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Rys metodyczny:  

Analiza ma charakter cykliczny. Przy zastosowaniu kilkunastu ugruntowanych wskaźników 

(wykorzystanych w konfiguracjach 20 indeksów), dotyczących gospodarki, przemysłu, nauki i wsparcia 

publicznego, weryfikuje przesłanki do rozszerzenia lub zawężenia katalogu małopolskich IS. Tegoroczna 

edycja była czwartą w cyklu. 

 
Przegląd wyników: 

W porównaniu z poprzednią edycją zidentyfikowano 3 obszary odnotowujące wartości syntetycznego 
wskaźnika na poziomie pozwalającym mówić o ugruntowanych specjalizacjach:  

• Sekcja C dział 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń; 

• Sekcja C dział 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;  

• Sekcja C dział 29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem 
motocykli.  

 
Zidentyfikowano także 4 nowe obszary potencjalnych specjalizacji, w więc takich, które w świetle części 

wskaźników przejawiają znaczące przewagi konkurencyjne: 

• 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 M dział 70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;  

• Sekcja M dział 72 Badania naukowe i prace rozwojowe.  
 
Łącznie, jako ugruntowane i potencjalne obszary specjalizacyjne zakwalifikowano 33 sekcje klasyfikacji 

działalności (o 4 mniej niż w poprzedniej edycji). Wskazane sekcje są istotnym, a w większości 

przypadków dominującym, elementem istniejących domen specjalizacyjnych Małopolski. Stąd, badanie 

przynosi rekomendację utrzymania 7 elementowego katalogu. 

Analiza pozwoliła, dla wybranych dziedzin specjalizacyjnych (drugi poziom uszczegółowienia), 

zidentyfikować obszary o umiarkowanym potencjale. Autorzy rekomendują weryfikację wyników 

wskaźnikowych w toku analiz jakościowych, a następnie ewentualne podjęcie decyzji o zawężeniu 

katalogu dziedzinowego. 

Zidentyfikowano szereg wyróżniających się, w świetle analizowanych wskaźników, obszarów (np. Sekcja 

C, dział 10 -Produkcja artykułów spożywczych) przenikających kilka domen IS, ale także samych dziedzin. 

Takie ustalenie pokazuje potencjalną słabość analiz IS w odniesieniu do wskaźników ilościowych i jest 

przesłanką do silniejszego ich oparcia na analizach łańcuchów wartości. Takie rozwiązanie postulowane 

jest w konsultowanym (stan na IX ’20) projekcie RSI do roku 2030. 

Pełny raport oraz pozostałe analizy i badania małopolskich inteligentnych specjalizacji dostępne są TUTAJ. 

https://www.malopolska.pl/biznes/innowacje/badania-i-analizy

