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PRZEMIANY ZACHODZĄCE W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
 PRODUKCYJNYCH 

Przemiany zachodzące w gospodarce w skali makro determinują moŜliwości rozwoju firm produkcyjnych,  
co z kolei powinno wpływać na rozwój kierunków specjalizacji naukowej badań prowadzonych w danym kraju. 
Kluczowym procesem determinującym zmiany zachodzące w szeroko pojętych procesach produkcyjnych jest 
stale postępująca globalizacja, w jej wyniku firmy z krajów wysokorozwiniętych przenoszą najbardziej 
kosztochłonne fragmenty procesów produkcyjnych do krajów niskokosztowych. Sytuacja ta nakłada się na 
postępujące zmniejszanie zatrudnienia w sektorze produkcji, co z kolei wpływa na tworzenie się nowego modelu 
społeczeństwa, zwanego społeczeństwem postindustrialnym. Wymienione procesy skutkują głębokimi zmianami 
w procesach produkcyjnych, podlegają one dekompozycji i fragmentaryzacji, w wyniku outsourcingu  
i offshoringu najbardziej kosztowne elementy procesu przynoszone są do krajów niskokosztowych. W rezultacie 
w najbardziej rozwiniętych krajach wysokokosztowych następuje koncentracja produkcji o wysokiej wartości 
dodanej, natomiast w krajach o niskim koszcie wytwarzania następuje koncentracja najbardziej kosztochłonnych 
fragmentów procesów produkcyjnych. Sytuacja ta wpływa na zmianę gospodarczej mapy świata. Znajomość 
zmian zachodzących w gospodarce powinna mieć kluczowe znaczenie w określaniu kierunków badań 
prowadzonych w danym kraju, w tym równieŜ w Polsce. 

1. WPROWADZENIE 

Rozwój produktów, procesów produkcyjnych i technologicznych tak jak i całych firm 
zaleŜny jest nie tylko od wymagań klientów, ale równieŜ od szeroko pojętej sytuacji 
gospodarczej. Przeoczenie przez przedsiębiorstwo procesów przekształcających jej otocznie 
gospodarcze moŜe oznaczać, Ŝe nawet najlepsza oferta nie będzie przynosiła spodziewanych 
zysków, tylko dlatego, Ŝe w danym kraju coraz bardziej rosną koszty produkcji, 
a konkurencja przenosi najbardziej kosztochłonne elementy produkcji do krajów o niŜszych 
kosztach siły roboczej, energii, surowców, itp. Rozpoznanie procesów zmieniających 
środowisko gospodarcze, w którym funkcjonują firmy produkcyjne ma coraz istotniejsze 
znaczenie, nie tylko dla ich kierownictwa, lecz równieŜ dla naukowców. Wypracowują oni 
rozwiązania, których zadaniem jest zapewnienie przedsiębiorstwom działającym w danym 
typie gospodarki przewagi konkurencyjnej. Ma to szczególne znacznie w przypadku badań 
stosowanych przeznaczonych do zastosowania przemysłowego. Najczęściej trwają one kilka 
lat, kolejne kilka lat to wdroŜenie bazujących na nich rozwiązań. W tym okresie zmiany 
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zachodzące w gospodarce mogą zadecydować o ich częściowej lub nawet całkowitej 
nieprzydatności dla praktyki przemysłowej w danym obszarze gospodarczym.  

Światowa gospodarka jest obecnie kształtowana przez dwa najwaŜniejsze procesy: 
globalizację oraz budowanie tak zwanej gospodarki bazującej na wiedzy. Globalizacja 
oznacza przenoszenie całych obszarów produkcji do krajów gdzie szeroko pojęty koszt 
produkcji jest niŜszy, przekształca ona tym samym całe dziedziny gospodarek zarówno 
krajów rozwiniętych jak i krajów rozwijających się. W pierwszym przypadku oznacza to 
odpływ najbardziej kosztochłonnych elementów procesu produkcyjnego i skupianie się na 
elementach procesu odznaczających się największą wartością dodaną, w drugim przypadku 
oznacza gwałtowny rozwój gospodarki będącej zapleczem dla krajów rozwiniętych. 
Z procesami tymi jest powiązana budowa gospodarki bazującej na wiedzy. Na skutek 
odpływu najbardziej kosztochłonnych elementów procesu produkcyjnego, firmy w krajach 
rozwiniętych muszą skupić się na produkcji wyrobów przynoszących największy zysk. Są 
to najtrudniejsze do realizacji fragmenty procesów technologicznych, bazujące na wysoko 
zaawansowanych technologiach oraz unikatowe, innowacyjne wyroby zabezpieczane 
odpowiednio prowadzoną polityką patentową. Zarówno tego typu produkcja, jak równieŜ 
prowadzenie badań niezbędnych do stałego rozwoju wyrobów i technologii wymaga bardzo 
wysokiej wiedzy pracowników. Gospodarkę taką określa się mianem gospodarki bazującej 
na wiedzy, gdyŜ to właśnie odpowiednio wykorzystywana wiedza pracowników 
i naukowców decyduje o konkurencyjności wysoko rozwiniętych państw, umoŜliwiając 
ich obywatelom utrzymanie wysokiego i kosztownego standardu Ŝycia.  

2. SPOŁECZEŃSTWO POSTINDUSTRIALNE 

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej od lat 60-tych XX wieku, będące 
przejawem wzrostu wydajności pracy, doprowadziły do stopniowego zmniejszania 
zatrudnienia w przemyśle oraz do obniŜania cen coraz bardziej rozwijanych wyrobów. 
W sytuacji tej nadmiar siły roboczej zaczął zasilać sferę usług oferowanych coraz 
zamoŜniejszym pracownikom przemysłu. Zjawisko to pierwszy opisał w 1974 roku Daniel 
Bell, nadając mu obecnie uŜywaną nazwę społeczeństwa postindustrialnego [1], w którym 
więcej osób znajduje zatrudnienie w sektorze usług niŜ w sektorze przemysłowym. 
Wcześniej, na przełomie wieku XVIII i XIX podobne zjawisko, wynikające ze wzrostu 
wydajności pracy w rolnictwie, przyczyniło się do tak zwanej rewolucji przemysłowej, 
w wyniku której więcej osób znalazło zatrudnienie w przemyśle niŜ w rolnictwie. 
W społeczeństwie postindustrialnym, na skutek rozwoju automatyzacji i systemów 
informatycznych coraz bardziej spada zatrudnienie osób bezpośrednio zaangaŜowanych 
w produkcję i jednocześnie wzrasta zatrudnienie w sektorze usług, naukowym i ochrony 
zdrowia. Dzięki stałemu wzrostowi produktywności, będącego wynikiem aplikacji wyników 
badań naukowych w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz rozwoju metod organizacji, 
automatyzacji i systemów informatycznych, wyroby mogą mieć coraz niŜszą cenę, pomimo 
ich nieustannego rozwoju i coraz większej funkcjonalności. Zaoszczędzone w ten sposób 
środki słuŜą zaspokajaniu nowych potrzeb, takich jak: rozrywka, dbanie o zdrowie, 
medycyna, itp. Sytuacja ta umoŜliwia niespotykany wcześniej wzrost poziomu Ŝycia,  
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w społeczeństwie takim kluczowego znaczenia nabiera wiedza posiadana przez 
specjalistów, naukowców i ekspertów, z tego powodu społeczeństwo postindustrialne jest 
nazywane równieŜ społeczeństwem wiedzy [2]. Milowym krokiem w kształtowaniu 
się społeczeństwa bazującego na wiedzy były lata 70-te. Dwa kryzysy naftowe w 1973 i 79 
roku, wymusiły rozwój innowacyjności gospodarki, aby ułatwić ten proces wprowadzono 
moŜliwość patentowania i komercjalizacji wyników badań naukowych finansowanych 
ze źródeł publicznych. Przeprowadzona w ten sposób „prywatyzacja” wyników badań 
doprowadziła do eksplozji przedsiębiorczości innowacyjnej i tworzenia setek tysięcy firm, 
które decydują o obecnym kierunku rozwoju gospodarczego bazującego na wiedzy 
i wynikającej z niej innowacyjności [3].  

Bardzo istotnym elementem umoŜliwiającym skokowy wzrost produktywności oraz 
radykalne obniŜenie kosztów produkcji jest globalizacja, umoŜliwiająca przenoszenie 
najbardziej kosztochłonnych elementów procesu produkcyjnego do krajów o niŜszych 
kosztach produkcji. Fundamentem rozwoju procesów globalizacyjnych promowanych przez 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, będące ich głównym beneficjentem, był rozwój 
szeroko pojętego przetwarzania informacji. UmoŜliwił on wzrost produktywności szybszy 
w USA niŜ w innych krajach oraz dał moŜliwość przenoszenia zakładów przemysłowych 
w inne części świata, bez utraty kontroli nad ich funkcjonowaniem oraz umoŜliwiając 
utrzymanie jakości i terminowości dostaw. Szybki rozwój mediów elektronicznych 
doprowadził do sformułowania pod koniec lat 60-tych przez Marchala McLuhana, 
uznawanego za jednego z najwybitniejszych teoretyków komunikowania masowego 
i środków przekazu, koncepcji „wioski globalnej” [4]. Pojęciu temu przeciwstawiono, 
wydaje się Ŝe bardziej adekwatne do rzeczywistości, pojęcie „miasta globalnego” 
wprowadzonego pod koniec lat 60-tych przez Zbigniewa Brzezińskiego [5]. Rozwój technik 
informacyjnych, globalizacja i bazująca na nich przewaga gospodarcza Stanów 
Zjednoczonych oraz zagroŜenie konkurencyjne ze strony krajów Dalekiego Wschodu 
doprowadziły do wypracowania w krajach Europejskich szeregu dokumentów 
strategicznych i powiązanych z nimi działań mających na celu budowę społeczeństwa 
informacyjnego, które dzięki zastosowaniu technik przetwarzania informacji będzie mogło 
zwiększyć produktywność gospodarek oraz utrzymać bardzo wysoki poziom Ŝycia. 
Dokumentami tymi są opublikowana w 1993 roku Biała Księga o „Rozwoju, 
Konkurencyjności i Zatrudnieniu”, opublikowana w 2000 roku [6] i odnowiona w 2005 
roku Strategia Lizbońska [7], które w praktyczny sposób wprowadzają w Ŝycie koncepcję 
społeczeństwa informacyjnego, traktowaną, oprócz rozwoju innowacyjności, jako jeden ze 
sposobów na dogonienie gospodarki USA.  

3. GLOBALIZACJA 

Obecnie najwaŜniejszym procesem przekształcającym gospodarkę światową jest 
nieustannie postępująca globalizacja. Proces ten dokonuje się w obecnej chwili, coraz 
bardziej zmieniając systemy gospodarcze większości krajów świata. Jednocześnie poprzez 
coraz intensywniejszą wymianę towarów, usług i informacji wpływa on na nasze Ŝycie 
zmieniając większość jego dziedzin poczynając od unifikacji towarów, które kupujemy – są 
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one takie same niezaleŜnie od kraju, w którym Ŝyjemy, systemów finansowych, kultury, 
środków masowego przekazu, po coraz większą unifikację systemów wartości i filozofii 
Ŝycia kierującej się w stronę pustego konsumpcjonizmu, który dla wielu grup społecznych 
staje się jedynym celem Ŝycia. Symbolem globalizacji jest równieŜ rozwój 
międzynarodowych korporacji, których przychody są większe niŜ PKB większości krajów 
świata, prowadząc do ich coraz większego wpływu na politykę poszczególnych państw, 
co w przypadku słabszych państw moŜe prowadzić do zakłóceń funkcjonowania demokracji 
i ograniczania suwerenność lokalnie wybieranych władz. Podobny, coraz większy wpływ 
na lokalną politykę mają ponadnarodowe organizacje mające na celu regulowanie 
globalnego rynku, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy 
Światowa Organizacja Handlu [8]. Rozwój procesów globalizacyjnych moŜe prowadzić do 
nowych, nie znanych zagroŜeń wzrostu nierówności w poziomie Ŝycia oraz napięć 
społecznych i politycznych [9]. Sytuacja ta jest szczególnie ostro widoczna w ostatnim 
czasie, gdy decyzje agencji ratingowych i korporacji finansowych mają bezpośredni wpływ 
na decyzje polityczne, przykładem moŜe tu być Grecja i kraje południowe UE. Sytuacja ta 
tworzy coraz nowsze wyzwania, zmuszając całe społeczeństwa do podejmowania nowych 
wyzwań. Jednocześnie nie da się określić kierunku dalszego rozwoju tego procesu, ani jego 
następstw. Jedyne co da się przewidzieć to coraz większe uzaleŜnianie się od siebie 
gospodarek powiązanych coraz silniejszymi więzami ekonomicznymi. W sferze kultury 
moŜe to natomiast doprowadzić do powszechnej unifikacji narodów o słabszej kulturze, lub 
teŜ do rozwoju kultur alternatywnych, regionalizmów oraz powrotu do korzeni kultur 
lokalnych, jako sprzeciw dla zjawiska powszechnej unifikacji [8]. 

W proces globalizacji coraz bardziej włączana jest równieŜ polska gospodarka. 
Dokonuje się to poprzez rosnącą wyminę handlową, duŜą liczbę firm z kapitałem 
zagranicznym, naleŜących do międzynarodowych koncernów oraz wzrostowi kosztów 
produkcji, oznaczających konieczność konkurowania z wyrobami z krajów Dalekiego 
Wschodu. Skutkuje to między innymi wymuszonym przez konkurencję przenoszeniem 
części produkcji przez polskie firmy za granicę, czego przykładem moŜe być branŜa 
odzieŜowa. Rozwój procesów globalizacyjnych w gospodarce, który wpływa następnie 
na pozostałe dziedziny Ŝycia stał się moŜliwy głównie dzięki postępowi technologicznemu, 
który umoŜliwił łatw ą i niedrogą komunikację w zakresie przepływu informacji i transportu 
towarów. Prowadzi to do wzrostu handlu międzynarodowego oraz w konsekwencji 
prowadzi do rozwoju inwestycji zagranicznych. Wymiernym wskaźnikiem rozwoju 
globalizacji są dane statystyczne, pokazujące, Ŝe światowy handel oraz przepływy 
kapitałowe w ostatnich dekadach wzrastały szybciej niŜ produkt globalny. W latach 1980-
2006 nastąpił blisko sześciokrotny wzrost światowego eksportu towarów, podczas gdy PKB 
w tym samym okresie wzrósł tylko czterokrotnie. W 1980 roku wartość globalnego 
eksportu wynosiła 17,1% światowego Produktu Krajowego Brutto (PKB), a w 2006 
wynosiła juŜ 28,5%. Bardzo istotnie rośnie równieŜ wartość bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych. W 1980 roku ich wartość w skali globalnej wynosiła około 4,7% 
światowego PKB, natomiast w 2005 roku wyniosła juŜ blisko 20,6% [10]. Stale zwiększa 
się skala działania korporacji międzynarodowych, obecnie na świecie funkcjonuje około 78 
tys. przedsiębiorstw wielonarodowych 780 tys. spółek zaleŜnych, które mają w sumie około 
780 tys. firm córek. SprzedaŜ ich filii osiąga wartość 19 bln USD, przekraczając dwukrotnie 
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wartość globalnych obrotów handlowych. Są to zjawiska będące wynikiem coraz większej 
integracji i liberalizacji gospodarek narodowych włączanych coraz mocniej w procesy 
globalizacyjne. Procesy te nabrały szczególnego przyspieszenia od początku lat 90, 
w wyniku upadku imperium sowieckiego i jego sfery wpływów oraz otwarciem na świat 
Chin, Indii i państw Ameryki Łacińskiej. Dzięki procesom politycznym kraje i regiony, 
dysponujące bardzo istotnym potencjałem gospodarczym, dotychczas niejako funkcjonujące 
poza głównym nurtem światowego handlu zostały włączone w procesy globalizacyjne 
odgrywając bardzo istotną rolę w ich dalszym rozwoju.  

4. WPŁYW GLOBALIZACJI NA PROCESY PRODUKCYJNE 

Wzrost wymiany w handlu zagranicznym, który miał za zadanie zwiększenie skali 
produkcji w krajach rozwiniętych, doprowadził do rozwoju konkurencji międzynarodowej. 
W tej sytuacji firmy z najbardziej rozwiniętych krajów, w tym w szczególności z USA, 
poszukując moŜliwości obniŜenia kosztów i podniesienia wydajności zaczęły przenosić 
najbardziej kosztochłonne elementy procesów produkcyjnych do krajów o niskich kosztach 
siły roboczej, surowców i energii. Sytuacja ta powodując bardzo silny wzrost konkurencji 
zmusza kolejne firmy do umiędzynarodowiania procesów produkcyjnych poczynając 
od zakupów standardowych podzespołów, produkowanych w krajach o niŜszym koszcie 
produkcji, po przenoszenie części, lub nawet całości produkcji za granicę w celu 
maksymalnej obniŜki kosztów i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku. 
Sytuacja ta powoduje gwałtowne uprzemysłowienie krajów o dotychczas niskim poziomie 
Ŝycia, jednocześnie wywołując obawy w krajach rozwiniętych takich jak USA, czy kraje 
UE odnośnie utrzymania dotychczasowej produkcji i miejsc pracy. Sytuacja ta zmusza 
firmy do radykalnego podnoszenia produktywności poprzez wdraŜanie innowacyjnych 
technologii i wyrobów, które pozwolą na utrzymanie wysokiej wartości dodanej do 
wytwarzanych wyrobów. Firmy są zmuszane takŜe do wprowadzania systemów 
automatyzacji, systemów informatycznych oraz nowych metod organizacji pozwalających 
na obniŜenie kosztów produkcji i spełnianie wymagań klientów korzystając z przewagi jaką 
daje lokalizacja blisko odbiorcy końcowego. UmoŜliwia ona produkcję w niewielkich 
seriach wysoko zawansowanych wyrobów dostosowywanych do wymagań klientów, 
wpływając na zachowanie produkcji w krajach rozwiniętych.  

Rozwój czynników globalizacyjnych, likwidacja barier w przepływie kapitału oraz 
obniŜanie kosztów komunikacji i transportu powodują, Ŝe coraz mniejszą rolę odgrywa to, 
gdzie produkcja jest zlokalizowana, a coraz większą to jakie korzyści moŜna osiągnąć 
w nowej lokalizacji produkcji dzięki niŜszym kosztom siły roboczej, surowców i energii, 
a nawet podatków i obciąŜeń socjalnych. Sytuacji tej sprzyja równieŜ rozwój techniczny 
powodujący, Ŝe produkcja jest duŜo mniej niŜ w erze przemysłowej uzaleŜniona od 
zasobów naturalnych i surowców energetycznych. Postępująca globalizacja wpływa na 
tworzenie się zupełnie nowej sytuacji w krajach rozwiniętych, takich jak postępująca 
deindustrializacja, będąca wynikiem przenoszenia kosztochłonnej produkcji do krajów 
nisko rozwiniętych oraz fragmentaryzacja procesów produkcyjnych. Polega ona na 
wydzielaniu najbardziej kosztochłonnych elementów procesu produkcji z działalności 
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podstawowej przedsiębiorstwa i zlecaniu ich na zewnątrz w ramach tak zwanego 
outsourcingu, czy teŜ przenoszeniu ich produkcji do innego regionu lub państwa, co jest 
określane mianem offshoringu. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe pojęcie outsourcingu polegające na 
przekazywaniu w drodze umowy powtarzających się zadań realizowanych przez firmę, 
innej organizacji, często połączone z przekazywaniem pracowników, maszyn i kompetencji, 
w tym kompetencji decyzyjnych dotyczących przekazywanych zadań, nie jest związane 
tylko ze spodziewaną obniŜką kosztów produkcji. Outsourcing bardzo często ma na celu 
poprawę konkurencyjności firmy przez umoŜliwienie specjalizacji oraz nawiązanie 
głębokich, strategicznych relacji partnerskich, duŜo głębszych niŜ relacja dostawca- 
odbiorca [11]. 

5. FRAGMENTARYZACJA I SPECJALIZACJA PROCESÓW WYTWARZANIA 

Procesy polegające na wydzielaniu w ramach outsourcingu nie dochodowych części 
procesu produkcyjnego prowadzą do fragmentaryzacji procesów wytwarzania.  
W połączeniu z globalizacją rynków zbytu wpływa to na silną specjalizację produkcji 
powodującą, Ŝe firmy zawęŜają swoją ofertę dzięki czemu mogą skupić się na oferowaniu 
unikatowych wysoko zaawansowanych i innowacyjnych wyrobów, które są sprzedawane na 
całym świecie. Przy czym firmy dąŜące ścieŜką wąskiej specjalizacji bardzo często naleŜą 
do globalnych korporacji, które oferują cały wachlarz wyrobów poprzez posiadanie wysoko 
wyspecjalizowanych spółek, których oferta jest komplementarna. W sytuacji takiej globalny 
handel zagraniczny nie dotyczy juŜ tylko towarów i usług finalnych, ale przede wszystkim 
w coraz większym stopniu części, półproduktów i produktów zaopatrzeniowych, które 
stanowią półprodukt w procesie wytwarzania finalnych wyrobów. 

Procesy specjalizacji i fragmentaryzacji są głównie napędzane przez międzynarodowe 
korporacje wykorzystujące w celu optymalizacji kosztów i zysków róŜnice w zasobności 
róŜnych krajów i regionów oraz ich atuty, takie jak na przykład koszt siły roboczej, 
wykształcenie kadry, wielkość rynku zbytu, czy dostęp do surowców [12]. Korporacje 
dysponując duŜymi zasobami finansowymi mogą stosunkowo łatwo, w drodze 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dokonywać relokacji wybranych fragmentów 
procesów produkcyjnych, poprzez otwieranie lub przenoszenie fabryk pomiędzy róŜnymi 
lokalizacjami geograficznymi. DąŜą one w ten sposób do osiągania jak najwyŜszej wartości 
dodanej dzięki ograniczaniu kosztów oraz maksymalnemu wykorzystaniu potencjału 
i atrybutów danej lokalizacji [13]. Jednocześnie w krajach, do których przenosi się 
produkcję, poziom zaawansowania technologicznego oraz kwalifikacji pracowników 
powinien być na tyle wysoki, aby proces produkcji nie został obarczony ryzykiem, na 
przykład utraty jakości. Wynika stąd tendencja do przenoszenia działalności o duŜym 
nakładzie pracy i niewielkim zaawansowaniu technologicznym, przy czym rodzaj 
przenoszonej produkcji i jej zawansowanie zaleŜy do charakterystyki danego kraju. 
Prowadzi to do powstawania specjalizacji regionalnych i monokultur przemysłowych,  
w ramach których w krajach rozwijających się całe gospodarki narodowe są zdominowane 
przez określony rodzaj produkcji, zwiększając ryzyko wystąpienia kryzysów 
ekonomicznych [14]. 
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6. KONCENTRACJA PRODUKCJI O WYSOKIEJ WARTOŚCI DODANEJ  

Omawiane procesy globalizacji, fragmentaryzacji i specjalizacji prowadzą równieŜ 
do zmian w sposobach zarządzania firmami. Po okresie pionowej integracji, nastawionej 
na skupianie wszystkich działań związanych z produkcją podzespołów i obejmowanie tym 
samym całego procesu wytwarzania danego wyrobu, procesy te poddawane są dezintegracji, 
poprzez wyłączanie kosztochłonnych procesów i zlecanie ich dostawcom zewnętrznym. Na 
poziomie zarządzania przedsiębiorstwami muszą być podejmowane strategiczne decyzje 
odnośnie fragmentów procesu produkcyjnego, na których firma powinna się skupić, które 
dzięki specjalizacji przyniosą największe korzyści ekonomiczne. Na nich firma powinna 
skoncentrować swoje wysiłki badawczo-rozwojowe zapewniając sobie przewagę 
technologiczną nad konkurencją.  

Jednym z efektów rosnącej specjalizacji i fragmentaryzacji produkcji jest rosnąca 
wymiana handlowa wyrobami stanowiącymi komponenty do produkcji oraz spadek udziału 
wyrobów gotowych w światowym handlu. Tym samym zostają zmieniane tradycyjne formy 
wymiany handlowej polegające na imporcie surowców i eksporcie wyrobów gotowych. 
Państwa wysoko rozwinięte coraz bardziej dąŜą do koncentracji na fazach procesu 
produkcyjnego o najwyŜszej wartości dodanej, dbając o to, aby w kraju macierzystym 
lokowana była produkcja wymagająca najbardziej zaawansowanych technologii, wysokich 
kwalifikacji, czy nowoczesnych metod zarządzania.  

Wynik takiego podejścia znajduje odzwierciedlenie w statystykach, które pokazują, Ŝe 
w ostatnich dziesięciu latach udział państw najbardziej rozwiniętych, czyli UE, USA  
i Japonii w imporcie produktów zaopatrzeniowych znacząco się obniŜył na korzyść importu 
wyrobów gotowych. Z kolei w przypadku państw rozwijających się wzrasta import 
produktów zaopatrzeniowych, które są wykorzystywane do produkcji wyrobów gotowych 
eksportowanych do państw rozwiniętych. W przypadku Chin import produktów 
zaopatrzeniowych w ogólnym imporcie kraju zwiększył się z 57,7% w 1992r. do 72% 
w 2003r. [15]. Sytuacja ta dotyczy równieŜ nowych państw członkowskich UE, w tym 
Polski, do których przenoszona jest produkcja wyrobów finalnych, wymagająca najczęściej 
jednak czasochłonnego montaŜu, jednak najbardziej zawansowane komponenty są 
importowane z zakładów produkcyjnych mieszczących się w krajach macierzystych 
poszczególnych korporacji.  

Gospodarki rozwinięte cechuje wzrost wymiany wewnątrzgałęziowej, co pozwala 
zwiększyć korzyści w przypadku jednocześnie pogłębiającej się specjalizacji  
w ograniczonej liczbie produktów poszczególnych sektorów. Tym samym konsekwencją 
jest wzrost specjalizacji oraz fragmentaryzacji procesów produkcyjnych w ramach 
korporacji i sektorów.  

W ramach OECD [16] handel wewnątrzgałęziowy stanowi 70% ogólnych obrotów 
towarami przemysłowymi. Jednocześnie powiększa się handel wewnątrz korporacji.  
W Stanach Zjednoczonych stanowi on blisko 42% całkowitych obrotów handlowych. 
Zjawisko to jest szczególnie widoczne w najbardziej zglobalizowanym sektorze technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, gdzie w ramach importu wewnątrz korporacyjnego 
stanowi blisko 70% ogólnego importu towarów i ponad 30% eksportu.  
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7. INNOWACYJNOŚĆ 

Rozwój gospodarki globalnej zmusza firmy z krajów wysokorozwiniętych 
do skupiania się na najbardziej dochodowych fragmentach procesu produkcyjnego, 
bazujących na wysoko zawansowanej technologii będącej wynikami badań naukowych, 
działania takie określa się mianem innowacyjności. Zdolność gospodarki do tworzenia 
i adaptacji innowacji jest jednym z głównych czynników wpływających na jej 
konkurencyjność w krajach rozwiniętych. Innowacje wywierają wieloaspektowy wpływ 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw, oraz całych gospodarek i krajów, począwszy 
od zwiększania przychodów ze sprzedaŜy i udziału w rynku, po wzrost wydajności 
i efektywności. Budowanie przewagi konkurencyjnej bazującej na innowacyjności zaleŜy 
od szeregu czynników, takich jak: posiadana baza badawczo-rozwojowa, kultura 
innowacyjna, poziom badań naukowych prowadzonych w danym kraju, efektywność 
wdraŜania wyników badań w gospodarce, zasoby finansowe, dostępność źródeł 
finansowania podwyŜszonego ryzyka, tzw. venture capital [17]. 

Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstw z krajów wysoko rozwiniętych, 
bazującej na innowacyjności, uniemoŜliwia firmom z regionów niskokosztowych 
skopiowanie stosowanych rozwiązań, które dodatkowo zabezpieczane są odpowiednio 
prowadzoną polityką ochrony własności intelektualnej. Jednocześnie produkowane w ten 
sposób wyroby i podzespoły są niezbędne do produkcji wyrobów końcowych 
wytwarzanych przez firmy ulokowane w krajach rozwijających się. Polityka taka umoŜliwia 
firmom z krajów rozwiniętych utrzymywanie wysokich marŜ i zysków, dzięki czemu osoby 
czerpiące dochody z ich działalności mają nadwyŜki środków, które mogą przeznaczyć 
na zakup usług stających się głównym sektorem zatrudnienia. Funkcjonowanie takiego 
systemu jest jednak uzaleŜnione od stałego wdraŜania innowacji będących wynikiem prac 
naukowych. Mechanizm ten funkcjonuje w przypadku najbardziej rozwiniętych gospodarek 
świata, takich krajów jak Stany Zjednoczone oraz Japonia. Natomiast gospodarki 
większości krajów Unii Europejskiej wyraźnie odstają od tego modelu, ze względu na zbyt 
niskie nakłady przeznaczane na prace badawcze i rozwojowe oraz niską efektywność 
komercjalizacji wyników badań oraz niską wydajność pracy spowodowaną prowadzoną 
polityką socjalną. Z tego powodu dla gospodarki UE, bazującej na silnej pozycji w zakresie 
produkcji towarów średnio zaawansowanych technologicznie oraz oferowaniu usług 
kapitałowych, istotnym problem jest szybki rozwój moŜliwości technologicznych 
gospodarki Chińskiej, szczególnie w obszarze technologii komputerowych, informacyjnych 
i komunikacyjnych. Jeśli podobny rozwój nastąpi w pozostałych sektorach gospodarki moŜe 
oznaczać to utratę przez firmy europejskie dominującej pozycji w takich istotnych branŜach 
jak przemysł motoryzacyjny, farmaceutyczny, czy maszynowy, bowiem kraje UE  
w przeciwieństwie do USA i Japonii nie są konkurencyjne w grupach towarów cechujących 
się najwyŜszym nakładem wiedzy i nowych technologii. 

Sytuacja ta będzie szczególnie niekorzystna dla polskiej gospodarki, bazującej 
na niskim koszcie siły roboczej, będącym jednym z powodów przenoszenia części produkcji 
z najbardziej rozwiniętych krajów UE. Sytuacja ta wymaga zarówno od krajów UE jak 
i Polski szybkiego rozwoju potencjału badawczego oraz budowy przewagi konkurencyjnej 
bazującej na wiedzy i nowych technologiach. Sytuację tą dostrzega Komisja Europejska 
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opracowując strategie rozwoju gospodarki państw UE poprzez rozwój innowacyjności, 
badań oraz zwiększanie wydajności pracy dzięki zastosowaniu nowych technologii 
i zwiększeniu zatrudnienia. NajwaŜniejszym dokumentem w tym obszarze była 
wspomniana wcześnie strategia Lizbońska określająca cele polityki gospodarczej na lata 
2000-2010, zakładała ona wzrost nakładów na badania i rozwój (B+R) do 3% PKB, 
redukcję biurokratycznych utrudnień dla przedsiębiorców oraz wzrost zatrudnienia do 70% 
dla męŜczyzn i 60% dla kobiet [18]. Obecnie wypracowywany jest nowy dokument 
strategiczny dla państw UE, który będzie zawierał bardziej ambitne wskaźniki dotyczące 
wzrostu sektora badań w rozwoju gospodarczym [19-20]. 

8. PODSUMOWANIE 

Prowadzenie badań nad rozwojem danego obszaru wiedzy powinno być połączone 
z uwaŜną analizą trendów występujących w gospodarce. W szczególności dotyczy to badań 
stosowanych i prac rozwojowych, które z zasady powinny stanowić wsparcie dla 
gospodarki, kończąc się wdroŜeniami wypracowanych rozwiązań i dzięki temu podnosząc 
jej innowacyjność, co skutkuje zwiększaniem przychodu krajowego, z którego pośrednio 
finansowane są badania. W kontekście zmian zachodzących w gospodarce w wyniku 
rozwoju globalizacji szczególnie istotna jest fragmentaryzacja procesów produkcyjnych 
i specjalizacja. Procesy te decydują o kształcie gospodarki danego kraju skutkując 
odpływem za granicę całych obszarów produkcji, jednocześnie powodując rozwój 
obszarów, które mają silne wsparcie w postaci badań. Dla środowiska naukowego powinno 
to być wskazanie w jakim obszarze badania moŜna zaniechać, a w jakim naleŜy 
zintensyfikować. Jest to szczególnie istotne dla gospodarki Polski z uwagi na wymuszone 
odchodzenie od gospodarki nisko kosztowej. 

Badania realizowane w ramach Projektu „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” 
Nr POIG.0101.02-00-015/08 w Programie Operacyjnym  Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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TRANSFORMATIONS TAKING PLACE IN MANUFACTURING COMPANIES 

Economy changes determine production company's development, it should influence on the direction of research in a 
particular country. The main process forcing changes in the economy is a globalization. As a result of it companies from 
developed countries move costly production to low cost countries. It results fragmentation of the production process and 
concentration of the most profitable production in developed countries. Such trends influence on changes of economy 
map of the whole World. In the article an analysis of trends in the manufacturing process organization is done. A 
particular stress is put on globalization, segmentation of production process and innovation. 


