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ROLA BLISKOŚCI GEOGRAFICZNEJ 
W POZYSKIWANIU WIEDZY.  
BADANIE CYTOWAŃ PATENTOWYCH

Streszczenie: Od sformułowania teorii endogenicznego wzrostu uwypukla się znaczenie 
dyfuzji wiedzy dla procesu innowacji i w konsekwencji wzrostu gospodarczego. Jednym 
z czynników sprzyjających rozprzestrzenianiu się wiedzy jest – jak się powszechnie uważa 
– bliskość geograficzna. Celem opracowania jest wskazanie roli, jaką bliskość geograficzna 
odgrywa w pozyskiwaniu wiedzy przez polskie podmioty ze sfery nauki i przemysłu. Bada-
nie cytowań ujętych w 745 opisach patentowych ośmiu polskich podmiotów (jednej uczelni 
i siedmiu przedsiębiorstw) pozwoliło sformułować dwa zasadnicze wnioski. W latach 2006- 
-2011 bliskość geograficzna odgrywała większą rolę w nabywaniu wiedzy przez przedsię-
biorstwa niż przez badaczy akademickich, jednakże nawet dla tych pierwszych nie wydaje się 
kluczowa. W badanym okresie badacze akademiccy średnio jedynie w 20% powoływali się na 
wiedzę krajową, zaś przedsiębiorstwa w 43%. Ponadto badacze akademiccy bazowali głów-
nie na wiedzy pochodzącej z Ameryki Północnej, podczas gdy przedsiębiorstwa – z Europy.

Słowa kluczowe: bliskość geograficzna, cytowania patentowe, sektor przemysłu, sfera nauki.

DOI: 10.15611/pn.2014.347.46

1. Wstęp

W ostatnich latach coraz częściej uwypukla się znaczenie rozprzestrzeniania się wie-
dzy dla zwiększania efektywności procesu innowacji, a w konsekwencji dla promo-
wania przewagi konkurencyjnej, wyższej produktywności i wzrostu gospodarczego. 
Podkreśla się także, że międzynarodowa dyfuzja wiedzy sprzyja konwergencji mię-
dzy dochodami per capita państw. Stąd też w literaturze przedmiotu coraz więcej 
uwagi poświęca się mechanizmom, poprzez które następuje transfer wiedzy, a także 
czynnikom sprzyjającym dyfuzji know-how.

Jednym z takich czynników, jak się powszechnie uważa, jest bliskość geogra-
ficzna, głównie w tym sensie, iż sprzyja bliskim relacjom społecznym, zwłaszcza 
interakcjom face to face. Ponadto zazwyczaj oznacza bliskość kulturową, która 
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również nie jest bez znaczenia dla kierunków i intensywności pozyskiwania wiedzy 
[Spolaore, Wacziarg 2011]. W świetle wielu badań to właśnie bliskość geograficz-
na de facto objaśnia koncentrację przestrzenną działań innowacyjnych [Jaffe i in. 
1993]. Jest kluczowa dla tworzenia się klastrów (np. Krzemowa Dolina), jako że 
łatwiejsze jest dzielenie się wiedzą pomiędzy podmiotami zlokalizowanymi w bli-
skiej odległości, a także łatwiejsze jest zgromadzenie komplementarnych zasobów 
osadzonych lokalnie [Baptista 2000].

Coraz częściej wskazuje się jednakże, że w dobie globalizacji i postępującej in-
tegracji dostęp do wiedzy staje się coraz łatwiejszy, nawet z odległych zakątków 
świata, co może zmniejszać znaczenie odległości geograficznej jako stymulatora 
rozprzestrzeniania się wiedzy [Keller 2001]. Kwestionuje się także, by obecnie bli-
skość geograficzna była ważniejsza dla rozprzestrzeniania się wiedzy niż inne formy 
bliskości, np. bliskość organizacyjna [Davenport 2005].

W świetle powyższych dyskusji celem artykułu jest wskazanie roli, jaką bliskość 
geograficzna odgrywa w pozyskiwaniu wiedzy przez polskie podmioty ze sfery na-
uki i przemysłu.

Badaniem zostały objęte Politechnika Wrocławska, która reprezentuje sektor 
nauki, oraz przedsiębiorstwa ABB Sp. z o.o., SIGMA SA, Zakłady Azotowe Puła-
wy SA, KGHM Cuprum Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe, Innowacyj-
ne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLIN Sp. z o.o., Rybnicka Fabryka Maszyn 
Ryfama SA oraz Zelmer SA, które reprezentują sektor prywatny. Politechnika Wro-
cławska jest liderem zarówno wśród podmiotów ze sfery nauki, jak i wśród wszyst-
kich polskich podmiotów w liczbie otrzymywanych patentów [UPRP 2012], zaś 
wyżej wymienione podmioty są w czołówce przedsiębiorstw mogących poszczycić 
się największą liczbą patentów [Baczko, Puchała-Krzywina (red.) 2013]. Politech-
nika Wrocławska stanowi reprezentatywną próbkę podmiotów sfery nauki, jako że 
otrzymuje patenty z wielu różnych obszarów badawczych, a liczba otrzymywanych 
patentów rocznie jest większa lub porównywalna z liczbą patentów siedmiu wy-
żej wymienionych przedsiębiorstw łącznie. Objęcie zaś badaniem jedynie siedmiu 
przedsiębiorstw również wydaje się wystarczające, jako że pozostałe przedsiębior-
stwa rocznie otrzymują mniej niż dwa patenty (a w zdecydowanej większości przy-
padków mniej niż jeden patent). Analiza niewielkiej liczby patentów prawdopodob-
nie nie miałaby zatem wpływu na końcowe wnioski.

W niniejszym opracowaniu została wykorzystana metoda tzw. cytowań paten-
towych polegająca na analizie opisów patentowych, w tym przypadku głównie pod 
kątem lokalizacji źródeł wiedzy, którą cytują (na którą się powołują) podmioty ob-
jęte analizą (z wyłączeniem autocytowań). Badaniem objęto patenty przyznane tym 
podmiotom przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2006-2011.

2. Cytowania patentowe jako miara rozprzestrzeniania się wiedzy

Ze względu na to, że wiedza jest zasobem niematerialnym, szacowanie zarówno za-
sobów wiedzy, jak i jej przepływów jest utrudnione. Dlatego też w literaturze przed-
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miotu możemy się spotkać z wieloma sposobami identyfikacji i pomiaru rozprze-
strzeniania się wiedzy, z których jednakże żaden nie jest doskonały i wystarczający 
do badania przepływów wiedzy za pośrednictwem wszystkich mechanizmów.

Cytowania patentowe, czyli odwołania do cudzej wiedzy ujęte w opisach pa-
tentowych, są jedną z miar rozprzestrzeniania się wiedzy. Zazwyczaj przyjmują one 
postać odwołań do patentów lub publikacji. Pionierami wykorzystania odwołań 
patentowych do pomiaru przepływów wiedzy byli Jaffe, Trajtenberg i Henderson 
[1993], którzy na podstawie gospodarki Stanów Zjednoczonych stwierdzili, że dy-
fuzja wiedzy zmniejsza się wraz z odległością, jako że amerykańskie patenty są 
z większym prawdopodobieństwem cytowane przez inne amerykańskie patenty niż 
przez patenty zagraniczne.

W literaturze przedmiotu panuje pogląd, że cytowania patentowe stanowią jedno 
z cenniejszych źródeł informacji o przepływach wiedzy, np. między krajami, regio-
nami czy sektorami, jako że badacz jest zobowiązany do zacytowania najistotniej-
szej wiedzy poprzedników, z której korzystał przy tworzeniu własnego wynalazku. 
Ujęcie zbyt dużej liczby cytowań w opisie patentowym ograniczałoby zakres ochro-
ny patentowej, nieujęcie zaś części cytowań narażałoby wynalazcę na sankcje praw-
ne. Stąd też należy się spodziewać, że w opisie patentowym będą zawarte wszystkie 
odwołania i to jedynie do cennej wiedzy, która stanowiła podstawę pojawienia się 
innowacji. Analiza cytowań patentowych stanowi zatem nie tylko źródło informa-
cji, czy i w jakim stopniu doszło do dyfuzji wiedzy, ale również pozwala określić 
wpływ, jaki pozyskana wiedza ma na pojawienie się nowych innowacji.

Słabością wykorzystywania odwołań, czy to do patentu czy publikacji, zawar-
tych w aplikacjach patentowych, jest jednakże to, że część odniesień do osiągnięć 
poprzedników jest włączana w aplikacji patentowej nie przez samego wynalazcę, 
lecz przez badacza patentów zatrudnionego przez urząd patentowy [Azoulay i in. 
2011], co oznacza, że w rzeczywistości wynalazca nie czerpał wiedzy zacytowanego 
wynalazcy czy naukowca. Inną wadą wykorzystywania jedynie informacji zawar-
tych w opisach patentowych jest to, że nie ujmują one przepływów wiedzy bardziej 
prywatnej [Roach, Cohen 2012]. Ponadto, ze względu na to, że wiele innowacji 
nie jest opatentowywanych, stanowią tylko częściową miarę rozprzestrzeniania się 
know-how.

3. Wymiar przestrzenny rozprzestrzeniania się wiedzy – 
przegląd literatury 

Zakres, w jakim przepływy wiedzy są zlokalizowane geograficznie, jest szczególnie 
istotny dla twórców polityki gospodarczej, których interesuje, czy korzyści z B+R 
finansowanych publicznie będą internalizowane przez tych, którzy je finansują, czy 
też będą się rozprzestrzeniać bardziej globalnie. Z tego względu w wielu pracach, 
zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, poruszana jest problematyka geogra-
ficznego wymiaru rozprzestrzeniania się know-how.
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W wielu analizach podkreśla się, że bliskość geograficzna jest istotna dla dyfuzji 
wiedzy w tym sensie, że ma znaczenie dla tworzenia się bliskich relacji społecznych 
(aczkolwiek nie jest niezbędna dla ich podtrzymywania) i sprzyja kontaktom face 
to face, które są szczególnie ważne dla nabywania wiedzy milczącej [Bodas Freitas 
i in. 2013; Ceci, Iubatti 2012; Azoulay i in. 2011; Breschi, Lenzi 2010; Oettl, Agra-
wal 2008; Agrawal i in. 2006]. Stąd też, jeżeli osoby istotne dla procesu tworzenia 
wiedzy wyprowadzą się z miejsca, w którym przez lata prowadziły działalność ba-
dawczą i generowały swoje wynalazki, przepływy wiedzy mogą się wiązać z odleg- 
łymi obszarami geograficznymi.

Wnioski z analiz, w których badana jest rola bliskości geograficznej dla dyfuzji 
wiedzy w odizolowaniu od innych form bliskości (np. technologicznej), a także bez 
uwzględniania mechanizmów, poprzez które transferowana jest wiedza, nie są już 
jednak tak jednoznaczne. Jaffe i in. [1993] czy Eaton i Kortun [1996] stwierdza-
ją, że odległość geograficzna znacząco wpływa na rozprzestrzenianie się wiedzy, 
jednakże Sjӧholm [1996] na podstawie próbki szwedzkich firm, jak również Da-
venport [2005] oraz Thompson i Fox-Kean [2005] na podstawie danych amerykań-
skich przedsiębiorstw uważają, że nie ma ona większego znaczenia dla nabywania 
wiedzy. Podobnie Almeida i Kogut [1999] wykazują, że występowanie zależności 
między bliskością geograficzną a dyfuzją wiedzy różni się pomiędzy regionami, co 
dowodzi, że efekty zewnętrzne w postaci rozprzestrzeniania się wiedzy są wynikiem 
innych czynników. Z kolei według Kellera [2001], bliskość geograficzna była ważna 
dla pozyskiwania know-how przez gospodarki krajów G7, ale w latach 70., od tego 
okresu jej znaczenie systematycznie spada.

Współcześnie najbardziej rozpowszechniony jest jednakże pogląd, że bliskość 
geograficzna odgrywa w dyfuzji podobną rolę, jak inne formy bliskości, takie jak 
bliskość technologiczna, organizacyjna czy kulturowa. Specyficzne okoliczności 
decydują zaś o tym, która z nich jest dominująca, o ile w ogóle któraś jest znaczą-
ca. Według Aldieri i Cincera [2009], bliskość zarówno geograficzna, jak i techno-
logiczna mają dodatni wpływ na rozprzestrzenianie się B+R, przy czym bliskość 
technologiczna odgrywa nieco większą rolę. W świetle badań Davenporta [2005] 
w niektórych warunkach bliskość geograficzna i organizacyjna jest tak samo istotna 
dla nabywania know-how, a w niektórych bliskość organizacyjna dominuje nad geo-
graficzną. Lychagin i in. [2010] stwierdzają zaś, że zarówno bliskość geograficzna, 
jak i technologiczna są znaczące dla rozprzestrzeniania się wiedzy wśród amerykań-
skich przedsiębiorstw i jednocześnie obie ważniejsze niż bliskość rynku produktu.

4. Geograficzny rozkład lokalizacji źródeł wiedzy 
polskich podmiotów. Wyniki badań

Jak zostało wykazane w punkcie 3 niniejszego artykułu, bliskość geograficzna wciąż 
odgrywa, mniejszą lub większą, rolę w absorpcji obcego know-how. Jednak to, kiedy 
jest znacząca, może zależeć od wielu czynników. Uważa się np., że jest decydująca 
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dla przepływów wiedzy poprzez transakcje rynkowe (np. sprzedaż licencji), w szcze-
gólności dla przedsiębiorstw pozyskujących wiedzę uniwersytecką [Mowery, Ziedo-
nis 2001]. Wynika to z faktu, że zasoby wiedzy uniwersyteckiej i przedsiębiorstw 
zazwyczaj nie są w pełni komplementarne, co wymusza kontakty osobiste między 
stronami. Podkreśla się również, że rola bliskości geograficznej dla pozyskiwania 
wiedzy i w konsekwencji dla rozwoju gospodarczego może być większa w przypad-
ku biedniejszych narodów [Gallup i in. 1998]. Wydaje się także, że geografia może 
odgrywać inną rolę w nabywaniu wiedzy przez podmioty z sektora nauki i przemy-
słu, jako że w wielu przypadkach wynalazcy z tych sektorów mają odmienne cele 
zawodowe, tworzą w odmiennych środowiskach, stawiane są przed nimi odmienne 
oczekiwania i stoją w obliczu odmiennych źródeł finansowania badań.

W świetle powyższego w niniejszym opracowaniu badaniem objęto jedną uczel-
nię wyższą oraz siedem przedsiębiorstw.

Badanie cytowań patentowych pozwoliło sformułować dwa główne wnioski. Po 
pierwsze, w latach 2006-2011 Politechnika Wrocławska swą wynalazczość opierała 
w większym stopniu niż podmioty z sektora przemysłu na wiedzy pochodzącej spo-
za Polski (wiedzy obcej). W analizowanym okresie badacze akademiccy powoły-
wali się na wiedzę obcą średnio w 80%, natomiast wynalazcy z sektora prywatnego 
jedynie w 57% (tab. 1, 2). Należy jednak podkreślić, że zarówno dla sektora nauki, 
jak i przemysłu wiedza obca odgrywała większą rolę w generowaniu wynalazków 
niż wiedza rodzima. Ponadto można zauważyć, iż Politechnika Wrocławska konse-

Tabela 1. Źródła wiedzy wynalazców z Politechniki Wrocławskiej w latach 2006-2011

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Odwołania do wiedzy polskiej
(odsetek wszystkich cytowań) 17,3 25,7 24,3 19,0 13,9 14,7

Odwołania do wiedzy obcej
(odsetek wszystkich cytowań) 82,7 74,3 75,7 81,0 86,1 85,3

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie baz patentowych udostępnionych przez Urząd 
Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, www.uprp.pl (dostęp marzec-kwiecień 2014 r.), a także 
baz urzędów patentowych poszczególnych państw.

Tabela 2. Źródła wiedzy wynalazców z sektora przemysłu w latach 2006-2011

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Odwołania do wiedzy polskiej
 (odsetek wszystkich cytowań) 48,5 48,8 28,1 55,0 18,2 56,7

Odwołania do wiedzy obcej
(odsetek wszystkich cytowań) 51,5 51,2 71,9 45,0 81,8 43,3

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie baz patentowych udostępnionych przez Urząd 
Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, www.uprp.pl (dostęp marzec-kwiecień 2014 r.), a także 
baz urzędów patentowych poszczególnych państw.
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kwentnie w każdym roku w większym stopniu bazowała na wiedzy obcej, podczas 
gdy skłonność przedsiębiorstw do cytowania zagranicznego know-how charaktery-
zowała się relatywnie dużymi dysproporcjami na przestrzeni badanego okresu. Na 
przykład w 2010 r. podmioty z sektora przemysłu aż w 81,8% powoływały się na 
obce idee, podczas gdy w 2011 r. jedynie w 43,3%. Jednakże, mimo iż bliskość geo-
graficzna ma większe znaczenie dla nabywania know-how dla sektora przemysłu niż 
dla sektora nauki, nie wydaje się kluczowa dla żadnego z nich.

Po drugie, między sektorem przemysłu a sektorem nauki można zauważyć po-
dobne wzorce cytowań w odniesieniu do wiedzy obcych państw. W całym okresie 
badawczym zarówno badane przedsiębiorstwa, jak i Politechnika Wrocławska swą 
wynalazczość opierały przede wszystkim na wiedzy Stanów Zjednoczonych (prze-
mysł w 34,9%, sfera nauki w 43,5%). Podobnie, w dalszej kolejności, najważniejsza 
była dla nich wiedza badaczy niemieckich, a następnie japońskich (tab. 3 i 4). Bio-

Tabela 3. Geograficzny rozkład odwołań wynalazców z sektora przemysłu do obcych patentów 
w latach 2006-2011(odsetek cytowań z ogólnej liczby odwołań do obcych patentów)

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Odwołania do zasobów wiedzy amerykańskiej 37,5 37,2 39,7 – 43,4 7,7
Odwołania do zasobów wiedzy niemieckiej 12,5 2,3 13,7 62,5 18,9 34,6
Odwołania do zasobów wiedzy japońskiej 18,7 9,3 21,9 – 9,4 23,1
Odwołania do zasobów wiedzy szwajcarskiej 6,2 – 6,8 – 9,4 11,5
Odwołania do zasobów wiedzy szwedzkiej 3,1 11,6 – 12,5 5,7 3,8
Odwołania do zasobów wiedzy holenderskiej 3,1 – 5,5 – – 3,8
Pozostałe odwołania 18,9 39,6 12,4 25,0 13,2 15,5

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie baz opisów patentowych udostępnionych przez 
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, www.uprp.pl (dostęp marzec-kwiecień 2014 r.), 
a także baz urzędów patentowych poszczególnych państw.

Tabela 4. Geograficzny rozkład odwołań wynalazców z Politechniki Wrocławskiej do obcych 
patentów w latach 2006-2011(odsetek cytowań z ogólnej liczby odwołań do obcych patentów)

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Odwołania do zasobów wiedzy amerykańskiej 33,8 50,0 48,5 35,1 58,8 34,8
Odwołania do zasobów wiedzy niemieckiej 30,6 19,5 21,2 18,4 20,6 16,8
Odwołania do zasobów wiedzy japońskiej – 12,2 – 27,2 4,1 25,3
Odwołania do zasobów wiedzy francuskiej 9,7 6,1 6,1 12,3 3,0 5,1
Odwołania do zasobów wiedzy brytyjskiej 4,8 – – – 4,5 3,7
Pozostałe odwołania 21,1 12,2 24,2 7,0 9,0 14,3

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie baz opisów patentowych udostępnionych przez 
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, www.uprp.pl (dostęp marzec-kwiecień 2014 r.), 
a także baz urzędów patentowych poszczególnych państw.
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rąc jednak pod uwagę wiedzę nie poszczególnych państw, lecz całych kontynentów, 
można zauważyć pewne różnice w cytowaniach wiedzy obcej między badaną uczel-
nią a przedsiębiorstwami. Mianowicie Politechnika Wrocławska bazowała głównie 
na wiedzy Ameryki Północnej (43,5%), podczas gdy przedsiębiorstwa na wiedzy 
europejskiej (49,4%). W tym sensie można uznać, że dla przedsiębiorstw bliskość 
geograficzna ma większe znaczenie w nabywaniu obcego know-how niż dla podmio-
tów sfery nauki.

Tabela 5. Odwołania badaczy Politechniki Wrocławskiej oraz podmiotów z sektora przemysłu 
do zasobów wiedzy sektora nauki i przemysłu w latach 2006-2011

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Odwołania do sektora nauki
(jako odsetek odwołań ogółem)

Politechnika
Wrocławska 39,4 38,9 62,1 32,1 31,9 41,7
przedsiębiorstwa 16,9 3,6 12,6 23,8 7,6 16,4

Odwołania do sektora 
prywatnego
(jako odsetek odwołań ogółem)

Politechnika
Wrocławska 60,6 61,1 37,9 67,9 68,1 58,3
przedsiębiorstwa 83,1 96,4 87,4 76,2 92,4 83,6

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie baz opisów patentowych udostępnionych przez 
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, www.uprp.pl (dostęp marzec-kwiecień 2014 r.), 
a także baz urzędów patentowych poszczególnych państw.

Badanie cytowań patentowych pozwoliło także sformułować wniosek, że dla 
sektora przemysłu nie tylko bliskość geograficzna, ale także bliskość sektorowa ma 
większe znaczenie w pozyskiwaniu wiedzy niż dla sfery nauki. W badanym okre-
sie przedsiębiorstwa średnio aż w 86,5% powoływały się na wiedzę wygenerowaną 
również przez sektor prywatny, podczas gdy badacze Politechniki Wrocławskiej od-
woływali się do wiedzy sektora nauki średnio jedynie w 41% (tab. 5). 

5. Uwagi końcowe

Wpływ bliskości geograficznej do źródeł wiedzy na działalność wynalazczą pod-
miotów budzi i prawdopodobnie w przyszłości nadal będzie budził duże zaintereso-
wanie zarówno naukowców, jak i polityków. W szczególności ci drudzy są zaintere-
sowani, czy publicznie finansowane B+R będą rozprzestrzeniać się jedynie lokalnie, 
przyczyniając się do internalizowania korzyści jedynie przez region/kraj, czy też 
będą się rozchodzić bardziej globalnie.

Celem niniejszego opracowania było wskazanie zależności między bliskością 
geograficzną a pozyskiwaniem wiedzy przez polskie podmioty z sektora nauki 
i przemysłu. Wyniki badań pozwoliły sformułować kilka wniosków. Po pierwsze, 
dla podmiotów z sektora nauki granice ani terytorialne, ani sektorowe nie są barierą 
w pozyskiwaniu wiedzy. Badacze akademiccy odważnie sięgają po wiedzę z naj-
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dalszych zakątków świata, i to tę wygenerowaną zarówno przez innych badaczy 
akademickich, jak i naukowców z przedsiębiorstw. Wydaje się, że pozyskując cudze 
know-how, kierują się raczej „jakością wiedzy”, wybierając tę stworzoną w tzw. cen-
trach doskonałości, czyli w Stanach Zjednoczonych, Niemczech czy Japonii.

Po drugie, schematy nabywania wiedzy przez podmioty z sektora prywatnego są 
nieco odmienne w porównaniu z tymi reprezentowanymi przez sektor nauki. Przed-
siębiorstwa z większym prawdopodobieństwem niż Politechnika Wrocławska na-
bywają wiedzę lokalnie, choć – podobnie jak Politechnika – w większym stopniu 
wykorzystują obce niż krajowe zasoby wiedzy. Ponadto chętniej sięgają po wiedzę 
wygenerowaną przez sektor prywatny niż tę stworzoną na uniwersytetach czy in-
nych jednostkach naukowo-badawczych.

Wyniki badań sugerują zatem, że dla podmiotów z sektora nauki bliskość zarów-
no geograficzna, jak i sektorowa ma mniejsze znaczenie w pozyskiwaniu obcego 
know-how niż dla przedsiębiorstw.
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THE ROLE OF GEOGRAPHIC PROXIMITY 
IN KNOWLEDGE ACQUISITION.  
A STUDY OF PATENT CITATIONS

Summary: The aim of this work is to show the role played by geographic proximity in knowl-
edge acquisition by Polish entities from the area of science and industry. A study of citations 
included in patent descriptions of Polish entieties made it possible to formulate two main con-
clusions. In 2006-2011, geographic proximity played a greater role in knowledge acquisition 
by enterprises than by academic researchers, however, it does not seem to be crucial even for 
the enterprises. During the period under study, academic researchers cited domestic knowl-
edge only in 20% of cases on avergage while enterprises in 43% of cases. Moreover, academic 
researchers based mainly on knowledge originating in North America while enterprises on 
knowledge originating in Europe.

Keywords: geographic proximity, patent citations, industrial sector, area of science.




