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PLANOWANIE STRATEGICZNE
Z WYKORZYSTANIEM METODY FORESIGHT –
STANDARYZOWANA IDENTYFIKACJA
UWARUNKOWAŃ INNOWACYJNOŚCI
W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU REGIONU
Streszczenie: Rozwój regionów determinowany jest polityką badawczo-rozwojową ukierunkowaną na innowacje. Kształtowana jest ona często za pomocą badań foresight, pozwalających na identyfikację i ocenę uwarunkowań innowacyjności m.in. dzięki metodzie SWOT.
Podczas tradycyjnej analizy uwarunkowań innowacyjności za pomocą SWOT międzysektorowe porównanie różnorodnych determinant, a tym bardziej identyfikacja dominujących tendencji, są utrudnione. Rozwiązaniem tego problemu może być standaryzacja czynników determinujących innowacyjność. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena standaryzowanych
uwarunkowań innowacyjności SWOT w badaniach foresight na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego. Zastosowanie opisanej koncepcji potwierdziło tezę
o możliwości wskazania dominujących tendencji rozwojowych w poszczególnych sektorach.
Słowa kluczowe: foresight, SWOT, standaryzowana identyfikacji uwarunkowań innowacyjności, zrównoważony rozwój.
DOI: 10.15611/pn.2014.366.65

1. Wstęp
Innowacje są pochodną innowacyjności, rozumianej jako ciągłe poszukiwanie i tworzenie nowości (por. [Pomykalski 2001]). Decydują o postępie społeczno-gospodarczym, co jest wynikiem polityki badawczo-rozwojowej (B+R), kreowanej z wykorzystaniem foresightu – stosunkowo nowej koncepcji zarządzania strategicznego w
Polsce. Podstawowym założeniem projektów foresight jest identyfikacja czynników
kształtujących uwarunkowania innowacyjności organizacji oraz prognozowanie
przyszłych stanów otoczenia na potrzeby polityki rozwoju. W tym celu wykorzystuje się różnorodne metody planowania strategicznego, zwłaszcza: Delphi, SWOT
i scenariusze. Ich potencjał jest znaczący, nie zawsze jednak w pełni wykorzystany,
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czego przykładem może być SWOT. Klasyczna analiza uwarunkowań innowacyjności za pomocą SWOT dostarcza przydatnych informacji na temat mocnych i słabych
stron oraz szans i zagrożeń w obrębie konkretnych sektorów, regionów lub państw.
Mimo to, utrudnione jest porównanie za jego pomocą odmiennych uwarunkowań
innowacyjności między czterema grupami różnych czynników wśród określonych
podmiotów badania, a tym bardziej pomiędzy kilkoma różnymi sektorami, regionami bądź państwami, jak również identyfikacja dominujących wśród nich tendencji.
Rozwiązaniem tego problemu badawczego jest standaryzacja czynników determinujących innowacyjność.
W niniejszym opracowaniu czynniki determinujące innowacyjność, określane
również zamiennie uwarunkowaniami innowacyjności organizacji, interpretowane
są jako ogólne czynniki wspierające lub ograniczające innowacyjność.
Celem niniejszego artykułu jest ocena uwarunkowań innowacyjności (tj. możliwości i ograniczeń) przeprowadzona na podstawie standaryzacji czynników determinujących innowacyjność. Obiektem analizy są wyniki SWOT wypracowane przez
ekspertów paneli branżowych w badaniach foresight „Priorytetowe technologie dla
zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego”1. Wyniki tego projektu
nie zostały dotychczas poddane podobnej analizie.
W celu przetestowania wykonalności i przydatności oceny prowadzonej na podstawie standaryzowanej identyfikacji uwarunkowań innowacyjności postawiono
tezę o możliwości wskazania dominujących tendencji rozwojowych w poszczególnych sektorach wyłonionych po badaniach foresight dla województwa podkarpackiego.
Prowadzone w ramach badań własnych analizy wpisują się w kontekst zrównoważonego rozwoju, zdeterminowany charakterem projektu foresightowego.

2. Innowacyjność – zrównoważony rozwój – foresight
2.1. Innowacyjność organizacji a zrównoważony rozwój
Nowy lub znacząco ulepszony produkt wprowadzony na rynek albo do przedsiębiorstwa traktowany jest jako innowacja (por. [Götzfried 2005]). Innowacje to zarówno
technologie, jak i usługi. Są one wynikiem innowacyjności, utożsamianej ze zdolnością organizacji do stałego poszukiwania, wdrażania i upowszechniania innowacji
[Pomykalski 2001]. Innowacyjność organizacji zależy od jej potencjału i wykazyJest to nazwa projektu zrealizowanego na Politechnice Rzeszowskiej w ramach badań
Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, lata 2004-2006.
Priorytet 1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Działanie 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką (nr WKP 1/1.4.5/2/2006/21/24/602/2006/U)] finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Autor niniejszej publikacji był jednym z głównych wykonawców tego projektu.
1
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wanej przedsiębiorczości, ale również uwarunkowań występujących w otoczeniu.
Podejmowane przez organizacje działania na rzecz rozwoju innowacji nabierają od
pewnego czasu nowego, wielowymiarowego wymiaru. Wiąże się to z wewnątrzorganizacyjną adaptacją zasad zrównoważonego rozwoju, co jest równoznaczne
z upowszechnianiem ekoinnowacyjności2. Przykładem wspierającym powyższą tendencję jest „strategia przyjęta na spotkaniu Komisji Europejskiej w Lizbonie (2000)
i Barcelonie (2002)” [Crespi 2004]. Każda z wyżej wspomnianych wyznacza cele
zmierzające do wsparcia innowacyjności, nawiązując równocześnie do koncepcji
zrównoważonego rozwoju, zakładającej zaspokajanie potrzeb dnia dzisiejszego
w sposób niezagrażający zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb (zob. [Eppel 1999]).
Efektami generowanymi przez powyższe strategie są zasady realizacji polityki
wspierającej innowacje, wprowadzane obecnie we wszelkiego rodzaju organizacjach, począwszy od komercyjnych, a skończywszy na regionach – wykorzystujących regionalne strategie innowacji do promowania innowacji. Jednym z instrumentów w tego rodzaju działaniach jest foresight, który wspiera realizację polityki
innowacyjnej, kształtowanej często w nurcie zrównoważonego rozwoju.
2.2. Foresight na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu
Zastosowanie foresightu pozwala na szczegółową oraz ekspercką identyfikację,
a także analizę sektorowych uwarunkowań innowacyjności. Poza wspomnianą funkcją, foresight ma na celu prognozowanie, jak również kreowanie odległej przyszłości. Pisząc o cechach foresightu, Chia [2004] zauważa, że jest on unikatową i wysoko cenioną zdolnością człowieka, uznawaną za główne źródło wiedzy, przewagi
konkurencyjnej i kulturowej odnowy wśród narodów i organizacji. Obok prognozowania, podstawowym zadaniem foresightu jest również kształtowanie uwarunkowań innowacyjnego działania na podstawie zasad przejrzystości, ciągłości i zaangażowania reprezentantów większości sfer życia społeczno-gospodarczego [Chia
2004]. Badania foresightowe zasługują na dużo szerszą charakterystykę niż zaprezentowana powyżej – trudno byłoby ją jednak wykonać bez istotnego ograniczania
pozostałych części niniejszego opracowania podlegającego regułom redakcyjnym.
Z tego względu artykuł może sprawiać wrażenie bardzo zwięzłego i lakonicznego.
Początkowe doświadczenia Polski w realizacji regionalnych badań foresight
przypadają zasadniczo na rok 2006 (zob. [Nazarko (red.) i in. 2012]). Pierwszy projekt o tym charakterze przeprowadzony został również w województwie podkarpackim w latach 2006-2008. Przedmiotem tych badań były priorytetowe technologie,
natomiast podmiotem poszczególne sektory zlokalizowane na terytorium województwa podkarpackiego. W efekcie wskazano kierunki strategicznego rozwoju
priorytetowych technologii, które określano jako grupę „zdefiniowanych w badaniach rozwiązań charakteryzujących się najwyższą atrakcyjnością, wykonalnością
2

Konotację zrównoważonego rozwoju i ekoinnowacyjności opisuje Pujari [2006].
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i wpływem na zrównoważony rozwój w ramach poszczególnych branż, zasługujących na pierwszoplanowe wsparcie w polityce regionu” [Woźniak (red.) i in. 2008].
Przeprowadzone w projekcie wnioskowanie o przyszłych uwarunkowaniach rozwoju opierało się m.in. na wynikach analizy SWOT. Klasyczny charakter analizy
SWOT nie doprowadził jednak do porównania uwarunkowań innowacyjności oraz
identyfikacji dominujących tendencji w obrębie każdego z siedmiu sektorów, a także
międzysektorowo. Możliwość taką stwarza standaryzacja uwarunkowań innowacyjności, która ułatwia wskazanie charakterystycznych trendów, dając całościowy
ogląd problemów lub możliwości w określonych obszarach. To z kolei optymalizuje
proces decyzyjny, dzięki czemu planowanie strategiczne staje się skuteczniejsze.

3. Standaryzowana identyfikacja uwarunkowań innowacyjności
3.1. Przesłanki standaryzowanej identyfikacji
W artkule przedstawiono wyniki porównawczej analizy ogólnych tendencji uwarunkowań innowacyjności, wynikających z analizy SWOT zawartej w regionalnych badaniach foresight. Wymagało to standaryzacji czynników determinujących innowacyjność, co pozwoliło na jednoznaczne określenie skali zmian w zakresie możliwości
lub dostrzeganych ograniczeń poszczególnych sektorów.
Przy tradycyjnej analizie uwarunkowań innowacyjności reprezentowanych
przez czynniki SWOT porównywalność różnorodnie formułowanych determinant
okazuje się trudna, o ile w ogóle możliwa. Rozwiązaniem tego ograniczenia jest
standaryzacja czynników determinujących innowacyjność, grupująca je według kryterium merytorycznego podobieństwa. W ten sposób ujawnia się natężenie pewnych
cech, determinujące przyszłe priorytety w procesie planowania strategicznego.
Opisany instrument ma charakter pomocniczy i może być przydatny podczas
oceny dokumentów strategicznych, optymalizacji procesu decyzyjnego, a także
w trakcie wielowymiarowych analiz różnych dokumentów strategicznych danego
sektora, regionu bądź kraju.
3.2. Założenia metodyczne
Pierwszym etapem realizacji celów artykułu była standaryzacja determinant innowacyjności organizacji, określanych zamiennie uwarunkowaniami innowacyjności
lub czynnikami warunkującymi/ determinującymi innowacyjność. Uwarunkowania
te obejmują możliwości (tj. mocne strony i szanse) oraz ograniczenia (tj. słabe strony
i zagrożenia). Standaryzacji dokonano po analizie szesnastu czynników sprzyjających innowacyjności gospodarki oraz osiemnastu czynników utrudniających rozwój
innowacyjności (zaczerpniętych z dwóch pozycji źródłowych, tj.: [Brzeziński 2004,
na podstawie: Instytucje i instrumenty… 1996; Mazurek-Kucharska i in. 2008].
W efekcie powstało dziesięć następujących kategorii determinant innowacyjności:
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(1) współpraca przedsiębiorstw ze sferą nauki i B+R (m.in. transfer wiedzy, przepływ informacji, klastry), (2) współpraca międzynarodowa i międzyregionalna
przedsiębiorstw, (3) charakter (m.in. jakość, metoda) produkcji, (4) wyższe uczelnie
i sfera B+R, (5) system prawno-patentowy (m.in. ochrona własności intelektualnej),
(6) kapitał ludzki (m.in. poziom wykształcenia), (7) kapitał finansowy (m.in. inwestycje w badania i rozwój), (8) kapitał rzeczowy (m.in. zasoby naturalne, w tym
odnawialne źródła energii), (9) system transportu i komunikacji, (10) klimat konkurencyjności (m.in. struktura rynku, potencjał popytu).
W kolejnym etapie badań własnych dokonano standaryzowanej identyfikacji
uwarunkowań innowacyjności na bazie analizy wyników SWOT, wypracowanych
w badaniach foresight na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego przez ekspertów siedmiu paneli branżowych, takich jak: technologie budownictwa, technologie informacyjne, technologie infrastruktury ochrony środowiska
i energetyki, technologie produkcji rolniczej i przetwórstwa, technologie przemysłu
chemicznego, farmaceutycznego i biotechnologie, technologie przemysłu lotniczego i maszynowego, turystyka, rekreacja i rehabilitacja, zdrowie.
Zgodnie z założeniami badań foresight w skład każdego zespołu ekspertów
wchodzili przedstawiciele organizacji biznesowych, samorządowych, naukowo-badawczych oraz społecznych.
Standaryzowana identyfikacja uwarunkowań miała na celu wspomóc określenie
częstotliwości bezpośrednich odniesień ekspertów do czynników sprzyjających oraz
ograniczających rozwój innowacyjności. Baza uwarunkowań obejmowała łącznie
320 czynników.
Metodyka standaryzowanej identyfikacji uwarunkowań innowacyjności dopuszczała zakwalifikowanie jednego czynnika do dwóch różnych kategorii, w sytuacji
gdy nawiązywał on bezpośrednio do dwóch różnych kategorii standaryzowanych
uwarunkowań.
3.3. Wyniki badań własnych
Standaryzowana identyfikacja uwarunkowań innowacyjności pozwoliła wyodrębnić
320 czynników w siedmiu sektorach (tab. 1).
Tabela 1. Zagregowana liczebność uwarunkowań innowacyjności
Rodzaj determinant
Możliwości
Ograniczenia
Suma

Liczebność standaryzowanych determinant innowacyjności
1*
9
10
19

2*
20
14
34

3*
13
9
22

4*
13
5
18

5*
3
4
7

6*
19
26
45

7*
14
23
37

8*
24
8
32

9*
3
7
10

10*
51
45
96

* Numeracja kategorii determinant odpowiada numeracji zamieszczonej w pkt 3.2.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań własnych nad raportem zewnętrznym.
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Po szczegółowej analizie wyników i ich porównawczej ocenie można stwierdzić, że największe znaczenie dla rozwoju całego regionu przypisuje się klimatowi
konkurencyjności (m.in. strukturze rynku, potencjałowi popytu). Był to czynnik dominujący we wskazaniach ekspertów, po stronie zarówno możliwości, jak i ograniczeń innowacyjności regionu. Tendencja ta utrzymywała się w większości badanych
sektorów. Analiza międzysektorowa wskazała z kolei w trzech przypadkach na dominującą (pozytywną oraz negatywną) rolę następujących kategorii uwarunkowań:
1) kapitał rzeczowy (m.in. zasoby naturalne w tym odnawialne źródła energii)
postrzegany był w 36% przypadków jako główny determinant umożliwiający rozwój innowacyjności sektora Turystyka, rekreacja i rehabilitacja, zdrowie;
2) kapitał finansowy (m.in. inwestycje w badania i rozwój) postrzegany był
w 32% przypadków jako główny determinant ograniczający rozwój innowacyjności
sektora technologii przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i biotechnologie;
3) współpraca przedsiębiorstw ze sferą nauki i B+R (m.in. transfer wiedzy, przepływ informacji, klastry) postrzegana była w 28% przypadków jako główny determinant ograniczający rozwój innowacyjności sektora technologii przemysłu lotniczego
i maszynowego.
Istniejące tendencje sugerują potrzebę strategicznych zmian na etapie przyszłej
aktualizacji polityki innowacji województwa podkarpackiego.
Uzyskane wyniki pozwalają potwierdzić tezę o możliwości wskazania, po zastosowaniu standaryzowanej identyfikacji uwarunkowań innowacyjności, dominujących tendencji rozwojowych w poszczególnych sektorach oraz pomiędzy nimi.
W niniejszym artykule przedstawiono jedynie wybrane wyniki analizy – szersza
ich interpretacja opisana zostanie w odrębnej publikacji.

4. Zakończenie
Zgodnie z celem artykułu dokonano porównawczej oceny uwarunkowań innowacyjności, opierając się na analizie wyników SWOT, sformułowanych przez siedem paneli branżowych w projekcie foresight na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego. Efektem badań było opracowanie oraz przetestowanie
instrumentu standaryzowanej identyfikacji uwarunkowań innowacyjności, co dało
podstawę do potwierdzenia przyjętej tezy o możliwości wskazania dominujących
tendencji rozwojowych w poszczególnych sektorach.
Przedstawiony instrument oceny dokumentów strategicznych pozwala na zdefiniowanie stopnia realizacji celów strategicznych, a tym samym określenie efektywności zarządzania strategicznego. Należy go traktować jako pomocniczy w procesie
optymalizacji decyzji planistycznych na etapie ewaluacji oraz aktualizacji strategii,
a także w trakcie międzysektorowych i międzyregionalnych analiz porównawczych.
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STRATEGIC PLANNING BY MEANS OF FORESIGHT –
STANDARDIZED IDENTIFICATION
OF INNOVATIVENESS DETERMINANTS IN THE CONTEXT
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A REGION
Summary: The regional development is determined by research and development policy
oriented to innovations. It is often shaped by means of foresight, which identify and assess the
determinants of innovativeness by means of SWOT. In traditional SWOT analysis, the crosscomparisons of various determinants, and also the identification of the dominant trends are
difficult. The solution of this problem would be the standardization of the factors determining
innovativeness. The aim of this study is the identification of standardized determinants of
innovativeness based on the SWOT, developed by experts in foresight research for sustainable
development of the Subcarpathian Voivodeship. The application of presented concept allowed
to confirm the thesis about the possibility of indicating the dominant trends of development in
various sectors.
Keywords: foresight, SWOT, standardized identification of innovativeness determinants, sustainable development.

