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W POLSCE W KONTEKŚCIE KET
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Wprowadzenie

K luczowe technologie wspomagające (Key Enabling 
Technologies –  KET) występują w  tych branżach 

współpracujących z nauką, które stale przeznaczają wysokie 
nakłady na badania i rozwój. Charakteryzują się krótkimi 
cyklami innowacji oraz wymagają zatrudniania wysokowy-
kwalifikowanej kadry. Są obszarami multidyscyplinarnymi, 
które integrują różne dziedziny nauki i  techniki. Do pro-
duktów KET zaliczamy wyroby zaawansowanych techno-
logii produkcji przemysłowej (advanced manufacturing 
technologies – AMT) lub takie, których główne elementy 
zostały wytworzone w  następujących branżach: biotech-
nologii przemysłowej (industrial biotechnology –  IB), fo-
toniki (photonics – PH), mikro – i nanoelektroniki (micro 
and nanoelectronics –  NE), zaawansowanych materiałów 
(advanced materials – AM) lub nanotechnologii (nanotech-
nologies –  NT). To jest przyczyną, że rozwój technologii 
KET pobudza tworzenie nowych sektorów przemysłu i wy-
pełnianie powstających nisz rynkowych oraz stymulowanie 
przemian sektorów tradycyjnych w  kierunku rozwiązań 
o wyższej innowacyjności (Skurzyński, 2013).

Zwiększenie produkcji przemysłowej opartej na techno-
logii KET zostało uznane przez Komisję Europejską za je-
den z głównych sposobów pobudzenia rozwoju gospodar-
czego i zatrudnienia w UE (European Commission, 2012a). 
Jest to również zgodne z europejską polityką przemysłową, 
w  tym działań służących reindustrializacji Wspólnoty 
(European Commission, 2014a). Stagnacja gospodarcza 
skłoniła bowiem do rewizji efektów powszechnie stoso-
wanego outsourcingu działalności wytwórczej poza Stary 
Kontynent, wobec danych wskazujących na fakt, że wiedza 
tworzona i  finansowana w  Europie pracuje na bogactwo 
krajów Dalekiego Wschodu (Kinkel, 2012). Rozwiązaniem 
tego problemu jest właśnie reindustrializacja, czyli przy-
wrócenie Europie wiodących ośrodków produkcji i usług 
(Gawlikowska-Hueckel, 2014). W  Europie krajem wiodą-
cym w zakresie planowania i wdrażania działań prowadzą-
cych do reindustrializacji są  Niemcy (Pisano, Shih, 2012; 
Lund i in., 2013).

Krótkoterminowy cel europejskiej strategii rozwoju 
przemysłu jest skoncentrowany na osiągnięciu 20% PKB, 
generowanego przez przemysł wytwórczy w  perspekty-
wie roku 2020. Jest to ambitne wyzwanie wobec faktu, że 
obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 15% i wykazuje tendencję 
malejącą (European Commission, 2010). Produkty zwią-
zane z KET stanowią szansę na realizację tych zamierzeń. 

Stąd rozwój rynku wewnętrznego dla produkcji KET jest 
jednym z  priorytetowych działań na rzecz wzrostu i  oży-
wienia gospodarczego UE (European Commission, 2012b) 
oraz kluczowym elementem Europejskiego Partnerstwa na 
Rzecz Innowacji. Należy zatem uznać, że wspieranie roz-
woju KET powinno stać się istotnym elementem polityki 
gospodarczej także w Polsce. 

Pierwszym krokiem realizacji powyższego postulatu 
jest nabycie umiejętności identyfikacji podmiotów gospo-
darczych KET lub wykazujących potencjał KET. Jest to wy-
zwanie wymagające udzielenia odpowiedzi na następujące 
pytania:

P1: Czy w Polsce istnieją podmioty gospodarcze o po-
tencjale KET?

P2: Jak jest liczna i czym charakteryzuje się populacja 
KET w Polsce?

P3: Jak identyfikować przedsiębiorstwa KET w sytuacji, 
kiedy świadomość charakterystyki i  specyfiki tej grupy 
nie jest duża?

W  celu udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania, 
opracowano metodę autorską i  przeprowadzono badanie, 
które stanowią przyczynek do pogłębienia wiedzy na temat 
polskich przedsiębiorstw produkcyjnych o  potencjale KET, 
a  także wskazują na kierunki dalszych badań nad KET 
w Polsce. Struktura artykułu obejmuje: związki KET i przed-
siębiorczości technologicznej, przyjętą metodę badawczą 
oraz charakterystykę danych źródłowych, wyniki przepro-
wadzonych badań wraz z komentarzem oraz podsumowanie 
odpowiedzi na sformułowane pytania badawcze.

Znaczenie KET dla rozwoju 
przedsiębiorczości 
technologicznej w Polsce

P rzedsiębiorczość technologiczna integruje zagadnienia 
związane z  przedsiębiorczością oraz zarządzaniem 

technologią i innowacjami (Ławecki, 2014). Wyraża się po-
przez eksplorację i eksploatację nowoczesnych technologii, 
prowadzącą do reorganizacji struktur organizacji oraz rea- 
lizowanych przez nią procesów (Kordel, 2014). Ponieważ 
decyzje w  tym zakresie ukierunkowane na nowoczesne 
technologie mają wpływ na ich rozwój i pozycję rynkową, 
dlatego proces przedsiębiorczości technologicznej moż-
na rozumieć jako strategię rozwoju opartą na kreowaniu, 
odkrywaniu i  eksploatowaniu szans technologicznych.  
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Miernikiem jej efektywności jest umiejętność transformacji 
nowych rozwiązań technologicznych w strumień korzyści 
ekonomicznych (Wściubiak, 2011).

Powyższe wyjaśnienie stanowi uzasadnienie faktu, dla-
czego przedsiębiorczość technologiczna jest obiektem za-
interesowań różnych obszarów życia gospodarczego, m.in. 
kreowania rozwoju i  konkurencyjności przedsiębiorstw 
oraz regionów, pobudzania procesów transformacji i  ko-
mercjalizacji wiedzy, zwiększania świadomości technolo-
gicznej wśród przedsiębiorców. W tym kontekście szczegól-
nego znaczenia nabiera rozwój KET jako przedsiębiorstw 
nasyconych nowoczesną technologią oraz posiadających 
umiejętność szybkiej i elastycznej adaptacji osiągnięć nauki. 
Na zlecenie Komisji Europejskiej dokonano analizy łań-
cucha wartości w zakresie produkcji i handlu produktami 
związanymi KET w latach 2002 oraz 2011. 

Uzyskane wyniki nie są  optymistyczne dla UE i  na 
pewno nie są takie dla Polski (Van de Velde i in., 2013). Co 
prawda, w  większości przypadków wartości poszczegól-
nych wskaźników poprawiły się w roku 2011 w stosunku 
do roku 2002, niemniej Polska nie osiąga poziomu średniej 
unijnej. Jedynym wyjątkiem jest udział produktów NT 
w  eksporcie ogółem, gdzie Polska zanotowała trzykrotny 
wzrost wskaźnika i  w  2011 osiągnęła wynik wyższy niż 
średnia UE (0,18 Polska vs. 0,14 UE). Wyniki te jedno-
znacznie wskazują na potrzebę koncentracji wysiłków nad 
rozwojem przedsiębiorstw KET w Polsce. Pierwszym kro-
kiem do osiągnięcia tego celu jest prawidłowa i precyzyjna 
identyfikacja właściwych podmiotów oraz znajomość ich 
możliwości (potencjału) do rozwoju. W tym celu zdefinio-
wano metodę i przeprowadzono badanie, którego wyniki 
zostały zaprezentowane w dalszej części artykułu.

Charakterystyka realizacji badania

S tosując jako element wyjścia charakterystykę podmiotów 
KET oraz metodę ich identyfikacji zaproponowaną przez 

Komisję Europejską (European Commission, 2014b), opraco-
wano metodę autorską, przedstawioną na rysunku 1.

E1. Jako kryterium wiodące identyfikacji polskich pod-
miotów KET przyjęto aktywność w obszarze nauki i badań, 
wyrażoną złożonymi wnioskami patentowymi. Stąd baza da-
nych UPRP (Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej) 
stała się podstawowym źródłem danych dla badania. 

E2. Kryteriami uzupełniającymi było prowadzenie dzia-
łalności zaliczanej do 6 uznanych grup klasyfikacyjnych KET, 
czyli: 1) nanotechnologii – NT, 2) mikro- i nanoelektroniki 

– NE, 3) fotoniki – PH, 4) biotechnologii przemysłowej – IB, 
5) materiałów zaawansowanych – AM oraz 6) zaawansowa-
nej produkcji – AMT. W tym wypadku wykorzystano bazy 
REGON oraz PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) 
jako źródło danych i informacji.

E3. Na podstawie E1 i E2 zidentyfikowano 394 podmio-
ty charakteryzowane przez następujące atrybuty: REGON 
(identyfikator podmiotu), Uprawniony (nazwa własna pod-
miotu), Województwo i Miasto (lokalizacja podmiotu), Gru-
pa KET (przynależność do grupy KET w zależności od typu 
składanego wniosku patentowego), Liczba wniosków (liczba 
wniosków patentowych złożona w  danej grupie KET), OP 

(podstawowa forma prawna), FP (szczególna forma prawna), 
FW (forma własności), PKD1 (przeważający typ prowadzo-
nej działalności), PKD2, PKD3 (wybrane, pozostałe typy 
prowadzonej działalności).

Każda z  wymienionych charakterystyk została oceniona 
pod względem liczby podmiotów KET oraz liczby składanych 
wniosków. Iloraz liczby złożonych wniosków oraz liczby pod-
miotów KET określono mianem wskaźnika potencjału KET 
i  włączono, jako istotną zmienną, do analiz. Wskaźnik ten 
wskazuje na to, czy zgłaszane przez podmioty wnioski paten-
towe były jednorazową aktywnością, czy też są sukcesywnie 
ponawiane. To z  kolei obrazuje tendencję rozwojową oraz 
innowacyjność badanych jednostek w perspektywie czasu.

Przeprowadzono analizę statystyczną całej populacji, 
każdej z grup klasyfikacyjnych oraz szczególnie obiecującej 

– grupy multiKET. Przez multiKET rozumiane są podmioty, 
które złożyły wnioski patentowe w więcej niż jednej grupie 
klasyfikacyjnej KET. Informacje uzyskane na podstawie ana-
lizy statystycznej sześciu grup klasyfikacyjnych KET zostały 
dodatkowo uzupełnione analizami przeprowadzonymi meto-
dą klasyfikacji Warda oraz grupowaniem SOM (samoorgani-
zująca się mapa) Kohonena.

E4. Ponieważ wyniki E3 wykazały, że przedsiębiorstwa 
o wysokim potencjale KET oraz aktywne w różnych grupach 
klasyfikacyjnych KET są istotną podgrupą populacji, zatem 
pogłębiono badania tej podgrupy w E4. Stąd kolejnym kro-
kiem było wyznaczenie wskaźnika efektywności KET, wska-
zującego na to, czy przedsiębiorstwo złożyło więcej niż jeden 
wniosek patentowy (wysoka wartość wskaźnika potencjału 
KET) lub/oraz zalicza się do grupy multiKET.

Analiza z uwzględnieniem wartości wskaźnika efektywno-
ści KET została przeprowadzona wybranymi metodami eks-
ploracji danych (data mining). Wykorzystano m.in. regresję 
logistyczną, metodę cząstkowych najmniejszych kwadratów, 
sieci neuronowe oraz drzewa decyzyjne. Ocena jakości wyni-
ków analiz ze względu na stopień błędnych klasyfikacji zbioru 
walidacyjnego wykazała, że najskuteczniejsze w tym przypad-
ku jest zastosowanie metody drzew decyzyjnych (ta metoda 
wykazała najniższy stopień błędu).

E5. Podsumowanie przeprowadzonych wyników analiz 
doprowadziło do wytypowania grupy o  wysokim potencja-
le i  wysokiej efektywności KET, która stanowi obiecujący 
kierunek dla badań pogłębionych i  dłuższych obserwacji. 
Koncentracja uwagi na tych podmiotach będzie w dłuższej 
perspektywie czasu prowadziła do rozwoju przedsiębiorczo-
ści technologicznej w Polsce.

Ogólna charakterystyka populacji KET

P onad 50% populacji KET jest zlokalizowanych w  wo-
jewództwach: śląskim, mazowieckim, wielkopolskim 

oraz małopolskim (tab. 1). Jednak najwyższym potencjałem 
KET wykazuje się województwo podkarpackie (o przeciętnej 
liczbie podmiotów KET oraz złożonych wniosków patento-
wych). Z kolei województwa śląskie i wielkopolskie (liderzy 
jeżeli chodzi o  liczebność KET i  wniosków patentowych) 
wykazują się przeciętną wartością wskaźnika potencjału KET. 
To wskazuje na rozbieżność pomiędzy statystykami prostymi 
a rzeczywistą aktywnością poszczególnych województw.
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Rys. 1. Metoda identyfikacji polskich podmiotów KET
Źródło: opracowanie własne

Tab. 1. Liczność podmiotów KET w podziale na województwa 

Województwo Liczba podmiotów Liczba wniosków Wskaźnik potencjału KET

śląskie1 67 101 1,51

mazowieckie 62 107 1,73

wielkopolskie 46 54 1,17

małopolskie 32 57 1,78

pomorskie 29 39 1,34

dolnośląskie 25 37 1,48

łódzkie 25 39 1,56

podkarpackie 25 46 1,84

kujawsko-pomorskie 23 37 1,61

lubelskie 12 19 1,58

lubuskie 9 14 1,56

opolskie 9 10 1,11

warmińsko-mazurskie 9 12 1,33

zachodniopomorskie 9 13 1,44

świętokrzyskie 6 10 1,67

podlaskie 6 7 1,17

Razem/Średnio: 394 602 1,49

Źródło: opracowanie własne
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Tab. 2. Liczność podmiotów KET w podziale na miasta 

Miasto Liczba podmiotów Liczba wniosków Wskaźnik potencjału

Warszawa 37 62 1,68

Łódź 14 26 1,86

Poznań 14 17 1,21

Wrocław 14 24 1,71

Kraków 12 18 1,50

Gdańsk 10 12 1,20

Bydgoszcz 10 17 1,70

Katowice 7 9 1,29

Rzeszów 7 19 2,71

Gliwice 7 12 1,71

pozostałe 262 386 1,47

liczba wszystkich miast = 195 394 602 1,66

Źródło: opracowanie własne

Tab. 3. Liczność podmiotów KET w podziale na podstawową formę prawną 

OP Opis Liczba 
podmiotów Liczba wniosków Wskaźnik 

potencjału

1 osoba prawna 273 440 1,61

9 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 70 97 1,39

2 jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej 51 65 1,27

Razem/Średnio: 394 602 1,42

Źródło: opracowanie własne

Tab. 4. Liczność podmiotów KET w podziale na szczególną formę prawną 

FP Opis Liczba 
podmiotów Liczba wniosków Wskaźnik 

potencjału

117 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 198 308 1,56

116 spółka akcyjna 72 128 1,78

099 brak szczególnej formy prawnej 70 97 1,39

118 spółka jawna 30 39 1,30

120 spółka komandytowa 16 20 1,25

pozostałe 8 10 1,25

Razem/Średnio: 394 602 1,45

Źródło: opracowanie własne

Miastami o  najwyższej liczebności podmiotów KET 
są Warszawa, Łódź, Poznań i Kraków (tab. 2). Jednak najwyż-
szym potencjałem KET wyróżnia się Rzeszów i Łódź. Z kolei 
Warszawa (lider w  rankingu liczebności KET) znajduje się 
dopiero w połowie rankingu wartości potencjału KET.

W  zakresie formy prawnej dominują podmioty prawne 
(tab. 3), będące spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością 

(tab. 4). Jednak najwyższy potencjał KET wykazują spółki 
akcyjne (tab. 4).

Dominującą formą własności jest własność krajowych 
osób fizycznych, ale najwyższy potencjał KET wykazują jed-
nostki stanowiące własność mieszaną w sektorze prywatnym 
z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (tab. 5). 

Jeżeli chodzi o przeważającą formę działalności, to wystę-
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puje duże zróżnicowanie. Niemniej liczni są przedstawiciele 
badań naukowych i  prac rozwojowych oraz wybranych ty-
pów produkcji przemysłowej (tab. 6).

Charakterystyka grup 
klasyfikacyjnych KET

C harakterystyka została opracowana na podstawie anali-
zy przeprowadzonej dwiema metodami –  klasyfikacją 

Warda oraz SOM (samoorganizująca się mapą) Kohonena. 
Działaniu tych metod poddano całą populację KET, czyli 394 
podmioty w  zakresie 18 zmiennych wejściowych: REGON 
(identyfikator podmiotu), Uprawniony (nazwa podmiotu), 

Województwo i Miasto (lokalizacja podmiotu), OP (podsta-
wowa forma prawna), FP (szczególna forma prawna), FW 
(forma własności), PKD1 (przeważający typ prowadzonej 
działalności), PKD2 i PKD3 (wybrany, pozostały typ prowa-
dzonej działalności), AM (wniosek patentowy przypisany do 
kategorii AM –  t/n), AMT (wniosek patentowy przypisany 
do kategorii AMT – t/n), IB (wniosek patentowy przypisany 
do kategorii IB – t/n), NE (wniosek patentowy przypisany do 
kategorii NE – t/n), NT (wniosek patentowy przypisany do 
kategorii NT – t/n), PH (wniosek patentowy przypisany do 
kategorii PH –  t/n), LGrup (liczba kategorii KET, w  której 
podmiot składał wnioski patentowe), LPatent (liczba wszyst-
kich wniosków patentowych złożonych przez podmiot).

Tab. 5. Liczność podmiotów KET w podziale na formę własności 

FW Opis Liczba 
podmiotów

Liczba 
wniosków

Wskaźnik 
potencjału

214 własność krajowych osób fizycznych 241 354 1,47

215 własność prywatna krajowa pozostała 37 56 1,51

216 własność osób zagranicznych 25 38 1,52

224 własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą 
własności krajowych osób fizycznych 23 37 1,61

226 własność mieszana w sektorze prywatnym 
z przewagą własności zagranicznej 16 23 1,44

225 własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą 
własności prywatnej krajowej pozostałej 16 30 1,88

235
własność mieszana między sektorami z przewagą 
własności sektora prywatnego, w tym z przewagą 
własności prywatnej krajowej pozostałej

7 11 1,57

111 własność Skarbu Państwa 6 9 1,50

  pozostałe 23 44 1,91

Razem/Średnio: 394 602 1,56

Źródło: opracowanie własne

Tab. 6. Liczność podmiotów KET w podziale na przeważającą formę prowadzonej działalności 

PKD Opis Liczba 
podmiotów

Liczba 
wniosków

Wskaźnik 
potencjału

7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 21 47 2,24

2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 16 26 1,63

2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 14 19 1,36

2651Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, 
kontrolnych i nawigacyjnych 13 21 1,62

2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 13 19 1,46

2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 11 19 1,73

2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 9 15 1,67

  inne 297 436 1,47

Razem/Średnio: 394 602 1,67

Źródło: opracowanie własne
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Obydwie metody wyróżniły główne klasyfikatory KET 
(czyli NT, NE, PH, IB, AM i AMT) oraz wyznaczyły ich cha-
rakterystyki. Oznacza to, że przyjęte a priori, na podstawie 
definicji wypracowanej przez badania Komisji Europejskiej, 
klasyfikatory KET są również w rzeczywistości najsilniejszy-
mi cechami różnicującymi populację KET. W wyniku analizy 
zostały wyodrębnione i scharakteryzowane 4 segmenty: AMT, 
AM, PH+NE+NT oraz IB.

Segment AMT. Jest to grupa charakteryzująca podmioty, 
które składają wnioski klasyfikujące je do kategorii AMT. Do 
tego segmentu zostały przypisane 182 podmioty AMT na 191 
rzeczywiście zarejestrowanych w tej kategorii2. Grupę AMT 
charakteryzuje przede wszystkim wspólny typ prowadzonej 
działalności (zarówno przeważającej, jak i pozostałej), którą 
jest działalność produkcyjna. Charakterystyczna jest również 
rozdzielność grup AMT, AM i PH, oznaczająca, że podmioty 
składające wnioski w kategorii AMT, nie składają równolegle 
wniosków w kategorii AM czy PH.

Segment AM. Ten segment obejmuje 118 podmiotów 
AM na 133 rzeczywiście zarejestrowanych w  tej kategorii. 
W  segmencie AM również dominującą rolę odgrywa pro-
dukcyjny charakter prowadzonej działalności przeważającej 
i  pozostałej. Ponownie potwierdzona została rozdzielność 
składania wniosków patentowych w  kategoriach PH, AM 
i AMT. W analizowanym zbiorze danych nie występują pod-
mioty aplikujące równolegle w tych trzech kategoriach.

Segment PH+NE+NT. Ten segment łączy podmioty 
z  grupy PH (51 podmiotów na 53 rzeczywiście zarejestro-
wane w grupie PH), NE (11 podmiotów na 20 rzeczywiście 
zarejestrowanych w  grupie NE) oraz NT (3  podmioty na 
3  rzeczywiście zarejestrowane w grupie NT). Segment liczy 
w  sumie 54 podmioty, co oznacza, że większość podmio-
tów składających wnioski patentowe w  grupie NE składa 
je również w grupie PH. To jest różnica w stosunku do po-
przednich dwóch segmentów, w  których charakterystyczna 
była rozdzielność aplikowania. Charakterystyka szczegółowa 
wskazuje na dominujące znaczenie szczególnej formy praw-
nej, która w tym przypadku oznacza 099 – brak szczególnej 
formy prawnej.

Segment IB. Segment ten obejmuje 37 podmiotów skła-
dających wnioski w kategorii IB i są to wszystkie zarejestrowa-
ne podmioty. Charakterystyczne dla tej grupy jest wskazanie 
na typ prowadzonej działalności, którym nie jest (jak w przy-
padku poprzednich segmentów) działalność produkcyjna, ale 
naukowo-badawcza. Kolejnym wyróżnikiem jest wskazanie 
miasta jako ważnego kryterium klasyfikacyjnego. Wyróżnio-
ne ośrodki to: Warszawa, Wrocław, Poznań i Łódź.

Chrakterystyka podmiotów multiKET

P odmioty multiKET to grupa jednostek, które złożyły 
wnioski patentowe w  więcej niż jednej grupie klasyfi-

kacyjnej KET. W populacji 394 podmiotów KET znajdują 
się 34 podmioty multiKET (8,6% populacji KET), które 
złożyły wnioski w 2 do 5 grup klasyfikacyjnych KET (tab. 
7). Ich cechą charakterystyczną jest znacznie wyższa war-
tość wskaźnika potencjału KET (średnio 5,07) w stosunku 
do średniej populacji (1,52).

Ich ogólna charakterystyka wskazuje na największą licz-
ność podmiotów multiKET w  województwach: małopol-
skim (6 podmiotów), mazowieckim (5 podmiotów), kujaw-
sko-pomorskim (4  podmioty) oraz w  miastach: Rzeszów 
(3 podmioty), Warszawa (3 podmioty), Łódź (2 podmioty). 
Przy czym najwyższy wskaźnik potencjału KET wykazują 
województwa: łódzkie (5,00) i  podkarpackie (4,67) oraz 
miasta: Bydgoszcz (7,00), Łódź (6,50). 

Najczęściej występującą podstawową formą prawną 
jest osoba prawna (27 podmiotów), ale najwyższy wskaź-
nik potencjału KET osiągają osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą (4,17). Najwięcej podmiotów 
multiKET to spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością 
(19 podmiotów), ale najwyższy współczynnik potencjału 
posiadają podmioty bez szczególnej formy prawnej (4,17). 
Dominującą formą własności jest własność osób fizycznych 
(24 podmioty), ale najwyższy wskaźnik potencjału wyka-
zuje własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą 
własności samorządowej (8,00).

W  tej grupie uwagę zwraca duża różnorodność typów 
prowadzonej działalności. Jest ona znacznie wyższa niż 
w  przypadku charakterystyki ogółu populacji KET. Cha-
rakterystyczne jest również to, że typy działalności przewa-
żającej i pozostałej są rozłączne i nie powtarzają się. Obok 
badań naukowych i  produkcji (dominujących również 
w charakterystyce ogółu populacji KET) pojawiają się nowe 
typy działalności, jak: działalność agencji informacyjnych 
(6391Z), działalność w  zakresie telekomunikacji (6110Z), 
a nawet sprzedaż hurtowa (4696Z). W działalności przewa-
żającej najwyższy wskaźnik potencjału osiąga działalność 
agencji informacyjnych (8,00), produkcja przemysłowych 
urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych (6,00) oraz kształ-
towanie i obróbka szkła płaskiego (6,00). Z kolei wśród po-
zostałej działalności prowadzonej przez podmioty tej grupy 
dominują: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzi-
nie biotechnologii (9,00) oraz realizacja projektów budow-
lanych związanych ze wznoszeniem budynków (8,00).

Tab. 7. Analiza multiKET ze względu na liczbę grup klasyfikacyjnych KET 

Liczba grup Liczba podmiotów Liczba patentów Wskaźnik potencjału 

5 1 8 8,00

3 3 12 4,00

2 30 96 3,20

Razem MultiKET: 34 116 5,07

Razem populacja KET: 394 602 1,52

Źródło: opracowanie własne
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Dominującą cechą dla każdego podmiotu grupy multi-
KET oraz każdego przyjętego zakresu analizy jest znacząco 
wyższy wskaźnik potencjału KET, przekraczający często 
trzykrotność adekwatnej wartości tego wskaźnika dla 
analizy ogółu populacji. Jest to zatem grupa wskazana do 
dalszych badań pogłębionych.

Analiza grup efektywności 
potencjału KET

Uznając, że przynależność do grupy multiKET oraz wy-
soki wskaźnik potencjału KET są istotnymi kryteriami 

różnicującymi podmioty populacji, przeprowadzono anali-
zę klasyfikacyjną dla dwóch grup efektywności:

• grupa efektywna – EfKET = 1 – obejmująca te podmio-
ty, które składały wnioski w co najmniej dwóch grupach 
klasyfikacyjnych KET lub/i liczba wszystkich złożonych 
przez nie wniosków była większa niż 1,

• grupa nieefektywna – EfKET = 0 – obejmująca te pod-
mioty, które nie zostały zakwalifikowane do grupy efek-
tywnej, czyli aplikowały tylko do jednej grupy klasyfika-
cyjnej KET z jednym wnioskiem patentowym.
Analiza efektywności KET została przeprowadzona 

zgodnie ze schematem badań, zalecanym dla analiz eksplo-
racyjnych. Kolejne etapy tej analizy zostały opisane poniżej.

Próbkowanie zbioru danych. Do grupy podmiotów 
efektywnych zakwalifikowano 115 z 394 jednostek (co stano-
wi prawie 30% populacji KET). W celu poprawy jakości wy-
ników analizy dane wejściowe poddano próbkowaniu w taki 
sposób, że do 115 podmiotów o wartości zmiennej EfKET = 
= 1  wylosowano taką samą liczbę podmiotów o  wartości 
zmiennej EfKET = 0. W ten sposób uzyskano zbiór, w któ-
rym podmioty efektywne i nieefektywne stanowią po 50%. 
Liczność zbioru wynosi 115+115 = 230 podmiotów.

Partycjonowanie zbioru danych. Wejściowy zbiór 230 
obserwacji podzielono na podzbiory treningowy (70% 
populacji, tj. 161 przypadków uczących dla modelu) oraz 
walidacyjny (30% populacji, tj. 69 przypadków testujących 
poprawność wnioskowania modelu).

Selekcjonowanie zmiennych. Ze względu na bardzo 
duże rozdrobnienie wartości niektórych zmiennych wej-
ściowych (np. lokalizacja, rodzaj prowadzonej działalno-
ści), co miało ujemny wpływ na jakość wyników modelu 
końcowego, dokonano wstępnej selekcji tych zmiennych. 
Jako metodę selekcji przyjęto analizę skupień zmiennych. 
Zmienne wyselekcjonowane metodą analizy skupień zo-
stały wykorzystane jako kryteria różnicujące populację 
podczas analizy drzewami decyzyjnymi.

Analiza metodą drzew decyzyjnych. Zastosowano mo-
del drzewa decyzyjnego o następującej charakterystyce:

• kryterium wyszukiwania i  oceny reguł kandydujących 
– entropia (dla nominalnej wartości funkcji celu),

• możliwość wykorzystania tej samej zmiennej wejścio-
wych w kolejnych regułach drzewa,

• maksymalne rozgałęzienie drzewa – 2 (drzewo binarne),
• maksymalna głębia drzewa – 6 (max liczba poziomów 

hierarchii w drzewie),
• minimalna wielkość liścia – 5 obserwacji (min. obserwacji 

potrzebnych do wyodrębnienia węzła końcowego drzewa).

Wynikiem przeprowadzonej analizy jest cha-
rakterystyka profilu podmiotów KET efektywnych 
i nieefektywnych.

Profil podmiotu KET nieefektywnego. Lokalizacja pod-
miotu w województwach pomorskim lub wielkopolskim 
to zdecydowana szansa na bycie zaliczonym do podmio-
tów nieefektywnych (co jest równoznaczne ze złożeniem 
tylko jednego wniosku patentowego oraz przypisaniem 
do jednej kategorii KET). W  przypadku województwa 
pomorskiego prognozowany jest brak efektywności na 
poziomie 79%, a  w  przypadku województwa wielko-
polskiego jest to prognoza rzędu 75% stopnia pewności. 
Jeżeli podmiot jest zarejestrowany poza województwami 
pomorskim i  wielkopolskim, ale nie przynależy do ka-
tegorii AMT i  nie wymienia wśród pozostałych typów 
działalności prowadzenia badań naukowych i  prac roz-
wojowych (7219Z), to prawdopodobieństwo nieefektyw-
ności jest szacowane na poziomie 60% pewności. 

Profil podmiotu KET efektywnego. Potwierdzeniem 
reguły o  nieefektywności KET jest przeciwstawna jej 
reguła o  efektywności KET (czyli złożenie co najmniej 
dwóch wniosków patentowych lub/oraz przypisanie tych 
wniosków do różnych kategorii KET). Według niej, pod-
miot, który nie jest zarejestrowany ani w województwie 
pomorskim, ani w wielkopolskim, nie składa wniosków 
przypisanych do AMT, ale wśród pozostałych typów 
prowadzonej działalności wymienia badania naukowe 
i prace rozwojowe (7219Z), ma szansę na bycie efektyw-
nym na poziomie aż 90%. Lokalizacja poza wojewódz-
twami pomorskim i  wielkopolskim, ale jednoczesne 
przypisanie wniosków patentowych do kategorii AMT 
prognozuje efektywność na poziomie 63%. 

Podsumowanie

P rzedstawione w  artykule badanie zostało ukierunko-
wane na odnalezienie odpowiedzi na trzy pytania ba-

dawcze, sformułowane we wprowadzeniu. Należy zwrócić 
uwagę, że zakres przeprowadzonego badania został ogra-
niczony dostępnością danych. Z  tego względu w  zakres 
badanej populacji weszły wyłącznie podmioty składające 
wnioski o  patenty polskie. Nie uwzględniono natomiast 
aplikacji dotyczących patentów międzynarodowych. Dru-
gim ograniczeniem było wykorzystanie wyłącznie danych 
publicznych, dostępnych w  bazie UPRP oraz REGON. 
Stąd prezentowane wyniki służą przede wszystkim do 
weryfikacji opracowanej metody identyfikacji KET oraz 
wytypowania zbioru podmiotów dla badań pogłębionych.

Poniżej dokonano podsumowania w  odniesieniu do 
sformułowanych pytań badawczych.

Ad. P1: Czy w  Polsce istnieją podmioty gospodarcze 
o potencjale KET?

Jak wykazują badania przeprowadzone w Polsce oraz 
w UE, jesteśmy krajem, w którym występują podmioty 
zaliczające się do KET. Ograniczeniem i  jednoczesnym 
wyzwaniem jest, że nie jest ich wiele oraz że wypraco-
wywane przez nich wyniki ekonomiczne nie osiągają 
poziomu średniej UE. Jest to zatem obszar produkcji, 
który wymaga szczególnej uwagi i  wsparcia zarówno 
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finansowego, merytorycznego, organizacyjnego, jak i ka-
drowego. Wydaje się, że realizacja tego postulatu wyma-
ga aktywowania instrumentów, których uwaga będzie się 
koncentrowała na KET.

Ad. P2: Jak jest liczna i czym charakteryzuje się popula-
cja KET w Polsce?

W badaniu wstępnym zostały zidentyfikowane 394 pod-
mioty, których typ prowadzonej działalności oraz aktywność 
patentowa wskazują na potencjał KET. W badaniach szcze-
gółowych okazało się, że największe znaczenie ma grupa 
podmiotów efektywnych, czyli takich, które złożyły więcej 
niż jeden wniosek patentowy oraz aplikowały do więcej niż 
jednej grupy klasyfikacyjnej KET. Jest ich 115, co stanowi 
prawie 30% ogólnej populacji KET w Polsce. Tej właśnie gru-
pie należy poświęcić szczególną uwagę i do niej w pierwszej 
kolejności trzeba skierować środki pomocy i wsparcia.

Ad. P3: Jak identyfikować przedsiębiorstwa KET w sytu-
acji, kiedy świadomość charakterystyki i specyfiki tej grupy 
nie jest duża?

Bez wątpienia jest to obszar, w którym wymagana jest ak-
tywność instytucji naukowych oraz naukowo-badawczych. 
Metody i narzędzia wypracowane przez Komisję Europej-
ską nie będą zawsze skuteczne, a przede wszystkim możliwe 
do zastosowania w warunkach polskich. Dlatego konieczne 
jest wypracowanie własnych rozwiązań, a  prezentowany  
artykuł miał na celu zapoczątkowanie działań w  tym za-
kresie. Zaproponowana metoda identyfikacji i analizy pod-
miotów doprowadziła do zdefiniowania wskaźnika poten-
cjału KET oraz pokazała metodę oceny efektywności KET. 
To z kolei pozwoliło wyodrębnić z ogólnej populacji KET 
te podmioty, których aktywność naukowa i technologiczna 
jest najwyższa. W ten sposób wyselekcjonowano grupę do 
kontynuacji i pogłębienia prezentowanego badania.
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Wydział Zarządzania
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Politechnika Warszawska
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Przypisy

1) Pogrubione zostały te charakterystyki, dla których wskaźnik 
potencjału KET jest wyższy niż średnia populacji.

2) Pod uwagę wzięto typ składanych i zarejestrowanych w bazie 
UPRP wniosków patentowych.
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Perspective of Technological Entrepreneurship 
Development in Poland in the Context of KET

Summary

The importance of technological entrepreneurship for the 
Polish economy is expressed by an increase in the compet-
itiveness of Polish companies and their products in foreign 
markets. Leading in this area are Key Enabling Technologies 
(KETs), which is currently included six industry groups se-
lected by the European Commission. The research results 
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presented in this paper are intended to draw attention on 
the role and importance for the Polish economy which have 
knowledge and supporting the development of KET. For 
achieving this an original method to identify subjects KET 
was developed and implemented, and then was made a classi-
fication analysis. It was also proposed KETs potential index as 
measure of the company’s strength for being able to fulfill the 
tasks put before KETs. As a result it was possible to identify 

the Polish manufacturing companies, which can be described 
as KETs and which are the starting point for in-depth research 
and analysis.

Keywords

identification method, classification analysis, segmentation 
analysis, population characteristics
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