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"Puls Biznesu": Polskie coraz bardziej
innowacyjna

Od 2000 r. w produkcji zaawansowanej technologii
wyprzedziliśmy Indie, Brazylię i Turcję, pokonamy też Francję i Wielką Brytanię - informuje
"Puls Biznesu".

Jak bowiem wynika z raportu Oxford Economics dla HSBC, Polska szybko pnie się w górę
w globalnych zestawieniach rynku wysokich technologii – jeszcze w 2000 r. zajmowaliśmy 21.
pozycję na świecie, a w 2013 – już 14. I przegoniliśmy m.in. Indie, Brazylię i Turcję.
Gorsze wieści są takie, że zawdzięczmy ten wzrost głównie przenoszeniu do Polski fabryk
telewizorów, aut itp., a w mniejszym stopniu innowacyjności rodzimych producentów.
Autorzy raportu są jednak dobrej myśli – uważają, że Polska z powodzeniem będzie wytwarzać coraz
więcej własnej, wykreowanej od początku do końca u siebie technologii.
RP będzie się piąć w górę w rankingu największych producentów "high-tech", w 2030 r. zajmie 11.
miejsce, wyprzedzając Wlk. Brytanię i Francję - prognozują analitycy Oxford Economics. Zaś
w latach 2014-20 nasz eksport takich towarów ma rosnąć średnio o 8,6 proc., a w okresie 2021-30 –
o 5,5 proc., a to znacznie wyższe dynamiki niż te prognozowane dla niemal wszystkich krajów
zachodnich.

Źródło: www.nauka.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/20940.html
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Za duży obwód w talii?
Sprawdzaj wątrobę, nawet jeśli BMI masz prawidłowe!
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Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja
Jak sobie z nimi radzić?
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Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych
Prawie 30% pacjentów ambulatoryjnych powyżej 70 roku życia z ranami umiera.
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Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19
Informuje o nim pismo „Nature Communications”.
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Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka?
Zbadali to naukowcy.
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Kombucha może być źródłem fluoru w diecie,
Trzeba uważać ze spożyciem jej.
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Statek Orion znalazł się w najdalszym
punkcie od Ziemi
Jest to testowy lot przed powrotem do załogowej eksploracji Księżyca.
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Chiny wysłały na orbitę tajkonautów
W celu pierwszej rotacji załogi na chińskiej stacji kosmicznej.
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