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Określenie wag kryteriów oceny ryzyka innowacji technicznych

Ocena ryzyka innowacji to zagadnienie wielopoziomowe i wieloaspektowe wyma-
gające połączenia wiedzy z wielu dziedzin życia. Innowacje obarczone są wysokim
ryzykiem dlatego istotne jest określenie w odpowiednim czasie, czy dany projekt mo-
że zostać przyjęty do realizacji w kontekście jego efektywności. Zaleca się w tym
względzie zastosowanie wielokryterialnej oceny uwzględniającej wagi poszczególnych
kryteriów w celu zwiększenia racjonalności podejmowanych decyzji. Wprowadzenie
rang ważności, opracowanych na podstawie ocen eksperta, pozwala zobiektywizować
ocenę ryzyka, eliminując subiektywne postrzeganie problemu przez osobę dokonującą
oceny innowacji.

Przyjmując opracowane kryteria (K) oceny innowacji technicznych [1, 2] w podzia-
le na ogólne (5 kryteriów) i szczegółowe (14 kryteriów), określono wagi tych kryteriów
poprzez porównanie parami poszczególnych kryteriów. W pierwszym etapie określo-
no różnice jakie występują w poszczególnych ocenach, przydzielanych przez eksperta
w skali od 1 do 7. W ocenie kryteriów ekspert wykorzystał skalę: najbardziej ważne
— 7, bardzo ważne –– 6, nieco bardziej ważne –– 5, ważne –– 4, nieco mniej ważne
— 3, mało ważne —- 2, najmniej ważne –– 1. W ten sposób powstała macierz róż-
nic ocen (tab. 1a), gdzie każda różnica została zdefiniowana poprzez współczynnik
indywidualny [3] oraz określona względem kryterium porównywanego.

Oceny wpisano w macierz ocen (tab. 1b) zgodnie z założeniem: jeśli kryterium
K1 jest ważniejsze od kryterium K2, to w rzędzie K1 pod K2 wpisuje się wartości
z przedziału 0.5 < u12 ¬ 1.0, z kolei w rzędzie K2 pod K1 wartość u21 = 1 − u12.
W przypadku równoważnym wprowadza się wartość u14 = u41 = 0.5. Na przekątnej
macierzy wpisano zera, gdyż kryterium nie może być ważone względem samego siebie.
Wagi poszczególnych kryteriów otrzymano wykorzystując formułę [4]:
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gdzie: wj — waga kryterium ki, uji –– ocena ważności wybranej pary kryteriów.
Następnie poddano je normalizacji zgodnie ze wzorem [2]:
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Tab. 1. Przykład ustalania wag dla kryteriów ogólnych
K 1 2 3 4 5

1 −4 −3 1 0
2 1 5 4
3 4 3
4 −1

5
a)

K 1 2 3 4 5 wj
norm

wj

1 0 0.1667 0.25 0.5833 0.5 1.5 0.15
2 0.833 0 0.5833 0.9167 0.8333 3.167 0.3166667
3 0.75 0.4167 0 0.8333 0.75 2.75 0.275
4 0.417 0.0833 0.1667 0 0.4167 1.083 0.1083333
5 0.5 0.1667 0.25 0.5833 0 1.5 0.15
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