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Wprowadzenie  

W marcu 2010 roku Komisja Europejska ogłosiła unijną strategię Europa 2020 na rzecz inteligentnego  
i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dokument został przyjęty przez 
szefów państw i rządów UE cztery miesiące późnej. W dokumencie tym wyznaczono konkretne cele, 
które UE powinna osiągnąć do 2020 roku. Dotyczą one obszarów takich jak zatrudnienie, edukacja, 
zużycie energii, ale także innowacje. 
 
W październiku 2010 roku Komisja Europejska opublikowała dokument Unia Innowacji, ukierunkowany 
na inwestowanie w badania, innowacje i przedsiębiorczość w każdym państwie członkowskim i regionie 
Unii Europejskiej, w którym ważne miejsce zajęła tematyka inteligentnych specjalizacji. Zgodnie  
z podejściem Komisji Europejskiej, inteligentna specjalizacja oznacza identyfikowanie wyjątkowych cech  
i aktywów każdego kraju i regionu, podkreślanie przewagi konkurencyjnej każdego regionu oraz 
skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji ich przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia. 
Oznacza także wzmacnianie regionalnych systemów innowacji, maksymalizowanie przepływów wiedzy 
oraz rozpowszechnianie korzyści wynikających z innowacji w obrębie całej gospodarki regionalnej1. 
 
Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, 
państwa członkowskie powinny dysponować strategiami inteligentnej specjalizacji, mającymi być 
podstawą wdrażania strategii Europa 2020 na poziomie regionalnym i krajowym. W propozycji Komisji 
dotyczącej polityki spójności na lata 2014-2020 strategie tego rodzaju są warunkiem wstępnym do 
korzystania m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014-20202  
w szczególności w odniesieniu do wsparcia inwestycji w zakresie wzmacniania badań, rozwoju 
technologicznego i innowacji oraz poprawy dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych  
i korzystania z takich technologii o wysokiej jakości. 
 
Należy podkreślić, że na obecnym etapie wiele regionów europejskich nie ma jasno sprecyzowanej 
specjalizacji gospodarczej, niektóre wręcz sprzeciwiają się jej określaniu (np. Dolna Austria). 
Wielkopolska pod koniec 2011 roku przyjęła Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski na lata 
2010-2020 (RSI), w której uwzględniono znane wówczas elementy inteligentnej specjalizacji,  
z wyłączeniem jednak analizy branż kluczowych/obszarów specjalizacji. W 2012 roku Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego zaktualizował Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 
roku (Wielkopolska 2020), w której dokonano m.in. próby sformułowania podejścia do regionalnych 
inteligentnych specjalizacji. Dla wsparcia regionów w procesie opracowywania inteligentnej specjalizacji 
w czerwcu 2011 powołano platformę inteligentnej specjalizacji (S3), do której przystąpiła również 
Wielkopolska. Od początku 2013 roku w regionie prowadzone są intensywne prace nad wyznaczeniem 
inteligentnych specjalizacji Wielkopolski w oparciu o metodologię RIS3. 
 
Od 2010 roku na poziomie europejskim (KE) opublikowano wiele dokumentów, prezentujących 
najnowszą metodologię, nowe wytyczne, czy sposób ujęcia „inteligentnych specjalizacji”. Należą do nich 
m.in.: 

                                                 
1
 Komisja Europejska, Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji. Arkusz informacyjny. 

2010 r. Źródło: http://iw.org.pl/pl 
2
 Komisja proponuje również, aby inteligentna specjalizacja stała się warunkiem wstępnym do uzyskania wsparcia z 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w celu wspomagania transferu wiedzy 
i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 
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• EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Regional and Urban Policy, Guidance on Ex Ante 
Conditionalities for the European Structural and Investment Funds (ESI) – Part I and Part II – 
DRAFT; 

• Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Europe 2020 Flagship 
Initiative Innovation Union (COM(2010) 546 final of 6.10.2010). Commitments 24/25 and Annex I 
"Self-assessment tool: Features of well performing national and regional research and 
innovations systems". Conclusions of the Competitiveness Council: Conclusions on Innovation 
Union for Europe (doc. 17165/10 of 26.11.2010); 

• Conclusions of the Competitiveness Council: Conclusions on Innovation Union for Europe (doc. 
17165/10 of 26.11.2010); 

• Communication from the Commission "Regional Policy contributing to smart growth in Europe 
2020" COM(2010) 1183; 

• Poradnik S3 - Guide on regional Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialisation (RIS3). 

 
W marcu 2012 roku platforma S3 opracowała poradnik ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi 
tworzenia strategii inteligentnych specjalizacji [Ryc. 1]. Według poradnika oraz innych dokumentów 
Komisji Europejskiej strategie inteligentnej specjalizacji utożsamiać można z Regionalnymi Strategiami 
Innowacji trzeciej generacji (RIS3). 
 
Ryc. 1. Elementy strategii inteligentnej specjalizacji wg poradnika platformy S3 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Guide on regional Research and Innovation Strategies for Smart 
Specialisation (RIS³); ww. http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide 

 

Zgodnie z ww. dokumentem strategie inteligentnych specjalizacji powinny zawierać/uwzględniać  
w szczególności: 
 

 

 

 

 

 

 

 

���� Analiza kontekstu regionalnego i potencjału innowacyjnego, 

���� Zarządzanie: zapewnienie partycypacji i właściciela strategii, 

���� Stworzenie ogólnej wizji przyszłości regionu, 

���� Identyfikacja priorytetów, 

���� Identyfikacja spójnego sposobu wdrażania: zestawu instrumentów, map 

drogowych oraz planu działań, 

���� Integracja mechanizmów monitoringu i ewaluacji. 

 

���� Rolę klastrów w tworzeniu inteligentnej specjalizacji, 

���� Tworzenie środowiska przyjaznego innowacjom dla MŚP, 

���� Infrastrukturę badawczą, centra kompetencji i parki naukowe, 

���� Rolę uczelni, 

���� Wdrażanie Agendy Cyfrowej, 
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W dokumencie Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji3, Komisja Europejska 

formułuje wytyczne dla członków wspólnoty w zakresie wspierania badań, rozwoju technologicznego  

i innowacji oraz poprawy dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), możliwe  

do wdrożenia [Ryc.2]. 

Ryc. 2. Wytyczne KE w zakresie wsparcia B+I, ICT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji. 
Arkusz informacyjny. www.iw.org.pl/pl  

Wszystkie wskazane elementy oraz wytyczne powinny być zintegrowane (tworzyć ekosystem innowacji) 

wokół branż kluczowych. Inteligentna specjalizacja musi być oparta na faktach (rzetelnej diagnozie)  

i uwzględniać zasoby regionu, w tym infrastrukturę technologiczną, istniejące powiązania eksportowe 

                                                 
3 Komisja Europejska, Strategie badawcze i innowacyjne na rzecz inteligentnej specjalizacji. Arkusz informacyjny. 
2010 r. Źródło: http://iw.org.pl/pl 

ICT 

 budżetowanie i priorytetyzacja 
środków poprzez analizę SWOT  

 analiza popytu i podaży ICT 
 wymierne cele dla rezultatów działań 

w zakresie e-zdrowia, umiejętności, 
sprawności informatycznej, e- 
dostępności, przeciwdziałania 
wykluczeniu cyfrowemu  

 ocena zapotrzebowania na 
wzmocnienie możliwości w zakresie 
ICT.  

BADANIA I INNOWACJE  

 analiza SWOT w celu skoncentrowania 

zasobów na ograniczonym zbiorze 

priorytetów   

 środki stymulowania prywatnych 

inwestycji w badania, technologie i 

rozwój  

 system monitorowania i weryfikacji  

 efektywne wykorzystanie unijnych 

funduszy strukturalnych i zwiększenie 

synergii.  

���� Key Enabling Technologies – technologie wspierające rozwój gospodarczy (np. mikro-  

i nanoelektronika, półprzewodniki, zaawansowane materiały, nanotechnologia, biotechnologia, 

zaawansowane systemy produkcyjne), 

���� Sektory kultury i kreatywne, 

���� ICT, 

���� Internacjonalizację, 

���� Instrumenty inżynierii finansowej, 

���� Innowacyjne zamówienia publiczne, 

���� Zielony rozwój, 

���� Innowacje społeczne/wielkie wyzwania społeczne. 
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oraz dynamikę rozwoju przedsiębiorstw. Ważną rolę w osiąganiu inteligentnej specjalizacji odgrywają 

innowacje międzybranżowe. 

 

Z uwagi na nowe wytyczne w 2013 roku podjęto decyzję dotyczącą aktualizacji Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020, w tym sprecyzowania regionalnych inteligentnych 

specjalizacji. Zaktualizowana Strategia, zgodnie z przyjętymi założeniami, będzie wskazywać na obszary 

współpracy nauki z gospodarką [Ryc. 3]. Zarówno w obecnej RSI, jak i obowiązującej Strategii 

Wielkopolska 2020 problematyka ta jest uwzględniona w sposób bardzo ogólny – dla zidentyfikowania 

tych obszarów za niezbędną uznano pogłębioną analizę specjalizacji gospodarczej i naukowej regionu.  

 

Źródło: Departament Gospodarki UMWW, Inteligentne Specjalizacje – Smart Specialisation, prezentacja podczas 
spotkania Zespołu ds. inteligentnych specjalizacji, 2013 r. 

 

Koordynatorem całego procesu aktualizacji RSI jest powołany w grudniu 2012 roku 
miedzydepartamnetowy Zespół ds. Inteligentnych Specjalizacji, w skład którego wchodzą przedstawiciele 
Departamentu Polityki Regionalnej (odpowiedzialnego za przygotowanie i zarządzanie strategią rozwoju 
województwa oraz regionalnym programem operacyjnym), Departamentu Wdrażania Programu 
Regionalnego (zajmującego się wdrażaniem regionalnego programu operacyjnego), a któremu 
przewodniczy Departament Gospodarki (koordynujący wszelkie prace związane z prowadzeniem przez 
region polityki innowacyjnej). W skład Zespołu ds. Inteligentnych Specjalizacji wchodzą również eksperci 
zewnętrzni. Jednym z podstawowych zadań Zespołu jest przełożenie zaktualizowanej RSI na system 
wdrażania, finansowania (z wykorzystaniem m.in. RPO, programów poziomu krajowego, finansowania ze 
środków krajowych, instrumentów zwrotnych itp.) i monitoringu z uwzględnieniem inteligentnych 
specjalizacji zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w tym zakresie. Zespół zajmuje się także 
wyłonieniem kluczowych obszarów interwencji wynikających z obecnej RSI i sformułowaniem ostatecznej 
wersji dokumentu spełniającego wymogi Komisji Europejskiej. W ramach procesu wykorzystuje się 

Ryc. 3. Założenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski   
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również możliwość konsultacji z ekspertami UE w ramach projektu Know Hub oraz platformy S3, a także  
z przedstawicielem Banku Światowego i ekspertami Komisji Europejskiej, będącymi de facto doradcami  
w zakresie RIS3. Na chwilę obecną zakłada się, iż proces aktualizacji RSI będzie realizowany do połowy 
2014 roku. 

 
Zaktualizowana RSI pozwoli skoncentrować wsparcie na kluczowych regionalnych priorytetach  
i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, wykorzystać mocne strony i przewagi 
konkurencyjne Wielkopolski, sprzyjać innowacjom technologicznym i praktycznym oraz stymulować 
inwestycje sektora prywatnego, prowadząc do pełnego zaangażowania interesariuszy. Strategia będzie 
ponadto oparta na obiektywnych danych, zawierając system monitorowania i oceny. 
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I. Inteligentne specjalizacje w regionalnych 
dokumentach strategicznych  
 

1.1 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku 
 
Na podstawie wyników diagnozy i analizy SWOT w Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego4, 
opracowywanej w 2005 roku, dokonano próby identyfikacji kluczowych branż regionalnych. Uznano, że 
mocną cechą gospodarki województwa wielkopolskiego jest jej duże zróżnicowanie rodzajowe, 
wskazując na te branże, które pozostają najlepiej rozwinięte w województwie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W zaktualizowanej w 2012 roku „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. 
Wielkopolska 2020” (Wielkopolska 2020)5 podjęto próbę wstępnej identyfikacji inteligentnych 
specjalizacji. Obok uwzględnienia wniosków z diagnozy stanu i analizy SWOT, odwołano się m.in.  

                                                 
4 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego, Poznań 2005 r. 
5 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020, Poznań 2012 r. 

W ramach przemysłu dominuje branża przetwórstwa rolno-spożywczego, przy czym zwraca się 
uwagę także na potencjał rozwojowy takich branż jak: produkcja pojazdów mechanicznych, 
przemysł farmaceutyczny, meblarski, sprzętu oświetleniowego i gospodarstwa domowego, 
ceramiczny i szklarski, wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, włókienniczy  
i odzieżowy.  

Wskazuje się także na dużą rolę górnictwa węgla brunatnego, hutnictwa i wytwarzania energii, 
przy czym fakt ten jest ograniczony do regionu konińskiego.  

W Strategii sygnalizuje się jednocześnie stosunkowo duży – jednak wciąż niewystarczający  
w stosunku do wymogów udział branż tzw. wysokiej szansy, które cechuje najwyższy poziom 
innowacyjności (największe znaczenie mają w tym przypadku: produkcja pojazdów 
mechanicznych, przyczep i naczep, produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, produkcja 
chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz działalność wydawnicza i poligraficzna).  

Branża rolnicza jest jednym z „najważniejszych potencjałów” regionu. Jego atuty to: 
ponadprzeciętna wysokość plonów i wydajność oraz relatywnie duża wielkość gospodarstw, 
zaś elementem niekorzystnym – niesprzyjające czynniki przyrodnicze. W nawiązaniu do silnej 
pozycji branży rolniczej wskazuje się także na duże znaczenie dla gospodarki regionu 
przetwórstwa rolno-spożywczego, traktowanego jako jeden z głównych działów gospodarki 
Wielkopolski. Jego mocne strony to: duże zróżnicowanie oraz wysoki poziom dostosowania  
do wymogów Jednolitego Rynku. Słabością tej branży jest natomiast niski stopień 
koncentracji.  

�

�

�

�
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do badania Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy 
relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjność regionu6.  
W Strategii tej zwrócono uwagę, że inteligentne specjalizacje dotyczą wielu dziedzin, nie tylko 
gospodarki, bowiem tylko zintegrowane, wielosektorowe działanie gwarantuje sukces. Specjalizacje,  
w tym te najbardziej innowacyjne, inteligentne, można wyróżniać na podstawie różnych kryteriów:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specjalizację regionalną można także rozpatrywać jako mechanizm, abstrahując od określonej branży.  
Z tego punktu widzenia inteligentnymi specjalizacjami Wielkopolski, dającymi wartość dodaną, mogą być:  
 

� Sieciowanie, mające kilka wymiarów, obejmujące przede wszystkim tworzenie powiązań między 
przedsiębiorstwami oraz powiązania przedsiębiorstw z otoczeniem. W tym obszarze tkwi duży 
potencjał innowacyjny.  
 

� Interdyscyplinarność, polegająca na tworzeniu warunków dla kompleksowych rozwiązań 
technologicznych i organizacyjnych.  

 
� Sektor żywnościowy, bazujący na potencjale rolnictwa oraz przetwórstwa rolnego, tworzący 

szerokie pole dla innowacji.  

 

                                                 
6
 Raport z badania „Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy 

relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjność regionu”, Poznań, 2011 r. 
Analizę potencjału naukowo-badawczego przeprowadzono w oparciu o następujące źródła:  
(1) Analizę danych pierwotnych, tj. badaniach przeprowadzonych w ramach monitoringu regionalnego sytemu 
innowacji w roku 2009, obejmujących badania ankietowe regionalnych aktorów systemu innowacji, w tym  
w szczególności: jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz sieci powiązań gospodarczych. 
Badania dotyczyły stopnia realizacji przyjętej w 2004 r. Regionalnej Strategii Innowacji przez wymienione podmioty.  
(2) Analizę danych wtórnych, których celem było dostarczenie kontekstu statystycznego w oparciu o dostępne dane 
statystyczne, rankingi krajowe i międzynarodowe oraz publikowane raporty i analizy traktujące analizowane 
zagadnienie, m.in. zróżnicowań międzyregionalnych i wewnątrz regionalnych, innowacyjności i konkurencyjności 
regionalnej oraz dokumentów strategicznych i planistycznych istotnych z punktu widzenia tematu analizy.  

Z punktu widzenia nakładów na działalność B+R najbardziej perspektywiczne są takie branże, 
jak: produkcja pozostałego sprzętu transportowego, mebli, maszyn i urządzeń, pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep, chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz napojów.  

 

Z kolei z punktu widzenia sprzedaży produktów nowych i istotnie ulepszonych, 
perspektywiczne są: produkcja urządzeń elektrycznych, wyrobów z pozostałych mineralnych 
surowców niemetalicznych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.  

 

Można także zidentyfikować dyscypliny naukowe, które mają największe szanse na współpracę 
z gospodarką. Należą do nich takie, jak: mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, 
informatyka, chemia, mające silny potencjał sektora B+R, zarówno intelektualny jak  
i infrastrukturalny, liczną i silną reprezentację jednostek gospodarczych, optymistyczne trendy 
rozwoju branż, pozytywne doświadczenia współpracy.   

 

+ 

+ 

+ 
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� Szeroko rozumiany zrównoważony rozwój, dający Wielkopolsce możliwości stania się „zielonym 
liderem” rozwijającym badania i technologie środowiskowe, badania i technologie dotyczące 
odnawialnych źródeł energii oraz produkcję urządzeń dla ochrony środowiska, a także 
rozwijającym produkcję energii ze źródeł niekonwencjonalnych.  
 

� Edukacja, która rozwijana w innowacyjny sposób może tworzyć trwały fundament rozwoju.  

 
� Silna gospodarka społeczna, umożliwiająca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami ludzkimi  

i włączanie społeczne.  
 
Zdaniem autorów Strategii Wielkopolska 2020, każda z wymienionych wyżej klasyfikacji identyfikuje inny 
pakiet potencjalnych specjalizacji regionalnych, prowadzi do wyróżnienia innych obszarów. Dokonano 
próby ich połączenia i usystematyzowania w kilka spójnych dziedzin, których odpowiednie wsparcie 
może zapewnić trwały, szybki i inteligentny rozwój Wielkopolski. Stosując to podejście stwierdzono, iż 
szanse na inteligentną specjalizację Wielkopolski tworzą: 

ŚRODOWISKO     W ramach zrównoważonego rozwoju duży potencjał tkwi w badaniach i technologiach 

środowiskowych, w produkcji urządzeń dla ochrony środowiska i alternatywnej energii 
oraz w racjonalnej gospodarce i produkcji energii odnawialnej.  

SEKTOR ŻYWNOŚCIOWY Potencjał rolniczy regionu wraz z dużym zapleczem naukowo-badawczym  

i potencjale przetwórstwa rolnego, przy innowacyjnym podejściu do tego sektora, daje 
szansę na jego przekształcenie w inteligentną specjalizację regionu.  

SEKTORY KREATYWNE Dużym potencjałem, choć dziś niewysokim, charakteryzują się branże o dużym, 

kreatywnym wkładzie jednostki, obejmujące działalność twórczą i kulturalną, w tym 
projektową (np. design), związane z prawami autorskimi i obróbką cyfrową.  

TECHNOLOGIE    Duży potencjał naukowo-badawczy wymaga uaktywnienia w kierunku technologicznym, 

między innymi w takich branżach, jak mechanika i budowa maszyn, inżynieria 
materiałowa, informatyka, branża chemiczna oraz między innymi w takich dyscyplinach 
naukowych, jak optoelektronika, nanotechnologia, matematyka, fizyka, chemia, 
biologia, biotechnologia, biochemia i nauki rolnicze.  

 
W analizowanym dokumencie podkreśla się, że zaproponowane obszary nie tworzą zamkniętej listy – są 
propozycją dla dalszych poszukiwań docelowych specjalizacji w ramach sektorowego planowania 
strategicznego, na przykład w ramach Regionalnej Strategii Innowacji, bądź w ramach programowania 
operacyjnego dla perspektywy finansowej 2014-2020.  
 

1.2 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020  
 
Na potrzeby Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski7 i potrzeby wskazania w niej branż 
kluczowych zrealizowano badania m.in. Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski8. 
Korzystając z opinii ekspertów, dokonano wyboru branż kluczowych dla rozwoju województwa 
wielkopolskiego: 
 

                                                 
7 Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020, Poznań 2011 r. 
8 Raport z badania „Zidentyfikowanie branż kluczowych dla rozwoju Wielkopolski”, Poznań, 2008 r. 
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W diagnozie Innowacyjność i konkurencyjność Wielkopolski. Ujęcie systemowe9 (będącej częścią RSI) 
odwołano się do badań ESPON10 oraz analizy specjalizacji regionalnej dokonanej przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego w 2008 roku metodą Krugmana11. Autorzy badań ESPON zwrócili uwagę: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Analiza specjalizacji regionalnej i koncentracji geograficznej (metodą Krugmana) dokonana przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pozwoliła stwierdzić: niską specjalizację województwa 
wielkopolskiego pod względem liczby pracujących, szczególnie w zakresie pracujących w przemyśle (gdzie 
struktura gospodarki województwa jest zbliżona do średniej krajowej), co wskazuje na niską specjalizację 
w tym zakresie. Jednakże obliczenie specjalizacji na bazie wartości dodanej brutto ukazało nieco wyższy 
wskaźnik dla Wielkopolski. Tutaj region został zaliczony do drugiej grupy województw, co oznacza 
występowanie specjalizacji, ale nie jest to specjalizacja silna. Oznacza to, że przy niższej liczbie 
pracujących region jest w stanie osiągnąć wyższą wartość dodaną, a struktura wytwarzania tej wartości 
różni się od średniej krajowej. Obserwacja danych pozwala stwierdzić, że znacząca część wartości 
dodanej brutto w Wielkopolsce jest wytwarzana w dziale usługi rynkowe. Drugie miejsce, z o wiele 
niższym udziałem, zajmuje przemysł, a trzecie usługi nierynkowe. Sektor rolnictwa, mimo dużego 

                                                 
9
  Raport z badań „Innowacyjność i konkurencyjność Wielkopolski. Ujęcie systemowe”, Poznań 2010 r.  

10
 European Spatial Planning Observation Network (ESPON), Atlas ESPON. Struktura terytorium Europy, ESPON 

Monitoring Committee, Bonn 2006 r.  
11

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Przegląd regionalny nr 2, Doświadczenia i szanse regionów, Warszawa 2008 
r.  

Za branże kluczowe dla rozwoju województwa wielkopolskiego uznano wówczas produkcję 
maszyn i aparatury elektrycznej, produkcję artykułów spożywczych i napojów oraz 
budownictwo. Kolejne wskazywane jako propozycje branż kluczowych – choć mające znacznie 
mniejszy udział w strukturze wskazań – to: produkcja pojazdów mechanicznych, finanse  
i ubezpieczenia, handel i naprawy, produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz mebli, rolnictwo. 

Autorzy raportu podkreślili, iż kilku ekspertów zwróciło uwagę na fakt, iż przedmiotem oceny 
(weryfikacji) nie uczyniono istotnych – w ich opinii – branż gospodarki województwa, które 
mogą być rozpatrywane jako potencjalne branże kluczowe, tj.: ICT, biotechnologia, przemysł 
farmaceutyczny, przemysł chemiczny, logistyka.  

 

�

�

Większość obszaru województwa wielkopolskiego – w porównaniu z innymi regionami 
europejskimi – nie wykazuje specjalizacji gospodarczej. Jedynie niewielka część została 
zakwalifikowana jako specjalizująca się w przemyśle wysokich technologii, co zazwyczaj wiąże się 
z działalnością eksportową. 

Specjalizację regionalną określano dla regionów rolniczych, turystycznych i słabych strukturalnie. 
W tej kategorii specjalizację Wielkopolski określono jako opartą na włókiennictwie, usługach dla 
ludności, rolnictwie i w niewielkim stopniu przemyśle wysokich i średnich technologii. 

�

�
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zatrudnienia, nie tworzy przewagi konkurencyjnej regionu, chociaż region generuje znaczną część 
krajowej wartości dodanej w rolnictwie. 
 
Zdaniem autorów Diagnozy ogólny kierunek zmian w Wielkopolsce powinien dążyć do zwiększenia 
udziału sektora usług i nowoczesnego przemysłu w strukturze zatrudnienia i wartości dodanej brutto, 
jest on bowiem znacząco niższy niż w wiodących regionach europejskich. 
 
Uwagę zwracają także określone w Diagnozie możliwe specjalizacje subregionalne, które mogą rozwinąć 
się w oparciu o istniejący potencjał gospodarczy [Ryc. 4]. Podregion poznański określono jako rzeczywiste 
centrum innowacyjne w regionie, będące jego siłą napędową. Podregion koniński, oprócz produkcji 
energii tradycyjnej, mógłby rozwijać branże energetyki odnawialnej. Północno-wschodnią część 
Wielkopolski, w tym część podregionu pilskiego, nazwano „zielonymi płucami” regionu, co może 
stanowić przesłankę do rozwoju branży turystycznej. Podregion kaliski jest obszarem rozwoju przemysłu 
maszynowego, który będzie siłą napędową aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Wreszcie, podregion 
leszczyński to obszar rozwoju rolnictwa, gdzie można poszukiwać innowacji w sektorach tradycyjnych. 
 
Ryc. 4. Potencjalne centra rozwoju regionu   

 
Źródło: Ratajczak W. i in., 2008, Scenariusze rozwoju Wielkopolski 2020 i 2050, prezentacja na konferencji 
Problematyka przyszłości regionów: w poszukiwaniu nowego paradygmatu, MRR 
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1.3 Foresight Regionalny dla Wielkopolski 
 
Projekt Foresight Wielkopolska, który przeprowadzono w okresie 2008-2011, stał się źródłem wiedzy  
na temat przyszłości regionu poprzez opracowanie trzech alternatywnych zintegrowanych scenariuszy 
rozwoju Wielkopolski do 2030. Jednym słowem foresight nakreśla trzy główne scenariusze rozwojowe 
regionu: 
 

I. Pierwszy scenariusz dotyczy dynamicznego rozwoju i stanowi najbardziej optymistyczną 
prognozę przyszłości. Na podstawie tego scenariusza opracowuje się przewagi komparatywne 
oparte na innowacjach, a nie na niskich kosztach pracy. Źródło sukcesu stanowi współpraca 
między przedsiębiorstwami i koncentracja na wybranych sektorach. Ponadto osiągany jest 
wysoki poziom specjalizacji i innowacji w tradycyjnych gałęziach gospodarki takich jak 
przemysł spożywczy, AGD, elektronika i nowe produkty bio.  

II. Według drugiego (realistycznego) scenariusza, rozwój koncentruje się głównie wokół 
Poznania i kilku miast. Konkurencyjne firmy działają wyłącznie na rynkach Europy Środkowej  
i Wschodniej, ale nie są obecne na rynkach światowych.  

III. Trzeci i ostatni scenariusz charakteryzuje się generalnie powolnym rozwojem gospodarczym  
i nieprzyjaznymi warunkami ramowymi12. 

 
W Wielkopolsce nie przeprowadzono foresightu technologicznego, który mógłby dostarczyć 
dodatkowych informacji dla procesu identyfikacji i wyboru obszarów inteligentnej specjalizacji. Z jednej 
strony wynikało to z opóźnień w przygotowaniu i rozwoju RIS3 w Wielkopolsce. Z drugiej strony dało to 
natomiast możliwość przeprowadzania różnego rodzajów ocen bez nadmiernego polegania przy 
podejmowaniu strategicznych decyzji programowych na wynikach analizy tylko jednego rodzaju. Jak 
podaje Walendowski13, podejście Delphi stosowane w projektach foresightowych w Polsce 
charakteryzuje się stosunkowo krótkim czasem trwania i ogólnym brakiem debaty na temat nowych 
wyników (stąd jego wykorzystanie w wyznaczaniu inteligentnych specjalizacji regionalnych wiązałoby się 
z niską miarodajnością uzyskanych wyników). 
 

1.4 RIS 3 – w odpowiedzi na nowe wyzwania 
 

Punktem wyjścia do określenia stopnia zaawansowania wyznaczenia inteligentnych specjalizacji  
w Wielkopolsce stała się analiza obowiązujących na poziomie regionalnym dokumentów strategicznych  
i ich zgodności z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie wymagań RIS3. Szczegółowe zestawienie 
poszczególnych elementów niezbędnych do zawarcia w Regionalnych Strategiach Innowacji „nowej 
generacji” w odniesieniu do aktualnie kluczowych dokumentów w regionie w zakresie polityki 
innowacyjnej zostało przedstawione w tabeli poniżej. 

 

                                                 
12 Foresight Regionalny dla Wielkopolski. Strategia przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie 
lokalnym i wojewódzkim, Poznań 2012 r.  
13 Walendowski J. (2011), Regional Innovation Monitor. Thematic Paper 2. Policies and processes of smart 
specialisation: realising new opportunities, www.rim-europa.eu 
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Tab. 1. Elementy S3 obecne w Strategii Wielkopolska 2020 i RSI 

S 3 RSI Strategia Wielkopolska 2020 
Analiza kontekstu 
regionalnego  i potencjału 
innowacyjnego 

Jest, z wyłączeniem analizy branż 
kluczowych (są elementy) 

Tylko analiza kontekstu regionalnego, 
innowacyjność na 4 stronach 

Zarządzanie: zapewnienie 
partycypacji i właściciela 
strategii 

Jest teoretycznie (partnerstwa dla 
innowacji i IZI) 

Właścicielem Strategii jest Samorząd 
Województwa. Brak mechanizmów 
partycypacji (wzmianka o Forum 
Regionalnym) 

Stworzenie ogólnej wizji 
przyszłości regionu 
 

Jest, z wyłączeniem analizy branż 
kluczowych 

Jest, z ogólnymi specjalizacjami 
gospodarczymi 

Identyfikacja priorytetów Jest, z wyłączeniem analizy branż 
kluczowych 

Tylko na poziomie celów,  w ramach 4  
z 8 celów uwzględnienie RSI, w 
niektórych obszarach zmiana idei 
działania (np. rozbudowa IOB) 

Identyfikacja spójnego 
sposobu wdrażania: 
zestawu instrumentów, 
map drogowych oraz 
planu działań 

Jest plan działań – nieprzyjęty, brak 
przełożenia na instrumenty 
finansowania (uzgodnienie 
uwzględnienia w RPO w niejasnej 
formie) 

Są instrumenty – w sposób ogólny 

Integracja mechanizmów 
monitoringu i ewaluacji 

Jest teoretycznie (plan działań z 
projektu SCINNOPOLI) 

Jest teoretycznie (obserwatorium 
terytorialne) 

Źródło: Matusiak M., Analiza Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 w kontekście 
spełniania wymogów strategii inteligentnych specjalizacji, Poznań 2013 r. 
 

Nawiązując do przedstawionych powyżej zapisów, należy jednak pamiętać, że Strategia rozwoju 
województwa nie posiada wszystkich ww. elementów na wystarczającym poziomie szczegółowości,  
ze względu na to, że jest dokumentem ramowym, wyznaczającym kierunki i zakres interwencji  
dla wynikających z niej dokumentów szczegółowych, opracowywanych i realizowanych na podstawie 
różnych/innych podstaw prawnych. Należeć będą do nich przede wszystkim: 

• Regionalne dokumenty strategiczne, w tym RIS, oraz programowe, opracowywane na podstawie 
odrębnych regulacji; 

• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, jako najważniejszy instrument 
realizacji i finansowania polityki rozwoju Wielkopolski; 

• Komponenty regionalne krajowych programów operacyjnych, oddane w zarządzanie 
Samorządowi Województwa; 

• Inne krajowe programy, na które Samorząd Województwa będzie miał wpływ poprzez udział  
w pracach komitetów sterujących lub monitorujących. 

 
Przeprowadzona szczegółowa analiza dokumentów strategicznych Wielkopolski pozwoliła na uznanie, iż 
żaden z obecnie obowiązujących dokumentów w województwie nie zawiera diagnozy i priorytetów 
oddających ideę inteligentnych specjalizacji przedstawioną we Wprowadzeniu. Taka konkluzja stała się 
podstawą do podjęcia w roku 2013 decyzji o aktualizacji RSI dla Wielkopolski (RSI trzeciej generacji),  
z założeniem uwzględnienia większości celów i kierunków działań zawartych w dotychczasowej RSI z jej 
rozbudowaniem o możliwe obszary specjalizacji regionalnej oraz przede wszystkim zapewnieniem 
struktury wdrażającej, monitoringu i finansowania. Takie założenia powinny pozwolić na wpisanie się 
dokumentu w metodologię unijną oraz naturalne powiązanie problematyki innowacyjności i specjalizacji 
gospodarczej, a także na wykorzystanie doświadczenia w realizacji polityki innowacyjnej. 
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II. Metodyka badań 
 

2.1 Ścieżka dojścia do identyfikacji inteligentnych specjalizacji w 
Wielkopolsce  
 
Identyfikacja inteligentnych specjalizacji w regionie, zgodnie z przyjętą do wykorzystania metodologią 
RIS3 podzielona została na kilka części:  
1. badawczo-diagnostyczną, 
2. konsultacyjną, 
3. wdrożeniowo-operacyjną, 
4. monitorującą, 
5. finansową. 
Na chwilę obecną (listopad 2013 rok) część z nich została już zrealizowana, bądź jest w trakcie realizacji, 
zaś część planuje się wykonać w okresie kilku/kilkunastu miesięcy, co znalazło odzwierciedlenie  
w odpowiednich komentarzach poniżej. 

 
Część badawczo-diagnostyczna 

W ramach części badawczo-diagnostycznej dokonywana jest analiza regionalnych dokumentów  
i wcześniej zlecanych ekspertyz, w szczególności: 

• Diagnozy do Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020, zawierającej 
pogłębioną analizę konkurencyjności i innowacyjności Wielkopolski na podstawie danych 
statystycznych, 

• Raportu końcowego projektu Foresight Regionalny dla Wielkopolski, 

• Ekspertyzy „Analiza potencjału eksportowego Wielkopolski”. 
 
Na podstawie przeglądu wymienionych dokumentów identyfikowane są obszary badawcze niezbędne  
do identyfikacji inteligentnych specjalizacji i przeprowadzone badania: 

• potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw,  

• potencjału naukowego regionu (obszarów specjalizacji naukowej),  

• branż nowych i zakorzenionych,  

• trendów i wyzwań dla gospodarki i regionu. 
 

Wyniki badań posłużą do wstępnej identyfikacji obszarów specjalizacji, które zostaną następnie 
skonsultowane z aktorami regionalnego systemu innowacji. W pierwszej kolejności przeprowadzane są 
wywiady pogłębione z przedstawicielami przedsiębiorstw, klastrów i instytucji naukowych działających  
w ramach zidentyfikowanych obszarów w celu identyfikacji ich problemów i potencjału oraz możliwości 
przyszłego rozwoju. Zidentyfikowani w ten sposób kluczowi aktorzy dla każdego obszaru stworzą grupy 
robocze, które przeprowadzą analizę SWOT oraz określą cele i niezbędne działania dla każdego obszaru. 
Zostanie również przeprowadzona analiza trendów w ramach poszczególnych obszarów oraz 
benchmarking międzynarodowy. 
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Zgodnie z harmonogramem działań dokonano analizy regionalnych dokumentów i ekspertyz. 
Na początku listopada br. przedstawiono wyniki ekspertyzy z zakresu branż dominujących  
w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski. Pod 
koniec listopada zostaną także zaprezentowane wyniki badania ankietowego wielkopolskich 
przedsiębiorców. W trakcie realizacji są badania poświęcone specjalizacji naukowej 
województwa wielkopolskiego oraz prace analityczne dotyczące pojawiających się nowych 
obiecujących sektorów. 

 

Część konsultacyjna 

Identyfikacja inteligentnych specjalizacji regionu odbywać się będzie w procesie partycypacyjnym 
kontynuowanym od momentu tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji, gdzie analiza SWOT, cele 
strategiczne i działania zostały wypracowane wspólnie z przedstawicielami samorządu regionalnego  
i samorządów lokalnych, uczelni wyższych i instytutów badawczych, przedsiębiorstw i klastrów oraz 
instytucji otoczenia biznesu. Przeprowadzono wówczas 5 spotkań subregionalnych, 2 spotkania 
Wielkopolskiej Rady Trzydziestu, zorganizowano konferencję regionalną, prowadzono regionalne forum 
internetowe konsultujące zapisy strategii oraz wykonano 2 eksperckie recenzje dokumentu. W ramach 
prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku bezpośrednimi 
konsultacjami, w trakcie subregionalnych konferencji konsultacyjnych, objęto dodatkowo ponad 2000 
osób, informując ich m.in. o potencjalnych inteligentnych specjalizacjach dla Wielkopolski, w tym  
o specjalizacjach w odniesieniu do proponowanej struktury celów Strategii. Dodatkowo konsultacje 
prowadzono drogą elektroniczną. 

Z uwagi na fakt, że wiele kierunków działań określonych w RSI 2010-2020 jest wciąż aktualnych, należy je 
kontynuować jako działania horyzontalne niezbędne do podniesienia innowacyjności wszystkich 
wielkopolskich przedsiębiorstw (programy strategiczne: Innowacyjny Urząd, Partnerstwa dla 
Innowacyjności, Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Skuteczne Instytucje Otoczenia Biznesu, Współpraca 
Nauki z Gospodarką, Edukacja dla Innowacji i Proinnowacyjny Samorząd Lokalny). Ponieważ pierwszy 
plan działań obejmuje lata 2010-2013 i nie może być w pełni zrealizowany z przyczyn finansowych, 
została powołana Grupa robocza ds. operacjonalizacji i monitorowania RSI, której zadanie polegało  
na określeniu kluczowych kierunków działań, sposobu ich realizacji oraz wskaźników pozwalających  
na monitorowanie ich efektów.  

Po zakończeniu prac nad identyfikacją inteligentnych specjalizacji, dla każdej z nich zostanie powołana 
odrębna grupa robocza, której podstawowym zadaniem będzie przeprowadzenie procesu 
„przedsiębiorczego odkrywania”, a w konsekwencji określenie celów, działań, sposobu monitorowania  
i finansowania dla każdej specjalizacji. Planuje się także kolejne posiedzenia Wielkopolskiej Rady 
Trzydziestu oraz panel ekspercki, które przeprowadzą debaty nad obszarami inteligentnych specjalizacji. 
W koncepcji identyfikacji inteligentnych specjalizacji, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, przyjęto 
zasadę pilotażu i eksperymentowania w obszarze nowych działań. Z tego powodu co roku przewiduje się 
aktualizację planu działań dla strategii, a co trzy lata aktualizację inteligentnych specjalizacji – na 
podstawie pogłębionej analizy efektów prowadzonych działań i konsultacji w ramach Regionalnego 
Forum Inteligentnych Specjalizacji, które będzie stałym ciałem zrzeszającym przedstawicieli obszarów 
inteligentnych specjalizacji i innych aktorów regionalnego systemu innowacji. W ten sposób 
zagwarantowana zostanie ciągłość partycypacji i stała kontrola wdrażania Wielkopolskiej Strategii 
Inteligentnej Specjalizacji. 

 

 

� 
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W kwietniu 2013 prace zakończyła Grupa robocza ds. operacjonalizacji i monitorowania RSI, 
której zadania obejmowały określenie kluczowych obecnie kierunków działań, sposobu ich 
realizacji oraz wskaźników pozwalających na monitorowanie ich efektów. W zakresie 
opracowania planu działań dalsze prace grupy nastąpią dopiero po zidentyfikowaniu 
inteligentnych specjalizacji, gdzie do działań horyzontalnych zostaną dodane działania 
szczegółowe, specyficzne dla poszczególnych obszarów. Dodatkowo, ponownie uruchomiono 
konsultacyjne forum internetowe skierowane do szerokiej grupy aktorów regionalnych. 
Przeprowadzono także konsultacje z zespołem Narodowego Programu Foresight. 

 
Część wdrożeniowo-operacyjna 

W ramach operacjonalizacji strategii powstanie Ramowy Plan Działań wskazujący na kluczowe kierunki 
działań w okresie realizacji strategii. Corocznie tworzone będą natomiast szczegółowe plany działań 
przewidujące zadania na kolejny rok, oparte na wynikach monitoringu strategicznego.  
 
System wdrażania strategii przewiduje także stałą współpracę jednostek wdrażających strategię  
z Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji, co zagwarantuje realizację zasady partnerstwa, a także 
stworzenie systemu pracy z instytucjami otoczenia biznesu (w ramach programu profesjonalizacji  
i certyfikacji ich usług) oraz realizację regionalnego programu klastrów kluczowych, pozwalającego 
skoncentrować działania wspierające rozwój inteligentnych specjalizacji. Ze względu na duże 
zróżnicowanie wewnętrzne Wielkopolski i dające się zaobserwować obszary specjalizacji gospodarczej  
na poziomie subregionalnym przewidywana jest także współpraca z samorządami lokalnymi w celu 
identyfikacji działań o charakterze synergicznym wzmacniających rozwój inteligentnych specjalizacji. 
Wszystkie nowe działania będą początkowo realizowane w formie pilotażowej, a po ocenie ich efektów 
skala wsparcia będzie stopniowo zwiększana. 
 

Obecnie dyskutowany jest szczegółowy sposób wdrażania strategii wraz z podziałem zadań 
związanych z jej wdrażaniem w poszczególnych departamentach Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego.  

 
Część monitorująca 

Dla Regionalnej Strategii Innowacji stworzono ogólną koncepcję systemu monitoringu strategicznego, 
uszczegółowioną następnie w ramach Regional Action Plan przygotowanym w projekcie INTERREG IVC: 
SCINNOPOLI: Monitorowanie efektów polityki innowacyjnej. System monitoringu jest oparty  
na założeniach strategicznego łańcucha wyników. Szczegółowe zadania przewidziane w ramach systemu 
monitoringu obejmują: 

• badania i analizy związane z identyfikacją i aktualizacją inteligentnych specjalizacji,  
na poziomach regionalnym i ponadlokalnym, 

• monitoring i ewaluację postępów i efektów wdrażania RSI, 

• opracowywanie rocznych planów działań uwzględniających wyniki monitoringu oraz wnioski 
do ewentualnego wykorzystania w RPO, 

• stworzenie systemu certyfikacji IOB: monitorowanie jakości usług IOB, 

• monitorowanie rozwoju klastrów: opracowanie systemu wyboru klastrów kluczowych  
w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami, 

• badanie dostępności i wykorzystania przez podmioty z regionu środków na badania, rozwój  
i innowacje z programów krajowych i europejskich, co pozwoli na realizację celów RSI  
w obszarze współpracy nauki z gospodarką, 

� 

 

� 

 



18 
 

• stałą analizę trendów w zakresie polityki innowacyjnej i zmian społeczno-gospodarczych  
w regionie. 

 

Podczas prac nad aktualizacją strategii zostaną określone wskaźniki kontekstowe i strategiczne, w tym 
wskaźniki nakładu (w miarę możliwości), produktu i rezultatu dla celów i działań strategicznych. 
Wskaźniki te będą corocznie monitorowane, a co trzy lata planowane jest badanie ewaluacyjne on-going 
dotyczące inteligentnych specjalizacji oraz efektów działań horyzontalnych, które będzie podstawą 
ewentualnej aktualizacji tych obszarów. Po zakończeniu wdrażania strategii zrealizowana zostanie 
ewaluacja ex-post. 

 

Część finansowa 

Jednym z podstawowych źródeł finansowania przedsięwzięć wynikających ze strategii dla samorządu 
regionalnego będzie Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Finansowane  
z niego działania będą ukierunkowane na aktywizację kapitału prywatnego, w szczególności w dziedzinie 
finansowania działalności B+R (przede wszystkim kwestie wsparcia infrastruktury B+R oraz realizacji 
badań i ich wdrożenia w przedsiębiorstwach, a także dokapitalizowanie infrastruktury B+R w jednostkach 
naukowych) tak, aby osiągnąć efekt dźwigni (mobilizację kapitału prywatnego przewyższającą poziom 
zaangażowania środków publicznych). Równie znaczącym źródłem finansowania strategii będą programy 
krajowe, w szczególności Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego wsparcie dotyczyć będzie 
przede wszystkim infrastruktury oraz badań w ośrodkach naukowych oraz wybranych aspektów 
dotyczących sfery B+R w przedsiębiorstwach (w większym stopniu odnoszącym się jednak do specjalizacji 
krajowych). Dodatkowym źródłem finansowania będą inne programy europejskie, budżet państwa, 
budżet województwa oraz środki prywatne. 

 

2.2 Strategiczne etapy wyznaczania inteligentnych specjalizacji 
 

Proces dochodzenia do wyznaczenia inteligentnych specjalizacji w województwie wielkopolskim 
obejmuje w swej istocie ścisłą realizację założonych we wcześniejszym toku prac zadań 
przyporządkowanym określonym etapom strategicznym. Szczegółowy opis działań w ramach 
poszczególnych części – etapów strategicznych przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tab. 2. Opis części - etapów strategicznych  

NAZWA ETAPU OPIS 

Powołanie Grupy roboczej ds. 
operacjonalizacji i monitoringu 
obecnych programów strategicznych  

Zadaniem Grupy będzie analiza i ewentualne uszczegółowienie 
programów strategicznych w ramach obecnej RSI oraz stworzenie 
szczegółowego planu ich wdrażania i monitorowania, a także określenie 
głównych obszarów finansowania niezbędnych działań ze środków 
prywatnych i publicznych. Grupa powinna zrzeszać aktorów 
regionalnych szczególnie istotnych dla realizacji poszczególnych 
programów i w toku prac może dzielić się na podgrupy. Prace Grupy 
będą przebiegać pod nadzorem ekspertów zewnętrznych powołanych 
do aktualizacji RSI. 
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Standardowe badanie branż 
kluczowych 

Badanie obejmie aktualizację wcześniej zamawianej przez Departament 
Gospodarki UMWW (DRG) ekspertyzy dotyczącej branż kluczowych i jej 
połączenie z analizą klastrów (z wykorzystaniem mapowania  
i benchmarkingu PARP oraz statystyki prowadzonej przez DRG) oraz 
analizą przestrzenną specjalizacji subregionalnych (wykorzystanie analiz 
funkcjonalnych realizowanych na potrzeby Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa). Wynikiem badania będzie określenie 
tradycyjnych obszarów specjalizacji gospodarczej województwa  
na podstawie analiz statystycznych (w tym współczynnika lokalizacji  
i analizy przesunięć udziałów – shift-share oraz analizy struktury 
wartości dodanej brutto w regionie) uzupełnionych o obszary 
aktywności inicjatyw klastrowych. Badanie wskaże na obszary 
specjalizacji ogólnoregionalnych i specjalizacji subregionalnych. 

Badanie potrzeb innowacyjnych 
przedsiębiorstw 

Badanie ma charakter ankietowy i obejmuje reprezentatywną grupę 
wielkopolskich przedsiębiorstw (z wyłączeniem osób 
samozatrudnionych). Zakres badania odpowie na pytanie o przebieg 
procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem 
innowacji produktowych i procesowych, organizacyjnych  
i marketingowych. W ramach badania każdego z elementów procesów 
innowacyjnych (od generowania pomysłów po wprowadzanie na rynek 
produktów i usług) zbadane zostaną potrzeby przedsiębiorstw  
w ramach danego obszaru i pojawiające się bariery podnoszenia 
innowacyjności. Badanie obejmie także poziom internacjonalizacji 
przedsiębiorstw oraz ich kompetencje w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. Ankieta niezbędna do przeprowadzenia 
badania została opracowana w ramach projektu Know Hub, w którym 
Wielkopolska (Poznański Park Naukowo Technologiczny) jest partnerem 
wiodącym oraz skonsultowana z Zespołem ds. inteligentnych 
specjalizacji.  

Analiza obszarów specjalizacji 
naukowej 

Analiza będzie miała charakter desk research oraz wywiadów 
pogłębionych w wielkopolskich instytucjach naukowych i badawczo-
rozwojowych. Jej zadaniem jest identyfikacja obszarów doskonałości 
regionalnej w zakresie badań naukowych, w tym analiza aktywności 
publikacyjnej i patentowej z wykorzystaniem baz naukowych typu Web 
of Science. 

Analiza pojawiających się nowych 
obiecujących sektorów 

Nowych obiecujących sektorów należy poszukiwać w ramach sektorów 
kreatywnych, ICT oraz KET (technologii wspierających rozwój 
gospodarczy). Do tej pory w ramach międzynarodowego projektu ACRE 
zrealizowano badanie sektorów kreatywnych w Poznaniu. Zostanie ono 
rozszerzone na cały region z wykorzystaniem analizy przygotowanej  
na potrzeby Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. 
Dodatkowo, przeprowadzona zostanie analiza potencjału rozwojowego 
w ramach branż ICT i KET w Wielkopolsce, z uwzględnieniem 
koncentracji subregionalnych. 

Analiza wyzwań stojących przed 
Wielkopolską 

Diagnoza przygotowana na potrzeby RSI zawiera wstępną analizę 
wyzwań społeczno-gospodarczych i przestrzennych stojących przed 
regionem Wielkopolski. Analiza ta zostanie pogłębiona  
z wykorzystaniem analizy przeprowadzonych na potrzeby strategii 
rozwoju województwa wielkopolskiego oraz badań typu foresight  
(w tym m.in. Foresightu Regionalnego dla Wielkopolski). Analiza 
powinna wpisywać się w trend badań tzw. wielkich wyzwań społecznych 
– grand societal challenges. 
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Wybór najbardziej obiecujących 
obszarów rozwoju 

Obszary rozwoju powinny łączyć najważniejsze nowe i zakorzenione 
branże i obszary badawcze oraz odpowiadać na wyzwania stojące przed 
Wielkopolską. Może ich być nie więcej niż 5 i powinny uwzględniać 
wszystkie wcześniejsze etapy procesu strategicznego, w tym ekspertyzy 
i wyniki prac grupy roboczej. 

Wywiady pogłębione z 
przedstawicielami tych obszarów w 
regionie 

Identyfikacja obszarów rozwoju (specjalizacji) będzie potwierdzona  
na podstawie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami sektora 
przedsiębiorstw, w tym klastrów oraz sektora nauki, IOB i samorządów 
lokalnych. Wywiady powinny także doprowadzić do określenia 
najważniejszych wyzwań i potrzeb rozwojowych w ramach 
poszczególnych obszarów. 

Analiza trendów w ramach 
poszczególnych obszarów 

W ramach zatwierdzonych obszarów specjalizacji dokonana zostanie 
analiza trendów z wykorzystaniem wyników badań foresight  
(w szczególności technologicznych) i analiz branżowych określających 
perspektywy rozwojowe, możliwe obszary ekspansji, w tym 
międzynarodowej, oraz pojawiające się rynki niszowe. 

Stworzenie grup roboczych dla 
każdego obszaru złożonych z 
przedstawicieli kluczowych 
przedsiębiorstw, klastrów, 
naukowców, IOB oferujących usługi 
sprofilowane oraz samorządowców z 
danego obszaru.  
 

Grupy robocze zidentyfikują najważniejsze kierunki działań i obszary 
podnoszenia innowacyjności w obszarach specjalizacji. W każdej grupie 
roboczej przewiduje się udział przedstawiciela UMWW, który będzie 
później koordynował wdrażanie działań dla tych obszarów, w tym 
wpływał na definiowanie kierunków finansowania, instrumentów 
wsparcia i projektów pozakonkursowych. KE wymaga także, żeby 
pokazać, że proces konsultacyjny jest trwały, więc grupy robocze mogą 
być zaczątkiem stałego forum konsultacyjnego aktualizującego zarówno 
obszary specjalizacji, jak i kierunki realizowanych działań. 

Analizy dotyczące sytuacji na rynkach 

międzynarodowych w ramach 

obszarów specjalizacji oraz 

benchmarking z najlepszymi w branży 

Tego typu analizy pozwolą na dokładne określenie najbardziej 
pożądanych kierunków wsparcia rozwoju inteligentnych specjalizacji,  
w tym identyfikację obszarów, w których wymagane jest znaczące 
podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw i wzmocnienie ich 
współpracy z innymi aktorami regionalnego systemu innowacji.  
W ramach tego zadania należy wykorzystać możliwości i opracowania 
możliwe do realizacji przez COIE.  

Identyfikacja programów działań 

horyzontalnych potrzebnych we 

wszystkich przedsiębiorstwach 

 

Ten etap zostanie zrealizowany na podstawie RSI i badania potrzeb 
innowacyjnych przedsiębiorstw – powinien uwzględniać działania takie 
jak np. doskonałość w zarządzaniu czy internacjonalizacja oraz 
powiązanie z programem klastrów kluczowych. W ramach tego etapu 
należy wypracować zapisy obowiązkowego rozdziału dotyczącego 
rozwoju cyfrowego. Docelowo wybrane obszary inteligentnej 
specjalizacji powinny być silnie powiązane z procedurami wyboru  
i wsparcia klastrów kluczowych. 

Zaktualizowanie RSI tak, aby w 

dotychczasowych programach 

uwzględnić inteligentne specjalizacje 

Aktualizacja RSI polegać będzie na jej uszczegółowieniu  
i doprecyzowaniu zapisów celów i działań w kontekście nowych 
wymogów oraz zidentyfikowanych obszarów specjalizacji z naciskiem  
na elementy wdrożeniowe i aktywizację aktorów regionalnych.  
Na obecnym etapie nie przewiduje się zasadniczych zmian dokumentu. 

Stworzenie szczegółowego Planu 

działań i etapowanie strategii 

(określenie kamieni milowych) 

Na potrzeby RSI przygotowano Plan działań na lata 2010-2013, którego 
nie zdołano w pełni zrealizować ze względu na brak środków 
finansowych. Praca grup roboczych powinna doprowadzić  
do stworzenia nowego planu działań i określenia głównych etapów 
realizacji strategii w ramach poszczególnych obszarów specjalizacji  
i działań horyzontalnych. 
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Opracowanie wskaźników do systemu 

monitoringu opracowanego w ramach 

projektu SCINNOPOLI 

Dobrze zbudowany system monitoringu jest jednym z najważniejszych 
elementów oceny strategii S3. Przewiduje się, że będzie oparty na 
koncepcji opisanej w Regional Action Plan przyjętym w ramach projektu 
SCINNOPOLI i uwzględniać wytyczne dotyczące wskaźników nakładu  
i rezultatu oraz elementy metodologii impact assessment w ramach 
strategicznego łańcucha wyników. 

Aktualizacja lub zatwierdzenie do 

realizacji zasad wdrażania przyjętych 

w RSI 

Przyjęte w Regionalnej Strategii Innowacji zasady wdrażania nie zostały 
do tej pory wprowadzone w życie. Powinny więc być ponownie 
zatwierdzone lub zaktualizowane, szczególnie w obszarze powołania 
instytucji wdrażającej oraz programu strategicznego „Partnerstwa dla 
innowacyjności”. 

Przełożenie na system finansowania 

(RPO i instrumenty zwrotne) 

Powiązanie zapisów strategii z systemem finansowania, m.in.  
z wykorzystaniem regionalnego programu operacyjnego i innych 
programów z udziałem środków unijnych, a także krajowych źródeł 
finansowania, jest kolejnym kluczowym elementem strategii S3. Jednym 
z efektów procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji powinno 
być takie jej powiązanie z regionalnym programem operacyjnym 
zarówno na poziomie rozwiązań ogólnych, jak i szczegółowych działań, 
które pozwoli na maksymalne wykorzystanie środków RPO do realizacji 
przedsięwzięć wynikających z zaktualizowanej RSI. Należy również 
uwzględnić istotne źródło finansowania, jakim będzie Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój.  

Źródło: Opracowanie na podstawie Matusiak M., Analiza Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 
2010-2020 w kontekście spełniania wymogów strategii inteligentnych specjalizacji, Poznań 2013 r.  
 

Wszystkie etapy aktualizacji RSI przebiegają pod nadzorem Zespołu ds. inteligentnej specjalizacji. Należą 

do nich przede wszystkim: 

� analiza wyzwań stojących przed Wielkopolską – pogłębienie badań z diagnozy do RSI oraz 

głównych kierunków działań wynikających z obecnej RSI, w tym konsultacje w ramach grupy 

roboczej ogólnej, 

� wybór najbardziej obiecujących obszarów rozwoju (nie więcej niż 5), które łączą najważniejsze 

nowe i zakorzenione branże i obszary badawcze oraz odpowiadają na wyzwania stojące przed 

Wielkopolską – na podstawie ekspertyz i analizy wyzwań, 

� wywiady pogłębione z przedstawicielami tych obszarów w regionie, 

� analiza trendów w ramach poszczególnych obszarów geograficznych (na podstawie badań typu 

foresight), 

� stworzenie grup roboczych dla każdego obszaru złożonych z przedstawicieli kluczowych 

przedsiębiorstw, klastrów, naukowców, IOB oferujących usługi sprofilowane i samorządowców  

z danego obszaru. Grupy uwzględnią najważniejsze cele i kierunki działania w ramach 

poszczególnych obszarów. 

 

Zakres analiz zewnętrznych niezbędnych do aktualizacji RSI, zleconych w ramach badań prowadzonych 

przez niezależne instytucje to: 

� badanie ankietowe potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw,  

� standardowe badanie branż kluczowych (desk research i dane statystyczne)  

z uwzględnieniem specjalizacji subregionalnych, 
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� analiza obszarów specjalizacji naukowej (dane statystyczne i wizyty w instytucjach naukowo-

badawczych), 

� analiza pojawiających się nowych obiecujących sektorów, 

� analiza trendów w ramach poszczególnych obszarów – przydatne przy późniejszej kontroli i 

określeniu instrumentów RPO, 

� analizy dotyczących sytuacji na rynkach międzynarodowych w ramach obszarów specjalizacji oraz 

benchmarking z najlepszymi w branży – przydatne przy późniejszej kontroli i optymalnym 

wykorzystaniu instrumentów RPO. 
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III. Wyniki badań  
 

3.1 Standardowe badanie branż kluczowych 
 
Metodyka badań14 

W badaniu uwzględniono 3 typy analiz: (1) desk research w oparciu o wybrane wskaźniki rozwoju  
i potencjału gospodarczego regionu, (2) analizę obszarów i aktywności inicjatyw klastrowych, (3) analizę 
przedsiębiorstw wiodących w regionie.  

Badanie statystyczne, stanowiące kluczowy element badania, uwzględniło kalkulację: 

• wskaźnika lokalizacji, 

• dynamiki zmian wskaźnika lokalizacji, 

• współczynnika Giniego, 

• analizy przesunięć udziałów. 
 
W badaniu wykorzystano najbardziej aktualne dostępne dane statystyczne [Ryc. 5]. Należy jednak 
zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń metody statystycznej, które związane są m.in. z brakiem 
danych na odpowiednim poziomie podziału terytorialnego, czy brakiem danych na odpowiednim 
poziomie podziału działalności gospodarczej.  

 

Ryc. 5. Dane statystyczne wykorzystane w badaniu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej 
Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r. 

1 

1. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w sektorze prywatnym, wg sekcji 

PKD 2004 i PKD 2007, dane za lata  2003-2012, na poziomie powiatów i subregionów 

2. Liczba pracujących wg grup sekcji PKD 2007, dane za lata 2005-2011, na poziomie powiatów i subregionów 

3. Przeciętne zatrudnienie  wg sekcji PKD 2007, dane za lata 2005-2011, na poziomie województwa 

4. Wartość dodana brutto według grup sekcji PKD 2007, dane za lata 2001-2010, na poziomie subregionów 

5. Wartość dodana brutto według sekcji PKD 2007, dane za lata 2001-2010, na poziomie województwa 

6. Zatrudnieni w B+R wg sektorów instytucjonalnych, dane za lata 2002-2011, na poziomie województwa 

7. Liczba pracujących w sektorach wiedzochłonnych i wysokiej techniki, dane za lata 2002-2011, na poziomie 

województwa (Employment in technology and knowledge-intensive sectors by NUTS 2 regions – Eurostat)  

8. Nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R wg kierunków działalności (PKD 2007), dane za lata 

2008-2011, na poziomie województwa 

9. Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach, dane za lata 2005-2011, na poziomie 

województwa 

10. Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w przedsiębiorstwach wg sektorów ekonomicznych (PKD 2007), dane 

na lata 2008-2011, na poziomie województwa 

11. Produkcja sprzedana przemysłu wg sekcji PKD 2007, dane za lata 2006-2011, na poziomie województwa 
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W związku z powyższymi ograniczeniami skoncentrowano się na analizach danych statystycznych 
dostępnych na poziomie podregionów. W badaniu uwzględniono najbardziej aktualne dane obejmujące 
okres 10 lat. W przypadku niedostępności danych okres badany obejmował najbardziej aktualne 
sekwencje czasowe (np. okres 5-letni, 7-letni itd.). Z uwagi na obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku 
nową klasyfikacją PKD, w przypadku konieczności porównania rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 
2007 zastosowane zostały „Klucze powiązań PKD 2004 – PKD 2007, PKD 2007 – PKD 2004”.  
 
Przeprowadzone analizy wskaźnika lokalizacji i jego dynamiki pozwoliły zdefiniować dla każdego  
z podregionów branże, które w największym stopniu wpływają na ich rozwój gospodarczy. Kalkulacja 
współczynnika Giniego miała charakter uzupełniający, pozwalający określić stopień nierównomierności 
rozkładu branż w poszczególnych podregionach i w efekcie poziom dominacji w poszczególnych 
gospodarkach branż zdefiniowanych jako dominujące. Analiza przesunięć udziałów pozwoliła wskazać, 
które branże w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarczego poszczególnych 
podregionów. Przeprowadzone analizy statystyczne pozwoliły zdefiniować dla każdego z podregionów 
branże dominujące w jego gospodarce. Wyniki tych analiz skonfrontowane zostały z analizami inicjatyw 
klastrowych obecnych w poszczególnych podregionach i dominującymi w poszczególnych subregionach 
przedsiębiorstwami.  
 

W dalszej kolejności przeprowadzono analizę klastrów. Analizie zostały poddane obszary  
i aktywności inicjatyw klastrowych na terenie województwa wielkopolskiego, z uwzględnieniem 
zmian historycznych. Analiza została przeprowadzona na podstawie dostępnej literatury [Ryc. 6] 
i wiedzy eksperckiej wykonawcy.  

 

Ryc. 6. Źródła wykorzystane w analizie obszarów i aktywności inicjatyw klastrowych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
1. Mapa Klastrów i inicjatyw klastrowych w Polsce / PARP 

2. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012 i edycja 2010 / PARP 

3. Klastry w województwie wielkopolskim / PARP 

4. Strona: ClusterCollaboration.eu 

5. Strona: Wielkopolska Innowacyjna Sieć Kooperacji 

6. Analiza subregionu kaliskiego pod kątem lokalizacji i funkcjonowania centrum zaawansowanych 

technologii 

7. Badanie potencjału rozwoju gospodarczych sieci powiązań, w tym inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce 

8. Wielkopolskie Inicjatywy klastrowe 2010 

9. Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 

10. Rekomendacje dotyczące inicjatyw innowacyjnych Wielkopolski 

11. Strony www inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce 

12. German-Polish network-based R&D-Co-operation: enablers and barriers / European Cluster Ob. 

13. Automotive clustering in Europe / Case studies on cluster management and development / European 

Cluster Observatory 

14. Cluster Benchmarking in Poland - 2012 / European Cluster Observatory 

15. Cluster Mapping 2011 / European Cluster Observatory 

16. Star Clusters in Poland / European Cluster Observatory 

17. Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland/ NGP Excellence Project 
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Celem analizy, oprócz informacji na temat geograficznego rozmieszczenia klastrów, było m.in. 
uwzględnienie roli i interakcji pomiędzy takimi czynnikami jak: koncentracja przestrzenna powiązana  
z bliskością podmiotów, systemowy charakter (potencjalnie rozbudowana sieć formalnych  
i nieformalnych powiązań), tradycje danej działalności w danej lokalizacji, rynek wyspecjalizowanych 
pracowników oraz jednoczesne konkurowanie i współpraca.  

Zidentyfikowane inicjatywy klastrowe skonfrontowano z wynikami wcześniej przeprowadzonej analizy 
statystycznej, co pozwoliło zweryfikować wyniki analiz statystycznych i zidentyfikować inicjatywy 
klastrowe pokrywające się z dominującymi branżami w poszczególnych podregionach. 
 
 

Kolejnym istotnym elementem prowadzonych prac było zidentyfikowanie przedsiębiorstw 
wiodących w regionie wielkopolskim, na podstawie analizy ogólnopolskich rankingów i zestawień 
[Ryc. 7].  
 

Ryc. 7. Ogólnopolskie rankingi i zestawienia wykorzystane w analizie 

 

 

 

 

 

 

 

Uzyskane w ramach badania wyniki skonfrontowano z wynikami analizy danych statystycznych. Analizę 
przeprowadzono, zgodnie z założeniami metodologicznymi, w trzech grupach: największe firmy  
w regionie, najważniejsze firmy z kapitałem międzynarodowym w regionie, najbardziej innowacyjne 
firmy w regionie. Dla wszystkich firm wskazano branże, w której działa i podregion, w którym jest 
zlokalizowana. To pozwoliło zweryfikować przez pryzmat wiodących firm wyniki analizy statystycznej 
dotyczącej branż dominujących. 
 

Podsumowanie 

 

Wyniki analiz statystycznych  
Analiza danych statystycznych opierała się na wskazanych w „Metodyce badań” czterech typach 
analiz w oparciu o wybrane zmienne: 

1) analiza wskaźnika lokalizacji pozwoliła zidentyfikować branże o największej koncentracji 
w poszczególnych podregionach; 

2) wzbogacona o analizę dynamiki wskaźnika lokalizacji pozwoliła zidentyfikować branże, 
które w największym stopniu wpływają na rozwój gospodarczy badanych obszarów; 

3) analiza współczynnika Giniego pozwoliła ocenić nierównomierność rozkładu badanej 
zmiennej na danym obszarze. Analiza tego współczynnika miała charakter uzupełniający 
w stosunku do przeprowadzonych analiz wskaźnika lokalizacji i przesunięć udziałów; 

3 

1 

1. Lista 2000 największych polskich firm według "Rzeczpospolitej" (dane za 2011) 
2. Dobra Firma – najlepsze przedsiębiorstwa według "Rzeczpospolitej" (dane za 2011) 
3. Ranking firm innowacyjnych według "Rzeczpospolitej" (dane za 2011) 
4. Lista 500 najbardziej innowacyjnych firm w Polsce – Polska Akademia Nauk (dane za 2010) 
5. Perły Polskiej Gospodarki – Polska Akademia Nauk i "Polish Market" (dane za 2011) 
6. Ranking Deloitte Technology Fast 50 Central Europe (dane za 2012) 
7. Gazele Biznesu – Puls Biznesu (dane za 2012) 
8. Diamenty Forbesa – Forbes (dane za 2012) 
9. Kamerton innowacyjności – Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan 
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4) Analiza przesunięć udziałów pozwoliła określić poziom rozwoju poszczególnych branż  
w gospodarce i zmiany zachodzące w rozwoju poszczególnych branż. Analiza shift-share 
liczby podmiotów gospodarczych pozwoliła wskazać, które branże przyczyniają się  
do rozwoju gospodarczego, analiza liczby pracujących pozwoliła wskazać, które branże 
generują rosnącą liczbę miejsc pracy, a analiza wartości dodanej brutto - które branże 
przyczyniają się do rozwoju gospodarczego generując największy przyrost wartości dóbr 
w danym okresie. 

Generalnie tak przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać branże, które w największym stopniu 
wpływają na rozwój gospodarczy badanego obszaru, branże, które mogą w przyszłości stanowić o profilu 
gospodarczym badanego obszaru, branże, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia oraz branże  
o najmniejszym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego analizowanego obszaru.  
 
Szczegółowe wyniki tego badania, przedstawione w formie tabelarycznej zostały zamieszczone  
w Załączniku: Wyniki analizy współczynnika lokalizacji i jego dynamiki oraz analizy shift-share. 

 

PODMIOTY GOSPODARCZE 

���� Najwyższy współczynnik lokalizacji w regionie obserwowany jest dla sekcji A (rolnictwo, 
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), następnie sekcji O (administracja publiczna, obrona narodowa  
i obowiązkowe zabezpieczenia społeczne), sekcji D i E (D- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - dostawa 
wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją), sekcji F 
(budownictwo), sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) oraz sekcji G - handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając samochody [Załącznik Tab. 1]. 

���� Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwoliła zaklasyfikować poszczególne 
sekcje do 4 grup15. Do grupy 1 należy sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, 
sekcje D i E (D- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją) oraz sekcja G handel hurtowy i detaliczny, 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając samochody [Załącznik Tab. 1]. 

���� Badając liczbę podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD w subregionach województwa 
wielkopolskiego zauważyć można, iż we wszystkich subregionach rozkład jest dość 
nierównomierny, o czym mówi wskaźnik Giniego na poziomie około 0,6. Od 2003 roku 
dysproporcje we wszystkich subregionach zmniejszyły się, ale nadal największą 
nierównomiernością rozkładu cechuje się podregion m. Poznań, gdzie zgodnie z wcześniej 
przeprowadzoną analizą wskaźnika lokalizacji największą koncentrację wykazują sekcje L, M i N – 
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, H i J – 
transport i gospodarka magazynowa; informacja i komunikacja, K – działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa, także P – edukacja i Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, co należy 
interpretować jako ich dominację nad pozostałymi sekcjami. 

���� Analiza przesunięć liczby podmiotów gospodarczych w całym województwie wskazuje na wzrost 
tej liczby w latach 2003-2012 o 52 017 podmiotów. Gdyby województwo wielkopolskie w latach 

                                                 
15  Grupa 1 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz dodatnią dynamiką rozwoju,  
    Grupa 2 z niskim poziomem wskaźnika lokalizacji, ale dodatnią dynamiką rozwoju,  
    Grupa 3 z wysokim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju,  
    Grupy 4 z niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką rozwoju.   
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2003-2012 rozwijało się w tym samym tempie co średnia dla Polski, liczba podmiotów 
gospodarczych w podregionie wzrosłaby o 52 025 [Załącznik Tab. 12]. Należy więc stwierdzić, że 
Wielkopolska rozwijała się w badanym okresie zgodnie z trendem dla całego kraju. Cechy 
rozwoju specyficzne dla Wielkopolski dały w okresie 2003-2012 36 781 549 nowych podmiotów 
gospodarczych. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze sekcji G - handel hurtowy  
i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, sekcji H i J – transport  
i gospodarka magazynowa; informacja i komunikacja i sekcji F – budownictwo. 

 

ZATRUDNIENIE 

���� Biorąc pod uwagę przeciętne zatrudnienie wg sekcji PKD najwyższy współczynnik lokalizacji, 
obserwowany jest dla rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A) [Załącznik Tab. 2]. 
Ten sektor działalności gospodarczej prezentuje silną koncentrację w województwie 
wielkopolskim, co związane jest ze strukturą zatrudnienia w Wielkopolsce. Podobnie wysoki 
wskaźnik lokalizacji obserwowany jest dla sekcji C (przetwórstwo przemysłowe), sekcji G (handel 
hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle), sekcji F 
(budownictwo), sekcji P (edukacja) oraz sekcji S (pozostała działalność usługowa). Najniższe 
wartości współczynnika lokalizacji zaobserwowano dla działalności finansowej  
i ubezpieczeniowej (sekcja K) i sekcji: informacja i komunikacja (sekcja J).  

���� Analiza wartości współczynnika lokalizacji i jego dynamiki pozwoliła zaklasyfikować poszczególne 
sekcje do 4 grup. Z tej analizy wynika, że jedyną sekcją w województwie zaliczoną do grupy 1 jest 
sekcja G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle [Załącznik Tab. 2]. Do grupy 2 nie zaliczono żadnej sekcji. Do grupy 3, czyli grupy 
branż, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia zalicza się następujące sekcje: sekcja A – 
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, rybactwo,  P – edukacja, sekcja F – budownictwo, sekcja C – 
przetwórstwo przemysłowe i sekcja S – pozostała działalność usługowa. Do grupy 4 zaliczono: 
sekcje I (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), J (informacja  
i komunikacja), K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa), L (działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości), M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna), N (działalność  
w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca), O (administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne), sekcję Q (opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna) i sekcję R (działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją). 

���� Porównując współczynnik Giniego przeciętnego zatrudnienia województwa wielkopolskiego  
na tle kraju można stwierdzić, że występują w nim większe nierówności rozkładu między 
poszczególnymi sekcjami PKD. Na poziomie subregionów widać wyraźnie, że występuje w nich 
podobny poziom zatrudnienia w przemyśle i budownictwie, natomiast największe różnice 
występują w działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz obsłudze rynku nieruchomości, co 
jest związane ze zdecydowaną przewagą pracujących w tej grupie sekcji w podregionie 
m. Poznań. Dużą nierównomierność rozkładu możemy zauważyć w grupie sekcji rolnictwo, 
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, co z kolei wiąże się m.in. z niską koncentracją zatrudnionych  
w tej sekcji w podregionie m. Poznań oraz podregionie poznańskim.  

���� Analiza przesunięć przeciętnego zatrudnienia w Wielkopolsce wskazuje na wzrost liczby 
zatrudnionych w latach 2005-2011 o 122 363 [Załącznik Tab. 13]. Gdyby województwo w tym 
samym czasie rozwijało się w tym samym tempie co średnia dla kraju, liczba zatrudnionych 
wzrosłaby o 53 802. Cechy rozwoju specyficzne dla województwa dały w okresie 2005-2011 
dodatkowe zatrudnienie dla 31 314 osób. Wpłynął na to szczególny rozwój w obszarze: przede 
wszystkim G (handel hurtowy i detaliczny), C (przetwórstwo przemysłowe), H (transport  
i gospodarka magazynowa), A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) i F (budownictwo). 
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Oznacza to, że w województwie wielkopolskim stworzono szczególnie korzystne warunki  
dla rozwoju przedsiębiorstw działających w tych branżach. Skutkowało to wzrostem zatrudnienia 
w wymienionych sekcjach PKD, związanym właśnie ze specyficznymi dla regionu wielkopolskiego 
cechami gospodarki. 

 

WARTOŚĆ DODANA BRUTTO  

���� W województwie wielkopolskim najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano dla sekcji A – 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, sekcji C – przetwórstwo przemysłowe, sekcji G – 
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, sekcji F – 
budownictwo [Załącznik Tab. 3].  

���� W województwie ma miejsce większa nierównomierność rozkładu, gdzie widać wyraźną 
dominację dwóch sekcji: C – przetwórstwo przemysłowe i G – handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, które stanowią niemal 44% ogółu 
wartości dodanej według sekcji PKD w województwie (dla porównania sekcje te w naszym kraju 
stanowią 38%). Najbardziej równomierny rozkład wartości dodanej brutto według subregionów 
miał miejsce w podregionie pilskim, natomiast największe zróżnicowanie występuje  
w podregionie m. Poznań, co świadczy o nierównomierności rozkładu WDB w tym podregionie, 
do czego z pewnością przyczynia się dominacja sekcji G, H, I, J – handel; naprawa pojazdów 
samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia, 
informacja i komunikacja (przekraczając 30%), a także minimalny udział rolnictwa, leśnictwa, 
łowiectwa i rybactwa (sekcja A), stanowiący zaledwie 0,07% (zgodnie z analizą danych 
źródłowych).  

���� Analiza przesunięć wartości dodanej brutto w Wielkopolsce wskazuje na wzrost wartości dodanej 
brutto w latach 2001-2010 o 51 270 mln PLN [Załącznik Tab. 14]. Gdyby województwo w tym 
samym czasie rozwijało się w tym samym tempie co średnia dla kraju, wartość dodana brutto 
wzrosłaby o 51 555 mln PLN. Cechy rozwoju specyficzne dla województwa dały w okresie 2001-
2010 wartość 671 mln PLN. Wpłynął na to szczególny rozwój w sekcjach: D (Wytwarzanie  
i zaopatrywanie w energię), F (budownictwo), G (handel hurtowy i detaliczny), H (transport  
i gospodarka magazynowa + Informacja i komunikacja), C (przetwórstwo przemysłowe),  
P (edukacja), N (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). 

 

NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE  

� Najwyższy współczynnik lokalizacji w województwie zaobserwowano dla sekcji A – rolnictwo, 
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo [Załącznik Tab. 4]. Jednocześnie w tej sekcji zaobserwowano 
wysoką ujemną dynamikę współczynnika lokalizacji. W grupie branż w największym stopniu 
wpływające obecnie na gospodarkę regionu, znalazły się wspólnie sekcje B, C, D, E i F, skupiające 
działalności z branż przemysł i budownictwo.  

� W grupie, która obejmuje sekcje o najwyższym wskaźniku a także dodatniej dynamice, znalazły 
się sekcje: A – rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo, charakteryzująca się silną 
koncentracją, a także najwyższą dynamiką współczynnika lokalizacji jak również wspólnie sekcje 
B, C, D, E i F, skupiające działalności z branż przemysł i budownictwo [Załącznik Tab. 4].  

� Wyniki przeprowadzonej analizy współczynnika lokalizacji dla nakładów inwestycyjnych  
i środków trwałych w przedsiębiorstwach są ze sobą zbieżne. Najwyższy współczynniki lokalizacji 
w obu tych ujęciach zaobserwowano dla sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. 
Zarówno w przypadku nakładów inwestycyjnych, jak i środków trwałych do grupy 1 zaliczono 
przemysł i budownictwo [Załącznik Tab. 4 i Tab. 5]. 
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� Badanie shift-share pokazuje, że w latach 2008-2011 obserwowano wyraźny spadek wartości 
nakładów inwestycyjnych [Załącznik Tab. 15]. Wpłynęły na to tendencje na rynku krajowym, 
pogłębione przez sytuację w gospodarce województwa wielkopolskiego. Łącznie nakłady 
inwestycyjne w przedsiębiorstwach regionu spadły w analizowanych okresie o 1 mld PLN. Analiza 
wskazuje jednak, że specyficzne dla regionu warunki korzystnie wpłynęły na nakłady 
inwestycyjne w sektorze przemysł i budownictwo, pozostałe usługi i działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa oraz obsługa rynku nieruchomości. Dominujący sektor w kontekście nakładów 
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach to przemysł i budownictwo. 

� Jeśli chodzi zaś o wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach (nakłady inwestycyjne  
i środki trwałe w przedsiębiorstwach wg sektorów ekonomicznych) to analiza przesunięć 
udziałów w latach 2008-2011 wskazuje na łączny wzrost o niemal 20 mld PLN [Załącznik Tab. 16]. 
Jest to wzrost niemal równy temu, który wynika ze średniego wzrostu tej kategorii w ujęciu 
ogólnokrajowym. Interesujące jest jednak wskazanie dominujących w gospodarce regionu pod 
względem przyrostu wartości brutto środków trwałych sektorów. Specyfika regionu 
wielkopolskiego wpłynęła szczególnie korzystnie na wzrost w sektorze przemysł i budownictwo. 

 

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU  

� Na poziomie województwa najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano dla następujących 
kierunków działalności: produkcja mebli, produkcja wyrobów tekstylnych [Załącznik Tab. 6].  

� W grupie, która obejmuje kierunki działalności o najwyższym wskaźniku lokalizacji a także 
dodatniej jego dynamice znalazły się następujące kierunki działalności: produkcja wyrobów 
tekstylnych, a także produkcja mebli [Załącznik Tab. 6]. Należy je uznać za kierunki działalności, 
które w największym stopniu wpływają na rozwój gospodarczy regionu. Pozostałe kierunki 
działalności, które znalazły się w tej grupie to: produkcja artykułów spożywczych, produkcja 
wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, produkcja papieru i wyrobów z papieru, poligrafia  
i reprodukcja zapisanych nośników informacji produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
produkcja maszyn i urządzeń, a także produkcja pozostałych wyrobów. 

� W województwie występują większe różnice rozkładu wartości w poszczególnych sekcjach PKD 
niż w Polsce. Przeważają sekcje: produkcja artykułów spożywczych (23,5%) oraz produkcja 
pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (ok. 18%). Pozostałe sekcje nie przekraczają 8%.  

� Wyniki analizy shift-share produkcji sprzedanej przemysłu wskazują, że w latach 2005-2011 
produkcja sprzedana przemysłu regionu wielkopolskiego wzrosła łącznie o ponad 27 mld PLN 
[Załącznik Tab. 17]. Gdyby przemysł w Wielkopolsce rozwijał się zgodnie ze średnią dla Polski, 
wzrost ten byłby znacząco wyższy i wyniósłby ponad 41 mld PLN. W gospodarce regionu 
wielkopolskiego zaobserwować można jednak takie działy przemysłu, które napotkały tu 
szczególnie dobre warunki rozwoju, co w efekcie przyniosło w analizowanym okresie znaczący 
wzrost produkcji sprzedanej przemysłu. Do takich wzrostowych grup przemysłu w regionie 
należą produkcja mebli, produkcja papieru i wyrobów z papieru, produkcja wyrobów tekstylnych, 
produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych i poligrafia. 

 

INNOWACJE I SEKTOR B+R 

� W przypadku zatrudnionych w B+R wg sektorów instytucjonalnych na poziomie województwa 
najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano w sektorze szkolnictwa wyższego, przy czym 
sektor ten charakteryzował się ujemną dynamiką współczynnika lokalizacji [Załącznik Tab. 7].  

� Współczynnik Giniego kształtuje się na poziomie około 0,35 (w 2011 roku), co świadczy  
o stosunkowo równomiernym rozkładzie zatrudnionych w poszczególnych sekcjach. Od 2002  
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do 2011 roku zaznacza się tendencja zmniejszania dysproporcji między zatrudnieniem  
w poszczególnych sektorach instytucjonalnych. Z kolei w sektorze przedsiębiorstw, rządowym  
i szkolnictwa wyższego współczynnik Giniego jest ponad dwa razy wyższy niż na poziomie 
krajowym. 

� Analiza liczby zatrudnionych w sektorze B+R wskazuje na niepokojącą tendencję spadku liczby 
pracujących w branży B+R w regionie. W latach 2005-2011 liczba pracujących zmniejszyła się  
o 316 osób [Załącznik Tab. 18]. Należy zaznaczyć, że gdyby województwo wielkopolskie rozwijało 
się w tym zakresie w tempie średnim dla Polski, liczba zatrudnionych w sektorze B+R wzrosłaby  
o ponad 1 000 osób. Oznacza to, że warunki związane z kondycją i profilem gospodarki regionu 
wielkopolskiego wpłynęły na spadek liczby zatrudnionych. Najlepiej w tym zakresie wyglądała 
sytuacja w sektorze szkolnictwa, który był w Wielkopolsce obszarem wzrostu. 

� W przypadku liczby pracujących w sektorach wiedzochłonnych i wysokiej techniki na poziomie 
województwa, najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano w sektorze edukacji, przy 
czym sektor ten charakteryzował się dość niskim wskaźnikiem lokalizacji oraz ujemną dynamiką 
rozwoju. Dodatnią dynamikę rozwoju zaobserwowano dla sektora wiedzochłonnych usług 
wysokiej technologii [Załącznik Tab. 8]. 

� Analiza danych wskazuje, że w latach 2004-2011 liczba osób zatrudnionych w sektorach 
wiedzochłonnych i wysokiej techniki w Wielkopolsce wzrosła o 217 osób [Załącznik Tab. 19].  
Na tle Polski region rozwija się pod tym względem wolniej. Gdyby wzrost liczby zatrudnionych 
podążał za średnią dla Polski, to w tym okresie przybyłyby w regionie 452 miejsca pracy. 
Największy wzrost obserwowany byłby w sektorze usług wiedzochłonnych i wysokiej techniki. 
Również pewien, choć nie tak już znaczący wzrost, zaobserwowany byłby w obszarze produkcji 
wysokich technologii. Specyfika regionu ograniczyła jednak wzrosty w tych obszarach.  
W największym stopniu negatywne cechy gospodarki Wielkopolski wpłynęły na liczbę 
pracujących w sektorze usług wiedzochłonnych i wysokiej techniki. 

� W przypadku nakładów na działalność B+R to działalność związana z produkcją gumy i wyrobów 
sztucznych charakteryzowała się najwyższym wskaźnikiem lokalizacji. Ten kierunek działalności 
charakteryzuje się również najwyższą dynamiką rozwoju. Równie wysoką wartość wskaźnika 
lokalizacji wykazuje produkcja metalowych wyrobów gotowych bez maszyn i urządzeń [Załącznik 
Tab. 9]. Należy jednak podkreślić, iż dokonana analiza, z braku kompletnych danych jest niepełna 
i do jej wyników należy podchodzić z ostrożnością jako tylko częściowo prezentujących 
rzeczywisty obraz nakładów w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R. 

� W przypadku nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach na poziomie 
województwa najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano w następujących grupach 
nakładów: marketing związany z wprowadzeniem nowych lub istotnie ulepszonych produktów, 
działalność B+R, zakup oprogramowania, nakłady inwestycyjne na środki trwałe – maszyny  
i urządzenia techniczne zarówno ogółem jak i z importu. Najwyższą dynamikę wskaźnika 
lokalizacji zaobserwowano dla nakładów na działalności badawczo-rozwojową [Załącznik Tab. 10 
i Tab. 11].  

� Na większą wartość współczynnika Giniego w 2011 roku w województwie miała wpływ przewaga 
jednego z kierunków działalności, a mianowicie produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych, która stanowi około 37% ogólnych nakładów na działalność B+R. Dla porównania 
branża dominująca w Polsce to informacja i komunikacja (niespełna 20%). Poza tym: 

� Zmniejsza się nierównomierność nakładów w sektorze przedsiębiorstw  
na działalność B+R, tym samym jest coraz bardziej zbliżona do wartości obliczonej 
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dla Polski, choć wskaźnik Giniego na tym poziomie nadal świadczy o dużych 
dysproporcjach w rozkładzie nakładów na poszczególne kierunki działalności; 

� Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z roku na rok cechują się 
coraz większą nierównomiernością rozkładu, świadczy to o dominacji nakładów  
na wybrane dziedziny działalności; 

� Współczynnik Giniego dotyczący nakładów inwestycyjnych i środków trwałych  
w przedsiębiorstwach wg sektorów ekonomicznych kształtuje się na dość wysokim 
poziomie – około 0,6. 

� Ponad 50 % nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w przedsiębiorstwach miało miejsce  
w sektorze przemysł i budownictwo. Około 24% stanowiły nakłady na handel; naprawę pojazdów 
samochodowych; transport i gospodarkę magazynową; zakwaterowanie i gastronomię; 
informację i komunikację. Najmniejsze naklady były w sektorach związanych z rolnictwem, 
leśnictwem, łowiectwem i rybactwem, choć i tak w województwie wielkopolskim były one nieco 
wyższe niż w kraju. 

� Spadek nakładów na działalność B+R o ponad 5,5 mln PLN w latach 2008-2011 potwierdza 
negatywną tendencję w tym sektorze w regionie wielkopolskim [Załącznik Tab. 20]. Dostępne 
dane wskazują, że gdyby sektor ten rozwijał się zgodnie ze średnią dla Polski to w latach 2008-
2011 zaobserwowalibyśmy wzrost tych nakładów w Wielkopolsce o ponad 51 mln PLN. 
Tymczasem do nielicznych kierunków działalności, które uzyskały w Wielkopolsce sprzyjające 
warunki rozwoju badań i rozwoju należą: produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 
produkcja metalowych wyrobów gotowych.  

� Całościowe nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w okresie 
2006-2011 wzrosły o ponad 615 mln PLN, z czego na działalność B+R o niemal 300 mln PLN 
[Załącznik Tab. 21]. Mniej więcej połowa tego wzrostu związana była z tendencjami 
ogólnokrajowymi, a połowa wynikała ze specyfiki regionu wielkopolskiego. Na działalność 
innowacyjną składa się wiele innych elementów, nie tylko prowadzona wewnątrz 
przedsiębiorstw działalność B+R. Obok tak rozumianej działalności badawczo-rozwojowej 
obszarami wzrostu w Wielkopolsce w latach 2006-2011 były również nakłady na środki trwałe  
i zakup oprogramowania. 

� W przypadku nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług  
na poziomie województwa najwyższy współczynnik lokalizacji zaobserwowano w następujących 
grupach: zakup oprogramowania, nakłady inwestycyjne na środki trwałe – budynki i lokale, 
obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty. Najwyższą dynamiką wskaźnika lokalizacji 
zaobserwowano ponownie dla nakładów na działalności badawczo-rozwojową i marketing 
związany z wprowadzeniem nowych lub istotnie ulepszonych produktów [Załącznik Tab. 11].  

� Wśród przedsiębiorstw z sektora usług nakłady na działalność innowacyjną spadły w latach  
2006-2011 o ponad 80 mln PLN [Załącznik Tab. 22]. Gdyby sektor ten rozwijał się w tempie 
średnim dla Polski zaobserwowalibyśmy wzrost w tej dziedzinie o niemal 35 mln PLN. Negatywne 
tendencje obserwowane wśród przedsiębiorstw z sektora usług województwa wielkopolskiego 
nie są niwelowane przez niewielkie wzrosty nakładów związane z cechami regionu w obszarze 
działalności badawczo-rozwojowej czy szkolenia personelu. 
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Wyniki analizy klastrów i inicjatyw klastrowych 

� Analiza ta wykazała działanie w Wielkopolsce 29 sformalizowanych klastrów i inicjatyw 
klastrowych. Wśród nich daje się wskazać takie, które zasługują na miano lokalnych oraz 
regionalnych [Ryc. 8]. Większość z analizowanych klastrów ma charakter lokalny, co 

oznacza, że obejmują one swoim zasięgiem jeden subregion albo mogą wskazywać w gronie 
przedsiębiorstw podmioty z dwóch lub więcej subregionów, jednakże z wyraźną dominacją 
jednego subregionu. Według obserwacji, charakter ten wynika najczęściej z faktu uczestniczenia 
w inicjatywie jednostek instytucjonalnych (np. instytucje otoczenia biznesu, ośrodki 
akademickie), które zlokalizowane są w Poznaniu lub w podregionie poznańskim (dla przykładu, 
wszystkie jednostki sfery B+R w sieciach to podmioty z miasta Poznania). Część branż, w których 
działają klastry, pokrywa się geograficznie z branżami dominującymi w poszczególnych 
subregionach. W szczególności dotyczy to subregionu kaliskiego i leszczyńskiego. 

 

Ryc. 8. Lokalizacja inicjatyw klastrowych w Wielkopolsce 

 
Źródło: Analiza branż dominujących w gospodarce regionu na zlecenie Zespołu ds. inteligentnych specjalizacji,  
Poznań 2013 r. 

 

� W sieciach dominują firmy mikro, małe i średnie, w przeważającej części z polskim kapitałem. To 
przede wszystkim one inicjowały powstawanie poszczególnych klastrów, a punktem wyjścia  
do stworzenia sieci była w większości wypadków chęć współpracy przede wszystkim w wymiarze 
transferu wiedzy i wspólnej promocji, a także obniżania kosztów poprzez współkorzystanie np.  

2 
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z infrastruktury badawczo-rozwojowej. Ma to swoje odzwierciedlenie w relacjach pomiędzy 
członkami sieci, które pokazuje w większości przypadków dość zachowawczy charakter 
współpracy członków, nakierowany w większym stopniu na transfer wiedzy i know-how  
i koncentrujący się w głównej mierze na osiąganiu synergii płynącej ze wspólnej promocji oraz 
relacji typu „networking”, aniżeli na wspólnym tworzeniu nowych technologii. Jeżeli dochodzi  
do współpracy, to ma ona charakter jednostkowy (firma współpracuje z firmą). Projekty,  
w których angażowane są liczne grupy podmiotów, tworzące np. grupy projektowe, stanowią 
rzadkość.  

� Analizy pokazały jednak, że sytuacja powoli się zmienia. Interakcje pomiędzy zlokalizowanymi  
w geograficznej bliskości przedsiębiorstwami – producentami, dostawcami i klientami skutkują 
podejmowaniem przez nie kooperacji, dostrzeganiem konsekwencji wchodzenia w relacje 
kooperacyjne i umiejętnością zdefiniowania obszarów współpracy nie tylko w wymiarze 
projektowym „firma-firma”, ale również w wymiarze projektowym: „firmy z klastra-rynek”. 
Zaobserwowano kilka przykładów współpracy wykraczających ponad kontakty o charakterze 
networkingowym. Wspomnieć należy np. o wspólnym patencie klastra Mebel Design, 
współpracy wewnątrz klastra SynergIT, czy kotle RetKlaster 25 PREMIUM – wyniku wspólnych 
prac 30 firm grupy pilotażowej Innowacyjny Kocioł Pleszewski. 

 
Wyniki analizy przedsiębiorstw wiodących  

� Identyfikacja 35 największych firm w regionie pod względem wysokości przychodów 
wskazuje, że znaczącą pozycję utrzymują firmy z sektora handlu i dystrybucji; dalej: 
motoryzacja, branża spożywcza, energetyka i branża papiernicza.  

� Na liście najważniejszych firm z kapitałem międzynarodowym dominującą rolę odgrywają 
sektory: motoryzacyjny, logistyczny i spożywczy. 

� Analiza najbardziej innowacyjnych firm w regionie wskazuje, że najwięcej firm uznawanych 
powszechnie za innowacyjne reprezentuje sektor produkcyjny, a najliczniej reprezentowane  
w zestawieniu branże to: IT/elektronika, branża opakowaniowa, obróbka metalu, AGD  
i energetyka. Znaczące miejsce zajmuje również sektor rolniczy i maszyn rolniczych. 

 

Wnioski 

Przeprowadzone w ramach badania analizy pozwalają wskazać branże dominujące w całym regionie 
wielkopolskim. Poniższe tabele przedstawiają podsumowanie przeprowadzonych analiz we wszystkich 
obszarach dla całego regionu. 
 
Tab. 3. Zestawienie analiz dla całego regionu 

Analizowane 
dane 

Location quotient i jego dynamika Analiza przesunięć udziałów 

Podmioty 
gospodarcze 

A.  – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
D i E (D- wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 
wodę i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych; E - dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją)  

G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
samochody 

F – budownictwo  
G - handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając 
motocykle,  

H i J – transport i gospodarka 
magazynowa; informacja i 
komunikacja  

 

3 



34 
 

Zatrudnienie G - handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo  

C - przetwórstwo przemysłowe  
F -  budownictwo  
G - handel hurtowy i detaliczny  
H - transport i gospodarka 

magazynowa  

Wartość dodana 
brutto  

C - przetwórstwo przemysłowe  
F – budownictwo  
G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle 

C - przetwórstwo przemysłowe 
D  - wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię 
 F – budownictwo  
G - handel hurtowy i detaliczny  
H - transport i gospodarka 

magazynowa  
N - działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
P - edukacja  

Źródło: Analiza branż dominujących w gospodarce regionu na zlecenie Zespołu ds. inteligentnych specjalizacji,  
Poznań 2013 r. 

 

Tab. 4. Dominujące branże Wielkopolski  

 

Źródło: Analiza branż dominujących w gospodarce regionu na zlecenie Zespołu ds. inteligentnych specjalizacji,  
Poznań 2013 r. 
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Całość przeprowadzonych analiz pozwoliła zidentyfikować również branże dominujące w gospodarce  
w odniesieniu do poszczególnych podregionów (będące również punktem wyjścia przy wskazywaniu 
branż dominujących dla całego regionu), co przedstawia tabela poniżej.  

 

Tab. 5. Branże dominujące dla poszczególnych podregionów Wielkopolski  

Podregion Branże dominujące 

Kaliski 

• Przetwórstwo przemysłowe 

• Budownictwo  

• Branża energetyczna i wodno-kanalizacyjna 

Koniński 

• Przetwórstwo przemysłowe 

• Przemysł energetyczny 

• Rolnictwo i przemysł przetwórczy 

Leszczyński 

• Handel hurtowy i detaliczny 

• Przetwórstwo przemysłowe  

• Budownictwo 

Pilski 

• Branża rolna  

• Przetwórstwo przemysłowe 

Podregion poznański 

• Handel  

• Transport i magazynowanie  

• Zakwaterowanie i gastronomia 

• Informacja i komunikacja 

Podregion m. Poznań 

• Obsługa rynku nieruchomości  

• Działalność finansowa i ubezpieczeniowa,  

• Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  

• Działalność w zakresie usług administrowania  

• Działalność wspierająca  

Źródło: Analiza branż dominujących w gospodarce regionu na zlecenie Zespołu ds. inteligentnych specjalizacji,  
Poznań 2013 r. 
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Ryc. 9. Dominujące branże w Wielkopolsce 
 

  
Źródło: Analiza branż dominujących w gospodarce regionu na zlecenie Zespołu ds. inteligentnych specjalizacji,  
Poznań 2013 r. 
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Występowanie dominującej pozycji branży C (przetwórstwo przemysłowe) w aż czterech i branży G 
(handel hurtowy i detaliczny) w dwóch spośród sześciu wielkopolskich subregionów [Ryc. 9] związane 
jest najprawdopodobniej z dwoma czynnikami. Pierwszym jest fakt wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej 
regionu w latach po przemianie ustrojowej i związanym z nią napływem inwestycji zagranicznych. 
 
Wartość środków zainwestowanych w województwie wielkopolskim przez firmy zagraniczne w ostatnich 
dwudziestu latach szacuje się na około 8 mld dolarów. Kapitał zagraniczny pochodzi przede wszystkim  
z Niemiec, a także z Wielkiej Brytanii, USA, Szwecji oraz Irlandii. Potwierdzają to również badania  
i raporty pokazujące wysoki udział eksportu firm zagranicznych (około 70% ogółu eksportu  
z Wielkopolski). Inwestorami zagranicznymi w tym okresie były przede wszystkim firmy produkcyjne – 
celem inwestycji była tania produkcja. Inwestycje produkcyjne pociągnęły za sobą wzrost liczby 
kooperantów lokalnych – firm przede wszystkim z sektora MŚP – zarówno zagranicznych, jak i polskich. 
Inwestorami były również w znacznej mierze firmy handlowe, dla których Wielkopolska stanowiła rodzaj 
„bramy” do polskiego i czasami również europejskiego rynku. Potwierdza to chociażby lokalizacja 
Specjalnych Stref Ekonomicznych (dla przykładu, na terenie podregionu kaliskiego zlokalizowane są 
podstrefy aż trzech (Kamiennogórskiej SSE, Łódzkiej SSE i Wałbrzyskiej SSE „Invest Park”), na terenie 
podregionu leszczyńskiego – podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
 
Lokowanie inwestycji zagranicznych związane było w głównej mierze z inwestycjami typu brownfield, co 
jest związane z historyczną lokalizacją infrastruktury i działalnością zakładów, których pracownicy 
stanowili naturalny zasób dla inwestorów. Przykładem tego może być podregion kaliski, w którym 
główne gałęzie gospodarki stanowiły przemysł elektromaszynowy, chemiczny, włókienniczo-odzieżowy 
oraz spożywczy.  
 
Kolejnym czynnikiem determinującym wysoki udział przetwórstwa przemysłowego oraz handlu  
w Wielkopolsce jest wysoki odsetek firm z sektora MŚP – przede wszystkim polskich firm prywatnych,  
w tym rodzinnych w województwie (ich liczbę szacuje się na 352 236)16 zajmujących się przede wszystkim 
produkcją oraz handlem. 
 
W Wielkopolsce widać jednocześnie dość wysoki udział sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo) – przede wszystkim w podregionie pilskim i konińskim. Ogólny obraz gospodarki obu 
podregionów pozwala wyciągnąć wniosek, że są to dwa najsłabsze gospodarczo podregiony  
w Wielkopolsce. Wpływa na to niewielkie zaludnienie, wysoki poziom bezrobocia (dla przykładu, stopa 
bezrobocia rejestrowanego w podregionie pilskim w 2011 roku wynosiła 15,2%, a więc była 
zdecydowanie wyższa niż dla całej Wielkopolski). Sekcja A – choć nie dominuje w innych podregionach – 
jest widoczna, co potwierdza fakt, iż produkcja rolna w województwie wielkopolskim jest wyższa  
od przeciętnej dla Polski (statystyki krajowe pokazują wysoki udział Wielkopolski w produkcji globalnej 
rolnictwa w Polsce).  
 
Występowanie sekcji F (budownictwo) w podregionach leszczyńskim i kaliskim można z dużą dozą 
ostrożności interpretować korzystnym położeniem obu podregionów względem trzech dużych 
aglomeracji – łódzkiej, poznańskiej i wrocławskiej – czyli naturalnym rynkiem zbytu usług, a także 
tradycją rozwoju tych branż i odpowiednimi warunkami stworzonymi dla ich rozwoju (dla przykładu 
klaster budowlany w podregionie leszczyńskim powstał jako efekt realizacji przez miasto Leszno projektu 
pod nazwą „Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako 

                                                 
16 Raport z badania „Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim”, Poznań 2008 r. 
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szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności”). Duże znaczenie dla rozwoju potencjału 
budowlano-remontowego i modernizacyjnego w obu podregionach ma różnorodne zaplecze – sieć 
składów, hurtowni i dystrybutorów materiałów budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i pokryć 
dachowych oraz firm zaopatrzeniowo-usługowych. 
 
Uwagę zwraca, że część branż, w których działają klastry, pokrywa się geograficznie z branżami 
dominującymi w poszczególnych subregionach. W szczególności dotyczy to subregionu kaliskiego  
i leszczyńskiego, gdzie funkcjonujące klastry odpowiadają specyfice branż dominujących (przetwórstwo 
przemysłowe). Zestawienie pokrywających lokalizacji branż dominujących i klastrów ukazano na Ryc. 10. . 
 
Niekwestionowanym liderem w Wielkopolsce (największa firma) jest Jeronimo Martins Dystrybucja SA – 
właściciel sieci detalicznej Biedronka oraz sieci drogerii Hebe. Jest to jednocześnie jedyna firma z regionu 
znajdująca się w pierwszej piątce największych firm w kraju. Zauważalna wyraźnie dominująca pozycja tej 
firmy i wysoka pozycja w zestawieniu przygotowanym dla Wielkopolski wielu innych przedsiębiorstw  
z sektora handlu detalicznego i hurtowego potwierdza tradycyjną dla regionu znaczącą pozycję branży 
handlu i dystrybucji w gospodarce regionu. Największe firmy zlokalizowane są w 2 podregionach: 
m. Poznań i poznańskim (65% wszystkich firm). Wynika to z 2 podstawowych przyczyn: (1) te 2 
podregiony stanowią naturalne centrum gospodarcze regionu; (2) część firm działających w kilku 
branżach i/lub lokalizacjach swoje centra operacyjne/siedziby spółek lokuje w Poznaniu. 
 
Wielkopolska od wielu lat znajduje się w gronie 5 najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych 
regionów w Polsce. Efektem tego jest znaczący wolumen napływu bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych do Wielkopolski i rozwój gospodarki regionu napędzany po części przez zagranicznych 
inwestorów. Na liście najważniejszych firm z kapitałem międzynarodowym dominującą rolę odgrywają 
sektory: motoryzacyjny, logistyczny i spożywczy. W ujęciu geograficznym zdecydowana większość 
najważniejszych firm z kapitałem międzynarodowym zlokalizowana jest w podregionie poznańskim  
i podregionie m. Poznań. Na uwagę w tym zakresie zasługują również podregiony leszczyński i pilski.  
 
Od kilku lat coraz większe znaczenie wśród firm z kapitałem międzynarodowym odgrywają firmy  
z sektora BPO/SSC. Wśród tych firm z kapitałem międzynarodowym obecnych w regionie należy 
wymienić m.in. arvato services Polska, Carlsberg Accounting Service Centre, Carl Zeiss, Franklin 
Templeton Investments Poland, czy MAN Accounting Center. Są to w większości centra usług finansowo-
księgowych i procesów IT, zlokalizowane w Poznaniu. Coraz większe znaczenie w profilu gospodarczym 
regionu odgrywają również inwestorzy otwierający w Wielkopolsce swoje centra R&D. Do takich firm 
należą m.in. Grace Performance Chemicals, Microsoft Innovation Center, czy Unilever – Centre of 
Excellence Liquid Foods. 
 
Analiza najbardziej innowacyjnych firm w regionie wskazuje, że najwięcej firm uznawanych powszechnie 
za innowacyjne reprezentuje sektor produkcyjny, a najliczniej reprezentowane w zestawieniu branże to: 
IT/elektronika, branża opakowaniowa, obróbka metalu, AGD i energetyka. Znaczące miejsce zajmuje 
również sektor rolniczy i maszyn rolniczych. Należy jednak zauważyć, że metodyka przygotowania 
dostępnych rankingów i zestawień firm innowacyjnych kładzie szczególny nacisk na innowacje 
produktowe i technologiczne. W efekcie, w zestawieniach brakować może niektórych przedsiębiorstw 
wdrażających innowacje w innych obszarach, jak np. innowacje organizacyjne, w zakresie marketingu czy 
usług. Analiza geograficznego rozkładu najbardziej innowacyjnych firm Wielkopolski po raz kolejny 
wskazuje na podregion m. Poznań i podregion poznański jako centra innowacji w Wielkopolsce. 
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Ryc. 10. Zestawienie dominujących branż z analizą klastrów 
 

 
Źródło: Analiza branż dominujących w gospodarce regionu na zlecenie Zespołu ds. inteligentnych specjalizacji,  
Poznań 2013 r. 
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3.2 Badanie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw 

 
Metodyka badań17 

Na potrzeby identyfikacji inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej 
regionu przeprowadzono badania ankietowe wśród wielkopolskich przedsiębiorców. Przebadano 
przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej jedną osobę, które prowadzą działalność na terenie 
województwa wielkopolskiego. W doborze próby uwzględnione zostały następujące wymiary : 

• sekcje i działy PKD pogrupowane wg branż powiązanych, 
• podregiony, 
• wielkości przedsiębiorstwa. 

Wykorzystany sposób doboru próby wyznaczał wartości brzegowe dla każdego z trzech wymiarów. 
Przyjęto wartości brzegowe, nie zaś dokładne rozkłady krzyżowe (np. uwzględniające jednocześnie 
wielkość przedsiębiorstwa i subregion) ze względu na brak publicznie dostępnych danych opisujących 
populację na tak szczegółowym poziomie. Proponowana próba miała zatem charakter celowy.  
 
Liczebności wszystkich warstw miały charakter nieproporcjonalny, lecz strukturze próby przywrócono 
strukturę populacji w wyniku procedury ważenia wyników. Wielkość próby wyniosła 3,5 tys. 
przedsiębiorców (badanie podzielono na 2 części: w I części przebadano 2000 przedsiębiorców, zaś w II, 
uzupełniającej, przewiduje się przebadać kolejnych 1500).  
 
W badaniu zastosowano metodę wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo, tj. CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview). Narzędzie badawcze stanowił standaryzowany i w znacznej 
części ustrukturyzowany kwestionariusz ankiety, składający się z 44 pytań ankietowych, 
skoncentrowanych na (m.in.): 

1) uwarunkowaniach innowacyjności przedsiębiorstw wynikających z: 

a. ich organizacji, sposobu zarządzania i funkcjonowania 

b. pozycji rynkowej i poziomu internacjonalizacji; 

2) potencjale innowacyjnym i przebiegu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach; 

3) potrzebach przedsiębiorstw w zakresie wsparcia działalności innowacyjnej i podnoszenia 

poziomu konkurencyjności. 
 

Wstępne wyniki badania 

 
Należy wyjaśnić, że badania ankietowe są w trakcie realizacji18, co sprawia, że prezentowane wyniki 
badania nie są ostateczne. Nie można w związku z tym przedstawić podsumowania i wniosków. Z drugiej 
strony istnieje prawdopodobieństwo, że proporcje kategorii odpowiedzi nie ulegną większym zmianom. 
Prezentowane wyniki należy potraktować z pewną ostrożnością, choć (w ogólnym ujęciu) obrazują niski 
potencjał innowacyjny wielkopolskich przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiono wstępne kluczowe wyniki 
badań potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w ujęciu branżowym (Tabela 6) oraz, będące punktem 
wyjścia przy ich identyfikacji, wybrane wyniki przeprowadzonych wywiadów z przedsiębiorcami. 

                                                 
17

 Wykonanie usługi ankietyzacji wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji inteligentnych 
specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu w perspektywie finansowej UE 2014-2020, 
Poznań 2013 r. 
18 Aktualnie otrzymano zwrot 2001 ankiet.  
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Tab. 6. Badanie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw – ujęcie branżowe 

 
 Zatrudnienie Przychody Innowacje Eksport Nakłady na B+R Nakłady na 

innow acje 
Edukacja Górnictwo i 

wydobywanie 
Produkcja 
mebli 

Transport i 
gospodarka 
magazynowa 

Produkcja 
chemiczna 

Edukacja 

Transport i 
gospodarka 
magazynowa 

Działalność 
związana z 

kulturą i 
rozrywką 

Pozostała 
działalność 

Produkcja 
samochodów  
i sprzętu 
transportowego 

Produkcja 
komputerów  
i elektroniki 

Produkcja 
chemiczna 

Działalność 

finansowa  
i ubezpieczenio-
wa 

Transport i 
gospodarka 
magazynowa 

Działalność 

medialna 

Działalność 

związana z kulturą  
i rozrywką 

Działalność 
telekomunika-
cyjna 
i informatyczna 

Działalność 
telekomunika-

cyjna i  

informatyczna 

Działalność w 
zakresie usług 
administrowa-

nia i działalność 
wspierająca 

Działalność 
finansowa i 
ubezpieczenio-

wa 

Produkcja metali 
i wyrobów 
metalowych 

Produkcja 
komputerów  
i elektroniki 

Edukacja Produkcja 
komputerów  
i elektroniki 

Działalność 
związana z 
kulturą i 

rozrywką 

Produkcja 
mebli 

Przetwórstwo 
spożywcze 

Produkcja 
mebli/działalność 
medialna 

Dostawa wody, 
gospodarowanie 
ściekami 

Produkcja 
metali i 
wyrobów 

metalowych 

  
Źródło: Badanie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw na zlecenie Zespołu ds. inteligentnych specjalizacji,  
Poznań 2013 r. 

 

� Niemal 60% przedsiębiorców przyznaje, że ich produkty i usługi są standardowe, a na rynku 
istnieje wielu innych producentów/dostawców podobnej oferty. 

� Ponad 70% przebadanych przedsiębiorców twierdzi, że ich firma skutecznie reaguje na nowe 
trendy rynkowe, ale już znacznie mniej (ok. 40%) deklaruje, że jest liderem pod względem 
doskonalenia/ulepszania produktów i usług. 

� Co szósty przedsiębiorca wytwarza innowacyjne produkty i usługi, które nie mają konkurencji na 
rynku polskim [Ryc. 11]. 

 
 

� 30% wielkopolskich przedsiębiorców wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w 
pracy z klientami/ dostawcami, a znaczna część badanych nie posiada systemu informatycznego 
wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem [Ryc. 12].  

Ryc. 11. Proszę powiedzieć  w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami?  
             „Nasze produkty i usługi mają charakter innowacyjny i nie mają konkurencji na rynku 
            polskim”. 
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� Zdecydowana większość wielkopolskich przedsiębiorców nie rejestruje swoich wzorów 
przemysłowych / użytkowych ani znaków towarowych, nie posiada patentów na wytwarzane 
technologie [Ryc. 13]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 12. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie 
 Czy posiadacie Państwo system informatyczny (inny niż pakiet 

biurowy w stylu MS Office) wspomagający zarządzanie 
przedsiębiorstwem?  

Czy wymieniacie państwo automatycznie, czyli z 
wykorzystaniem systemu informatycznego 
dokumenty z klientami/dostawcami? 
 

 

Ryc. 13. Znaczenie KET, TIK i sektorów kreatywnych w działalności przedsiębiorstw 
 Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z 

poniższymi twierdzeniami?  „Chronimy nasze wzory 
przemysłowe/ użytkowe (mamy je zarejestrowane)”. 

 Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z 
poniższymi twierdzeniami? „ Chronimy nasze znaki towarowe 
(mamy je zarejestrowane)”. 

Czy posiadacie Państwo patenty na wytwarzane technologie? 
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� Wykorzystanie KET, TIK i sektorów kreatywnych w działalności przedsiębiorstw jest na bardzo 
niskim poziomie. Na rynku usług elektronicznych działa ok. 10% przedsiębiorstw. Dla niespełna 
20% z nich kanałem sprzedaży jest Internet. 

 

� Co 10 wielkopolska firma współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi [Ryc. 14].  

 
 
 
 

 
 

� W ciągu ostatnich 3 lat ponad połowa przedsiębiorców wprowadziła innowacje w swojej firmie, 
przy czym rozwiązania te były już znane na rynku. W przypadku produktów lub usług, które 
stanowiły nowości na rynku – 40% firm wprowadziło tego typu innowacje [Ryc. 15].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Czy w ciągu ostatnich 3 lat wprowadzaliście Państwo 
innowacje, czyli nowe lub znacząco zmienione produkty lub 
usługi, zmiany w organizacji firmy, formie lub sposobie 
sprzedaży, które były już znane na rynku? 

 

Ryc. 14. Współpraca B+R 
 

 Czy w ciągu ostatnich 3 lat wprowadzaliście Państwo 
innowacje, czyli nowe lub znacząco zmienione produkty lub 
usługi, zmiany w organizacji firmy, formie lub sposobie 
sprzedaży, które stanowiły nowości rynkowe? 

 

Ryc. 15. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach 
 

Czy firma współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi? 
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3.3 Badanie specjalizacji naukowej 

 
Metodyka badań 

Kolejnym badaniem służącym identyfikacji inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki 
innowacyjnej regionu jest, będące aktualnie w trakcie realizacji, tzw. badanie obszarów specjalizacji 
naukowej („Analiza obszarów specjalizacji naukowej województwa wielkopolskiego pod kątem 
wyłonienia inteligentnych specjalizacji regionu”). Jego celem jest ustalenie dyscyplin i obszarów 
specjalizacji naukowej województwa wielkopolskiego. Przyjmując założenie, że wszystkie dane konieczne 
do realizacji celu badania zostaną uzyskane, ich analiza zostanie wykonana przy użyciu metod 
odnoszących się odpowiednio do zmiennych jakościowych oraz ilościowych. Ponadto, ze względu  
na przestrzenny także charakter specjalizacji naukowej, w badaniach zostaną wykorzystane miary 
autokorelacji przestrzennej np. I-Morana oraz funkcje jądrowe (analiza kernelowa) – w przypadku 
uzyskania danych o odpowiedniej szczegółowości. 
 
Zgodnie z założeniami badania, delimitacja oraz charakterystyka obszarów specjalizacji naukowej  
i gospodarczej województwa wielkopolskiego będzie dotyczyła następujących dziedzin i sfer: 

• edukacji i jej adaptacji na rynku pracy, 

• badań naukowych, ich rangi, produktywności oraz stopnia umiędzynarodowienia, 

• działalności wynalazczej, kreatywności oraz innowacyjności w sektorze gospodarki, 

• klastrów jako centrów inteligentnej specjalizacji. 
Tak szeroki zakres badań, wymagać będzie wykorzystania dwojakiego rodzaju danych: pierwotnych oraz 
wtórnych. Ze względu na wysoki stopień oryginalności badań – dostępność danych wtórnych, czyli 
opracowanych przez instytucje takie, jak: GUS, WUS, wydawnictwa branżowe itp. – jest znikoma. Dlatego 
badania będą prowadzone przede wszystkim w oparciu o dane pierwotne – czyli zebrane i opracowane 
przez zespół badawczy. Będą one pozyskiwane drogą: 

• bezpośredniego ankietowania, 

• wywiadów pogłębionych (kluczowe wydziały uczelni wyższych, instytuty i centra 
zlokalizowane na terenie Wielkopolski), 

• analizy dokumentów, 

• analizy sieci Web of Science, Scopus. 
 
Zgromadzone dane będą stanowiły podstawę właściwej analizy merytorycznej, prac obliczeniowych oraz 
konceptualnych. Prawidłowość postępowania badawczego będzie zapewniona poprzez wykorzystanie 
następujących metod naukowych: 

• współczynnika lokalizacji i współczynnika Giniego dla ustalenia stopnia specjalizacji naukowej 
i gospodarczej badanych obszarów, 

• analizy szeregów czasowych dla ustalenia trendów w zakresie specjalizacji naukowej  
i gospodarczej województwa wielkopolskiego (o ile będą dostępne potrzebne dane), 

• metody statystyki i ekonometrii przestrzennej dla ustalenia przestrzennej koncentracji 
różnych rodzajów działalności naukowej oraz gospodarczej (np. współczynnik Krugmana), 

• metody korelacji przestrzennej dla określenia współzależności pomiędzy specjalizacją 
naukową oraz społeczno-gospodarczą, 

• metody analizy przestrzennej dla identyfikacji ognisk (hot spotów) specjalizacji oraz 
innowacji na obszarze województwa wielkopolskiego, 
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• metody statystyki jakościowej dla wykorzystania informacji zawartych w kwestionariuszach 
ankiet i wywiadów, 

• metody grafiki i kartografii komputerowej dla analizy oraz wizualizacji wyprowadzonych 
wyników. 

 
Ryc. 16. Materiały niezbędne do przeprowadzenia badania 

 
Źródło: Analiza obszarów specjalizacji naukowej województwa wielkopolskiego pod kątem wyłonienia 
inteligentnych specjalizacji regionu na zlecenie Zespołu ds. inteligentnych specjalizacji, Poznań 2013 r. 

 
 

Wyniki badania/podsumowanie 

 
Zgodnie z powyższymi wskazaniami niniejsze badanie znajduje się aktualnie w trakcie realizacji przez 
wybranego do tego celu wykonawcę. Wszelkie wnioski końcowe i rekomendacje będą możliwe  
do sformułowania po podsumowaniu badań mających na celu wyodrębnienie specjalizacji naukowych na 
podstawie: aktywności patentowej publikacyjnej, międzynarodowej współpracy badawczej, współpracy  
z gospodarką. 
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Podsumowanie 

 
Przed Wielkopolską w związku z nową perspektywą finansową stoją kolejne wyzwania. Jednym  

z nich jest rozwój regionu w oparciu o inteligentne specjalizacje. Region ma obowiązek wypełnić warunek 
ex-ante w zakresie badań naukowych i innowacji, jakim jest istnienie krajowych lub regionalnych 
strategicznych ram polityki w dziedzinie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, co ma  
na celu m.in. zwiększenie wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych. W związku z tym 
podjęto działania zmierzające do stworzenie spójnego systemu dokumentów strategicznych na poziomie 
krajowym i regionalnym, które będą stanowiły uzasadnienie dla wyboru instrumentów wsparcia  
i poprzez wypełnienie wskazanego w projekcie rozporządzenia ogólnego warunku ex-ante umożliwią 
realizację w zakresie badań naukowych i innowacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

W związku z powyższym w województwie wielkopolskim, podobnie jak w innych regionach, 
podjęto działania mające na celu przygotowywanie Strategii w formule RIS3. Należy jednak zaznaczyć, że  
w Wielkopolsce działania te nie są postrzegane, zarówno przez władze regionu, jak i przez partnerów 
gospodarczych, jako działanie mające na celu tylko i wyłącznie spełnienie warunku ex ante.  
We wdrażanej idei inteligentnych specjalizacji widziany jest skuteczny i efektywny instrument 
stymulowania rozwoju województwa w oparciu o innowacje. Interesariusze zaangażowani w proces 
identyfikacji obszarów inteligentnych specjalizacji mają nadzieję, że dzięki tym działaniom region stanie 
się bardziej dynamiczny i innowacyjny, co w krótkim czasie wprost przełoży się na dynamiczny rozwój  
społeczno-gospodarczy całej Wielkopolski. 

Aktualny harmonogram działań związanych z wyznaczaniem inteligentnych specjalizacji  
na obszarze Wielkopolski przewiduje zakończenie zasadniczych prac badawczych do końca 2013 roku  
(w tym m.in. uzupełnienia badania ankietowego wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji 
inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu w perspektywie 
finansowej UE 2014-2020, analizy obszarów specjalizacji naukowej województwa wielkopolskiego pod 
kątem wyłonienia inteligentnych specjalizacji regionu, analizy pojawiających się nowych obiecujących 
sektorów), a następnie koncentrację na pracach eksperckich finalizujących przygotowywanie RIS3 (m.in. 
określenie planu działań dla specjalizacji i określenie kamieni milowych, a także opracowanie  
i uzgodnienie systemu wdrażania i monitoringu). Zakończenie prac planowane jest w połowie 2014 roku. 

Uruchomienie procesu identyfikacji obszarów inteligentnych specjalizacji w regionie jest 
zobowiązaniem długoterminowym. Proces przygotowania aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Wielkopolskiego jest otwarty i zapewnia zaangażowanie różnych regionalnych 
interesariuszy, co jest jednym z kluczowych elementów wyznaczania obszarów inteligentnych 
specjalizacji. Należy również pamiętać, iż jest jednocześnie procesem ciągłym, co oznacza, że dzięki 
stworzeniu odpowiedniego systemu narzędzi, pojawi się możliwość bieżącej aktualizacji specjalizacji  
w zależności od zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych rozwoju Wielkopolski. 
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Załącznik. Wyniki analizy współczynnika lokalizacji i jego 
dynamiki oraz analizy shift-share 
 

Tab. 1. Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski – 
podmioty gospodarcze 

SEKCJA WOJ. WIELKOPOLSKIE POLSKA LQ 2003 LQ 2012 ∆LQ 

2003 2012 2003 2012 

A 
13767 13831 101364 90758 1,44 1,55 0,08 

B 
192 373 1944 4097 1,05 0,93 -0,11 

C 
39225 37785 379731 360712 1,09 1,07 -0,02 

D i E 
172 1855 2111 17252 0,86 1,10 0,27 

F 
36743 49806 359569 470859 1,08 1,08 0,00 

G 
109038 104508 1198978 1065412 0,96 1,00 0,04 

I 
8241 9103 111200 123856 0,78 0,75 -0,05 

H i J 
22469 32690 269035 360725 0,88 0,92 0,04 

K 
10478 11718 127519 128527 0,87 0,93 0,07 

L, M i N 
46874 57317 490884 619316 1,01 0,94 -0,07 

O 
1643 1860 14138 16386 1,23 1,16 -0,06 

P 
3791 8799 42242 91020 0,95 0,98 0,04 

Q 
13966 19318 138488 195987 1,07 1,00 -0,06 

R, S i T 
19530 29183 215068 306710 0,96 0,97 0,01 

U 
0 8 7 211 0,00 0,39 0,00 

OGÓŁEM 
326129 378154 3452278 3851828    

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 2. Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski  - 
zatrudnienie 

SEKCJA WOJ. WIELKOPOLSKIE POLSKA LQ 2005 LQ 2011 ∆LQ 

2005 2011 2005 2011 

A 
24420 24702 153012 143961 2,13 2,11 -0,01 

B 
8627 0 187967 0 0,61 0,00 0,00 

C 
276364 292190 2162899 2251221 1,70 1,60 -0,06 

D 
12968 0 152777 0 1,13 0,00 0,00 

E 
9109 0 115528 0 1,05 0,00 0,00 

F 
49689 68774 518082 705235 1,28 1,20 -0,06 

G 
151323 201812 1379829 1580341 1,46 1,57 0,08 

H 
35451 44533 507465 589320 0,93 0,93 0,00 

I 
10980 11882 147472 173722 0,99 0,84 -0,15 

J 
11498 11366 155501 198172 0,99 0,71 -0,28 

K 
17131 15659 244010 280529 0,94 0,69 -0,26 

L 
10333 11084 133572 146714 1,03 0,93 -0,10 

M 
20964 26838 270499 339346 1,03 0,97 -0,06 

N 
19211 24496 262885 359245 0,97 0,84 -0,14 

O 
43278 48078 551763 630290 1,04 0,94 -0,10 

P 
91940 96812 1018270 1039751 1,20 1,15 -0,05 

Q 
45933 51474 621729 667957 0,98 0,95 -0,04 

R 
8626 9104 113627 131658 1,01 0,85 -0,16 

S 
8269 8439 89825 101444 1,23 1,02 -0,16 

OGÓŁEM 
856114 978477 11405883 12053098 

   

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 3. Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski  - wartość 
dodana brutto  

SEKCJA WOJ. WIELKOPOLSKIE POLSKA LQ 2001 LQ 2010 ∆LQ 

2001 2010 2001 2010 

A 
5669 6390 35291 46050 1,72 1,49 -0,13 

B 
664 870 14922 24355 0,48 0,38 -0,20 

C 
13357 26388 118773 231307 1,20 1,23 0,02 

D 
868 3129 15180 39037 0,61 0,86 0,41 

E 
593 1166 7217 13928 0,88 0,90 0,02 

F 
4494 9956 49358 99717 0,98 1,07 0,10 

G 
13968 24588 141716 243196 1,06 1,09 0,03 

H 
3032 6235 34737 67319 0,94 0,99 0,06 

I 
661 1278 8257 14916 0,86 0,92 0,07 

J 
1467 2953 22228 43126 0,71 0,74 0,04 

K 
2808 3300 31804 55573 0,95 0,64 -0,33 

L 
3404 5337 46515 70227 0,78 0,82 0,04 

M 
3145 5051 35424 64600 0,95 0,84 -0,12 

N 
835 1876 10561 21069 0,85 0,96 0,13 

O 
3214 5377 40518 66912 0,85 0,86 0,02 

P 
2922 5566 33338 60918 0,94 0,98 0,05 

Q 
2097 3884 26145 47641 0,86 0,88 0,02 

R 
365 716 4896 8885 0,80 0,87 0,08 

S 
941 1518 13988 22390 0,72 0,73 0,01 

T 
384 580 4387 6486 0,94 0,96 0,02 

OGÓŁEM 
64888 116158 695255 1247652 

   

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 4. Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski  - nakłady 
inwestycyjne w przedsiębiorstwach  

Grupa sekcji WOJ. 
WIELKOPOLSKIE 

POLSKA LQ 
2008 

LQ 2011 ∆LQ 

2008 2011 2008 2011 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 
(Sekcja A) 

232,8 250,4 1315,9 1794,3 1,90 1,59 -0,16 

Przemysł i budownictwo (Sekcje B,C,D,E, F) 
7030,0 7255,1 74109,9 73058,8 1,02 1,13 0,11 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, 
zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 
komunikacja (Sekcje G,H,I,J) 

3751,3 2610,6 37271,2 36824,2 1,08 0,81 -0,25 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
obsługa rynku nieruchomości (Sekcje K,L) 

563,4 441,4 9370,8 7085,3 0,65 0,71 0,10 

Pozostałe usługi (Sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) 
885,5 904,7 12023,4 11926,4 0,79 0,86 0,09 

OGÓŁEM 
12463,0 11462,2 134091,2 130689,0    

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  

 

Tab. 5. Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski  - nakłady 
na środki trwałe w przedsiębiorstwach   

Grupa sekcji WOJ. 
WIELKOPOLSKIE 

POLSKA LQ 
2008 

LQ 
2011 

∆LQ 

2008 2011 2008 2011 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 
(Sekcja A) 

3205,4 4937,3 15534,6 23065,0 2,33 2,45 0,05 

Przemysł i budownictwo (Sekcje B,C,D,E, F) 
62832,1 76045,9 697320,3 824609,7 1,02 1,05 0,04 

Handel, naprawa pojazdów samochodowych, 
transport i gospodarka magazynowa, 
zakwaterowanie i gastronomia, informacja i 
komunikacja (Sekcje G,H,I,J) 

27144,4 29735,5 295856,6 364674,5 1,04 0,93 -0,10 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, 
obsługa rynku nieruchomości (Sekcje K,L) 

9114,5 9324,7 140520,9 147609,4 0,73 0,72 -0,01 

Pozostałe usługi (Sekcje M,N,O,P,Q,R,S,T) 
6820,1 8397,0 83099,5 107747,7 0,93 0,89 -0,04 

OGÓŁEM 
109116,5 128440,4 1232331,9 1467706,3    

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 6. Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski  - 
produkcja sprzedana przemysłu 

Kierunek działalności WOJ. WIELKOPOLSKIE POLSKA LQ 

2005 

LQ 
2011 

∆LQ 

2005 2011 2005 2011 

Sekcja C: Produkcja artykułów 
spożywczych 

15611,7 22148,4 106688,7 160558,6 1,30 1,40 0,08 

Sekcja C: Produkcja wyrobów 
tekstylnych 

984,1 1973,6 7680,1 9250,5 1,13 2,17 0,91 

Sekcja C: Produkcja odzieży 1070,3 585,5 9248,6 8334,4 1,02 0,71 -0,30 

Sekcja C: Produkcja skór i wyrobów 
skórzanych 

87,6 173,5 2978,9 3697,7 0,26 0,48 0,83 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z drewna, 
korka, słomy i wikliny 

2166,5 3509,1 20122,9 28140,5 0,95 1,27 0,33 

Sekcja C: Produkcja papieru i wyrobów 
z papieru 

1868,7 3987,8 16743,1 28062,1 0,99 1,45 0,46 

Sekcja C: Poligrafia i reprodukcja 
zapisanych nośników informacji 

777,6 1652,4 8026,9 11332,9 0,86 1,48 0,73 

Sekcja C: Produkcja chemikaliów i 
wyrobów chemicznych 

1274,7 2515,6 30570,5 53815 0,37 0,48 0,29 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z gumy i 
tworzyw sztucznych 

4101,1 7263,9 33889,9 61946,4 1,07 1,19 0,11 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z 
pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych 

1896,3 3825,2 26996,9 46520 0,62 0,84 0,34 

Sekcja C: Produkcja metali 1442,3 835,7 28294,3 46412,2 0,45 0,18 -0,59 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z metali 3710,3 6170,1 38254,3 75215 0,86 0,83 -0,03 

Sekcja C: Produkcja komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych 

337,9 266,2 17741,6 34750,5 0,17 0,08 -0,54 

Sekcja C: Produkcja urządzeń 
elektrycznych 

4158,2 186,8 19485,3 41827,2 1,89 0,05 -0,98 

Sekcja C: Produkcja maszyn i urządzeń 3399,8 3832,6 28376,5 35765,7 1,06 1,09 0,03 

Sekcja C: Produkcja pojazdów 
samochodowych, przyczep i naczep 

13041,6 17289,3 63658,1 107597,2 1,81 1,63 -0,10 

Sekcja C: Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego 

428 827,7 10090,5 15485,8 0,38 0,54 0,45 

Sekcja C: Produkcja mebli 3802,2 7268,6 21664,7 30181,8 1,55 2,45 0,58 
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Sekcja C: Pozostała produkcja wyrobów 613,4 1361,1 5664,2 9075,3 0,96 1,53 0,59 

Sekcja C: Naprawa, konserwacja i 
instalowanie maszyn i urządzeń 

772,2 1074,6 16594,1 24871,9 0,41 0,44 0,07 

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

4499,9 5659,8 66401 97864,2 0,60 0,59 -0,02 

Sekcja E: Dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacja 

997,9 1835 14501 27937 0,61 0,67 0,10 

OGÓŁEM 67042,3 94242,5 593672,1 958641,9    

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  

 

 

 

Tab. 7. Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski - 
zatrudnieni w B+R wg sektorów instytucjonalnych  

SEKTOR WOJ. 
WIELKOPOLSKIE 

POLSKA LQ 2005 LQ 2011 ∆LQ 

2005 2011 2005 2011 

SEKTOR 
PRZEDSIĘBIORSTW 

1184 1354 178765 26700 0,16 0,60 2,72 

SEKTOR RZĄDOWY 
1177 0 21966 26953 1,30 0,00 -1,00 

SEKTOR SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO 

9347 10038 83433 80719 2,72 1,47 -0,46 

OGÓŁEM 
11708 11392 284164 134372    

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 8. Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski  - 
pracujący w sektorach wiedzochłonnych i  wysokiej techniki 

SEKTOR WOJ. 
WIELKOPOLSKIE 

POLSKA LQ 
2004 

LQ 2011 ∆LQ 

2004 2011 2004 2011 

High-technology sectors (high-technology 
manufacturing and knowledge-intensive 
high-technology services) 

26 606 26 000 360 755 438 000 0,73 0,65 -0,11 

Knowledge-intensive high-technology 
services 

20 722 20 000 291 719 307 000 0,71 0,72 0,01 

Knowledge-intensive market services 
(except financial intermediation and high-
technology services) 

67 045 51 000 700 672 688 000 0,95 0,81 -0,14 

Other knowledge-intensive services 
191 989 259 000 2 051 

827 
3 471 000 0,93 0,82 -0,12 

Education 
105 765 97 000 1 068 

031 
1 225 000 0,98 0,87 -0,12 

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  

 

Tab. 9. Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski   - 
nakłady w sektorze przedsiębiorstw na działalność B+R 

Kierunek działalności WOJ. 
WIELKOPOLSKIE 

POLSKA LQ 
2008 

LQ 
2011 

∆LQ 

2008 2011 2008 2011 

Sekcja A: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, 
łowiectwo + działalność usługowa 

15792,5 bd 19063,6 37212,9 21,44 - - 

Sekcja A: Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 0,0 0,0 0,0 bd 0,00 - - 

Sekcja A: Rybactwo 0,0 0,0 0,0 bd 0,00 - - 

Sekcja B: Górnictwo i wydobywanie 0,0 0,0 13173,9 44328,7 0,00 0,00 0,00 

Sekcja C: Produkcja artykułów spożywczych 0,0 3928,7 0,0 80543,1 0,00 1,51 0,00 

Sekcja C: Produkcja napojów 0,0 0,0 0,0 bd 0,00 - - 

Sekcja C: Produkcja wyrobów tytoniowych 0,0 bd bd bd - - - 

Sekcja C: Produkcja wyrobów tekstylnych 4109,4 bd 105095,4 13541,5 1,01 - - 

Sekcja C: Produkcja odzieży 0,0 bd bd bd - - - 

Sekcja C: Produkcja skór i wyrobów ze skór bd 0,0 22215,3 bd - - - 
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wyprawionych 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, 
z wyłączeniem mebli, produkcja wyrobów ze słomy i 
materiałów używanych do wyplatania 

bd bd bd 11594,7 - - - 

Sekcja C: Produkcja papieru i wyrobów z papieru 0,0 bd bd 16107,9 - - - 

Sekcja C: Poligrafia i reprodukcja zapisanych 
nośników danych 

bd 0,0 6619,9 3223,0 - 0,00 - 

Sekcja C: Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i 
produktów rafinacji ropy naftowej 

0,0 0,0 bd 4222,6 - 0,00 - 

Sekcja C: Produkcja chemikaliów i wyrobów 
chemicznych 

0,0 bd 9271,7 126812,5 0,00 - - 

Sekcja C: Produkcja podstawowych substancji 
farmaceutycznych oraz leków i pozostałych 
produktów farmaceutycznych 

0,0 bd 5517,2 194330,1 0,00 - - 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych 

4267,4 45954,0 218677,0 103661,0 0,51 13,71 26,15 

Sekcja C: Produkcja wyrobów z pozostałych 
mineralnych surowców niemetalicznych 

bd bd 216903,3 21063,6 - - - 

Sekcja C: Produkcja metali 2299,9 0,0 43452,9 25937,7 1,37 0,00 -1,00 

Sekcja C: Produkcja metalowych wyrobów gotowych, 
bez maszyn i urządzeń 

1056,9 14561,3 16769,8 183274,8 1,63 2,46 0,51 

Sekcja C: Produkcja komputerów, wyrobów 
elektroniczych i optycznych 

0,0 bd 24404,2 364246,9 0,00 - - 

Sekcja C: Produkcja urządzeń elektrycznych 0,0 2951,6 bd 121305,7 - 0,75 - 

Sekcja C: Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

bd 11962,6 44928,5 189198,9 - 1,96 - 

Sekcja C: Produkcja pojazdów samochodowych, 
przyczep i naczep, z wył. Motocykli 

11804,9 bd 159440,8 97330,2 1,92 - - 

Sekcja C: Produkcja pozostałego sprzętu 
transportowego 

0,0 bd 9599,2 142933,0 0,00 - - 

Sekcja C: Produkcja mebli bd bd 186358,1 bd - - - 

Sekcja C: Pozostała produkcja wyrobów 0,0 3796,7 bd 111039,6 - 1,06 - 

Sekcja C: Naprawa, konserwacja i instalowanie 
maszyn i urządzeń 

bd bd 51811,9 bd - - - 

Sekcja D: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektr, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 

bd 186,6 88182,2 20084,8 - 0,29 0,00 
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Sekcja E: Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 13495,0 0,0 181693,3 3534,3 1,92 0,00 -1,00 

Sekcja E: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 0,0 bd bd 1069,1 - - - 

Sekcja E: Działalność zw. ze zbieraniem, 
przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, 
odzysk surowców 

bd bd 56058,2 24241,2 - - - 

Sekcja E: Działalność zw. z rekultywacją i pozostała 
działalność usługowa zw. Z gospodarką odpadami 

bd bd 33710,8 2663,5 - - - 

Sekcja F: Budownictwo 14070,0 835,4 26820,7 42350,4 13,58 0,61 -0,96 

Sekcja G: Handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych w tym motocykli 

0,0 bd bd bd - - - 

Sekcja H: Transport i gospodarka magazynowa 0,0 bd bd 6322,0 - - - 

Sekcja I: Działalność zw. z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

0,0 0,0 16211,0 2332,0 0,00 0,00 0,00 

Sekcja J: Informacja i komunikacja 0,0 4512,4 bd 670057,0 - 0,21 - 

Sekcja K: Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0,0 0,0 25449,2 15495,3 0,00 0,00 0,00 

Sekcja L: Działalność zw. z obsługą rynku 
nieruchomości 

0,0 0,0 0,0 497,5 0,00 0,00 0,00 

Sekcja M: Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

0,0 6237,0 38920,2 197350,6 0,00 0,98 0,00 

Sekcja N: Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

0,0 0,0 0,0 bd 0,00 - - 

Sekcja O: Administracja publiczna i obro9na 
narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

0,0 0,0 bd 3120,4 - 0,00 - 

Sekcja P: Edukacja bd 1565,4 37117,6 8549,1 - 5,66 - 

Sekcja Q: Opieka zdrowotna i pomoc społeczna bd 2190,3 162640,4 66298,2 - 1,02 - 

Sekcja R: Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją 

bd 0,0 18472,5 bd - - - 

Sekcja S: Pozostała działalność usługowa bd bd 11146,0 16707,2 - - - 

Sekcja U: Organizacje i zespoły eksterytorialne 0,0 bd 0,0 bd 0,00 - - 

Prace b+r trudne do sklasyfikowania 0,0 11804,5 81169,6 445329,5 0,00 0,82 0,00 

Ogółem 66896,0 110486,5 1731362,4 3417910,5    

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 10. Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski  - 
nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych 

TYP WOJ. WIELKOPOLSKIE POLSKA LQ 
2006 

LQ 
2011 

∆LQ 

2006 2011 2006 2011 

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) 138001 397333 1367059 2761058 0,99 1,38 0,40 

Zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych 46134 0 343172 266456 1,32 0,00 -1,00 

Zakup oprogramowania 34047 57485 281893 452563 1,18 1,22 0,03 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe ogółem 1171395 1614261 11865780 16204621 0,97 0,96 -0,01 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- budynki i 
lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty 

227083 309720 3473075 3877947 0,64 0,77 0,20 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- maszyny i 
urządzenia techniczne ogółem 

944311 1304541 8392705 12326675 1,10 1,02 -0,08 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- maszyny i 
urządzenia techniczne z importu 

469732 514555 3919472 4742284 1,17 1,04 -0,11 

Szkolenia personelu związane bezpośrednio z 
wprowadzaniem innowacji produktowych lub 
procesowych 

3262 0 42891 68699 0,74 0,00 -1,00 

Marketing związany wprowadzeniem nowych lub 
istotnie ulepszonych produktów 

0 78655 0 449503 0,00 1,68 0,00 

OGÓŁEM 3033965 4276550 29686047 41149806    

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 11. Wskaźnik lokalizacji i dynamika jego zmian na poziomie woj. wielkopolskiego i Polski  - 
nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług 

TYP WOJ. 
WIELKOPOLSKIE 

POLSKA LQ 
2006 

LQ 
2011 

∆LQ 

2006 2011 2006 2011 

Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) 3636 7234 939820 1498477 0,19 0,55 1,92 

Zakup wiedzy ze źródeł zewnętrznych 943 1104 324434 0 0,14 0,00 -1,00 

Zakup oprogramowania 27089 24225 874988 1534224 1,50 1,79 0,19 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe ogółem 102455 50941 5064572 6015881 0,98 0,96 -0,02 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- budynki i 
lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grunty 

20421 19842 1054807 1982354 0,94 1,13 1,29 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- maszyny i 
urządzenia techniczne ogółem 

82034 31099 4009765 4033526 0,99 0,87 0,89 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe- maszyny i 
urządzenia techniczne z importu 

30364 0 409896 280175 3,58 0,00 -1,00 

Szkolenia personelu związane bezpośrednio z 
wprowadzaniem innowacji produktowych lub 
procesowych 

1939 1226 78069 0 1,20 0,00 -1,00 

Marketing związany wprowadzeniem nowych lub 
istotnie ulepszonych produktów 

2638 4236 377954 485882 0,34 0,99 1,92 

OGÓŁEM 271519 139907 13134305 15830519    

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 12. Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego i Polski – podmioty 
gospodarcze 

 

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 13. Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego i Polski - zatrudnienie  

 

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 14. Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego i Polski  - wartość 
dodana brutto  

 

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 15. Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego i Polski  - nakłady 
inwestycyjne w przedsiębiorstwach 

 

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  

 

 

Tab. 16. Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego i Polski  - wartość 
brutto środków trwałych  

 

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 17 Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego i Polski  - produkcja 
sprzedana przemysłu 

 

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 18. Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego i Polski  - zatrudnienie 
w B+R wg sektorów instytucjonalnych  

 

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  

 

 
 

Tab. 19. Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego i Polski  - pracujący w 
sektorach wiedzochłonnych i wysokiej techniki  

 

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Tab. 20. Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego i Polski  - nakłady w 
sektorze przedsi ębiorstw na działalno ść B+R  

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 

gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r. 
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Tab. 21. Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego i Polski  - nakłady na 
działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych 

 

Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
 
 
 

Tab. 22. Wyniki analizy przesunięć udziałów dla województwa wielkopolskiego i Polski  -  nakłady na 
działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach z sektora usług 

 
Źródło: Raport z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji 
gospodarczej Wielkopolski (wersja ostateczna), Poznań 2013 r.  
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Wyjaśnienia do tabel: 
 
LQ – wynik wskaźnika lokalizacji jest interpretowany w sposób następujący: wartość LQ>3 oznacza 

bardzo silną koncentrację; wartość LQ>2 oznacza silną koncentrację; wartość LQ>1 oznacza, że  
w obszarze badanym koncentracja jest wyższa, niż średnio w obszarze referencyjnym; wartość 
LQ<1 oznacza potencjalny niedobór pewnych rodzajów działalności; wartość LQ=1 (ponieważ 
wskaźnik rzadko przyjmuje wartość 1 dopuszcza się standardowe odchylenie ± 0,15) oznacza, że 
rozkład analizowanej zmiennej w obszarze badanym przebiega bardzo podobnie względem 
rozkładu tej zmiennej w obszarze referencyjnym.  

 
∆LQ – wynik dynamiki wskaźnika lokalizacji pozwala zakwalifikować poszczególne sekcje do jednej  

z czterech grup przedstawionych: Grupa I obejmie sekcje z wysokim wskaźnikiem lokalizacji (LQ>1) 
oraz dodatnią dynamikę rozwoju (ΔLQ>0); Grupa II obejmie sekcje z niskim poziomem wskaźnika 
lokalizacji (LQ<1), ale dodatnią dynamiką rozwoju (ΔLQ>0); Grupa III obejmie sekcje z wysokim 
wskaźnikiem lokalizacji LQ (LQ>1) oraz ujemną dynamikę rozwoju (ΔLQ<0); Grupa IV obejmie 
sekcje z niskim wskaźnikiem lokalizacji LQ (LQ<1) oraz ujemną dynamikę rozwoju (ΔLQ<0). 

 

Człon I PO - potencjał badanego obszaru (PO), który mierzy oczekiwany wzrost zmiennej analizowanej 
przy założeniu, że obszar rozwija się na tym samym lub podobnym poziomie względem 
obszaru referencyjnego (zmiany na badanym obszarze wynikające ze zmian w obszarze 
referencyjnym). 

 

Człon II SP - struktura przedsiębiorstw (SP) przedstawia wielkość zmian w obszarze badanym (w każdej 
sekcji) w odniesieniu do ogólnej tendencji rozwojowej tej sekcji w obszarze referencyjnym. 
Innymi słowy, element ten wskazuje wielkość zmian w danej sekcji dla obszaru badanego  
w porównaniu do tendencji rozwojowej w obszarze referencyjnym. 

 

Człon III KO - konkurencyjność obszaru  (KO) wskazuje różnice pomiędzy wskaźnikiem wzrostu na 
badanym obszarze w stosunku do obszaru referencyjnego.  

 

g r - wskaźnik zmiennej w całym przemyśle w obszarze referencyjnym. 

 

g ir - wskaźnik zmiennej w przedziale czasowym w sekcji i w obszarze referencyjnym r. 

 

g ib - wskaźnik zmiennej w przedziale czasowym w sekcji i w badanym obszarze b. 


