
Pogłębiona diagnoza 
innowacyjności 
gospodarki 
Województwa 
Małopolskiego



Założenia diagnozy

Cel:
1. Pogłębiona diagnoza innowacyjności regionu w układzie 

wyznaczonym dokumentem z 2015 roku (Diagnoza 2015).

2. Analiza i weryfikacja listy  małopolskich inteligentnych 

specjalizacji.

Rezultat:
1. Ujęcie dynamiczne różnorodnych wskaźników wpływających 

na innowacyjność.

2. Weryfikacja zasadności wyodrębnionych MIS + propozycja 

rozszerzenia katalogu MIS



Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

PKB/mieszkańca

Wartość dodania brutto/mieszkańca

Poniżej średniej krajowej Średnia krajowa lub powyżej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto

Liczba podmiotów gospodarczych/10 
tys. mieszkańców

Liczba przedsiębiorstw przemysłowych, 
które wdrożyły innowacje

Liczba przedsiębiorstw usługowych, 
które wdrożyły innowacje

GERD i BERD

Wskaźniki ogólnogospodarcze i innowacyjne

Udział zatrudnienia w sektorach 
wysokiej techniki

↑średnia UE

↑wysokie tempo 
wzrostu



Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Pozytywne trendy:

 Zmiana struktury nakładów na działalność innowacyjną

 Duży wzrost nakładów na działalność innowacyjną

 Kraków – drugi w kraju ośrodek z największa liczbą centrów usług 

biznesowych + atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji

 Pozytywny eko-klimat do rozwoju przemysłu 4.0



Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Pozytywne trendy:

 Zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych i przyznawanych patentów

 Wzrost liczy pracowników naukowych zatrudnionych w 

przedsiębiorstwach

 Wzrost liczby osób pracujących w sektorze B+R

 Zwiększenie liczby przedsiębiorstw współpracujących w ramach 

inicjatyw klastrowych



Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Negatywne trendy:

 Małopolska różnych prędkości – przestrzenne zróżnicowanie liczby 

przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców w powiatach

 Mała liczba przedsiębiorstw dużych, ale są bardziej innowacyjne niż w 

pozostałych regionach

 Umiarkowana liczba przedsiębiorstw innowacyjnych w ogóle 

przedsiębiorstw przemysłowych

 Większy sceptycyzm małopolskich przedsiębiorców względem 

prowadzenia działalności innowacyjnej



Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Kraków
7% badanych start-upów ma siedzibę 
w Krakowie, ok. 100 działających

Specjalizacja 
dominująca

Beacony, 
BluetoothEnable

d Service, Gry, 
IoT, B2B

Rozwojowi 
sprzyja

Dobry ekosystem

Czynniki społeczno- kulturowe

Zmniejszenie luki kapitałowej

Słabość
Brak wiedzy dot. budowania 

globalnych start-upów

Brak pomysłów i menedżerów

Start-upy



Infrastruktura regionu wiedzy

Wysoka jakość kapitału 
ludzkiego

+
Dobrze rozwinięty 
ekosystem wsparcia 
innowacji



Infrastruktura regionu wiedzy

Silne uczelnie wyższe i instytuty badawcze w skali kraju

Duża skuteczność naukowców w pozyskiwaniu zewnętrznego 
finansowania

3 instytucje naukowe ze statusem Krajowego Naukowego 
Ośrodka Wiodącego

Wzrost liczby nauczycieli akademickich

Duża liczba studentów w przeliczeniu na mieszkańca

Wzrost liczy absolwentów kierunków technicznych i 
przyrodniczych



Infrastruktura regionu wiedzy

Ekosystem 
innowacji

19 
klastrów

45 IOB

103 
laboratoria

5 CTT
4 Centra 
Transferu 
Wiedzy

6 parków 
technologi

cznych

7 AIP

Przedsiębiorcy mogą liczyć na 
szerokie wsparcie w zakresie 
działalności innowacyjnej

↑kultura sprzyjająca rozwojowi 
innowacji



Społeczeństwo informacyjne

Małopolska odstaje nieco wobec referencyjnych województw 

względem stanu rozwoju infrastruktury niezbędnej do rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego, 

ale postępujące zmiany mają pozytywny charakter.



Społeczeństwo informacyjne



Wykorzystanie Internetu:

 Jedynie 76% osób w 2017 r. kiedykolwiek korzystało z Internetu 

(poniżej średniej krajowej)

 Z usług e-administracji korzysta 29% mieszkańców Małopolski

 Średnie wydatki ponoszone na ICT przez Małopolan w 2017 r. były 

niższe niż średnia krajowa

 93% przedsiębiorstw posiada dostęp do Internetu (bliskie średniej 

krajowej)

 68% przedsiębiorstw posiada stronę internetową

Społeczeństwo informacyjne
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osoby posiadające niskie umiejętności
cyfrowe

osoby posiadające podstawowe
umiejętności cyfrowe

osoby posiadające ponaddstawowe
umiejętności cyfrowe

Źródło danych: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2017 r., GUS.

Umiejętności cyfrowe 
użytkowników Internetu wg 
województw w 2017 roku

Społeczeństwo informacyjne



Społeczeństwo informacyjne

2030 2050

Prognoza demograficzna dla Małopolski na lata 2030 i 2050

Konieczne jest 
wykorzystanie ICT w 
opiece zdrowotnej 
(zwłaszcza w opiece nad 
osobami starszymi)

Program Tele Anioł



Inteligentne Specjalizacje 
Województwa 
Małopolskiego



Cel analizy:
określenie dynamiki zmian indeksów, charakteryzujących 

szeroko zakreślone dziedziny małopolskich inteligentnych 

specjalizacji

Dane:
 16 Wskaźników GUS: ogólnogospodarcze, innowacyjność, 

przedsiębiorstwa przemysłowe, nakłady na B+R

 Dane eksportowe

 Wartość pozyskanego dofinansowania

 Inicjatywy klastrowe

Dziedziny Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji



Dziedziny Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji
Dział/Sekcja Rekomendacje podstawowe do włączenia do obszaru MIS

Porównanie do 
pozycji w 
Analizie 2016

Sekcja C dział 16
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów 

używanych do wyplatania

Sekcja C dział 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 

Sekcja C dział 20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 

Sekcja C dział 23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 

Sekcja C dział 24 Produkcja metali 

Sekcja C dział 26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 

Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 

Sekcja E dział 36 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 

Sekcja E dział 38 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 

Sekcja F dział 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

Sekcja F dział 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

Sekcja F dział 43 Roboty budowlane specjalistyczne 

Sekcja I dział 55 Zakwaterowanie 

Sekcja I dział 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem 

Sekcja J dział 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 

Sekcja J dział 63 Działalność usługowa w zakresie informacji 

Sekcja M dział 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

Sekcja M dział 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej 

Sekcja M dział 74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Sekcja N dział 79
Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność 

usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 



Dziedziny Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji
Dział/Sekcja Rekomendacje uzupełniające do włączenia do obszaru MIS

Porównanie do 
pozycji w 
Analizie 2016

Sekcja C dział 10 Produkcja artykułów spożywczych 

Sekcja C dział 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 

Sekcja C dział 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

Sekcja C dział 27 Produkcja urządzeń elektrycznych 

Sekcja D dział 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 

Sekcja E dział 37 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Sekcja F Budownictwo 

Sekcja G dział 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych 

Sekcja G dział 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 

Sekcja G dział 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 

Sekcja H dział 50 Transport wodny 

Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

Sekcja J Informacja i komunikacja 

Sekcja J dział 58 Działalność wydawnicza 

Sekcja J dział 59
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych 

Sekcja J dział 61 Telekomunikacja 

Sekcja M dział 69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 

Sekcja M dział 72 Badania naukowe i prace rozwojowe 



Dziedziny Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji

Efekty Pozytywne rekomendacje względem 37 

działów i sekcji PKD

Zasadne jest utrzymanie katalogu 

obowiązujących specjalizacji

Rekomendacja do przeprowadzenia 

dalszych analiz pod kątem możliwości 

rozszerzenia MIS (poligrafia)



Jakie zaszły zmiany w obrębie MIS?

Nauki o życiu
• Duża liczba studentów kierunków 

biologiczno – medycznych (w skali 

kraju)

• 137 dofinansowanych projektów z RPO 

WM 2014-2020

• Internacjonalizacja: ProBio Małopolska

Energia zrównoważona
• Wzrost wartości produkcji sprzedanej

• Spadek relatywnego przyrostu liczby 

przedsiębiorstw

• 1189 dofinansowanych projektów z 

RPO WM 2014-2020

Technologie informacyjne i 
komunikacyjne
• Wzrost liczby przedsiębiorstw 

działających w branży oprogramowania 

i doradztwa w zakresie informatyki

• Wysokie wynagrodzenia w sektorze 

względem średniej krajowej

Elektrotechnika i przemysł maszynowy
• Wzrost dynamiki produkcji sprzedanej

• Wysoka wartość eksportu maszyn i 

urządzeń elektronicznych a także 

pojazdów nieszynowych

• Ponad 50% innowacyjnych 

przedsiębiorstw (w większości branż)



Jakie zaszły zmiany w obrębie MIS?

Chemia
• Wysoka wartość eksportu

• Wzrost dynamiki wartości produkcji 

sprzedanej

• 87% przedsiębiorstw innowacyjnych w 

branży produkcja chemikaliów i 

wyrobów chemicznych

Produkcja metali, wyrobów metalowych 
i wyrobów z surowców mineralnych
• Wysoka dynamika eksportu – cynk i 

wyroby z cynku stanowią najważniejszy 

towar eksportowy

• Wzrost nakładów na działalność 

innowacyjną 

Przemysły kreatywne i czasu wolnego
• Wzrost dynamiki zatrudnienia

• Wyższy niż w Polsce wzrost 

wynagrodzeń

• Mniejsza absorbcja wsparcia w RPO 

WM 2014-2020 niż w innych MIS

• Duża liczba klastrów w obrębie  tej 

specjalizacji



Dziękujemy za uwagę!

Fundacja Rozwoju Badań Społecznych

e-mail: furbs@furbs.org


