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Plan prezentacji

Krótkie wprowadzenie do projektu i podsumowanie wyników

Produktywność polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2019

Jak badać zaawansowanie technologiczne? 

Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Rekomendacje dla polityk publicznych



Polityka publiczna oparta na wiedzy:
wprowadzenie do projektu



Genezę projektu stanowiły wyniki nowych badań, wskazujące na 
kluczową rolę kompetencji firm i adopcji technologii we wzroście 
produktywności przedsiębiorstw...

Wprowadzenie

Część 2
Umiejętności i 

zaawansowanie 
technologiczne firm 

oraz mix polityk



...oraz rezultaty zrealizowanych w latach 2018-2020 przez Bank 
Światowy projektów związanych z rozwojem sektora prywatnego w 
Polsce

Wprowadzenie

Część 2
Umiejętności i 

zaawansowanie 
technologiczne firm 

oraz mix polityk



Powiązaliśmy tempo wzrostu produktywności polskich 
przedsiębiorstw z ich poziomem zaawansowania technologicznego

Wprowadzenie

Część 3
Budowanie           
potencjału

Część 1
Produktywność 
przedsiębiorstw 

i mapowanie 
instrumentów

1A. Dekompozycja produktywności
źródła produktywności polskich 
przedsiębiorstw i czynniki hamujące, 
wskazanie na sektory i grupy firm, 
które poprawiają, a które pogarszają 
efektywność.

1B. Mapowanie instrumentów
portfolio mapping instrumentów 
wpierających umiejętności zarządcze i 
proces adopcji technologii w polskich 
przedsiębiorstwach 

2. Badanie Adopcji Technologii
oraz mix polityk

pomiar poziomu zaawansowania 
technologicznego firm różnych 

wielkości i sektorów, motywacje i 
przeszkody przedsiębiorców do 
wdrażania nowych technologii

3. Budowanie potencjału
opartego na wiedzy:

współpraca z PARP nad Bazą Usług 
Rozwojowych i certyfikacją

Część 2
Umiejętności i 

zaawansowanie 
technologiczne firm 

oraz mix polityk



Wprowadzenie 

Systematycznie rozbudowujemy naszą wiedzę o produktywności 
przedsiębiorstw i przekładamy ją na skuteczne polityki wsparcia MŚP
i rozwój sektora prywatnego w Polsce

Wybrane projekty zrealizowane
w Polsce

Obecnie realizowane projekty 
w Polsce

Wybrane projekty obecnie realizowane
w innych krajach UE

Ewaluacja polityk
inteligentnych

specjalizacji

DigiTrans: cyfrowa 
transformacja 

przedsiębiorstw 

Pomoc techniczna w 
zakresie 

przygotowywania 
programów 

operacyjnych na lata 
2021-2027 i 

wdrażania Krajowych 
Planów Odbudowy



Krótkie podsumowanie 
rekomendacji



Rekomendacje dla polityk publicznych

Skuteczność polityk publicznych mających na celu przyśpieszenie i 
wsparcie procesu adopcji technologii w polskich przedsiębiorstwach 
wymaga zaadresowania nieoczywistych obszarów interwencyjnych

1. Budowanie 
świadomości 

przedsiębiorców

2. Wspieranie adopcji 
technologii

3. Wspieranie rozwoju 
umiejętności 
zarządczych

4. Niwelowanie barier 
do wzrostu firm

5. Koordynacja i 
wykorzystanie danych



Produktywność polskich 
przedsiębiorstw w latach 2009-2019



Produktywność polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2019

Wzrost produktywności na poziomie przedsiębiorstw, czyli tempo 
poprawy efektywności wytwarzania dóbr i usług, w coraz większym 
stopniu warunkuje i będzie warunkować wzrost gospodarczy Polski



Produktywność polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2019

W porównaniu do innych krajów europejskich i lat ubiegłych, Polska 
ma niesprzyjającą wzrostowi gospodarczemu strukturę inwestycji 
publicznych (infrastruktura) i niską stopę inwestycji prywatnych

Potencjał Wyzwania

Ponad dwie dekady nieprzerwanego wzrostu 
opartego głównie na zwiększaniu zasobu kapitału

Bliskość dużych rynków zbytu (UE), eksport i 
włączenie w łańcuchy wartości

Inwestycje publiczne w zieloną transformację i 
cyfryzację (luki inwestycji prywatnych)

Spadająca stopa inwestycji, mniej niż 17% PKB (o 
1/3 niższa niż w Czechach, na Słowacji, na 

Węgrzech)

Struktura inwestycji: infrastruktura > kapitał ludzki + 
wartości niematerialne (niskie umiejętności 

cyfrowe)

Negatywne trendy demograficzne i niepewność 
rynku pracy



Produktywność polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2019

Produktywność można mierzyć za pomocą: wydajności pracy 
(prościej) i TFP (bardziej skomplikowanie). Skupiamy się na TFP: ta 
miara pokazuje nieobserwowalną efektywność czynników produkcji 

TFP (Total Factor Productivity) –
produktywność czynników 

produkcji

• Mierzy efektywność przekształcania czynników produkcji (kapitał, praca) w produkt

• Odzwierciedla wzrost produkcji, który nie wynika ze zmiany ilości czynników 
produkcji użytych w procesie wytwórczym

• Im wyższy TFP, tym mniej czynników produkcji potrzeba do wytworzenia tej samej 
wartości produktu

• Wzrost następuje po wdrożeniu innowacji, usprawnieniu organizacji pracy 
(poprawa praktyk zarządczych) i adopcji technologii

• Nieobserwowalny w danych, wymaga estymacji funkcji produkcji (dane panelowe)



Produktywność polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2019

Produktywność rośnie, gdy (1) firmy zwiększają efektywność, (2) 
produktywne firmy zyskują udziały w rynku, (3) niżej produktywne 
firmy wychodzą, a wyżej produktywne firmy wchodzą na rynek

Wzrost 
produktywności 

na poziomie 
kraju

1. Wewnątrz firm (wewnątrz)
Firmy zwiększają swoje możliwości poprzez wprowadzanie innowacji, poprawę
umiejętności pracowników i menadżerskich, oraz stosowanie lepszych technologii

2. Pomiędzy firmami (realokacja)
Zwiększanie udziału w sektorze bardziej wydajnych firm przy jednoczesnym
zmniejszaniu udziału w rynku mniej wydajnych firm

3. Produktywne wejścia i wyjścia z rynku (wejścia/wyjścia)
Wejście na rynek firm o wyższej produktywności niż firmy, 
które wychodzą z rynku



Produktywność polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2019

Wzrost produktywności (TFP) w przemyśle zatrzymał się w 2012 roku 
– duże, poniżej przeciętnie produktywne firmy z branży metalowej i 
spożywczej rosły, kosztem firm szybciej poprawiających wydajność

Dekompozycja wzrostu produktywności w polskim przemyśle, 
2009-2019 Produktywność na poziomie krajowym rosła od 2012 roku 

(średnio 3% rocznie), ale w usługach, a nie w przemyśle.

Odwrócenie pozytywnego trendu
Do 2012 (od 1997), produktywność w Polsce rosła głównie za 
sprawą zmian strukturalnych (realokacja), czyli firmy bardziej
produktywne zyskiwały większe udziały w rynku kosztem mniej
produktywnych firm

Od 2012, wzrost wydajności na poziomie firmy (within) nie
przekłada się (średnio) na wzrost udziałów w rynku (between)



Produktywność polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2019

Produktywność (TFP) polskich firm usługowych stale wzrasta. 
Od 2016 roku zarówno w usługach, jak i w przemyśle wydajność 
mierzona na poziomie firm (wewnątrz) wyraźnie przyśpieszyła

Dekompozycja wzrostu produktywności w polskich usługach, 
2009-2019 Produktywność usług stale rośnie, co może być efektem

niskiej bazy

Niezależnie od sektora, wzrost produktywności jest 
dodatnio skorelowany z obecnością kapitału zagranicznego w 
firmie oraz działalnością przedsiębiorstwa na rynkach i w 
sektorach rosnących

Uzasadnienie programów rozwoju dla dostawców (łączenie
krajowych MŚP z dużymi firmami), a także promowanie 
wychodzenia na rynki zagraniczne (np. wsparcie przy
certyfikacji)



Produktywność polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2019

Wzrost 
produktywności 

na poziomie 
kraju

1. Wewnątrz firm (wewnątrz)
Firmy zwiększają swoje możliwości poprzez wprowadzanie innowacji, poprawę
umiejętności pracowników i menadżerskich, oraz stosowanie lepszych technologii

2. Pomiędzy firmami (realokacja)
Zwiększanie udziału w sektorze bardziej wydajnych firm przy jednoczesnym
zmniejszaniu udziału w rynku mniej wydajnych firm

3. Produktywne wejścia i wyjścia z rynku (wejścia/wyjścia)
Wejście na rynek firm o wyższej produktywności niż firmy, 
które wychodzą z rynku

Badanie Adopcji Technologii (TAS) tłumaczy wzrost wydajności 
wewnątrz firm na poziom zaawansowania technologicznego i 
rzeczywistą technologię i metody używane przez firmy



Czym jest Badanie Adopcji 
Technologii?



Czym jest Badanie Adopcji Technologii?

TAS jest zaawansowaną ankietą do zbierania informacji o 
technologiach używanych przez firmy i tworzy miarę porównywalną 
między firmami (wielkość, sektor), regionami i krajami

Reprezentatywność

Porównywalność

Mierzalność Porównywalność możliwa dzięki zastosowania wystandaryzowanej miary zaawansowania technologicznego.

Reprezentatywna dla Polski próba 1500 firm zatrudniających ponad 5 pracowników

Wielkość firmy (6) (dla europejskiej i międzynarodowej porównywalności):
(1) 5-9, (2) 10-19, (3) 20-49, (4) 50-99, (5) 100-249, (6) 250+ pracowników

Sektor działalności (11):
rolnictwo, przetwórstwo (spożywcze, odzież, motoryzacja, farmaceutyki i pozostałe) oraz usługi (handel, usługi
finansowe, transport, ochrona zdrowia i pozostałe)

Makroregiony (7):
Mazowieckie, Polska centralna, południowa, północno-zachodnia, południowo-zachodnia, północna, wschodnia

10 krajów (głównie rozwijające się + Korea), Polska benchmarkiem dla krajów Europy.



Czym jest Badanie Adopcji Technologii?

Każda firma odpowiada na pytania w 5 obszarach, m.in. o metody 
prowadzenia biznesu, technologie specyficzne dla obszaru 
działalności, sytuację finansową, nastawienie do zmian, wsparcie 

7 ogólnych
funkcji

biznesowych

11 funkcji
biznesowych

specyficznych dla
danej branży

Obszary
technologiczne i kompetencji

Charakterystyki
firmy

Typowe technologie
używane w każdej

firmie (GBF)

Bariery i motywacje
do wdrażania nowych

technologii

Podstawowe
informacje o 

działalności firmy

Technologie
specyficzne dla
sektora (SBF)

Bilans (HR, 
produktywność, sytuacja

finansowa)



Czym jest Badanie Adopcji Technologii?

TAS dostarcza informacji o 7 funkcjach biznesowych, które w 
codziennej działalności wykonuje każda firma– General Business 
Functions (GBF)

Zarządzanie i
administracja

Planowanie
produkcji

Zaopatrzenie
(zakupy)

Marketing i
tworzenie
produktów

Sprzedaż Płatności Kontrola
jakości

Bez użycia 
komputera

Komputer ze 
standardowym 

oprogramowaniem

Aplikacje mobilne 
lub platformy 

cyfrowe

Komputer ze 
specjalistycznym 

oprogramowaniem

System klasy ERP 
(Enterprise Resource 

Planning)

Bez użycia 
komputera

Komputer ze 
standardowym 

oprogramowaniem

Aplikacje 
mobilne lub 

platformy cyfrowe

Specjalistyczne 
oprogramowanie

System klasy ERP 
(Enterprise Resource 

Planning)

Wyszukiwanie dosta
wców bez użycia 

komputera

Komputer ze 
standardowym 

oprogramowaniem
Specjalistyczne

aplikacje 
lub platformy 

cyfrowe
SRM

(niezintegrowany 
z planem produkcji)

SRM
(zintegrowany 

z planem produkcji)

Rozmowa osobista

Rozmowa przez 
Internet

Usystematyzowane 
badanie

CRM lub inne 
specjalistyczne 

oprogramowanie

Big data, uczenie 
maszynowe

W siedzibie

Telefonicznie, 
mailowo

Platformy 
lub aplikacje

społecznościowe

Zewnętrzne
platformy 

cyfrowe (np. Allegro)

Własna 
strona internetowa

Gotówka

Przelew w oddziale

Karta kredytowa, 
debetowa

Przelew przez 
Internet

Płatności online 
na platformach 

(np. PayU)

Bez użycia 
komputera

Wspomagana 
komputerowo

Oparta na 
metodach 

statystycznych

Zautomatyzowany 
system kontroli 
(lasery, czujniki)

Zintegrowane z SRM Waluty wirtualne
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Czym jest Badanie Adopcji Technologii?

TAS dostarcza informacji na temat technologii branżowych 
używanych w 11 sektorach – Sector-Specific Business Functions 
(SBF)

Testowanie
składników do 

produkcji

Mieszanie, 
rozdrabnianie, 

gotowanie

Zabezpieczenie
antybakteryjne Pakowanie
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Przechowywanie
żywności

Metody sensoryczne 
(np. wzrokowo)

Weryfikacja 
dokumentacji

testów dostawcy

Zestawy testowe 
bez użycia
komputera

Testy komputerowe
(np. chromatografia)

Ręcznie

Urządzenia 
mechaniczne
napędzane siłą 

człowieka

Urządzenia 
elektryczne
wymagające 

obsługi człowieka

Urządzenia 
elektryczne
sterowane 

komputerowo

Minimalne 
przetwarzanie

Mycie w 
preparacie 

antybakteryjnym

Obróbka 
termiczna

Zaawansowane 
metody 

(np. obróbka 
wysokociśnieniowa)

Ręcznie

Obsługiwane przez 
człowieka 

mechaniczne 
urządzenia

Urządzenia 
elektryczne 
wymagające 

obsługi człowieka

Urządzenia 
elektryczne 
sterowane 

komputerowo

Minimalny stopień 
zabezpieczenia

Warunki otoczenia 
w zamkniętym 

budynku

Elementy kontroli 
warunków 

klimatycznych

Budynek w pełni 
zautomatyzowany z 

kontrolowanymi 
warunkami

Przykład
Przetwórstwo spożywcze



Czym jest Badanie Adopcji Technologii?

Dla 7 funkcji pytamy o każdą stosowaną technologię (kraniec 
ekstensywny) oraz najczęściej stosowaną technologię (kraniec 
intensywny) i tworzymy indeks zaawansowania technologicznego

Zarządzanie i
administracja

Bez użycia 
komputera

Komputer ze 
standardowym 

oprogramowaniem

Aplikacje mobilne 
lub platformy 

cyfrowe

Komputer ze 
specjalistycznym 

oprogramowaniem

System klasy ERP 
(Enterprise Resource 

Planning)
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KRANIEC EKSTENSYWNY:
Czy do zarządzania i administracji stosuje 

się następujące metody?

TAK

NIE

TAK

NIE

Komputer ze 
standardowym 

oprogramowaniem

KRANIEC INTENSYWNY:
Którą z wymienionych metod stosuje się 

najczęściej?

indeks na krańcu 
ekstensywnym = 4 

(maximum)

indeks na krańcu 
intensywnym = 2



Wyniki Badania Adopcji Technologii 
w polskich firmach



Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Przeciętna polska firma używa najczęściej mało zaawansowanych 
metod do wykonywania funkcji typowych dla prowadzenia każdego 
rodzaju działalności gospodarczej

Zaawansowanie technologiczne w typowych funkcji 
biznesowych na krańcu intensywnym wynosi 2.14. 

Oznacza to, że firmy używają najczęściej w danym obszarze:

Administracja  
standardowe lub 
specjalistyczne 

programy

Planowanie 
produkcji  

standardowe 
oprogramowanie

Zakupy 
wyszukiwanie 

dostawców bez 
użycia komputera

Marketing 
rozmowy osobiste

Sprzedaż 
w siedzibie lub 

mailowo, 
telefonicznie

Płatności 

online banking

Kontrola jakości  
najmniej zaawansowane 

metody ręczne, bez 
użycia komputera

Zaawansowanie technologiczne typowych funkcji biznesowych na krańcu 
intensywnym i ekstensywnym



Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Firmy bardziej zaawansowane technologicznie są zwykle również 
bardziej produktywne

Zależność między wydajnością a poziomem zaawansowania 
technologicznego (kraniec intensywny)

Zależność między wydajnością a poziomem zaawansowania 
technologicznego (kraniec ekstensywny)

Wyniki utrzymują się także w innych krajach, w których przeprowadzono TAS (również na poziomie 
regionalnym): Korea, Kenia, Indie, Bangladesz, Brazylia, Burkina Faso, Ghana, Malawi, Senegal i Wietnam. 
Źródło: Cirera, Comin i Cruz (2022) 



Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Firmy nie korzystają z zaawansowanych (lub niezaawansowanych) 
technologii we wszystkim co robią – jedne funkcje wykonują z 
użyciem nowoczesnych metod, inne z użyciem prostych narzędzi

• Firmy pod względem technologicznym nie 
rozwijają się równomiernie

• Firmy są bardzo zróżnicowane technologicznie –
nawet firmy, które mają wdrożone 
najnowocześniejsze technologie, takie jak ERP 
czy SRM, korzystają z bardzo podstawowych 
metod w innych obszarach – kontrola jakości, 
marketing

• Zróżnicowanie technologiczne oznacza również, 
że nawet firmy zaawansowane w niewielkim 
stopniu mogę w pewnych obszarach (płatności) 
korzystać z nowoczesnych rozwiązań

10% najbardziej 
zaawansowanych firm

10% najmniej 
zaawansowanych firm 

Zaawansowanie technologiczne typowych funkcji biznesowych dla 3 firm: 
najbardziej zaawansowanych (p90), najmniej zaawansowanych (p10) i medianowej

Linie na 
wykresie 
przecinają się

P90 na wykresie

Medianowa 
firma na 
wykresie



Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Większość polskich firm używa prostych technologii, ale są też takie, 
które zaadoptowały najnowocześniejsze metody do wykonywaia 
większości funkcji biznesowych

Rozkład gęstości występowania firm w Polsce z danym poziomem zaawansowania 
technologicznego dla typowych funkcji biznesowych (GBF) na krańcu ekstensywnym 

i intensywnym

Indeks na krańcu ekstensywnym = 
2.92

Indeks na krańcu intensywnym = 
2.14



Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Łączenie firm w globalne łańcuchy wartości i ułatwianie ich integracji 
z rynkami zagranicznymi może wypływać na wyższy poziom 
zaawansowania technologicznego

Zależność między zaawansowaniem technologicznym a udziałem w 
handlu międzynarodowym 

(kontrolując po cechach firm)

Zaawansowanie danej funkcji GBF 
wg firm biorących udział w handlu międzynarodowym

W reprezentatywnej próbie dla Polski:  11% tylko eksporterzy,  8% tylko importerzy, 9% 
eksporterzy i importerzy, 72% ani eksporterzy ani importerzy. 



Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Skala działania w dużej mierze wpływa na zaawansowanie 
technologiczne firm. Do wzrostu zaawansowania technologicznego 
na poziomie kraju konieczne jest, aby firmy rosły

Płatności to jedyna funkcja biznesowa, dla 
której mała skala działalności nie jest 
przeszkodą do wdrażania bardziej 
zaawansowanych rozwiązań 
(rola legislacji i regulatora)

Prawdopodobieństwo, że mikro lub mała 
firma wdrożą najbardziej zaawansowane 
rozwiązania, takie jak  systemy klasy 
Enterprise Resource Planning (ERP), Supplier 
Relationship Management (SRM), czy Big 
Data Analytics, są niewielkie



Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Zaawansowanie technologiczne (GBF) różni się znacząco między 
sektorami, co w dużej mierze wynika ze struktury przedsiębiorstw w 
sektorze – udziału dużych firm oraz eksporterów

Zaawansowanie technologicznie dla typowych funkcji biznesowych 
(GBF) w polskich sektorach

Linia pozioma w środku box’u: mediana
Kropka: średnia
Dolna granica box’u: 25. percentyl
Górna granica box’u: 75. percentyl
Dolna linia pozioma: najniższa wartość
Górna linia pozioma: najwyższa wartość



Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Zaawansowanie technologiczne (GBF) różni się znacząco między 
sektorami, co w dużej mierze wynika ze struktury przedsiębiorstw w 
sektorze – udziału dużych firm oraz eksporterów

Zaawansowanie technologicznie dla typowych funkcji biznesowych 
(GBF) w polskich sektorach

Duże firmy
(250+)

Eksporterzy

Rolnictwo <1% 11%

Żywność 2% 15%

Odzież <1% 46%

Motoryzacja 16% 75%

Farmaceutyki 22% 67%

Handel <1% 20%

Finanse 3% 1%

Transport <1% 20%



Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Zaawansowanie technologii specyficznych jest najwyższe w 
rolnictwie i firmach farmaceutycznych. Zaskakuje względnie niskie 
zaawansowanie branży motoryzacyjnej

Zaawansowanie technologicznie dla technologii specyficznych (SBF)
w polskich sektorach

Duże firmy
(250+)

Eksporterzy

Rolnictwo <1% 11%

Żywność 2% 15%

Odzież <1% 46%

Motoryzacja 16% 75%

Farmaceutyki 22% 67%

Handel <1% 20%

Finanse 3% 1%

Transport <1% 20%



Phae3: 
Capacity building

Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Polskie firmy są daleko od granicy technologicznej i używają mniej 
zaawansowanych metod niż firmy koreańskie. Różnica jest jednak 
mniejsza niż wynikałoby to z różnic w poziomach rozwoju krajów

Phae3: 
Capacity building

Źródło: World Development Indicators.

Zaawansowanie technologiczne typowych funkcji biznesowych 
na krańcu intensywnym

PKB per capita w Polsce i Korei,
2000-2020



Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Stosunkowo niewielka różnica w poziomie zaawansowania 
technologicznego między Polską a Koreą wynika z większego udziału 
dużych firm w polskiej gospodarce oraz jej zorientowania na usługi

Porównanie struktury gospodarki 
Polski i Korei w badaniu TAS

Rozkład gęstości występowania firm w Polsce i Korei z danym poziomem 
zaawansowania technologicznego na krańcu intensywnym

Sektory
Udział firm Udział dużych firm 

(100+)

Polska Korea Polska Korea

Rolnictwo 1% 8% 2% <1%

Przemysł 22% 42% 8% 3%

Usługi 77% 50% 3% 2%



Wyniki Badania Adopcji Technologii w polskich firmach

Podsumowanie wyników analitycznych 

• Produktywność będzie w coraz większym stopniu determinować wzrost gospodarczy – poprawę jakości życia Polaków i tempo doganiania krajów
Europy Zachodniej. Trzeba śledzić jej ścieżki, żeby wiedzieć, które obszary wymagają wsparcia, a gdzie interwencja może zaszkodzić
funkcjonowaniu rynku.

• Produktywność na poziomie krajowym wyraźnie przyśpieszyła w 2017 za sprawą firm, które zainwestowały w poprawę swojej wydajności,
m.in. w działalność R&D, poprawę praktyk zarządczych i adopcję technologii.

• Dzięki Badaniu Adopcji Technologii wiemy, w jakim zakresie polskie firmy wdrożyły nowe technologie i jaki jest ich poziom zaawansowania
technologicznego – przeciętna polska firma używa nadal raczej niezaawansowanych metod, ale jest duża różnorodność wśród firm i technologii.

• Polska jest daleka od granicy technologicznej i ma ogromny potencjał na wzrost produktywności, który m.in. wymaga aby firmy chciały i mogły
zwiększać skalę swojej działalności.

• Firmy, które uczestniczą w handlu międzynarodowym, stosują praktyki menadżerskie i są zarządzane przez osoby o wysokich kompetencjach
są bardziej zaawansowane technologicznie, a tymczasem prawie trzy czwarte polskich firm nie partycypuje w handlu międzynarodowym; 90%
firm nie monitoruje wydajności, a tylko dwie trzecie stosuje jakiekolwiek formalne zachęty dla pracowników motywujące do wskazywania lub
używania lepszych metod produkcji czy świadczenia usług.



Rekomendacje dla polityk 
publicznych



Rekomendacje dla polityk publicznych

Skuteczność polityk publicznych mających na celu przyśpieszenie i 
wsparcie procesu adopcji technologii w polskich przedsiębiorstwach 
wymaga zaadresowania nieoczywistych obszarów interwencyjnych

1. Budowanie 
świadomości 

przedsiębiorców

2. Wspieranie adopcji 
technologii

3. Wspieranie rozwoju 
umiejętności 
zarządczych

4. Niwelowanie barier 
do wzrostu firm

5. Koordynacja i 
wykorzystanie danych



Rekomendacje dla polityk publicznych

Budowanie świadomości przedsiębiorców
Najmniej zaawansowane firmy mogą być najbardziej niechętne do 
wdrażania nowych technologii

w relacji do innych firm na świeciew relacji do innych firm w Polsce

W skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza, że firma korzysta z najbardziej zaawansowanych 
procesów produkcyjnych, jak oceniasz poziom zaawansowania firmy w relacji do 
innych firm w Polsce i do innych firm na świecie.



Rekomendacje dla polityk publicznych

Budowanie świadomości przedsiębiorców
Instrumenty popytowe mogą być niewystarczające, ze względu na 
brak świadomości koniecznych inwestycji i opór przed zmianą

Rozwój i standaryzacja
usług informacyjnych
świadczonych przez

Huby Innowacji
Cyfrowych opartych o 

formułę one-stop-shop

Upowszechnienie użycia
analizy potrzeb w 

instrumentach
wspierających adopcję

technologii

Wzmocnienie zdolności
Fundacji Platofma

Przemysłu Przyszłości
(obok PARP i NCBR) w 
zakresie budowania

świadomości
technologicznej
przedsiębiorstw

Działania komunikacyjno 
informacyjne 

wskazujące na potencjał
wpływu adopcji

istniejących technologii
na produktywność i 

rezultaty firm



Rekomendacje dla polityk publicznychWspieranie adopcji technologii
Zróżnicowanie technologii oraz motywacji firm do ich wdrażania 
wymaga dostosowania polityk wspierających adopcję do potrzeb 
firm

Zaawansowanie danej funkcji GBF w 90 percentylu, w medianie i w 10 
percentylu jej rozkładu zaawansowania

Powody, dla których firma wprowadza nowe urządzenia, maszyny i 
procesy



Rekomendacje dla polityk publicznych

Wspieranie adopcji technologii
Wyniki TAS wskazują technologie i rodzaje firm, których wsparcie 
pozwoli na maksymalizację wzrostu produktywności

Rozszerzenie wsparcia w 
powszechnej adopcji 
szeroko dostępnych 

technologii do poprawy 
realizacji ogólnych 

funkcji biznesowych

Odejście od 
targetowania szybko 

rosnących firm na rzecz 
wspierania rozwiązań 

horyzotalnych

Wspieranie powiązań 
pomiędzy MŚP a dużymi 

i międzynarodowymi 
firmami poprzez 

programy rozwoju 
dostawców

Wdrożenie 
dedykowanych 

instrumentów wsparcia 
adopcji technologii 

operacyjnych



Rekomendacje dla polityk publicznych

Wspieranie rozwoju umiejętności zarządczych
Lepiej zarządzane przedsiębiorstwa częściej używają nowoczesne 
rozwiązania i osiągają wyższy zwrot z inwestycji technologicznych

Zależność między zaawansowaniem technologicznym a praktykami 
menadżerskimi

(kontrolując po cechach firm – wielkość, sektor)

Zwiększenie udziału
bezzwrotnego wsparcia 

na kompetencje w 
programach 

wspierających cyfryzację 
przedsiębiorstw
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Średnia dla krajów UE-27

Rekomendacje dla polityk publicznych

Niwelowanie barier do wzrostu firm
Ograniczony dostęp do rynku dla MŚP, regulacje i utrudnienia dla 
konkurencji zmniejszają bodźce do inwestycji w nowe technologie

Indeks Product Market Regulation (OECD)



Rekomendacje dla polityk publicznych

Poprawa efektywności 
alokacji zasobów –

szczególnie w sektorze 
przemysłowym

Odejście od 
targetowania szybko 

rosnących firm na rzecz 
wspierania rozwiązań 

horyzotalnych

Niwelowanie barier do wzrostu firm
Ułatwiony przepływ zasobów pomiędzy firmami przełoży się na 
wzrost produktywności nie tylko wewnątrz przedsiębiorstw, lecz 
również pomiędzy nimi, oraz przyspieszy wyjście z rynku 
nieproduktywnych firm



Rekomendacje dla polityk publicznych

Koordynacja i wykorzystanie danych
Na lata 2021-2027 planowane jest wdrożenie 93 instrumentów 
wspierających adopcję technologii firm; 5 odpowiada za ponad 
połowę budżetu
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Rekomendacje dla polityk publicznych

Koordynacja i wykorzystanie danych
Lepszy przepływ informacji pomiędzy interesariuszami tworzącymi 
system wsparcia przedsiębiorstw wzmocni efekty interwencji

Ustanowienie 
mechanizmów 

koordynacji interwencji 
publicznych na rzecz 

wzrostu zaawansowania 
technologicznego 
przedsiębiorstw

Wzmocnienie systemów 
monitoringu i ewaluacji 
instrumentów wsparcia 
– stworzenie Centrum 

Innowacyjności i 
Produktywności

Ułatwienie w dostępie 
do danych 

statystycznych o 
technologiach 

używanych przez firmy
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