CAGR). 
Warty uwagi jest natomiast fakt, że liderzy 
branży, mimo iż rozwijają się z niższą dyna-
miką, osiągają wyższe bezwzględne warto-
ści wzrostów. W sytuacji dużej dysproporcji 
wartości bezwzględnej sektorów pomiędzy 
państwami sprawia to, iż Polska, chcąc 
dogonić kraje wiodące, musi rozwijać się 

Zatrudnienie w sektorze ICT w Polsce sta-
nowi 4% zatrudnienia ogółem. Wartość ta 
jest relatywnie niska w stosunku do innych 
państw. Przykładowo w Niemczech jest to 
5,2%, w Danii 9,2%, zaś w Finlandii 7,19%. 
Co istotne, Polskę charakteryzuje znaczą-
cy wzrost udziału zatrudnienia sektora ICT 
w zatrudnieniu ogółem. Średnio wynosił 
on 0,168 punktu procentowego rocznie. 
Przewiduje się, iż w nadchodzących latach 
udział sektora ICT w zatrudnieniu ogółem 
będzie rósł. Należy zwrócić natomiast uwa-
gę, iż trend ten jest pod silnym wpływem 
dwóch czynników: drenażu talentów przez 
inne gospodarki oraz malejącej przewagi 
kosztowej Polski. W długiej perspektywie 
czynniki te będą negatywnie oddziaływały 
na zatrudnienie w branży mogąc powodo-
wać również spadek udziału zatrudnienia 
sektora ICT w zatrudnieniu ogółem.

UDZIAŁ I ZNACZENIE SEKTORA 
DLA HANDLU ZAGRANICZNEGO

Udział sektora ICT w eksporcie i impor-
cie ogółem wyniósł w 2014 roku odpo-
wiednio 7,47% i 7,28%. W wartościach 
bezwzględnych eksport ogółem w latach 
2011-2014 wzrósł o 134,8 mld złotych, co 
stanowi wzrost o 24%. Równocześnie eks-
port sektora ICT wzrósł o 17,3 mld zł, czyli 
o 50%. Sytuacja ta pokazuje rosnące zna-
czenie sektora ICT dla polskiego eksportu 
oraz jego potencjał do dalszego rozwoju 
w tempie przekraczającym średnią dla in-
nych branż. Dane te świadczą o ogromnej 
szansie polskich przedsiębiorstw w eks-
pansji na rynkach zagranicznych, która 
jest sukcesywnie wykorzystywana.

W badanym okresie 2011-2014 wzrosła 
również wartość importu. Import ogółem 

PROGNOZA WARTOŚCI PRODUKCJI SEKTORA ICT

Źródło: Opracowanie własne (prognoza) na podstawie Eurostatu. Wartości wyrażone w mln euro

znacząco szybciej. Przy utrzymaniu obec-
nej tendencji wzrostowej kraje o najwięk-
szej produkcji ICT wciąż będą pozostawały 
daleko z przodu. Sytuację tę obrazuje zna-
cząca luka pomiędzy produkcją Polski oraz 
Francji, która w przypadku braku zmian 
tempa rozwoju polskiego sektora do 2026 
roku zmniejszy się jedynie nieznacznie. Na 
powyższym wykresie przedstawiono pro-
gnozy rozwoju państw wiodących (Wielka 
Brytania, Niemcy, Francja) oraz aspirują-
cych (Polska, Hiszpania, Włochy). Prognozy 
przedstawiają trzy potencjalne warianty 
zmian: optymistyczny - utrzymanie średnie-
go tempa wzrostu z lat 2008-2014, neutral-
ny - zmniejszenie tempa wzrostu o 1 punkt 
procentowy, zachowawczy - zmniejszenie 
tempa wzrostu o 2 punkty procentowe. 
Wszystkie warianty zostały oparte o założe-
nie, iż w okresie prognozy nie zostaną pod-
jęte żadne działania mogące w znaczącym 
stopniu wpłynąć na kondycję polskiego 
sektora (oprócz podtrzymania).

W Polsce udział sektora ICT w PKB w 2014 
roku wyniósł 6,1%. Wynik ten plasuje Pol-
skę na relatywnie dalekiej pozycji w po-
równaniu do innych państw europejskich. 
Przykładowo na Węgrzech jest to 11,46%, 
w Bułgarii 9,76%, czy w Niemczech 8,38%. 
W przypadku większości państw udział 
sektora ICT w PKB w badanych latach 
spadał. W Polsce spadki te były jednak 
relatywnie niskie. Można prognozować, iż 
najprawdopodobniej dalszy spadek udzia-
łu sektora ICT w PKB zostanie zatrzymany 
lub ulegnie odwróceniu ze względu na dy-
namikę rozwoju sektora oraz tempo wzro-
stu PKB. Jeżeli natomiast obecna sytuacja 
pozostanie bez zmian trend z poprzednich 
lat może doprowadzić do spadku udziału 
sektora ICT w PKB do 6,06%.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „e”- estymacja własna, 
„p”- prognoza, „…”- brak danych; Wartości wyrażone w procentach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „e”- estymacja własna, „p”- prognoza, „…”- brak 
danych; Wartości wyrażone w procentach

Tabela 5: UDZIAŁ SEKTORA ICT W PKB Tabela 6: UDZIAŁ SEKTORA ICT W ZATRUDNIENIU
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Dynamiczny rozwój sektora ICT 
widoczny jest również w bilansie 
handlu zagranicznego. Udział sek-
tora w eksporcie i imporcie wynosi 
kolejno 7,47% oraz 7,28%.

wzrósł o 81,2 mld złotych, co stanowi 13,% 
w stosunku do początku okresu. Import 
sektora ICT wzrósł natomiast o 8,4 mld 
złotych, czyli 19,6%. Podobnie jak w przy-
padku eksportu widoczne jest, iż import 
sektora ICT rósł szybciej - o 6,6 punktów 
procentowych.

Rozwój obydwu wskaźników nie postępo-
wał jednak równomiernie w poszczegól-
nych segmentach sektora ICT. Różnice te 
widoczne są w zmianach struktury ekspor-
tu i importu, która nastąpiła pomiędzy la-
tami 2011 i 2014.

Na podstawie zmian struktury eksportu 
należy zauważyć, iż w badanych latach naj-
dynamiczniej rozwijał się eksport sprzętu 
telekomunikacyjnego. Udział tej kate-
gorii wyrobów w ogóle eksportu wzrósł 
o 23  punkty procentowe. Ekspansja tej 
kategorii zmniejszyła udział wyrobów 
z kategorii komputerów i urządzeń pery-
feryjnych oraz elektronicznego sprzętu 
powszechnego użytku, kolejno o 5,3 i 18,3 
punkty procentowe.

Na przestrzeni lat 2011-2014 największy 
wzrost udziału procentowego w ogóle 
importu odnotował sprzęt telekomuni-
kacyjny. Dane te potwierdzają dużą siłę 
tego segmentu, która znajduje odzwiercie-
dlenie również w danych eksportowych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS: 
„Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wynik badań 
statystycznych z lat 2011-2015”

Tabela 7: UDZIAŁ SEKTORA ICT 
W EKSPORCIE I IMPORCIE

STRUKTURA EKSPORTU SEKTORA ICT W LATACH 2011–2014

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wynik badań statystycznych z lat 2011-2015, GUS

STRUKTURA IMPORTU SEKTORA ICT W LATACH 2011–2014

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wynik badań statystycznych z lat 2011-2015, GUS

Pozostałe kategorie produktowe wzrosły 
nieznacznie (o 1,4-1,6 punktu procentowe-
go). Wszelkie dodatnie zmiany w struktu-
rze importu zostały poczynione kosztem 
zmniejszenia udziału kategorii pozostałych 
wyrobów ICT (-7,7 punktu procentowego).

w mld zł

Eksport

w tym ICT

Udział procentowy

Import

w tym ICT

Udział procentowy

Komputery i urządzenia pery-
feryjne

Elektroniczny sprzęt powszech-
nego użycia

Sprzęt telekomunikacyjny

Pozostałe wyroby ICT

Komputery i urządzenia pery-
feryjne

Elektroniczny sprzęt powszech-
nego użycia

Sprzęt telekomunikacyjny

Pozostałe wyroby ICT
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Wciąż głównym segmentem bran-
ży ICT jest telekomunikacja. Seg-
ment ten generuje najwyższe 
obroty w handlu zagranicznym.

Powyżej opisane zmiany stanowią jedynie 
wycinek pełnego obrazu kształtu handlu 
zagranicznego sektora ICT. Niezbędnym 
uzupełnieniem jest przedstawienie war-
tości bezwzględnych opisujących poszcze-
gólne segmenty sektora. Dane te zostały 
przedstawione poniżej.

Segmentami o dodatniej wartości salda ob-
rotów towarowych w handlu zagranicznym 
są segmenty oferujące elektroniczny sprzęt 
powszechnego użytku oraz sprzęt teleko-
munikacyjny. Salda obrotów wynoszą dla 

nich kolejno 11,4 i 3,4 mld złotych. Należy 
zauważyć, iż w ostatnich latach przedsię-
biorstwa sprzedające za granicą sprzęt 
telekomunikacyjny odnotowywały najsil-
niejszy wzrost eksportu w porównaniu 
z innymi segmentami. Segmentem o naj-
większym obrocie towarowym pozostają 
nadal komputery i urządzenia peryferyjne. 
Należy natomiast zauważyć, iż segment 
ten doświadcza intensywnej konkurencji 
ze strony producentów wytwarzających 
produkty w obszarach o istotnej przewa-

EKSPORT I IMPORT POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW SEKTORA 
ICT W ROKU 2014
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Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wynik badań statystycznych z lat 2011-2015, GUS. Dane w miliar-
dach zł

dze kosztowej - przykładowo producenci 
azjatyccy. Segment ten w przeważającej 
mierze zawdzięcza swoją wiodącą pozycję 
wysokiej wartości importu wynoszącej 17,9 
mld złotych i jest głównym importerem 
w sektorze ICT.

PRODUKTYWNOŚĆ SEKTORA ICT
Wskaźnik wartości dodanej produkcji okre-
śla przyrost wartości dóbr i usług w wyniku 
określonego procesu produkcji czy tworze-
nia usługi. Należy zauważyć, iż wskaźnik ten 
powiązany jest z innowacyjnością, stop-
niem zaawansowania technologicznego, 
miejscem w łańcuchu dostarczania warto-
ści, siłą marki, a także konkurencyjnością 
wytwarzanych produktów i usług. W dobie 
rosnącej konkurencji cechy te są szczegól-
nie istotne dla polskiego sektora ICT. Kon-
kurowanie wyłącznie niskimi kosztami (np. 
w oparciu o relatywnie niższe koszty kadro-
we) może bowiem okazać się niewystarcza-
jące w nadchodzących latach. Wysokość 
wskaźnika wartości dodanej produkcji pol-
skich przedsiębiorstw z sektora ICT w latach 
2010-2014 wzrosła o 9,97%, rosnąc średnio 
o 5,46% rocznie. Ponownie należy zauwa-
żyć, iż średnia rocznych wzrostów jest silnie 
zawyżona przez ponadprzeciętny wzrost 
w roku 2010, który wyniósł 17,4%.

Znacząca wysokość dynamiki wskaźnika 
dla lat 2009-2010 była spowodowana ni-
skimi wartościami odnotowanymi w roku 
2009 na skutek panującego kryzysu finan-
sowego.

W porównaniu do państw wyznaczających 
najwyższy standard na rynku europejskim, 
tj. Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, wzrost 
produktywności polskiego sektora ICT 
w latach 2010-2014 był znacząco niższy. 
W badanym okresie nadwyżka dynamiki 
wartości dodanej nad dynamiką produkcji 

Pozostałe 
wyroby

Elektroniczny sprzęt 
powszechnego użytku

Sprzęt telekomunik-
acyjny

Komputery i urządze-
nia peryferyjne

Suma          Import          Export
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Pomimo niższych kosztów kadro-
wych polskie przedsiębiorstwa 
charakteryzują się niższą produk-
tywnością od liderów branży. Sy-
tuacja ta stanowi sygnał mówiący 
o konieczności zwiększenia inwe-
stycji w innowacyjne rozwiązania 
oraz prace B+R.

wyniosła: dla Wielkiej Brytanii - 8,83 punk-
ty procentowe, dla Niemiec - 4,62 punkty 
procentowe, natomiast dla Polski 3,27 
punkty procentowe.

W badanym okresie Polska charakteryzo-
wała się zadowalającym wzrostem warto-
ści dodanej wytworzonej w sektorze ICT. 
Wartość ta oraz jej dynamika nie pozwa-
lają natomiast z pełnym przekonaniem 
prognozować, iż Polska w pełni wykorzysta 
posiadany potencjał oraz będzie charak-

teryzowała się tempem rozwoju umożli-
wiającym zajęcie uprzywilejowanej pozycji 
lidera na arenie międzynarodowej, a jedy-
nie będzie rozwijała się w ograniczonym 
tempie odnotowywanym przez większość 
europejskich gospodarek. Wymagane 
jest dalsze pobudzenie produktywności, 
w tym edukacja polskich przedsiębiorstw 
w zakresie kluczowych czynników ją pobu-
dzających. Działania wspierające ze strony 
jednostek rządowych oraz unijnych, winny 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „e”- estymacja 
własna, „…”- brak danych; Wartości wyrażone w mln euro. Wartość dodana wyrażona 
w kosztach czynników produkcji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „ …”- brak danych; 
Wartości wyrażone w procentach określające udział wartości dodanej wyrażonej w 
kosztach czynników produkcji w obrocie sektora ICT

Tabela 8: WARTOŚĆ DODANA SEKTORA ICT Tabela 9: UDZIAŁ WARTOŚCI DODANEJ W OBROCIE

być skierowane na obszar edukacji oraz 
wsparcia konkretnych działań zwiększają-
cych konkurencyjność. Jako takie obszary 
należy wymienić: wspomnianą innowacyj-
ność, redukcję kosztów, czy internacjona-
lizację i promocję. W dziedzinie edukacji 
można wskazać ułatwienia w rozwoju 
kadr, czy współpracy ze światem nauki.

Polskie przedsiębiorstwa z sektora ICT cha-
rakteryzują się umiarkowaną produktyw-
nością. Możliwość dynamicznego rozwoju 
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Relatywnie niższa wydajność pol-
skiego sektora ICT widoczna jest 
w obrotach na osobę zatrudnio-
ną, które są prawie o połowę niż-
sze niż w gospodarce niemieckiej. 
Sytuacja ta wskazuje konieczność 
dalszego pobudzania sektora.

Głównymi motorami do dalszego 
wzrostu produktywności winny 
być inwestycje rządowe i przedsię-
biorstw w innowacje.

w warunkach zaciętej międzynarodowej 
konkurencji możliwa jest dzięki wdrażaniu 
rozwiązań znacząco ulepszonych czy inno-
wacyjnych. Sytuacja ta znajduje odzwier-
ciedlenie w danych obrazujących udział 
wartości dodanej w obrocie. Produkty 
bardziej złożone i znacząco lepsze od wy-
stępujących rozwiązań konkurencyjnych 
w większości charakteryzują się wyższą 
wartością dodaną. Polska pod względem 
udziału wartości dodanej w obrocie pla-
suje się na 13. miejscu pośród badanych 
rynków, zajmując pozycję za takimi kraja-
mi, jak na przykład Bułgaria, Portugalia czy 
Grecja. W badanych latach udział wartości 
dodanej w obrocie wynosił od 34% do 29%, 
wykazując tendencję spadkową. Sytuacja 
ta oddziałuje negatywnie na konkurencyj-
ność polskich przedsiębiorstw i miejsce 
Polski na arenie międzynarodowej.

Obroty na osobę wskazują wielkość sprze-
daży przypadającą na jednego zatrudnio-
nego. Wskaźnik ten w sposób niezależny 
od wielkości sektora w danym kraju poka-

zuje produktywność osób zatrudnionych. 
Polski sektor ICT charakteryzuje się niską 
wartością omawianego wskaźnika. Zarów-
no w stosunku do lidera branży, jakim są 
Niemcy, jak i krajów bardziej zbliżonych 
charakterystyką, takich jak Słowacja. Pozy-
tywnym sygnałem jest natomiast ponad-
przeciętne tempo wzrostu tego wskaźnika 
dla polskiego sektora ICT. W latach 2008-
2014 rósł on w średnim tempie 10,48% 
rocznie.

Według danych GUS rentowność sprze-
daży sektora ICT jest wyższa niż rentow-
ność przedsiębiorstw w sektorze produkcji 
i usług ogółem. W roku 2014 rentowność 
sektora ICT wyniosła około 6,4%, podczas 
gdy rentowność usług i produkcji ogółem 
- około 4,7%. Najwyższą rentownością ce-
chuje się segment telekomunikacji, najniż-
szą natomiast produkcja i sprzedaż hurto-
wa sektora ICT.

Tabela 10: OBROTY NA OSOBĘ ZATRUDNIONĄ W SEKTORZE ICT 
W WYBRANYCH PAŃSTWACH 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „e”- estymacja własna, „ …”- brak danych; Wartoś-
ci wyrażone w tysiącach euro na osobę (cały etat)

ZATRUDNIENIE W SEKTORZE ICT

Polska jest szóstym państwem w Europie 
pod względem zatrudnienia w sektorze 
ICT. W 2014 roku wynosiło ono 315 094 
etatów. Wartość ta stanowi w przybliżeniu 
5% ogólnego zatrudnienia w sektorze dla 
28 państw Unii Europejskiej. Jednocześnie 
Polska odnotowuje jedną z najwyższych 
dynamik wzrostu zatrudnienia. Parametr 
ten sugeruje zarówno znaczącą aktywność 
prorozwojową polskich przedsiębiorstw, 
jak również dużą skłonność podmiotów za-
granicznych do lokowania swoich procesów 
w Polsce. Sytuacja ta ma miejsce w dużej 
mierze ze względu na niskie koszty kadro-
we panujące w Polsce, wzmacniane jedno-
cześnie przez relatywnie dużą dostępność 
wykwalifikowanych kadr. Wzrost zatrud-
nienia w badanym okresie wynosił średnio 
4,76%. Na przestrzeni lat 2010-2014 wy-
niósł natomiast 20,13%. Wartości te plasują 
Polskę kolejno na drugim oraz trzecim miej-
scu pośród badanych państw. Państwami 
konkurującymi z Polską tempem rozwoju 
są przede wszystkim Łotwa i Rumunia, ze 
wzrostem zatrudnienia w latach 2010-2014 
kolejno 53,18% i 26,58%. Znaczące tempo 
wzrostu odnotowały również Niemcy oraz 
Bułgaria, kolejno 19,99% i 16,59%.

Polska gospodarka charakteryzuje się 
znaczącą dynamiką wzrostu zatrudnienia 
w sektorze ICT. Inwestycje zagraniczne, 
tworzenie centrów usług (SSC i BPO), a tak-
że przewaga kosztowa silnie przyczynia-
ją się do dalszego rozwoju zatrudnienia 
w polskim sektorze ICT. Dzięki temu moż-
na prognozować, iż przy założeniu utrzy-
mania bądź dalszej intensyfikacji rozwoju 
wielkość zatrudnienia polskiego sektora 
ICT przewyższy zatrudnienie we Włoszech 
i w Hiszpanii.

Niemcy

Włochy

Słowacja

POLSKA
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Polska odpowiada za ok. 5% całego 
zatrudnienia generowanego przez 
sektor ICT w Unii Europejskiej. 
Zatrudnienie w polskim sektorze 
dynamicznie rośnie ze względu na 
inwestycje podmiotów zagranicz-
nych i rozwój firm krajowych. Na-
leży natomiast zwrócić uwagę, iż 
jednocześnie występuje zjawisko 
drenażu talentów za granicę.

Wydatki na wynagrodzenia są szczególnie 
istotnym, bezpośrednim narzędziem wpły-
wu sektora ICT na sytuację gospodarczą 
i rynek pracy. Wynagrodzenia stanowią 
bowiem sumę środków pieniężnych prze-
kazywanych przez sektor bezpośrednio do 
osób zatrudnionych, a zatem pośrednio 
do gospodarki w postaci konsumpcji pry-
watnej. Wysokość wynagrodzeń pośród 
polskich przedsiębiorstw z sektora ICT jest 
niska w porównaniu do innych państw 
europejskich. Polskie firmy w 2014 roku 
przekazały 1 043 mln euro do rąk swoich 
pracowników. Wynik ten stanowi wzrost 
o 27,9% w stosunku do roku 2010. Krajami 
odnotowującymi wyższą dynamikę wyna-

grodzeń były kolejno Bułgaria (51,7%), Sło-
wacja (39,6%) oraz Niemcy (29%). Należy 
zwrócić uwagę na znaczącą dysproporcję 
pomiędzy sumą wynagrodzeń przekazy-
wanych przez sektor pomiędzy liderami 
oraz Polską. Wynagrodzenia w Polsce 
stanowią 7,24% sumy wynagrodzeń w nie-
mieckim sektorze ICT, 8,06% brytyjskiego 
sektora, czy 11,1% francuskiego.

Suma wynagrodzeń w sektorze oprócz 
istotnych informacji o ilości pieniędzy 
przepływających z sektora do gospodarki 
za pośrednictwem osób zatrudnionych, 
stanowi również podstawę do oszacowa-
nia uśrednionego poziomu wynagrodzeń 
w sektorze. W Polsce w 2014 roku wynosił 

on 1 043 euro. Jest to wynik bardzo niski, 
gdyż spośród badanych państw niższą 
wartość odnotowała jedynie Bułgaria. 
Równocześnie uśrednione wynagrodzenia 
w Niemczech wyniosły 4 048 euro, nato-
miast w Norwegii 6 084 euro.

Analiza wynagrodzeń i wydatków na wy-
nagrodzenia w sektorze ICT ewidentnie 
wskazuje na to, iż poziom płac w Polsce 
jest znacząco niższy niż w innych pań-
stwach. Sytuacja ta z jednej strony stanowi 
istotną przewagę konkurencyjną Polski, 
gdyż prowadzi do ograniczenia kosztów 
przedsiębiorstw z sektora ICT. Z drugiej na-
tomiast strony oznacza, iż ilość pieniędzy 
przekazywana przez sektor do gospodarki 

Tabela 11: LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH Tabela 12: DYNAMIKA ZATRUDNIENIA 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „e”- esty-
macja własna, „…”- brak danych; Wartości wyrażone w ekwiwalentach pełne-
go czasu pracy (całych etatach)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „…” - brak danych; Wartoś-
ci wyrażone w procentach
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Polska nadal przyciąga zagranicz-
nych inwestorów dostępem do wy-
kwalifikowanych kadr przy jedno-
cześnie niższych niż na zachodzie 
wartościach wynagrodzeń. Róż-
nica ta jest jednak stopniowo ni-
welowana, co będzie skutkowało 
zmniejszeniem konkurencyjności 
Polski w tym obszarze.

Źródło: Opracowanie własne (prognoza) na podstawie Eurostatu. Wartości wyrażone w ekwiwalentach 
pełnego czasu pracy (całych etatach)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnie-
nia: „e”- estymacja własna, „…”- brak danych; Wartości wyrażone 
w mln euro

PROGNOZA ZATRUDNIENIA SEKTORA ICT Tabela 13: WYNAGRODZENIA 
W SEKTORZE ICT 

Tabela 14: STOSUNEK 
WYNAGRODZENIA DO 
ZATRUDNIENIA W SEKTORZE ICT

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; 
Objaśnienia: „e”- estymacja własna, „…”- brak danych; 
Wartości wyrażone w euro
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W długiej perspektywie zacho-
dzące zmiany winny znaleźć prze-
ciwwagę we wzroście inwestycji 
w branży. Inwestycje, szczególnie 
w innowacyjne technologie, są bo-
wiem warunkiem koniecznym do 
pobudzania polskiego sektora ICT.

w postaci wynagrodzeń jest zdecydowanie 
niższa. Dotychczas Polska czerpała znaczą-
ce korzyści z posiadanej przewagi koszto-
wej przyciągając inwestycje zagraniczne. 
Należy zwrócić uwagę, iż w dobie rosnącej 
konkurencyjności, także w aspekcie globa-
lizacji, konkurencja kosztowa może okazać 
się niewystarczająca do utrzymania pozycji 
Polski na arenie międzynarodowej, a tym 
bardziej do jej wzmocnienia.

Poziom zatrudnienia w polskim sektorze 
ICT wynika również z relatywnie wysokiej 
produktywności pracy. Współczynnik opi-
sujący wartość dodaną przypadającą na 
jednego zatrudnionego jest w Polsce jed-
nym z wyższych w Unii Europejskiej. Stano-
wi to istotny bodziec dla firm do zwiększa-
nia zatrudnienia.

INWESTYCJE I INNOWACYJNOŚĆ 
SEKTORA ICT

Istotnym warunkiem przekształceń oraz 
rozwoju sektorów są inwestycje. Dopływ 
kapitału do branż w postaci inwestycji jest 
często warunkiem koniecznym udoskona-
lania procesów wytwórczych, a w konse-
kwencji tworzenia nowych innowacyjnych 
produktów oraz rozwoju krajowych firm. 
Zwiększanie inwestycji zarówno po stronie 
przedsiębiorstw, jak również państwa jest 
bardzo istotne dla pozycji polskiego sekto-
ra ICT na arenie międzynarodowej. W roku 
2014 polskie przedsiębiorstwa dokonały 
inwestycji w wysokości 1 490 571 tys. euro. 
Wartość ta stanowi jedynie 13,45% sumy 
inwestycji dokonanych przez przedsiębior-
stwa niemieckie w analogicznym okresie. 
Biorąc pod uwagę liczbę osób zatrudnio-
nych w sektorze ICT, sytuacja Polski wyglą-
da bardziej optymistycznie. Inwestycje na 
osobę wyniosły bowiem 46,5 tys. euro, co 
stanowi 43% wartości inwestycji na osobę 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „e”- estymacja własna, „…”- brak danych; War-
tości wyrażone w tys. euro

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „e”- estymacja własna, „…” - brak danych; Wartoś-
ci wyrażone w tys. euro na osobę (cały etat)

Tabela 15: WARTOŚĆ INWESTYCJI 

Tabela 16: INWESTYCJE NA OSOBĘ ZATRUDNIONĄ 
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Jednym z warunków pobudzenia 
działalności inwestycyjnej pol-
skich przedsiębiorstw jest stwo-
rzenie przejrzystego i stabilnego 
systemu prawnego regulującego 
działalność poszczególnych obsza-
rów sektora ICT i zapewniającego 
większe bezpieczeństwo inwesty-
cji.

na rynku niemieckim.

Według danych GUS nakłady inwestycyjne 
w sektorze ICT nie rozkładają się równo-
miernie pomiędzy jego segmenty składo-
we. Zdecydowanie przeważają bowiem 
inwestycje w segmencie usług, które sta-
nowią aż 94,77% ogólnych nakładów inwe-
stycyjnych sektora.

Przyczyn niechęci polskich przedsiębiorstw 
do inwestowania jest bardzo wiele i różnią 
się one pomiędzy regionami, segmentami, 
a także poszczególnymi przedsiębiorstwa-
mi. W ogólnym ujęciu należy jednak zwró-
cić uwagę na istotny czynnik wyłaniający 
się z analizy danych makroekonomicznych. 
Polski sektor ICT charakteryzuje się niską 
efektywnością dokonywanych inwestycji. 
Spośród wybranych, powyżej zaprezento-
wanych państw, Polska charakteryzuje się 
najmniej korzystnym stosunkiem inwesty-
cji do wartości dodanej. Współczynnik ten 
oznacza, jak w sposób pośredni inwestycje 
wpływają na produkcję wartości dodanej 
w sektorze. Im mniejsza wartość współ-

czynnika, tym wyższa jest efektywność 
sektora w przekładaniu inwestycji na war-
tość dodaną.

W branżach innowacyjnych kluczową rolę 
odgrywają inwestycje w działalność ba-
dawczo-rozwojową. Uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej jest ściśle związane z inno-
wacyjnością proponowanych rozwiązań. 
W celu eksploracji niniejszego zagadnienia 
poniżej przedstawiono zestawienie wydat-
ków na B+R sektora ICT.

Według danych GUS inwestycje na działal-
ność B+R wyniosły w 2014 roku 1,5 mld zło-
tych. Wartość ta stanowi wzrost o 553 mln 
złotych w stosunku do początku badanego 
okresu, roku 2011. Jest to wzrost o 56,8%. 
Lwią część sektor ICT zawdzięcza segmen-
towi usług, który w roku 2014 był odpo-
wiedzialny za 93,13% inwestycji w B+R. Co 
istotne, segment usług nie tylko stanowi 
dominującą cześć sektora ICT, ale także 
charakteryzował się wyższym tempem 
wzrostu inwestycji. Na przestrzeni lat 
2011-2014 wzrost inwestycji w B+R w seg-

mencie usług wyniósł 59,07%, podczas gdy 
segment produkcyjny wzrósł o 31,62%.

W latach 2011-2014 sektor ICT odnotował 
wzrost udziału w ogóle nakładów na dzia-
łalność B+R sektora produkcji i usług wno-
szący 1,2 punktu procentowego. W ba-
danym okresie udział ten stabilnie rósł, 
z wyjątkiem roku 2012, kiedy to odnoto-
wano nieznaczny spadek w wysokości 0,1 
punktu procentowego. Należy zauważyć, 
iż udział segmentu produkcyjnego sektora 
ICT w nakładach sektora produkcyjnego 
ogółem systematycznie spadał (-1,6 punk-
tu procentowego). W przeciwieństwie do 
niego segment usług sukcesywnie zwięk-
szał swój udział o 4,1 punktu procentowe-
go z 16,5% do 20,6%.

Inwestycje w działalność B+R mają na celu 
dostarczenie konkretnych korzyści dla pol-
skich przedsiębiorstw w postaci zwiększa-
nia ich innowacyjności. Pojęcie innowacji 
nie jest natomiast jednorodne, można 
bowiem wyróżnić kilka typów innowacji. 
Dotyczą one różnych obszarów działalno-
ści przedsiębiorstw. W ten sposób można 
wyróżnić innowacje: produktową, proce-
sową, organizacyjną, czy marketingową. 
Poniżej zaprezentowano statystyki doty-
czące poszczególnych grup innowacji po-
śród polskich przedsiębiorstw sektora ICT.

INNOWACJA PRODUKTOWA to wdrożenie 
na rynek produktów lub usług o charakte-
rystyce znacząco zmienionej w stosunku 
do obecnie dostępnych rozwiązań. Ulep-
szenie może dotyczyć zarówno cech jak 
i zastosowań produktu/usługi.

INNOWACJA PROCESOWA jest to innowa-
cja wdrożona bezpośrednio do procesu 
nie zaś do samego produktu. Może być to 
na przykład innowacja procesu produkcyj-
nego, czy dystrybucji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Eurostatu; Objaśnienia: „e”- estymacja własna, „…” - brak danych; War-
tości wyrażone w tys. euro na osobę (cały etat)

Tabela 17: STOPA INWESTYCJI W SEKTORZE ICT 

kraj/rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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NAKŁADY SEKTORA ICT NA DZIAŁALNOŚĆ B+R 

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wynik badań statystycznych z lat 2011-2015, GUS. Dane 
w mln zł
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Polski sektor ICT charakteryzuje 
się znacząco wyższą innowacyjno-
ścią od innych sektorów polskiej 
gospodarki. Pozwala to na postrze-
ganie go jako dobrego obszaru do 
inwestycji.

We wszystkich segmentach sektora ICT 
przedsiębiorstwa wykazujące innowacje 
produktowe posiadają większy udział niż 
przedsiębiorstwa wykazujące innowacje 
procesowe. Należy zauważyć, iż w ogólnym 
ujęciu sektor ICT charakteryzuje się znaczą-
co wyższą innowacyjnością od ogółu bran-
ży. Pośród przedsiębiorstw w gospodarce 
14,8% wykazuje innowacje procesowe i pro-
duktowe, podczas gdy w sektorze ICT jest to 
aż 24,9%.

INNOWACJA ORGANIZACYJNA jest to wdro-
żenie do działalności nowej metody orga-
nizacji przedsiębiorstwa. Metoda ta winna 
przynosić dodatkowe korzyści organizacji. 
Może ona obejmować takie obszary, jak za-
rządzanie wiedzą, zasobami ludzkimi, rela-
cje z otoczeniem, organizacja miejsca pracy, 
czy procedur.

INNOWACJA MARKETINGOWA dotyczy ob-
szaru koncepcji i strategii marketingowej. 
Polega na wdrożeniu jej nowej wersji, która 

wcześniej nie była wykorzystywana w przed-
siębiorstwie. Innowacja marketingowa 
może dotyczyć sposobów promocji produk-
tów, polityki cenowej, wzornictwa, etc.

W grupie przedsiębiorstw innowacyjnych 
dominują przedsiębiorstwa wdrażające in-
nowacje organizacyjne, choć różnica ta nie 
jest duża. W sektorze ICT jest to 3,1 punktu 
procentowego, natomiast w ogóle gospo-
darki 1,2 punktu procentowego. W prze-
ciwieństwie do innowacji produktowych 
i procesowych, w przypadku innowacji orga-
nizacyjnych i marketingowych wiodącą po-
zycję zajmuje segment usług ICT. Prawidło-
wość ta dotyczy w szczególności innowacji 
marketingowych.

Bardzo ważnym wyznacznikiem innowacyj-
ności przedsiębiorstw jest udział produktów 
nowych, bądź znacząco ulepszonych w ogó-
le sprzedaży. Współczynnik ten świadczy 
o tempie rozwoju i wdrażania innowacji 
w firmie. Ponownie sektor ICT charaktery-

zuje się znacząco wyższym udziałem takich 
produktów w obrocie niż ogół przedsię-
biorstw w gospodarce. Stąd należy uznać 
sektor ICT za innowacyjny. Wniosek ten 
jest szczególnie istotny, gdyż wielu eksper-
tów przypuszcza, iż to właśnie innowacje 
będą jednym z głównych źródeł przewagi 
konkurencyjnej w nadchodzących latach. 
Ze względu na innowacyjny charakter sek-
tor ICT ma zatem szanse stać się jednym 
z dynamicznie rozwijających się motorów 
gospodarki.

W ogólnym ujęciu całej gospodarki przed-
siębiorstwa średnio uzyskują 6,4% sprze-
daży z produktów nowych lub znacząco 
ulepszonych. Sektor ICT charakteryzuje się 
natomiast udziałem takich produktów na 
poziomie 8,5%. Szczególnie wysoko plasuje 
się segment usług z udziałem rzędu 8,9%.

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wynik 
badań statystycznych z lat 2011-2015, GUS. Dane w pro-
centach

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, 
Wynik badań statystycznych z lat 2011-2015, GUS. 
Dane w procentach

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyn-
ik badań statystycznych z lat 2011-2015, GUS. Dane 
w  procentach (względem sprzedaży ogółem). Dane za 
rok 2014. Dotyczy produktów wprowadzonych na rynek 
w latach 2012-2014

Tabela 18: INNOWACJA 
PRODUKTOWA I PROCESOWA 
W SEKTORZE ICT

Tabela 20: PRZYCHODY ZE 
SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 
NOWYCH LUB ISTOTNIE 
ULEPSZONYCH

Tabela 19: INNOWACJA 
ORGANIZACYJNE 
I MARKETINGOWA 
W SEKTORZE ICT

SEGMENT

Ogółem

Produkcja i usługi sektora 
ICT (razem)

Produkcja ICT

Usługi

SEGMENT

Ogółem

Produkcja i usługi 
sektora ICT (razem)

Produkcja ICT

Usługi

SEGMENT

Ogółem

Produkcja i 
usługi sektora 
ICT (razem)

Produkcja ICT

Usługi

Innowacje 
organizacyjne

Produkty nowe 
dla rynku

OgółemInnowacje 
marketingowe

Produkty nowe dla 
przedsiębiorstwa
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