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Komisja Europejska, jak co roku tak i w 2017, publikuje Rregionalną Tablicę Wyników Innowacji, dzięki 

której istnieje możliwość porównania poziomu innowacji w skali regionalnej. Polska w skali 

ogólnoeuropejskiej znajduje się w gronie państw o umiarkowanym stopniu innowacji. W skali regionalnej 

również i Małopolska należy do umiarkowanych innowatorów. Wynik poszczególnych regionów jest 

sumą wszystkich punktów jakie uzyskały w poszczególnych kategoriach innowacyjności.  

 

O Regionalnej Tablicy Wyników Innowacji 

Ósma edycja Regionalnej Tablicy Wyników Innowacji (Regional Innovation Scoreboard - RIS) zawiera 

dane z 220 regionów z 22 państw Unii Europejskiej, a także Norwegii, Serbii oraz Szwajcarii. Mniejsze 

kraje unijne jak Cypr, Estonia, Łotwa, Litwa, Luksemburg i Malta są traktowane w opracowaniu Komisji 

Europejskiej jako jedno państwo – jeden region. W porównaniu do Europejskiej Tablicy Wyników 

Innowacji (European Innovation Scoreboard – EIS) regionalna jest mniej szczegółowa i w większym 

stopniu skupia się na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Regiony klasyfikowane są w obrębie 

4 grup – liderzy innowacji (wynik powyżej 120% średniej), silni innowatorzy (90-120% unijnej średniej), 

umiarkowani innowatorzy (50-90%) oraz skromni innowatorzy (poniżej 50%). Każda z grup zawiera też 

podgrupy klasyfikowane jako wyższe (+), średnie, niższe (-). 

W roku 2017 Regionalna Tablica Wyników Innowacji stosuje 18 wskaźników badawczych: procent 

populacji z wyższym wykształceniem, uczestnictwo w kształceniu ustawicznym, międzynarodowe 

publikacje, cytowalność publikacji naukowych, wydatki na badania i rozwój w poszczególnych sektorach, 

wydatki na innowacje i stopień ich wprowadzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, partnerstwo 

publiczno-prywatne, wnioski patentowe, wzornicze i o znaki towarowe, zatrudnienie i eksport w sektorze 

wysokich/średnich technologii oraz sprzedaż innowacji. Finalny wskaźnik innowacji regionalnej jest 

mierzony na podstawie RII – Regional Innovation Index – indeksu innowacji regionalnej, który jest sumą 

wszystkich wskaźników.  Poszczególne wskaźniki innowacji z roku 2017 odnoszą się porównawczo do lat 

poprzednich, w których Regionalne Tablice Wyników Innowacji były publikowane tj. RIS 2016, RIS 2014, 

RIS 2012, RIS 2009, RIS 2006. 

 

Kluczowe wnioski z raportu - Regionalna Tablica Wyników 
Innowacji 2017 

❶ Większość regionalnych liderów innowacji jest tożsama z krajowymi liderami wyróżnianymi 

w Europejskiej Tablicy Wyników Innowacji. Analogicznie niemal wszystkie umiarkowane 

i skromne regiony innowacji są zlokalizowane w krajach definiowanych w EIS jako 

umiarkowane i skromne w zakresie innowacji. Niemniej od tej reguły występuje kilka 

wyjątków takich jak: Praga (Czechy), kraj Bratysławski (Słowacja) czy Kraj Basków 

(Hiszpania), które są liderami innowacji, pomimo iż leżą w krajach należących do grupy 

umiarkowanych innowatorów.   
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Wykres 1.  

Regionalna Tablica Wyników Innowacji  

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

❷ Najbardziej innowacyjnym regionem w Unii Europejskiej jest Sztokholm, następnie 

Havedstaden (region stołeczny Danii) oraz region południowo-wschodni w Wielkiej Brytanii. 

Z kolei ogółem w Europie najbardziej innowacyjny region to szwajcarski Zurych, a Szwajcaria 

jest jedynym krajem, gdzie wszystkie regiony należą do najwyższej kategorii – liderzy 

innowacji (+).  
 

❸ W 60% regionów innowacyjność wzrosła. Analizując dane z 2011 i 2017 roku, poziom 

innowacji wzrósł w 128 regionach, a w 88 pogorszył się. Poziom innowacji wzrósł 

we wszystkich regionach Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, 

Wielkiej Brytanii oraz w ponad połowie regionów w Grecji, Włoszech, Szwecji i Polsce. 

Pogorszyło się we wszystkich regionach Rumunii oraz w ponad 50% regionów w Czechach, 

Danii, Finlandii, Niemczech, Portugalii, Hiszpanii i na Węgrzech. W Polsce znaczny wzrost 

wystąpił w 3 regionach (pomiędzy 5% - 10%) – Zachodniopomorskie, Lubelskie i Pomorskie, 

w 5 regionach wzrost umiarkowany (2,5% - 5%) – Małopolskie, Łódzkie, Podkarpackie, 
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Lubuskie i Dolnośląskie oraz Wielkopolskie, w 3 regionach nieznaczny (0% do 2,5%) - Śląskie, 

Świętokrzyskie, Pomorskie. Także w przypadku spadków – w 2 regionach spadek był 

nieznaczny (0% do -2,5%) – Mazowieckie i Opolskie, w jednym regionie – Warmińsko-

Mazurskim spadek umiarkowany (-3.3%). 

 

❹ Grupa liderów innowacji zawiera 53 regiony, silnych innowatorów jest 60, umiarkowanych 85, 

a 22 regiony zostały zaklasyfikowane do grupy skromnych innowatorów.  

 

❺ Wszyscy regionalni liderzy znajdują się ogółem w 11 krajach. Większość liderów innowacji 

oraz silnych innowatorów znajduje się w krajach tak zwanej starej Unii. Umiarkowani i skromni 

innowatorzy znajdują się głównie w krajach tzw. Nowej Unii (obszar Środkowo-Wschodniej 

Europy) oraz w krajach Europy Południowej.   

 

❻ Hiszpania jest jedynym krajem, który posiada regiony zaklasyfikowane do trzech grup 

innowacji, 15 krajów do 2, a 8 w obrębie jednej. W obrębie podgrup innowacji w skali krajowej 

jest większe zróżnicowanie – w Niemczech czy Szwecji poszczególne regiony zaliczają się do 6 

podgrup. W Polsce takich podgrup jest 5.  

 

❼ Jak wynika z analizy danych, regiony centralne, obejmujące stolice państw prezentują 

tendencję do lepszych wyników na tle innych regionów swojego kraju.  

 

❽ Polska jako kraj należy do umiarkowanych innowatorów. Z 16 województw 7 zostało 

zaklasyfikowanych jako umiarkowani innowatorzy, a 9 jako skromni innowatorzy. 

Mazowieckie jest najbardziej innowacyjnym regionem w Polsce, Małopolska jest druga.  

Tabela 1.  

Jednostki terytorialne Polski w Regionalnej Tablicy Wyników Innowacji  

Region Indeks Regionalnej 
Innowacji 2017 

Miejsce  
w rankingu 

Grupa 
innowatorów 

Zmiana indeksu  
w latach 2011-

2017 

Mazowieckie 63.6 159    Umiarkowany -0.1 

Małopolskie 57.2 178 Umiarkowany - 4.6 

Dolnośląskie 56.9 179 Umiarkowany - 3.7 

Pomorskie 55.0 181 Umiarkowany - 0.4 

Podkarpackie 51.8 192 Umiarkowany - 2.9 

Lidzkie 50.4 197 Umiarkowany - 4.7 

Śląskie 50.3 198 Umiarkowany - 2.1 

Wielkopolskie 49.3 199 Skromny + 2.5 

Lubelskie 47.4 201 Skromny + 7.6 

Zachodniopomorskie 47.0 204 Skromny + 5.6 

Kujawsko-Pomorskie 46.3 206 Skromny  0.0 

Podlaskie 45.5 207 Skromny  5.1 

Opolskie 43.7 208 Skromny  -0.6 

Lubuskie 41.1 210 Skromny  3.1 
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Warmińsko-
Mazurskie 

38.9 212 Skromny  -3.3 

Świętokrzyskie  36.8 213  Skromny - 0.6 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

❾ W poszczególnych kategoriach na tle Europy wyróżnia się kilka województw: mazowieckie 

w skali edukacji (7 miejsce w Europie), wydatki na innowacje bez wydatków na badania 

i rozwój jako procent obrotu – podkarpackie jest 4 w Europie, a w gronie liderów znajdują się 

także łódzkie oraz kujawsko-pomorskie. Wnioski wzornicze – Podkarpacie i Wielkopolska 

odpowiednio 4 i 5 miejsce w Europie. Eksport w sektorze średnich-wysokich/wysokich 

technologii na tle ogółu eksportu - Dolnośląskie i Zachodniopomorskie, pierwsza 20 

w Europie.  

Małopolska jest po Mazowszu najbardziej innowacyjnym regionem w Polsce. Należy do grupy 

umiarkowanych innowatorów (-). Porównując wyniki innowacji do roku 2011 nastąpił wzrost 

o 4,6 do poziomu 57,2 RII. Małopolska jest silna na tle innych regionów europejskich w takich 

kategoriach jak szkolnictwo wyższe oraz aplikacje wzornicze. Dobrze radzi sobie także 

w sektorze badań i rozwoju w sektorze publicznym. W dwóch pierwszych kategoriach 

innowacyjność Małopolski jest powyżej średniej unijnej, a w trzeciej prezentuje się na średnim 

unijnym poziomie.  
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Wykres 2.  

Procent populacji w wieku 30-34 lata z wykształceniem wyższym  

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Regiony z najlepszym wynikiem w tej kategorii to regiony stołeczne Londynu, Kopenhagi oraz Oslo. 

W skali całej Europy widać wyraźną tendencję do wybijania się na tle państw regionów obejmujących 

stolice. W skali krajowej słabo wypadają Rumunia, Chorwacja, Włochy, Niemcy, Portugalia, Słowacja, 

Węgry i Czechy, gdzie większość regionów uzyskała wynik niski lub średni. Polska w tej kategorii wypada 

dobrze, wybija się Mazowsze, które należy do najwyższej grupy. Małopolska jest w grupie silnych 

regionów.  
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Wykres 3.  

Procent populacji w wieku 24 – 64 lata uczestniczący w kształceniu ustawicznym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Wskaźnik uczenia się przez całe życie jest znacznie bardziej zróżnicowany pomiędzy poszczególnymi 

krajami niż regonami. Szwecja czy Dania to kraje gdzie wszystkie regiony osiągnęły najwyższy poziom. 

Także wszystkie regiony Finlandii, Holandii, Francji i Norwegii osiągnęły dobre wyniki. Znacznie gorzej 

wygląda sytuacja regionów w Europe Środkowo-Wschodniej oraz na Bałkanach, gdzie dominują 

jednostki terytorialne z wynikiem niskim i umiarkowanym. 
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Wykres 4.  

Międzynarodowe publikacja naukowe na milion mieszkańców 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Kategoria międzynarodowych publikacji naukowych na milion mieszkańców wykazuje znaczne 

rozbieżności pomiędzy poszczególnymi regionami, także w obrębie jednego kraju. Wszystkie regiony 

w Austrii, Finlandii, Danii i Wielkiej Brytanii wypadają na tle średniej europejskiej dobrze – znajdują się 

w najwyższej lub wysokiej kategorii. 
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Wykres 5.  

Naukowe publikacje wśród 10% najczęściej cytowanych publikacji na świecie jako procent ogółu publikacji  

w regionie 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Wszystkie regiony Wielkiej Brytanii osiągnęły najwyższy poziom. Wysoko w tej klasyfikacji znajdują się 

także regiony Holandii, Niemiec, Belgii, Danii i Szwajcarii. Relatywnie słabo na tle reszty krajów wygląda 

wynik regionów w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach.   
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Wykres 6.  

Wydatki na badania i rozwój w sektorze publicznym jako procent PKB 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Najwyższe wyniki tej kategorii osiągnęły regiony niemieckie: Trier, Drezno, Brunschwig i Berlin to 

pierwsza czwórka, a ogółem w pierwszej 20 jest ich 9. Wysokie wyniki osiągnęły również region Pragi, 

szwedzki Ove Norrland oraz norweski Trondelag. W skali krajów najsłabiej wypadają regiony Rumunii 

oraz Bułgarii. W Hiszpanii, Włoszech i Francji widoczna jest tendencja do wyższych wyników w regionach 

południowych. Województwa mazowieckie, lubelskie i małopolskie jako jedyne z Polskich regionów 

osiągnęły wynik dobry.  
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Wykres 7.  

Wydatki na badania i rozwój w sektorze prywatnym jako procent PKB  

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Regiony z najwyższym wynikiem znajdują się w Austrii, Danii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, 

Norwegii, Szwecji i Słowenii. W innych krajach, które jako całość prezentują się słabo w tej kategorii 

znajduje się kilka regionalnych wyjątków jak Kraj Basków i Navarra w Hiszpanii czy Emilia-Romania 

i Piemont we Włoszech.  
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Wykres 8.  

Wydatki na innowacje bez nakładów na badania i rozwój jako procent obrotu 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

W tej kategorii występuje duże zróżnicowanie, a regiony z wynikiem zaliczanym do najwyższej kategorii 

posiada 11 krajów (między innymi są to oba regiony Chorwacji). Wysoki wynik punktowy uzyskało też 

większość regionów Czech, Serbii, Grecji, Portugalii, Szwecji czy Norwegii. Wskaźnik ten słabo wygląda 

w Holandii, Danii, Hiszpanii, Bułgarii i Rumunii. Polska w tej kategorii należy to czołowych regionów 

europejskich, aż trzy regiony – Podkarpacie, Łódzkie i Kujawsko-Pomorskie są w najwyższej grupie. 

Małopolska plasuje się w górnej części silnych innowatorów w tej kategorii.  
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Wykres 9.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne produkty i procesy jako procent ogółu małych 

i średnich przedsiębiorstw w regionie 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Najwyższe wyniki w tej kategorii osiągnęły: Sztokholm oraz szwajcarskie Zurich i kanton Ticino. W skali 

krajowej wyróżniają się Portugalia, Irlandia, Szwajcaria, Austria, Niemcy, Belgia, Holandia, Norwegia 

i Finlandia. Polska, Węgry, Rumunia i Bułgaria to kraje, których regiony uzyskały najsłabsze wyniki.  
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Wykres 10.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje marketingowe i organizacyjne jako procent ogółu małych 

i średnich przedsiębiorstw w regionie 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

W tej kategorii występuje stosunkowo niewielkie różnicowanie regionalne w obrębie krajów (wyjątek 

Szwecja i w mniejszym stopniu Włochy). Dobrze rozwinięte regiony w tej kategorii można znaleźć 

w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Finlandii, Norwegii, Serbii 

czy Grecji. Kraje, w których dominują regiony z niskim i umiarkowanym wynikiem to Polska, Czechy, 

Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria czy Hiszpania.  
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Wykres 11.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa wprowadzające innowacje jako odsetek ogółu małych i średnich przedsiębiorstw 

w regionie 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Czołowe regiony to szwajcarskie Ticino i Zurich oraz niemiecki Tubingen. Inne najbardziej innowacyjne 

regiony z tej kategorii znajdują się w Irlandii, Portugalii, Austrii, Holandii, Belgii, Szwecji, Finlandii 

i Grecji. Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Hiszpania i Wielka Brytania to kraje, których 

regiony uzyskały wyniki umiarkowane lub słabe.  

 

 

 



  WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

 

 INNOWACYJNOŚĆ REGIONALNA W EUROPIE 2017 17 

Wykres 12.  

Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa współpracujące z innymi jako odsetek ogółu małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

W kategorii współpracy doskonale prezentują się wszystkie regiony Wielkiej Brytanii oraz Belgii. Inne 

najwyżej oceniane regiony są w Austrii, Grecji, Holandii i Norwegii. Regiony o najniższym wyniku 

ulokowane są w aż 12 krajach, w tym między innymi wszystkie regiony Rumunii zaliczają się 

do najniższej kategorii.  
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Wykres 13.  

Publiczno-prywatne publikacje na milion mieszkańców 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Wysoko oceniane regiony w tej kategorii znajdują się w Szwajcarii, Niemczech, Holandii, Norwegii 

i Szwecji. W większości krajów widać wybijanie się ponad krajową średnią regionów stołecznych. 

Najbardziej jaskrawe przykłady to Czechy i Praga czy Francja i region paryski.  
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Wykres 14.   

Wnioski patentowe zgłoszone do Europejskiego Urzędu Patentowego na miliard regionalnego PKB 

   

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

W tej kategorii występuje znaczne zróżnicowanie, tak pomiędzy krajami, jak i wewnętrznie pomiędzy 

regionami. Doskonale radzą sobie regiony południowe Niemiec oraz poszczególne regiony z Holandii 

(Nooord-Blabant), Danii (Midtyjjaland), Finlandii (Etalla-Suomi) czy Szwecji (Sydsverige). Większość 

regionów Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkanów i Europy Południowej osiągnęła słabe wyniki.  
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Wykres 15.  

Wnioski o znaki towarowe na miliard regionalnego PKB 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Regiony z wysokim wynikiem ulokowane są w 11 krajach. W Europie dominują regiony z umiarkowanymi 

wynikami, a poziom regionów jest relatywnie słaby w Serbii, Rumunii, Norwegii i na Węgrzech. Najwyżej 

punktowane regiony to Zentralschweiz, La Rioja i Berlin. W Polsce powyżej unijnej średniej jest 

Mazowsze, dobrze poradziły sobie również województwa łódzkie oraz małopolskie. 
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Wykres 16.  

Wnioski wzornicze na miliard regionalnego PKB 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Większość europejskich regionów w tej kategorii znalazła się w grupie silnych lub umiarkowanych 

innowatorów. Tylko 11 regionów należy do najwyżej kategorii, z czego 2 znajdują się w Polsce –

Podkarpacie (miejsce 4) i Wielkopolska (miejsce 5). Poza Świętokrzyskim oraz Lubuskim reszta regionów 

Polski należy do silnych innowatorów.  
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Wykres 17.  

Zatrudnienie w sektorze średnich-wysokich/wysokich technologii i usługach opartych na wiedzy jako procent ogółu 

zatrudnionych 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Jest 9 krajów z przynajmniej jednym regionem w najwyższej kategorii, z czego Niemcy posiadają aż 5 

takich regionów. Poza Chorwacją w każdym kraju jest przynajmniej jeden region należący do grupy 

wysokiej lub najwyższej. Tylko cztery kraje mają regiony ze słabym wynikiem – Polska, Rumunia, 

Hiszpania oraz Grecja, w której takie regiony dominują. W Polsce wyróżnia się najlepszym wynikiem 

Dolny Śląsk, dobrze wypadły także Mazowsze, Opolskie, Pomorze i Śląsk. Małopolska znalazła się 

w górnej części grupy umiarkowanych innowatorów z szansami na rozwój.   
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Wykres 18.  

Eksport średnich-wysokich/wysokich technologii jako procent całości eksportu 

 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Węgry, Czechy i Niemcy to liderzy w tej kategorii. Bułgaria, Serbia, Grecja i Portugalia wypadają 

najsłabiej. 6 najwyżej ocenianych regionów znajduje się w Niemczech. Z polskich regionów w skali 

europejskiej Dolnośląskie jest 17, a Zachodniopomorskie 18. Dobry wynik osiągnęły również Pomorskie, 

Śląskie i Podkarpackie. Małopolska wraz z kilkoma innymi polskimi regionami jest w grupie 

umiarkowanych innowatorów.  
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Wykres 19.  

Sprzedaż innowacji na rynek i do firm przez małe i średnie przedsiębiorstwa jako procent obrotu 

Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2017 

 

Tylko 17 regionów znajduje się w najwyższej grupie. Najwięcej takich regionów jest w Wielkiej Brytanii. 

Większość słabych regionów z niskim wynikiem znajduje się w Polsce, Portugalii i Rumunii. Aż 122 

regiony znajdują się na umiarkowanym poziomie, z czego w Belgii, Holandii, Irlandii i Bułgarski są to 

wszystkie regiony tych krajów.  
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