
FORESIGHT 
przedsiĘbiorstw 

TOM III 

WYTYCZANIE 
KIERUNKÓW 

ROZWOJOWYCH 
Ewa Badzińska 

Monika Siewczyńska 

Wydawnictwo PolitKhnikl PoznailskiEj 
Poz:nal120ł3 



Spis treści 

Przedmowa ..... .. . ...... . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ... .. .. .......... .. ....... .  ... ..... .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . ... .. ..... .. ... ..... ... .. . 5 

Wstęp .... .. ............... ........ .. ........... .. ....... .. ... .............................................. .. ... ..... .. ............. 7 

l. FORESIGHT (Ewa Badzińska, Monika Siewczyńska) ... ....... ........... .......... ... ....... ....... 9 

1. 1. Cel badań foresightowych .......... .......... .... ... .... .... ... .. .. .. .. .......... ............ ......... ... . .  9 
1. 2. Zasada triangulacji metod badawczych i doboru ekspertów ........ ........... ...... ..... 11 
1. 3. Metody badawcze ....... ............. .... ........... ... ... ..... .... ... ....... .. ................................. 13 

1. 3. 1. Badania jakościowe . ... ..... .. .................. ....... ......... ... .. .. .... .... ................... . 13 
1. 3. 2. Badania ilościowe .. ........ .. ..... .... ........................... .. .......... ....... .. ... ... ........ 14 
1. 3 . 3. Badania półilościowe .. .. ............ ..... .... .................... ....... .......... ........ ... .... 14 
1. 3. 4. Podział metod i zasady wyboru ..... .. ......... ... .... ............. ......... ......... ....... . 14 

2. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD BADAWCZYCH 
(Ewa Badzińska, Monika Siewczyńska) ..... . ........ . ................ ......... ............. .... ............ . 19 

2. 1. Analiza źródeł opublikowanych . ........... ........ ... .. ......... ..... .. ... .. ..... ............ .......... 19 
2. 1. 1. Desk research ................. ................... ..................... ....... .. ... ... ............. .... 19 
2. 1. 2. Studium literatury .............. ...... ... ............... ................... ..... ....... ... .......... . 21 

2. 2. Panele eksperckie ........ .. .. ..... .. .. ................ .. .... ..... ........... ...................... ... .... .... . .. 23 
2. 3. Analiza SWOT/TOWS .......... .............. ..... .. .... ... .. .. ... ........... ... ....... .. .................. . 23 
2. 4. Analiza STEEPVL .... .. .. .. ..... ........ ......... ......... .. ......... .. ........... ................ ... .... .... . 30 
2. 5. Analiza strukturalna .. .. ... ...... ....... ............. ................. . .. .. ...... .. ........ .. ... ........... .... 31 
2. 6. Badania ankietowe .... ........ ............. ..... ........... ........... ....... . .. .. ..... ... .. ........ .......... .  36 
2. 7. Wywiady bezpośrednie .................... .. .... ................ .. ....... ..... ....... ............. ...... .... 38 
2. 8. Metody scenariuszowe ............... ....................... ............... .. ................ ... ..... .... ....  41 

3. KIERUNKI ROZWOJU INTERDYSCYPLINARNEJ JEDNOSTKI 
BADAWCZEJ WEDŁUG METODYKI FORESIGHT (Ewa Badzińska) ... .......... . ... 51 

3. 1. Cel badań .... ........ ... .. .. .. .... ... .... ................... ....... .. .......... ...................................... 51 
3. 2. Profil działalności badanego przedsiębiorstwa. ........ ............. .......... ................... 52 
3. 3. Analiza wybranych zagadnień związanych z obszarem 

działalności IWNiRZ ............. ........ ....... .. ....... ... .. ... ................. ..... .. ... ....... ........... 53 
3. 3. 1. Działalność B+R i komercjalizacja wyników badań ....................... ... .... 53 
3. 3. 2. Szanse i bariery transferu technologii z jednostek badawczych do 

przedsiębiorstw . . . . .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... . ... ..... .. . . . .. . . . .. ... .. ... ..... ... .......... ... ..... . 54 
3. 4. Charakterystyka i wyniki badań ........ .................. ......... . ........... .......... ... ............. 57 

3 . 4. 1. Wybór metod badawczych . ........... .......... ..................... .................. ........ 57 
3. 4. 2. Realizacja badań .............. ......... ........ ................... ............... ... .. ........ ...... . 58 
3. 4. 3. Ekspercka identyfikacja i ocena czynników analizy SWOT ... .. .... .. .... .. . 60 
3. 4. 4. Scenariusze przyszłego rozwoju ......... ... ...... ... .. .............. .. .............. ... ... .. 79 
3. 4. 5. Podsumowanie ...... ................. ..................... .... . ..... ... ... ............. .............. 83 



4 Spis treści 

4. KIERUNKI ROZWOJU BIUR PROJEKTÓW BUDOWLANYCH 
Z WYKORZYSTANIEM METODYKI FORESIGHT (Monika Siewczyńska) .......... 87 

4. 1. Cel badań . . .......... ..... . . . . . . .......... . . . .. .. . ............... . . . . . . . . ........... . . . . . . . ......... . . . . . . . . . ........ 87 
4. 2. Profil przedsi9biorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . ....... ........ . . . .... ....... . . . . . . ........... 87 
4. 3. Analiza zagadnień teoretycznych związanych z profilem działalności firmy .... 88 

4. 3. 1. Dane statystyczne . . . . . . . ....... . . . . . . . . ............. . . . . . . . ............................... . . . . . . . . . . .  89 
4. 3. 2. Bariery rozwojowe .... . . . . . . . ..... .... ......... . . . . . . . . .. . . ........ . . . . . . .... ........... . . . . . . . . . . .. 89 
4. 3. 3. Organizacja pracy biur projektowych w innych krajach . . . . . . . . .............. . . .  90 
4. 3. 4. Dostosowanie wykształcenia absolwentów do wymogów 

pracodawców ................. . . . .......... ............................. ............................... 92 
4. 3. 5. Regionalna Strategia Innowacyjności ..... . . . . . . . . . .. . . ................. . . . . .............. 92 
4. 3. 6. Kryzys ........... . . . . . . .. . . . . . ......... . ....... . . . . . ........ . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . ....... .... . . . .  93 
4. 3. 7. Rola kierownictwa w okresie kryzysu .............. . . . . ............................ . ...... 94 
4. 3. 8. Wprowadzanie innowacji ....................................................................... . 95 
4. 3. 9. Motywacje pracowników ................... .................................................... . 95 

4. 4. Charakterystyka i wyniki badań ......................................... ................................ 96 
4. 4. 1. Wybór metod badawczych ..................................................................... . 97 
4. 4.2. Program badań ......................... ....... ....... .... ............................................. 98 
4. 4.3. Badania wstępne . . . . . .............. . . . ................ . . ......... ....... . . . . . . . ...... ....... . . ........ 100 
4.4. 4. Ekspercka identyfikacja i ocena czynników analizy STEEPVL ............. l 02 
4. 4. 5. Ekspercka identyfikacja i ocena czynników analizy SWOT . . . . ............... 11 O 
4. 4. 6. Ekspercka identyfikacja i ocena czynników analizy strukturalnej ..... . . . . .  117 
4. 4. 7. Scenariusze przyszłego rozwoju ............................................................. 127 
4. 4. 8. Podsumowanie .......... ... ......... . . .. ....... ................ ....... ............ .... ................ 130 

Bibliografia . . . . . . . ............... . . ............ .......... . . . . . ........ . . . . . . ........... ...................... ......... .... . . . . . .. 131 

Spis rysunków ....... . . . . ..... ................ . . . . . . . . . .................... .......... ... ................... .................... 13 7 

Spis tabel ....................... ........ ......... ...................... . . . . .. . . .......... . . . . . . . . . ............... .................. 139 



PRZEDMOWA 

Przygotowanie przedsiębiorstwa na przyszłość, jako przedmiot badań strate
gicznych, jest rozważane wieloaspektowo i wielowątkowo w literaturze dotyczącej 
zarządzania strategicznego. Jednak współczesne badania w praktyce gospodarczej 
prowadzone na przykład przez Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy pokazują, 
że tylko 33,9% badanych przedsiębiorstw potwierdziło, że czyni przygotowania stra
tegiczne, a spisane plany długoterminowe (na ponad 2lata) miało 4,3% badanych 1• 

Badania nad przyszłością typu foresight wymagają oryginalnej, dostosowanej 
do rozważanego obszaru metodyki postępowania. Ale to nie metodyka stanowi 
przedmiot rozważań trzytomowego opracowania Foresight przed<iiębiorstw. Auto
rzy, prezentując swoje badania zrealizowane w wielkopolskich przedsiębiorstwach, 
pokazują, że mimo świadomości potrzeby przygotowania się na przyszłość przed
siębiorcy, którym zapowiedziano badania typu furesight, życzyli sobie przede 
wszystkim diagnozy w odniesieniu do szczególnie nurtujących ich problemów 
i sugerowali, by dopiero na tej kanwie tworzyć zalecenia, rekomendacje lub scena
riusze przyszłego rozwoju. 

Przedstawione tu opisy, z pozoru zatomizowane, nie są "wprawkami do badań", 
lecz ukazują potrzeby badanych przedsiębiorców. Nie nawiązują do działań korpo
racyjnych, gdyż funkcjonowanie MSP nic może być konfrontowane z działaniami 
dużych międzynarodowych koncernów. 

Opisane tu studia przypadków obrazują w pewnym aspekcie rzeczywistość pol
skiej gospodarki, w której przedsiębiorcy podchodzą do opracowań naukowych 
wybiórczo, posługując się tymi metodami z obszernego instrumentarium metodyki 
foresight, które rokują na udzielenie odpowiedzi na nurtujące ich pytania. 

Trzytomowa monografia pod wspólnym tytułem Foresight przed'iiębiorstw, de
dykowana przedsiębiorcom, naukowcom i decydentom, ujawnia dysonans wystę
pujący pomiędzy kompleksowym spojrzeniem na badania typuforesight prezento
wanym w literaturze i praktykowanym przez duże zespoły badawcze, pracujące 
często kilka lat nad koncepcją przyszłości, a realnymi możliwościami przygotowa
nia się na przyszłość przez zarządzających małym lub średnim przedsiębiorstwem. 

Przedsiębiorcy oczekują w związku z tym, że władze kraju lub regionu stworzą 
systemowo warunki do ich sprawnego funkcjonowania na rynku, a wprowadzając 

1 Por.: Uwarunkowania rozwoju przetwórstwa przemysłowego w Wielkopolsce. Raport z analizy 
oraz badania społecznego dotyczącego przetwórstwa przemysłowego w województwie wielkopolskim 
(Poznań, październik 2012, TNS Pentor na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu), 
N= 1068. 
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konkretne rozwiązania formalnoprawne i instytucjonalne, poprowadzą prorozwo
jową politykę gospodarczą, ujawniając priorytety i dofinansowując realizację klu
czowych zadań. Przedsiybiorca chce umieć rozpoznać swoją alokację w systemie 
i dowiedzieć sią z wyprzedzeniem, co będzie priorytetowe. Wówczas może rozwa
żać, co czynić, by przetrwać na rynku. 

Wyniki badań typuforesight mają ukazać natury przyszłości, ułatwić tworzenic 
wspólnych wizji. Aby stało się to możliwe, trzeba prowadzić wieloaspektowe ob
serwacje i analizy, których intencją jest zaakcentowanie kwestii najbardziej istot

nych oraz upraszczanic metodyki badań, zwłaszcza tej dedykowanej małemu 
przedsiębiorcy. Jak już wspomniano, trzytomowe opracowanie Foresight przedsię
biorstw koncentruje się na czynionych różnymi metodami przygotowaniach do 
przyszłości zrealizowanych podczas autorskich trzymiesiycznych prac badawczych 
wykonanych indywidualnie w konkretnych, dużych wielkopolskich przedsiębior
stwach w latach 2012-2013. W poszczególnych monografiach zaakcentowano 
różne aspekty i metody badań nad przyszłością. 

W pierwszym tornic pt. Przygotowanie do przyszłości zwrócono uwagę na po
trzebę identyfikacji nicktórych uwarunkowań. Wyeksponowano zmianę paradyg
matów realizacji zmian w gospodarce, przypomniano modele cyklu życia przedsię
biorstwa, które mogą i powinny stanowić normatywny benchmark w ocenie sta
dium rozwoju organizacji, zaprezentowano też diagnozowanic tożsamości organi
zacji w kontekście wspomagania lub hamowania zmian. 

Tom drugi pt. Zastosowania metodyki myślenia sieciowego prezentuje wyko
rzystanie podejścia systemowego- a szczególnie metodyki myślenia sieciowego
do kreowania scenariuszy rozwiązań konkretnych problemów strategicznych 
przedsiębiorstw różnych branż. 

Tom trzeci pt. Wytyczanie kierunków rozwojowych prezentuje przegląd typo
wych metod stosowanych w badaniach foresight, a jego autorki pokazują tryb 
opracowywania scenariuszy na praktycznych przykładach. 

Badania typu foresight, antycypujące przyszłość, są prowadzone od kilkudzie
sięciu lat. Rozpoczęto je w korporacjach, prowadzono z powodzeniem na poziomic 
państw i regionów, a także adaptowano do rozwiązywania konkretnych problemów 
gospodarczych. Intencją prezentowanych tu badań jest pokazanie realiów dążenia 
do włączania możliwie wielu grup społecznych w określanie kierunków rozwojo
wych i tworzenic wizji wspólnej przyszłości. Obecnie podejmowane są inicjatywy 
kreowania kultury joresight prowadzącej do powszechnego zaangażowania 
w przygotowania do przyszłości. Nic można pominąć w nich małych i średnich 
przedsiębiorstw, które stanowią w Polscc ponad 97% wszystkich podmiotów go
spodarczych i w istotny sposób współtworzą obraz rzeczywistości gospodarczej 
i społecznej kraju. 

Dziękujemy Recenzentowi naszego opracowania - Panu prof. dr hab. inż. 
Joanicjuszowi Nazarko- za wartościowe i inspirujące wskazówki, które pozwoliły 
autorkom spojrzeć na swoją pracę z nowej perspektywy i udoskonalić ją. 



WSTĘP 

Tego co nastąpi, nie można przewidzieć, jednak przyszłość nie jest nieodgad
niona. Wiedza o istniejących trendach gospodarczych, powstających rozwiązaniach 
technicznych, tendencjach społecznych, nowych koncepcjach zarządzania, spraw
dzonych modelach procesów i dominujących zjawiskach kulturowych, umożliwia 
tworzenie wizji, które po latach okazują się bliskie rzeczywistości, jak Trzeciafala 
A. Toffiera (1980). 

Nawet przy dużej dynamice obserwacja i analiza wielu pozornie niezwiązanych 
ze sobą lub sporadycznie występujących zjawisk, rejestracja faktów, określanie 
tendencji - odpowiednio kojarzone - mogą złożyć się niczym hologram w obraz 
przyszłości, do której można się nie tylko przygotować, ale też ubiec niepożądane 
wydarzenia, zmieniając- w miarę możliwości- sytuacj<,:. 

Niniejsze opracowanie pokazuje, że w różnych instytucjach gospodarczych 
można przygotować się na przyszłość i - mimo burzliwych czasów - wytyczać 
kierunki rozwojowe firmy. 

Zapobiegliwe myślenie o przyszłości świadczy o rozwadze człowieka. Jest 
praktykowane w każdym, nawet najmniejszym, przedsiębiorstwie. Określanic mo
delu biznesowego, sprawdzanic trendów w branży, identyfikowanie oczekiwań 
rynku, analizowanie warunków otoczenia i bieżąca inwentaryzacja potencjału roz
wojowego odbywają się nawet w tych firmach, które deklarują, że nie opracowują 
strategii. Taka przezorność, podejmowanie debat "co zrobić warto lub należy" 

i kreowanie wraz z partnerami biznesowymi lub współpracownikami wspólnych 
wizji przyszłości, stanowi istotę działań o charakterze foresight. 

Foresight to taki typ badań, który proaktywne budowanie obrazu przyszłości łą
czy z monitorowaniem istniejącej sytuacji, analizą i prognozowaniem oraz z celo
wym oddziaływaniem na rzeczywistość. Metody przewidywania przyszłości są tu 
połączone z analizą i zarządzaniem strategicznym. Ważna jest więc identyfikacja 
czynników rozwoju i umiejętna ocena ich wpływu na działalność firmy, zarówno 
w krótkim, jak i długim okresie. Zidentyfikować trzeba również decydenta, który 
może swymi rozstrzygnięciami sprawczo oddziaływać na zmiany w systemie 
przedsi<,:biorstwa. 

Rozwój to proces pozytywnych, pożądanych przez właścicieli lub założycieli 
zmian jakościowych, dotyczących funkcjonowania instytucji na rynku. Bazuje on 
na istniejącym (zbudowanym lub zgromadzonym) potencjale, a polega zwykle na 
podejmowaniu eksperymentów, czyli na innowacjach: produktowych, proceso
wych, organizacyjnych, technicznych lub marketingowych. Efekt rozwoju widocz-
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ny jest zarówno w otoczeniu, jako wyższa pozycja w sektorze, ale też wewnątrz 
firmy, w nowych procedurach funkcjonowania i lepszych wynikach ilościowych. 

Za podstawową metodykę w badaniach typuforesight uznaje si<; tworzenie sce
nariuszy rozwojowych. Warto jednak zauważyć, że tworzenie wizji czy sekwen
cyjne skanowanie przyszłości może również wspomagać kreowanie pożądanej 
przyszłości. Nic ma współcześnie jednoznacznej odpowiedzi, które podejście 
(budowanie scenariuszy, kreowanie wizji czy skanowanic przyszłości) jest najlep
sze do wytyczania kierunków rozwojowych konkretnych instytucji. 

W tym opracowaniu Autorki wybrały opcję tworzenia scenariuszy. Zanim jed
nak przystąpiły do ich opracowania i wytyczenia kierunków rozwojowych dwóch 
różnych instytucji, opisały etapy badań typuforesight i pokazały spektrum metod 
możliwych do wykorzystania podczas prac prorozwojowych w przedsiębiorstwie. 

Warto tu zauważyć, że wybrane do konkretnych badań typuforesight metody po
winny łączyć w sobie elementy analizy i wnioskowania na podstawie danych (faktów), 
kreatywności, ekspertyzy fachowej i identyfikowania oddziaływań oraz możliwości 
sprawczych. Tylko w takim układzie można być przekonanym, że tak trudny obszar 
badawczy, jakim jest przyszłość firmy, będzie rozważany wieloaspektowo i rzetelnie
będzie miała miejsce triangulacja, czyli uwierzytelnienie badań. 

Wyróżnia się triangulacj<; danych, polegającą na korzystaniu z różnych źródeł in
formacji, triangulacj<; badaczy, czyli wprowadzanie do procesu analiz i wnioskowania 
wielu ekspertów (opiniodawców) reprezentujących różne środowiska (naukowe, poli
tyczne, biznes, media lub różne grupy wiekowe czy zawodowe) oraz triangulacj<; teo
retyczną, polegającą na zaangażowaniu w projekt ekspertów reprezentujących jak naj
większą liczb<; dyscyplin naukowych. 

Obiektami badań Autorek były Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielar
skich w Poznaniu oraz Biuro Projektów Budowlanych z główną siedzibą w Koni
nic, które posiada kilka oddziałów na terenie Wielkopolski. 

Dla każdej instytucji podano metodykę badawczą, dopasowaną do sytuacji fir
my oraz uwzględniającą dost<;pność danych i uwarunkowania branżowe. W efekcie 
zaprezentowano scenariusze, które ukazują spektrum możliwości rozwojowych 
każdej z instytucji. 

Przedstawione tu wyniki stanowią potwicrdzenie zasadności prowadzenia pro
jektów typuforesight celem wskazania kierunków rozwoju przedsiębiorstw i mogą 
stanowić przcsłank<; do dalszych badań nad doskonaleniem metodyki. 

Magdalena K. Wyrwieka 

Poznań, czerwiec 2013 r. 



Wizja bez działania to marzenie. 
Działanie bez wizji to koszmar 

Przysłowie japońskie 

1. FORESIGHT 

1.1. CEL BADAŃ FORESIGHTOWYCH 

Celem projektów typu foresight (ang. przewidywanie, dalekowzroczność) jest 

antycypowanie przyszłości dla kluczowych dziedzin gospodarki, społeczeństwa 
i środowiska z wykorzystaniem potencjału świata nauki i technologii, przy czym 
celem nic jest dokładna prognoza, lecz uświadomienie perspektyw i przygotowanie 
do zmian. Patrzcnie na dalszy horyzont czasowy niż tradycyjne planowanie daje 
szansę znalezienia równowagi między długoterminowym myśleniem a rozwiązy
waniem bieżących problemów (www.bis.gov.uk/foresight). 

Foresight to "proces aktywnego, zbiorowego kreowania przyszłości w oparciu 
o przewidywania, wizje rozwoju oraz zapobiegliwe przygotowania na ewentualne 
zdarzenia lub potrzeby" (Wyrwicka 2011 a, s. 5). Istotą tego podejścia badawczego 
jest propagowanie działań zorientowanych na przyszłość. Niezbędna jest identyfi
kacja elementów sprawczych, analiza ich siły, kierunku i czasu oddziaływania, 
a także przewidywanie przyszłych zagrożeń i opracowanie metod ich niwelowania. 

Rodzaje projektów, które są analizowane w badaniachforesight, spełniają następu
jące kryteria: 
- są zorientowane na przyszłość i wykorzystują potencjał nauki i technologii, 
- angażują intcrdyscyplinarnic naukę (w tym nauki humanistyczne i społeczne), 

technologię i politykę, 
- mają szansę przynieść propozycje, które mogą wpłynąć na plany ustawodawcze, 
- nic powielają prac wykonywanych w innych badaniach, 
- mają wsparcie i zaangażowanie kluczowych intcresariuszy, 
- mają przynajmniej l O-letni horyzont czasowy. 

Projekt badawczy obejmuje pięć podstawowych kroków przedstawionych na 
rys. 1.1. 

Proces badania rynku może zawierać sześć elementów (www.managementstudy 
guide. com): 
l. Określenie problemu, dla którego badanie ma być przeprowadzone. Obejmuje 

to zbieranie informacji wstępnych i ocenę, jak ta informacja wpłynie na proces 
decyzyjny, a następnic określenie potrzeb badań. 
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