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A. PAWLIK, POTENCJAŁ INNOWACYJNY W ROZWOJU REGIONU,  

WYD. UJK, KIELCE 2012, ISBN 978-83-7133-512-9 

 

Książka Andrzeja Pawlika „Potencjał innowacyjny w rozwoju regionu” składa 

się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, literatury, spisu tabel, spisu rysun-

ków oraz streszczenia w języku angielskim (tj. 266 stron). Celem książki jest ocena 

potencjału innowacyjnego polskich województw. Oceny dokonano w oparciu o dane 

statystyczne z Bazy Danych Regionalnych GUS za lata 2002 i 2009.   

W opracownaiu m.in. zdefiniowano stopień zróżnicowania innowacyjnego 

rozwoju województw, potencjał innowacyjny poszczególnych województw i poka-

zano syntetyczny miernik tego potencjału, określono współzależności pomiędzy 

komponentami tworzącymi potencjał innowacyjny, dokonano klasyfikacji poziomu 

innowacyjności województw. Ponadto w opracowaniu przedstawiono także grupy 

czynników kreujących innowacyjność województw, określono terytorialne dyspro-

porcje w zakresie innowaycjności.   

W rozdziale pierwszym dokonano przede wszystkim szerokiego przeglądu licz-

nych definicji ważnego dla pracy - omówiono innowacje czy innowacje w teorii eko-

nomii, klasyfikację innowacji oraz innowacje reprezentowane przez postęp tech-

niczny w różnych modelach wzrostu, a także koncepcje specyficznego produktu ja-

kim jest wiedza, łącząc go z postępem i rozwojem. Przedstawione -zostały konkretne 

techniki analizy dotyczącej, w ogólnym ujęciu, taksonomii oraz wskaźników poten-

cjałów.   

Kolejny, drugi rozdział jest kontynuacją ogólnoteoretycznych rozważań nad in-

nowacjami, ich rolą w rozwoju kraju i regionu, determinantami, gospodarką opartą 

na wiedzy, a także procesów regulacji wynikających z polityki podmiotów krajowych 

i unijnych. Przegląd literatury stanowi mocną stronę tej części książki.  

Rozdział trzeci otwiera analizy empiryczne poświęcone ocenie innowacyjności 

województw. Dokonano tu konfrontacji wyników i oceny przydatności zastosowa-

nych technik. Zaprezentowano syntetyczną ocenę innowacyjności. Podkreślenia wy-

maga konsekwentne we wszystkich przypadkach zastosowanie dwóch przekrojów 
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czasowych oceny: 2002 oraz 2009 roku, stwarzających szanse istotnego wzbogace-

nia wiedzy nie tylko o stanie innowacyjności województw, ale również o jej naturze. 

O wiarygodności otrzymywanych wyników przesądza zastosowana metodyka oraz 

zestaw cech będących podstawą przeprowadzanych ocen.    

Wiodąca tematyka rozdziału czwartego stanowi spojrzenie na spodzie-

wane zmiany kondycji potencjałów innowacyjnych polskich województw. Przed-

stawiane projekcje w tym względzie są wynikiem autorskich przemyśleń.  

Podkreślić należy, że podjęty temat osadzony został w odpowiednim nurcie 

teoretycznym. Od strony metodologicznej sięgnięto do znanych, co prawda, metod  

i technik analizy, niemniej jednak  dobrze wpisujących się w potrzeby części empi-

rycznej. Ponadto, nie bez znaczenia dla końcowych efektów, było korzystanie  

z wielu, wzajemnie się uzupełniających, a częściowo także weryfikujących się podejść 

metodycznych.  
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